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Könnyeket töröl, de könnyeket fakaszt is.
Elveszti a halált örökre, és letörli az Or lsten

a könnyhullatást minden orcáról. .. Ézsaiás 25, 8.

Az ádvent egyetemes jellegű vonása a várakozás. A vára-
kozás tárgya azonban emberi szempontból már nem mondható
ilyen egyetemesnek. Csak annyiban volna mégis egyetemes,
hogy mindenki valami jót, sőt a legjobbat várja, melyaz emberi
nyomoruság enyhülését és megszűnését célozza. Egészen emberi
beállítás!

Vannak emberek, akik az ádventben nem várnak mást, mint
csak a karácsonyt, mely a keresztyéneknek legmelegebb és sze-
retetben leggazdagabb ünnepe. Talán még karácsonyfájuk is van
és mellette pár órára megállnak az élet országútján, sütkéreznek
a melegben, gyönyörködnek a csillogásban és utána hamarosan
mindezt átadják túláradó örömmel a gyermekeknek és ők to-
vább robognak.

Vannak keresztyének, akik az ádventben várják a történeti
.Jcis Jézust" és az őszületésének ernlékünneplését. A "kis Jézus"
annyira megörvendeztette a földet, hogy külön angyalok hir-
dették meg ezt az embereknek. Ezeknek a keresztyéneknek tele
van a szívük boldogsággal, éneket énekelnek a "Kis Jézusnak"
és túláradó szeretetükben ajándékokat adnak és kapnak. Szép
és kedves dolog ez! Csak éppen azt nem vették észre, hogy
közben 1940 esztendő múlott el. A kis Jézus már megnőtt, el-
végezte megváltói művét, felment az Atyához és az Atya ural-
mában résztvesz és a történelem végén eljön, hisz ezt jelenti
az ádvent is. Persze talán kár volna mindezt az ádventi várako-
zásba beleszorítani. Mennyivel kellemesebb a .Jcis Jézusra" gon-
dolni, aki még nem mondott semmit, mert a felnövekedett Jézus

• nem éppen kellemes dolgokat hirdetett e világ emberének. .
Mindkét csoportja az embereknek meglehetősen belesüp-

pedve él a világban. Az ádventet az üzletek Ikirakatából és a sze-
gények megsegítésére felszólító level ekből veszik tudomásul.
E téren nagy százalékban pontosan teljesítik is kötelességüket,
melyet már évről-évre megszoktak. Volt karácsonyuk, .hiszen
azt várták!

Bármennyire is megengedjük, hogy az elmondottak helyt-
állók, de igen szegény karácsony az, amely csak karácsonyfából
és ajándékosztásból áll.

Az ádventi várakozás gazdagsága akkor bontakozik a maga
tiszta keresztyénségében, ha annak a középpontjában a keresztre-
feszített, de megdicsőült Krisztus áll, aki kegyelmet, de ítéletet
is hirdet. .

Vannak 'hívő lelkek, akik ezt a Krisztust várják és az Ö
napjára irányul a figyelmük az ádventi várakozásban, amikor
megjelenik az Úr az ég felhőin teljes hatalommal. A romlott
emberi természet fél a hatalomtól, vele szemben kétszínű, ha
pedig teheti, e földi viszonylatban is kikerüli. Ugyanezt a két-
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színű magatartást akarja folytatni a Krisztus napjával szemben
is. Ezért nagy örömmel várja a karácsonyt és a "kis Jézust" a
"tehetetlent", de a hatalmas Krisztustól már szeretne megsza-
badulni. Az pedig egyenest az ördög munkája, hogy a Krisztus
napját a bűnös nyomorúságos embernek kifejezetten, mint az
itélet napját hirdeti. A félelmet, mely úgyis megvan, még inkább
fokozza. Az irgalomnak hirdetését elsekélyesíti. A keresztyén
reménységet megfosztja melegségétől és erős bizodalmától és
így az embereiket e világ dolgai közé szorítja, nehogy. onnan
és bűneikből az irgalom és üdvösség Urához térjenek meg-.
Pedig már az Otestámentom prófétája pontosan leírja az Ur
napját. Csupa öröm és boldogság, amit az Ur cselekszik a hívők-
kel. Megszünteti és kiapasztja a könnyek forrását. Nem lesz
többé szenvedés, nyomor és halál, nincs többé a könnynek for-
rása. Ha apróféta beszédénél maradunk, akkor valóban az Úr
napja kellemes! De nem mindenkinek! Mert a próféta beszédét
ki kell egészítenünk az Úr beszédével. Krisztus az Ö napján
igenis könnyeket töröl, de könnyeket fakaszt is a meg nem térő
bűnösök szemében.

Dr. Halász Kálmáll.

Önbírálat.
"Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki a lelke-

ket vizsgálja, az Or az!" (Példabeszédek 16, 2.)

Alig van valami gyakoribb dolog, mint a bírálat. Szinte
mérleggel a kezünkben járunk-kelünk. Akármi ér minket, rög-
tön megítéljük, hogy kedvező-e számunkra, vagy káros. Ha
valamit hallunk, nyomban megbíráljuk. De 'amennyire szívesen
és gyakran tesszük ezt másokkal,annyira kelletlenül és ritkán
jómagunkkal. Amilyen hamar készen vagyunk 'az ítélettel, ha
a szomszédunkra kell ráterlteni a vizes lepedőt, vagy egyik
társunkról kell leszedni a keresztvizet, olyan nehezen szánjuk
rá magunkat arra, hogy a magunk portáján söpörjünk és a
magunk viselt dolgait próbáljuk szemügyre venni.

Néha, nagyritkán ráf'anyalodunk ugyan 'arra, hogy nagy-
kegyesen egy pillantást vessünk önnönmagunkra - de abban
sincs sok köszönet. Az ilyen magunkkal való törődésnek is
rendesen egy a vége: megveregetjüka vállunkat és nagyon
derék, nagyszerű fickónak tartjuk magunkat.

Van, 'aki nyakig elmerül abban a bizonyosságban. hogy ő
pompás ember és akármit tesz,az jól van, akármit mond, az
maga a bölcseség. Nem engedi magát megzavartatui és kilódí-·

.tani ebből 'a kellemes hangulatból. Éli világát, gondtalanul,
derűsen. Úgy veszi 'a dolgokat, ahogy jönnek. Nem sokat töp-
reng rajta. Túlteszi magát minden kellemetlenségen. Nem
engedi, hogya feje valamiért is megfájduljon. A könnyebb
végén fogja meg a dolgokat: egyszerűen élvezi életét.
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Látszólag minden szépen halad a maga kerékvágásában.
Azt gondolják: egyenesben vannak. Minden útai tiszták az
.embernek a maga szemei előtt, de... Vidám útjokat elvágja
ez a "de". Könnyed beszélgetésük közben a torkon akad a szö.
A magától értődő életnek egyszeriben vége. Hiába gondolnak
merő jót maguk felől, hiába találják kifogástalannak magukat,
'hiába iparkodnak minden gondot, minden nyugtalanító kérdést
maguktól elhessegetni, ez a bibliai "de" már a sarkukban van.
Nyomon követ, mint az árnyék Nem lehet szabadulni tőle.
Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki
a lelkeket vizsgálja, 'az Úr az!

Van azután,aki nem veszi ilyen könnyen az életét. Válogat,
Különbséget tesz. A legjobbat akarja. Vigyáz magára: törődik
szavaival, ellenőrzi tetteit. Komolyan igyekszik, hogy a legjob-
ban megállja helyét. Elvei vannak és eszményeket tűz Iki maga
elé, Mi sül azonban ki mindebből ? Kerülő úton, de ugyanoda
lyuk ad ki, mint könnyűvérű társa: a maga igazát erősítgeti.
Azért vitatkozik, hogy kiderüljön: neki van igaza. Azért szól
.meg másokat, 'azért fedez fel mindenkiben hibákat és bűnöket,
hogyannál nyilvánvalóbb legyen: ő más, különb. Az ö szénája
rendben van. Ö mindig helyesen cselekszik. Pompás védőügyvéd
.az ember. Mindenre talál mentséget, vagy legalább is enyhítő
körülményt. Minden bűnre talál valami szép nevet vagy valami
nemes jogcimet. Hosszú vádbeszédeket is mond, monstre-
:pöröket is rendez, de száz szónak is egy a vége: felmentés.

Mi közünk van nekünk mindehhez? Nem vesszük észre, hogy
egyenesen rólunk van szó? Nem ismerünk magunkra, hogy mi
is ilyenek vagyunk? Egyikünk sem mondhatja, hogy ő egyik
csapathoz sem tartozik. Vagy az egyik, vagy a másik csoport
jellemzése bizonyosan talál reánk. Sőt sokszor mind a kettő,
-egymást váltogatva. Egyszer az egyik úton járunk: nem sokat
törődünk semmivel. Közönyösen vagy vidáman mulat juk nap-
jainkat. Engedjük, hogy az időnk teljen. Másszor a másik utat

J' rójuk: hadakozunk a magunk igazáért és nem nyugszunk addig,
amíg meg nem erősödünk abban, hogy igazunk van. Minden-
képpen tisztának látjuk útunkat. Elismerést és dícséretet várunk.
Minden útai tiszták 'az embernek a maga szemei előtt; de aki
a lelkeket vizsgálja, az Úr az!

Nem kerülhetjük ki ezt a kellemetlen bibliai "de"-t. Nem
'menekülhetünk előle, mert Istennek a szava ez. Az Úr vizsgálja
.a lelkeket. Ez a döntő. Amit mi gondolunk magunk felől, amit
TI1i tartunk jónak vagy rossznak, amit mi kiáltunk ki igazság-
nak, vagy amit mi pellengérezünk ki mint hazugságot, - az
.mell ékes. Egy a fontos, hogy Isten mit szól hozzá. Ö előtte
állunk. Minden méricskélésünkkel, ítélkezésünkkel, bíráló nagy-
képüségünkkel, sőt még lelkiismeretünk szavával is, mindenes-
tül az Isten mérlegén vagyunk. Isten vizsgál minket és ezen for-
.dul meg halál vagy élet, kárhozat vagy üdvösség.

A lelkeket vizsgálja az Úr, nem a külsöt. Mi csak azzal
,törődünk, ami szernürrk előtt van. Mi csak szavainkat, tetteinket
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és azok benső rugóit látjuk. De arra magunktól soha rá nem
jöhetünk, hogy hanyadán áll a lelkünk, hogyan gondolkozik
felőlünk Isten maga. Isten nem az álarcot szemléli, amilyennek
látszani szeretnénk. Előtte igaz valónkban, mezítelenül állunk.
Egyet mér ő: az igazi tartalmat, aminek örök értéke van, azt
vizsgálja, ami tőle való és amit tőle fogadtunk el. Ami tőlünk
való, .akárrnilyen tetszetős, kedves és értékes, az mind körinyű-
nek találtatik. Mi lesz velünk ezen a mériegen? A mi gondolata-
inkkal és bírálatunkkal ellentétben olyan határozott és világos
Isten ítélete: Egyikünknek sincs igaza. Mindannyiunknak üres
a keze. Nem állhatunk meg az ítéletben.

Az ítéletben azonban Isten kegyelme rejtőzik. Az Úr az,
aki vizsgálja a lelkeket! Mennyi vígasztalás is van a bibliai "det<
szócskában! Elmarasztal minket az ítélet. Sőt végre is hajtják
rajtunk a halálos ítéletet, de ... Az az Úr vizsgál minket, aki
Jézus Krisztusban bocsánatot ajándékoz nekünk. Az élő Isten
lángtekintete előtt állunk porba sujtva. Ki állhatna meg maga-
san hordott orral előtte? De ki az, aki ne kaphatna Istentől
igazságot? Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni, de ki
az, aki a bocsánat alapján meg ne állhatna előtte? Magunkban
rettenetes és félelmetes a kegyelmes Isten jelenléte. Krisztussal
azonban örvendetes és üdvösséges még a felséges szent Úristen
közelsége is!

Szükséges a bírálat sava-borsa. Nélküle megromlik az élet.
De még szükségesebb az önbírálat. Nem élhetünk nélküle. Azon-
ban egyet ne felejtsünk el: nem mi vagyunk a bírálók, még
csak nem is a lelkiismeretünk, hanem egyedül Isten. A magunk
bírálata mindig csak önáltatás. Igazi önbírálat az, amikor
magunkra vesszük Isten ítéletét. Csak Isten élő és ható igéje
alapján tudjuk igazán megbírálni magunkat. Éppen Isten kegyel-
mes felmentő ítélete, a bűnbocsánat teszi lehetővé, hogy el-
ítéljük magunkat. Elfordulunk magunktól és megragadjuk a
Krisztus kegyelmét. Elindulunk az Istennek való engedelmesség
útján. Ebből az igazi önbírálatból új élet támad. Ez a próbája.
Csak Isten előtt lehetséges önbírálat, olyan önbírálat, amelyből
Istennek tetsző élet fakad.

Urbán Ernő.

Egyházunk helyzete, feladata
és reménysége az ú] eszmeáramlatok közt.

Az idők nem alkalmasak arra, hogy csak általános szólarnokkal élve
beszéljünk az evangélium diadaláról. Ellenkezőleg, éppen az adott helyzet
kötelez bennünket arra, hogy nyiltan szemébe nézzünk a problémáknak,
amelyek egyházi vagy állami, vallási vagy szociális rnulasztások folytán
torlódnak fel előttünk, hogy meglássuk kötelességeinket, feladatunkat és
csak azután szóljunk biztos reménységünkről.

Amikor helyzetképről kivánunk először szólani, tulajdonképpen ke-
resztrnetszetet kell nyujtanunk .a multból a jelenbe áthajló főbb szellemi
mozga.Jmakról és a jövőnek már a jelenben mutatkozó törekvéseiről.
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A jelen sohasem lezártés elkülöníthető idöszf'éra. Inkább azt mondhatnám,
rnetszöpontja a multnak és jövőnek, ütköző a korábbi generációk átöröklött
felfogása és megvalósulásra törekvő jövendő eszmékforrongása közt. Külö-
nösen exponált időben, - és bizony a mienket ilyennek kell mondanunk,-
csatatere korok, nemzedékek, felfogások, világnézetek sokféleségének, és
mint a tényleges csatatéren, úgy itt a szellemiek terén is, sokszor áttekint-
hetetlen az egymással vitázó, sőt harcoló ellentétek és ellenfelek száma.

Különösen exponáltnak kell mondanunk korunkat a különböző eszme-
áramlatok 'hullámzása tekintetében, amikor évszázados, sőt évezredes
multra visszatekinthető félfogás, gondolkozásmód, világnézet, sőt vallás
ellen látjuk azúj elgondolások felsorakozását, amelyek radikálisart kiván-
nak leszámolni a mult örökségével, és újra kezdeni más formák, más
feltételek közt és más módon az életet

Mert ne áltassuk magunkat: nemcsak gazdasági tekintetben, nem-
csak az ifjúság nevelése vagy -a nemzeti közösség értékelése tekintetében,
nemcsak világnézeti szempontból, hanem immár vallási tekintetben is új
elgondolások sorakoznak fel az evangéliummal, a keresztyénséggel szem-
ben, és nagyon is szükséges, haa fegyverbeszállás végső előkészülésének _
idején még seregszemlét tartunk, vizsgáljuk várunk erősségét, védőinek
bátorságát, f'elkészültségét és harci eszközeinek időszerűségét. Mert amint
a repülőgépek korában elavultak a régi időkben bevalt harci eszközök,
szellemi téren is csak a korszerű védelem remélheti a sikeres megállhatást
a modern támadásokkal szemben. Csak megemlítjük, de nem foglalkozunk
azon réteggel, amely mint semleges vagy közönyös, a nem gondolkozás
világnézetét képviseli. Bármilyen tekintélyes legyen is a számuk ezen
élösdieknek, a "do1ce 'far niente" ideje szellemi tekintetben is elmult.

, A szellemi eszmeáramlatok terén - világnézeteknek is nevezhetem
őket, mert kisebb-nagyobb körök elfogadott életszemlélete - generációk
megosztott sorsáról, illetve váltógazdaságáról van szó. Azt mondhatnám
bibliai értelemben, hogy az apák ették meg az egrest és a fiak foga
vásik belé.

A századforduló a 19. század örökségeként vette át azt a liberaliz-
must, amelynek nyomán nemcsak gazdasági téren érvényesült az "aki bírja,
marja" elv, 'hanem szellemi téren is. Egymásután születtek meg a külön-
böző világnézetek, amelyek jórészt az anyagelvüség alapján állottak és
vagy nyilt ellenségeskedésben voltak a keresztyénséggel, vagy közönyösen
állottak vele szemben, ignorálva létét és tanítását.

A generációnként újból f'elf'akadó materializmus fekélye különböző
áttételeken, amelyek mint minden áttétel vagy visszaeső betegség vesze-
delmesebb kórjelenség eket tüntettek fel a korábbi bajnál, létre hozta
már a 19. században a szociál-kommunizmust, Marxnak, a zsidó rabbi
fiának elméletében, amelyben azonnal felismerték eszmetársai azt az alkal-
mas eszközt, amellyel a tömegeket beszervezve a keresztyénséggel szem-
ben sorakoztathatják feL

Új nevet kap a régi recept - inkább áfiumnak nevezhetném. nép-
mér egnek, - amikor a divatos, azt mondhatnám, előkelően hangzó sze-
kularizmus jelszóval látják el, és értik rajta azt az elvilágiasítást, amely
minden téren csak a megfogható, anyagelvű értékekkel kíván számolni. Át-
hajlik a 20. századba a 19. század gondolkodásának legnemesebb hajtása,
az idealizmus is, amely, azt mondhatjuk, a törés nélküli fokozatos előre-
haladásban, az ember tökéletesedésében, szinte öntstenülésében hitt Ez az
apotheozis volt az az ábrándkép, amelyért a bűn valóságáról éshatalmáról
tudomást venni _nem akaro naiv idealisták lelkesedtek.

Nagy zökkenöt, sőt törést jelentett azonban a világháború az emberi
gondolkozásban. Embermilliók, megszámlálhatatlan anyagi és szellemi ja-
vak pusztulása megingatta az emberi előrehaladásba, az ész útján való
egyetemes boldogulásba vetett 'hitet. Ábrándképnek bizonyul a fokozatos
es töretlen fejlődést hirdető evolucionizmus, hiszen a háború fúriái órák
alatt tehetik tönkre azt, amit az emberek generációkon át építettek. Be-
látták azt, hogy a józan ész uralma csak addig tart, amíg az érdek, gyű-
Iölet és bosszú nem veszi át a - szerepet, amikor -is kitör az emberből a
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kultúra vékony rétege alól a farkas. Homo hom ini lupus.*) A háború és az:
utána következö forradalmak a fent emlitett anyagelvű világnézetek ha-
talomra jutásának még sokunknak emlékezetében levő szörnyű idejét
jelentették, és az ember kénytelen volt 'beismerni, hogy ismeretlen 'hatalmak
ragadják tovább, oda, ahová tulajdonképpen menni nem akar. Szemünk lát-·
tára valósult meg az ember tragédiája, a minden jobb érzés ellenére is hata..
lomra törö radikális rossznak, vallási nyelven szólva a sátánnak uralma.

Ezért születnek meg a parancsuralmi rendszerek, amelyek az ön--
magával meghasonlott ember számára kötött útirányt jelölnek ki. legyen'
ez a radikális szociálizmus megvalósítója, a bolsevizmus, legyen ez az ezzel
poláris el1entétben ál1ó fasizmus vagy nemzeti szocializmus. Az utóbbiak
a nemzetköziség helyett a nemzeti közösséget hirdetik, és egy osztály'
helyett az egész népnek mint egy fajnak a jelentőségét hangoztatják.

Nem férhet kétség ahhoz, hogy meglevő bajok miatt próbálkoztak
kivezető utakra eljutni; az is nyilvánvaló, hogy még a kornmunisztikus.
elgondolás sem az egyetemes pusztulást kívánta rnegvalósitani, amikor a
fizikai murrkásság véres diktaturáját valósította meg. Nyilván megálla-
pítható az is, hogy az olasz vagy német életforma sok üdvös intézkedést,
valósított meg szociális, általános megélhetési vonatkozásban. Elkerülhe-
tetlen, hogy sokban tanuljunk tőlük és a kiáltó szociális ellentéteket in-o
tézményesen küszöböljük ki, hogy a tisztességes munka el1enében meg--
legyen mindenki számára a tisztességes megélhetés, a magyar ember és
magyar föld sajátosságának, mondhatnám, természetrajzának szem előtt
tartásával. Es a nép, nemzet, faj fogalmát is többre értékeljük, mint eddig'
történt, különös en nálunk, ahol a történelmi öntudat hiánya miatt korno-
lyan panaszkodnak az illetékesek.

De rnindennek :elismerése .mellett is jogot formálunk ahhoz, hogy'
keresztyén hitünkhöz és ennek alapján kiformálódó élet- es világ-felfogá-
sunkhoz ragaszkodjunk és a legmagasabb szempontot szem előtt tartva,
megállapítsuk. hogy a felsorolt különböző élet-értékelések földi síkban
mozognak és érdeklődésük gyengül, egyik-másik esetben nyilt ellentétté.
vagy gyülöletré fokozódik, amikor a keresztyénség által vallott itnmater iális,
lelki értékekre kerül a sor. Távol áll ugyan az olasz és német szocializ-
mustól, hogyakommunizmushoz 'hasonlóan az egyházban, általában 3'
vallásban lássák 'ellenfelüket, de tény, hogy érdeklődésük inkább a faj,
a vér, a népközösség és ennek fizikai szükségletei felé irányul. A háború
utáni 'sok szenvedést lelkiismeretlenül kihasználó zsidóság ellen elemi erő-
vel feltörő állásfoglalásuk magyarázza meg azután azt, hogy a méltatlan
utódokkal szemben való gyűlöletet átviszik az e tekintetben csakugyan.
'ártaHan elődeikre és félreértve az Ószövetséget, a 'keresztyénségből is csak
ettől mentes részeket hajlandók elfogadni, szemben azzal az univerzaliz-
mussal, amelyet Pál hirdetett, amikor azt mondta, hogy nincsen többé sem
zsidó, sem görög, sem úr, sem szolga, sem férfi, sem nö, hanem mindnyá-
jan egyek a Jézus Krisztusban. .

Benne állunk tehát a harcban, a világnézeti harcban; ellentétben'
korábbi időkkel immár nem ártatlan tudós vitatkozások, egymástól kü-
lönbözö elméleti életértékelések. hanem véresen komoly valóságok formá-
jában amelyek az elméletből a gyakorlatba csapva át kívánják elveiket
nem 'szűk közösségben, hanem a népek életében megvalósítani. Allarn-
hatalomra törő világnézetek korát éljük és éppen ezért a szintén totali-
tásra törekvő keresztyénségnek, amely szintén az egész embert akarja,
természetszerűleg kell felfigyelnie, és vizsgálnia, hogy minémű lélek lakozik
a feltörő új eszmeáramlatokban. .

Ha ily rnódon benneállunk. sőt belekényszeríttettünk a harcba: áll-
junk is meg benne. Szirén hangokra hallgatnánk, ha a védekezés köte-
lességéről megfeledkeznénk, ha a tisztánlátás elemi kötelességét felesle-
gesnek ítélnérrk ha üvegházban akarnánk élni, megfeledkezvén arról, hogy'
üvegházi növén~ nem bírja a szabad élet hideg vagy forró levegőjét, vál-
takozó szárazságát és záporait, amelyeknek edző váltakozásai közt pedig

*) Magyarul: "egyik ember a másikkal szemben farkasként viselkedik."
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élnünk kell. Azt se véljük, hogy szerte a világban folyamatban levő e nagy
rnérkőzés thullámai nem csaphatnak át teljes erejükkel hazánkra, A gon-
dolatok és eszmék vámmentesek és drótakadályokkal nem lehet útjukat
állani, hanem csak a jobb gondolatokkal, a jobb eszmékkel, és ezeknek
hazai viszonyainkat szem előtt tartó intézményes rnegvalósításukkal,

Ismétlem, senki félre ne értse szavaimat. Nem programmbeszédet
tartok világnézetek mellett vagy eJ.Jen. A f~ntiek szerint vaknak kellene
lennie annak, aki ne látná meg azt a sok üdvös intézkedést, amelyet a
népközösség életszinvonalának emelése tekintetében az olasz vagy német
rendszer el-ért. 'Kétségtelen az is, 'hogy elvi, gyökeres állásfoglalásuk az
általános emberi létszinvonal javítása, a küzdö, dolgozó néposztályok meg-
élhetésének könnyítése tekintetében még ott sem fog nyom nélkül ma-
radni, 'ahol világnézeti alapfelfogásukat nem is fogadják el. Az elszigetelt
segélyakciók ideje annyiban lejárt, Ihogy intézményes, szerves gondosko-
dásnak kell felváltani a a dilettantizmust. Hogy ez nem álI ellentétben az
evangéliommal. annak legvilágosabb bizonyítéka, hogy az emberiség tör-
ténetében ismert legkorábbi és kiterjedt szeretetakcióról az Irásban hal-
lunk. Gondoljunk csak Pál apostolnak a jeruzsálemi szegény hívek érde-
kében két világrészre kiterjedt gyűjtésére. Igaz az is, hogy bizonyos
rnértékben jogosnak kell tekintenünk a keresztyénséggel szemben fel-
hozott vádakat, hogy mintha megfáradt volna, belegyökerezve a polgári
államba, megelégedett annak berendezéseivel. várta a híveket a templomba,
de nem ment utánuk a 'templomot fel nem keresőknek, nem érvényesítette
elgondolását, felfogását olyan rnértékben, rnínt kellett és Iehetett volna,
hogy megfelelo szociális intézkedések intézményes meghozatalára hívja
fel a politikai hatalom figyelmét, sőt terveket dolgozzen ki, amelyeket
az valósítson meg a rendelkezésére álló 'hatalommal.

De mindez nem változtat azon, ,hogy amikor vallási szempontból
nézzük e rnegmozdulasokat, meg ken látnunk ezeknek földhöz kötött
jellegét. Földi, azt mondhatnárn tüneti kezeléssei kívánnak segíteni bajo-
kon, amelyek mélyebben gyökereznek, és lelki jellegűek, A láthatókra
néznek, pedig az Irás szavaként ezek ideigvalók és a láthatatlanok az
örökkévalók.

Ez tehát az adott helyzet. Az ember gyógyulását a lelki értékektél
elfordult világ anyagi téren keresi, és vagy ellenséges az evangéliommal
szemben, vagy legalább is közönyös és lassanként elhagyva a világnézeti
keretet, már-már a vallás igényével lép fel immanens, földi beáHítottságban.

Természetes, hogy az adott helyzetet látva, nem maradhatunk tét-
"lenek, És tha az a meggyőződésünk, thogy az evangéliomnak még van
joga és szava az ember életének irányításához, na hisszük, hogy az ember
nyomorúságán gyökeresen csak az Ige alapján segíthetünk, akkor ezt
kifejezésre is kell juttatnunk. Rá kelI mutatnunk, hogy a meglevő sok
bajnak csak tüneti kezelése, ha a test szükségletein segítünk. Van éhség
és szomjúság, amely nagyobb, mint a kenyér és víz után való, Van lelki
élet is és a lelki életnek sok-sok nehéz kérdése, az Istenhez való viszony,
az ezt megrontó bún hatalma, az lsten nélkül való élet sivár lelki aszály a,
az önmagára támaszkodó ember tehetetlensége. Örök igazságot fejez ki
Ágoston egyházi atya, amikor azt mondja, hogy "nyugtalan a mi szívünk,
amíg meg nem nyugszik te benned, ó Uram!"

Hirdessük és valljuk, hogy az embernek alapproblémája az Istenhez
való viszony, és ennek rendezettség étöl vagy rendezetlenségétöl függ
boldogsága vagy boldogtalansága. Mert Megvaltönk szavával szólva: "mit
használ az embernek, ,ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig
kárt vall." Tudatosítsuk magunk előtt, hogy evilágban élve még sem
vagyunk e világnak csak a földhöz kötött gyermekei, hanem örök ott-
honunk oda fenn vár; 'hogy létünk nem a szív első és utolsó reflex moz-
dulása közt helyezendö el, Ihanem hogy most csak tükör által látunk és
homályosan, de eljön az idő, amikor szemtöl-szernbe. Hirdessük és valljuk,
hogy még a földi létnek is igaz értelmét csak az Ige fényében láthatjuk
meg. Hiszen csak az öntudat fokáig emelt animális élet az ember élete
akkor, ha kimerítve látjuk azt az akár a luxus fokáig emelt anyag-
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cserében. Tört oszlop, csonka gúla az ember élete és hiábavaló legma-
gasabb értelmi szárnyalása is, ha a földhöz kötöttségnek a lelki szabad-
ságot gátló kalódájában illünk. Örökkévaló értékek bizattak ránk hitünk
világában, tartsuk meg, amink van, hogy senki el ne vegye a mi ko ro-
nánkat. Érezzük a felelősséget magunkért és minden embertársunkért.
Gondoljunk szeretettel az ifjúságra, tudván, 'hogy ahogyan az él és gon-
dolkodik, úgy fog élni és gondolkodni holnap az egész ország. Pótoljuk
az egyház szemére vetett s feljebb emlitett mulasztásokat, irányt mutatva
az evangéliom világával.

Ha elérkezett is egyházunk, általában a keresztyénség ügye egy
nagy próbatételhez. a mult próbás ideje, éppen hazai protestáns egyhá-
zunk :küzdelmeinek bizonysága szerint világosan hirdeti, hogy értékeink
nem elhanyagoliható értékek, nem a multból ránk maradt és idejét mult'
csökevények, hanem igenis az emberi életet ma is és minden időben
megszentelő, felemelő és annak értelmet adó örökkévaló isteni javak.

'Egyházunkat joggal nevezik az intelligencia egyházának, annál fogva,
mert az evangéliom megvilágosító erejénél fogva egyházunk legegysze-
rűbb tagja is nagy távlatok átfogására képes. Ne feledjük, hogy ennek
a lelki intelligenciának nemcsak kitüntetö., .hanem egyben elkötelező jel-
lege is van. Az őrtálló figyelés, amely észreveszi az idők jeleit.
. Csak a figyelmetlen és nem törődő embert lehet váratlanul meg-

lepni. És ha egyházunk vezéremberei felfigyelnek, és figyelmeztetnek arr a..
hogya szellemiek terén nagy próbatétel előtt állunk, akkor ám vigyáz-
zunk valamennyien. Ideje .imrnár az álomból felserkennünk és drága lelki
értékeink megvédésére felsorakoznunk.

Mindezt átgondolva, nyugodtan mondhatjuk, hogy nincsen okunk
a félelemre. Kötelességünket a fenti értelemben megtéve, nyugodtan és
bizalommal tekinthetünk előre. Tudjuk, hogy igazi értékek birtokában
vagyunk, amelyek nem máról-holnapra születtek, 'hanem évszázadok kohó.
jában, generációk hosszú sorának életpróbájában, nemcsak napsütésben,
hanem viharok közt is, szenvedések és megpróbáltatások igája alatt for-
málódtak ki. Hittel hisszük, hogy errrber i vonatkozásban is megnyugtatóbb
világképet nem kapihatnánk annál, mint amely a keresztyénség funda-
mentomára épült. A legnagyobb kritikus, az élet igazolja ezt. Mert ahol
emberek száz milliói generációk hosszú során át megnyugvást találtak,
ahol Jób szenvedéseiből kitelt élet során is boldogságot látunk, ahol a
lekötött és fogvatartott alacsony szenvedélyek Ihelyett az ég felé fordító
nemes érzések töltik el az embert, ott igenis örökkévaló értékek jelen-
létéről, embermentö, nemesítő és boldogító hatásáról beszélhetünk. Tes-
sék a rákbeteg osztályon Schillerrel vagy Goethével vigasztalni, mondta
egy az emberi szenvedések egész skáláját látott és átérzett orvos. Az
emberi szellem legszebb termékei is múló virágok, amikor a világválság
próbás ideje következik el a mulandóságból az örökkévalósághoz köze-
ledő földi vándor életében. A sivár, üres, megbánt, de jóvá nem tehet6
életek és élet-eltékozlások intő példákként állanak előttünk, komoly me-
mentóul korunk számára, amely már amúgy is ott tart, hogy Renan
szavaként - ez is önbír álat a hitetlen élet felett - a valaha drága kenet-
rel telt, de immár üres szelence illatából próbál erőt meríteni.

A kereszt nem a gyengeség jele, sem a tanácstalanságé, hanem el-
lenkezőleg bizonysága az égi erők által megújult embernek, hirdetve azt,
hogy nagyobb erő a megtorlásnál az önuralom, a gyűlöletnél a szeretet,
a haragtartásnal a megbocsátás, és bölcsebb magatartás saját gyengesé-
günk beismerése után Isten kegyelmének kérésé, mint vélt erőnkkel való
kérkedés és azután öszeroppanás akkor, amikor leginkább volna szükség
az erőtartalékra, illetve kifejtésre.

Vártán tehát a helyünk, vigyázás a feladatunk, bizalom a köteles-
ségünk és diadal a reménységünk. "Az a diadal, amely meggyőzte a világot
a mi hitünk".
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Megújult család - megújult nemzet.
Azok között, akik az életet, a magyar életet, az új Európa

kibontakozó arcát figyelemmel és gondolkodva szemlélik, keve-
sen vannak, akik ne kívánnák nemzeti életünk megújhodását.
Népünknek egy újonnan rendezett Európában kell megállania,
a Duna-medencében kell "primus inter pares" szerepét betöl-
tenie. Ehhez magyarabbá, erősebbé és szaporábbá kell lennie.
Folyóiratunk lapjain több alkalommal mutattunk rá a meg-
újhodás szükségességére. Erkölcsében szilárdabbá, jövedelem-
elosztásában igazságosabbá, lélekszámában nagyobbá kell lennie,
hogy Istentől kapott feladatát maradék nélkül teljesíteni tudja.

Erős, új magyarság kívánásában egyetértünk, annál külön-
félébb utakon látjuk a megvalósítását. Igaz bölcs megállapítása
miniszterelnökünknek az, hogy törvényekkel nem lehet újjá
tenni egy nemzetet. Énlelkű társadalmat nem változtat meg egy
szociális törvény; közösségi lelkülettel bíró társadalom még a
legegyénibbérdekeket szolgáló törvényt is meg tudja tölteni
szociális tartalommal. Az egyénnek kell tehát megváltoznia. Ott
kell ennek a változásnak végbemennie, ahol az egyén egy egész
életre szóló indítékot kap. Sokszor tudat alatt működő erők
halmozódnak fel az egyénben és később válnak hatókká. A csa-
ládi kör az a hely, ahol teleitatódik a gyermek lelke hatásokkal,
amelyek meghatározzák egész 'későbbi életét. Az új nemzet az
új családok on épül fel! Nem közörnbös az, hogy az új nemzedék
milyen nevelést kapott, .milyen lelki világban nőtt fel, milyen
indítékokat raktározott el lelkében és mit valósít majd meg
azokból.

Mult havi számunkban azt írtuk a családról, hogy igazán
védett és megújult család ott lehet, "ahol a társadalom tud az
Isten igéjére hallgatni és annak a családi életre vonatkozóan is
engedelmeskedni". Isten igéjére kell tehát hallgatnunk és belőle
levonnunk a következrnényeket. Ez lesz a család, de a nemzet
megújulásanak útja is.

1. Egészségesebb lesz a mi családi életünk, ha a férfi és nö
egymáshoz való viszonyát az ige fényébe helyezzük.

Sokan félnek a házasélettől, mert abban egyéni szabadságuk
elvesztését, vagy erős korlátozását lát iák. Hymen láncai sokak
számára kellemetlen terhet jelentenek. E felett való vitatkozás
nem újít ja meg a mi családi életünket. Vajjon melyik vesztett,
vagy áldozott fel többet? A férfi, vagy a nő! Az ige azt 'mond js,
hogy az az Isten akarata, hogy mi családi életrendben éljünk.
'lsten annyira becsüli ezt az életrendet, hogya Megváltót is ilyen
családi közösségen keresztül küldte a világra. Ezt az Istentöl
akart életrendet megkerülni egyet jelent az Isten akaratának
megkerülésével. (Vannak kevesek, akiknek Isten a családi kö-
zösségtöl való tartózkodást parancsolja. Ilyen esetben is Isten-
nek kell engedelrneskednil) Önzésből kerüli meg az Isten adta
rendet az, aki félti becses énjét, nyugalmát és kényelmet. (Erde-
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kes megállapítása a lélektannak azokról, akik "nem találnak
maguknak élettársat", hogy tulajdonképpen öntudatuk alatt
énjüknek az ellenállása működik, ösztönös félelem attól, hogy
Valakinek ki kell szolgáltatniuk magukat. Ez tehát betegség, Az
agglegénységet sem lehet törvénnyel gyógyítanil) Nincs 'ti:~hat
helye a vitának a felett, hogy a családi életben van-é veszteség
és korlétozés, az egyén számára. lsten akarata a család. El kell
fogadni.

. 2; Erről a kőzösségről azt mondja az ige, hogy a férj a feje.
(Ef. 5, 23.) lsten akarta rend, hogy az asszonyok engedelmesek
legyenek férjeiknek. mint az Úrnak. (Ef. 5, 22.) Egészséges,
modern regényektől meg nem szédített és el nem nevelt asszo-
nyok nem találnak ebben semmi kivetni valót. Ez az "elsőség"
nem abban nyilvánul meg, hogy a férfi három lépéssei az asz-
szonya előtt jár és tirannusként uralkodik rajta. Nem kifejezője
a különböző értéknek! Nem rangbeli elsőség. lsten előtti felelős-
ségben való elsőbbség. Ha az asszony "tartja a gyeplőt" és
minden elhatározásban az asszony jó tanácsa lesz a mérvadó,
akkor is a férfi az, aki a családjáért Isten és ember előtt első-
sorban felel. (Ezért áll esketés alkalmából oltáraink előtt a jobb
oldalon a férfi. Ezen udvariassági okokból nem volna szabad
változtatni!) Nem másodrendű ember az asszony, hiszen "úgy
kell szeretni a férfiaknak feleségüket, mint az ő tulajdon tes-
tüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti". (Ef. 5, 28.)
De nincs helye egy olyan nyakatekert emancipációnak, ahol
nincs családfő és az asszony egyéni sérelmi politikát űzve a
maga külön utain akar járni. A nő legyen a családban anya. Ez
Istentől kapott joga és dísze! A házasfelek egymáshoz való vi-
szonya az ige világosságában oldódik meg. Istennek kell enge-
delmeskedni. Mindkét félnek.

3. A férj feje a feleségének és vele a családjának. Ez azon-
ban inkább kötelesség, mint jog! Nem jelenti ez azt, hogy az
anya nem felelős a családért, hanem hangsúlyozza az apa fele-
lősségét. Az az általános felfogás, hogy "az anya nevel", nem
Isten igéje szerint való. Együtt nevelnek. A gyermek neveléséért
együtt felelősek. A férj lelkieket - nem csak anyagiakat - te-
kintve is felelős a családjáért. Sok rosszul sikerült gyermek pa-
naszolhatja, hogy családi nevelésében hiányzott az apa felelős-
ségtudata Isten és családja iránt. Keresztyén családban az apa
nem lehet az a mumus, akit nagyobb büntetés esetén elővesznek,
hanem cselekvő nevelő tényező, aki felelős azért, ahogyan nevel.
("Már akkor is nevel, amikor az előszobában mérgesen lecsapja
a kalapját.") Kényelmes dolog a nevelés nehéz dolgát az anyára
hagyni, de ige szerint való az, ha az apa, ismerve felelősségét,
teljesíti a "fej" kötelességét ebben a vonatkozásban is.

4. Ezen a ponton Jelentkezik a vegyesházasság problémája.
Hogyan teljesíti Istentől kapott megbízatását avegyesházas?
Két irányban, talán két vallású gyermekek életében két nevelési
irány érvényesül. Az élet azt mutatja, hogyavegyesházasság
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a vallásos nevelésnek kárára van. Vannak szerenesés kivételek.
Vannak vegyesházasságok, ahol a szülők hite és vallásossága
felekezeti korlátok felett tud ésakar Istennek engedelmeskedő
embereket nevelni. Jó látni iIyencsaládokban azt, hogy hogyan
fér meg hívő evangélikus ember hívökatolikus ember rnellett.
A mai kiélezett felekezetközi helyzetben ilyen családok mind
ritkábbak lesznek. A fel nem oldozás és iskolai hittanórák el-
mérgesítík a helyzetet. Gyakoribb eset az, 'hogy a szülők össze-
hasonulnak. Gondolkodásban, életfelfogásban és a nevelés kér-
désében is összetalálkoznak. Kialakul egy ige nélküli keresz-
tyénség; sem hideg, sem meleg, van is, nincs is! A legjava vegyes
házas az iskolára és a hitoktatóra hagyja a vallásos nevelést,
aminek kárát megint csak a gyermek látja (nem lehet heti 1-2
órában nevelni). Az ideális mégis az, hogy a pater familias maga
köré gyűjti a "cselédeit" és mint egy egyháznak - lelki anyá-
nak - tagjai, együtt borulnak Isten elé. Adjon hálát Istennek
mindenki, akinek vele egy vallású élettárs adatott.

5. A család a jellem és egyéniség formálásának tűzhelye.
Itt kell bele tanulnia a gyermeknek a' közösségbe. Az egygyer-
mekes családok nemcsak népességpolitikai szempontból, hanem
a közösségi élet szempontjából is veszedelmet jelentenek. A
családban kell a gyermeknek meglátnia az együttélés szüksé-
géből fakadó feladatokat. Ott kell gyakorolnia egyéni érdekei-
nek háttérbe szorítását a közösség érdekévei szemben. Bele kell
nőnie az életbe, hogy nem a maga egyéni élete a középpont,
hanem csak egy tag a sok között. A közösség jóléte neki is
jólét. A közösségben való cselekvő részvétel az ő saját hasznát
is jelenti. Ott kell megtapasztalnia, hogy minden mulasztása a
köznek kára. A mi társadalmunkról szokták mondani, hogy
hiányzik belőle a közösségi lélek. Mindenki csak a maga dolgára
gondolés a maga pecsenyéjét kivánja megsütni. Nekünk ma-
gyároknak és evangélikusoknak nagyon égető szükségünk van
közösségi lelkületű emberekre. Az erre való nevelésnek a csa-
ládban kell elkezdődnie. Ott a szeretet az a norma, amely az
egyén ügyének háttérbe állítását parancsolja a nélkül, hogy
ez sérelmes volna. Ha á gyermek a családban a túlzott egyénics-
ség lelkét szívja magába, nincsen olyan törvény, amely őt a
közösség hasznos tagjává tenné. A mindenáron törtetők és ér-
vényesülők nem tanultak meg idejekorán, hogyan kell meg-
osztani a kenyeret, a terhet; hogyan kell a testvéri közösségben
a közös ügyért elhagyni az egyén érdeket. Közösségre nevelni
a családon keresztül lehet.

Az itt fel sorakozó szempontok korántsem jelentenek igényt
teljességre. A család és rajta keresztül a nemzet megújulása
szempontjaból azonban elengedhetetlenek. S ha a mi evangélikus
keresztyénségünk a maga megújult tradicionális családi keresz-
tyénségévei szolgálni tud a nemzetnek, sokkal nagyobb szolgá-
lat lesz az a megujult családokori és közösségi embereken ke-
resztül, mint azt arányszámunk ,sejteni engedné.

Kósa Pál. '



Négy eperjesi vértanu exhumálása.

\

Tíz éve mult most november 12-én annak, hogy.miután Caráfa áldo-
zatai közül négynek csontmaradványait felfedeztük, méltóképen evangé-
Iikus templomban temettük el.

.agy gondolom, nemvégzek hiábavaló rnunkát, amikor erről az ese-
ményröl itt megemlékezem. Annyira elzárt volt a mi életünk az. anya-
országétól, hogy bizonyosan vannak sokan e folyóirat olvasói között is,
akik minderről nem· tudnak; miként egyáltalán a húsz évig kisebbségi
sorsban élő magyar evangélikusok életéről sem.

Még gondolatnak is mennyire leverő, hogy kétszáznegyvenhárom
évnek kellett eltelnie addig, rníg ezek a hamvak .méltó helyre, az eperjesi
evangélikusok ősi magyar templomába kerültek. Multunk megbecsülésére
kell nevelnünk az ifjúságot! Tudja-é ez az új nemzedék, rnit jelent evan-
gélikus és magyar szempontból Eperjes és Késmárk? Az eperjesi vértanuk
és Thököly Imre nyugvó helyét ösmernie kell a késő nemzedéknek is,
mert csak így érzékeltethetiük a gyermek előtt ismultunkat és azt, hogy
mivé tette, hogyan szaggatta széjjel Trianon a mi hajdan virágzó magyar-
honi Sionunkat.

* * *
1930-ban a szinyei (Sáros vm.) templom tornyot restaurálták. Dob-

ránszky József szinyei katolikus esperesplébános, maga is müértö és
történetkedvelő ember, élénk érdeklödéssel kísérte a restaurátorok mun-
káját, És amikor a munkások a templom körül embercsontokra akadtak,
felvillant elméjében az a hagyomány, amelyet a Szinyei család őrzött
nemzedékről nemzedékre, hogy ebben a templomtoronyban vannak el-
temetve Carafa áldozatai. Gyanúját közölte Fabry Viktorral, az eperjesi
evangélikus magyar lelkésszel és Gallay Vladimirral, az eperjesi szlovák
egyházközség felügyelőjével. Eljutott hozzám is ilymódon a szinyei
templomtorony legendája. Nem tudtam eleinte felfogni,' mi módon juthat-
tak a mi vértanuink egy katolikus templom kriptájába, Már ezért is fel-
tettem magamban, utána nézek ennek a rejtélyes dolognak. Nem nyugod-
tamaddig, míg egy páran .ki nem mentünk Szinyére, ahol Dobránszky
igen szívesen fogadott bennünket. Es itt a helyszínéri egyet mindjárt tisz-
ráztunk. A szinyei templomtornyot. arnint a torony felírása bizonyítja, ,
Szinyei Miklós és 'László földbirtokosok 1628"ban építették. Megállapí-
tottam erről a két Szinyeiről, hogy buzgó hívei voltak egyházunknak.
Résztvettek pl. a szepesváraliai zsinaton is 1614-ben. A Szinyeiek az
üldöztetések idejében is helytállottak és csak 1712-ben sikerült a szinyei
templomot erőszakkal tőlük elvenni. Az eperjesi vértörvényszék idejében
(1687) Szinyei Miklósné Keczer Klára volt a szinyei f'öldesasszony, Keczer
András vértanunak a testvére. Beszélgetés közben megkérdeztem Dob-
ránszkytól, vajjon nincsen-é levéltárában valami kézirat, amely a régi idők-
ből maradt meg. És erre elő is hozott egy latin kéziratot, amelyben én
Rezik Jánosnak, az -eperiesi .kollégium nagynevű rektorának munkáját
ösmertem fel. Szégyenkezve gondoltam most arra, hogy ez a kézirat, a
.Laniena Eperjessiensis" a kollégiurn levéltárában két példányban is meg-
van és énmég nem olvastam el.*)

Rezik könyvét, hazatérve, azonnal áttanulrnánvoztam és ebből kétséget
kizáróan megállapítottam, hogy a szinyei jernplomban vagy tornyának
alján van eltemetve Keczer András,Radvánszky György (ez utóbbi fej
nélkül) és még két vértanu - véleményem szerint Bertok János és Palásthy
Gábor. - Bizakodtam, hogyha a sír felbontásra kerül, vélekerlésern igaz-
nak bizonyul. irásba foglaltam ezért tanulmányaim eredményét és ezt be-
mutattam, illetve felolvastam az eperjesi magyar-ném et gyülekezetnek
azon az ünnepélyes közgyűlésén, amelyen az Ágostai Hitvallás négyszaz

*) Magyar fordításával együtt, amelyet ..Gömőry Jánosés Pogány
Gusztáv készítettek, megjelent 1931-ben. (Szerk.)
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éves évfordulóját ünnepeltük meg. Beszámolőrn élénk érdeklődést váltott
ki az egyháztagok körében és indítványomra elhatározták, hogy Szinyén
ásatásokat végeztetnek és ha megállapításaimat az ásatások igazolni fog-
ják, úgy a vértanuk csontmaradványait Eperjesre hozzák és az evangé-
likus templomba temetik el. Ehhez a határozathoz azután az eperjesi
evangélikus egyházközség is csatlakozott. Tanulmányomat ezután kinyo-
mattam. Már régen terveztem, hogy a magyar evangélikusok számára,
akik a kisebbségi sorsban már jóformán evangélikus tárgyú és szellemű
könyvet sem láttak, Evangélikus Könyvtár címen füzeteket adok ki a
magam költségére, amelyekben különösen evangélikus magyar multunk,
ösmertetését tűztern ki célomul. Az első ilyen füzetben közöltern aztán
a fenti tanulmányomat ezen a címen: Carafa áldozatainak nyugvóhelyét
hol keressük?

Ilyen előzmények után mentünk ki Szinyére szepternber 24-én, mint
az eperjesi evangélikus egyházak kiküldöttei: dr. Flórián Károly csperes-
ségi felügyelő, Hajdu Gyula esperes, Gallay Vladimir egyházfelügyelő,
Pogány Gusztáv alesperes, Fábry Viktor eperjesi ev. magyar lelkész és én.
Ennek a bizottságnak kellett meg állapítania, vajjon Szinyén csakugyan
a vértanuk vannak-e eltemetve? Mint szakembereket, az egyház Austerlitz
Vilmos dr., v. egyetemi bonctani tanársegédet és Bárkany Jenő okI. rnérnö-
köt kérte fel, akik aztán nagyban megkönnyítették a bizottság nehéz és
felelősségteljes munkáj át. ,

A szinyei templomtorony remeke a felsőmagyarországi reneszánsz
stílusnak. A szem nem tud betelni szépségével. A ragyogó őszi napfény-
ben különösen érvényesült e műremek. Dehát bennünket nem esztétikai
élvezetek hoztak ide. Engem különösen izgatott a kérdés, vajjon meg-
álIapításaimat igazolják-e most már az ásatások. A kutatás munkáját a
toronyban, a templombejáratot képező előcsarnokban kezdtük. Rezík sze-
rint ugyanis a vértanuk a torony vagy az atrium alj ában (sub campanili
seu atrio templi) nyugszanak. Közvetlenül az atrium ot fedő kőlap alatt
néhány centiméternyire a törmelékes talajban vegyesen férfi-, női- és
gyermekcsontok kerültek elő. Ez a törmelékes talaj körülbelül egy rnéter-
nyire töltötte be az átriumot. Ennek eltávolítása után kb. 1.10 méternyi
mélységben munkásaink koporsóra bukkantak. A koporsó deszkái már
annyira szétrnállottak, elszenesedtek, hogy Bárkány mérnöknek csak a leg-
nagyobb óvatossággal sikerüIt a koporsót fedő főldet eltakarítani. Mi-
hamar előkerült még egy koporsó. Ezek közül az egyik, amely nagyságra
nézve megfelelt a mai felnőttek számára készített koporsóknak, csaknem
rézsút volt elhelyezve a tágas sírgödörben. Tőle jobbra a másik koporsó
egészen kicsiny, vagy talán csak láda, ezzel hegyes szögben feküdt. Ezek-
nek a koporsóknak rendellenes elhelyezése rögtön feltűnt mindnyáiunk-
nak. Csodálkozásunk azonban nőtt, amikor Bárkany mérnök utasításai sze-
rint a mi ügyes eperjesi sírásónk, Mikó, a koporsóban levő csontmaradvá-
nyokata földtől gondosan letisztította; mert a kis lédeszetű koporsoben
-csak két koponya s néhány kisebb csont, ellenben a nagy koporsóban több
csontváz, de csak egy koponya tűnt ámuló szemeink elé. Bárkány a lelet-
ről rajzot készített; Fábry Viktor pedig lefényképezte. Ezután Auszterlitz
orvos a csontmaradványok kiemeléséhez fogott s azokat szakszerűerr cso-
portosította és gondosan megvizsgálta. Véleménye szerint a csontok fér-
fiak csontjai, életkorukat is hozzávetőleg megállapította, valamint azt,
'hogy azok több mint 200 évesek lehetnek A nagy koporsóban négy em'ber
-csontváza volt felhalmozva; fekvésük rendellenes volt, amennyiben egyik
a másikra oly rnódon volt elhelyezve, hogy felváltva jobb- vagy baloldalukon
feküdtek és ahol az egyiknek a lába, ott volt a másiknak felső test része,
A legfelül fekvő holttesthez egy koponya volt illesztve, de a hét nyak-
-csigolya közül (amelyet Auszterlitz dr. különös gondossággal állapított
meg) kettő teljesen hiányzott.

Ezek alapján megállapította a bizottság, hogya két koprosóban min-
den temetkezési módtól eltérően, négy felnőtt férfi törzse és végtagiai,
három felnőtt férfi koponvei« volt eltemetve és pedig több száz évvl1r
-ezetott. '
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A fel tárt sír teljesen igazolt engemet, illetve forrásomat, Reziket.
Amikor a drága hamvakat rejtő százados sír feltárult előttünk, meg-

rendült lélekkel, kimondhatatlan izgalmak között állottuk azt körül, mert
mindannyian azonnal rájöttünk, hogye különös módon eltemetett férfiak
nem lehetnek mások, mint azok a vértanuk, akiket özvegy Szinyei Miklósné
sz. Keczer Klára és a fiatal Radvánszky János egy sötét éjszakán, nagy
titokban ezer veszély között temetett el a szinyei templom átriumában.

* * *
A bizottság ezzel feladatát befejezettnek tekintette s tapasztalatairól

jegyzőkönyvet vett fel és az ily módon agnoszkált csontmaradványokat
Eperjesre vitte és ideiglenes, kegyeletes módon, az evangélikus templom
oltárának alján elhelyezte. Az eperjesi két egyház presbiteriuma e jegyző-
könyv meghallgatása után engem kért fel, mint aki tanulmányaim alapján
felvetettem és javasoltam a szinyei templom sírjainak átkutatását. hogy
mondjak véleményt az ásatások eredményéről. Éreztem ugyan a felelős-
séget, amellyel e megbízatás járt, de mégis vállaltam, mert az exhumálás-
sal összefüggött kérdéseket tisztázottnak láttam. Jelentésemből a követ-
kezőket emelem ki: .

Csupán arra kell még e sírleletek figyelembevételével felelnem, vajo.
jon kik voltak légyen névszerint is a Szinyén eltemetett vértanuk?

Özv. Szinyei Miklósné szül. Keczer Klárát, Szinye földesasszonyát
a bitófára került vértanuk közül rokonai érdekelték elsősorban. A család-
jára büszke asszonyt ezeknek meggyalázása bánthatta mérhetetlenül. Édes.
testvérén, Keczer Andráson kívül gyászolta még a vértanuk közül unoka-
öccsét, Keczer Gábort,' unokahugának férjét, Zimmermann Zsigmondot és
sógorát, Sárossy Mártont. Felvethetnők tehát a kérdést, vajjon nem-é
ezek a vértanuk (szám szerint négyen) voltak a szinyei sírboltban el-
temetve? Nem tekintve azonban azt, hogy ily módon nem tudnók magya-
rázatát adni a hiányzó koponyának, ellentmond e feltevésnek az a tény,
hogy Keczer Gábort és Sárossy Mártont a keczerpeklényi családi sírbolt-
ban, Zimmermann Zsigmondet pedig valamelyik eperjesi külső városi kert-
ben temették el és pedig az előbbi kettőt Caraffa engedélyével, ez utóbbit
engedélye nélkül, a hóhérok megvesztégetése révén. A Keczer család tag-
jai közül csak Keczet András volt még a bitófán, akit Carafa arról levenni
nem engedett. Ugyanilyen sorsa volt a zólyommegyei dúsgazdag nemes-
nek, Radvánszky Györgynek is. Amikor tehát Radvánszky János felkereste
özv. Szinyey Miklósnét s együtt elhatározták, hogy szeretteiket Szinyén
temetik el: özv. Szinyeiné bátyját és Radvánszky János atyját érti ezek
alatt. Teljesen idegenek eltemetésére, bármennyire fájlalhatták is, mint
buzgó evangélikusok, az összes vértanuk kivégeztetését, mégsem gondol-
tak, hiszen ha e vakmerő terv .bal ul üt ki, vállalkozásukat vagyonukkal,
életükkel fizettette volna meg Carafa.

Ezek szerint a Szinyén eltemetett vértanuk egyike nem lehetett más,
mint özv. Szinyei Miklósné testvérbátyja, Keczer András. A második pedig
Radvánszky György. Ez utóbbi állításunkat igazolja úgy Rezik kézirata,
mint maga a sírlelet.

Rezik kézirata szerint Radvánszky György fejét fia maga vette le a
bitóról s azt Radványban, az ősi sírboltban temettette el.

Radvánszky eltemetése úgy történt, amint a kézirat beszéli el. Itt
ennek bizonyítására feltevésekre nincsen szükségünk, mert Rezik kéziratát
a sír-lelet igazolja.

Hátra van még, hogy a két utolsó holttetem kilétét is tisztázzuk.
Oszintén megvallom. itt már nehézségekkel állok szemben, mert ezekről
forrásunk nem ád félvilágosítást. E nehézségek azonban leküzdhetők.

Szinyeiné tulajdonképen csak bátyjáért ment bele - mint említém -
e kockázatos vállalkozásba; Radvánszky pedig atyjáért. Azon az emléke-
zetes éjszakán özv. Szinyeiné tehát csak e két halottat várta a szinyeí
templomtorony alján ásott tágas sírnál. A négylovas kocsin iSI, amelyet özv.
Szinyeiné küldött a holttestekért Eperjesre, csak egy koporsó lehetett.
Radvánszky Jánosnak azonban volt még két jó ismerőse, akikről nem



felejtkezett meg akkor, amikor édesatyjának elternetéséröl határozott.
Ezek: Bertók János és Palásthy Gábor voltak. Bertókot Radvánszkyval
hurcoIták Eperjesre és mindketten zólyommegyeiek voltak. Palásthy pe-
dig vallomásával a fiatal Radvánszkyt mentette meg a kínpadtóI.

. . Lélektanilag is érthető tehát, hogy a nemeslelkű ifjú ezeknek elvite-
lére is gondolt ama nevezetes éjszakán. Radvánszky János ott volt Keczer
Andrásnak és édesatyjának a bitóról való levételénél, sőt atyja fejéből
maga veszi ki a szeget.. S amikor Szinyeiné három hűséges szolgája le-
vette a bitó ról Keczer Andrást és Radvánszky Györgyöt, - Radvánszky
János levétette földijének és jóltevőjének holttemeit is. A Rezik kézirata
egyhelyütt ezeket írja: "Radvánszky Györgyöt 'két vádlott társával: Bertok-
kal és Palásthyval felnégyelték és bitóra vonták, majd aztán az év vége
felé a Radvánszky György testrészeit (feje kivételével, melyet Radványban
temettek el) fia, Radvánszky János mind a többiekkel a bitó ról levétette
s mitulezeket a szinyei templom tornyának aljában eltemette." - Ez a ki-
tétel: "mind a többiekkel", azt bizonyítja, hogya fiatal Radvánszky atyján
kívül másokat is levétetett a bitó ról s hogy ezek Keczer Andráson kívül
nem lehettek mások, mint akiket atyjával egy napon végeztek ki és akik-
nek nevét a kézirat ugyanabban a mondatban említi, hol Radvánszky
Györgynek a bitóról való levételéről van szó. A koporsó, habár ez, mint
a sir feltárásánál láttuk, egynél több holttest számára készülhetett, nem
volt elegendő a holttestek befogadására. Szinyeiné ezért valószínűleg még
egyet készittetett az uradalmi áccsal, amely az izgalmak közepette gyor-
san lett összetákolva, minthogy inkább ládára, mint koporsóra emlékez-
tetett. Ebbe helyezték el hevenyében a két koponyát és a pár csontot.
Ez a koporsó vagy láda (?) jóval kisebb volta másik kész koporsónál.

* * *
A vértanuk sírbatétele - a két eperjesi egyházközség határozata

alapján - 1930 november hó l2-én országos gyászünnepély keretében
folyt le. Az eperjesi szinház díszelőadást rendezett, m'elyen Fabry Viktor
"Híven mindhalálig" c. alkalmi történeti színjátékát magyar nyelven,
Gabanyi "Caraffa" c. történeti képét szlovák nyelven és Binder "Die
Kasmarker Martyrer" c. költeményét német nyelven adták elő. A t emplorni
ünnepségen, melyen résztvett a cselhszlovákiai evangélikus egyház elnök-
sége és képviseltette magát a református egyiház is, az ünnepi beszédet
Fábry Viktor rnondotta. Befejezésül idézzük néhány mondatát:

"Drága örökség, szent szolgálat, amelyre példájuk hív! Es ha meg-
örízzük ezt az örökséget és teljesítjük ezt a szolgálatot, akkor áldozatuk
nem volt hiábavaló, akkor méltóképpen szenteljük meg emléküket, akkor
önfeláldozó hithűségük olyan hatalomma válik lelki életükben és egy-
házunk jövendőjének rnunkálásában, amelyen a pokolnak kapui sem
vehetnek diadalmat ... !"

Istené a munka!
Zakatoló gépek testén SZáguldva csattog a szí], munkások hajlongnak

körülöttük: mindegyik megteszi egymásután tízszer, százszor, ezerszer azt
a kézmozdulatot, mely neki jutott részmunkául a gyár üzemében. Az eke
keményen hasít bele a talajba, a nyomában lépdelő szántóvető bizakodva
nézi a kiforduló fekete föld zsíros csillogását. Laboratóriumban lombikok
sustorognak, figyelő szemek mikroszkópba tekintenek. tró asztalnál tudós
keresi a multnak vagy jelennek, földnek vagy égnek, embernek vagy ter-
mészetnek titkait. Akták fölé tisztviselő hajol, katedrákról tudományok-
nak és az életnek szabályai' hangoznak, műtőasztalon halállal küzdenek.
Dolgozik az ember. Értelmének gondolatai, lelkének akaratereje, kezének
ügyessége, szavának hatalma, testének és belső világának minden képes-
sége beleolvad a munka egyetemes ritmusába, amely végighömpölyög



nappalokon és éjszakákon selönti áz egész életet, az egész világot,
Az emberiség élete a szenvedésnek, a harcnak és az élvezetnek dalán túl
talán leghangosabban a munka énekét zengi.

1. Oe mi van a munkának ezen átfogó és hatalmas jelensége mögött?
Mi rejlik a mélyében? Mi az értelme? Tekintsünk bele egy kissé az ember-_
nek ebbe az egyik legjellegzetesebb életmegnyilvánulásába! Nem távol-
álló, személytelen érdeklődés ez, hanem mindnyájunkat közelről érint,
hiszen a rnunka egyetemes dalába a miénk is belézendül a nemszeretemség
keservével vagy a lendület örömével, az értékesség kiválóságával vagy
a tört alkotás alázatával.

Az ember munkája - mindenekelőtt ezt kell megállapítanunk, -
természetes adottság következménye. A világ életébe rejtett egyik alap-
törvény, hogy az értékek és javak nem hullanak készen az ember ölébe,
csak kemény munkával állithatók elő. Kezdve a legelemibb életszükségle-
teinktől - mint az élelmicikkek vagy a ruházat - el egészen a kultúr-
ember legmagasabbrendű szellemi értékeiig, mindent munkával kell meg-
szerezni. E földnek az arculata és az élet szerkezete kiált az ember mun-
kája után. Olyan világban állunk, mely munkára kényszerít, ha élni aka-
runk. Embersorsunkhoz tartozik megfellebbezhetetlenül a munka. A föld
művelés nélkül csak gazt terem; gyomra nem adja ki magától a szenet,
ércet, olajat; a növények nem védik meg testünket, csak úgy, ha előbb
ruhát készítünk belőlük; az ember pedig lent maradt volna az állatközel-
ség félhomályában, elvadult ösztönösségben, korlátolt primitívségben, ha
testi és szellemi munkával nem termelte volna ki magából a művelt ember-
főt, aki biztosabbnak érzi ma lába alatt a talajt, mint a neandervölgyi
ősember valaha. Ezek a tények maguktól beszélnek és világossá teszik:
élethelyzetünk utal bennünket rnunkára. Dolgozik az ember, mert ez az
élet természetes következménye, nélkülözhetetlen velejárója.

Az ember munkája azonban e természetes életszükségszerűség mellett
titáni erőfeszítést is rejt. Lassan rájött az ember, hogy munkával egyre
többet szerezhet meg magának: kényelmet, élvezeteket, ami szem-szájnak
ingere, biztonságot, teste, szelleme és lelke tudatos és öntudatlan vágyai-
nak kielégülését. Hasonlítsuk csak össze egy középkori nagyúr és egy mai
nagyvárosi polgár életkörülményeit. Alig hiszem, hogya mérleg nem az
utóbbi javára billenne. Rendelkezésére állnak a leggyorsabb közlekedési
eszközök, felemeli a hallgatot és beszélhet az ország másik végében lakó
ismerősévei, a rádión keresztül az egész világgal együttlélekezhet, egész-
sége megőrzésére felsorakozik a modern higiéne és orvostudomány min-
den fegyvere, a legváltozatosabb szórakozások az övéi, magasabb "lelki"
és szellemi igényeit is könnyedén kielégítheti: a világirodalomért csak ki
kell nyujtania kezét és nem kerül nehézségébe, hogya zene legmélyebb
mélységeiben felolvadjon. Csodálatos-e, hogy a kultúra és a technika
hatalmas feltörése, életszínvonal ának a munkából származó felemelkedése
megrészegítette az embert?! Lassan megittasult attól az elképzeléstől,
hogya munka előtt nincs lehetetlen. Mindent elérhetek a munkával. így
nőtt ki abból a természetes tényből, hogy az élet .nern lehet el munka
nélkül, az ember lelkében a mérhetetlen cél: munkával leigázhatom a
mindenséget és megvalósíthatom minden álmom. Ez a sejtés több, mint egy
évszázad óta egészen hallható dobbanással lüktet az ember munkairamában,
de kezdettől fogva benne lappang. Már az első időkben felvette a harcot
a munka által mostoha körülrnényeivel, emberi éte korlátaival a maga boi-
dogságáért. A jelenkorban pedig,akár a civilizáció multszázadbeli óriási
lendületében, akár a "munkaálIam" mai eszméjében, az emberiség kultúr-
munkájában vagy nevelői behatásában ugyanaz 'a vágy feszül: dolgozzunk,
dolgozzunk, így több lesz 'a szépség, kevesebb a rossz, kisebb a nyomor,
nagyobb a jólét! Munkával leküzdhetünk betegségeket, visszaszoríthatjuk
egy kissé a halált, csökkenthetünk inséget, kínálhatunk boldogságotkis-
embereknek és nagyoknak. Es ugyan ki is tagadhatná, hogya munká6án
elégett életek: névtelen milliók és neves koponyák valóban mérhetetlenül
Sok áldást hoztak erre a földre?!

Kell-e ezekután magyarázni, hogya munkának ilyen értelmezése kaput
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tárt a bálványimádás közvetlen veszélyének?! Ha a munka megnyitja előt-
tünk a korlátlan lehetőségek földjét, ha segítségével úrrá lehetünk az:
anyagon, letörhetünk korlátokat, oszlathatunk sötétséget, magunk alá gyűr-
hetjük az emberélet ellenséges hatalmait, - akkor érdemes, hogy meg-
hajtsuk fejünket előtte és néki szolgáljunk. A munka szédítő távlata ugyan-
azzal az ígérettel lépett fel, amellyel a sátán egykor Jézust kísértette ;
"Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem." Hogyne állott volna
fenntartás nélkül az ember a munka szolgálatába! Hiszen úgy látszott,
hogy a munka által meg lehet teremteni a mennyországot itt e földön --
Isten nélkül; s lehet-e a bűnös embernek vonzóbb reménysége, mint az
Isten nélküli boldogságnak lehetetlen lehetősége?! Igy lett a rnunkábót
valJás, melyben fanatikusan hitt és hisz az ember. A modern individualiz-
mus a munka értelmét a pénzszerzésben és az egyéni haszonban látja s így
vallja, hogy a munka üdvözíti az egyest. A modern kollektivizmus a munka
értelmét a népi jólét, biztonság és hatalom megteremtésében keresi s így
vallja, hogya munka üdvözíti a közösséget. Hogy mennyire valóság a
munka vallása, azt bizonyítja, hogy még egy olyan egyéniség is, mint
például Carlyle Tamás, meggyőződéssel hajtogatja: "Alapjában véve min-
den igazi munka vallás." Az is magától értetödö, hogy ebben a gondolat-
körben könnyen születnek a kollektív munka eredményeitől megbűvöltek
ajkán az ilyen kijelentések: "Mi az örökkévalóságnak építünk." Nagyon is
mai történet az, amelyik a bábeli torony építéséről szól: a munkában és
önmagában bízó ember olyan építményt akar, melynek teteje az eget éri,
Hordjuk a téglát, szorgosan, elszántan, néha fogcsikorgatva, de szünet nél-
kül, a munkába vetett belső hittel - így lett istenünk a munka -, hogy-
kezéből megkapjuk a földi üdvösséget.

Persze kellemetlen mellékzöng e is vegyül a munka örömhimnuszába,
Nincsen emberi munka veríték nélkül. Az arató homlokát izzadság mossa
és a szellemi munkás agya fáradtan vergődik. Testi és szellemi erőkifejtése:
egyaránt koptatja az embert. Hány embernek fáradsága, görnyedése, szem-
rontása van csak egy elkészített ruha mögött is! Megszámlálhatatlanul sok
agyondolgozott, önfeláldozó emberélet sorakozik egy-egy kultúrtermék
megszületésének útján. A teljesebb, gazdagabb élet ígéretét kínáló munka le-
fizetteti velünk az adót: erőink, idegeink, testünk, agyunk, időnk szakadat-
lan őrlődését.

A munkába vetett emberi hit azonban nem a munka verítékes kínján,
törik ketté, hanem az eredményeken. Itt jelentkezik szörnyű módon a
világ átokverteség'e. A munka vallása - pedig micsoda reménységbimbót
kínált s mennyire nemesnek, tisztának, emberinek, jónak látszott, - hiába-
valónak bizonyult. A munka istenítése végeredményben a teljes csődhőz
vezetett el. Mint minden bálvány, úgy ez is az ember feje fölé nőtt s a helyett,
hogy kiszolgálta volna, ellenségévé lett. A munka káprázatos elörelendülé-
sében maga alá tiporta a munkaadót is és a munkást is. A helyett, hogy
felemelte volna az embert magasabb, szabadabb, teljesebb életbe, - le-
alázta, akárhányszor lélektelen géppé nyomorította, nyugalomnélküli robot-
emberré kényszerítette, elrabolta szabadidejét, a vállalkozókban felkeltette:
a kizsákmányolás ördögét, a munkásokban felszította az osztályharc gondo-
latát. Igy törte össze az ember lelkét, testét és közösségérzését. Ez azon-
ban még nem volt elég. A lelkileg-testileg kifosztott ember kezéből li>
kenyeret is kivette. Az egész világot elborító munkanélküliséget egyenes.
irányban lehet levezetni a munka vallássá avatásából. A munkába vetett
remény dús hit és a munkateljesítmény hihetetlen emelkedése forrásává lett
- a földi mennyország helyett! - a legnagyobb nyomorúságoknak! Lehe-
tetlen meg nem látnunk a munka démoni jellegét! Ördögök alusznak benne'
s ha egyszer felébresztik őket, jaj a világnak. A munka vélt értelme bele-
~ullad a legborzasztóbb értelmetlenségbe.

2. Hogyan jutott idáig a munka? Hiszen tagadhatatlan, hogy ezen
a földön nélküle nincs élet s most, íme, éppen általa lett a romlás. A magya-
rázata az a teremtési igazság: "Mindenek a Krisztusre nézve teremtettek."
(Kol. 1, 16.) Nincsen egyetlen teremtett dolog - legyen az önmagában
bármilyen szép vagy jó -, mely ne válna a legmélyebb nyomorúság és leg-
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nagyobb sötétség televénytalajává abban a pillanatban, amikor az ember
függetleníti a Teremtőtől. Minden valóságnak: embernek, állatnak, növény-
nek, dolognak a célja Istenben van. Ennek a célnak a megtagadása termé-
szetes következetességgel vonja maga után az elfajulast. A munka válságá-
nak az az oka, hogy az ember szeme becsukadott a munka isteni rendel-
tetése előtt. Nem akarta észrevenni, hogy a munka - lényegében, céljaban.
útjában és eredményeiben - az Istenhez van kötve. Veje életet ad, Nélküle
pusztulást hoz. Ezt csak tetézte; hogya munkát magát az Isten helyébe
akarta tenni s tőle várta - amit egyedül csak az Istentől kaphat, - a boldog-
ságot, biztonságot, életet. Hogyne j ött voina erre az Isten kemény válasza!
Kiáltó módon megmutatta és megmutatja a mindenható Or a világnak és
egyesnek életében, hogy nem lehet büntetés nélkül megtagadni teremtési
rendjét: a munkának Istenre nézve teremtettségét, sem a Teremtőt, aki
.az egyedüli Isten égen és földön.

[gy lesz világunknak és életünknek a munkával kapcsolatos minden
problémája végső gyökerében lútetlenségimk problémá';a. A munkában fel-
szabadult démonok annak meglátására kényszerítenek: nem lehet itt igazi
élet, csak hitből. A munka közvetlen vonatkozást nyer a Krisztus kereszt-
jéhez. Az Or Jézus halálában szabadított meg bennünket az Isten bálvá-
nyok rabságából, elvakult istenellenes lázadásunkból, a sötétség hatalmá-
bal, teremtett dolgok imádatától, az élő Isten boldogító szelgájatára. Krisz-
tus megváltásában kap egyedül értelmet a munkánk, mert itt kapja vissza
-eredeti értelmét az egész életünk. Itt tanuljuk meg, hogy egyedül Istennél
keressük üdvösségünket. Itt kerülnek a teremtett dolgok az egyedül helyes
rnegvilág ításba. Bizony, a munkával kapcsolatban is, az az ember leg-
nagyobb kérdése: vajjon elfogadjuk-e Atyánknak az Istent a Krisztus által,
eng edjűk-e, hogy gondolatainak fénye ráhulllék az életünkre, a rnunkára is,
.s hitben engedelmeskedve vállaljuk-é akaratát, ismét csak a munkában is?

Kicsiny életünknek a munkához fűződő nehézségei, kétségei és fájdal-
mai, ,de a munka egyetemes emberi kérdései is csak a hitben oldódhatnak
fel. Isten igéjére való figyelés a munkának is egyetlen lehetősége.

3. Mindezért a munka értelmét egyedül a teremtő, megváltó és meg-
szentelő Isten kijelentett gondolataiban: az igében keressük.

Az ige fényében a munka lsten teremtése. O parancsolja a munkát,
Életünknek Istentől akart rendjéhez tartozik az, hogy dolgoznunk kell.
Igy volt a teremtés hajnalán: "És vevé az Or Isten az embert és helyezé
-öt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt." (1. Mózes 2, 15.) így
maradt a bűneset után: "Fáradságos munkával élj a földből életednek min-
-den napjaiban." (1. Mózes 3, 17.) így van a megváltás után is: .Rendeliük
-és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva
a maguk kenyerét egyék." (II. Thess. 3, 12.) Amikor a keresztyén ember
dolgozik, Isten akaratának engedelmeskedik. Parancsteljesítést Végez. Szol-
gál. Az Istennek. Mindenki, aki munkáját - legyen az portörlés, hídépítés
vagy nevelés, - Isten akaratának engedelmeskedve végzi: istentiszteletet
végez. Nincs különbség Isten előtt munka és munka között. A testi munka
ugyanazt az isteni veretet viseli magán, mint a szellemi erőkifejtés. Nem
magasabbrendű az Isten szemében a tudós munkája il cselédlányénál. O az
egyiknek ezt a feladatot adta; a másiknak amazt, egyikünket asztalosnak
hívta el, a másikat államvezérnek, de a különböző munkát csak egy szem-
pontból ítéli meg: hűséggel és Neki engedelmeskedve dolgozunk-eo

O teremti a munkát. Vannak munka alkalmak, melyek a maguk egé-
szében nyilvánvalóan a sátán müvei. Ezek azok, melyek kétségehkívül az
Isten törvényei ellen működnek. A hatodik parancsolatot megszegő "munka-
lehetőségeket" senki sein tarthatja istehszolgálatnak, sein azt, amely ki-
fejezetteri az einberek kizsakmányolására tör.

O cselekszi a munkát. A leghatalmasabb, sőt egyedüli alkotó, aki
dolgozik ezen a világon: az Isten, A világ teremtése nem beláthatatlan
-ösidökbe visszamenő egyszeri mozzanat csupán; hanem szakadatlan jelen-
való tény. "Az én Atyám mindezideig munkálkodik", -:- mondotta Jézus.
(János 5, 17.) Ott dolgozik minden fűszálb an, Ó táplálja az ég madarait
és ruhazza a mező liliomait (Máté 6, 26-28:). Ö ad erőt az embernek,
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hogy felemelje a kalapácsot. O hozza létre a technika alkotásait, gondo-
latai megelevenednek a tudós agyában, Ö ad világosságot a feltalálónak
s építi szüntelenül a teremtett mindenséget. Egyedül az Isten dolgozik!
Mi csak az eszközei vagyunk úgy, hogy munkatársaivá fogad bennünket,
és általunk, velünk, rajtunk keresztül munkálkodik. A rnunka is, inint
minden, ami Isten teremtési berendezéséhez tartozik, - Isten "álarca",
mely alatt Ö rejtve teremt (Luther). Minden munkában lsten cselekszik. ,
"Teremts reteszt és kaput, hogy biztonságban légy. Dolgozz, hogy gyü-
mölcs teremjen: .. Egyél, igyál, hogy tápláljon és erősítsen. És így min-
<len mi cselekvesünkben Ö cselekszik mindent bennünk és általunk. Övé
a dicsőség." (Luther.) Lehet-e nagyobb, áhítatosabb, lenyügözöbb, és mégis
felemelőbb gondolat, mint az a tudat, hogy Isten rnunkatársai vagyunk
a teremtés építésében, a teremtett világ' és az élet mégtartásában, meg-
erősítésében, megőrzésében?! Lehet-e nagyobb méltóság á a rnunkának,
mint az a tény, hogy az egyszerű kubikustól kezdve Beethovenig, a pék-
inastóI kezdve Pascalig minden dolgozó ember az Isten munkatársa?!
Es lehet-e csodálatosabb hivatás, rnint il gyülekezet szolgálata lelkipászto-
rával együtt, akiket az Isten a teremtésen túl munkatársaivá hívott el az
egyház építésében is?! (1. Kor. 3, 9:1

Az ige fényében azonban a munka a bún birodalmának az épi-
t é sei s. A munkán az Isten kezenyoma mellett ott van az emberé is. Minden
alkotás az ember rnűve is: rajta van kezének tapintása, lelkének hevülete,
értelmének gondolatai. Ezek pedig bűnösek gyökerestül és egészen. Nem is
építhet az ember mást, mint bűnös világot. A legmagasztosabb emberi
alkotások is nemcsak a teremtést folytatják, hanem ugyanakkor a bün
világát is növelik. Es a legfájdalmasabb, hogy rnunkánkban nem tudjuk
elválasztani az Isten cselekvéset és a bűn munkáját. Nem tudunk úgy az.
Isten eszközei lenni, hogy közben ne lennénk az ördögéi is. Ezért utal,
minden munkavégzésünk ismét csak a Krisztus által Atyánkká lett Isten-
hez, aki naponta bűnbocsánatot tartogat számunkra. Munkánk közben is
csak a bűnbocsánat hitéből nyerhetünk bizodalmat, békességet, hogy sza-
badon, nyugodt lelkiismerettel dolgozhassunk tovább, mint akik tudják,
hogy Isten tetszése nyugszik minden cselekedetükön.

Az ige fényében a munka "Istentől kapott hivatás ~ fel e bar á tsz o I-
g á lat á r a" (Brunner). Nincsen olyan munka, mely kizárólag az egyén ma-
gánügye lenne. Mindegyikből szálak vezetnek kisebb vagy nagyobb közössé-
gekhez, s ha elgondolkozunk, észrevesszük, hogy milyen sok embert érint
a. munkánk, Egy-egy lelkésznek, tanárnak hűtlensége nemzedékeken érez-
tetheti káros hatását, egy-egy mérnöki figyelmetlenség ezrek halálát okoz-
.hatja, egy-egy tisztviselő aktakat lélektelenül dobáló lelkiismeretlensége
családok sorsát fordíthatja a pusztulás felé. Oe rnindennek látásához
Istentől megvilágosított szem kell. Csak annak rnunkája lehet a szeretet
mások javára történö cselekedetévé. akit az Isten megszabadított önmagá-
tól, önzésétől, saját boldogsága hajszolásátó! és szabaddá tett mások észre-
vevésére és szolg álatára. Annyira megszoktuk már, hogy munkánk előtt
mindig csak egyéni célok lébegjenek! Nagyon nagy szükségünk van arra,
'hogy a munkának szerelet-értelmét komoly an vegyük! Gondoljuk végig
egyszer Isten színe előtt, hogy hány embernek testi jóléte vagy lelki
üdvössége, egészsége vap ~1~tIe~etősége, ,lelki vagy ~~ellem.i fejlődése for-
-dul meg a nu munkavegzesunkon! És ugyanakkor orvendve kellene fel-
fedeznünk, hogy milyen áldott, közelfekvö,mágátólértetődŐ szolgálati alkal-
mat adott az Isten, benne való hitünk és szeretetünk megbizonyítására
-s életté válásához: szeretetszölgálatra, a nekünk rendelt munkakörben.

Az ige fényében a munka eredménye istentől függ. I-Ía az Isten
I az egyedüli cselekvő a munkában, akkor övé az áldás is. Tőle száll alá ntin-

den jó adomány és tökéletes ajándék. Hiába feszítjük meg magunkat, hiába
teszünk éjt nappallá, hiába erőltetjük a sikert: gyümölcstermést csak Isten
adhat. "Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői ...
Hiába korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret
ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget." (Zsolt. 127, 1-2.) Igy akar
.az Isten alázatosságra nevelni bennünket. Nagyon sok kudarcunknak oka
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abban rejlik, hogy Isten megvonta tőlünk az eredményt, mert figyelmez-
tetni akar: ne verd a melledet, mintha akármit is tehetnél önerődből, nézd,
milyen áldatlan a munkád nélkülem. Isten szakadatlanul megtapasztaltatja:
velünk munkánlmak Tőle való függőségét és az eredménynek teljes bizony-
talanságát. Ö egyedül minden áldások Atyja. Ezért rnondja Luther az első
hitágazat magyarázatában egészen kézenfekvően saját munkánk által szer-
zett javakra, hogy mindez az Isten teremtői ajándéka, melyért Neki hála-
adással és dícsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozunk. Ezért
könyörgünk a Miatyánkban így: "A mi mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma!" És ezért kellene munkaközben többet imádkoznunk, hiszen
nem a mi erőlködésünktől, hanem az Isten jóvoltátói függ az eredmény.
Ez azonban távolról sem jelenthet fatalista tétlenséget. Az Istenre hagyat-
kozás keresztyén hite nem tűr semmiféle lustaságot! Olyan odaadással kell
dolgoznunk, mintha minden tőlünk függne és mégis hitben kell dolgoznunk,
mintha minden az Istentől függne.

Az ige fényében a mu n ka örö m. Nem mintha a keresztyén ember nem
érezné a bűnös világra kivetett és még fel nem függesztett átokparancsot,
hogy orcánk verítékével kell enni kenyerünket. (1. Mózes 3, 17-19.)
De ennek ellenére is örömmel fárad, mert tudja, hogy Istennek szolg ál,
az Isten munkatársa lehet, az Ö dicsőségére dolgozhat, felebarátainak
szolgálhat és várhatja hittel kegyelemből az áldást. Ez az öröm valami
egészen más, mint az a természetes kielégülési érzet, ami erőinknek mun-
kában feloldódó kifejtéséből születik, de nem hasonlítható a hiúságúnkat
legyezgető sikerörömhöz sem. Ez az öröm az Isten gyermekeinek a boldog-
sága, akik Atyjuknak élhetnek mindenkor, munkájukban is.

Az ige fényében természetes a munka ideigvalósága. A munka,
az "itt"-nek és "most"-nak dolgai közé tartozik. Minden emberi alkotás alá
van vetve az elmulásnak s előbb-utóbb megemésztetik majd abban a tűz-·
ben, "amikor az egek ropogva elmulnak és a föld és a rajta levő dolgok is.
megégnek". (II. Péter 3, 10.) Itt minden kincset előbb-utóbb a "rozsda
és a moly" emészt meg. Ezért jár a keresztyén ember munkája közben is
idegenként és vándorként a földön. A munka által teremtett értékeknek
viszonylagosságával és romlandóságával teljesen tisztában van. Nem tulaj-
donít nekik döntő jelentőséget. És munkáj ának töredékjellegében, silány-
ságában, testi és lelki erőinek kimerülésében, a munkájával előteremtett
javaknak szertefoszlásában 'újra meg újra reádöbben, hogy nincsen még
odahaza.

S ezzel elérkeztünk az ige utolsó, de talán legdöntőbb mondanivaló-
jához a munkáról. Igaz, hogya munka hozzátartozik az embernek isten-
adta hivatásához, igaz, hogya dolgozó kéz, szív és agy istenszolg álatot,
végez, de mégis - ennek teljes fenntartásával és ugyanakkor ennek elle-
nére - egy asz ü k ség es do log. Ennek a legmagasabb felismerésnek kell
szakadatlanul megőriznie munkánk kapcsolatát az Isten országával. Nem
merülhetünk bele sohasem úgy a munka iramába, gondjába, fáradságába
vagy örömébe, hogy megfeledkezzünk arról :ennél sokkal-sokkal nagyobbra
hívott el minket az Isten, ennél hatalmasabbat ígért, ennél csodálatosabbat
adott nekünk. Mivel pedig a munka előbb-utóbb elvon bennünket ennek
az igazságnak látásától,ezért kell eljönnic hétköznapok után a vasárnap-
nak, átdolgozott órák után és közben az imádságos es bibliaolvasó negyed-
óráknak. A munka értelméhez így kapcsolódik hozzá szorosan az ünnep-
szentelés, az Istenhez fordulás, Isten igéjének hallgatása és az imádság.
Mert a Máriák csendes, figyelő, várakozó leborulása Jézus lábaihoz az a,'
job b i k rés z az életben, amely minden munkánál többet ét és minden
munkát megszentel, s amely eltemetett alkotások, megfakuIt kézirésok.;
szétoorlá életmunkák után sem vétetik el soha tőlünk.

Veöreős Imre ..



Az egyházi paramentumokról.
Az ősi egyház a "p a ram e n tum" kifejezésen mindazokat

a tárgyakat és eszközöket értette, amelyek az istentisztelet és
a szertartások előkészítését szolgálták. (Parare: előkészíteni.)
Paramentum volt tehát az oltári edénykészlet.. a füstölő, a per-
sely, a liturgikus terítők, a papiruhák,a gyertyatartók, stb.
Csak jó későn korIátozódott ez a jelentés a templomi textil-
készítményekre; ebben az értelemben használjuk a paramentum
kifejezést mind máig. Az evangélikus templomban két döntő
jelentőségű hely, az oItár, szószék (néhol a keresztelőmedence).
istentiszteleti felkészítését szolgálják a terítő paramentumok.

Az oltárparamentumok. Nálunk általában az a szokás, hogy
az egész oltárt a liturgikus színeknek megfelelően beborítják
s egészen felöltöztetik. Ez az eljárás helytelen, mert az oltár-
paramentumok jelentőségét és feladatát nem tartja szem előtt.
A legrégibb időktől kezdve az oltáron többféle terítő szerepelt
egyszerre s ami szembetűnő, hogy az oltár felső lapját az egy-
házi év minden vasárnapján fehér lepel takarja. Az oltárpara-
rnentumok felhasználásának és értelmezésének nagyon jó képét
kapjuk egy VI. századi templomi mozaikon. (Ravenna S. Vitale.)
A kép közepén négyszögű asztaloltár (mensa), rajta kifejezet-
ten az oltári szentség elemei, két kerek kenyér és kétfülű kan-
csóban a bor, az oltár mellett az Igazi Főpap előképe, Melkisé-
dek áll, aki éppen a kenyeret teszi az oltárra, balról Abel jön,
aki bárányt tart és ebben a képben Jézus áldozatára történik
utalás. A fehér lepel majdnem egészen betakarja az oltárt s az
oldallapokat is túl a felerészen borítja. Ez alatt fut végig a
színes oltárterítő. A fehér terítőt, ezt az érintetlen színt az oltári
úrvacsorai elemek szentsége kívánta meg. Csak ez a szín van
hivatva arra, a régi világban, hogy szent elemeket tartson.
Fehér színű lepellel borítják kezüket még az angyalok is, akik
Jézus Krisztust tartották az ő mennybernenetelekor, vagy tartják
az ő visszajövetele alkalmával. Csak a fehér terítővel letakart
kéz érintheti őt. Számunkra azonban a fehér terítőnek a szük-
ségességét az oltárnak az értelme szabja meg, amely mindig
terített asztal, amelynél a gyülekezetet "megvendégeli" az Isten.
A reformáció úrvacsorai istentiszteletét ábrázoló képeken, ahol
Luther vagy Husz János, vagy a többi reformátor osztja vagy
veszi a Jézus testét és vérét, az oltárt határozottan fehér, dísz-
nélküli abrosszal' leterítve látjuk. Az úrvacsora is kifejezetten
asztalnál való evés és ivás. Az ifjabbik Cranach Lukács a dessaui
vártemplom úrvacsoraképén a reformátorokat asztali közösség-
ben ábrázolja, akik Jézus körül ülnek. Az asztalon fehér abrosz.
Mivel az oltárt sohasem függetleníthetjük az oltári szentségtől,
legyen az oltár felső lapja mindig fehér terítővel leborítva,
amely a két oldalt háromnegyedrészben befedje, de elől csak
tíz centiméter szélességben, vagy egyáltalán ne lássék. Hogy



a fehér lepel szükségességét a Jézus teste és vére kívánta meg,
mutatja az is, hogy erre a fehér terítő re, vagy ahol már ez el-
tűnt, a színes pararnentumra még egy kisebb négyszögű fehér
vászonkendőt borítottak s ezen helyezték el a szentség elemeit.
Ennek neve: c o r por a 1e, az a terítő, melybe Jézus testét is
takarták. Ezt az evangélikus gyülekezet is tartsa meg, mert
ezzel az oltárnak a jelentőségét teszi igazabbá. "Mert vala-
mennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak
halálát hirdessétek, amíg eljövend." (1. Kor. 11, 26.) Ennek a
terítőnek a rnérete 50X50 cm., anyaga fehér batiszt, s rajta jól
kiábrázalhatók fehér színnel Krisztus szenvedésének a jelei,
középen a kereszt, a szabadon maradó térben kínoztatásának
az eszközei, az ott szereplő szerszámok: töviskorona, korbács,
vessző, seprő, kard, kalapács, négy szeg, harapófogó, szivacs
nádszálon, dárda, Jézus köpenye, a kockák, mellyel sorsot vetet-
tek reá, a létra, s ott szerepelhet még a harminc ezüst pénz is,
elárultatásának jeleként.

Nem szükséges, hogy az oltári edényeket az istentisztelet
alatt letakarjuk.

Az oltár színes tedtője a z ant epe n d ium, amely ugyan-
csak régi hagyomány. Ez az oltár frontját takarja be egészen
az alapjáig, de az nem szükséges, hogy annak egész hosszát is.
fedje .: Az sem kell, hogy ezt gazdagon feldíszítsük aranysujtá-
sokkal és különféle díszekkel, mert önmagával, puszta s z í n é-

vel b e t ö l t öt t e hivatását. Színes szövet az. oltárlapra köz-
vetlenül sohasem kerülhet. Ezért az antependiumot fehér vászon-
toldással vessük át az oltáron, vagy az előlapra függesztve erő-
sítsük fel. Német gyülekezetekben sok helyen használatos a kes-
kenyebb antependiumsáv, amelyet a fehér oltárterítő fölött vet-
nek át az oltárasztalon. Egy-két egyszerűbb szimbolum, vagy
felírás elegendő az antependiumra; gazdag feldíszítése későbbi
eredetű s akkor lett divattá, amikor maga az oltár lett szent
dolog, rnelynek hátat sem volt szabad fordítani. A benne rejtőző,
szentek relikviaira való tekintettel kezdik a paramentumokat
gazdag díszítéssei borítani, annyira, hogy egyes terítőkről és
szönyegekröl régi Irók egész dicsőítő himnuszokat írnak.

Az olt á r s z ő nye g a templom átlagszínéhezalkalmazkod
jék és erős színezésével ne vonja el a figyelmet az oltár litur-
gikus színétől. Az oltárszőnyeghez vörös színt felhasználni, mint
az általában szokás, helytelen.

A szószéket sem kell felöltöztetni, teljesen. A szeszéken
a Bibliát tartó p u 1pit usa fontos. Ezt borítsa be és erről függ-
jön le elég hosszan a keskeny szőnyeg, egyszerű utalással az-
Igére. A szószékparamentum az oltár liturgikus színét követi.
A szószék többi része maradjon mindég beborítatlanul.

Ali tur g i k u s sz í nek az egyházi év időszakainak válto-
zásáras az üdvtörténet nagy tényeire figyelmeztetnek. Hang-
súlyozzuk, hogy a színek itt nem színek, nem is diszítő ele-
meg, hanem adott dolgokat jelentenek. Az egytházi rnűvészetben
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például az arany mindig az örökkévalóságot jelentette. Ez az
alapozása a trónoló Jézus-Urat mutató képeknek. A martírok
történetét vérvörös alapon festette meg a művész.' Ebben az
értelemben a következő liturgikus színek szerepelnek. 1. Fehér:
Luther szerint "az angyalok és minden szentek színe", a Krisztus-
ünnepek kifejezője. 2. Piros: a vér és a tűz színe, a tűznek és
a vérnek keresztségévei meggyarapodott keresztyénség ezzel
a színnel emlékezik a mártírokra, ezzel tesz vallást a Szentlélek-
ről s ez a színe a rnissziói ünnepeknek is. 3. Az úgynevezett
ünnep nélküli . egyházi időszakban a zöld szín "a világ színe"
használatos, amelyhez Jézus Krisztus a megtéres követelésével
fordul. 4. A nagy ünnepek előtti időszakban liJák a paramentu-
mok. Ez a színskálában a rokon nélküli szín, az örökkévalóság-
nak a színe, de a megalázkodásé is. 5. A fekete, a gyásznak a
szí e, eredetileg ismeretlen volt a paramentumművészetben, nem
liturgikus követelrnény, éppen mert gyásznak a színe s helyette
mindig lilát lehet használni. Az egyházi év színkalendáriuma te-
hát így alakul: az ádventi négy vasárnap: lila. Karácsonytól viz-
keresztig: fehér. Vizkereszt utáni első vasárnaptól Estomihi va-
sárnapig: zöld. Hamvazószerdától nagycsütörtökig: lila. Nagy-
pénteken: lila. Husvéttól mennybemenetelig: fehér. Exaudi: lila.
Pünkösdtől Szentháromság vasárnapjáig: piros. Szentháromsági
vasárnapokon: zöld. Az év utolsó vasárnapján: lila. Reformáció
emlékünnepén s a missziói ünnepeken pirosak: a paramentumok.

A gyülekezetek általában oltárterítőben nem szűkölködn ek ,
dea készlet legnagyobb része leltári holmi, mely éppen a színek
miatt oltárra nem kerülhet. Egy buzgó hívő egyszer így adta át
lelkészének nagy munkával és áldozattal elkészített oltárterí-
tőjét: "Jézus fiúgyermek volt s a fiú színe a kék, legyen tehát
az oltárterítő is kékszínű." Máshol ezt gondolták: "Az ég kék,
legyen tehát az oltár is kék."

A paramentumok elkészítésénél mindig ügyeljünk az egy-
szerűségre. Abból az energiából és pénzből, amellyel nöegyle-
teink, vagy buzgó hívek egy-egy bársony oltárterítőt elkészí-
tenek és arannyal agyonsujtanak, szakszerű módon és szakszerű
tervek alapján többféle paramentumra is jutna. A magyar szövö-
technika például oly korlátlan lehetőségeket nyujt a paramen-
tum-rnűvészet számára, hogy ajánlatos volna egy központi egy-
házi szövöműhely felállítása, amelyben olcsón és a fent vázolt
követelménynek teljesen megfelelő, nem műkedvelően magyar-
kodó, hanem magyar munkát adhatnánk. A torontáli szövő-
módszer alkalmas képszönyegek készítésére. Iyen kép szőnyeget
találunk a budapest-városmajori templom szentélyében (Pekáry
István iparművész tervei s a Budai Szövőműhely készítményei).
Itt a munka g arantálná a művészet magyarságát, kötött lehe-
tőségei rniatt az egyszerűséget s a formák különösségét. Szük-
ségünk volna nagyobb méretű egyházi képszönyegekre is, melye-
ket egyházi termeinkben s otthonainkban helyezhetnénk el. A
szövött gobelin is jó alkalmat nyujt, hogy a protestantizmus



történetének egyes eseményeit örökítsük meg. A szövőművészet
eredetisége éppen, rnert kötött formában való beszéd, mint a
vers, új átélésre késztetné az egyházi művészetet is.

Reoes« István.

Mi szükséges a népfőiskolához?
Immár két népfőiskolája van a magyar evangélikus egyház-

nak. November negyedikén megkezdődtek az előadások az
'orosházi nép főiskolán is. Jelenleg tizenhárom fiú van együtt
,egy nevelő-segédlelkész felügyelete alatt. 18-25 év közt lévő
ifjúság. Az iskola hat hónapra szabott tantervében itt is szerepel
.az írás-olvasástól kezdve a társadalomtudományig mindenféle
szükséges és hasznos ismeret. Vallási tárgyak, gazdasági ismere-
tek, irodalmi olvasmányok egyaránt szóhoz jutnak a kellő for-
mában. Az egyes előadások rendszeres tartására összesen húsz
előadó vállalkozott. Van köztük lelkész, tanító, tanár, orvos,
ügyvéd, mesterember és földjét művelő értelmes gazda. Vannak
helybeli és vidéki előadók. .

Természetesen sok mindennek kellett megtörténnie, amíg
idáig jutott a dolog. Sok megajánlást kellett összeadni és össze-
gyüjtení, sok előítéletet és közömbösséget kellett leszerelni.
Az anyagi alapot főleg a püspöki támogatás, a gyülekezet és
a község teremtette meg, de más közületek és magánosok is I

.szép számmal adakoztak. Ez a példa azt mutatja, hogy hasonló
próbálkozás bizonyára másutt is eredményre vezetne és minden
népesebb gyülekezetünkben aránylag kis költséggel fel lehetne
állítani egy-egy népfőiskolát. (Az orosházi népfőiskola beren-
dezése és hathónapi fenntartása kb. 6000 pengőt igényel.)

A terv megvalósításának legfontosabb kelléke nem is első-'
sorban az anyagi alap, hanem inkább az az önzetlen lelkesedés,
amely az anyagi alapra építeni tud. Nem arra a felszínes és
felelőtlen lelkesedésre van szükség, amely könnyen fogadkozik
és vállalkozik, de a reális számvetést elmulasztj a s aztán mindent

könnyen megbán, a ki tartó, alap os munkára pedig képtelen.
Itt arra a csendes és mély lelkesedés re van szükség, amely
állandó, következetes összhangot biztosít az elhatározások és '
a munkavégzés komolysága között.

Ennek a lelkesedésnek pedig, amely kitartó munkával meg-
teremtheti az evangélikus népfőiskolákat, két forrása van: a
népi gondolat és a keresztyén életfelfogás. Mind a kettőre szük-
ség van. Szükséges tehát, hogyaközéposztályban legyenek
emberek, akik a testileg-lelkileg elhanyagolt nép és a nemzet
sorsközösségének tudatára ébredtek. A népi gondolat sallang-
jaira és vadhajtásaira nincs szükség. Ahol csak ezek iránt van
fogékonyság, ott a népfőiskolázás lehet unaloműzö szórakozás,
de nem építő munka.
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, Azon sem lehet vitatkozni, hogy az evangélikus népfőiskola-
nak keresztyén intézménynek kell lennie. Az emberi erőfeszítés-o
nek annyi sikertelen próbálkozása között, az önzés és a lelki
eldurvulas napjaibán nem lehet olyan tiszta szándékú ember,
aki el merné lopni az emberek szívéből a felülről való megváltás
hitét és a 'felebaráti szeretet parancsát. Korunk megtévesztő
zűrzavarában, a világnézetek, a fajok és egyének véres dula-
kodása felett sokszor nagyon nehéz biztos ítéletet mondani,
Az evangélikus népfőiskola hallgatóinak kezébe adja a biztos
mértéket, Isten igéjét, amely mindent és mindenkit csalhatatlanul
megítél. Nem a betűjével ésegy-két kiragadott mondatával, ha-
nem a szellemével. De itt sem az a cél, hogy a .népfőiskola
kétes értékű rnegtérésí jeleneteket rögtönözzön vagy erőszakol-
jon ki, és hogy ifjúsága a bibliai frazeológia biztos kezelése
révén érezze "keresztyénebbnek" magát. Hanem az, hogy cse-
lekedeteit és egész életfolytatását s a körülötte zajló vagy
tespedő világot a Biblia mérlegére tudja helyezni. .

A .népi gondolat és a keresztyén életfelfogás találkozása
hozza létre az evangélikus népfőiskolát, amelyben ennek a kettő-
nek kell meggyökereznie. Ahol ez a két legfontosabb feltétel
megvan, ott gondolkozzunk a felállításan. És minden nehézségre
felkészülve, de semmitől meg nem ijedve, fejlesszük ki ezt az,
intézményt úgy, hogy benne evangélikus földmíves- és rnunkás-
népünk ifjúsága lelke szerint való, igazi otthonra találjon,
amelyben jól érzi magát, örömest tanul és örömest formálódik
olyanná, amilyennek lennie kell.

. Seijas Pál.

AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN
A háború é. az egyházak.

A most folyó .nyugatí háborúval szemben a különböző országok
egyházfő! és szellemi vezetői nem egyformán foglalnak álIást. A Prot.
Rundsohau legutóbb érdekes összehasonlítást tett a skandináv és a svájci
protestantizmus háború-szemfélete között, Berg grav Eivind oslói püspök.
aki egyben a norvég egyházak prímása, az. utóbbi időkben több ízben
kifejezést adott annak a meg'gyözódésének, -':'ami.egyúttal az egész
skandináv _protestantizmus közmeggyözódése is, - hogy. a keresztyén
egyházaknak "aktiv semlegességiet" kelI tanusítani ok a most folyö
háborúval szemben, ,és minden számukra lehető eszközzel munkálniok
kell a népek közötti kiengesztelődést. Nagyon különbözik .ettől .az állás-
foglalástóI a svájci protestantizmusé, amely túlnyomó részben a bázeli
Barth Károly hatása alatt áll, aki ~ rnint tudva levő - 1939 végén a
francia protestánsokhoz intézett és széles körben nagy feltűnést keltett
karácsonyi levelében nem a béke és a semlegesség. .'hanem a nyugati
hatalmak jogos és győzelmet megérdemlőháborúja mellett foglalt állást:
"Amíg éppen anglikán püspökök a rövidlátó ve.rsaillesi diktátumhoz
hasonló békekötés elIen beszéltek,addiga bázeli teológus a francia
miniszterelnök szavát alkalmazta Nérnetországra: "II faut en Iinír" s.a
versaillesinál is szigorúbb békét követel." "Nincs értelme annak, - írja
ehhez a Protestantische Rundschau, ~ hogy erről Barth Károllyal vitat-
kozzunk. Azonban ezért a legújabb megnyilatkozásért a svájci, protes-
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tantizmust is felelősség terheli, amelyet ném volna szabad könnyen
vennie emberbarátdas szőlásmódjai és emberbaráti tevékenysége ellenére
sem." . ,

A chichesteri anglikán püspök a Times-hez intézett iratában indít-
tatva érezte magát arra, hogy szóljon az egyháznak a háborús időkben
való megbizatásáról. Nem akarja, hogy bármily tekintetben csökkenjen
{lz egyháznak a néppel való szolidaritása, de becsületesen el kell ismerni,
.•. hogy erről a szolidaritásról nem akkor tesz bizonyságot, ha helyes-
Iésével [áru! hozzá a politikai. módszerekihez, vagy szítja .a nemzeti szen-
védélyeket, hanem azáltal, !ha valóban, mint 'keresztyén egyház tevékeny-
kedik, mint aki hordozója az Istentől reábízott evangéliuru hirdetésének,
végzöje annak a munkának, mely az embereket az Isten közös imádására
vezeti, mint hordozója az Istennel való kiengesztelődésnek s annak a
ikinyilatkozíaMsnak, amelyben Isten, mint a mi közös Atyánk, az ö szere-
tetét minden ember és minden nép számára kijelentette.

Sajnálatosnak és igen szomorűnak kell azonban mondani, hogy a
háború pusztításai nem kírnélnek templomokat és egyházi szeretetintéz-
ményeket sem. A franciaországi hadjáratban anémet repüök általában
kímélték a templomokat, különösen, haazo'knak mütörténeti értékük
volt. Viszont szeptember 14-én anémet rádió 26 templom és dóm bornbá-
zásáról adott jelentést. Szepte.mber 19-én pedig arról érkezett hír, hogy
az angolok a Bodelschwingih-féle szeretetirrtézrnényeket bombázták Bethel-
ben, úgyhogy három kórház, valamint "Ophir" elpusztult, "Új Béthel" és
több intézet pedig+sűlyos káro'kat szenvedett. A támadásnak a sebesülte-
ken kívül 11 gyermek és 1 ápolónő esett áldozatul. Nem kímélték a betheli
temetőt sem. A bombázás szándékosságáról a "Junge Kirche" így emlékezik
meg: "A támadás éjszakáján teljes 'holdfény világított. Azonkívül az
angolok, .akik már 20 perccel előbb a szerétet-intézmények fölött voltak,
a vidéket világító bombákkal világltották meg,"

A háború hatásáról a vallásos életre egy nérnet táboI'i levél így ír:
"Nemrég levelet kaptam hazulról, melyben a háború vallási hatását nagyon
optirnisztikusan ítélik meg. Valóban hallottam arról, hogy az ellenséges
tűzben imádkozták a Miatyánk-ot, azért, hogy megrneneküljenek abból a
helyzetból. De éppen az volt a tipikus, hogy nem azért az erőért imád-
koztak, amely Isten akaratát elhordozz a és azt örömmel vállalja, hanem
a megmenekülésért. A szükség imádkozni tanít, de még messzi az út
ahhoz, hogy helyesen tudjunk imádkozni." ("Junge Kirohe" .1940. 570, lp.)

A római katollkus ogyház köréból.

1870 július l8-án proklamálta a római katolikus. egyház a vatikáni
zsinaton a pápa csalatkozhatatlanságáról szóló tant. Sajátságon azonban,
hogy a római katolikus egyházon belül is eldöntetlen az a kérdés, hogy mely
konkrét esetekben nyilatkoztak a pápák csalatkozhatatlanul. A luzerni római
katolikus "Vat'erland" folyó év,i július 24-i száma tanulságos cikket közöl
'erről. Utal arra, hogy e dogma leg'kiválóbb értelrnezöi egy véleményen
vannak a vatikáni zsinat egykori titkárával, Fessler későbbi St. Pölten-í
püspökkel, aki szerint a dogma meghatározását szigorú teológiai és jogi
elvek szerint kell értelmezni s hogy az nem enged meg tágabb értel-
mezést. Fessler véleményét. helyesnek ismerte el IX. Pius is egy levelé-
ben. Ez rninden esetre azt jelenti, hogya katolikus egyház maga is nagyon
óvatosan vélekedik a pápa csalatkozhatatIanságáról s hogya tant nagyon
óvatosan kívánja kezelni. Dublanchy a "Dictionnaire de Theologie Catho-
Iique" (1923:) cikkében azon a' véleményen van, hogy' nagyon is kétséges
az, vajjon az 1870. vatikáni zsinat óta történt-e egyáltalán csalhatatlan
ex canhedra-döntés. Annyi 'bizonyos, hogy a katolikusok a pápák tanítását
és ítéleteit á'1talában igaznak és nelyesnek fogadják el, a nélkül, hogy
azokat a vatikáni zsinat értelmében tett csalatkozhatatlan döntéseknel:
tekintenék. Dublanchy nézéte szerint az egész egyháztörténet folyamán
csak 12. esetben történt olyan döntés, amely a Veticanum értelmében
csalhatatlan ex cathedra-kijelentésnek tekinthető: hat ezek közül egy-egy



299

katoiikus tanításnak pozitiv megfogalmazása, köztük az első 1. Leó ipápá-
nak az incarnatioról, szóló nyilatkozata 449-ben, az utolsó pedig IX.
Piusnak a Mária szeplötelen fogantatásról szóló dogmája 1'854-ben. A hat
másik különbözö "tévtanoknak", úgymint Luther, Jansenius, Molinos,
Fénelon, Quesnel és az 1786-i pistojai zsinat gallikanista-janzenista tételei-
nek elítélése -

400 évvel ezelőtt, 1540 szeptember 27-én erősítette meg HI. Pál 'papa
a "Regimini militantis" kezdetű bullával a jezsuita rend alapítását és alkot-
mányát. Ill. Pál a jezsuita rend tagjainak számát 60-ra korlátozta. De már
Loyolai Ignác hal'álakora tagok száma meghaladta az ezeret. 1773-ban
XIV. Kelemen. pápa .Dornínus ac redemptor noster" kezdetű bullájával
a rendet feloszlatta, mível elejétől fogva 'megbontotta a békét nemcsak
az egyházban, hanem azokban az országokban is, ahol őket befogadták.
Megemlékezik XIV. Kelemen arról aszámos panaszról is. amely a rend
ellen elhangzott, nevezetesen a pápai udvar iránti engedetlensége, laza
erkölcse, pénzsóvárgása és gazdasági tevékenysége, valamint a Paraguay-
ban létesített állama miatt, Mindezek miatt XIV. 'Kelemen szerint a rend
nem hozhatja meg többé azokat a gazdag gyümölcsüket és nem munkál-
kodhatik olyan, haszonnal, mint egykor. A korszerűtlenné vált rendet
azonban VII. Pius 1814-ben "Sollicitudo' omnium" kezdetű brevejével
újból' helyreállította s azóta az ismét nagyszerű fejlődésnek indult. Tag-
'létszáma meghaladja a legnagyobb virágzása idején elért eredményeket
s befolyása a katoldkus egyházban, valamint a teológiában ugyancsak
rendkívül nagy. A jelenlegi statisztika szerint a rend tagjainak -a száma
26.309, akik 50 provinciában 1531 rendházban dolgoznak. 1938-ban a rend
tagjai 297.603 prédikációt, 9052 három- és kilencnapos külön evang éliz á-

ciót, 4523 néprnissziót tartottak 1938-ban a rend által tartott lelkigyakor-
latokon részt vett 100 ezer pap, 200 ezer apáca, 300 ezer laikus férfi és
150 ezer laikus nö. A tanító- és nevelő munkában - a missziói területen
kívül - 3500 rendtag 421 magasabb fokú és középiskolában, valamint
15 egyetemen dolgozik. A tanulök összes száma 140 ezer. A római jezsuita
központhoz tartozó Mária-kong regációk száma 67.117, az ,,~ma-aposzto-
látus"-nak 125.787.csoportja van 35 millió taggal. A jezsuitáknak kiutalt
missziói terület 54 kerületre oszlik 173,422.268 lakossal. A katolikus egyház
felfogása szerint a {ezsuiták missziói munkájukat itt nemcsak a 167,595.105
pogány, hanem 'a 2,519.085 "eretnek" közt is végzik. A rend különbözö
nyelveken 1.112 folyóiratot ad ki, közülük 26 általános kultúrális kérdé-
sekkel foglalkozik, 152 tudományosés 934 egyházi jellegű. A [ezsuiták
által különösen propagált "Jézus-szíve"-kultusznak 72 folyóirat szolgál
44 nyelven. 1938-ban a jezsuiták által írt és megjelentett könyvek és
iratok száma 2468 volt. Kűlönösen büszke 'a rend arra, hogy a szentek
közt 24,a boldogok közt 141, a vértanuk közt 136 van olyan, aki a rend
tagja volt. Első helyen áll ezek közt Loyolai Ignác.

'Egykor a rend az ellenreformáció legélesebb harcosa volt. A rend
százéves jubileumára 1640-ben' megjelent "Imago primi saeculi Societatis
Iesu" minösíthetetlen szavakkal fordult Luther ellen s hogy ez a hang
ma sem teljesen ismeretlen a rendben, azt mi is tapasztaltuk" akkor,
amikor nem is olyan régen Luthert VI. Sándor pápával hasonlították ösz-
sze. XII. Pius páp a a rend jubileuma a~kalmából ünnepélyes levéllel fordult
a rend generálisához s 1940 szeptember 27,re a rend minden tagjának
s mindazoknak a hívőknek, akik e napon a jezsuita templomokat láto-
gatták, a szekett feltételek mellett teljes búcsút, valamint a rend tagjai-
nak és az általa gondozott növendékeknek külön pápai áldást engedélyezett.

A .Protéstautísche Rundschau'' (1940. okt.) közlése szerint, a borosz-
lói érsek, Bertram 'kardinális, azzal a kéréssel fordult a római kúriához,
hogy olyan házasságokat is érvényesnek ismerhessert el, amelyeket nem
az egyiházi törvénykönyv előírásai szerint kötöttek, Hivatkozott azokra
a folyvást ismétlődő esetekre, mikor valamelyik katolikus hívő polgári
házasságot kötötfaz egyházból okilépett, vagy az egyházi házasságot
visszautasító katolikussal. A római széntség-kongreg ácíö öt évre engedé-
Iyezte,högy a házasságok érvényesnek mondassanak ki abban az eset-
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ben is Németország területén, ha az egyik házasfél az egyházi előírások
szerinti házasság-kötést elutasitja, de a másik "bűnbánó" házasfél a
házasság elismerését és 'érvényességét kéri.

A némel evangélikus egyház körébő'.

A "Das Reich" c. folyóirat becslése szerínt a német nép jövedelme
1939-ben 90 rnilliárd márka volt. Ebből a birodalom, az egyes országok
és 'községe'k 29 milliárdot szedtek be adóban és vámokban. a társadalmi
biztosítás 3 milliárd, a munkanélküliek biztosítása 1,7 milliárd márkát
követelt. Érdemes ezekhez az adatokhoz hozzátenni, hogy az evangélikus
egyház adóbevétele 150 millió, a katolikus egyházé 120 millió márka volt.
Az összesen 270 rnillió marka egyházi adóbevétel a népi jövedelmek 0,3
'/o-a, azaz 100 marka jövedelemre esett 30 pfennig egyházi adó. Az evan-
gélikus egyiház ezenkívül 72 millió márka állami hozzájárulást is élvez,
a katolikus egyháznál ez az összeg talán valamivel kisebb. A két egyház
összes bevétele mintegy 400 millió márka, a nép jövedelmének tehát
0,440f0-a.

A "Junge Kirohe" írja: "A bibliaóra- az evangélikus és református
egyházak régi mellékistentiszteleteiböl keletkezett. A pietizmus volt rnint-
egy 1690-1730 között a tulajdonképpeni megalapozója és előmozdítója.
A Spenerföl ajánlott collegia pietatis (a kegyesség közösségeí) szabad,
bibliai áhitatok voltak. Ebből a példából nőttek ki a következő év-
századokban .mínden nérnet tartományi egyházban a bibliaórák. A biblia-
órá'k idővel az egyházi munkának lényeges ágává lettek. Az Irás ismereté-
nek az előmozditása manapság ismét és különösképpen égetően szükség es.
Kemény ítéletet mondani az Irás fölött nem valami nehéz, de ha kérdez-
zük az ilyen itélkezőket: ismered-e az Irást, - sokszor kitérőleg válaszol-
nak. Ezért ·a bibliaórára ma újra nagy feladat vár. Ott kell megtanulnia
a gyülekezetnek az Isten igéjének helyes értelmezését. Abban a korban,
amikor a bibliaórák keletkeztek, az egyházat még nem lehetett támadni.
A gyülekezetben tehát nem kellett még az egyházról mint olyanról
beszélni. Manapság máskép van. Az egyház többé nem valami önmagá-
ban szilárdan álló valóság, ellenkezőleg, barátai és ellenségei egy-
aránt támadják. Szernünk láttára formálódnak át régi egyházteste'k, fel-
oszlanak vagy egészen új arcot öltenek, új tanítást fogadnak el. Napjaink
hatalmas sorsfordulatokat jelentő változásaiban ismét egészen újonnan
szakad fel a kérdés az egyház, annak lényege és alakja iránt. Hol van
alkalma a keresztyén gyülekezetnek, erről a kérdésről tájékozódni? Hor
beszélhetnek egymással, lelkészés gyülekezet, az egyházról? A biblia-
óráknak fo'kozottabban egyházi órákká is kell lenniök, ahol a lelkész a
gyülekezettel az egyházról, a parancsolatokról, a szentségekről beszélhet."

A franciaországi vallási. viszonyok.

A "Schönere Zukunft" c. katolikus folyóirat sötét képet fest a
franciaországi vallási helyzetről. "Franciaország a legnagyobb mértékű
elpogányosodást élte át. Nemcsak az értelmiség és a munkásság fordult
el, mint más országokban is, a 'keresztyén 'hittől, hanem a földműves
osztály is, amely pedig rnindenütt a legtartósabban szokott kitartani a
vallásos 'hagyományok rnellett, vallási közömbösségbe, sőt vallástalanságba
süllyedt. A papok száma egyre inkább csökkent, a lelkészlakok elnép-
telenedtek, 36.000 lelkészi állásnak kb. egyharmada nem volt betöltve,
több lelkészi körzetre sokszor csak egyetlen lelkigondozó esett. Nagy
gyülekezetekben alig egy-két tucat volt azoknak a híveknek száma, akik
még gyakorolták vallásukat és a többiek, akik még 'katolikusoknak vallot-
ták magukat, csak annyiban ragaszkodtak egy'házukhoz, hogy kitartotta'k
a keresztelés, esketés és az egyházi temetés mellett. A vallásos gondol-
kodás és cselekvés Franciaországban a kevesek ügyévé. lett. A hivatalos
Franciaország nem akarja meghallani a rnélyebben látók figyelmeztető
szavait. Folytatta háborúját saját országa nemesebb hagyományai ellen



s végül elérte azt, hogy Franciaország szellemi élete a hivatalos racio-
nalizmus pusztasága közepett csaknem kiszikkadt, míg a nép körében
erkölcsi eltévelyedések és- babonák kaptak lábra. Mindkettőt jól látta.
Barres és felemelte figyelmeztető szavát: "Ha a kegyesség forrásai el-
tömödnek, a kultúra is degradálódik'.' - és megállapította, hogy "a.
keresztyén egyház számára elvesztett területet nem a racionalisztikus
kultúra fogja meg.hódítani, hanem a pogány babonák legalacsonyabb
formája. Varázslás, boszo rkányság , teozóf'ikus tévelygések és spiritiszta
csalás". Barres kérdésére: "Ha az egyház el van zárva, hoí találjuk meg
a lélek alvilágának megfékezését, azét az alvilágét, amelyet eddig az
egyház zabolázott meg?" - Franciaország vezetöi nem tudtak feleletet
adni. így a megoldatlan vallási kérdés, a vallásnak elpusztítása, melyet
a franciaországi hivatalos Iiber alizrnus végzett, magát a francia népiséget
is súlyosan veszélyeztette." .

Közli F. I.
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SZÉL.JEGYZETEK
A testvéregyházközségek
intézményének elindulásaról elégsé-
ges tudósítást adtak egyházi lapja-
ink. Most már csak arra van szükség,
hogyamíg friss a tudósítások em-
léke, rnéltassuk a gondolatát. An-
nak az elgondolásnak a mintájára
alakult ki, amely a felvidéki és
kárpátaljai községek és városok
támogatására az Ú. n. anyaország-
beli községeket és városokat nemes
versenyre indította. Jó lenne tudni,
rnilyen gyümölcsei értek be a lel-
kesedés virágainak. De látatlanb an
is kívánnurrk kell, 'hogy az evan-
gélikus testvéregyházközségek ter-
mékenyebb és nemesebb módon
valósítsák meg a politikai :közsé-
gek életköréből átvett ötletet.
Egyházunk régóta ismeri már a
gyülekezetek belső erőkből való tá-
mogatását. Ismeri az adóz ásból és
ismeri a szabad adakozásból való
támogatást. Igaz, párhuzamosan
helyesnek találtuk, hogy az állam
is 'hozzájáruljon tetemes összeggel
a gyülekezetek segélyezését szol-
gáló alaphoz, és magától értődőnek
tartottuk, hogy külföldről kapjunk
pénzbeli segítséget. Ideje volt te-
hát, hogy egy új intézmény - ép-
pen az újság ingerévei - figyel-
meztesse gyülekezeteinket arra a
kötelességükre, hogy törődjenek
testvéreikkel. A tapasztalat rég óta
azt tanítja, hogy készebb ek va-
gyunk az adakozásra, ha tudjuk,
hova megy - persze jó helyre -
a perselybe dobott fillérünk. mint-
:hogyha csak általánosan kör-
vonalazott célra adunk, rnondjuk

pl a Gyámintézetre. A Gyáminté-
zetnek különben is revizió alá kel-
lene vennie önmagát, ideértve gyüj-
tési módszereit. Igen okos az a
kívánalom, amely az idén hangzott
el világos f'ormában, hogy a gyám-
intézeti gyűjtések elő t t közöljék
a gyülekezetelckel, mire fognak
szolgálni. Ez nem bizalmatlanság a
vezetőség iránt, hanem alkalmaz-
kodás az emberi természethez. A
testvéregyházközségek intézménye
egyúttal arra is figyelmeztet, hogy
az önkéntesség gyümölcsözőbb,
mint a kényszer, és 'hogy akinek
többje van, többet is kell vállalnia.
Amilyen abszurdum lenne, hogy a
visszatért egyházközségek támoga-
tására fejadót vessenek ki, ugyan-
ilyen abszurdum lenne olyasmi,
hogy gyámintézeti gyüjtés címén
az evangélikus tanalókra fejadót
vessenek ki; ez akkor is antiszo-
ciális gondolat, ha f'ejenként egy
fillérről van szó. Amit így remélné-
nek elérni, többszörösen el lehet
érni egy fogható, körülírt feladat
iránti lelkesítéssel. Jó példa erre
az a gyönyörű eredmény, amelyet
a budapesti ifjúság ért el az árvíz-
töl nyomorúságba esettek részére
házak építésével. - De a testvér-
egyházközségek intézménye for-
dítsa gondolatainkat leginkább a
hazatért és egyúttal a heze nem
tért gyülekezetekre. Amint megir-
tuk októberi számunk első lapján,
gyöngéd szetetetet várnak ők tő-
lünk. Bár ne lankadnánk meg eb-
ben! Még a kezdetén vagyunk az
erdélyi (egész erdélyi) és velünk a'
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testvérséget vállaló evangélikusság
szeretésében és segítésében!

Magyar biblia-társaság
alakítását sürgette legutóbb D. Raf-
fay Sándor püspök. Azóta egyházi
saitönk is magáévá tette a gondo-
latot. A magyar biblia-társaság
alakításara most külöriösen azért
ken gondolni, mivel a Brit- és Kül-
földi Biblia-Társulat egyre nagyobb
nehézségekkel küzd a Biblia ma-
gyar nyelven megjelentetése és ter-
jesztése tekintetében. Legutoljára
a világháború foly rumán vetődött
fel a biblia-társulat alakításának a
kérdése. Akkor a világháború ne-
hézségei, a szervezetlenség s egyéb
ok ok miatt a terv nem valósult
meg. A világháború után reánk
köszöntött nyomorúság meg a fe-
ledés leplét borította a tervre. Ma
elérkezett az ideje annak, hogy
kornolyan gondolkodjunk felőle és
hogy mindent elkövessünk a meg-
valósítására. A magyar protestáns
egyházak a belső megújhodásnak
annyi jelét mutatják, hogy már ez
a körülmény maga is biztat ennél
a kezdeményezésnél. Nagyon fontos
azonban, hogy a terv megvalósita-
sánál úgy járjunk el, mint a példá-
zatbeli ember, aki tornyot akar
építeni s előbb költségvetést csinál.
E tervnél mindenek előtt tudnunk
kell, hogy a Biblia kiadásából és
terjesztéséből nem lehet üzletet
csinálni. Megtéveszthet az az adat,
hogy a magyarnyelvű Biblia a leg-
utolsó évben 170.000 példányban
kelt el. Micsoda, könyvsiker! -
gondolják egyesek, rnicsoda hasz-
not lehetne ebből kihozni! A való-
ság ezzel szemben az, hogy a Brit-
és Külföldi Biblia-Társulat a ma-
gyar Bibliára ráfizet még/ ma is,
holott évtizedek munká]a, tapasz-
talata tőkéje és áldozata van benne
a kiadásaiban. Ráfizet, mivel a je-
lenlegi árakat is önköltségi áron
alul szabta meg. A tervezett ma-
gyar biblia-társulat bajosan szab-
hat meg magasabb árakat, mint az
eddigiek. Azért előre úgy kell meg-
alapítani a biblia-társulatot. hogy
biztosítsuk azokat a bevételeket,
amelyek lehetövé teszik számára a
ráfizetés elviselését. A magyar
biblia-társulat terve a magyar pro-
testantizmus hitének és áldozat-
~és~~égének a próbája. - .....

Családalapítási segély
juttatását határozta el a nagykö-
rosi református gyülekezet sze-
génysorsú tagjai körében. A hír
bejárta a napilapokat s ezért csak
rövid megjegyzést f űzünk hozzá.
A külföldi példából tudjuk. hogy
a családalapítási segélyek milyen
jól beváItak az egyke elleni harc-
ban. Örvendetes, hogy ezt a kül-
földi példát kezdjük nemcsak em-
legetni, hanem tanulságát tetté is
átváltani. Fokozottan örülünk an-
nak, hogy a kezdő Iépést ref ormá-
tus testvéreink tették meg. Nyil-
vánvaló azonban, hogy az egyke-
ellenes küzdelmet csak egységesen,
az egész magyarság vállvetett küz-
delmével lehet megvalósítani Ezért
a nagykörösi református egyház-
község példája erős felhívás 'keH
legyen rnindaz okhoz, akikre ebben
az országban a vezetés és cselek-
vés feladata vár. Felhívás hozzánk
is, evangélikusokhoz. Sorainkat fo-
kozottan pusztítja a születések kor-
létozása. A bajt, amely egyházunk
'körében elharapódzott, talán nem
is ismerjük eléggé. Csak annyi bi-
zonyos, 'hogy az sokkal szerte-
ágazóbb, semhogy egyféle intézke-
déssei lehetne ellene küzdení, Le-
het, hogyacsaládalapítási kölcsön
nem ér el 'eredményt pt azoknál a
falusi gazdacsaládoknál, melyeknél'
nem a vagyon hiánya, hanem in-
kább annak a féltése az egyke
egyí'k oka. Bármint legyen is azon-
ban, egy bizonyos: ideje, hogy
egyházunk ráeszméljen a sa j á t
feladatára s arra, hogy valóban és
hatékony fegyverekkel kell fel-
vennünk a harcot a saját sorainkat
pusztító veszedelem ellen.

"Szaporodllak a születések"
címen az egyik napilap érdekes ta-
nulrnányt !közöl, melyben kimutat-
ja, hogyezidén június hónap kivé-
telével minden 'hónapban több
gyermek született Magyarorszá-
gon, mint az 'előző év megfelelő
,hónapjában. Ily rnódon 1940 első
Ikilenc 'hónapjában összesen 5.742
gyermekkel született több, mint
1939 első kilenc hónapjában. Nem
szabad ebből a jelenségből koraí
következtetéseket levonni, de talán
mégis csak felcsillan egy remény-
~u~~r! hogy a születések esőkkené-



se tekintetében túljutottunk a
mélyporrton s hogy népünk élet-
ereje lassan kezd regenerálódni.
Különösen is vigyáznunk ken azon-
ban arra, hogy el ne bízzuk ma-
gunkat s azt ne képzeljük: szűnő-
ben van az egykeveszedelem. Mi
evangélikusok gondoljunk pedig
kiváltképpen is arra, hogy mennyi,
az egyke rníatt pusztuló gyüleke-
zetünk van. Minap hallottunk egy
nagy többségében evangélikus, sőt
az egyháztörténetben is híres, ar-
tikuláris községröl, amelyben -
állítólag - három éven keresztül
nem született volna egyetlen egy
evangélikus gyermek sem. Ennek a
községriek alélekszáma 1869-ben
363, 1880-ban 408, 1890-ben 361,
1900-ban 326, 191O-ben 32!, 1920-
ban 335, 1930-ban 302 volt: beszé-
des példája egy színmagyar pusz-
tuló evangélikus gyülekezetnek!
1930-ban 'három évnél fiatalabb
gyermek 15 volt a községben, a tíz
évnél fiatalabb gyermekek száma
összesen 44 volt. Ugyanakkor a 60
évnél idősebbek száma 48 volt! Be-
szédes számok! így is "elöregszik"
egyházunk! Mert amíg 1930-ban
még volt ebben a lközségben ösz-
szesen 84 férfi és nő 20-39 éves
életkorban, addig 1940-ben, - ha-
csak bevándorlás nem változtat a
helyzeten, - még abban az esetben
sem lesz a 20-39 éves férfiak és
nők együttes széma több, mint 87,
ha közben közülök senki, sem halt
volna meg! Mivel azonban ez nem
valószínű, nyilván tovább apad e
községben azoknak a száma, akik
szaporulat és termelő munka szem-
pontjaból a legfontosabb kerosz-
tályt alkotják. Ennek a községnek
ügye életbevágóan fontos magyar
ügy. De éppen ilyen életbevágóan
evangélikus ügy is. Mit tesz egy-
házunk ennek a süllyedő, pusztuló
magyarságának, gyülekezetei tör-
zsének a megmentésére? Vigyáz-
zunk, hogy egy Ikövetkező nemze-
dék ne legyen kénytelen nagyon
súlyos ítéletet mondani mostani
egyházunkról, arról az egyházról,
amely oly sokat beszél ébredésról
és belső .megúj'hodásáról!

Kodolányi János
a "Híd" oktöber 25-i számában
részletes, képekkel illusztrált cik-
ket közöl a nagytarcsai népföisko-

láró!. Érdemes erre a cikkre Iel-',
figyelni. "Itt épül csendben, szelíd·
munkával az új Magyarország" -'
olvassuk. Jól esik a cikket olvasní..
bár Kodolányi arról, hogy ennek
a népfőiskolának a munkaterve rnás.
célt is tűzött ki maga elé, mint
népművelést, nem íro Nem ír arról
sem, hogya nagytarcsal népf'ő-.
iskola evangéliikus jellegű s 'hogy.
egyúttal az evangélikus egyház
szolgálatában áll. Pedig a népfpjs';-
kelára nézve ez egyáltalán nem
rnellékes, sőt célkitűzésével szándé."
kosan és 'kimondottan az .evangé-
Hum ügyének a szolgálatában áll.'
E tekintetben a népfőiskola azok-.
nak a finn példáknak a nyomán
jár, amelyek megalakulásakor ala-'
pítóinak szeme előtt lebegtek. Ko-:
dolányi is magasztalva emeli ki a
finn példát és azt a segítséget, rne-'
ly et a népfőiskolahoz a finn testvé-.
rek adtak Arról nem szól, hqgy q'
finn e van g éli k u sok karolták fer
az első magyar népfőiskola ügyét,
Jó, ha ezt - mondjuk: kiegészíté-"
sül - hozzátesszük e'hheza na;
gyon szép és nekünk nagyon jól:
eső cikkhez, - Tegyünk azonbari
hozzá még valamit: örülnénk, ha:
egyházunk ikörében is olyan rneleg
visszhangra találna a népfőiskola
ügye, mint Kodolányinál. Örülünk
annak a püspöki támogatásnak.
melyet a népfőiskola kap, Egyhá-
zunk közvélernényének azonban
még egészen más módon kellene
felsorakoznia az evangélikus nép-
főiskolák ügye mögött. - A nép;
főiskola go.ndolatát most már re!
formátusok és katolikusok is ma;
gukévá tették. Vigyázzunk, hogy le
ne maradjunk mögöttük mi, akik
ezt a népi és egyházi szempontból
fontos nevelési eszközt először ho-
nosítottuk meg magyar földön,

Az evangélikus intézmények
élete sorját mindig féltő szeretet-
tel kísérjük. Az intézményeknek
rninden konferenciával, időszerű
mozgalommal, ülés sorozattal szem-
ben Ieloecsülhetetlen előnye az,
hogy állandó kornoly rnunkát vé-
gezhet a benne élők életében és
nemzedékek sorát bocsáthatja Iki
egyházunk és népünk tagjai közé.
Egyházunk ösztönszerűleg az, ifjú-
ság felé nyult legutóbb. szervezett
intézményben, A nagytarcsat nép-
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főiskola magvetés volt Magyaror-
szágon, mert egyházak és állam
egymásután követik a jó példát.
Most pedig örömmel tekinthetünk
az Orosházán felállított második
evangélikus népfőiskola felé, - A
Budapesten, Tiefbrunner Karola
bittestvérünk által s bámulatramel-
'tó hittel létesített Evangélikus
Leányotthon is új állomáshoz jutott
e1 két évi küzdelem és m ag áraha-
gyatottság után, mert az Evangé-
likus Nők Országos Szövetsége
legutóbbi közgyűlése óta sajátjá-
nak tekinti. - Csepelen pedig, ahol
'hazánk Jegnagyobb magángyára
van, október 31-én nyilt meg a II
személyes első evangélikus murikás
ifjúsági otthon. - Minden íö rnun.
ka megtermi gyümölcsét s ezért
hisszük, hogy ezek az új intézmé-
nyek látható és láthatatlan módon
mindenütt éreztetik majd áldott
hatásukat.

Az Evangéliumi Munkásszövetség
megkezdte rnűködését. Több kisebb
értekezlet után a Protestáns Na-
pokkal kapcsolatban nagygyűlést

'js szervezett. Életrekeltét különö-
sen a szélsőjobboldal kifogásolta,
hangoztatván, 'hogy nem jó a
munkásságot felekezetek szerint
megbontani. Ezzel szemben meg
kell mondanunk, hogy ez az alaku-
lás bizonyos tisztulási folyamat
jele, rnert már nem anyagi érdek
alapján szervez, sőt inkább első
feltételül a lelkieket tekinti s mun-
jl:ája közben a biblikus munkást
állítja a tömegek elé példaképül.
Ebben a munkásszövetségben ke-
vésbbé kell félni attól, hogy a lét-
érdekből önzés lesz, a szervezetből
csak a vezetők húznak hasznot s

EGYHÁZI

a .munkások értelem nélkül' fizet-
nek -s : járnak haszontalannál ha-
szontalanabb gyűlések re. Itt nem
kell félni a ko rcsmáz ástól, a füstös,'
egészségtelen párthelyiségtél s
azoktól a furcsa ötletektöl, ame-
lyeknél többet s jobbat nem tud
kicsal ni mun'kástömegeinkből a fel-
izgatott !képzel et. A támadásokkal
szemben ki kell je-lentenünk, hogy
sziikség van olyan munkásszerve-
zetre, amely csakis a' munkások
életéért küzd.

A munkástömegek
azonban nem fogadták hozsannával
az Evangéliumi Munkásszövetség
megalakulását s magunk is kétel-:
kedve vesszük tudomásul létezé-
sét. Ha a biblikusságot akarják
rnunkásaink között terjeszteni, ak-
kor elég ehhez a templomi ige-
hirdetés is, avagy lelkipásztori lá-
togatás a munkásosaládoknál, Ha
ennél "nagyobb" acél, súrólja a
gazdasági és politikai célokat s
akkor már több, mint szövetség,
egyszerűen párt, de annak is vér-
szegény a jelenleg létező pártok
mellett. A vezetők lelkészek lesz-
nek, akik so'k terhűk mellé fölös-
legesen vesznek eggyel többet s
tagjai azok a biblikus munkások,
akik éppen vallásosságuk miatt
tudták elkerülni a munkáspolitiká-
ba való belekeveredést. Új szere-
pükben azonban hamarosan elfelej-
tik a régi életerőt. Általánosságban
ismét egy egyesülettel több, pedig
minden értelmes ember irtózik az
egyesületesditől. Az Evangéliumi
Munkásszövetség nem lesz meg-
oldás munkásaink számára semmi-
féle szempontbol, "elég" lenne
ehhez az evangélium.

FIGYELÓ
Bűnbánati iqehirdetésünk.")

Az újabb időben egyre több keményhangú, ostorozó bűnbánati ige-
hirdetés hangzik el templomaink szószékéröl. Örvendetes tény eZ.Egy-
házunk megújhodását nem azok a lelkes, idealizmustói átfűtött beszédek
rnunkálják, amelyek nyomán a hallgató gyülekezeti tagok lelkében az

':') Ez a cikk ugyan elsősorban a lelkészeket veszi' tekintetbé, de
mondanivalója éppen úgy érvényes mindazok r a akik az egyházban meg-
nyilatkoznak. (Szerk.)
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önmagukkal való megelégedés jóleső érzése ver gyökeret, hanem éppen
azok a prédikációk, amelyek a valóságos helyzetnek, tehát elsősorban
bűneiknek meglátására késztetik az egyház tagjait. Az ige tükrében
szemlélve lelkünk arcát, bizony nem láthatunk azon semmit, ami miatt
bókolihatnánk sajátmagunknak és eltelhetnénk kiválóságunk kellemes,
érzésével; csak bűneink rút foltjait láthatjuk Ielkünkön. A tiszta ige-
hirdetés szükségképpen válik gyakorta bűnökre rámutató, bűnöket osto-
rozó és bűnbánatra felhívő prédikációvá.

Az igének, rnint a bűnöket kíméletlenül szemünk elé állító tükör-
nek a felmutatása sérti a természetes ember önérzetét és felkavarja
nyugalmát. Ebből 'a tényből folyó emberi !kifogásoknak az igehirdető
nem adhat helyet; hűtlen szolga volna akkor, ha ezt megtenne. Éppen
gyülekezetének ártana legtöbbet az a lelkész, aki Isten igéjét úgy pró-
bálná 'hirdetni, ,hogy annak soha semmi bántó éle ne legyen. Emberileg
szólva: megfosztana gyülekezetének tagjait az önmegismerés lehetőségé-
től ,s így lehetetlenné tenn é számukra az Istenhez való eljutást, az üdvös-
séget. - Másrészt, vigyázzunk mégis éber figyelemmel, nehogy a Sátán
saját szolgálatába állítsa bűnbánati igehirdetésünket, mert akkor ostoro-

, zásunk éppen ellenkező eredményre vezet, mint amit vele elérni szeret-
nénk: a helyett, hogy megpuhítaná, még jobban megkeményíti az emberek
szívét.

Azt mondhatná valaki ellenvetésképpen. Ez már nem rajtunk áll.
Mine!kün:k ebbe semmi befolyásunk nincs. A mi dolgunk csak az, hogy
hirdessük az igét tisztán. - Elfogadható ellenvetésnek látszik ez, de
csak látszik, mert valójában mégis van különbség igehirdetés és ige-
hirdetés között. Nem mi tesszük ezt a megkülönböztetést, hanem a Szerit-
lélek. Az egyik igehirdetést meggyö'kerezteti a szívekben, a másikat pedig
meglhagyja puszta szavak, esetleg éppen romboló hatásu szavak halmazá-
nak. Nem tudihatjuk ugyan teljes bizonyossággal, de mégis sejthetjük,
melyik bűnbánati igehirdetést hagyja kárba veszni a Szentlélek: azt,
amelyiket nem 'az egyház Urának való szolgálat vágya s a bűnösök sze-
retete adott a prédikátor ajkaira, hanem csupán a teológiai tisztánlátás
vagy éppen valami papi fölény. Sajnos, ilyen ostorozó igeihirdetések is'
gyakran b angzanak el napjainkban. Közülünk, lelkészek közűl jónéhányari
- akik pedig talán gyakran mondunk a szószéken, "szó'kimondó" beszé-
deket, - nem érezünk közösséget a szószékünk alatt ülő bűnösökkel,
nem -érezzük a lelkük üdvösségéért való aggodalmat, hanem onnan a
magasból minden együttérzés és szeretet nélkül olvassuk fejükre - az új
teológia alapján - bűnös elveszett voltukat és a szent Istentől való
megmérhetetlen távolságúkat. Diadalt ül bennünk ilyenkor a hiúság
ördöge. Magasra emelkedünk gyüle'kezetünk Iölé és az igehirdetés
ürügye alatt, az ige eszközül való felhasználásával csepüvé paskoljuk
a gyülekezetet. Természetesen nem a szolgálat, a segíteni akarás szán-
dékával tesszük ezt, hanern mások fölött való uralkodni vágyásból. Igaz,
Istennek hatalmában áll az ilyen prédikációt is felhasználni a Lélek által
térítésre és építésre, de ha megteszi ezt, ellenünkre teszi. Lehet-e súlyo-
sabb kárhoztatás Isten szotg áira, a Szentlélek munkásaira annál, mint ha
lsten megállapítja róluk, hogy személyük nem útegyengetője, hanem
éppen akadálya a Léleknek? Lehet-e ennél tragikusabb paradoxon?
Urunk nem általunk, szolgái által, hanem ellenünkre viszi véghez mentö,
építő munkáját, Ennél már csak az a tragikusabb,amikor lsten hagyja,
hogy munkája s a Lélek áramlása megakadjen miattunk, Az előbbi eset-
ben a tragédia csak a mi egyéni tragédiánk, de az utóbbi alkalommal
másoknak, a reánk bízottaknak is tragédiájává válik.

Ropparit nagy a felelősségünk, ct'e kimondhatatlanul nagy a lehe-
tőség is, melyet az u- Jézus megnyitott előttünk: "Kérjetek és adatik
néktek." (Máté 7, 7.) Kérjük alázatosan a Szentlelket, hivatkozva Krisztus
ígéretére, rnely szerint a mi mennyei Atyánk ád Szeritlelket azoknak,
akik kérik tőle. Kérjünk Istentől bűnbánó' szívet, a bűnösök iránti szere-
tetet. Ha átérezzük bünös voltunkat, lehetetlen lesz számunkra a papi
és teológiai fölény magasából szólni gyűlekezetünlohöz, a bűnösök gyűlé-



fkezetéhez. Ha emészt bennünket a bűn vakságában, nyomorúságában
.vergödö testvéreink iránt érzett szeretet, prédikációink hallgatói nem

érezhetik igehirdetésünkből a tölűk lélekben távol álló ember rideg
bírálatát. Ha kérésünk meghallgatásaképpen a Lélek rnunkálja meg a
szíveket, akkor az általunk hirdetett ige nem tér vissza üresen, hanem

,termővé -és gyümölcsözővé teszi a legkeményebb, legsziklásabb talajt is.
Nem' a~ a kívánnivaló tehét, hogy kevesebb legyen a bűnbánati ige-

"hirdetés, a kemény, ostorozó beszéd, hanem, hogy több legyen azokban
';UriJnk s a reánkbízott lelkek iránti felelősségünk, valamint a szeretet.
.Gondoljunk csak a nagy bűnbánati prédikátorra: Keresztelő Jánosra.
Prédikálása kemény beszéd volt; nem volt tekintett el semmiféle emberi

, szempontra. ' mégis sokan mentek 'hozzá igehirdetésének a meghallga-
Aására, Keménysége elsősorban sajátmagával szemben érvényesül. Nem
.ztűrte meg' életében a bűnnek semmi játszi incselkedését sem, mert tudta,
-hogy ezzel' akadályokat gördítene az eljövendő Messiás útjába. A kemény
szavakat nem az uralomvágy adta ajkára, hanem az a törekvés, hogy
az érkező :Krisztuselől minden akadályt elhárftson s az embereket elő-

:.készítse a békesség és szeretet fejedelmével való áldott találkozásra.
. Emeljük fel szemeinket a Názáreti Jézusra is, Ha valaki, O jogosan
• érezhette és éreztethette vőloa fölényét a bünös emberekkel szemben.
fO a másik világból, Isten örökkévaló, tiszta világából jött, mi pedig
;,mindannyian gyarló, a bűn szennyévei beszennyezett emberek vagyunk.
'Az lett volna -terrnészetes, ha iharagra gerjed a miatt a sok megnemértés,
,:keményszívűség, bűn miatt, amit szertejártában tapasztalt. De nem ezt
"tette: amikor "látta vala a sokaságot, könyörületességr e indula rajtok,
'"mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok".
AMáté 9, 36.) - S könyörületességből szolgájukká alázta magát ...
: Krisztus szolgái, vegyük eszünkbe: "A szolga nem nagyobb az Ó
.;-;Uránáll" (János 13, 16.)
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Ságlly 'Jenő.

SZELLEMI ÉLET
Dibelius Qttó: .Jézus egykor és

.most, Fordítoita.Szabö Lajos. Györ,
'1940. Keresztyén Igazság' kiadása.

Ára 1 P. - Naponként ajkára ve-
'szi az ember Jézus nevét és mégis
~olyan kevéssé ;ismeri. Dibelius, a

német hitvalló egyház egyik vezér-
",embere e munkájának megírásakor
'.,azt tartotta szem előtt, hogy a
.Jézust nem ismerő világ számára
megmutassa az evangéliom ból, az
egyháztörténetből és az egyetemes
.művelödéstörténetböl jellegzetes
·példák felsorolása által, hogy ki

, volt Jézus és mit jelent egyesek és
, a népek számára egyaránt," meg-
'ható 'bizonyságát .adván annak,
hogy mit jelentett 'Jézus az ő éle-

,r.. tében is. A nívö és tudós teológus
szemével emeli ki az evangéliom-

· ból azt, ami Jézus <személyének. és
jelentőségének meg értésénél irány-
adó jelentőségű, és az emberiség
multjából döntő bizonyságokat so-

;:rakoztat if.ela keresztyértség egyé-

niséget formáló és népek jellemét
átalakító erejének bizonyságáról.
Sorainak olvasásakor is kitűnik,
hogy ha az evangéliomnak embe-
rekre és népekre gyakorolt hatá-
sát kiemelnénk az emberiség éle-
téből, a nemes et, az értékeset. a
maradandót emelnénk ki belőle.
Ugyesen illeszkedik bele e részbe
a magyar és a testvér finn nép
életéből vett bizonyságok sora Só-
lyom Jenő és Podrnaniczky Pál
összefoglalásában. A fordítónak
nem volt könnyű feladata Díbelius
munkájának fordításakor, de hogy
a szerző jellegzetes stílusát a for-
dításon át is kiérezzük, és mégis
magyaros szöveget olvasunk, ez
dicséri a fordító gondos munkáját.
Az értékes munkát, melynek cím-
lapját a ravennai templom VI. sz.
beli Krisztus-rnozaikja díszíti, rnele-
gen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

K. J.



Fischer H. A. L.: Európa törté-
.nete. (Singer és Wolfner.) - E kö-
tetben Fischer nagy munkájának,
,'Európ a történetének második ré-
szét kapjuk, amelyeknek gerince

.az újkor három századának három,
egész Európát egybefoglaló szel-
lemi mozgalma: a renaissance, a
reformáció és a felvilágosodás. A
szerzö történetírói szándéka a sú-
lyos problémák tömegében is fel-

'ismerhetően domboredik ki: az
európai ember fejlődését az egy-

'mással küzdö eszmék során bemu-
tatni. !E szándéka a bonyolult, egy-
másba fonódó anyag feldolgozásá-
'ban eredményesen meg is valósul.
Munkája nem az egyes országok
történetének összeillesztése. 'hanem
a közös, egységbe foglalható euró-

-pai kultúra és annak hordozója', az
európai ember élettörténete. A rop-

-pant anyag, a nagy 'horderejű és
jelentőségű mondanivalók ellenére
'sem fárasztó ez a könyv, vonzó és
élvezetes olvasmánnyá teszik a
szerzö világos logikája, 'tisztán Iá-
'tása és lendületes, friss stílusa,
amelynek sikerében nem kis rnér-
tékben osztozik Benedek Marcell
fordítása is. A könyv, noha 'a nagy

'közönség részére 'készűlt, mégis a
tudományosan gondol kozők Ikomo-
lyabb érdeklődését is kielégíteni
iparkodik, ezt bizonyítja az a kö-
rülmény is, hogy Lukiriich Imre, a
neves magyar történész is átnézte.
.Az objektivitás nem is vitatható el
a munkától, azonban mégis meg

'kell jegyeznürik, 'hogya protestan-
tizrnusról szóló fejezetekben kissé
'túlrnerészen és 'könnyedén leírt
mondatai nem egyeznek -rnindenben
az exakt tudományosság álláspont-
jával, Más ihe.]yekről is az a vele-

-ményünk, hogy inkább a tetszető-
sebb és szellemesebbnek látszó
magyarázatokat részesíti előnyben
'a szárazabbnakható tudományos
igazsággal szemben. A 'kötet f'üg-
gelékét Balla Antálírta, ebben Ma-
gyarország történetét adja N.
Ulászló megválasztásától az 1790-
91-iki országgyűlésig. A rövid, ösz.
-szef'oglalás 'nem mond sokat sern
-szemporrtiaiban, sem anyagában, 'in-
kább csak Fischer reánkvonatkozó

'mondanivalóinak részletesebb 'ki-
egészítésére szolgál. Hevenyészve
készített név és tárgymutató eg é-

.szíti ki .a .rnunkát, amely álkal-
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masint megtalálja és meghódítja
megint amiaga olvasóközönségét.

A. E.

Erdélyi József összegyűjtött ver-
seinek találóbb cím et nem lehetett
volna adni, mint amit a címlapján
hord: Emlék. Ebben a kötetben az
halhatatlan, ami a multba való
visszanézés közben kelt életre a
költö teremtő képzeletében: A kis
cselédfiú egyszerű és együgyű él-
ményeiben elénklépnek egy ember-
csoportnak megpróbáltatásai, a bi-
hari tájak sok csodálatos apró
szépsége, a mesélö magyar nép-
nek valóságot és fantasztíkusat fur-
csa tarkaságban egymásba olvasztó
mesevilága, egy Csokonai vagy
Petőfi módjára nyugtalanul bo-
lyongó vándorpoétának kaleidosz-
kopos rajzai, nagy keserű fogad-
kozásai és népéért való nekibuz-
dulásaí, látomásai egy eljövendő
Messiásról és itt-ott öntudatos ön-
magáról való megnyilatkozásai. A
legcsodálatosabb ennek a költői
világnak csodálatosan mély egy~
szerűsége, amilyen csak a tenger-
szemek felszínéről tükröződik. Ke-
resetlen őszinte emberiségében sok-
szor az ember által megmásznató
gerincek legmagasabbjain vándorol
a költö. Néha belefuródhat az ol-
vasó szeme a poéta sztvének leg-
mélyébe és megláthatja az első
hitét siratö embert, aki racionaliz-
musában az Ördögöt is és a Meg-
valtot is csak emberleplező "ál-
arcnak" látja; aki Jézus csodáinak
"észszerű" magyarázatainak rúgasz-
kodik neki, aki "névtelen névhez
és nevezhetetIen nevezöhöz" kiált
nagyegyedülvalóságában, de' aki-
nek egy megvert nazarénus pa-
raszt-katona szelíd arcvonásaiból és
áldó dadogásaiból felrémlik valami
Jézusból, és elfogja szívét a vágy;
milyen jó is lenne fegyvertelen, a
népet "úrrávívó", hódító hadsere-
gét ilyen ekből toborozni össze. -
Ez a könyv az újabb rnágyar köl-
tészet egyik feíejthetetlen aján-
déka. M.
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EGYOTT iSTEN ELŐTT
Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az

Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok. (1. Thessz. 5, 17-18.)
lsten ezt igéri nekünk: Közel van az úr minden őt hívóhoz; minden-

kihez, aki hűséggel hívja öt, Beteljesíti az öt félőknek kívánságát; kiáltá-
sukat meghallgatja és megsegíti őket. (Zsolt. 145, 18-19.)

December folyamán:
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy ez évben is sokszor és sokféleképpen vétkeztünk Ellene, hitetlenked-
tünk, nem bíztunk Benne, nem szetettük Ot rnindennél feljebb, - hogy
nem szerettük felebarátainkat, mint magunkat, - !hogy nem imádkoztunk
eleget szeretteinkért, népünkért, az anyaszentegyház szolgálatáért;

adjunk hálát az Istennek,
hogy teljes bűnösségünk ellenére is irgalmasan megtartott minket, gya-
rapította országunkat, hirdetteti nekünk az evangéliumot;

könyörögjünk az Istennek,
hogy legyen tovább is irgalmas 'hozzánk Szent Fiáért, - áldja meg sze-
retteink életét, - erősítse meg nemzetünket, - munkálkodjék az egy-
házban igéjével és szentség eivel, - hogy szentelje meg ádventünket és
karácsonyunkat, -' hogy kényszerítsen rninket vaz O igaz imádására és
embertársaink igaz szeretésére.

Oh örök, mindenható Atya Istennek egyetlenegy Fia, áldott Ur
Jézus Krisztus, ki kezdet nélkül az Atyától, de megfoghatatlanul szü-
lettél! Teljes szívből örvendezek Neked, és áldlak Téged, szerelmes
Megváltómat, hogy anyaszentegyházad társaságába állítottál, híveid közé
szárnláltál, és Szent Lelked által igaz ismereted re vezéreltél. Már tudom,
kiben hittem, és bizonyos vagyok abban, hogy eltett kincsemet megtartja
mindama nagy napig. Oe mivelhogy hitünknek rninden versengés nélkül
való nagy titka ez, hogy Te, valóságos lsten, az időnek teljes voltában
az emberi testet magadra vetted: könyörgök Neked, nevelj engem Szent
Lelked által az üdvösséges tudományban, hogy rnentül inkább juthassak
e nagy titok megértésére. Erősödjem meg igaz ismeretedben, hogy mind
e világ előtt Téged, valóságos Istent és embert megvallhassalak. Egyszer-
smind ezt is vidd véghez énbennem, hogy mindhalálomig vallhassalak
Téged evilág' Megváltójának és az én Uramnak. És aztán szentelj meg
engem, hogy amint lelkemet hittel Tehozzád kapcsolod, így életemmel
is Téged követhesseIek. Segélj, hogy megtanulhassam Tőled az igaz,
képmutatás nélkül való alázatosságot és tökéletes szelídséget, a szent,
tiszta életet. Végezetre kérlek, erősíts meg engem, hogy meg ne rémül-
jek, ha a nyomorúság kísértő tüze reám érkezik, sőt inkább örüljek azon,
hogy az én Krisztusom szenvedésének társa lehettem, tudván azt, hogy
akik a Krisztussal szenvedünk, Ővele meg is dicsöíttetünk. Oh hallgass
meg engemet Istennek Szent Fia, Úr Jézus Krisztus, a Te kínszenvedésed
érdeméért! Ámen.

(Torkos András: Engesztelő áldozat, 1764. nyornán.)
Jézus, hát Téged én szívem várjon, Téged örömöm kútfejét, áldjon.

Benned örvendez csupán én lelkem, Akiben békét, nyugalmat leltem.
Mily öröm lesz az, ha ottan áldlak, S dicsőültekkel együtt imádlak!

Siess, oh Jézus, nyisd meg a mennyet, E bűnös testből Hozzád hadd
menjek.

(Ács Mihály, 1646-1708. Keresztyén Énekeskönyv 410, 2. 7.)
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme é s az Istennek sze-

retete é s a Szent Léleknek közössége legyen m t n d n y áj u n k-
kal.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája) Győr.

A fotyotrat elfogadasa el6fu;etési kotetezettséggel jár.
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Eredményei egyeznek Révesz Imrének
egyidőben megjelenő XVI. századi ma-
gyar református egyháztörténetével. Aki
a magyar protestantizmus egyházszerve-
zeti kérdéseiről nyilatkozni akar, még
ha azt gondolja is, hogy évszázados igaz-
ságoknak ad hangot, - nem rnulaszt-
hatja el az ott kifejtettek áttanulrnányo-
zását. Bodonhelyi tanulmányának e ré-
sze azért érdemel külön is figyelmet,
mert a magyar alakulást összehasonlítja
a skóttal, és vázolja a kutatás további
feladatait. S. J.

Lehoczky Egyed: A népiskoJai evan-
gélikus valJástanítás módszertana. Mis-
kolc, 1940., 164 Iap. Ára 2.40 P. - Nem
bocsátkozhatunk e könyv szakszerű bí-
rálatába, de mégis fel kell hívnunk rá
a figyelmet. A szerző jól ismeri a nép-
iskolai vallástanítás súlyos és nagy kér-
déseit és azokat minden oldalról igyek-
szik megvilágítani. Érezhető a könyv
minden során, hogy hosszú évek tapasz-
talatai vannak benne összesűrítve. A hit-
oktató és nevelő tudása és ügyszeretete
a tanítók kezébe olyan kézikönyvet ad,
amely eddig nagyon hiányzott. Egyes
dolgokban sokan más véleményen lesz-
nek, mint a szerző. De e munkát át-
tekinthetöségénél és sokoldalúságánál
fogva bizonyára használhatják nemcsak
a tanítóképző-akadémiák tankönyvül, ha-
nem a gyakorló tanítók is. D. 1.

KONYYSIEMIE
Magyar teológlcd k.utatás.

Segesváry Lajos: Magyar református
ifjak az utrechti egyetemen, 1636-1836.
Debrecen, 1935. (Theologiai Tanulmányok
;44. sz.) 90 l. - A hasonló tanulmányok-
nál szokatlan alapossággal, dícséretes
gondossággal állítja össze e dolgozat 'az
utrechti magyar diákok jegyzékét a ki-
jelölt két évszázadban. (Érdekes, hogy
erdélyi szász ifjak is elvetődtek oda.)
Szól a diákok támogatásáról, tanulmá-
nyi eredményeiről, társadalmi életéről, és
így, habár külön nem is foglalkozik a
hazahozott szellemi hatásokkal - egy
ilyen fejezet lett volna a legérdekesebb
és legtanulságosabb -, megérezteti Ut-
recht jelentőségét a magyar református-
ság történetében. S. J.

Tárnok Gyula: Magyar reformátusok
a csehszlovékiei kisebbségi sorsban. 1938-
1939. Pápa, 1939. Főiskolai könyvnyorn-
da. 94 l. - Ez a tanulmány református
magántanári dolgozatnak készült. Az az
érdekessége, hogy a törzse abban a fel-
dolgozásban és fogalmazásban maradt,
amelyben szerzője az 1938. őszi felszaba-
dulás előtt megírhatta. A szituáció tehát,
amelyre vonatkoztatva a szerzö a fel-
vidéki magyar református kisebbség egy-
házi-iskolai helyzetet és feladatait tanul-
mányozta, alapjában megváltozott. De
így ez az egyébként gyakorlati teológiai
tanulmány egyháztörténelmi dokurnen-
tummá vált, és ezért is értékes; azután
pedig "a kisebbségi sors lelkipásztora';
továbbra is tárgya kell, hogy maradjon
a gyakorlati teológiának. Magyar érdek-
ből is. S. J.

Bodonhelyi József: A superintendensi
intézmény a skót református egyházban.
Debrecen, 1938. (Theologiai Tanulmányok
58. sz.) 80 1. - A példaképül emlegetett
presbiteriális egyházkormányzatú skót
református egyházban rövid időre bár,
de ismeretes volt a szuperintendensi in-
tézmény, a 16. században. Ezt vizsgálja
e tanulmány, igen kőrültekintően. Mér-
legre veti a számbajöhető hatásokat,
elemzi a szuperintendensek működését,
előadja az intézmény hanyatlását és meg-
szűnését. A tanulmány harmadik része
az esperesi-szuperintendensi intézmény
jelentkezését vizsgálja a XVI. századi
magyar protestáns egYJ1.ázszervezetben.

Jubileum.

Stange Károly, a Luther-Akadémia
megalapítója és vezetője minap ünne-
pelte 70. születésnapját. Ez alkalomból
munkatársai és tisztelői a "Zeitschrift
für Systematische Theologie" most meg-
jelent kettős számát (Berlin, Töpelmann
kiadás, ára 9 RM.) neki ajánlották fel
ünnepi számként. A könyvnek is beillő
rendkívül gazdag ünnepi számot nem
ismertethetjük részletesen, csak néhány
tanulmányára hívjuk fel a figyelmet.
Hermann R. a hit és egyház kérdését
vizsgálja és hangsúlyozza, hogy a hit és
üdv kérdéseiben az egyház kéretlenül is
hallassa a szavát, a nyilvános élet és
politika kérdéseiben várja meg, amíg
véleményadásra felhívják. - Köberle A.
a dogma jogosultságát hangsúlyozza,
mint amely kifelé és befelé egyaránt
védi és meghatározza az egyházat és
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segít az Irás helyes megértésére, hiszen
nem más, mint rövid összefoglalása án-
nak, amit az Irásban szétszórva talá-
lunk. - Althaus P. a természeti teoló-
giának és Krisztus-hitnek egymáshoz
való viszonyát vizsgálja, megállapítván,
hogy a természeti teológia az emberi
szellerntörténetnek vallási tartalma és
eredménye, amely sok keresztyén gon-
dolatot vett át, a nélkül, hogy ezek ere-
detet elismerné. Vele szemben szilárdan
áll a keresztyénség hite Jézus Krisztus-
han. Mivel ezt az előbbi ném ismeri el,
azért a kettőt nem lehet egy síkra hoz-
ni. ~ Hupield R. az igének és szentsé-
geknek egymáshoz Való viszonyát vizs-
gálja az evangélikus egyházban és állást
foglal azon helytelen meghatározással
szemben, hogy at evangélikus egyház az
ige egyháza, a katolikus pedig a szent-
ségeke. Kl. Harrns nyomán emeli ki,
hogy ige és szentségek elválaszthatatla-
nok és hű őrizőjük az evangélikus egy-
ház. - Mbe O. Pál apostol erkölcsi ön-
megítélésének kérdésénel állást foglal
azon a legújabb teológiai felfogásban is
megtalálható gondolattal szemben, hogy
Pál, ellentétben Lutherrel, aki állandóan
elégedetlen volt magával, .a személyes
erkölcsi xökéletesség tudatában élt vol-
na. - Elert W. vizsgálja a "finitum in-
finiti non capax" híres mondás erede-
tét, es azt a két protestáns egyház polé-
miájának idejéből a református egyház
Iegyvertárából valónak tekinti. - Som-
tilét/at11 E. az egyház és Isten országa
egymáshoz való viszonyának kérdésénel
azon figyelemreméltó megállapításhoz
jut, hogy az egyház Isten országának
azon formája, amelyet ez a Krisztus
mennybernenetele és visszajövetele közt
visel. - A magyar munkatársak közül
Prőhle Károly értékes dolgozatban "At.
ember tragédiáj á" -nak világnézetet rész-
letezi. - Karner Károly a megigazulás,
bűnbocsánat és !lj élet centrális bibliai
teológiai kérdését vizsgálja Pál apostol-
nál. - Rajtuk kívül még Weber H. E.,
Nygren, Wehrung, Ording, Grüner, Boh-
lin, Ihlen, Jörgensen, Rust, Gyllenberg,
Hoffmann C.,' Deissner. Holmström,
Ljunggreen, Sch um ann és Flack írnak
tanulmányokat - Az értékes folyóira-
tot melegen ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. K. J.

Bl.hUcii .tudományok.

Büchsel Friedrich: Die Hauptfragen
der Synoptiker-Kritik. Gütersloh, 1939.,
Bertelsmann-kiadás, 94 lap, ára 2.40 RM.
A keresztyén hit alapjainak a megrendü-
lésében igen nagy sz~repe volt annak a

rnult században uralomra jutó kritiká-
nak, amely az evangéliumok tudósításait
vette boncoló kés alá. Ennek a kritiká-
nak a legutóbbi fázisa Wrede 1901-ben •
megjelent könyvétől egészen Bultmann
könyvéig terjed. Büchsel ennek a kriti-
kának az alapelveit veszi bonckés alá
és kimutatja ázok tarthatatlanságát. Fo-
ként Bultmannal foglalkozik részletesen
sennek kapcsán figyelemreméltó kriti-
kában részesül Bultmann "dialektikus"

. krisztológiáia is. A synoptikus-kritika
eredményeinek a felvázolásánál Büchsel
a kinyilatköztatás problémájára viszi
vissza az egész kérdéskomplexumot s
ezzel rámutat a döntő tényezőre. -
Büchsel füzete nagyon tanulságos és ér-
tékes: ismérnie kellene rninden lelkész-
nek, hogy vértezve legyen azok ellen a
támadások ellen, amelyek az evangéliu-
mokat állandóan érik. K.

Preüss Hans: Johannes in den Jahr-
hunderten. Cütersloh, 1939., Bertelsrnann-
kiadás, 184 lap, ára kötve 1.50 RM. -
Az ismert nevű egyháztörténésznek ez
a könyve olyan térre vezet, melyet pro-
testáns kutatók ritkán szoktak felkutat-
ni: a keresztyén hagyományok, legen-
dák, kegyesség" és ikonográfia terüle-
tére. A szerzö rendkívül aprólékos és
gondos vizsgálat tárgyává teszi a János
apostolra és evangéliumára vonatkozó
hagyomány kialakulását, terjedését, vál-
tozásait s vele kapcsolatban a János
apostolhoz kapcsolódó egyházi kultusz
és néples kegyesség változatos történe-
tét. Ehhez csatlakozik azután a János
apostol képzőművészeti ábrázolásának
inűvészettörténeti feitárása es méltatása.
Mindez jórészt a katolikus kegyesség
előttünk rendszerint ismeretlen világába
vezet. Az utolsó féjezetekben sok a
teológia-történeti anyag. A könyv érté-
kes részei azok, amelyekben a János-
legendához kapcsolódó kegyességet mély
beleérzéssel vázolja a szerző: e fejeze-
tekben nyilvánvalóvá lesz, hogy az apos-
tolokra és evangélistákra vonatkozó ha.
gyornányok elsikkadása egyházunkban
bizony nem jelent minden vonatkozásban
előnyt, mert abban van több és más is,
mint "szentek kultusza". Ezért a könyv-
nek számunkra is sok mondanivalója
van. K.

Wagner Alexander O. F. M.: Bibli-
sches BeispieIlexikon. Második füzet.
Paderborn, 1939, Schöningh-kiadás, 380
lap, ára előfizetésben kötetenként kb. 10
RM. - Folyóiratunk 1939 márciusi szá-
mában ismettettük Wagner bibliai példa:
lexikonjának első kötetét. Rámutattunk



arra, hogy ez az újszerű lexikon betű-
rendbe szedett vezérszavak alatt szósze-
rínt idézi a megfelelő bibliai szakaszo-
kat és hogy katolikus jellege mellett
evangélikus keresztyének is jól- használ-
hatják A most megjelent 2. füzet ("Fül'-
bitte" - "Künstler") gazdagsága csak
növeli a mű értékét és használhatóságát.
Az emlitett ismertetésben mondottakhoz
pótlólag meg-jegyezzük, hogy a szerzö
feldolgozza az apokrifus könyveket is.

B. Q.

Ebefing Hans Jürgen: Das Messias-
geheimnis und die Botschaft des Marcus-
Evengeliums. Berlin, 1939, Töpelmann-
kiadás, 244 lap, ára 13 RM. - A szerzö
nem sokkal ez értékes könyvének meg-
jelenése után elesett a lengyelországi
csatatéren. Könyve Wredenek 1901-ben
megjelent és annakidején szinte forra-
dalmi jelentőségű könyvéből indul ki.
Röviden vázolja Wrede teóriáiát 'a Márk-
nál található "messiási titok" -ra vonat-
kozólag, majd vizsgálja Wrede könyvé-
nek hatását és a messiási titok teóriájá-
nak az alakulását. Így az evangéliumok
kritikáiának egyik legfontosabb kérdése
tárul fel előttünk s vele együtt bele-
tekintünk az evangélíurn-kritika műhe-
lyébe. Majd a szerző önálló munkával
vizsgálja felül Wrede elméletét. Ennek
eredménye az a belátás, hogy a Márk
által Jézusról adott rajz nem a Jézus
története által keltett reflexióeredmé-
nye, hanem annak az alapvető ténynek
a kifejtése, amely kezdettől Fogva ott élt
a gyülekezetben, hogy t. i. a miérettünk
megfeszített és meghalt Krisztus a meg-
dicsőült Úr. - Mindezt a szerző világo-
san és igen körültekintő megalapozás-
sal mondja el. Könyve igen tanulságos
mindazoknak, akik kissé mélyebbre pró-
bálnak hatolni az evangéliumok, külö-
nösen Márk vizsgálatában. Fájdalmas,
hogy a nagyrahivatott szerző a háború
áldozata lett. K.

Hirsch Emanuel: Die Auierstetumgs-
geschichten und der christliche Glaube.
Tübingen, 1940, l. C. 8. Mohr kiadása,
VII, 144 lap, árad RM. - Jézus feltáma-
dása hosszú idők óta súlyos viták tárgya.
Hirsch ebbe a vitába kapcsolódik bele
s könyvével elsősorban azt a tételt igyek-
szik igazolni, hogy az egyház a "husvéti
rnitosz't-szal teljesen átformálta az ere-
deti husvéti hitet. Ezt Hirsch igen éles-
elméjű fejtegetésekkel s a kérdésre vo-
natkozó irodalomban talán a legátfogóbb
megalapozással úgy igyekszik megálla-
pítani,hog-y a husvéti hit eredetileg a
tanítványok, nevezetesen Péter Jézus-
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hitének az. uralomra jutása a nagypén-
teki tragédiában rejlő összeomlás fölött.
A történeti formája ennek Péter láto-
mása volt, melynek ősformáját Hirsch
Péter tengerenjárásának (Máté 14, 28 kk.)
és a csodálatos halfogásnak (Lukács 5,
1 kk., ill. János 21, 6 kk.) a történetéből
próbálja kihámozni. Hirsch az így re-
konstruált husvéti hitet szeretné ma új-
ból érvényesíteni az egyházban sennek
a szerinte eredeti husvéti hitnek a ki-
f'ejtését adja a kötetben levő négy hus-
véti prédikációval. Hirsch. könyvével arra
törekszik, hogy a moderu világnézet ha-
tása alatt álló ember számára lehetövé
tegye a husvéti hitnek ~ az általa' meg-
adott formában - való elfogadását. El-
tekintve azonban attól, hogy az egyház
husvéti "mitoszá"-nak a rekonstrukciója
igen problernatikus, a rekonstruált "hus-
véti hit" inkább idealisztikus-heroikus
magatartás, mint evangélium. K.

Althaus Paul: Die Wahrheit des kirch-
lichen Ostergleubens. Gütersloh, 1940,
Bértelsmann-kiadás, 80 lap, ára 2 RM. -
E könyv Hirsch fentebb ismertetett köny-
vét teszi vizsgálat tárgyává. Elsősorban
azt a konstrukciót szedi elemeire, aho-
gyan Hirsch a "husvéti mitosz" történe-
tét megrajzolja, s rámutat arra, hogy
Hirschnél történeti vizsgálódásai során
folyvást nem a tárgyra tartozó szem-
pontok érvényesülnek éppen a döntő
pontokon. Althaus lehetségesnek tartja,
hogy a husvéti történetekben érvénye-
sültek legendás elemek is és pl. hibáz-
tatja, hogy a husvéti örömhirdetésben
központi helyre került - az üres sírról
szóló elbeszélés kapcsán - annak han-'
goztatása, hogy Jézus sírba tett teste
elevenedett meg, holott a feltámadásban
nyert test nem organikus folytatása a
sírba tett testnek, sem azzal nem azonos
materiális vonatkozásban, hanem a kettő
közt "hasonlóság", sőt "személyi azo-
nosság" van. Althaus eszem pont ja kü-
lönösen figyelemre méltó, aminthogy
írása nem egyszerűen a hagyományos
nézet apologiája vagy igazolása, hanem
annak egyúttal korszerű kifejtése is. -
A husvéti evangelium körül Hirsch és
Althaus közt keletkezett vita alapvetöen
fontos kérdést világít meg, úgyhogy
e könyvekkel minden evangélikus lel-
késznek foglalkozni kell. K.

Hanse Hermann: "Gott haben." Ber-
lin, 1939., Töpelmann-kiadás, 152 lap, ára
8 RM. - Ez a rendkívül gazdag tat-
talrnú könyv az ókori vallástörténetnek
egyik alapvető mozzanatát állítja szembe
a kialakuló keresztyénség gondolatvilá-
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gával. Mit jelent az, hogy "van Iste-
nem"? - ez a kérdés a legváltozatosabb
feleleteket nyeri a primitív vallásosság
babonájatol fogva, mikor az ember ma-
gáévá teszi az istenséget a f'etisen ke-
resztül, egészen a misztika legkifinomul-
tabb fajaiig, amikor az ember élményé-
ben egyesül az istenséggel és így pró-
bálja azt a magáévá tenni. A vizsgáló-
dások azután annál világosabban mutat-
ják ki a keresztyén istenhit tulajdon-
képeni tartaimát. A könyv tulajdonké-
peni értéke abban van, hogy a vallás-
történet gazdag és sokszínű világát is
a Biblia világításába állítja s ezzel egész
kutatása a kinyilatkoztatás-hit bizony-
ságtételébe csendül ki. K_

Lutfjer- kutatás.
egyl)á;etörténet.

Seeberg Erich: Grundzüge der Theo-
logie Luthets.: Stuttgart, 1940_ Kohlham-
mer W. kiadása. vm, 240 lap. Ára kötve
6 RM. - A mintegy két évtized óta
élénken folyó Luther-kutatás a sok ap-
rólékos részletrnunka után kezdi meg-
érlelni nagyobb gyümölcseit. Seeberg
Erich berlini professzor elsőként foglalta
össze most egységes egészben Luther
vallásos gondolkoz ásának, teológiájának
főelemeit. Nem egyszerűen az eddigi
kutatás különböző részleteredményeinek
összegezese ez; Seeberg egy évtizednél
hosszabb időre visszanyúló saját Luther-
tanulmányainak összefoglaló eredményét
nyujtja. Ezek közt legjelentősebb Luther
Krisztus - szemléletéről szóló hatalmas
munkája (ismertettük 1939. márciusi
könyvszemlénkben). Az ebben a műben
kifejtett alapvető megállapítások alkot-
ják most már Seeberg előadásában
Luther egész teológiájának gerincét.
Luther teológiájának kulcsa: Krisztus-
szemlélete. Istent és Isten cselekvésének
törvényét (az ellenkező látszat mögött
való cselekvés, elrejtőzöttség) Luther a
megfeszített Krisztusban ismerte fel, és
ezt a felismerést alkalmazta azután a
tropologikus írásmagyarázattal az egyes
keresztyén emberre, illetve a keresztyén
élet egész területére. Seeberg munkájá-
nak különösen kiemelkedő jellemvonása,
hogy nem elégszik meg Luther gondo-
latainak egyszerű elemző ismertetésével,
hanem azoknak értelmezésére törekszik.
Feltárja azok szellerntörténeti gyökereit,
tapasztalatbeli indítékait, megállapítja
luther helyét a teológia történetében,
vallástörténeti jelentőségét, gondolatai-
nak továbbhatását az emberi (közelebb-
ről a német) szellem történetében. Ez

utóbbit, nevezetesen Luthernak a későb-
bi ném et idealizmussal (visszafelé pedig
a nérnét misztikával) való pozitív kap-
csolatait különösen erőteljesen hang-
súlyozza Seeberg, és Luther maradandó
hatását, gondolatainak a mai teológia
számára kívánatos megtermékenyító ha-
tását is ebben az irányban látja, illetve
kívánja maga is érvényesíteni, ellentét-
ben egy bizonyos reprisztinációs teoló-
giával. A Seeberg által sokszor kiemelt
vailásos transcendentalizmus és dinamiz-
mus, a vallásnak a "dologszerű" indo-
germán felfogásával ellentétes szellemi
(spirituális) értelmezése ez. Nincs térünk
ezeknek a gondolatoknak és a könyv
egész tartalmának bővebb megvilágítá-
sára. Bizonyos, hogy ezeken a pontokon'
nem fog mindenki teljesen egyetérteni
Seeberggel. Könyve azonban tömörségé-
ben is (elsösorban egyetemi tanulmá-
nyokra szánt tankönyvnek 'készültl) igen
világos és határozott útmutató Luther
teológiájának mélyebbreható megisme-
réséhez. Sőt nemcsak ismeretet közve-
tít, hanem gondolkodásra, úgyszintén a
Luthertől nyerhető indítások helyes fel-
használására késztet. Mindezzel Seeberg
könyve alkalmas arra, hogya mi kö-
rünkben is hasznos szolgálatot teljesít-
sen. W. D.

Becker Karl Heinz: Die Reformation
und das .Reich Christi zu Münster'"
1535. - München, 1939. Kaiser-kiadás.
39 lap. Ára -.90 RM. (Bekennende Kir-
che 64. füzet.) - A reformáció történe-
tének egyik tragikus eseménye volt a
jórészt Németalföldről beszivárgott újra-
keresztelők erőszakos kísérlete .Krísztus
királysága" felállítására Münsterben, an-
nak véres elfojtása, majd pedig a város
visszakatolizálása. Ezeknek az esemé-
nyeknek rövid ismertetése mellett főleg
az újrakeresztelők és a reformáció egy-
házának ellentétes teológiai felfogására
mutat rá a szerző. Célja főképen az,
hogy a miinsteri eseményeket, azok
újabb regényes ábrázolásával szemben,
helyes megvilágításba helyezze. W. D.

Bornkamm H.: 'Gnade ader Sühne?
Luthers Antwort auf die Gewissensfrage
der Religionen. Berlin, 1940. Ev. Bund
kiadása, 20 lap, ára 0.50 RM. - Eleget
lehet-e tenni bűneinkért, áldozattal meg
lehet-e szerezni a kiengesztelést, vagy
valóban szükséges a kegyelem? Born-
kamrn előadásában fejtegeti ezt a prob-
lémát, s a megoldást Luthernak a ki-
nyilatkoztatásra alapozott feleletében ta-
lálja meg, mely Krisztus keresztfán vég-
hezvitt áldozatára utal. B. Z.



Keller-Hüschemayer, Max: Das Pro-
blem der Fundsmentelertikeln bei Johan-
nes Hülsemann in seinem theologie-
geschichtltchen Zusammenhange. Güters-
loh, 1939., Bertelsmann-kiadás, 193 lap,
ára 5.40 RM. - A XVI. század vége felé,
a különböző hitvallású felekezetek egy-
mástól való elhatárolódása és egymással
vívott vitája tette szükségess é a meg-
különböztetéstaz alapvető, fundameutá-
lis és kevésbbé döntő jelentőségű .hit-
tételek között. Az egyház közössége
csak a fődolgokban való megegyezés
által jöhet létre. A könyv világosan
elénk rajzolja a reformátori hitnek az
ortodox értelmes tanná válását, a sko-
lasztika fogalmainak és szellemének be-
áradását a reformáció egyházaiba. Ugyan-
csak képet kapunk arról, hogy Hülse-
mann és társai hogyan küzdöttek .ön-
magukban is, ezzel a helytelen tenden-
ciával és veszélyes örökséggel a refor-
mátori hit tisztasága és elevensége érde-
kében. Hatalmas munkájuk imponáló,
győzelmeik és vereségeik pedig nagyon
tanulságosak számunkra. U. E.

Die Einheit der Ost- und Westkirche.
"Eine heilige Kirche" 21. évfolyam ának
6112. összesített száma. München, 1939.
Ernst Reinhard kiadása, 204 lap, ára 4.60
RM. - HeiIer folyóirata tudvalevőleg az
egyházak új racgyesülésének ügyét szol-
g álja és ezt a célt tartja szem előtt ez
a terjedelmes összesített száma is, amely
500. évfordulója alkalmából a firenzei
zsinat emlékét eleveníti fel. Előtérben
ezért a keleti és nyugati egyház egye-
sülésére vonatkozó törekvések állanak.
benne és ezekről érdekes, bizonyára so-
kak előtt ismeretlen, adatokat tar elénk.
De szóhoz jutnak a kötetben a protes-
tantizmus és az ortodox egyház közele-
dési kísérletei is és értékes elvi fejtege-
tések is megviIágítják az egyházak egye-
sülésének kérdését. (Casper: "Mi választ-
ja el egymástól a felekezeteket?" Ur-
bach: "Felekezetek beszélgetése." Han-
sen: "Jánosi korszak.") Az "Eine heilige
Kirche" elismerten magas színvonalú
folyóirat és ez a szám különösen alkal-
mas irányának és értékének a megisme-
résére. B. O.

Eder Hans: Die Evengelische Kirche
in Österreich. Berlin, 1940, Evang. Bund
kiadása, 216 lap, ára 4 RM. - Ez a
könyv több írónak a tanulmányait tar-
talmazza, melyek részben a volt ausztriai
evangélikus egyház történetét elevenítik
fel nagy vonásokban, részben annak jogi
helyzetét és szervezetét ismertetik. Mind-
evvel a könyv szolgálni akarja az osztrák
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protestantizmus bekapcsolódását a Né-.
met Evangélikus Egyházba. Ügyes át-
tekintésénél fogva a könyv alkalmas
arra, hogy a kívülállónak bepiIlantást
engedjen az ausztriai protestantizmus
küzdelmeibe és jelenlegi helyzetébe.
Bennünket e könyv nemcsak azért érde-
kelhet, mivel a világháború előtti Osztrák-
Magyar Monarchia egy töredékének a
protestantizmusától van benne szó, ha-
nem még inkább azért, mivel az ausztriai
protestantizmus testébe épültek bele az'
elszakított Nyugatmagyarország evangé-
likus gyülekezetei is, melyek megalaku-
lásuktói fogva Trianonig mindig a ma-
gyar evangélikus egyház testébe tartoz-
tak. A nyugatmagyarországi területről a
könyv azt mondja, hogy azt Ill. Ferdi-
nánd 1649-ben Magyarországnak engedte
át, miután ,,1491-től fogva Ausztriához
tartozott". A további előadásból azon-
ban mindenki, aki csak egy kissé is já-
ratos a történelemben, észreveheti, hogy
ezeknek a területeknek állítólagos Ausz-
triához tartozása nem olyan egyszerű,
mint a könyv beállítani törekszik. Való-
ban, e területek mindig a magyar Szent-
korona részei voltak, csak egyes uradal-
mák tartoztak zálogjog alapján egy ideig
Alsó-Ausztriához. KözigazgatásiIag azon-
ban ez idő alatt is általában a magyar
törvények voltak itt érvényesek. Hogy
a reformációt az ellenreformáció nem
tudta e területen úgy kiirtani, mint
egyébként az osztrák tartományokban,
az is bizonysága annak, hogy e területek
a kérdéses időszakban is a magyar Szerit-
korona részei voltak. Sajnálatos, hogy e
könyvben ilyen célzatos beállítás van. .

y.

VllágDé:etelí.

Andrae Tor: Die letzien Ditige. Leip-
zig, 1940: Hinrichs-kiadás, 240 lap, ára
7 RM. - Tor Andrae svéd püspök e mű-
vében a vallásos életnek s a vallástörté-
netnek végső kérdéseivel foglalkozik
olyan egyszerűen, mint csak az igazi tu-
dós teszi s olyan lebilincselő szaktudás-
sal, hogy olvasás közben nem lehet le-
tenni könyvét. Műve 3 nagy fejezetre
oszlik. Az elsőben az alacsonyabb- s ma-
gasabbrendű vallások feleletét vizsgálja
egészen a keresztyéneégig a halál s a
halálon túli lét kérdésére vonatkozólag
az objektív tudós finom tartózkodásá-
val s mégis a személyes Krisztus-hit me-
legéve!. A 2. fejezet a világvallások har-
cát ábrázolja jelen korunkra való tekin-
.tettel. A buddhizmus, izlam saz indiai
Bhakti-vallás ismertetése után határozot-
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tan kiemeli a keresztyénség igényét. A
3.. fejezetben a vallás lényegével való
Iog lalkozás után a hit s a hitetlenség
küzdelmét rajzolja meg a görög ókor-
ban, Izraelben, Indiában s a germán
északon vallástörténeti alapon. Különö-
sen érdekes ennek a fejezetnek az a ré-
sze, ahol a primitív vallásokban a kel-
lek tivizrnus és indvidualizmus viszonyát
'taglalja. - Schaeder nagy szolgálatot
tett a protestáns teológiának, hogy el-
érhetövé tette tolmácsolásával ezt az ak-
t.uális és rendkívül érdekes könyvet,
Folyóiratunk minden olvasójának mele-
gen ajánljuk. B. Z.

Liungberg Helge: Die nordische Reli-
gion und das Christentum. Németre ford.
Schomerus Hilko Wiardo. Bertelsmann
kiadás, Gütersloh 1940. 325 lap, ára fűzve
RM 1Q.-, kötve RM 12.- Jól esik
anémet fajiság és a keresztyénség har-
cában egyszer olyan munkát olvasni,
ami a f rontoktól távol, tárgyilagos szem-
mel vizsgálja a kérdést. Ljungberg nem
elvi, hanem vallástörténeti tanulmányt
nyujt. Rendkívül érdekes és újszerűada-
tok alapján kirnutatja, hogyan lettek. a
skandináv népek keresztyénekké és mi-
lyen következtetéseket lehet ebből le-
vonni előbbi vallásukra és vallásossá-
gukra. Néhány érdekes fejezetcím : A
missziói igehirdetés. Típus.ok. Megtérési
lélektan és megtérési motívum. Hitbeli
türelem és multbeli türelmetlenség. Ma-
gas vallás, alacsony vallás és mágia. Val-
lasváltozás és vallásosság. - Aki ezek-
hez a kérdésekhez hozzászólni akar, nem
nélkülözheti a kenioly történeti tájéko-
zottságot, amit ebből a könyvből szeréz-
het. Sp.

Schubart Walter: Dostoiewski und
Nietzsche. Luzern, 1939, Vita Nova ki-
adás, 117 lap, ára 4.- sv. fr. - Ez a
rendkívül érdekes és tanulságos könyv
Dosztojevszkiban és Nietzscheben a mo-
dern világ két szimbolikus típusát raj-
zolja ki. Mindkettő istenkereső s ez éle-
tük tulajdonképeni tartalma. Csakhogy
amíg Dosztojevszki sok szenvedése so-
rán megtalálta Istent és a keresztyén-
séget, addig Nietzsche istenkeresése
csődbe kerül és izzó gyűlöletté változik
át. A két egyéniség elemzése a mai kor
lelkivilágára rendkívül éles világítást vet
és feltárja korunk bajainak gyökerét.
Dosztojevszki keresztyénségéri a szerzö
kevés kritik át gyakorol s így nem is
ismeri fel nála a bibliai hit és a plato-
nikus misztikus-dualisztikus világnézet
keveredését. Ez annyiban kár, mivel így
nem világosodik meg eléggé, hogy a
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kimenekedés a világ számára nem álta-
lában a szenvedést megdiesőítő hitben,
hanem Isten megváltásában van. De a
könyv így is melegen ajánlható. K.

Steíahausen Herrmann: Die Juden-
frage eine Christentrege. 2. kiad. Luzern,
1939., Vita Nova-kiadás, III lap, ára 2.60
sv. fr. - Ez a könyv az egész Európát
elborító antiszemitizmus világában a
"másik" oldal véleményének ad kif'eje-
zést. Elsősorban azt a szempontot igye-
kezik érvényesíteni, hogya "zsidógYűlö'
let" a keresztyén álláspontot aknázza
alá. Hivatkozik az Újszövetségre, azon-
ban azzal a hamis elöf'eltevéssel, hogy a
keresztyénség. mint olyan, megszünteti a
faji különbség ekből származó adottságo-
kat. Ezen a ponton a könyv érvelése
nem meggyőző. Legalább is azt a benyo-
mást kelti a zsidókérdés élét és súlyát
ismerő olvasóban, hogy a szerző előtt
idegen a sok mindenféle baj, amit a zsi-
dóság hozott egyes népekre s vele egész
Európára. Másfelől azonban annak a
hangsúlyozása, hogy az igazság ellen
tenni Q4n, nagyon megszívlelésre méltó
mindazok számára, akiknek tevőleges
befolyásuk van a zsidókérdés alakulá-
sára. Ha nem is adunk hitelt azoknak
a sokszor propagandisztikus jellegű köz-
leményeknek, rnelyek e könyvben talál-
hatók, annyi bizonyos: nagyon sokszor
hajlandók vagyunk a zsidóság közvesze-
delrnére való tekintettel igazoltnak el-
fogadni olyan magatartást, amely igaz-
ságtalanságot követ el,megtagadja a
keresztyén érzületet. Ez nincs javára a
zsidókérdés égető megoldásának sem,
sőt azt egyenesen veszélyeztetheti. Ezért
figyelemreméltó e könyv, r.

r
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Groos Helmut: WiIlensfreiheit odet
Schicksal ? München, 1939., Ernst Rein-
hardt kiadása. 277 lap, ára 4.80 RM. -
A filozófiai erkölcstan egyik legősibb és
legtöbbet vitatott kérdése az akarati
szabadság problémája. Graos új és át-
fogó formában tárgyalja ezt a sokat
vitatott kérdést és pedig oly módon,
hogy a tárgyalásában állandóan tekin-
tettel van az újabb filozófiai irodalom-
ra. Ez munkáj ának az olvasását nem te-
szi könnyűvé, viszont a könyv perspek-
tíváját annál szélesebbre vonja. Szerzö
a determinizmus mellett foglal állást s
könyve tulajdonképen azt a célt szol-
g ália, hogy végérvényesen megalapozza
a "determinista világnézetet". Először a
"naív tudat"-tal igyekszik leszámolni,
majd a deterrninizmust fejti ki következ-
ményeivel együtt s rámutat a követke-
zetlenségekre, amelyekkel sokszor deter-



minista filozófusoknál is találkozunk.
A determinizmus minden Iranyú meg-
.alapozását szolgáló fejtegetések után
vonja le azután a szerző a végső követ-
keztetéseket és állítja bele deterrniniz-
musát, mint a "sors" vilagnézerét a je-
lenkor világnézeti mozgalmaiba. Szárma-
zástan, faj elmélet és örökléstan, modern
biológia egyaránt úgy jelennek meg,
mint a modern értelemben vett fataliz-
mus megalapozói. - Groos könyvének
.az érdemi kritikájába itt nem bocsátkoz-
hatunk. Utalnunk kell mégis nemcsak a
"naív" tudatra, mely legtermészetesebb
adottságának tartja az akarat választó
.szabadság át, hanem még inkább az er-
kölcsi tudatban a felelősségérzésre, mely
elidegeníthetetlen minden emberi élettől.
Ha ezek nem is "bizonyítják" az akarat
szabadságát, mégis arra mutatnak, hogy
.a fatalizmus nem oldja meg a sokat vita-
tott problémát. A filozófiai problematika
gyengéje, hogy nem ismeri a bűn való-
ságát s így nem is találhatja meg az
igazi szabadságot, amelyre a Fiú szaba-
dít meg. er.

Egyfjáz,l mUnka_

Fichtner Horst: Heuptiregeh der Prak-
tischen Theologie. Schwerin, 1939. Fried-
rich Bahn kiadása, 176 lap, ára 3.60 RM.
Az egyház rnunkavégzése szempontjaból
különösen fontos, hogy helyes elméleti
meglátás irányítsa. Ezt a célt szolgálja
Fichtner könyve, amely a szerzö szerint
elsősorban a gyülekezetekben szolgáló
lelkészek számára készült, de szólni ki-
ván az egyetemes papság elvét helyesen
felfogó "világiakhoz" is. Három nagy
részben tárgyalja az egyház istentiszte-
leti (liturgiai és homiletikai), gondozó
(lelkipásztori és diakóniai) és tanító (hit-
oktató és ifjúság i) munkáját. Legkevésb-
bé újszerű, amit az első részben hallunk,
legfigy,elemreméltóbb, amit a lelkipász-
torkodásra vonatkozólag láttat meg ve-
lünk a szerző. Ezekkel a fejtegetésekkel
valósággal ·megdöbbentő módon hozza
tudatunk ra, hogy rnilyen dilettáns leg-
többször a szokásos lelkipásztori munka.
A könyv nagy figyelemmel van a mo-
dern kor igényeire és megérdemli érdek-
lődésünket. B. O.

. Asmussen Hans: Die Kirche und das
Amt. München, 1939. Kaiser-kiadás, 303
lap, ára 5.50 RM. - Asmussen egyike
a mai német teológiai tudomány leg-
termékenyebb és eszmélkedésre leg-
inkább késztető képviselőinek. Tudatában
van annak, hogy az egyház mai válsá-
gából az egyház igazi lényegének meg-
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felelő megújulásán és az egyházi hivatal
olyan rnunka végzésén vezet keresztül az
út, amely megfelel isteni rendeltetésének
és követi a bibliai irányvonalakat. Ezt
a megújulást és tisztánlátást, ill. az egy-
ház jövőjét szolgálja ez a könyv is: távol
minden felekezeti szűkkeblűségtöl az. írás
bizonyságtevéset vizsgálja meg az egy-
házban megvalósuló közösségról, amely
az embert embertársával és Istennel köti
össze, és az ennek a közösségnek szolg á-

latában álló egyházi hivatal különbözö
formáiról. Az eredmény alapján azután
határozott bírálatot mond az ó-protes-
táns teológia (Kálvin, Gerhard) idevonat-
kozó megállapításai felett. Nem lehet
kétséges, hogya megújulás problémájá-
nak foglalkoztatnia kell magyarországi
evangélikus egyházunkat is. A szüksé-
ges eszmélkedest Asmussennek ez a köny-
ve nagyban rnegterrnékenyítheti. B. O.

Időszerű igehirdetés. Kettős értelem-
ben idöszerűek Frey Hellmuth "Siéhe
ich stehe vor der Tűr" címen kiad ott
prédikációi (Stuttgart, Calwi-kiadás, 80
lap, ára fűzve RM 1.20), amelyeket -
maga is visszavándorló - az áttelép'ítés
közben tartott a balti evang élikusság-
nak. Időszerűek először azért, mert első-
rangú történelmi okmányok, de azért is,
mert Isten igéjét tényleg az ószövetségi
próféták bátorságával szólják bele a mai
eseményekbe. - Althaust Der Herr der
Kirche círnü ismert sorozatában meg-
jelent a 22. és 23. füzet. Gütersloh, 1940.
Bértelsmann-kiadás, füzeteriként 60 Pfen-
nig.) Néhány gondolat a 22. füzetböl:
Akarjuk-e valóban, hogy Jézus jöjjön?
Nem "keresztyén kornolyságot", hanem
gyümölcsöt keres. A keresztyének maga-
tartásán lássák a többiek, hogy ők is
Isten szeretettjei. A 23. füzet három ige-
hirdetése: A házasságtörő asszony. Az
élet kenyere. Agnus Dei. - Igazi ige-
hirdetés és azért mindig roppant idő-
szerű. Sp.

Deímel, Ludwig: Leib Christi. Frei-
burg, Herder & Co., 1940., 191 1. -
Görres, Ida Friderike: Des Andern Last.
Ein Gesprach über die Barrnherzigkeit.
1940. Ugyanaz a kiadó. 116 1. - Egy
(Íj arcú katolicizmus jelentkezik ebben
a két könyvben. A hagyományos római
katolikus formák eleven, roppant erőtel-
jes keresztyén tartalommal telnek meg.
Mindketten az egyes hívők felelősségét
és szolgálatra való elkötelezését teszik
sürgető lelkiismereti kérdéssé, Mindket-
ten bátran eloszlatják a félreértések so-
kaságát mind Krisztus "misztikus" tes-
tét, mind az igazi felebaráti szeretetet



Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Györ, Andrássy-út 24.
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illetően. A teológus Deimel könyve meg-
lep minket a komoly és alapos . írás-
szerüségre való törekvéssel, a hívő asz-
szonynak, Görresnek írása pedig az em-
beri lélek és az egymással való törődés,
az egymás szolgálata mélységeibe ad
csodálatos bepillantást. U. E.

Spi egeí-Schmidt Friedrich: Der Kleine
Katechismus Dr. Martin- Luthers. Győr,
1940, 56 lap, ára 0040 P. - Örömmel
adunk hírt arról, hogya Kis Káténak ez
a hazai kiadása Spiegel-Schrnidt Frigyes
ügyes magyarázatával német gyülekeze-
teink használatára megjelent. Csinos ki-
állítása mellett a képek különböző ér-
tékűek.

Die Ordnung des Kirchenjahres címen
a .Berneucbener Dienst" (Kassel, J. Stau-
da-kiadás, 16 lap, ára 0.20 RM), egy igen
használható füzeteesket adott ki, mely-
ben röviden közli az egyházi év bosztási
rendjét, a vasárnapok, ill. ünnepek vezér-
gondolatát a megfelelő textussal és heti
bibliai mondással, továbbá az egyházi év
pontos naptárát egészen 1954-55-ig. Kü-
lönösen az utóbbi miatt lelkészeknek
melegen ajánljuk. . K.

Adventi áhitatok címen jelent meg
az "Énekes áhítatok" második füzete,
Kemény Péter összeállításában. A körül-
belül egy óráig tartó ádventi esti össze-
jövetel vagy délutáni istentisztelet anya-
gát tartalmazó füzet ára 24 fillér, az
Ú. n. gyülekezeti összeállításban két fü-
zet és 100 drb éneklap van, melynek
együttes ára 2 P és portó. További
énekl ap ok darabonkériti ára 2 fillér. -
Megrendelhetö a szerző nél : Budapest,
VII., Damjanich-ucea 28tb.

Vegyesek.

Naptárak az 1941. évre. Ezidén is a
szokott gazdag tartalommal jelent meg
a "Harangszó Naptár" (Győr, "Harang-
szó"-kiadás). Sok érdekes közleménye
közül különösen a finnek szabadsághar-
cárói szóló illusztrált cikket ,emeljük
ki. - A Fébé is kiadta ismét leszakítós
naptárát (Budapest, Fébé-kiadás, ára lAO
P, a naptártömb 1.20 P, könyvalakban
1.60 P.) Ez a naptár családi áhítatoknál

évek óta jó szolgálatot tesz, 1110st is
melegen ajánljuk olvasóink figyelmé-
be. - Külföldi naptárak közül közelebb-
röl érdekelhet bennünket a "Gustav Adolf-
Kalender, 1941" (Kassel, J. Stauda-kiadás,
ára 0.60 RM). Akik a Gusztáv Adolf-
Egyesületnek messze földrészekre is ki-
terjedő rnunkája iránt érdeklődnek, sok
tanulságos bepillantást nyerhetnek abba
e naptár révén. Van benne egy a magyar-
országi német evangélikusok ra vonatko-
zó közlemény is Spieg el-Schrnidt Fri-
gyestöl. - Ugyanennél a kiadónál je-
lent meg a .Neuweríc-Kelender, 1941" és
a .Neuwerk Jugend-Kalender, 1941" (ára
0.60, ill. 0.20 RM). Mindkettő nemcsak
evangéliumi tartalma miatt, hanem mű-
vészi kiállítása miatt is figyelemre méltó.
Mi is megtanulhatjuk e naptárakból. hogy
az egyházias tartalom milyen jó kifeje-
zési formákat találhat a modern művé-
szetben. - Megemlítjük még, hogy ha-
zai német evangélikus gyülekezeteink
számára a "Wehr und Waffe" adott ki
naptárt. (Györ, Baress-nyomda, ára 0.70
pengő.) K.

Klenner Ferenc: Csokonai és a pre-
romantika. Pécs, Pannonia-könyvtár, -
Folyóiratunkban a szűkebb tudományos
területeket munkáló könyvek bírálatára
nem igen térhetünk ki, itt azonban mégis
megemlítünk egy könyvet, amely preg-
nánsan mutatia, mennyire átalakult már
az irodalomtörténetírás szelleme, mód-
szerei és ennek következményeképen az
eredmények összegezese is a multhoz
képest. Az irodalmat kedvelő ember, az
olvasóközönség felső rétege, érdeklődve
figyel heti meg egy irodalomtörténeti
értekezés olvasása során, hogy mennyire
másképen látja az írót és rajta keresz-
tül az egész korszellemet, ha a hivatott
irodalomismerő mutatja meg neki az
irodalom igazi szépségeit. Nem vállal-
kozhatunk arra, hogy e helyen bővebb en
taglaljuk Klenner könyvét, bár szorga-
lommal összehordott anyaga, tudomá-
nyos módszeresége, eredményei szinte
késztetnek rá, mindössze annyit állapí-
tunk meg, hogyasikerült dolgozat tisz-
tes összefoglalása (a gondos részletezés
után) mindannak, amit az irodalomtörté-
netírás e téma körül kitermelt. A. E.



Karácsonyfa alá .• ri

_könyvet!
ádságo8 könyvet! Ilyenek:

Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 Pvtöl,
Raffay Sándor: Imakönyv .. 3.50 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiúk. 3.50 P.
Gyógyíts meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harang-

szó kiadása) 20 f. Díszkötésben 1 P.

IlnY'1I a csalédi istentisztelet szolgélata\ban! Ilyenek:
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetőinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3.80 P, kötve 4.80 P, másutt 5 P, ill. 6.20 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936. 1.50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.
Scholz László és Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. 1937. 3 P.
Túróczy Zoltán: " ... és hívják nevét: csodálatosnak ... " 1937. 4 P.
Kiss Samu: Evangéliumi posztilIa, 1937. Fűzve 6 P, kötve 7.80 P.
Wolf-Dedinszky-Kiss: A gyermek vasarnapja. I. 1937. Fűzve 6.50 P,

kötve 8.50 P. II. 1938. 5.60 P.
Scholz László: A hálaadás kelyhe. Tanulmány az Úr szent vacsorájáról.

1938. Ára 3 P.
Gáncs Aladár: Serkenj föl, aki aluszol! 1939. 3 P.
Scholz László: Szentlélek tábora. 1939. 3 P.
Vitéz Virág Jenő: Hiszek, Uram. 1939. 1.90-3.50 P.
Dibelius Ottó: Jézus egykor és most. 1940. 1 P.

Könyvet Luthertöl é8 Lutherröl! Ilyenek:
Miivei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. I-VI. kötet. 1904-1917.
, Fűzve 60 P, kötve 80 P.
A keresztyén ember szabadságáról. 1927. 1.50 P.
Bűnbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) il 14 f.
A jó cselekedetekről. 1937. 1.50 P.
A katonai hivatásról. 1939. lAO P.
Luther: A Schmalkaldeni cikkek. 1937. 1.20 P.
Kis Káté. 1940. (Keresztyén Igazság kiadása.) lO f.
Doktor Luther Márton Kis Kátéja. 1929. Fakszimile-kiadás ára 2 pengő
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.
Ugyanaz: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937. Ára 1 P.

Könyvet az egyház multjáról! Ilyenek:
Schulek Tibor: Bornemisza Péter. 1939. 8.60-10.50-11 P.
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. 1939. Kedvezményes ára 13 P.

Naptárt:
Harangszó Naptár. 1941. 50 f.
Pébé-naptár 1941-re, 1.20--1.40 P. Könyvalakban 1.60 P.

Könyvet a finnektöl 6s finnekröl!
Fali téblát, könYVJalz6t bibliai mondással !

E könyvek legegyszeriibben az evangélikus könyvkereskedések útján
szerezhetök be. Ilyenek pl.: Luther-Társaság könyvesbolt ja, Budapest, vm.,
onői-út 24. Fébé könyvkereskedés, Budapest, VII., Damjanich-utca 25/..a.
&s IV., Deák-tér 4..



I OLVISD! TERJESZD I I
MEGJELENT

Dibelius Olló:

JÉZUS EGYKOR ÉS MOST
c. könyve. - Fordította: Szabó Lajos.

D. Kap; Béla püspök írja róla: .Lebilincselö olvasmány, mely rend-
kivül alkalmas arra, hogy hívő és hitetlen értelmiségünk lelkében áldott
szolgálatot végezzen. Kristálytiszta teológiai látással, meleg, közvetlen,
alázatosan bizonyságtevő hangon, egyszerű és mégis megragadóan szép
nyelven állítja elénk Jézust földi életében, feltámadásában, de tovább
menve, mutatja azt az utat is, melyen Jézus elment a történelmi szaaa-
dokon keresztül a népekhez és eljön hozzánk is. A könyvecske értelrnlsé-
günkhöz szóló erőteljes bizonyságtevés az élő Jézusról ... "

Ára 1 P.
Megrendelhető :

a Kereszlyén IgaZSág Kiad6hi,alalában, Sopron, Paprél·ulca 2. SZ.

I HaS:DdJ;u"k. és ter/ess:U'k.

Luther Márton His Hátáját
a Kereszlyén Igazság olcsó kiadásában!

Ára 10 fillér, t6meges terjeszlóknek kedvezmény I

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság c, kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u. 2.
Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld II kiadóhivatal.

____ ....----------------------------------------------.J
Baroll-nyomda: Uzaaly 's Kenez (HaranIIszó nyomdája) Gy6r.


