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'EGYOTT ISTEN ELOTT
Az egyház szeqeletköve.

"Vala egy házigazda, aki 'szőlőt plántála, és azt gyepüvel körülvevé,
sajtót ása le benne, és tornyot épite, és kiadá azt munkásoknak, és el-
utazék. Mikor a gyümölcsJdele elérkezett vala, elküldé szolgáit a munká-
sokhoz, hogy vegyék át az II gyümölcsét. ss a munkások megfogván az
6 szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig
megkövezék, Ismét külde más' szolgákat, többet mint előbb; és azokkal
ill úgy cselekedének. Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt
mondván: A fiamat meg fogják becsülni. De a munkások, meglátván a
fiút, mondának magok közt: Ez az örökös, jertek, öljük meg öt, és
foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván öt, kiveték a szölőn kívül és
megölék. Mikor azért megjő a szélőnek ura, mit cselekszik ezekkel a
munkásokkal? Mondának néki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a
szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyü~
mötcsöt annak idejében. Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az
irásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejej
azUrtól lett ez, és .csodálatos a mi szemeink előtt. Annakokáért mondom
néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik,
amely meg termi annak gyümölcset . .. És a főpapok és farizeusok hallván
az II példázatait, megértették, hogy róluk szól, És mikor meg akarák őt
fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala őt mint
prófétát." Máté 21, 33-46. .

Utolsó napok Jeruzsálemben. Már csak rövid idő, hogy kirobbanjon
a gyűlölet és . kereszthalálba tiporja a Názáretit. A helyzet a végletekig
feszült s Jézus nem enyhíti, sőt fokozza. Példázatot kezd a gazdáról, ki
szőlőjét minden szükségessel ellátta. Erre a bevezetésre a zsidó fülekben
felcsendült egy régi dal, Ezsaiás próféta panaszos éneke az Úr gondosan
megművelt, de terméketlen szőlőjéről (Ezs. 5, 1-7). A hallgatók közül
mindenki tudta: Izraelről lesz szó. Izrael öntudatosai, Jézus ellenségei is
ott állnak s megértik a példázat rajtuk csattanó élét, de még nem merík
felemelni kezüket Jézusra. Nagyheti példázat nagyhét küszöbén.

Magyarázata ennyi: Isten egyre-másra küldte Izraelhez, az ő tulajdo-
nához követeit, a prófétákat. Sorsuk elutasítás, üldöztetés, .halál. Végtére
elbocsátotta közéjük, öv'éihez, egyszülött Fiát: Jézust. Összefognak ellene
a zsidó nép főemberei és megölik az Isten Fiát. Erre az Isten kiejti kezé-
ből Izraelt, választott nemzetségét, régi ígéretek birtokosát és teremt
magának új népet. Ez az egyház. Egyháza szegeletkövévé pedig, - sarok-
kövé, mely az épületet hordozza és zárókövé, mely az épület íveit össze-

, tartja -, csodálatos módon, a feltámadás által azt a megvetett Jézust teszi,
ki most indul el a fájdalmak útjára.

Prófécia ez a példázat a kereszthalálról és feltámadásról, Isten régi
népének elvetéséről és újnép előhivásáról, ítéletről és kegyelemről. Evan-
gelium a Megfeszítettről és Feltámadottról. Mélységébe táguló szemünk
most csak arra figyel, amit az egyházról az egyháznak üzen.

Az egyház azoknak gyülekezete, kik ígéretet kaptak. Valamikor Izrael
volt várományosa Isten királyságának, Krisztus keresztje után az egyházra
szállott ez a reménység (Isten országa az új népnek csak "fog adatni",
amint az eredeti szöveg mondia). Az egyház még nem Isten királysága,
de ígéret örököse: hozzá jön J;!I az Ország. Isten jövendőt váró népe. Csak
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lesz, de bizonyosan lesz diadalmas egyház. Jaj egyházunknak, ha nem ebből
a jövendőből meríti ma életszabályát. erőforrását, alázatát és reménységét!

Az egyház szegeletköve a megfeszített és feltámadott Krisztus. Az
egyház nagypéntek és húsvét kettős tényéből született meg. Hozzá azok
tartoznak, akik hisznek a Szegeletkőben. Akiknek a kereszt gyalázata nem
botrány és bolondság, mert csodálatos szemeik előtt az Úr hatalmas húsvéti
cselekedete, - Benne azok szolgálhatnak, akiknek munkája a Szegelet-
köhöz tapad. Építeni csak Rajta és Vele lehet az egyházat. Hiszen Isten
templomának 0, a Megfeszített és Feltámadott, a kezdete és vége, alapja
és összetartója. Ne ejtsen tévedésbe bennünket, hogy vannak, kik az egy~
ház munkájához "biztosabb" feltételeket keresnek: vagyont, koreszmét,
ékesszólást, állami támogatást! Jaj egyházunknak, ha másról is akar tudni,
mint Jézus Krisztusról, még pedig a megfeszítettről.

Az egyházat az lsten eltaszíthat ja. De csak akkor, ha az Krisztust
elveti. Ez történt a zsidó néppel Jézus halálakor. Fájdalmasan látjuk: ez
történt a római katolikus egyházzal a reformáció idején. De velünk is
megtörténhet. Mert amelyik egyházhoz Isten hiába küldi követeit, az ige
prófétáit, sőt talán még a Szegeletkő is kiszorul belőle, - lehetetlen, hogy
itt eszünkbe' ne jusson 3 Karamazov Testvérek megdöbbentő jelenete:
a főinkvizitor elfogatja az újra földön járó Jézust, mert zavarja az egyház
munkáját -, azon beteljesül a példázat ítélete. Jaj egyházunknak, ha
régi dicsősége biztos tudatában kényelembe teszi magát és nem okoz
állandó nyugtalanitast lelkiismeretének, hogy elvétetik tőle az örökség, ha
életéből, igehirdetéséből, tanításából, alkotmányából kihull a Szegeletkő.

Mindennek pedig hozzám egészen személyes mondanivalója van, mert
én is az egyház tagja vagyok: részese ígéreteinek, munkájának és felelős-
ségének.

Ebben a hónapban

kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy a világnak, egyháznak és életünknek jelenvaló égető kérdései miatt
kihunyt belőlünk az élő reménység és várakozás Országára, - hogy
gyakran emberi bölcseséget kerestünk és hirdettünk az egyházban a meg-
feszített és feltámadott Krisztus evangéliuma helyett, - hogy a böjti
hetekben sem hallgattuk szomjasan és hittel a keresztről való igét;

adjunk hálát Istennek,
hogy üdvösségre hívott népének tagjai lehetünk: elvehetetlen ígéretek
örökösei, - hogy minden bűne ellenére sem taszította eddig el egy-
házunkat, - hogy magyar népünknek is része lehet a megfeszített és fel-
támadott Krisztus evangéliumában;

könyörögjünk Istenhez,
hogy a közelgő ünnepekben tisztán és igazán hirdettessék igéje, - hogy
egyházunk felelős vezetői és minden rendű-rangú szolg ái csak Krisztusra
és Krisztussal építsenek, - hogy jöjjön el az Ö országa.

"Urunk, Istenünk! Te vagy ami bizodalmunk. Reád várunk. Végzésed
megáll és igéreted beteljesedik. Ebben minden nap. szilárdan hihetünk
és erősen állhatunk. Ha szomorúságban élünk is, nem szomorkodunk.
Remélünk, hiszünk és kitartunk, míg eljön a Te időd. Mert eljön a Te
országod és van hatalmad, hogy megőrizd addig népedet ezen a földön.
Minden időben, bármi történjék is, lesznek emberek, kik Beléd vetik
reménységüket, kik a Te néped és Jézus Krisztus kegyelmében állhatato-
san megmaradnak, mig az idő beteljesedik. Amen." (Blumhardt Kristóf.)
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Verbum caro factum est.
(Felirat a kolozsvári református Theológia szószéke fölött.)

Fejem felett te drága felirat:
Hányszor álltam fénybetúid alatt
Lehajtott fejjel és fölemelt fővel,
Szemben az alattomosan kúszó idővel,
Huszonkét földalatti éven át
Nézve e katakomba szent falát.
Mert az volt, az volt e drága terem,
Fáklyával kivilágított verem,
Oe nem néztük a verem-voltát,
Csak az Uristen ehelyt ránk-hajoltát.
S hirdettem én is a profán igét
S nem haragudtak tán e szent falak.
Biztatott a Verbum fejem felett:
Ragyogó részvét, drága felirat.
És otthon voltam én ehelyt r:agyon,
Könnyezve árva, vétkes magamon,
Vétkes, árva minden magyarokon.
Örök dolgokra szegeztem szemem
Szemben a lassan gyilkoló idővel,
Lehajtott fejjel és fölemelt fővel.
Ha néha-néha megszüntünk remélni,
Hogy énekeljük egykor: "Isten áldd meg ... " :
A Verbumból merítettünk erőt.
Benne minden kérdés és felelet
Nekünk is, magyaroknak.
S ime végü.1nekünk is, magyaroknak
Feljött a csillag s zendült az ige
Es testté lett és lakozik közöttünk
Árva, szegény földi tükörképben csak
S mennyivel vagyunk mégis boldogabbak.

S most Uramisten, a csillag alatt,
A magyar értelmü irás alatt,
Ne engedd, hogya lelkünk megnyugodjon
A beteljesült földi vágyakon.
Magasabbra vigy Uram, magasabbra,
Es mélyebbre vigy, mélyebbre Uram,
.s maradjon ez a terem katakomba,
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Hol drága holtak arca' néz reánk"
Akik itt ültek az első sorokban
S hittek, mint mi jövendő csillagokba n
S nem látták 'meg a csillagot soha.
Porlanak méla kopjafák alatt,
Vagy senyvednek a kettétépett Erdély
Sötétebb, csillagtalanabb felében -
Vigasztalásuk csak a felirat:
Az Ige Testté lőn.

Uram, engedd, hogy gondoljunk reájok
Sokat, sokat.
S ne engedd, hogy elbizzuk magunkat
Sem fegyverben, sem észben, sem erőben,
Sem akaratban, sem csalfa időben,
Csak abban, ami örökkévaló:
Te igédben, mindenkit üdvözítőben.

Kolozsvár, 1940. december 21. Reményik Sándor.

Fehér-izzás.
Bún s gyötrelem vörös-izzásán túl
Ez néha már fehér-izzás talán.
Izzik sleolvad néha a salak -
Égek, izzok, és fehéren parázslok -
De hol van még az arany, az Alak:
Az énekem s az életem Alakja -
Mely tiszta vágyam tündökölteti
S 'örök dolgokba szerelmea szivem
Mint a szentséget felsugároztatja ? !
Jaj, felszin minden és mélység sehol -
Lelkem csak a pillanattól rabol -
Égek, - s néha leolvad a salak -
Oe hol van még, de hol van az Alak?
Égek, - de beteg égés ez nagyon
Ének, ének, Énekek-éneke -
De sehol elmerülés, nyugalom!
Felszin, felszin ... sirályszárny, csapkodó -
De hol a búvár-sziv, amely leszáll -
S a sziv, lsten szivén elnyugovó?

Budapest, 1941. február 13. Reményik Sándor..
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A magyar irredenta
és területi reviziós törekvések reviziója.

. A böjtnek önvizsgálódásra és lelkiéletünknek a kereszt'
tövében va lb reviziójára szánt kegyelmi időszakában idöszerü
és szükséges, hogy nemzeti életünknek ezt a nagy jelentőségű
szellemi mozgalmát és gyakorlati törekvését is erkölcsi revizió
alá vegyük. Időszerű, mert minden, magyar szfvét-Ielkét betöltő
Szellemről van szö. Szükséges, mert a szellemnek csak akkor
van átütő ereje, egy nagy országot tartósan megépítő és fenn-
tartó ,képessége, ha tiszta keresztyén erkölcsiséget fejez ki.

A magyar irredenta szellemi mozgalma és területi reviziós
törekvése nem elszigetelten álló, különleges jelenség, hanem
egy nagy szellemtűznek magyar megnyilvánulása. Az irredenta-
nak csak az utolsó száz esztendős története is olyan felmérhetet-
lenül gazdag. anyagot tartalmaz, hogy ennek áttekintése és
rendszerezése már magában véve is külön tudományágnak
tekinthető, aminthogy a németeknél jelenleg tényleg külön
tudományágnak is számít. Az irredenta mozgalrnak között a
pálmát a német nyerte el, mert intézményes és az egész világ
minden nérrietjére kiterjeszkedő óriási méretű szellemi rnunkája
csúcsteljesítménynek tekinthető. Anémet irredentanak sikerült
a legtökéletesebben az, hogy mint a rnágnes a vasreszelékeket,
úgy a világ minden táján szétszórtan élő nérnetjét felszippantsa
es egy szellemi közösségbe olvassza. A nérnet irredenta sokrétű
és alapos munkájából izelítőt kaptunk, amikor néhány évelőtt
megnyilt a külföldi németeket nyilvántartó intézet, ahol a biro-
dalom határain túl élő németekről mindent, csodálatos tudomá-
nyos, hangya-rnunkával számontartanak.

Megtermékenyítő hatással volna a magyar irredentára, ha
a német irredenta módszereit, intézményeit tanulmányozná és
azoknak tanulságait hazai földön értékesítené. Az egyoldalúság
és másolás veszedelme kisebb volna, 'ha elmélyedve tanulmányez-
nánk azokat az irredenta mozgalmakat is, amelyek más népek
történetében bukkantak fel, s a miénkkel sok rokon vonást
árulnak el. A carbonarik és az "Italia unita" szellemtüze sok
magyar szívében is lobbot vetett és érette sok magyar vér is
folyt (Türr István légiói). A francia irredenta is hatással volt
reánk, aminek bizonysága, hogyapárisi irredenta szobroknak
szellemi rokonai a budapesti Szabadság-téren láthatók. Kőz-
véleményünk keveset tud az irek irredenta rnozgalmának ember-
feletti erőfeszítéseiről. Egy szegény és számra is csekély nép
hősi harca a világ leggazdagabb és leghatalmasabb birodalmá:
val szemben lépésről-lépésre győzelmesen halad előre eszméi
megvalósulása felé. - Mély evangéliumi hittel és a legtisztább.
keresztyén erkölcsiséggel telített a finnek irredentája nemcsak
Karjalával. hanem a legutóbb elvesztett ősi finn területekkel
kapcsolatban is. Nagyon tanulságosak. a bolgár irredenta gaz-
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dasági vonatkozásai. De az irredenta gyakorlati szervezésének
és elméleti tudományának utolérhetetlen művészei és mesterei
mégis a németek. Ezeknek a rokon mozgalmaknak tanulmányo-
zása és a miénkkel való tárgyilagos összehasonlítása is bizony-
nyal hozzájárulna az eszmék tisztulásához, a problémák tudomá-
DYOS meglátásához és megfejtéséhez és a gyakorlati kérdések
módszeres megoldásához, ami már magában véve is rnélyreható
tevizioi jelentene irredentánk terén.

Revizióra van szükség a magyar irredenta és területi reviziós
törekvések tárgyára és alany ára vonatkozólag is. A magyar
területi reviziós törekvések tárgya az egységes, Kárpátoktól
övezett, gazdaságilag összeforrt, de jelenleg az ősi hazától el-
szakított területek és népek, amelyeknek visszatérését rnunkálja.
Jelen írásunkban azonban csak az Északnyugati Felvidékre és
Dél-Erdélyre terjeszkedünk ki. - Alanya pedig a csonka-haza "
népe, amely erkölcsi, szellemi, gazdasági és katonai erejét veti
latba a Kárpat-medence pacifikálására a teljes revizió meg-
valósítása által.

1. A Duna völgyében tartósan államot létesíteni és év-
századok megpróbáltatásai közepette azt megtartani a magyaron
kívül még egyetlen népnek sem sikerült. Benső megrendüléssel
és alázattal kell látnunk, hogy Isten a magyarságra bízta azt a
hivatást, hogy keresztyén hittel és keresztyén erkölcsökkel
kiválóan értékes szolgálatot végezzen az integer haza népeinek
bölcs kormányzása által. - Azt is elismerhetjük, hogy a jelen-
legi háborús konjunktúra egy ideig felszínen tarthat itt állami
alakulásokat, amelyek függetlenítik magukat a velük szervesen
összefüggő ősi hazától, de ezeknek jövőjét illetőleg sincsenek
kétségeink.

Ezek tudatában nem vétkezünk a magyar hivatás-tudat ellen
és nem gyöngítjük meg az irredenta erejét, sőt ellenkezőleg
a magyar hivatástudatot elmélyítjük és az irredenta erejét meg-
növeljük, ha bizonyos hibás képzeteket megszüntetve helyesen
értékeljük azokat a kisebbségeket, amelyeknek visszacsatolasát
szükségszerűségnek gondoljuk. - A magyarság óriási kultúr-
értékeit nem kisebbítjük azzal, ha meglátjuk a tót, rutén és
román nemzetiségek kulturális, gazdasági és erkölcsi értékeit is.

Nem lát tisztán, aki a nemzetiségeknek 1918 óta bekövet-
kezett sokrétű fej lődését és kétségtelen értékeit nem akarja
észrevenni és ezeket a tényleges adottságokat figyelmen kívül
hagyja a területi reviziós törekvések okos és céltudatos irányi-
tásánál. A mai kulturális és technikai eszközök mellett ez alatt
a rövid emberöltő alatt a nemzetiségek olyan nagy átalakuláson
mentek át, mint a magyarság egy évszázad alatt. Amilyen derűt
.keltö lenne pl., ha valaki művelt társaságban a 100 év előtti
magyar nyelven értekezne, éppen úgy megmosolyogják ac tót
főiskolát végzett intellektüelek azt, aki a 20 év nyelvújítását és
fejlődését nem véve tudomásul megkísérelné, hogy velük tudo-
mányos eszmecserét folytasson a világháború előtti tót nyelven.
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Különösen szembeötlő ez a szakirodalom kifejlődésében. De
nemcsak a nyelvben és az ezzel kapcsolatos szellemi kultúra
minden ágában fejlődött jelentőset, hanem életszemléletben is.
Ha a Felvidéken szociális szellemű magyarságról lehet beszélni,
akkor áll ez a tót népre is. A szociális gondolkodás náluk talán
még feltűnőbb. Ez a társadalomszemlélet az új kicsiny állam
berendezésében is kifejezésre jut. S bár az a vélemény alakult
ki, hogy ezt a német nemzeti-szocializmus lemásolásának tekint-
sük, mégis bizonyos egyéni vonásai nem tagadhatók le. Ez az
egyéni és új vonás az a keresztyériséget is közelről érintő komoly
igyekezet, hogya nemzeti szocialista eszméket igyekszik össz-
hangba hozni a keresztyénség alapvető tanaival. Ha Salazar köz-
ismert lett a portugál keresztyén-nemzeti-szocialista államforma
megteremtése által, akkor figyelemre kell méltatni a kis tót nép

-. kísérletét is, hogy a nemzeti-szocializmust hitével és nemzeti
sajátosságaival is összhangba hozza. Sajnálatos lehet számunkra,
hogya portugál és a tót nemzeti szocializmus is a római katoli-
cizmussal olvad egybe. Annál szornorúbb azonban, hogy a nor-
vég, dán és német nemzeti szocializmus még máig sem tudta
megtalálni az evangélikus keresztyénséghez vezető utat. ",

. így a rornán nemzetiségnél is a sok kivetni való nemzeti
bűn és tökéletlenség mellett találunk értékeket is, amelyeket
meg kell látnunk és hasznosítanunk. A magyar tanítóképzés
most megy át nagyjelentőségű átalakuláson. A szociológia, nép-
lélektan, falukutatás s más újítások bevezetése csak örömmel
töltheti el azokat, akik eddig annak hiányát fájlalták. Meglepő
azonban, hogyarornán pedagógia még a német befolyás érvé-
nyesülése előtt ezeket önmagából kitermelte. A román tanító-
képzés szociális szellemű átépítése már 1908-ban kezdődött,
amikor a roman népnevelési miniszter elrendelte az iskolaszövet-
kezetek létesítését. Az iskolaszövetkezet a szövetkezés iskolája,
a nép szellemi és anyagi jólétét biztosító két intézménynek: az
iskolának és a szövetkezetnek összekapcsolása. Az iskolaszövet-
kezet az iskola tanulói által megszervezett, vezetett, de a nevelő
irányítása talatt működő kicsiny szövetkezeti intézmény. Itt a
tanulók elsajátíthatják a nemzeti szövetkezés eszméjét és isme-
reteit, hogy ezeket majd az életben gyümölcsöztetve, erkölcsi
és anyagi boldogulásukat könnyebben elérjék és beleolvadva a
nemzet közösségébe, annak üdvét is munkálják becsületes, pon-
tos, lelkiismeretes munkával. Ilyen volt az Országór és a Szoci-
ális Szolgálat nevű országos szervezet is, melyek célja, hogy
szociális érzésű társadalom alakuljon. Az egyén az elemi iskola
1. osztályától kezdve az egyetem befejezéséig szervesen be-
kapcsolódik a társadalomba, hogy mindenki a gyengébb és
szegényebb társa segítségét természetes kötelességének tartsa.
A főiskolát elvégzett ifjú diplomáját csak akkor kapja kézhez,
ha előbb egy évig terjedő ingyenes szociális szolgálatot végez
falun,a köznép kulturális, gazdasági, egészségi stb. jólétének
szolgálatában. Közszolgálati alkalmazást csak az kaphat, aki
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okmányilag igazolja, hogya nép javára ingyenes szelgálatot
végzett. .

A tanítóképzés 8 éves, mint a gimnázium. Tantárgyai között
ott találjuk a könyvvezetést, szociológiát, - melynek a falu
monografikus kutatása a főrésze -,a kereskedelem- és szövet-
kezettant. A mezőgazdaságtanra nagy súlyt helyeznek. Minden
tanítóképző mezőgazdasággal rendelkezik, melyben tanár veze-
tésével a növendékek is dolgoznak. A jövedelem egy része a
növendékek takarékbetétkönyvébe kerül. -- Minden tanárnak
10 évi szolgálat után joga van 6 hónapi külföldi tanulmányútra:
Az 1939. évi törvény elvetette az individualista elméletet és az
egyént a nemzeti közösség hasznos tagjának neveli. A tanítók
tovább fejleszthetik képességeiket és ennek megfelelően a
tanítói pályán is szép karriert csinálhatnak. A véglegesített
tanftó 3 évi kiváló működés után, ha iskolánkívüli, főként szoci-
ális munkája eredményes, vizsgát tehet, amikor II. fokú tanítóvá
lép elő. A II. fokú tanító 5 évi kiváló hazafias, tudományos és
szociális munka jutalmaként ismét magasabbfokú vizsgát tehet,
amikor 1 fokú tanítóvá válik. Az 1. fokú tanító kimagasló tudo-
mányos, irodalmi, szociálís rnurrka és az egyetem elvégzése után
főtanítóvá válik, ami magas tisztség. Mindegyik fokozat 25%
fizetésemeléssei jár.

Mindezek említése arra enged következtetni, hogy a' nép
nevelése körül okos és célravezető reformokat vezettek be. Erre
vezethető vissza a román kisebbség faji összetartása és öntudata.
Egy rövid cikk keretében természetesen nem lehet kisebbségeink
kulturális és gazdasági teljesítményeinek keresztmetszetét adni,
de ez is elegendő szemléltető példa annak az óhajunknakalá-
támasztására. hogy irredentánknak revízió alá kell vennie kisebb-
ségeinkről alkotott régibb, ma már helyt nem álló képzeteit,
meg kell látnia a kisebbségek értékeit és ezeket is be kell
ágyaznia egy tiszta erkölcsű, emelkedett szellemű nemzetszern-
léletbe.

2. Erre azonban csak akkor vagyunk képesek, ha önmagunk-
ról kialakult évszázados romantikus nézeteinket is revízió alá
vesszük. Az erkölcsi idealizmus még rnindég "hivatalos" fel-
fogásnak tekinthető saját fajunk és nemzetünk erkölcsi meg-
ítélésénél. Hálátlan dolog az önrevizió, soknak szemében talán
még hazafiatlanságnak is látszik, pedig Istennek áldása van
azon, ha egy nemzet leül a Megváltó keresztje alá s átérzi
bűneit, saját kicsiny voltát és az Isten kegyelmének nagyságát.

Hiúságunk arra ösztönöz, hogy minden rokonszenves és
nemes jellemvonást magyar faji tulajdonságnak tüntessünk fel.
Szeretjűk, ha állandó jelzőnk "a lovagias", "büszke", "bátor",
"nyilt", "vendégszerető magyar nemzet", - pedig ezekre a jel-
zőkre nemcsak a spanyol, angol, hanem minden nép igényt tart.
Hazafias kötelességnek szárnít, hogy a magyarságról csak az
etikai idealizmus szemlélete alapján beszéljünk. Ennek nyo-
masztó kényszere alatt komoly önrevizió nem lehetséges, csupán



81

olyan értéktelen öntörnjénezés, hogy "igaz, sok bűnünk van,
de más népnek még több!" Ennek alapján megnyugodva' vesszük
tudomásul, hogy mi vagyunk a legkülönb nép és a publikánus
imádságának induló áldott műveletböl az önmagával megelége-
dett farizeus öndicsekvése lesz. - Szükséges nékünk rádöbben-
nünk, hogy nem "érdemeink" szerint bánik velünk az Isten, nem
azért bizta reánk hivatásunkat, mert előtte a .Jegkülönbeknek''
találtattunk, hanem azért, mert irántunk való kegyelme nagy
és végérernehetetlen. Bűnös, "érdemtelen" kicsiny népre óriási
hivatást ruházott Isten kegyelemből, hogy az ő ereje a mi erő-
telenségünk által végeztessék el.

Vargha SlÍndor.

Babona, idegesség és keresztyénség.
Különös összefüggés van az élete 'három jelensége között, A városi,

rnondjuk in'kább az' értelmiség körébe tartozó emberek til.takoznakaz
ellen, hogy ök babonásak. Ez a tiltakozás azonban nem a keresztyén-
ségükböl fakad. Sokan úgy gondolják, hogy a kevésbé intelligens, primitív
életnek a velejárója a babona. Az idegességet ellenben a városi ember
minden keresztyénsége mellett természetesnek tartja az életében s csodál-
kozik azon, hogy falun, ahol az élet sokkal egyszerűbb és nyugodtabb,
hogyan ~s Iehet valaki ideges. - A legtöbb embernél a keresztyénség nem
olyan erő és hatalom, mely a babonát és idegességet kizárná az életükből.
Sőt azt tapaszteliuk, hogy az ideges" városi intelligens ember élete is
tele van mindenféle babonával s a falusi vénasszonyos babonaság is meg-
termi a maga ideges tüneteit. A csodálatos csak az, hogy az emberek,
sokszor még ,hívő emberek is, nem érzik, hogy sem a babona, sem az
Idegesség nem áílhat meg a keresztyén ernber életében. Szöges ellentét-
ben állnak egymássalI Sátán és Krisztus. Babona 65 ideges tünet nem jelent
kevesebbet, mint engedni a Sátán erőit diadalmasan érvényesülni az
életünkben.

Mielőtt a babonaság és ideges tünetek közös nevezöjét, a közös
talajt, amiből kifejlődnek, bemutatnám, felsorol ok néhány babonát a városi,
magát keresztyénnek mondó, értetmiséghez tartozó emberek éíetéböl,

Az idei újévker fe!I.tünt nekem egy boldog újévet kívánó névjegy-
kártya, amelyre négylevelű löherét nyomattak. Budapesten a házfelügye-
Jök ilyen kártyákkal kívántak boldog újéveta 'lakóknak. A négylevelű
lóheréröl még gyermekkoromból tudom, hogy szerencsér hoz. Jómagam
is sokszor kerestem í,gy a "szerencsé"-met falusi nyaralásaím idején.
Szerencsét keresnek az ernberek s .rnások is tudják róluk ezt; az újév
boldogsága attól függ, hogy szerencse érl-e őket? Persze, arra a szeren-
csére senki 'sem gondol, hogy Krisztussal taJ.álkozzon s Krisztus legyen
úr az életében. Társaságban milyen gyakori jelenség az, midőn valaki
felkel a székről s az 'asztalhoz megy, hogy lekopogja, hogy most jól van,
nem beteg. Ennek a lekopogásnak is meg van a maga technikája, úgy
tudom, hogy csak az asztallap alsó felületén s csak bizonyos uiitartással
szabad csinálni. Nemrég egy ilyen lekopogós uriasszony egy az utcán
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talált fél csizmapatkóval állított be hozzám s igen tiltakozott elíene hogy
elvegyem tőle, rnert akkor elvenném a sz erencséjét s nem gyógyul meg.
Mi orvosok nem is sejtjük, 'hogy sok sikertelen gyógyítótevékenység
annak a lelkületnek köszönhetö, mely sokkal jobban bízik a csizmapatkó.
ban s arnulettekben, mint az orvos tudásában. Hogy Isten hatalma ilyen
.esetben, mint gyógyító erő szóba sem jöhet, az magától értetődik. Egy
magasrangú katonatisztról is tudom, hogyamulettet hord magánál s attól
várja a segítséget. Egy másik nem katolikus uri nő négy arnulettet (köz-
tük egy máriacellit és egy lourdesit), meg egy törött kulcsot 'hord magána]
s ezeket őrzi, hátha szerencsét hoznak neki.

Az újév küszöbén a városi napilapok közölnek jóslatokat ettől-attól
Q jósnötöl s az emberek ezeknek a jóslatoknak rnindig figyelmet szentel-
nek. Vagy történelmi eseményelméi utólag mindig meg'állaj-itják, hogy
ez vagy az a jósnő ezt bemondta. A városok tele vannak rnodern Pythiák-
kal s ezeket a társadalom minden rétegéből felkeresik. Halottlátó asszo-
nyok nem csak nyomorúságos falusi vályogviskókban vannak, hanem a
nagyvárosok kőrengetegeiben is, proletár negyedek szűk lakásaiban.
Ezeknek még perzsabundás látogatóik is akadnak, akik talán éppen egy
vasárnapi istentisztelet után tévednek oda, ahova őket a szeretet, Krisztus
máskor sdha el nem vinné. Igen, mert ott a jövő fátyolát Iebberrtik fel
előttük, s az mégis más, mint az az ige a templomban, mely az ítéletről
szól. Az a hatalom, melynek lelküket odaadták, ugyanis ért ahhoz, hogy
a szeretet i-géit ne hallják meg. Hogy ez a [övöbelátás hogyan történik,
nem fontos; lehet az kártyakivetés, tenvérből vagy kávéaljból olvasás,
vagy gyöngyök áHa,l, esetleg a csillagokból, éjjel, 12 órakor, vagy a bor
gyöngyözéséből való olvasás. S mindig van a próféta ajkain sok igaz meg-
látás a multból, természetes, hogy akkor annak is csak hinni lehet, amit
a jövőre nézve mond. A papagalyes plánetás nénik és bácsik Pesten éppen
úgy megtalálhatók, mint a vidéki vásárok zajában. Sokan ezt tudományo-
san csinálják, s asztrológiának nevezik A horoszkóp-csináltatás egészen
az intelligens ember világába tartozik. Nemrégen olvastarn ezzel kapcsolat-
ban, hogy az asztrológia a hanyatlás kerának kísérőjelensége. Igaznak
tartom ezt a megállapítást. Vagy megemlítsem a városi lakosság még
gyakoribb cselekedetét, amit a spiritizmusban űznek? Mindenütt ülésez-
nek .s mindenütt megjelennek.a halottak szellemei sintik, óvják a jelen-
levőket, sőt még Krisztus tanításaira is tanítják őket; hát ez már csak
igazán Istentől való lehet? De más módok is vannak! Tele vannak az
'emberek úgynevezett varázsigékkel és gondolatokkal. Ezek a varázsigék
jók láz, vérzések, betegségek, tűz és tolvajok ellen, Egy templomba elő-
ször rnegy be az ember, amiért ott imádkozik, azt Isten meghallgatja:
Az::Hlati mellcsont eltörése ebéd közben kellemes szórakozás, de ehhez
is hozzákapcsolódik az, hogy akinek a 'kezében a nagyobbik darab marad,
annak klvánság a teljesedik. Megvan a 'hold fogyásának, a teliholdnak a
rnaga varázsigéje. Jelentősége van a bagoly kuvikolásának. A szellemi
sí-kon is vannak tanok, teozófia, antropozófia, amik csak megkötik az
embert; mindig vannak a gyógyítq orvosi munkának is Zeileisei, akiket
tömegesen keresnek fel az élet rokkantjai,

Sokan, talán mosoiyognak és szörszálhasogatást találnak, midőn ezt
a' felsorolást olvassák. Tiltakoznak diene, hogy az ártatlan emberi viccelő-
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desnek valami köze volna a babonahoz. Mások azt veszik sértésnek, egye-,
nesen ostobaságnak mondják, hogy valaki -komoly tudományt sorozzon
a babonák világába. Mi nem vitatkozhatunk egyikkel sem, csak leszöge-
zünk tényeket. A szerencsekeresőktől a csizmapatkós, arnulettes, varázs-
igés embereken keresztül az asztrológiáíg, a teozófiáig s Zeileisig 110SSZÚ

és széles út vezet és nagyon sokan vannak, akik ezen járnak. Ennek a társa-o
ségnek a félelem és a bizonytalanság a közös jellemvonása. Mi ennek a féle-
lemnekés a bizonytalanságnak az oka? A leírt példák mindegyikében
nyilvánvaló, hogya babonás ember valami reánézve rossznak, bajnak a
bekövetkezésétöl fél. Minden babonás cselekedet arra vonatkozik, hogy,
ezt a bajt, ezt a rosszat hogyan lehetne elkerülni. Az is közismert lélek-
.tani tény, hogy valami rossznak a várása mindig a belső bűntudat követ-
kezménye. Tagadhatja a babonás ernber a maga bűneit úgy, ahogy akarja"
mégis attól fél, ,hogy bűnei miatt büntetés fogja érni, azaz valami rossz-
ban lesz része. A babonás ember nem tud a bűnök bocsánatáról, tehát,
nem tud semmit sem Krisztusról. Nem tud arról, hogy Jézus Krisztus ura.
minden bűnös indulátunknak. Akármilyen gyűlölet, harag, parázna érzés is
uralja lelki világunkat, Jézus Krisztus áldozata ezeket is eltörölte. Fél ezek-
nek a nem tudatos indulatoknak a nyilvánosságra jutásától s a különböző
babonák jók arra, hogy megakadályozzák ezeknek a tudatba jutását sazt,
hogy az egyént igazi bűnismeretre elvigyék. Ez pedig nem más, mint a
Sátán munkája. A Sátán az örök tagadás, az örök megkötözés, az örök,
úton-álló és sokan' nem ismerik fel a varázsig ében, a csizrnap atkóban, az
asztrológus tudományosan készített horoszkópjaiban ezt az útonállót, . aki
eltakarja szernünk elől minden félelem és bizonytalanság teljes megszünte-
tőjét, Jézust magát.

Az idegesség tünetvilága nem kevésbbé változatos, mint a babonáé.
Az orvosi irodalom könyvtárakat írt össze az ideges tünetekről s gyógyí-
tásukról. Nem célunk most ezeket a tüneteket felsorolni. Csak annyit jegy-
zünk meg, hogy a tünetek lelkiek és testiek. A tünet mögött azonban min-
dig lelki összeütközés van s a tünet ennek az összeütközésnek a kifejezője.
De a tünet az összeütközés megoldási kísérlete is. Azonban a megoldási
kísérlet sikertelen, eredménytelen. A tünet ugyanis takaró, lepels hogy
a tünet s a mögötte meghúzódó lelki konfliktus igazi lényegét megismer-
jük, ezt a takarót el kell vennünk, a leplet fel kell fedni. Hogy ez a
munka miben áll, az szintén nem ránk tartozik. Most csak az eredményt
nézzük meg. Az a tény, hogy a lélekben összeütközés van, annyit jelent,
hogya lélek az öt birtokolni akaró két tényező között választani nem tud,.
nem tud dönteni, elhatározásra jutni. Szóval itt is bizonytalanságot talá-
lunk a lélekben, akárcsak a babonánál. Az egyén az erkölcsi én vonzása,
alól nem tud szabadulni, de épen úgy az alól sem, mely a másik irányban,
az erkölcstelenség irányába vonza. Ezt a küzdelmet is félelem kíséri. A féle-
lem itt is, épúgy mint a baboriánál, keres magának tárgyakat. Hol az
emberi test egyes részein vezetődik ez le, hol gondolatok; képzetek jelzik
a félelmet. Jaj a szívem, jaj a gyomrom, az epehólyagorn, a vakbelera.
a gégém. Ez a "jaj" mutat a félelemre. A tudatos én itt is fél a bünte-
téstől, hogyha enged az erkölcstelenségnek, de lemondani sem tud arról
az édes ízröl, amit HZ erkölcstelenség kínál neki, mert akkor meg valami
jónak az elvesztésétől fél. Ez a jó mindig anyagi vonatkozású, főleg testi;
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ez van egészen közel az emberhez, rnindig ezt félti. A szellemi javak jelen-
tőségétnem isineri. Pedig végeredményben ez az, ami nyugodni nem
hagyja, maga Isten, a legfőbb szellemi valóság, aki a saját maga képére
teremtette az embert.

Áz ideges tünet legmélyén tehát végeredményben az emberi bűn
kérdése van. Azaz az Isten ellen lázadó ember. Hallottam magukat hívők-
nek valló keresztyéneket panaszkodni a sok munka miatt s ezt a sok
munkát okoltak az életükben jelentkező ideges tünetekért. Hányszor na-
gyon jó a sok munka arra, hogy az ember soha Isten előtt komolyan
önmagába ne nézhessen s meg ne lássa a lélek rnélyén Isten ellen lázadó
természetét! Ph. Bovet írja, hogy a lélek kornplexumait lehet analizálni,
szétszedni, de a bűnt magát nem lehet elanalizálni. Az ideges tünet az
Isten ellen lázadó ember, a bűnös ember bűntetéstől való félelmének a ki-
fejezője. A büntetést a beteg az ideges tünettel együtt járó szenvedésben
meg is kapja. Az ideges tünet tehát vezeklés is. Sok hirtelen gyógyulás
az ideges tünetek világában azért áll be, mert a vezeklés elég volt a ki-
engeszteléshez. Ebből pedig az következik, hogy az, aki az ideges tilnet
szenvedéseit viseli, a szenvedéssel önmaga megváltója lett, tehát Krisztus
megváltására nincs is szüksége. Igen gyakran hallja az ember, hogy
"szenvedtem én már annyit, rnint Krisztus, ha nem többet, legfőbb ideje
volna, hogy Isten könyörüljön : rajtam". Aki a saját maga szenvedését
glorifikálja, ha ez csak annyi is, hogy a családjának tagjai előtt tesz finom
célzásokat rá holmi "sírba vívés" formájában, az Krisztus szenvedésében
nem találta meg lelki konfliktusának a megoldását. Láttuk, hogy a babona
Krisztus nélküli életet jelent; az ideges tünet pedig önmegváltást, tehát
végeredményben szintén Krisztus nélküli életet.

Ez a rövid vázlatos felsorolás is nyilvánvalóvá teheti, hogy a keresz-
tyénség a lélek legmélyén nem végezte el a maga egészen döntő munká-
ját. Talán azért, mert az emberek csak a keresztyénséggel, keresztyén
tanokkal, keresztyén erkölcsökkel találkoztak, magával a keresztyénség
mögött lévő személyiséggel, az élő Jézus Krisztussal nem. A keresztyén-
ség nagyon sok ember számára félelmetes, mert csak ítélet, kényszer,
száraz, merev parancs, követelés, - teljesen mindegy, hogy egyház, vagy
egyes személy képviseli-e ezeket? Egészen bizonyos hogyakeresztyénség
ebben a személytelen megjelenésben nem szünteti meg a babonát és az
idegességet, hanem elősegíti, vagy legalább is fenntartja. A megijedt ember
öntudatlanul is beleveti magát a Sátán karjaiba, ahol a világ minden
kincse, öröme jelentkezik a félelem elleni biztosítéknak.

Fel 'kell vetni a kérdést, ,hal csúszott el a keresztyénség, midőn erő,
biztonság, határozottság, 'öröm, békesség adása helyett félelmet ébreszt.
Nem tudunk más feleletet adni rá, mint azt, hogy Jézus, az élő személyes
'valÓság csúszott ki belőle. Jézus nem félelmet ébreszt. Sokszor nem kel-
lene olyan egyszerűen más gonoszságában keresni a hibát, rnidőn az illető
Jézust nem fogadja el, hanem jó volna a saját életünket megnézni abból
a szempontból. az élő Jézus képviselői vagyunk-e? Mert egészen bizonyost
hogy ahol Jézus valóságosan megjelenik, ott már más szerencsét nem kelt
keresni, ott a jövendőt nem keresik a csillagok állásából, ott nem várják
a médium túlvilágról felfogott tanítását, ott nincs amulett, ami véd, mert
Jézusnál teljes a biztonság, de ott nincs menekülés a bún elől hisztériás



konvulzióba, sem félelmi érzésekbe, kényszergondolatokba, fejf ájásba, szív-
dobogásba, mert Jézus igazság, aki a búnt mindig a nevén nevezi, de
Jézus szeretet is, aki a megbánt bűnöket meg is bocsájtja.

Keresztyénségünkben az élő Krisztusnak kell érvényesülnie, hogy a
babona és idegesség ne legyen keresztyénnek nevezett társadalmunk éle-
tének megrontója és szégyene.

Dr. Szalay Károly.

A testté lett Ige.
Már a régi teológusok is érezték, hogy van valami különb-

ség 'az első három evangélium és János evangéliuma közt. Máté,
Márk és Lukács írásait együttesen szinoptikus evangéliumoknak
szoktuk mondani, azért rnivel azoknak az elbeszéléseit s egyéb
anyagát táblázatosan egymás mellé lehet állítani (ezt nevezik
"szinopszis"-nak) s így együtt tanulmányozni. Sokszor a különb-
séget úgy fejezik ki, hogy az első három evangélista Jézusban
.az "emberfiát", János evangélista pedig az "Isten fiát" rajzolja
meg. Ez a különbségtétel közönségesen azt jelenti, hogy az első
három evangélista Jézust mint embert, János evangéliuma pedig
mint "Istent" vagy inkább "Isten-embert" szernlélteti. Ez a
különbségtétel azonban teljesen helytelen. Már a folyóiratunk
februári és márciusi számában közölt tanulmányok is rámutattak
arra, hogy egyik evangélista sem tekinti Jézust egyszerű ember-
nek, még csak isteni erőkkel megáldott prófétának sem. Mind-
egyik a feltámadás fényében látja a földön járó Jézust s ha Ö
magát az "Ember fiának" mondja, akkor Istennek arra a csodá-
latos küldöttére gondol, aki Dániel 7, 13 kk. szerint emberhez
hasonló ugyan, de az ég felhőin jön el mint az, aki Istennél
él s onnan száll alá hozzánk bűnös emberekhez.

János evangéliuma ugyanezt a Jézust állítja a szemünk elé.
De tagadhatatlanul vannak különbségek és pedig részben igen
jelentős különbségek a szinoptikusok és János írása közt. Ezek
már külsőleg is feltűnnek. Jánosnál pl. sokkal kevesebb az el-
beszélés, mint a szinoptikusokban. Viszont János jórészt olyan
eseményeket mond el, melyekről a többi evangéliumok hallgat-
nak (kánai menyegző, Nikodémus, samáriai asszony, betesdai
beteg, vakon született, Lázár feltámasztása). Ezek az elbeszélé-
sek legtöbbször csak kiindulópontul, néha szinte csak keretül
szolgálnak ahhoz, hogy Jézus 'tanítson. Nikodémus története pl.
átsiklik Jézus beszédébe' úgy, hogy Nikodémus egyszerűerr el-
tűnik s az elbeszélés le sincs zárva. Egy másik jellegzetes különb-
ség, hogy Jánosnál hiányzanak Jézus kedvelt példázatai. János-
rtál is vannak ugyan hasonlatszerű megjelölések, ezekben azon-

'ban Jézus önmagát mondja pl. a jó pásztornak, il szölötönek,
a világosságnak, az útnak, de nincsenek példázatok az Isten
országáról.
_ Annál nagyobb' nyomatékkal szólal meg Jézus János evan-
-géliumában. Igéje, tanítása nyiltan és mindig újra kifejezi azt
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az igényét, hogy ő Istennek a' küldötte, aki életet ad. a benne
hívőknek. Sokszor ez hasonlat formájában szólal meg. Jézus
az "élet kenyere" (6, 35 kk.), ő adja az "élet vizét" (4, 14).
Máskor nyiltan, kendőzetlenül tárul ugyanez elénk. Jézus a
"feltámadás és élet" (ll, 25), az "út, igazság és élet" (14, 6).
Aki az ő szavát hallja és hisz őbenne, "annak örök élete van,
az nem kerül ítélet alá, hanem átment a halálból az életre" (5,
24). Aki ezt a Jézust hallja, az nem térhet ki a döntés elől. Annak
választania kell: vagy elfogadja ezt a Krisztust üdvösségére,
vagy elzárkózik előle, elutasítja őt és marad a halálban. János-
nál Jézusnak ez az isteni igénye néha mindent lenyügöző erő-
vel jelentkezik, Jézus nyiltan odalép az elfogatására kiküldött
osztag elé' avval a kérdéssel: "Kit kerestek?" Arra a feleletre:
"A Názáreti Jézust!", Jézus csak annyit mond (de ebben benne
van isteni fenségének egész titka): "Én vagyok". "Amint azt
mondotta: ,Én vagyok!' Hátrahuzódtak és földreestek", -
mondja az evangélista (18, 6).

Altalában az evangélista leírása rendkívül szemléletes. Hű-
vös, sokszor nehézkes a görög nyelvezete. Ennek ellenére rend-
kívüIi fínomságokkal van tele, sokszor átsugárzik rajt-a a pillanat
'tüze és feszültsége, a "szeretett tanítvány" személyes vissza-
emlékezésének az áhitata. "Ami kezdettől fogva volt, amit hal-
lottunk és amit a saját szemünkkel láttunk, aminek látásába
elmerültünk és amit kezünkkel tapintottunk, az élet igéjéről
[teszünk bizonyságot] ... amit láttunk és hallottunk, azt hir-

-detjük nektek" (1. Ján. 1, 1-3.) - mondja alkalmilag az evan-
géIista. Az egész evangélium bizonyságtétel, annak a szem-
tanunak a tanuságtétele. aki áhítatos alázattal vallja: "Mi láttuk
az Ö dicsőségét, azaz az Atya Egyszülöttének a dicsőségét, telve
kegyelemmel és igazsággal" (1, 14., v. Ö. 19, 35). De nemcsak
az evangélista áll oda tanuként a gyülekezet elé, hanem a
Keresztelő is: "Ez az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ
bűnét" (1, 29). Azután Róla tanuskodnak első csodatétele után
hitükkel a tanítványok (2, 11), a samáriai asszony és a samari-
tánusok (4, 39-42), a vakon született, kinek szemei megnyílnak
Krisztus látására (9, 30-33). Sőt felőle prófétál Kajafás (11,
49-52) és Pilátus is kénytelen a zsidók elé odaállítani a kirá-
lyukat (19, 14-15). Mindeza bizonyságtétel azonban nem embe-
rek műve, nem emberek rajongása a .Jrösért" és "nagy embe-
rért", nem is az ellenfelek önkény telen elismerése az ellenfél
nagyságának. Jézushoz nem jöhet senki, benne nem hihet más,
mint akit az Atya ad a Fiúnak s akit az Atya "húz oda" a Fiú-
höz (6, 37. 65). ,

Kicsoda ez a Jézus? Olyan megdöbbentő igénnyel lép elénk
ebből az evangéliumból, hogy nem tudunk a döntés elől kitérni.
Olyan bizonyságtétel hangzik felőle az evangéliumból felénk,
hogy színvallásra kényszerülünk. Alki evvel a Jézussal találkozik,
az Isten színe elé lép. Akinek a szeme megnyílik annak a dicső-
ségnek a látására, melyet az evangélista tanusít, az alázattal
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borul Ie Isten előtt. "Aki engem látott, az az Atyát látta"
(14, 9), mert "én és az Atya egy vagyunk" (10, 30), - hangzik
felénk az evangéliumból. S titkos melódiaként, titokzatos és
mégis hangosan érthetően vonul végig az evangéliumon Jézus
szava: "Én vagyok" (4, 26; 8, 24. 28; 8, 58; 13, 19; 18, 5. 8;
ide tartoznak azok a szavak is, amelyek úgy vezetődnek be: "én
vagyok ... " az élet kenyere, stb.; v. Ö. Lukács 21, 8; Máté 24,
5; Márk 13, 6). Az Oszövetség Isten titokzatos Jahve nevét
magyarázza avval: "Vagyok, aki vagyok" (II. Mózes 3, 14).
"Lássátok meg, hogy én vagyok és nincs Isten kívülem! Én ölök
és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, ki kezem-
ből megszabadítson" (V. .Mózes 32, 39) - mondja Jahve. Isten-
nek ez a titokzatos neve csendül meg Jézus ajakán, mikor avval
tesz bizonyságot önmagáról: "Én vagyok". Erről tanuskodik az
evangélista, amikor arról az Igéről szól, aki kezdetben volt és
Istennél volt és Isten volt (1, 1-2). Ez az Ige lett testté, lako-
zott mi közöttünk, ennek a dicsőségét látta az evangélista. Az
Ő dicsősége sugárzik ma is felénk evangéliumából. Valóban, aki
evvel a Krisztussal találkozik, az az Atyával találkozik. "Aki
bennem hisz, az nem bennem hisz, hanem abban, aki engem el-
küldött s aki engem lát, az azt látja, aki engem elküldött"
(ll, 44-45) - mondja Jézus.

Luther méltán nevezte János evangéliumát "az egyetlen,
igazi, fínom főevangéliumnak". Az elmult száz esztendő alatt
rengeteg vita folyt arról, hogy ki írta az evangéliumot s milyen
körülmények közt keletkezett. Számunkra nem ez a vita a
fontos. Az, amit az evangélium mond, ahogyan az evangéliumból
Jézus szól hozzánk, független ennek a vitának az eredményétől.
Mert erre az evangéliumra áll az, hogy belöle örök élet vizei
folynak és áradnak el ránk Akinek a szeme előtt ez feltárul s
aki e beszédnek hisz, annak Isten örök életet ajándékoz.

Kanter Károly.

Barát vagy ellenség?
Fenti cím alatt a keresztyénség és az idealizmus egymáshoz való

viszonyát vesszük szemügyre, és megállapítani igyekezünk ennek a viszony-
nak a minérnűségét. Mielőtt vizsgálódásba bocsátkoznánk, megszükítjük
témánk feladatkörét, amennyiben az alább következőkben, idealizmusról
szólva, mindig az etikai idealizmust tartjuk szemünk előtt. Érthető ez az
eljárásunk: a keresztvénséget az idealizmus elsősorban mint etikai idealiz-
mus érinti és érdekli.

Föltéve a kérdést: barátnak vagy ellenségnek tekintendé-é az idealiz-
mus a keresztyénség szemszögéből? - különböző válaszokat kapunk.
Sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a kérdés alapjában el-
hibázott, téves; az idealizmus a keresztyénségnek sem nem barátja, sem
nem ellensége, mert a kettő egy és ugyanaz.

Ennek a felfogásnak a hívei szerint igen nagy közbevetés van a
keresztyénség célkitűzése és a valóságos élet között. Ez a közbevetés
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tulajdonképpen az ideálok és a realitások között levő különbség. Gondol-
junk csak a keresztyénség szeretet-programmjára és a keresztyén népek
között újra meg újra kitörö pusztító, véres háborúkra. Vajjon nem azt
kell-e mondanunk ennek láttán, hogyakeresztYénség idealizmus és a
hivő keresztyén, akit a realitások látása sem ingat meg az ideálokba vetett
hitében, tulajdonképpen javíthatatlan idealísta P!

Mások szerint az idealizmus nem azonos ugyan teljesen a keresztyén-
séggel, de mindenesetre igen szoros szövetségben, barátságban van vere.
Hasonló a célkitűzésük s céljuk elérésében közös ellenségekkel kell meg-
küzdeniök, mint amilyen pl. a materializmus. Mindkét irányzat ki akarja
emelni az embereket földhözragadottságukból, az erkölcsi fertőből s szebbé
akarja tenni a világot, boldogabbá benne az életet. - Igaz, hogya keresz-
tyénség ennél tovább megy, amennyiben az örökéletre vonatkozóan 'is van-
nak - súlyos - mondanivalói, de az idea listák azt csupán szép költé-
szetnek tekintik.

Az első felfogást, amely a keresztyértséget azonosítani akarja az
idealizmussal és ezen állításának igazolására a keresztyénség célját ideális
jellegűnek rnondia, könnyen megcáfolhatjuk. Sokan, nagyon sokan van-
nak ugyan, akik ezt a felfogást vallják, de ez nem bizonyítja felfogásuk
igazságát, csupán azt mutatja, hogy sokan - megkeresztelt voltuk elle-
nére is - kívül vannak a keresztyénségen.

A keresztyenséget az idealizmussal azonosító állításnak egyszerűerr
azt vethetjük ellene, hogy ha már minden áron valamilyen "izmus"-nak
akarjuk nevezni a keresztyénséget, hát az akkor sem idealizmus, hanem
realizmus. Vagyis éppen ellentéte az idealizmusnak. A keresztyén ember
nem jár a föllegekben, színes, csalóka álmok, ideálok bizonytalan talaján,
hanem mindkét lábával itt áll a földön, amelyről nagyon jól tudja, hogy
az a bűn hatalma alá van vetve. Ez a tudomása azonban nem teszi pesszi-
mistává, kétségbeesetté, mert a szemét állandóan rajta tartja azon a leg-
nagyobb realitáson, aki öt ide állította a földre, bizonytalan, de rövid
időre s akinek hatalma van e világ realitása, a bűn fölött is. Ovele számol
a keresztyén ember elsősorban mint legfőbb realitással. Számol a Sátánnal
és saját gyöngeségévei, de számol az Isten mentésre kinyujtott karjával,
Krisztussal is. ,

Nem idealista tehát a hívő keresztyén, hanem teljesen józan realista,
aki nem engedi tisztánlátását elhomályosítani, elkápráztatni az előtérbe
tolakodó ideigvaló dolgok, jelenségek által, hanem meglátja azok mögött
a legnagyobb valóságot: a személyes Istent, a mennyei Edesatyát és magá-
tól értetödönek tartja, hogy még az 6 - látszólag jelentéktelen - egyéni
életében is minden úgy történik, amint ezt az Isten akarja. Hiába a sok
botlás, akadály, látszólagos ellenmondás, a küszködés vége mégis az örök
üdvösség lesz, mert ezt igérte Isten azoknak, akik számolnak vele és bíz-
nak benne.

Ez a valóság és akik ezen az alapon állnak, azok nagyon jól látják
az istentagadás lólábát kilógtri olyan beszédekből, irodalmi művekböl is,
melyekböl a közfelfogás szerint csak úgy árad a "keresztyén szellemiség".
Szám os író valósággal müvészi tökélyre emelte az "Isten", .Krísztus'',
;,bún", "hit", "imádság" stb. fogalmaival való bánásmódot abban a tekin-
tetben, hogy alkotásaikat minél hangulatosabbá, kedvesebbé tegyék. Bizony



sokszor nagyon hálás munka ezeknek a "színes, zsongító fogalmak"-nak
~gy-egy versbe,' regénybe, színdarabba való beledolgozása ... Ez valóban
idealizmus, de erről nem is mondjuk azt, hogy keresztyénség.

Ami meg a keresztyénség és az idealizmus baráti viszonyát illeti.
az a régi, szinte blaszfémikus szólásmondás jut eszembe: "Csak a jóbará-
taimtól szabadits.rneg Uram, az ellenségeimmel majd csak megleszek vala-
hogy." - Az a véleményem, hogy az ilyen nemkivánatos jóbarátok kate-
góriájába tartozik az idealizmus is. Nem is jóbarát, hanem ellenség - ál-
arcban. Szinte elválaszthatatlan kölöncként tapad a keresztyénséghez. ami-
nek következrnényeképpen a kettőt lépten-nyomon összetévesztik egymás-
sal. Igen-igen nagy szükség van arra, hogy tisztán lássunk ebben a dolog-
ban, hogy meglássuk az éles határvonalat a keresztyénség és az idealizmus
között.

Az idealista etika, akár a szubjektív formájában tekintjük - pl. Kant-
nál, akár az objektív formájában - pl. Hegelnél, megegyezik abban, hogy
nem ismeri el a személyes Istent. Kant szerint az erkölcsi törvény forrása
az ész, HegeI szerint a Mindenség, amit ö a kibontakozó Abszolutummal
azonosít. Az akarat szabad, eleget tud tenni az erkölcsi törvény követelé-
sének, - Ezekben a gondolatrendszerekben a bűn elveszti szörnyű jelenté-
ségét s így természetesen kimarad belőlük a megváltó Krisztus is, a keresz-
tyénség középpontja, akiből egyedül nyerhetünk csak életet. Láthatjuk
tehát az áthidalhatatlan szakadékot a keresztyénség és az idealizmus között.
A keresztyénség élet, mégpedig Krisztusból taplálkozö,: Krisztusban való
élet, az idealizmus pedig gondolatrendszer.

Emberileg roppant előnye van az idealizmusnak a keresztyénséggel
szemben, amikor az akaratszabadságot hirdeti. Emberi rnéltóságunkat nem
tépi rongyok ra. mint Isten igéje. Természetes énünkre van szabva, nem
ágy mint a keresztyénség. az Istennel való közösség, ahova csak öernbe-
rünknek, a természeti embernek kínos halála, hiú, önző énünk teljes össze-
törése után juthatunk be. Milyen kellemesen hangzik a mi füleink szá-
mára pl. az, amit Dosztojevszkij egyik méltatója mond: "Ami rossz ben-
nük (t. i. az emberekben), az esetleges, tévedés, nyomorúság, a jó pedig
örökkévaló isteni szikra a lelkükben, mely végül is meg fogja váltani őket."

- Az idealizmus általában ugyanazon fogalmakat használja, mint a
keresztyénség. csakhogy ezek az idealizmus szóhasználatában üres fogal-
mak maradnak vagy pedig egészen más tartalmat nyernek, mint a keresz'
tyénségben. Isten: "felsőbb hatalom", "Gondviselő", ... Krisztus - Ady
szavaival élve - "Szent elgondolás". A bűn nem az emberi természet
fenekestül való romlottsága, hanem csupán "esetlegesség", "tévedés", "sze-
rencsétlenség", A megváltás az elzüllött embernek az erkölcsi fertőből
való kiemelkedése és a polgári tisztesség útjára való visszatérése - szóval
teljesen a moralitás síkján folyik le. A Biblia nem egyéb, mint örök szép
eszmények, elérhetetlen ideálok kincsesháza.

Igy érthető, hogy az idealista világnézetű ember a legtisztább ige-
hirdetést is - amelyben pedig exisztenciális kérdésekről van szó - csupán
szép beszédnek tekinti. Emberileg szólva azt mondhatnánk, hogy az idealiz-
mus immunissá teszi az embert az. ige hatásával szemben. Az idealisták
nem mondanak ellene az igének, mint pl. a materialisták. Befogadják azt,
csakhogy mintegy szürön keresztül, amelyen nem megy át az ige magva,
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tulajdonképpeni mondanivalója, hanem valami általános tartalmu erkölcs-
prédikációvá vagy sztnes kábulatba ejtő, gyönyörű szónoklattá erőtlenedik.
Nagy károkat okoz az idealizmus ilyenformán az egyház Urának a ve-
tésében.

Az eddigiek alapján ·habozás nélkül megadhatjuk a feleletet a cím-
ben fölvetett kérdésre. Az idealizmus a keresztyénségnek - ellensége,
Ha sokszor barátnak látszik is, valójában nem egyéb, mint farkas bárány-
bőrben. Annál veszedelmesebb s annál inkább kell vigyáznunk és imád.
koznunk, hogy tévútra ne vezessen bennünket.

Sághy 'Jenő.

Milyen legyen az ú] énekeskönyv?
Azóta, hogy a Keresztyén Igazság már első évfolyamában (1934 dec.)

egyházunk számára új énekeskönyvet követelt, a közfelfogás e kérdésben
örvendetesen megváltozott. 'Akkor az erről szóló cikket még igen tiszte-
letreméltó helyekről IS komoly méltatlankodás követte, - ma már álta-
lános meggyőződés, hogy teológiájában, zenei és irodalmi megnyilatkozá-
sában, valamint külsejében is valóban új könyvre van szükség.

Hivatalos és nem hivatalos részről már bizonyos előmunkálatok kez-
dődtek, ezek azonban még felette kezdetleges állapotban vannak.

E soroknak célja a feladat sürgősségének újbóli hangsúlyozása mellett
bizonyos szempontoknak a felvetése, hogy helyes közfelfogás kialakulása
érdekében eszmélkedésre és eszmecserére adjanak alkalmat.

A jó énekeskönyv az egyház hittartalmának tüköre. Kifejezője tanítá-
sának, kegyességének, történetének és igyekezetének.

Tanításában és kegyességében ma készülö énekeskönyvnek tudatosan
kell megújítania kapcsolatait a reformátori teológiával és a reformátori
kegyességgel .-

A történeti multhoz való ragaszkodás jelenti evangélikus felfogás sze-
rint a reformáció elötti evangéliumi szellemű örökségnek megbecsülését
és felhasználását, csakúgy mint a későbbi idők kimagasló alkotásaival való
élést, valamint a jelenkor számbavétélét - a teológiai alapnorma mértéke
szerint.

Azonkívül két, korunkat jellemző antitétikus keresztyén igyekezetnek
is helyt kell adni: hogy egyrészt nemzeti, másrészt ökuménikus legyen.
Ebből következik a magyar (de nem a magyarkodó) elemek tudatos ápo-
lása s ugyanakkor a kimagasló idegen értékeknek a bevonása is, mind
a másnyelvű lutheránus, mind a nem lutheránus énekkincsnek centrálisan
keresztyén, tehát általunk is használható anyagából.

Alaki szempontból a maximális rnűvészi igények megvalösítására kell
törekedni mind zenei, mind költöi szempontból, mind a könyv nyomda-
technikai kivitelét illetően. Szerkezete pedig legyen rugalmas és a keresz-
tyén hit lényegéből folyó.

Végül legyen ez az énekeskönyv egyetemes igényű, de adjon egyben
módot a néha értékes és mindenkor kegyeletes helyi hagyományoknak
továbbápolására is.

* * >1:



Megvalósítható-e ez a sokféle ígény egy könyvön belül? Meggyőző-
désem szerint megvalósítható!

A felsoroltak ugyanis lényegükben egy egységes' törekvésrtek szerves .-;
részei.

A régi magyar anyag felújítása és a reforrnátóri alapokra való vissza-
térés pl. szinte egyet jelent, hiszen a 16. század végén már gazdag, tartal-
mas és belső törvényei szerint formailag is értékes énekkinccsel rendel-
keztilnk, amely jórészben becses középkori hagyományokat vitt tovább
és helyezett evangéliumi alapokra.

Kiindulásui az Új Zengedező Mennyei Kar círnű, 1743 óta sok kiadást
látott kitűnő énekeskönyvünknek magyar részeit kell venni, kiegészítve
Bornemisza Péter 1582-es, a bártfai 1593-as és a lőcsei 1642-ős nyilván-
'valöan evangélikus használatú .énekeskönyvek énekeivel.

E régi szövegek gondos válogatással (rövidítéssel) ma is kitűnően
használhatók, amint azt a "Keresztyén Igazság" 1939.-i évfolyamában közölt
próbák is mutatták. Szövegigazításra csak egészen ritkán kerüljön sor,
kízárölag közérthetöség és énekelhetőség érdekében. (A dunántúli énekes-
könyvnek "szépftő" átírásait okvetlenül ki kell küszöbölni.) ,

Az idegenből átvett anyaget a fentebb kifejtett alapelvek szerint
gondosan meg kell rostál ni. Az egyoldalúan túlzott német befolyást,
- amely az először 1696-ban megjelent Zöngedező Mennyei Karral indult
meg, - erősen csökkenteni kell, s itt is inkább visszatérni a patinás nyel-
vezetű régi forditásokhoz. Viszont arányos helyet kell biztositani a tót,
finn, skandináv, balti evangélikus énekkincsnek, s igen örvendetes lenne,
ha a francia, holland, valdens protestantizmusnak, az angol-amerikai és
akár a keleti egyházaknak is legjelentősebb, tartalrriilag vállal ható darabjai
helyt találnának benne.

Az egész könyvben egységes zenei elveknek kell érvényesülnlök.
A dallamokat csak eredeti tisztaságukban és ritmikajukban szabad közölni.
fgy a régi egyházi hangnemek újból érvényre jutnának, az éneklés vissza-
nyerné régi lendületét és mi is belekapcsolódhatnánk abba ahimnológiai
vrlág áramlatba, amely a dallamokra is kiterjeszti azt a belső revíziót, ame-
lyet a szövegek .teológai vonatkozásában már egyakarattal sürgetünk.
Anémet dallarnrevízió eredményei részünkről fenntartás nélkül átvehetök,
csak a megfelelő magyar munka van még hátra.

Elengedhetetlen követelmény az új énekeskönyvvel szemben, hogy
hangjegyes legyen s hogy vele egyidőben kántorkönyv is megjelenjék.
amely szigorúan a dallamok hangjegyéhez és jellegéhez igazodik, lehetőleg
egyszerű letétü és nem esik a Kapi-féle korál könyv tévedésébe. hogy egy-
ben négyszólamú énekpartitura is akarjon lenni.

Igen lényeges az énekeskönyv szerkezetének-kérdése is. A azokasos
beosztások részben teológiai szempontból aggályosak (pl. "Egyes keresz.
tyén erények"), részben címeikkel zavarjak a szabad használatot (pl. Jövel
Szent Lélek: pünkösdi ének, Emlékezzél mi történék: nemzeti gyász és
k!ölzcsapás idején).

Sokkal célszerűbb volna, evangélikus keresztyénségünk Iényegét is
kifejezn é, ha az apostoli 'hitvallás szerint rendeznénk az énekeket olyan-
képpen, hogy a második hitágazattat kezdenénk, azt követné a harmadik,
majd az első, - Ebbe belefér: 1.' az egyházi esztendő ünnepes fele: advent,
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karácsony, vízkereszt, böjt, nagypéntek, husvét, mennybemenetel; 2~ pün-
kösd, egyház, rnissziö, ige, szentségek, bűnbánat, bűnbocsánat, megigazulás,
megszentelés, feltámadás, ítélet, örök élet; 3, teremtés, imádat, hálaadás,
könyörgés, reggel, dél, este, évszakok, hivatás, házasság, család, haza,
nemzet.

'Ebbe a keretbe az egész reformátori szellemű énekkmcs beleférne.
deo csak 300--400 énekre lenne szükségűnk. (Készítsenek hozzá helyi 'ha-
gyományos függelékeket, akik keveslik!) A használhatöságot különbözö
szernporrtú indexek növelhetik. Fínomrajzú szirnbólumok és bibliai idézetek
válasszak el az egyes szakaszokat egymástól. A Harangszó új levelezölap-,
sorozata' adhat Izelitőt err öl. Kis kezdöékességek, ternplornképek és egyéb-
gondos (és a függelékben megmagyarázott) rajzocskak élénkítsek a köny-
vet és hozzák közelebb az egyház! nevezetességeket a hívekhez, amint
azt a jugoszláviai magyar református énekeskönyvnél is látjuk. Legyenek,
aJ101 csak alkalom van ra, egyes énekek élén kis történeti 'vagy him-
nológiai rnéltatások, mint ahogyan azt az új békéscsabai könyv kedvesen
megkísérli. Az ének egyházi Ihangneme is legyen kottájánál feltüntetve,
s az énekszarzök névsora adjon megbízható életrajzi felvilágosítást.

I
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* * *
Hogy mindez megvalósulhasson, még sok előmunkálatra van szükség,

A legfontosabbak a következők:
1. A régi magyar dallamanyag gyüjtését be kell fejezni és a Protes-

táns Irodalmi Társa ág forráskiadványai közt sürgősen teljes tudományos
apparátussal megjelentetni. Ez a reformátusokkal együtt közös ügyünk,
a dallamok (és szövegek) nagy közössége miatt, A mellett ők is énekes-
könyvreforrnon dolgoznak, tehát számukra is aktuális.

2. Az emlitett "ökuménikus anyag" beszerzése érdekében illetékes
egyházi tényezőnek kellene megfelelő módon sürgősen az illető külföldi
szakkörökhöz fordulnia, azzal a kéréssel, hogy az általuk legértékesebbnek
tartott 10-15 dallarnukat (eredeti ritrnikus alakban) és szövegüket külde-
nék meg. (Remélhető, hogy így szakszerűbb anyagközlést kapunk, mint
ahogyan a Iinnek számára állították össze a magyar énekeket, ahova
többek közt még a "Térj magadhoz drága Sion" is belecsuszott!)

Az ilyenmódon nyert 100-150 énekból ki kell választani a szükség-
Jeteinknek leginkább megfelelőket, azokat az első versszakuickal eredeti
szövegben közölt dallamukkal együtt szószerinti fordításban házi sok-
szorosítás útján ki kell adni, hogya költöí fonmába ültetés lehetövé vál-
jék, - A műfordítás sok zenei hozzáértést. kö1tőiséget és kongenialitást

. kívánó munkájában bizonyára szívesen részt vennének nem . evangélikus
kiválóságok is, mint pl, Áprily Lajos' vagy Révesz Imréne Váró Margit.

3. A rostálás után mégtartandó német anyag meghatározása után.
szükséges a hozzávaló ritrnrkus dallamok közreadása és ezekhez énekel-
hető új fordítások készíttetése, illetve elsősorban a Zengedezőnek, másod-
sorban a dunántúli Énekeskönyv szöveg einek átnézése énekelhetőség szem-
pontjaból. (A "Dícsérd én lelkem" most használatos szövege pl. a ritmikus
daHamra nem énekelhetö.)

4. Az egyházi sajtót buzdítani kel! ilyen fordítások, valamint újabb
magyar énekek gyakori közreadására, hogy minél gazdagabb anyag áll-
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~hasson a szerkesztök rendelkezésére ts a hívek is ismerkedjenek az új
-énekekkel.

I
5. Időnként próbagyüjteményeket kel! megjelentetni.

* * *
Az új énekeskönyv jelenleg egyházunk egyik legnagyobb es Ieg-

'fontosabb feladata. Egyedül igehirdetésünk tisztasága és elszántsága fon-
tosabb ennél. De éppen ennek alapján kell a híveink számára keresztyén
magyar énekeskönyv et követelnünk, amelyből istentiszteleteinken csak-
'Úgy, mint családjaink körében tiszta imádat, könyörgés, hálaadás, hitvallás
.és bízonyságtevés szállhat az Atya-Fiú-Szentlélek Isten trónusahoz.

Ehhez segítsen bennünket még ebben az évtizedben az Egyház Urat
ScTtulek Tibor.

Jézus Krisztus.
4. Az Emberfia.

Jézusnak. saját magáról való tanuságtételét vizsgálgat juk.
Ebben az önbizonyságban - úgy mondottuk, - messziröl
feltűnik isteni öntudata. Cáfolhatatlan tény, hogy minden
emberit felülmúló követeléssei lépett az emberek elé, isteni ön-
tudattal járt-kelt közöttünk. Beszédeiben, viselkedésében ki-
nyilvánította isteni igényeit. Tulajdon népe e miatt juttatta ha-
lálra Isten káromlójaként.

De hát mi okozta,' hogy isteni öntudatát, messiási igényét
Izráel elutasította, jóllehet maga lobogó messiás-várásban égett?
Nem a szuperlatívuszokat 'tartotta túlzottnak a Messiás szemé-
lyét illetően; csak azon hördült fel, hogy Jézus meri e kijelen-
téseket tenni magáról. A jólismert, alacsonysorsú, szegény, erő-
telen Jézus! Vagy lépne ki a közönséges emberszürkeségből s
igazolná igényeit, vagy pedig hallgasson magáról és akkor senki
-sern fog rajta megbotránkozni. De koldusgúnyában - királyi
öntudattal járni-kelni: ez a kettő egymással nem fér meg; ez
a belső ellenmondás hazugság, ámítás és -Isten felségéről
lévén szó - káromlás vádját vonja magára, mégpedig teljes
joggal. Mit akar ez a Kolduskirályfi!

Valóban - találóan mondotta valaki - Jézus az ő királyi
méltóságának rendjelét a kabát alatt hordta, Rangrejtve járt-
kelt közöttünk. Önmagáról való nagy bizonyságtétele nem fedte
fel, sőt csak rejtélyesebbe tette személyének titkát. "Ember
létére Istenné tette magát" - ebben jelesül az a botránkoztató,
hogy ember létére cselekedett így. Jól vigyázzunk: nem arról
van szó, hogy csak Játszódott embernek, valójában pedig Isten
volt. (A rangrejtve megjelenő király hasonlata e tekintetben egy
kissé csakugyan félreérthető, nem szabad részletekbemenően
alkalmazni!) A bibliai tudósítások szerint Jézus valóságosan
ember volt. Akadnak kegyes lelkek, akik azt vélik, hogy akkor

, hit csak a hit, ha Jézus istenségének a fényét nem homályosítja



meg' emberségéról való elmélkedésünk árnyéka. Ez nyilván nern
biblikus. Amiképen letagadhatatlan, hogy Jézus isteni öntudattal
járt-kelt közöttünk, épp olycáfolhatatIan tény, hogy Jézus
valóságos emberként élt e földön. Ehhez a valóságos emberélet-
hez, melyből nem hiányzott az emberi életet jellemző alacsony-
ság, éppen ehhez nem illett zsidó szernrnel :nézve valamiféle
isteni méltóság képzelgése.

Az evangéliumok erről nyiltan beszélnek. Nem tagadják te.
hogy egy ácsmester családjából való, egyszerű testvérei van-o
nak. Galileai, ami az-írások szerint-nern vall messiási származásra.
Otthontalan vándor. Nem viselkedik prófétaként sem, mint
mondjuk az aszkéta Keresztelő János. Királyi teendők helyett
kisdedekkel foglalkozik, egyes lelkekkel bajlakedik. Foly ton-
folyvást csak prédikál, de semmi nagy eseményt nem támaszt,
mely a világot fordítná ki sarkaiból. Hát a csodatettei? Azok
sem messiás-bizonyító csodák. Már Origenes kész elismerni
Celsusnak, hogy Mózes csodái nagyobbak voltak Jézuséinál.
Egyetlen nagy, tömeg előtt lefolyt csodatette volt, a kenyér-
csoda, de akkor is elmenekült kiráIlyá koronáztatása elől. Végül
pedig ott a szenvedése története. Tűr, hallgat,riem védekezik,
cssk .emlegeti az angyali erőket, de nem hívja megmentésére.
A halált· sem hősként viseli et,' mint egy Sokrates. Legfeljebb
tragikus höst láthatni benne, mint ..ahogyan E. Ludwig teszi
Jézus-könyvében: az álmodozó próféta összezúzza magát a való-
ság rideg kőfalán. 'A gyalázat fáján csak ember, nyomorult
ember végezheti az életét, de nem a Messiás! Így gondolkodtak
a zsidók. Mi is így gondolkodunk. Így gondolkodik az ember.

Nos, Jézus nem látta. ezt? Nem tudta vagy nem akarta mes-
siási igényét, isteni öntudatát külsőleg nyilvánvaló jelekkel

, bizonyítani? Hogy viselhette el ezt a belső ellenmondást? Hogy
tarthatott ki a messiási követelése mellett a szenvedés útján if;
még, sőt csak azon igazán?! Ez az ő messiási személyének titka.
Tud róla, akarja is, őrzi is. S ha nyitogatja ezt a titkot, akkor
sem egyéb ez hallgatóinak fülében mint rejtett kinyilatkoztatás ..

Ezt a messiási titkot fedi fel s rejti el az Emberfia névben.
Az evangéliumokban Jézus legtöbbször így nevezi meg magát.
Hogy pedig ez a titokzatos kifejezés megint nem másoknak
késői Jézus-elnevezése, olyanoké, kik nem tudták megfejteni a
nagy talányt, - bizonyítja egy egyszerű megfigyelés: csak
Jézus nevezi magát ezzel a névvel. Kizárólagosan önmegjelölése.
De miért nem nevezi magát mindjárt a Messiásnak, világosan..
érthetően, miért ez a rejtélyes elnevezés: Embernek fia?

Az Emberfia névben két messiási kép folyik össze. Az egyik
a dicsőséges Király tündöklő arca, a mennyből jövő Emberé, ki
új világkorszakot hoz, a földi birodalmak pusztulása urán fel-
állítja az Isten örökkévaló királyságát (Dán. 7.). (Senki ne vegye
tehát ezt a kifejezést egyszerűen Jézus ember-mivoltának a
megjelöléseként, gondólván, hogy az Emberfia az ő emberi
természetet, az Isten Fia pedig az ő isteni természetét jelenti;
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az Emberfia név is isteni méltóságát jelöli meg!) Ha Ö az Ember-
fia, akkor jogosan lép' fel isteni követeléséveI. De sejtelem:
szerűen ott ködlik e névben a másik arc is: Isten Szenvedő
Szolgájának képernása, a száraz földből való gyökér, akinek
nem volt alakjaés ékessége, a Fájdalmak Férfia, betegség Isme-
rője, ki megsebesíttetik a mi vétkeinként (Es. 53.). Ez is az
Ember. Úgy ahogyan Pilátus mutatott reá, rniután megostoroz-
tatott, 'tövis koszorú nyomatott homlokára: Ecce homo! Vagyis,
ha Ö az Emberfia, akkor neki szenvednie kell és vére ontásával
kell betöltenie messiási küldetését. Ez a két kép kétfelé szakadt
a Messiásról való ótestámentomi próféciában, de egyesült a
valóságban az ember Jézusban. Igen, Jézus tudja, és rejtett ki-
nyilatkoztatáskép ki is nyilvánítja, hogy ö ezt a nagy ellenmon-
dást Isten akaratából hordozza, vállalta, ez az Ő· messiássága!

Egy igéjében kiváltkép tisztán kifejeződik az Emberfia név-
nek nagy ellentétet magában egyesítő jellege. Azt mondja Jézus
egytanítványul kérezkedönek: A rókáknak van barlangjuk és
az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs fejét hová
lehajtania (Máté 8, 20.). Micsoda ellenmondást takargat az ö

élete! Az Emberfiának, vagyis a mennyből eljövö, világot meg-
ítélő, isteni hatalommal bíró Messiásnak még hajléka sincs e
földön!

Ennek azonban Jézus önbizonysága szerint így kell lennie.
Nem politikai messiás Ő, nem egy néphez jövő .Dávidfia'', ha-
nem "sokakért" halálba menő Választottja Istennek, a világ
Megváltója: az Ember, az Embernek Fia.

Schole Ldsel».

Pál apostol, a római állampolgár.
Előttünk olyan mellékesnek tűnik fel az a tény, hogy Pál apostol

a római .birodalom teljes jogú polgára, hogy a birodalom határain belül
munkálkodik és legfeljebb arra szoktunk felfigyelni, hogy római polgár-
ságából eredő jogaira ismételten is hivatkozik. (Csel. 16, 37 és 22, 25--27.)

Erre az utóbbi tényre úgy egy esztendővel ezelőtt olyan nemzetiségű
misszionáriusok hívták fel figyelmünket, akik épen az illető államhoz
tartozandóságuk miatt állandó zaklatásnak voltak kitéve. Azóta ez a kérdés
más világrészeken is és itt Kínában is többeknek letc személyes kérdéséve.
A Cselekedetek könyvének olvasgatása közben igyekeztem ezt a kérdést
kíssé megvizsgál ni. Mit jelentett Pál apostol számára, hogy ő római állarn-
polgár volt? '

Már a római birodalom fennállásából is előnyök származtak számára,
olyanok, amelyeket otthon nem tudunk értékelni. Pál apostol előtt szabadon
állt az akkori ismert világ. Tárzustól Jeruzsálemig és Antiochiétöl Athénig
szabad volt az út, Nem szorult sem 'útlevélre, sem pedig vizumokra, sem
katonai engedélyekre. Nincs feljegyzés arra vonatkozólag, hogy valahol a
polgári, avagy katonai hatóságok akadályt gördítettek volna útja elé. Úti-
terveinek megalkotásakor nem emberi akadályok teszik lehetetlenné azok
keresztülvitelét. Amikor bejárta társaival Frigiát és Galácia tartományát,
akkor a Szent Lélek tiltotta meg nekik, hogy továbbra is azon a vidéken
prédikálják az igét. Amikor emberi elgondolásuknak engedve, Mizia felé
igyekeztek és Bitiniaba akartak jutni, akkor azt olvassuk, hogy nem
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eresztette őket a Lélek! Ez az ismételt meggátlás kényszerítette Pál apos-
tolt, hogy útját Europa felé vegye és rátegye lábát a mi világrészünkre.
így volt Pál, a római polgár, kötve Istennek vezetéséhez, engedélvei és
akadályai által, de 'kis részben volt csak kötve felettes hatóságai által,
Ma a misszionáriusok százai tapasztalják meg a rnegkötöttséget, amely
onnan ered, hogy nem teljesjogú polgárai annak az országnak, amelynek
földére Isten rá engedte tenni a lábukat. Egyikünk állampolgársága előnyt
jelent itt, a' másíkunké amott. De egyiké sem látszik teljesnek. S közelről
sincs olyan előnyére az evangélium ügyének, mint volt Pál apostolé.

Pál, a római polgár teljes jogvédelmet élvezett, mindannyiszor,ahány-
szor csak hivatkozott rá. Ha Filippiben nem is menekedett meg a boto,
ütésektől és börtönbe vettetéstöl, mégis elégtételt kap akkor, amikor a,
törnlöcör megjelenti a város bíráinak,hogy ez az ember római polgárjoggat
bír. A megszégyenített polgárt az illetékes hatóságok kénytelenek ki-
vezetni és így beismerni, hogy tévesen cselekedtek. A jeruzsálemi katonai
táborban meg épen elkerüli még a megvesszőztetést is, amikor idejében
hivatkozik arra. Sőt a római ezredes kötelesnek érzi magát, hogy Pál
életét megmentse a zsidók összeesküvése elől. Biztos kísérettel jut Cezá-
reába, .ahonnan két évi fogság után Rómába viszik, mert a császárhoz.
fellebbez. Rómában is meglehetős szabadságot élvez. De még a római
polgárságnál is magasabb és hatalmasabb védelmet élvez az apostol a
dühöngő tengeren, ahol az 6 jelenléte adja a hajóban levő összes utas
és az egész személyzet megóvását a biztos pusztulástól. - Kínában is,
az állampolgárság sokszor nyujtott védelmet a zavargások, idegengyűlölet
idején. Eleinte ugyan sokan nem kerülhettek el a mártírhalált, mások köté-
len, kosárban szöktek ki a bezárt kapuiú városokból, hogy elérlék a men-
helyet, amelyet sokszor a nagyhatalmak engedményes területei, nemzet-
közi negyedek, avagy épen csatahajók jelentettek. Ezek töltötték be a
római tábor szerepét, míg az ezredeseket, századosokat most külföldi tisz-
teknek nevezték és a Festusokat meg Félixeket a konzulok képviselik.
Előttük is bizonyságot kell tennünk, hogy miért szeretnénk a belsőbb
tartományokba rnenni. A Festus elötti jelenetek megismétlődtek, ki tudja
hányszor, csak mi tudnánk ilyenkor úgy bizonyságot tenni, mint Pál
apostol! - A mostani háborúskodás idején a Kínában élő harmadik hata-
lomhoz tartozó misszionáriusok különös jogvédelmet élveznek. A missziói
telepeken zászlót lenget a szél, sőt a tetökre is rá van festve az illető állam-
nak a zászlaja, hogy elkerülhető legyen a légitámadás eseten az idegenek
ingatlan ainak megrongálása. Ilyen városban, mint pl. Hankou, a külföldiek
magánház ainak, raktárainak, üzleteinek szembeötlő helyén ott ékeskedik
az illetékes konzuli hirdetmény, hogy a tulajdonjog megsértésétöl illeték-
telenek óvakodjanak. - Annak híre, hogy az amerikai, hatóságok haza-
tanácsolják Távol-Keletről az anyákat és a gyermekeket, bizonyára el-
szállingózott már hazánkba is. Ez is abból a meggondolásból származik,
hogy bonyodalom esetén nem tudnának alattvalóiknak ,kellő jogvédelmet
nyujtani. Aránylag kevesen követték a tanácsot és sokan inkább bíznak
a "magasabb" védelemben, abban, amelyre Pál is támaszkodott minden
veszély közepette: meg volt győződve, hogy az Or, aki az elhívást adta
és aki megígérte: megszabadítlak téged a néptől és a pogányoktól, akik
közé küldelek (Csel. 26, 17.), O meg is cselekszi azt, amit igért! Nem a jog-
védelem mentette meg Pált ismételten is a zsidók kezéből, "de Istentől
segítséget vévén állott mind ama napig" (Csel. 26, 22.). Pál, a misszionárius
a folytonos veszély között bizonyságot tett mindaddig, amíg az Úr be-
végzettnek nem látta az ő szolgája munkáját és futását!

Pál munkálkodása folyamán azonban nemcsak ö hivatkozott a római
polg árság ra, hanem ellenzői is. Filippiben a jövendőmondó lányka meg-
gyógyítása következtében jó üzletet vesztett urak azzal vádolják Pált és
társait, hogy megháborítj ák városukat és olyan szertartásokat hirdetnek,
amelyeket nem szabad nekik sem bevenni, sem pedig cselekedni, mivelhogy
ők rómaiak. Mikor Jézus királyi hatalmának következményeként a' lelkek is
engednek Pálnak, akkor megujul a már Jézus ellen is döntően érvényest-
tett érv: mi rómaiak vagyunk, nem királyunk van, hanem császárunk. Jézus
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nem e világból való királysága nem került összeütközésbe a totális római
birodalommal. Pál apostol is Festus előtt jó lelkiismerettel rnondja: "A csá-
szár ellen semmit sem vétettem." Az apostolnak meggyőződése volt, amit
a római gyülekezetnek írt az Istentől rendelt hatóságokról. valamint a
nekik való engedelmességről. - Pál apostolra senki sem foghatta rá, hogy
az imperializmust szolgálja, - ö maga lévén római, elkerülhette ezt a vádat.
Kínaban, sajnos, vol t idő, amikor a misszionáriusok ezzel a tehertétellel
indultak rnunkába: a nagyhatalmak szolg áinak tanítását, vallását mi kí-
naiak nem vehetjük be. Igy hivatkoztak nem egyszer a kínaiak a polgár-
jogukra a keresztyénség ellenében. Az ilyen vádak azonban onnan ered-
nek, 'hogy misszionáriusok összetévesztik a Krisztus országát, királyságát
valami földi nagyhatalom mal. S még hozzá egyik vagy másik államforma
ellen beszélnek. E tekintetben megtanuihatnánk Páltól, hogy mit jelent
és miben áll az a jó lelkiismeret, amely el meri mondani: "A császár ellen
semmit sem vétettem." Azt Pál előnyére el kel1 ismernünk, hogy ö bele-
született az adott helyzetbe, az ő hazája már bekebelezett része az akkori
nagyhatalomnak, míg a most élő misszionáriusok nagy tömege benne élt
a szabadság adta előnyökben és most nehezen tud igazodni a megváltozott
helyzethez. A jó lelkiismerethez jutásban mégis segít bennünket Pál apos-
tol példája, aki nű volt zsidó népéhez mindvégigvazokhoz, akiknek köréböl
kiküldték. Hű volt a pogányokhoz - szintén meghódított népek! -, akik-
hez küldötte az Úro És hűséges alattvalója volt a felsőbb hatalmasságok-
nak. Ebben a - mondhatjuk - létkérdésben talán előre segít bennünket
Pálnak az a megállapítása is: Isten az, aki meghatározza az emberi nem-
zet égek lakásainak határait és eleve rendelt idejöket! (Csel. 17, 26.)

Istennek az a jó tetszése, hogy mi a polg árságunkat is okosan hasz-
náljuk fel az evangélium ügyének elöbbrevitelénél. Jaj nekünk, ha csak
valamely földrészen is az állampolgárság cégére alatt gyaláztatik miattunk
a pogányok között az Isten neve!

Adjuk meg Istennek, ami az Istené és a császárnak, ami a császáré!

KUIIOS Je."ő
misszionárius,

Chi na, Lutheran Mission Home, Hankow

Test és lélek.
Test és lélek egymáshoz való viszonyának kérdése egyike a legrégeb-

bieknek és legnehezebbeknek, amelyekkel az emberiség foglalkozott, ami-
óta felülemelkedett a mitológia naív keretein. Kérdése ez a val1ásos és
gondolkodó embernek, középponti problémája az élettannak, hozzászól
az etika, összeütközik benne a fizika alélektannal és magyarázatot keres
rá a filozófia.

Közismert tény, hogy bár egységes "én"-tudatunk van, mégis ez az
"én" két különbözö valóságból - test és lélek -, az "én" élete két külön-
böző - testi és lelki - jelenségsorozatból tevődik össze, amelyek folyto-
nos és kölcsönös egymásrahatásban vannak. Nem említjük itt a kísérleti
lélektan és a mindennapi élet idevonatkozó ezernyi tapasztalatát, elég csak
arra utalnunk, hogy sok megegyező tulajdonság mel1ett is nagyon külön-
bözö a női lélek a férfi lelkétől annak megfelelően, hogy testüknek fel-
építésében is a sok hasonlóság mel1ett rnélyreható különbségek vannak.

Ha most már azt akarnók megmagyarázni, hogy ez a kölcsönhatás
hogyan lehetséges és a két jelenségsor közül melyik okozza a másikat,
szinte legyőzhetetlen nehézségekbe ütközünk. Ezek már akkor felbukkan-
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nak, ha az emberi élet elindulására 'fordítjuk figyelmünket. Azt mond-
hatjuk u. L, hogy az élet keletkezésének első pillanatában a lélek az
érzelmi, értelmi és akarati tevékenység bizonyos formáit és mértékét örökli
a szülőktől és az így bizonyos képességekkel felruházott lélek aztán testé-
nek felépítéséhez fog. Lehetetlenség ebben a tevékenységben meg nem
látnunk a lélek célszerű munkáját. Ennek a beállításnak minden költőí
szépsége mellett sincs bizonyító ereje. Ugyanilyen joggal azt is mond-
hatjuk, hogy a fogamzás pillanatában csak a testi adottságok vannak meg
és azoknak megfelelően fejlődik ki aztán a fejlődő testben a lélek. Mindkét
felfogás összeegyeztethető azzal a tapasztalattal, hogy testi és lelki tulaj-
donságok egyaránt öröklődnek. Az örökléstan még az Ú. n. kivételekről is
csaknem minden esetben ki tudja mutatni, hogy azok látszólagosak. -
De nem kisebbek a nehézségek akkor sem, ha a párhuzamos testi és lelkt
jelenségsor bármelyik láncszemét vesszük is szemügyre. Ezeknek a nehézsé-
geknek a csomópontját abban a tényben kell látnunk, hogy két lényegben
különbőző tényező kauzális egymásrahatását kelJ megmagyaráznunk,

Ebből már adódik is a nehézségek kiküszöbölésének módja. Vagy úgy
járunk el, hogy (1) a két tényező egyikét ismerjük csak el, a másik ön-
álló létezését tagadjuk, vagy (2) elismerjük a két különálló tényező léte-
zését, de nem tételezünk fel közöttük oksági viszonyt és végül (3) lia a
két tényező között nem lényegbeli, hanem csak fokozati különbséget isme-
rünk el. - Az emberi gondolkodás több-kevesebb sikerrel mindegyik mód-
dal megpróbálkozott, amiről a filozófiatörténet lapjai tesznek beszédes
tanubizonyságot. - Pillantsuk át röviden ezeket a megoldási kísérleteket.

Legegyszerűbb dolog azt mondani, hogy csak anyag van, lélek nincs.
Amit mi annak nevezünk, az nem más, mint az anyag bizonyos hatásainak
összessége. Ez a felfogás - a materiálizmus - azt mondja: a test egyes
részei (agyvelő, idegek) úgy látszik, szorosabb kapcsolatban vannak az
"ú, n." lelki jelenségekkel, de egyikről sem lehet azt mondani, hogy
a lélek, vagy legalább is annak lakóhelye volna. Következtetés: lélek nincs,
mivel azt az anatomus nem találja. De valahogyan mégis csak meg kellene
magyarázni azokat az ú. n. lelki jelenségeket is. Meg is magyarázzák mind-
ezeket az anyagi részecskék mozgásával és minden fajta egymásrahatása-
val, de nem nehéz meglátni ezeknek a magyarázatoknak nem-kielégítő
voltát. Csak egyet említünk. Mi az emlékezet? kérdezzük. Az anyagi tárgy
benyomásainak megrögzítése az agyban, hangzik a felelet, mint ahogyan
a hangokat a hanglemezen, fényhatásokat a fényérzékeny lemezen, végül
mindkettőt a hangosfilm en megrögzítjük. Arra a kérdésre azonban, hogy
miért nem emlékezünk mindenre egyformán, mint ahogyan a fényképező-
gép minden kis részletet egyformán megrögzít, arra már nem tud felelni
a materializmus. De nem kell részletesebb cáfolatokba bocsájtkoznunk,
mert az a mechanikai világfelfogás, ami a materializmusnak hátterül szol-
gáit, a fizika jelen századbeli fejlődésének következtében úgyis a multé. -
Ugyanezen a módon jár el, csak a másik végletbe esik az ideáIizmus.
Az anyag a szellemtől származik, a szellem az egyetlen valóság és ennek
produktumai a fizikai jelenségek. Ez a felfogás sem tartható sokáig.
Hogy' egészen közismert dolgokra hivatkozzunk, a csillagászok egymás
után fedezték és fedezik fel az új és újabb csillagokat. Naprendszerünk
legkülsőbb tagját, aPIuto nevű bolygót alig 10 éve fedezték fel, még sem



gondol senki sem arra, hogy ez a bolygó 20 évvel ezelőtt nem létezett
volna. Abban sem kételkedik senki, hogy a környezetében lévő anyagi
tárgyak halála után is megmaradnak és megmaradn ának akkor is, ha-
minden ember meghalna ugyanabban a pillanatban. Az ideálizmus kényel-
mes felfogás, egyszerűen elintézi a test ,és lélek problémáját, végleges meg-
oldásnak azonban nem tekinthető.

Egyszerű módja a kérdés megoldásának az is, ha nem vonjuk ugyart
kétségbe a testnek és léleknek különálló létezését, különbözö lényegű vol-
tát, de úgy tekintjük a dolgot, mintha ezek között nem volna semilyert
oksági viszonyon alapuló kölcsönhatás, Az ilyen irányú kísérletezések közül.
a legérdekesebb és legszebb talán a Leibniz-é. Leibniz úgy gondolta, hogy
a testi és lelki jelenségekből kiolvasott oksági kölcsönhatás csak látszat,
ami abból adódik, hogy bizonyos testi és lelki jelenségek egyidejűleg
szoktak fellépni. Ez azonban nem azért van, mintha a két jelenségsor
közül egyik a másikat okozna, hanem, mert mindkét jelenségsor úgy van
beszabályozva már a világ teremtése óta, hogy bizonyos összetartozó
jelenségpárok egyidejűleg lépjenek fel. Isten mindent előre megszabott.
kiszámított, megrögzített. A, dolgok rendjébe már a teremtéskor belé-
helyezett ez az összernűködés a "praestabilita harmonia". Leibniz a test és
lélek viszonyát egy hasonlattal világítja meg: a fizikai és lelki történés
két sora együtt halad, mint két pontosan beszabályozott óra, amelyek rnin-
dig pontosan együtt járnak a nélkül hogy egymás működését befolyá-
solnák, Ez a felfogás, amelyet dualizmusnak nevezhetünk, szintén nem
oldja meg, hanem csak megkerüli a problémát. Jobban meggondolva'
a dolgot, azt látjuk, hogy itt nemcsak két "órának", hanem a világminden-
ség valamennyi "órájának" kellene pontosan együtt járni. Még így is
nehéz volna megmagyarázni pl. annak az embernek a viselkedését, aki
nyugodtan elindul sétálni, útközben táviratot kézbesitenek neki, mire
sietve visszafordul, otthon izgatottan átöltözik, valamit kapkodva össze-
csomagol, az állomáshoz fut és az első vonattal elutazik. De nemcsak
nehéz, hanem teljesen lehetetlen volna minden magyarázat, ha utólag az
derül ne ki, hogy a távírógép valamilyen hibája folytán a táviratban a:
"meghült" szót a "meghalt" szóval cserélték fel. - Vannak azonban más
természetű nehézségek is. A Leibniz-féle elgondolás alapján a lelki jelen-
ségek is teljesen meg vannak kötve és eleve el vannak rendelve ugyanúgy,
mint a fizikai történések. Ezzel szemben a testi és lelki jelenségek külön-
bözőségét míndenek előtt abban látjuk, hogy míg a test (az anyag) a termé-
szeti törvényeknek van alávetve, addig a lelki jelenségek bizonyos szabad-
ságot élveznek. Az akaratszabadság sokat vitatott kérdése általánosan
ismert, amivel ebben a vonatkozásban egy előző alkalommal részletesen
foglalkoztunk.')

Vannak aztán olyan kísérletek is, amelyek úgy próbálják megoldani
a, kérdést, hogy azt mondják: test és lélek nem valami két különbözö
dolog, hanem egy ugyanazon létezőnek két különböző oldala és hogy
a testi és lelki jelenségek nem lényegben különböznek egymástól, hanem
csak abban, hogy egyszer az egyik, máskor a másik oldalról nézzük őket.
Ha a kört kívülről nézem, domború, belülről nézve homorú, lényegében

1) E folyóirat 1938. júniusi számában.
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pedig mindég ugyanaz a körvonal. A pircs szín kívülről (fizikai szem-
pontból) tekintve bizonyos meghatározott és ismert rezgésszámu és hullám-
bosszúságú keresztrezgés. belülről (lelki oldalról) nézve pedig egy bizo-
nyos érzet, aminek ezekhez a fizikai adatokhoz semmi köze. Hiszen a
fehér fény érzete épen olyan egyszerű lelki jelenség, mint akármelyik szín
érzete, sőt talán azoknál egyszerűbb; a fizikában pedig a fehér fény a
.szivárvány összes színeinek összetétele. És mégis - rnondják az azonosság-
elmélel hívei - ezek csak abban különböznek, hogy ugyanannak a harma-
·dik valaminek két különböző oldala. Az azonosságelmélet csak látszólagos
nyereség, mert vele a kérdések megsokszorozódtak a nélkül, hogy meg-
oldódtak volna. Mi az a harmadik valami, amire a testi és lelki életilnk
jelenségeit vissza lehet vezetni és milyen viszonyban van ezekkel egyenként?

Korunk egyik legismertebb filozófusának, Bergson-nak kísérleteit sze-
retnénk röviden megemlíteni. Test és lélek egymásrahatásának és a belőlük
eredő egységes "én"-tudatnak magyarázata mindig a testi és lelki jelenség-
sor lényegbeli különbözőségén bukott el. Ezért Bergson mindenekelőtt
ezt az ősi ellentétet igyekszik az útból eltávolítani. Anyag és eszmélet
egy ugyanazon valóság - a tartam - különböző feszültségi fokai, azért
nincsen semmi akadálya annak, hogy a kettő egymással érintkezésbe lép-
hessen, sőt egybefonódhassék. A tartam e két különböző feszültségi foka
között, ha nem is ellentét, de mindenesetre mélyreható különbség van.
A nyers anyag az örökös jelen életét kénytelen élni, míg a kifejlett szel-
lem, az öntudat ki tudia magát szabadítani ebből az egyidejűségből, ami
abban nyilvánul, hogy multját megőrzi, át tudja vinni a jelenbe és mind-
kettővel jövőjet készíti elő: emlékezik. Test és lélek között nem rninö-
ségi, hanem csak mennyiségi különbség van, úgy jelennek meg, mint két
rokon természetű, hasonló szerkezetű erőrendszer, csak az egyik magasabb,
a másik alacsonyabbrendű erőkkel rendelkezik. Az anyag és szellem, test
és lélek közötti ellentét így eltűnik Bergson tartamelméletében. Ez a meg-
oldás csak névleges mindaddig, míg nem tudjuk pontosan, hogy mi ez
a "tartam". Bergsonról azt mondia egyik kritikusa, hogy nincs türelme
okoskodni, mert ő már lát. Ezek az intuitív meglátások teszik Bergsont
nagy filozófussá, de egyben ezek teszik csaknem reménytelenné a meg-
értést. E sajátos filozófiai módszer következtében a tartam meghatáro-
zása is eléggé nehézkes Bergsonnál, de egyéb ként sem állja ki az ismeret-
elméleti kritikát.

Mióta Newton a fizikát biztos matematikai alapokra fektette, a mecha-
nika vált a fizikai tudományok középpontjává.: Minden fizikai jelenséget
a mechanikára, a mozgások tanára igyekeztek visszavezetni és ez az igye-
kezet nem is volt 'sikertelen. A mechanikai világmagyarázat vált a termé-
szettudományok ideáljává. Amikor Leverrier számításai alapján 1846-ban
fel fedezték a Neptunus bolygót, ezt a tényt az· emberi elme legfényesebb
teljesítményének tekintette az akkori tudományos világ. A legkitűnőbb
fizikusok nyilvánították azt a Véleményt, hogy a fizikában már megtörtént
minden nagy feIfedezés,a továbbhaladás nem minőségi új csodákat fog
napfényre hozni, hanem csupán pontosabb mérési módszerek kidolgozá-
sában ésulkalmazásaban, valamint részletkérdések gondos kiszámításában
merül ki. A mechanikai determinizmus általános világszemléletté vált.
Ebben a világképben nem igen maradt hely a lélek számára.
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Oe éppen a mult század végének és jelen századunknak minden eddi-
ginél nagyobb horderejű felfedezései, közöttük elsősorban a kvantumelmé-,
let, csakhamar megmutatták, mennyire elhamarkodott dolog volt ez az

+általánositás. Mindenekelőtt súlyos válságon ment át az oksági törvény.
A kvantumelrnélet eredményeiből kiderült, hogy az atomi történésekre nem
lehet alkalmazni a fizika addigi módszereit, mert azok nincsenek olyart
rnértékben determinálva, mint a makroszkopikus fizika jelenségei, Ebben
a tényben sokan már az első időkben hajlandók voltak az élő organizmusok
cselekvési szabadságának biztosítékát látni, bár egyáltalán nem bizonyos"
hogy a cselekvési folyamatoknál ilyen elemi (atomi) részecskék játsszák
a főszerepet. További eredmény volt, hogy azoknál a [elenségeknél, aho!
a folyamatokban nagyon sok elemi részecske vesz részt.i.statisztikus törvé-
nyek lépnek életbe, ezek gyakorlatilag egyenértékűek a régi kauzális tör-
vényekkel- így ismét veszendőbe ment az előbbi nyereség. - Bsvink:
természetfilozófiai vizsgálatai szerint most a kémia felől jön segítség.
Tudjuk, hogy a kémiai elemek csak bizonyos jól meghatározott arány-
szerint alkothatnak vegyületeket, azt mondjuk, hogy az anyagoknak hatá-
rozott "kémiai szerkezetük" van. Ha azonban ez a kémiai szerkezet nagyon
bonyolult, akkor az anyagót alkotó molekulacsoportokban az egyes faj-
tájú részecskék arányszáma ingadozóvá válik, egyre valószínűtlenebbé lesz
a molekulacsoportok megismételhetősége. Úgyannyira, hogy szerkezetrő!
az. előbbi szigorú értelemben nem is lehet beszélni, itt már nem alkalmaz-
hatók a statisztikus törvények. És ez az eset éppen az élő sejtekben sze-
replő anyagoknál fordul elQ. A statisztikus törvények ~ és így az oksági
törvény - alkalmazhatóságának nemcsak alsó, de felső határa, is van.*)
Ha a mult század mechanisztikus világa egy valamikor felhúzott és most
fokozatosan lejáró automatához hasonlított, akkor most Jeens angol fizikus
és csillagász szavaival- élve' "a világ, :irikább egy nagy gondolathoz, mint
egy nagy géphez hasonlít; a szellemet nem látjuk már az anyag birodal-
mába betolakodó jövevénynek". A mai fizika törvényei nincsenek ellen-
tétben azzal, hogy az élő test működésében egy élő lélek munkálkodását
lássuk meg.

A fentiekben adott vázlatos kép azt rnutatja, hogy ha a test és lélek
kérdését ésszel akarjuk megfogni, akkor legjobban tesszük, ha a f'izikai
ismeretek felől közeledünk hozzá. Ilyen módon ugyan soha sem fogjuk
megtudni. hogy mi a lélek, de a jövő fejlődés minden valószínűség szerínt
előbb utóbb meghozza, hogyelfogadva a léleknek mint önálló és az anyag-
nál magasabb rendű valóságnak a létezését, megkísérelhetjük majd a pon-
tos feleletet arra a szerényebb kérdésre: hogyan lehetséges a két tényező
kölcsönhatása? Dr. Bukovszky Ferenc.

*) B. Bavink, Die Naturwissenschaft auf' dem r-Wege zur Religion.
3. Aufl. 1934.

Megjegyzés a 98. laphoz! Közisrnerten Virchow-nak tulajdonítják ezt
II mondást: "Én már számtalan hullát felboncoltam, de lelket nem találtam
bennük." Ennek a mondásnak Virchow-tól való származását újabban erősen,
kétségbevonják: Bier, a híres' berlini sebész' a lélekről szölö- könyvében azt
mondja, hogy az idézett cinikus mondás Virchow-nál sehol sem található, -
de különben sem egyezik Virchow-nak a lélekről alkotott ismeretes fel-
fogásával. - (Szerk.)
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Papok az eperjesi vértanuk kínzatásánál
és utolsó útján.

Nagy hiba volna, ha ép most, amikor nap-nap mellett kísérletek tör-
ténnek egyházunk mult jának elszíntelenítésére a napi sajtóban, sőt tudo-
mányos mezben megjelent tanulmányokban, - kiveszne belőlünk a mul-
tunk iránt való érdeklődés, az a történeti érzék, amely nélkül 'nem tudjuk
kellőképen felfogni mai hazai és egyházi missziónkat és nem lehetnek
egészséges célkitűzéseink jelenünk és jövőnk szempontjaból. Nagy baj ,.az"
hogy nincsen folyóiratunk, amelyben multunk történetének forrásmúveit
közölhetnők. Ezen a bajon mielőbb okvetlenül segíteni szent kötelességűnk;

Igy az eperjesi vértörvényszék kellő méltatása, jelentőségének meg-
-értése hazánk és egyházunk létküzdelmének történetében mindaddig nem
remélhető, míg az erre vonatkozó forrásművek nem állanak a tudományos
búvárkodás rendelkezésére, Ennek az elgondolása bírt reá bennünket
Pogány Gusztáv barátom mal, hogy Rezik ,J. Theatrum Eperiense-jér ki-
adjuk. Úgy tudom, hogy ez sem keltett valami különösebb érdeklődést ide-
haza. Egyedül Révész Imre üdvözölt lelkes buzdító soraival és ismertette
<e kísérletet meleg elismeréssel szakfolyóirataban. Ennek az érdektelenség-
nek meg kell a jövőben szűnnie.

Rezik rnűve sok értékes megállapításra ád gazdag forrásanyagot
Nemcsak az eperjesi vértanuk kínszenvedésének hiteles kútf'orrása e mű.
A vértanuk lelkigondozóinak közelebbi megismerése kitűnő adat arra nézve,
hogy világi férfiaink mellett voltak az üldöztetések idején kiváló lelki-
pásztoraink is. És bizony nem rajtuk mult, nem az ő szenvedésekben, meg-
próbáltatásokban eltelt életükön, hogy az ellenreformáció inkvizitorikus,
-eröszakos eszközeivel szemben az ő helytállásuk elégtelennek bizonyult.
Lipóczy Miklós, Andrichis János és Quendel Mihály eperjesi evangélikus
lelkészek örök büszkeség ei nk nekünk. A mult homályában még nevük is
feledésbe ment. Régebbi történetíróink sem foglalkoztak velük. Egyedül
Quendel-Gnendelius Mihály életrajzát írta meg Klein: "Nachrichten von
den Lebensumstanden und Schriften Evangelischer Prediger" c. művében.
Rezík hatása alatt ez késztetett arra, hogy Lipóczy Miklós-) és Andricius
.Jánost eddig nem ismert multját feltárjam. QuendeJ3) emlékét Frenyó Lajos
újította fel. Most itt a "Keresztyén Igazság" hasábjain röviden emlékszem
meg e kiváló papokról.

A három evangélikus papon kívűl ott volt vértanuink mellett Peritzhof
Ignác jezsuita atya is. A teljesen evangélikus városban nem voltak ebben
az időben a iezsuiták otthon. Ezért Carafa részükre a rendkívüli törvény-
szék működésének ideje alatt élelmezés címén 200 forintot utalt ki. A szer-
zetesek Carafa védelme alatt szabadon jártak-keltek a városban. Feladatuk,
úgy látszik az volt, hogyafelzaklatott lelkű lakosságót megnyugtassák
és az általános rémületet felhasználva a katolikus hitet terjesszék. Ilyen
feladatot tölt be a vértanuk mellett Peritzhof jezsuita is. Habár igéri,
hogy az áttérőket megmenti a haláltól, - buzgó tevékenysége kevés
eredménnyel jár. Az "eretnek" kurucok egyenesen idegenkednek tőle,
Igy Radvánszky György, akit a kínpadon több órán át oly kegyetlenül
nyujtóztatnak, égetnek, marcangol nak, kínoznak, hogy kínjaiba belehalt
fia a félig holt vértanutól megkérdezte, "vajjon ősi evangélikus hitében

1) Gömőry János: Lipóczy Miklós.' Evangélikus Lap, 1931. évf. 22----,-
23. szám.

2) Gömőry János: Andricius János, U. o, 1932. évf. 4. sz.
3) Frenyó Lajos: Quendel-Gnendelius Mihály. U. o,, 1932, évf. 6. sz
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akar-é meghalni?" Erre azt felelte, hogy "egyetlen kívánsága, hogy ne
engedje Isten megtagadnia meggyőződéses üdvezítő hitét." (Rezik.) A
daliás kűlsejű, életvidám fiatal Keczer Gábor az áttérésre csábító szavakra

, így felelt: "A dolog természetében rejlik, hogy nem gyűlölöm az életet;
amely még a megvetett vadnak is nagyon kedves; s ha el akarnád venni
tőle, ellenáll. De kedves csak úgy lehet, ha becsületünket meg tudjuk
őrizni. Ha ez elveszett, az életnek nincs többé becse." Ezzel a kijelentésé-
vel semmi reményt sem nyujtott arra nézve, hogy szeretett vallását' el-
hagyja. Andricius Jánost hivat ja magához, hogy a mennyei lakomával
gondoskodjék lelkéről s beszéljen neki Istennek könyörületességéről. (Re-
zik.) Hasonló módon tesznek tanubizonyságot hitük mellett a vértanuk
csaknem' mind. Rezík huszonnégy vértanu nevét menti meg az utókor
számára. Közülük csak négy tagadta meg hitét, bízva Peritzhof igéreté-
ben. Attérésük azonban nem használt, mert egy kivételével a hitehagyot-
tak is mind vérpadra kerültek. Különösen megrendítő volt Zimmermann
kivégzése. Jobbján Peritzhof Ignác jezsuita atyával, aki szív helyett csupa
számítás volt (Rezík szavai), balján pedig a tábori lelkésszel lépett a vér-
padra. Könyörög nekik, adják meg az ígért kegyelmet. Peritzhof atya erre
megsímogatia kezét, fejét, vállát és ezt rnondja: "Nyugodt és bátor lélek-
kel fogadd' a halált, Zimmermann! Nem lehet másként! Van kegyelem az
Istennél!", Majd odatartja neki a feszületet, hogy csókolja meg. DeZim-
mermann most már látja, hogy a jezsuita rászedte őt az élet reményével,
elfordítja tőle arcát. Maga kezd könyörögni életéért! Mindhiába. Erre
semmibe sem véve a jezsuita diktálta formulát: "Jézus, Mária, József!",
Megváltóját erős hangon háromszor hívja: "Jézus, Dávid fia könyörül]
rajtam." Közben az eperjesi hóhér levágja jobb karját. Megcsonkítva, nagy
élniakarással tovább könyörög, isméteJten imádkozik. Imádság közben sujt
felé a kassai hóhér pallos ával, de nem éppen szerencsésen. Végre a tábori
hóhér egy újabb csapással üti le fejét s vet véget kínszenvedésének.

A kor, amelyben ezek a szörnyűségek történnek, jelzik a magyarság
hegemóniájanak megtöréset Közelkelet-Európában. A török kiveretése nem
erősíti meg Magyarország helyzetet. Az elpusztult nagy magyar Alföld
ekkor lesz indigéna főurak és irredenta érzésű népek otthonává. A bécsi
politika jóvoltából. Trianon igazi okát itt kell keresnünk. "A törökhódólt-
ság okozta káros következrrrényeknél sokkalta többet ártott az ország-
nak és a magyarságnak a bécsi udvar 1690 óta űzött nemzetiségi politi-
káia.') 1690-ig nem volt semmi, ami magyar és nem magyar közt az
összhangot megzavarta volna. A kornoly történetírás e megállapításai
figyelmeztetnek bennünket arra, hogy multunkat el nem hanyagolhatjuk.
mert ennek ismeretén épülnek fel mai egyházpolitikánk egészséges cél-
kitűzései. :.::* *

Caraffa korát és e kor vészthozó következményeit ma Trianon hatása
alatt mi különösképen hivatottak vagyunk értékelni. De szükséges is
Magyarország jövője szempontjából értékelnünk. Fel kell újítanunk a
mult tanusága inak megértése alapján azt a szellemet, amely eggyé f'or-
rasztott itt a haza szeretetében magyart, németet, szlovákot. A századokon
át békességben együtt élő népek érdeke kívánja ezt. E szellem újjászületése
nélkü'! hiábavaló minden kísérletezés ezen a téren. '

~::* *
A Wesselényi-összeesküvéstöl az eperjesi vértörvényszékig terjedő

időszak Magyarország történetének leggyászosabb időszaka. A nemzet
utolsó erőfeszítése független, szabad lelkének, Magyarország népeit har-
monikus egységbe f or rasztó géniuszának megmentése érdekében. Tele

4) Domanovszky Sándor: A, magyar kérdés nemzeti szempontból 27 L
2., U. o. 21. 1.
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van e kor nagyszerű, önfeláldozást' kívánó eseményekkel. Ám a grgaszr.
erőkifejtésnek kudarccai kellett végződnie az abszolutizmusra törö Habs-
burgház világhatalmával szernben.i.A mi lelkipásztoraink még a gályarab-
ság idején túl is hivatásuk magaslatán állanak ebben a korszakban. Nyo-
morban, szenvedésben, üldöztetésben népüknek vezetői, az evangéliuru
erejére támaszkodva vígasztalói. A vészben, viharban sodródnak, elpusztul-
nak veszendőbe menö gyülekezeteikkel együtt. Magyarok, németek és-
.szlovákok egymásra találnak.

Lipáczy Miklós e paptípusnak kétségkívül a legjellegzetesebb, a leg-
nemesebb alakja. Magyar nemes, származására nézve. A magyar evangé-·
likus egyház örök büszkesége. Csak magyar iskolákat végzett. Mura-
szombatban Bornemisza Mihálynak, Kőszegen Vajda Györgynek, Kassállo
Horváth Andrásnak volt a tanítványa. Kassaujfaiun, majd Kassán tanított,.
itt tünt fel azzal a gy ászbeszédjével, amelyet Bornemisza János, Felső-
magyarország vicegenerálisa felett mondott. Igy került Thököli Zsigmond
fia mellé nevelőnek. Csakhamar legelőkelőbb f'öuraink körében mozog,
tanítványával együtt. Wesselényi Miklósnak, az ország nádorának udvarába
megy törvény- és joggyakorlatra. Oe nem lesz karrierista. Nagy meg-
kísértés volt reá nézve ez az előkelő világ, de ellenállott a csábításnak.
Felszentelteti magát és elmegy Kendére (Sáros vm.) magyar papnak.
Ezután sorsa egy az ellenreformáció örvénylő hullámaiba került sáros-
vármegyei magyar gyülekezetek sorsával.

Andricius János breznóbányai szlovák. Haláláig fenntartja kapcsola-
tait a zólyom-vármegyeiekkel. Radvánszky György innen ösmerhette, foly-
ton azt kérve, hogy bocsássák hozzá Andriciust. Tőle szeretett volna az
evangelium vígasztaJásában részesülni. S méltó volt e bizalomra. Hithűsége
elválaszthatatlan volt hazaszeretetétől. A kuruc szabadságszeretetnek ép
oly lelki vitéze volt, akár Lipóczy. Bármily sorsban, bárhol hívei rajon-
góan szetették. Sorsa Sárosba vezette öt is. Itt szentelték fel. Működött
több falusi gyülekezetben. Majd Eperjesen lesz a szlovák hívek lelkésze.

Quendel, másképen Gnendelius Mihály szülei a harmincéves háború
vérzivatarabol menekültek Magyarországra. Kiváló nevelésben részesűlt.
Járt az eperjesi és besztercebányai iskolákban. Nevelösködött Balassa
Simon két fia mellett. Majd folytatja tanulmányait Thornban és Königs-
bergben. A linzi béke után visszatért új hazájába. Több helyen tanítósko-
dik, majd felszentelteti magát és Ig lóra kerül papnak. Szüleinek hányt-
vetett élete, küzdelrnekben gazdag ifjúsága s az, hogy családja minden
nyomorúságának forrását 'a bécsi udvar politikájában látta: öt is a kuruc-

"szellem törhetetlen hívévé tesz; és mint nérnet pap, méltó társa e tekin-
tetben Lipóczynak és Andriciusnak.

A fentebb emlitett kerszaknak van egy évtizede (1672-1682), amikor
a sárosvármegyei evangélikus gyülekezetekben Bársony György szepesi
prépost, de különösen Kolozsváry Imre egri kanonok és Szegedy István
jászai prépost kegyetlen módon foglalják el templomainkat és űzik el
lelkészeinket. Az elűzött lelkészékre nézve rettenetes tíz év volt ez. Aki hu
maradt hitéhez vagy éppen hivatását nem tagadta meg, bujdosóvá lőn.
Embernemjárta helyeken, erdőkben, hegyek szurdokaiban lappangtak; még
jó, akit egyik-másik buzgó földbirtokos házába fogadott. Sokan a bujdosó-
kurucok táborába mentek, Ezek között volt Lipóczy Miklós is. 1672 szept,
13-án Enyickénél, Kassa mellett Spankaut a .kurucok megverték s innen
az eperjesi kollégium egykori tanítványának, Thököli iskolatársának, Pet"
röczy István bárónak vezetése alatt betörtek Sárosba és Eperjest, Bártfát,
Kisszebent elfoglalták. Nem sokáig voltak itt, mert a császáriak nyomon
követték őket; de Lipóczynak ez az idő elegendő volt arra, hogy a kuru-
cokhoz csatlakozzék. Quendel Mihályt 1674-ben a többi szepesí lelkésszel
együtt szintén megfosztottak állásától, vagyonától és számkivetésbe küld-
ték. Poroszországba menekült. Andriciusról nem tudjuk, hogy hol volt
az üldöztetések tíz éve alatt. Több mint valószínü, hogy nem hagyta er
Sárost és titokban tartotta a lelket az elárvult gyülekezetekben. Ezt abból
a nagy tiszteletből következtethetjük, amelyben része volt az üldöztetések
megszűnte után is. .
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Az üldözéseknek Thököli Imre vet véget. 1682 augusztus 14-én fog-
lalja el Kassát. Augusztus 17-én a kassai dómban fényes hálaadó isten-
tiszteletet tartat, amelyen a magyar szentbeszédet Thököli udvari és tábori
:prédikátora, Lipóczy Miklós mondotta. E beszéd megvan ma is. Augusztus
18-an Thököli már Eperjesen van. A kemény kurucváros Thökölit kitörő
lelkesedéssel fogadja. Tudjuk, hogy Eperjesért senki sem tett annyit, mint
Thököli. A háromnyelvű eperjesi egyháznak rnódjában van ismét fényesen
berendezkedni. A magyar lelkészek között, Dési Márton, Perlaki Dávid
mellett ott van Lipóczy Miklós is. De visszahívják Quendel Mihályt is, aki
-a másik két német lelkész mellett az első pap. Krudy János szlovák pap
halála után Andricius János is eperjesi lelkész lesz. De legtöbb et tesz
Thököli Imre, a hálás tanítványakollégiumért, amelynek fenntartására
felajánlja 600 holdas szöllejét és Rimaszombat város jövedelmének felét.
Ladivér Illés igazgató vezetése mellett az ősi iskola ismét virágzásnak
indul. Sajnos azonban Thököli szerencsecsillaga mihamar lehanyatlik. 1685
szeprember 13-án hősi ellenállás után Eperjes ismét a császáriaké. 1687 feb-
ruár lO-én Carafa császári generális megkezdi a bosszú művét; felállítja
a kollégium előtt való téren a vérpadot, Az itt százszoros halált halt vér-
tanuknak a börtönben, a kínzókamarában és vérpadon nincs más vígasz-
talása, mint a három eperjesi lelkész: Quendel Mihály, Andricius János és
Lipóczy Miklós. Mindhárman átélték a tíz éves üldözések szörnyűségeit,
,Már ekkor lelkük hozzáedződött ahhoz a pokolhoz, amely ismét osztály-
részéül jutott legjobbjainknak. Vértanuink nem hiába vágyódtak utánuk.
Bíztak bennük, tudták a multból, hogy Krisztus vitéz katonái ők, akik
Krisztusba vetett hittel, rettenthetetlen lélekkel, reájuk nézve is kritikus
helyzetben, teljesítik e nagyon szerencsétlenek mellett lelkipásztori nehéz
és magasztos kötelességüket.

~:~* *
A vértörvényszék működésével azonban nem ért véget az eperjesiele

kínszenvedése. Élűzték ismét tanáraikat, elfoglalták templomalkat. iskolái-
Itat. Tizennyolc évig éltek így. Csodálatos, hogy így sem csüggedtek.
Szakadatlanul, sorsukban meg nem nyugodva fáradoztak azon, pénzt, időt
nem kímélve, hogy legalább annyit érjenek el, mint a többi sz. kir. város.
Az elűzött lelkészek közül Andricius nem hagyja magukra híveit. Szinyeiné
Keczer Kláránál talált Szinyén menedéket. Tudjuk, hogy Szinyeiné Rad-
vánszky János segítségével éjnek idején lelopatta abitóról Keczer András,
Radvánszky György és még két vértanu holttestét s ezeket a szinyei temp-
lom előcsarnokába temettette el. Szinyeiné tehát keresve sem találhatott
volna jobb papot Andriciusnál. A vértanuk papja féltő kegyelettel őrködött
e szent hamvak felett. És amikor az eperjesiele vágyódtak az lsten szenr
igéje után, Andricius örömmel invitál ta őket Szinyére. S az eperjesiele
tömegesen látogatták a szinyei istentiszteleteket. De Andricius ezzel sem
elégedett meg. Az eperjesieknek végre sikerült keresztülvinni az udvarnal.
'hogy a felső külvárosban egy csűrben istentiszteletet tarthassanak. Ezen
jelen volt az egész város apraja-nagyja. Andricius végezte a lelkészi szol-
gálatot. A hívek mindenről megfelejtkezve, bevitték a városba is Andri-
ciust, habár ez tiltva volt. Amint erről a városi tanács értesült, az evangé-
likus istentiszteletet ismét betiltotta. Egy renegát városi tanácsos a városi
hajdukkal Andriciust összeverette és a városból kiűzette. Szinyén sem
maradhatott tovább. Menekült Salgóra, de Sárost így sem hagyta el. S ami-
kor II. Rákóczi Ferenc kitűzte a szabadság zászlaját, Andriclust hívei ismét
Eperjesre hívják meg. Am tudjuk a szatmári békével a szabadság ismét
véget ért. Valószínűleg ezek az izgalmak törték össze Andricius lelkét és
testét, mert a békét követö 1712. év elején meghalt. Emlékét Eperjesen
az az ostya tartó őrzi. amelynek ez a felirata: "Johannes Andritius Pastor
Epperiesiensis" és 'amelyet drága kegyelettel őriz a szlovák egyház.

Lipóczy is az elűzött lelkészek között van. A Kisszeben környékén
lakó magyar nemesi családok veszik oltalmukba. A Dessewffy, Szirmai,
Istenmezei, Eödönfi evangélikus családoknak voltak e vidéken birtokaik
és elég hatalmasok voltak arra, hogy Lipóczyt megvédelmezzék. Olvassuk,
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hogy 1693-ban a sárosi esperesség lelkészei Darócon közgyűlést tartottak
és ezen Lipóczy Miklóst, a szentmihályi és a magyárjakabfalvi papot espe-
resnek választják. A pusztuló sárosi magyarság tehát mégegyszer szerep-
hez jut az 'evangélikus egyház életében Lipóczy esperessé választásával:
Az utolsó sárosi nagy magyar pap 1699-ben halt meg. Ebben az évben
február 12-ére csperességi közgyűlést hívott egybe Magyarjakabfalvára,
de ennek a napnak éjjelén hirtelen meghalt. Még megláthatta a magyar
szabadság feltűnő új fényes csillagát, a Szentmihály és Magyarjakabfalva
közelében levő Nagysároson lakó II. Rákóczi Ferencet, akit vármegyéje
1694-ben iktatott be kitörő lelkesedéssel örökös főispáni tisztébe. Lelkében
egy jobb, szebb jövendő képeivel hagyhatta tehát itt e földi életet. Nem
kellett csalódnia reménységeiben úgy, mint Andriciusnak. Valószínűen még
előbb, közvetlenül a vértörvényszék idejét követö üldöztetések közepette,
tehát teljes reménytelenségben halt meg a harmadik kuruc pap, az öreg
Quendel Mihály. Nem tudjuk, hol és mikor.

Gömöry ':fáuos.

6

KRONIKA
A keresztyén egyházak Németországban.

Az utóbbi évek folyamán ismételten fordult' a világ figyelme Német-
ország felé az ottani egyházak harcainak a kapcsán. Ma is sok minden-
féle, leginkább suttogó propagandával terjesztett ellenőrizhetetlen hír
kering a németországi egyházi helyzetről. Éppen ezért örülhetünk annak,
hogy egy most megjelent füzet többé-kevésbé félhivatalos formában tájé-
koztat a Német Birodalom és az egyházak viszonyáról, pontosabban arról
a felügyeleti rnunkáról, melyet a ném et birodalmi egyházi minisztérium
gyakorol az egyházak és vallásos jellegű közösségek fölött.';') Természe-
tes, hogy ez a füzet az állami felügyelet kérdéseit és szempontjait vrlá-
gítja meg és így nemcsak egyoldalú, hanem sok 'kérdésre egyáltalán nem
is kapunk feleletet. Ennek ellenére érdemes a füzettel foglalkozni.

Németországban a legújabb időkig nem volt külön birodalmi rninisz-
térium az egyházi ügyek számára, hanem azokat az egyes országok rész-
ben a kulturális ügyek, részben a belügyminisztériumok hatáskörében
intézték A birodalom sze rvezetének egységesítése hozta magával - jó-
részt az egyházi harcole kapcsán -, hogy 1935-ben megalkották a biro-
dalmi egyházi minisztérium ot. Vezetője megalakulásától fogva Kerrl Hanns,
aki maga hívő pedagógus-családból származik és eredetileg jogi pályára
'készült. A nemzeti szocialista mozgalomnak egyik legrégibb harcosa, ami-
kor 1932-ben a porosz országos választásokon a legtöbb mandátumot a
nemzeti szeeialisták szerezték meg, akkor Kerrlt választották meg az
országgyűlés elnökévé.

Hogy a vallásügyi minisztérium jogkörét és munkáját megértsük,
ahhoz első sorban is gondolnunk kell arra, hogy ma a Német Birodalom
vallásügyi tekintetben kimondottan semleges. Azelőtt aNémet Birodalom
egyes országai és tartományai a történeti tradicióik szerint részben inkább
evangélikus (protestáns), részben inkább katolikus jellegűek voltak s
maga a birodalom a protestáns császári ház révén is némileg protestáns
szinezetet nyert. Az evangélikus egyházak általában igen szoros kapcsolat-
ban voltak az állammal, sőt az állam egyháznak egy nemét alkották; Ez

*) Haugg Werner: "Das Reichsministerium für die kirchliohen Ange-
legenheiten", Berlin, 1940, Junker und Dünnhaupt kiadása, 44 lap, ára
0.80 RM.
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most teljesen megszünt. Ha ma a Német Birodalom, mint vallásilag sem-
leges álliam alakít vallásügyi minisztérium ot, úgy ennek az oka abban
rejlik, hogy hangsúlyozott vallási semlegessége mellett is a vallást a népi
élet egyik legfontosabb megnyilatkozásának tartja és igyekszik azt a
nemzeti szocialista eszmevilág körébe minél símábban és teljesebben bele-
illeszteni. Ezen a kereten belül, de persze csak ezen a kereten belül li
nemzeti szocializmus az egyházaknak szabadságot ad ügyeik önálló
intézésére. '

A vaIlásügyi minisztérium evangélikus (protestáns) és katolikus ügy-:
osztályra oszlik s ezeknek az ügyosztályoknak az ismertetése kapcsán-
ismerteti Haugg füzete az egyiházak szervezetét.

Az evangélikus egyház a gyülekezetre épül fel. Ennek vezetésénéÍ
az egyházi ügyek vitelében a lelkésznek az egyháztenács (Gerneinde-
kirchenrat) és képviselőtestűlet (Gemeindevertretung) van segítségére. A
felsőbb egyházhatósági vezetés a különféle néven nevezett körzeti lelké-
szek (pl. dékán, prépost, szuperintendens), majd pedig a generális szuper-
intendensek, ill. püspökök kezében van. Mellettük konzisztoriális jellegű
egyházi hatóságok vannak, a legfelsőbb egyház korrnányzatí szerv pedig-
a .Deutsche Evangelische Kirchenkanzlei" Berlinben.

A Nérriet Evangélikus Egyház háztartása, beleértve az egyes tarto-
mányi egyházak szükségletét is, évente kb. 287 rnillió birodalmi márkát
igényel. Eszükséglet előteremtésére az egyház kb. 150 millió marka érték-
ben egyházi adókat szed be; ezeket leginkább az állami adóügyi hatósá-
gok hajtják be és szolgáltatják ki az egyháznak. Kb. 72 millió márkára
tehető az az összeg, amellyel az állam támogatja az evangélikus egyházat,
a többi szükségletet leginkább az egyházi vagyon jövedelme, azonkívüf
kollekták (évente kb. 4 millió marka) fedezik.

A gyülekezetek száma 19.600, a lelkészeké 17.000 (hozzászámítva az '
egyesületi stb. lelkészeket is 19.000). Az egyház szolg álatában állanak a
különféle belmissziói intézmények (4800 zárt gondozású, 4500 nem-zárt
gondozású intézet, 47.860 diakonisszával, 20.000 ápolóriővel és 4800 diakó-
nussal). E mellett vannak a különf'éle szervek az ifjúság, a férfiak és nők
gondozására, továbbá a külmissziói intézmények (31 rnisszió-társulat,
1600 misszionáriussal és 12.500 bennszülött missziói munkással). Az evan-
gélikus lelkészképzés 'szolgálatában áll 18 állami teológiai fakultás, 29
lelkészi .szeminárium és teológiai főiskola. A protestáns egyházak lélek-
száma összesen kb. 45 millió.

A kisebb egyházi közösség eket és szekták at nem számítva, a keio-
Jikus egyházról kell még annyit megemlítenünk, hogy annak lélekszáma
az egész birodalomban 48 millió, amihez még a lengyel főkorrnányzóság-
ban további 9 millió (lengyel) katolikus jön. A k atolikus egyiházihoz való
viszonyt a konkordátumok szabályozzák, azonban ezeknek rendelkezése!
közül többet "a német viszonyok államjogi és politikai fejlődése követ-
keztében" már nem lehet alkalmazni. Haugg nem mondja meg, hogy
melyek e rendelkezések

A katolikus egyház 11 egyházi provinciára oszlik 45 érseki, ill. püspöki
egyházmegyével, 2 apostoli adminisztraturával és 2 egyházmegyén kívül
álló praelaturával (praelatur a nullius); a lengyel főkormányzóságban
ezeken kívül van 2 érseki főegyházmegye 6 püspöki egyházmegyéveI. Az
érsekek közt jelenleg 6 bíboros van. A gyülekezetek száma (a lengyel fő-
kormányzóság nélkül) 17.183, a világi papoké 35.103. A szerzetesrendek
és kongregációk közüí a férfirendeknek a régi birodalomban és Ausztriá-
ban ("Ostmark") összesen 970 rendházuk van 22.701 rendtaggal, a női
rendeknek pedig 8991 rendházuk 119.660 rendtaggal. A birodalomtól a
'katolikus egyház évente kb. 120 millió márka segélyt kap, a többi szük-
ségletét egyházi adókból, valamint az igen jelentékeny egyház] birtokok
jövedelméből biztosítja.

r.
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Az elnémult harangokról ...
Rendkivüli időkben különösen elítélendő cselekvés lenne a kákán

<csomó keresés, de - úgy érezzük - az alábbi megjegyzéseket soha
semmi körülrnények között sem lenne szabad elhallgatni.

A magyar irodalom egyik kedves regényének f ilmváltoz atával kap-
-esolatban a napi sajtóban is jelentek meg észrevételek A fájdalmas magyar
ügy megfilmesftése fölvetette a fele1ősség kérdését: a mult vagy a jelen
is, a 'Királyhágón túl vagy innen [akók-e a felelősek? - Erre röviden
megadhatjuk a választ: minden magyar, a kisebbek kevésbbé, a vezetők
jobban. .

Oe a nemzetnevelő és irányító egyház szempontjaból lelkiismeretes
vizsgálat tárgyává kell tennünk azt a kérdést is, hogyan kell ma és min-
-denkor a magyar multat felidéznünk; - szsbad-e. szépítenünk, idealizál-
nunk, vagy szabad-é félig-meddig behegedt fájó sebeinket az őszinte emlé-
kezéssel feltépni?

Alkalmat ad e kérdések eldöntésére ugyanis a Rákosi Viktor hasonló
eírnű regénye és az alapján készült Elnémult harangok c. film közötti lénye-
ges különbség. A regényben - csak röviden említjük meg, hisz kevés ember
akad, aki nem olvasta, - a pusztuló magyarságnak az anyagilag támoga-
tott, megszervezett nemzetiség' melletti sorvadásáról, lelkiössieomlásáról
megrázó és szinte a történeti tények alapján megrajzolt szomorú képet
tárja elénk az író. Itt (mint az az életben is megtörtént) a magyarság
vesztett és pusztult: asszimilálódott. S ezzel szemben a regény alapj án
megalkotott filmben - talán a kasszasiker érdekében (?) - Simándy
Pál diadalmaskodott Todoreseu ármánykodásai ellenére is.

Az erdélyi magyarság világháború elötti történetére hivatkozva, fel-
tesszük a kérdést: miért? Szükségünk van arra, hogy saját vállunkat meg-
veregessük? Jobb az nekünk magyaroknak hogy még a szomorú mult-
Tói is csak szépet álmodjunk a jelenben? És a jövőnk? Vagy talán épen
nevelőcélzattal így akarunk példát nyujtani a jelen emberének, hogy a
jövőt eredményesebben szolgálhassa? ,

Vagy csak egyszerűen "pokrócot a szomorú multra" a jelszavunk.
hisz úgyis van elég más problémánk!?

Igaz, nagyon sok más s égetően sürgős nemzeti feladatunk van,
de tudomásul kelJ vennünk, nem szabad józan ésszel letagadnunk, hogy
ma is vannak olyanféle problémáink, amilyeneket Simándy Pál még mint
regényhős sem tudott a javunkra megoldani. S hogy ezt belássuk, ahhoz
"csak" annyit kell tennünk, hogy visszatérünk a valósághoz és letesszük
II szemünket megtévesztő rózsaszínű szemüveget. Sokan mondj ák: kényes
kérdés, ne bántsuk most! - Oe meddig? Várjuk meg ismét azt, amikor
,nár minden késő?!

Nem! Nem kell a magyarságot gyennek módjára dédelgetni, szép
mesékkel áltatni! A sok vihart látott nemzet megérett arra, hogy szembe-
állítsuk a létének feltételeivel kapcsolatos nehézségekkel! Félreértés ne

legyen belőle, nem politizáló tömegeket akarunk! Oe az egységes, nagy
nemzetépítő törnegakar ás, tömegmunkaerő létrehozását sürgősen megvaló-
sítandónak tartjuk.

A magyar nemzet sors tudatát a valósághoz kell kapcsolnunk és nem
egy film kedvéért teremtett ideál-hős személyéhez. Nemzeti nagyjaink
valóságos ideálok minden kor magyarja számára, s az ö elveik, problémáik
számunkra is azok. Oe mi értelme van annak, hogy a nemzet helyes, a való
tényeknek megfelelő öntudatát, vagy - ha fáj is, mondjuk ki - bün-
tudatát felébresztő s ébrentartó problérnát elsikkasztunk, elejtűnk- azért,
hogyafilmsikert biztosíto happy end-hez jussunk?!

A hibák kiküszöbölésének első feltétele a hibák belátása: a bűntudat
fáj, marja a lelket, de a keresztyén ember számára értékes valóság. Innen
indul el a felemelkedés útján. Csak az őszint-e emberi, a valóságra vonat-
koztatott ön- és bűntudat lehet alapja a Mindenhatótól kapott egyéni és
nemzeti hivatásunk betöltésének.
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Ne verégessük a vállunkat, ne akarjuk az üzleti idealizmussal meg-
nyugtatui magunkat, hanem nézzünk szét nyitott szemmel a világban és.
míután láttuk a való, tárgyi világot - ajtónkat titkon béhajtva - vizs-
gáljuk meg lelkünket!

A regény szerint elnémulnak a harangok. Rákosi Viktornak volt ereje'
és bátorsága ahhoz, hogy megmutassa, mennyire hibás ebben a magyarság
kezdve közigazgatásának hibáin, folytatva vezetőinek hiszékenységéri és
urhatnárnság án le egészen az utolsó magyar elesettségéig. A filmen újból
megszólalnak a harangok. Ezt most Erdély egy részének visszacsatolása
után megértjük. Azonban éppen Erdély ügye s a román-kérdés mutatja,
hogy nagy nemzeti ügyek megoldásánál nem elég az ideálizmus és opti-
mizmus. Ahhoz komoly önismeretre és minden áldozatot vállaló felelősség-
teljes hitre van szükség.

Dr. Imre 'Jóssef.

SZÉL-.JEGYZETEK
A szabadság ünllepe
csak nemrégen jutott el a nemzeti
megtiszteltetés ama magaslatára,
amelyen nemzeti ünnepnek tekin-
tik Nemzeti ünnep, főleg a naptá-
falk piros betűi szerint. Ami az ün-
nep megtartását illeti, az messze
van még a lényegtől minden eddig
tapasztalt lelkesedés, meghatottság
és újból való fogadalomtétel elle-
nére. Van város, amelynek kereske-
dői "a nagy nemzeti ünnepre való
tekintettel" a szombat esti 8 órai
zárás helyett ,;már" 7 órakor meg-
kezdték az ünnep megtartását.
Egyes gyárak úgy dolgoztattak,
mintha szürke hétköznap lett vol-
na. Előfordult, hogy egyik vállalat,
amely 3 órakor fejezi be a munkát,
munkásainak sokezres tömegét, el-
sősorban a leventéket, fél négyre
már gyülekező re rendelte, kisétál-
tatta az ünnepély színhelyére s "Ie-
hetővé tette", 'hogy ott épüljének
éhesen és fáradtan két óra hosszat.
Igy maradnak az eszmék papír-
eszmék, eJ.sikkada lényeg, s az a
szabadság, amelyért népünk mírr.
dent odaáldozott az első március
hazafiúi lázában, frázissá lesz, A
cselekedetnél ninosen nagyszerűbb
példaadás, Itt volna az ideje, 'hogy
'a márciusi szabadságünnep végre
cselekedet legyen, s tettel bizonyit-
sa a minden magyar számára
egyenlő szabadságot.

Közéleti nagyságok bukása
kis szenzációt 'jelent csak a napi-
sajtó lapjain, de mindegyik mögött
mélyebb jelentőség húzódik meg,
Az a tény, hogy valaki kormány-
főtanácsos, képviselő, vagy bármi
más hangzatos címet viselő ember-
nek mutatkozik be valahol, más lég.
kört, megbecsülést, kivételt jelent
számára. S a sokszor megátkozott.
de még ki nem küszöbölt címkór-
ság itt mutatkozík meg egyik gyil-
kos formájában, mert éppen a kis
emberek azok, akik a címbe helye-
zik bizalmukat, odaadják verejté-
kükkel átizzasztott pénzüket, vele
együtt cseladjuk megélhetését. Hány
emberi élet lesz nyomorulttá egész
a halálig s aki vétkezik, elbújhat a
törvény adta lehetőségek mögé, az
'elmebaj mögé s legrosszabb eset-
ben is marad még életében néhány
év, amelyet a könnyen szerzett
pénzzel kényelmessé tehet, vagy
folytathatja, amit elhagyott. Eze-
ket anagyvonalú, jó fellépésű
"urakat" hazánk földje sehogysem
tűnheti meg. Aki a köznek nem
használ, 'hanem ennyire 'kárára van,
mint a példák is mutatják, meg-
érdemli, hogy a közösség ne fo-
gadja be többé. Népünknek pedig
tanulságul szolg áljon a szomorú ta-
pasztalat s 'keresse azokat, akikbe
életük és gondolkodásuk tisztasága
miatt vetheti bizalmát.
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Visszafojtott lélekzettel
-és szinte bénult döbbenettel figyel-
tük azt a hosszú pert, rnelynek kö-
zéppontjában Biró Pál,' a "Rima"
nagyhatalmú vezérigazgatója és
igazgatótársa, Sivó Jenő állott. A
napilapok csak fogyatékos képet
adtak arról, ami történt s az olva-
sónak néha az volt az érzése, hogy
ebben a perben nagyon sok min-
-den még felderíthetetlen maradt. De
így is elég! Lehetséges az, hogy,
.az ország leghatalmasabb iparvál-
lalatának az igazgatója, egy or-
szággyűlési képviselő és miniszter-
jelölt ilyen galád módon "siboljon",
akárcsak némely kattarros fajtest-
vérei ? Lehetséges az, 'hogy valaki
egy ilyen nagy iparvállalatot olyan
magánügynek tekintsen, melyböl
első sorban a saját hasznára dol-
gozik? S a végén, amikor kezd for-
rósodni lábai alatt a talaj, akkor
egyszerűen repülőgépre ül és meg-
lép? Pedig "így gazdátkodott az az
ember, akinek ez az ország a gond-
talan életet messze fölülmúló, ab-
-szolut anyagi jólétet biztosított, az
a Biró Pál, akinek a magyar élet
- a törvényhozói méltósággal fel-
ruházva - utat nyitott még a nem-
zet színe előtt az országgyűlésen
való közszereplésre is. így gazdál-
kodott ittfelejtett vádlott- és igaz-
gatótársa, a hatalmas és az ország
legelső iparvállalatának második
igazgatója, Sivó Jenő is. így sáfár-
.kodtak a vállalat vagyonával, a
részvényesek pénzelvel. az ország
közgazdasági, pénzügyi érdekeivel
-és értékeivel" - mondja róluk a
törvényszéki ítélet Indokolása. -
Ezekben a Ihetekben sokan nézték
meg a ·hatalmas német filmet, a
."Jud Süss"-t. Bizonyára sokan vol-
tak, akik fejüket csóválták a rend-
kívül ügyes, de mégis átlátszó cél-
zatosság miatt, mely a film minden
-képén érezhető. Nos, 'keresve sem
lehetett volna jobb illusztrációt ta-
.lálni e film számára, mint Biró Pál
esetét. Csakhogyamíg a filmen
Süss Oppenheimer elveszi a rnéltó
büntetését, addig a Biró Pálok ké-
-nyelmes jólétben töltik az idejüket
valahel külföldön. - Ideje, hogy

mindazokat, akik így bánnak ennek
az országnak az érdekeivel - faj-
ra és nemzetiségre való tekintet
nélkül - kivessük magunkból. Kü-
lönben a rothadásnak nem Iehet gá-
tat vetni. Hogyan bízzék a kisern-
ber, averejtékesen dolgozó munkás
a vezetésre hivatottakban. ha Biró
Pálok és Sivó Jenők ülnek az igaz-
gatói székekben ? A közéleti tisz-
taság elengedhetetlen feltétele a
magyarság belső megú ihodásának!"

A ponyvaregények
hőskorát is meg kellett érnünk. A
tavasz minden színében pompázó
fedőlapok ott virítanak minden do-
hányárus, kisebb könyvkereskedés
és újságárus elárusító helyén s
akarva akaratlanul beléjük botlik
a nép egyszerű gyermeke, külváro-
sok lakói, felnőttek és iskolások.
Hatása rnindenütt érezhető: isko-
lá1kban, gyárakban, közbeszédben,
emberek viselkedésében, bűntények
elkövetésében. Egyik napilapunk
íelszölalt ellenük s követelte a kül-
földről importált füzetek és pengős
regények betiltását. Csak a benfen-
tesek tudják, 'hogya rablólovagok,
uri betörők, detektivek, vadnyugati
hősök alakjai nagyrészt itt szület-
nek az ország fővárosában s élet-
rehívásuk üzemszerűen történik.'
Egyszetűen társaság (vagy társasá-
gok?) alakultak abból a célból, hogy
olcsó pénzért .Ielbérelienek" Írókat
s szervezett tőkével elárasszák az
országot lélekgyiIkoló olvasmány aik-
kal. Az "írók" között, 'sajnos, van-
nak állítólag . valódi Irók is, akik
kényszerhelyzetben élve, a minden.
napi élet gondjaival csak ilyen rnó-
don képesek megbirkózni; de van-
nak jóanyagi körülmények között
élő "befutott" írók is, akik mellé-
kes jövedelem kedvéért vállalják
ezt az "irodalmat", s akik bizo-
nyára szégyelnék, de nagyon, ha
nevük nyilvánosságra kerülne. Mond-
juk azt mindezek után, hogy szi-
gorú eljárást kérünk a ponyvaíro-
dalom, a Ielki 'nyomortanya mi-
előbbi megszüntetésére ? Mielőtt
mondanók, már meg kellett volna
szüntetni!
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SZELLEMI ÉLET
Horváth Miklós és Reök Iván:

lsten, papok, orvosok. Budapest,
1941. Korda kiadása. 208 lap. - In-
kább érdekes mirrt meggyőző olvas-
mány. Inkább eredeti mint további
eszmélkedésre 'késztető. Inkább ta-
nulságos részletek tárháza, míntsem
magának a felvetett problémának
megoldása. Témája ugyanis a rno-
dern természettudományos gondol-
kodás és a bibliai kinyilatkoztatás
egyeztetése, mégpedig a kísérleti
1udományokból kiinduló an a kinyi-
latJkoztatás felé haladva. Az a könyv
célja, hogy a kinyilatkoztatás igaz-

, ségait "racionális módon" bizonyít-
sa a ma emberének. Eredménye
(vagy elöf'eltevése ?): "Értelem és hit
nem ellenségek, hanem testvérek';
"a tudomány és vallas között igazi
rnélyreható és ábhidalhat atlan ellen-
tét nincsen". Teológus szemmel
nézve persze meg kell állapltani,
hogy a kinyilabkoztatás fogalmait
nem sikerült ,,6szszerűekké" tenni.
Kiváltkép a mai természettudomány
színeivel megfestett régi skolaszti-
kus istenbizonyítékok nem lendíte-
nek az ügyönl A tisztán természet-
tudományi részek sokkal jobbak,
érdekesebb ek, eredetibbek, önma-
gukban is hívő ember hitét Iehellik,
S ez az ígéretes benne. Hiszen nem
hittant helyettesítő természettudo-
mányra, hanem hívő orvosokra van
szükségünkl S. L.

Oudard Georges: Nagy Péter, a
cárok cérje. - Kerékgyártó János:
Bábok vagyunk. (Racine élete.)
Budapest. Mindkettő Singer. és
Wolfner kiadása. - Ismét két élet-
rajzi regény. Az egyik a 18. szá-
zad Oroszországát állítja elénk, azt
az Oroszországot, melyet nagyobb
távolság választ el tő-lünk, mint
amennyit a kilcméter ekkel meg <le-
het mérni. Az alvó szlávságnak az
erejét, de meg a gyengeségeit is
.rendkívül megragadóan állítja elénk
Oudard könyve, de egyúttal mutatja
azt is, hogy hogyan találhatók meg
már a cári birodalom megalapító-
jának a küzdelmeiben rnindazok a
problémák, melyek azóta is any-
nyira fontosakká váltak az orosz
birodalom számára. Ezért a könyv
tanulságos és aktuális. - Kerék-

gyártó könyvének az ad aktualitást,
hogy höse Racine, aki most 300
éve született. A könyvet az teszi
érdekessé, hogy Racíne-nel együtt
szeniléljük XIV. Lajos sorsát és ud-
varát. A janzenizmus szigorú er-
kölcsisége és az udvar erkölcstelen
élvezethajhászása érdekes ellenté-
tekként tárulnak elénk a regényben.

K. D. L

Vitéz 'Házi Jenő: Sopron ktizép-
kori egyháztörténete. Sopron, 1939.
VIlI, 384 lap. - Bán János: Sopron
újkori egyháztörténete. Sopron, 1939.
VIlI, 486 lap. (Győregyházmegye
multjából, IV. sz" 1-2. rész.) -
Igen kűlönböző értékű művek.
Vitéz Házi 1541-ig adja elő a ren-
delkezésére álló adatokat, amelyek
Sopron egyháztörténetévei kapcso-
latba hozhatók. Az első századokra
vonatkozóan sejtésekre vagyunk
utalva - írja, és nyilván ez az oka
annak, hogy Iernond a 'hosszú kö-
zépkornak korszakok szerinti és
egy korszakon belül szintetikus is-
rnertetéséröl. A templomok, plébá-
nosok, kápolnák, szerzetesrendek,
ispotály, iskola köré csoportosítva
nyujtja gazdag adatismeretét. A
vallásos életről és erkölcsi állapo-
tok ról írt fejezet sem kárpótol a
hiányokért. Ellenben teljesen feled-
teti velünk a hiányérzetet az a jól-
eső benyomás, hogy a szerző lelki-
ismeretes hűséggel közöl minden
adatot, amelyhez hozzaf'érhetett:
végig a pozitívumok talajan járunk,
Ezért nem zavarja meg az olvasót
az a néhány megjegyzés, amely íté-
let akar lenni a reformáció felett,
Ha az olvasó egyszerre a fejében
tartja .arnit a szerzö a 39., 44., 48.
sk., 57., 63., 79., 283. lapokon előad,
akkor a tények világa egykönnyen
felül emeli öt ezeken az észrevéte-
leken, iH. félreismeréseken. Ugyan-
így aki figyelmesen olvassa az utol-
só fejezetet, az nem akad fenn az
efféle mondaton: "ezt az eszményi-
nek mondható soproni állapotokat
(síel) kezdte ki a reformáció" -
mert hiszen magának a szerzönek
az előadásából láthatta, hogy esz-
ményi lehetett az az állapot a ró-
mai katolikus vallásra nézve, de
nem ám a keresztyén egyházra.
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Vitéz Házi kifogástalanul dokurnen-
tált könyve nélkülözhetetlen lesz a
hazai 'keresztyénséggel foglalkozó
történettudományban.

Mit kezdjünk azonban Bán köny.
vével? Bizonyos mértékig korrek-
túrája akar lenni Payr Sándor rnun-
kájának: A soproni evangélikus
egyházközség története, 1. kt. 1917.
.Payr műve - írja róla - meg-
felelhet belső evangélikus haszná-
latra, de túlfűtött irányzatosságá-
val semmi esetre sem tárgyilagos
történetírás." (VI. 1.) Most csak Bán
könyvéröl lévén szó, elég felten-
nünk azt a kérdést, hogy vajjon
megfelel-e majd belső római k ato-
likus használatra. Itt-ott alkalmazza
ugyan a tárgyilagosság mértékét,
néha szinte kiabálóan, mint pl. Ge-
rengel Simon jellernzésében, de né-
hány mondata is elég, hogy hitelet
veszítse előttünk. .Elmondnatjuk,
hogy a három német prédikátor a
mai kommunistákéhoz és ariarchis-
rákéhoz hasonló terrort honosított
meg városunkban... Ennek a ter-
rornak gyűlöletes, fojtó 'levegőjé-
ben kovácsolódott eggyé a város
luteránus polgársága is ... " Törté-
nelmi látásának hibáira nála is ma-
gában a könyvben találunk kiegé-
szítést, helyesbítést, de ez a könyv
használhatóságának a kérdésén nem
könnyít. Az ellenrnondások által
okozott bosszankodásunkról ne is
beszéljünk! Bántó, hogy az egyház
magyarországi történetével alig-alig
keresi a kapcsolatokat, sok min-
dent, kivált a reformáció folyama-
tát, pusztán Ausztria közelségével
magyaráz. Ez a fogyatékos látás
okozza, hogy a székelyekról egye-
temlegesen írja: megmaradtak őse-
ik katolikus vallásában. (88. ,J.) És
egy félkorszakot hibásan lát annak
a tévedésének a folytán, hogy az
r731·i Carolina Resolutiot összeté-
veszti az 1691-i Leopoldina Expla-
natioval. (291. 1.) Ilyen súlyos téve-
dés láttán fokozottan jogos az igé-
nyünk, hogy a szerzö pontosabban
jelölje meg forrásait, adjon számot
forráskritikájáról. Kár volt annyira
bírálnia Payr Sándor munkáját;
hogy ezzel szemben mennyire volt
elfogult, eléggé mutatja, hogy öt
teszi felelőssé a soproni evangélikus

gimnázium alapítási évére vonatko-
zó nézet közkeletűség éért. Már
1857-ben az intézet háromszázados.
jubileumi ünnepére adta ki Müllner
Mátyás ez iskola történetet Tehát
Payr már régi felfogást szélaltatott
meg. És ha talán tévedést fejezett
is ki újra, éppen Bán előadása alap-
ján is inkább lehet szó arról, hogy
a soproni evangélikus gimnázium
életének kezdetét korábbra tegyük,
mert a vitéz Házi szerint is tisztára
városi jellegűvé vált iskolában talán.
már az 1540-es években a refor-
máció javára történt a nevelés, -
mint arról, hogy későbbre. Egyéb-
ként Bán könyve 1780-ig adja Sop-
ron "egyháztörténetét". S. J.

Külföldi folyóiratok.
Luthertum (Leipzig, Deichert-·

kiadás, megjelenik kéthavonként,
előfizetési ára félévenként 3 RM)
január-februári száma Althausnak
egy nagyon tanulságos cikkét hoz-
za, melyben a modern "ném et val-o
lásosság"-nak egyik sokat olvasott
képviselőjével, Hieronimi Márton-
nai száll hadba. -Hoffmann György
a "filioque" körül folyt vitat állítja
a lutheri teológia viIágításába. Ta-
nulságos irodalmi szemle zárja a
füzetet.

Luther (Gütersloh, Bértelsmann-
kiadás; anémet .Luther-Gesell-
schaff' folyóirata, melyet a tagok
évi 3 RM tagdij fejében kapnak) az
1940. évi 2. füzetben Moser Joachim
Luther énekeit tárgyalja zenei
szempontból, KnoJle a folyóirat ki-
adója Luther hála-zsoltáraival, va-
lamint avval a kérdéssel foglalko-
zik, hogy rnilyen visszhangja van
Luthernek a jelenkori irodalomban,
Doerne "Luther és a gyülekezet"
CÍmen, Krüger pedig a wittenbergi
Cranach-gyógyszer tárról Íro - A
3. füzetben KnoJle Luthernek a Hes-
seni Fülöp orninozus házassági
ügyével kapcsolatban adott gyón-
tatói tanácsával, Langenfass és
Petsch a Luther-Biblia reviziójáva!
foglalkoznak, Hashagen V. Károly
császár újabbkori történeti képérő!
(Ranke-tói Brandi-ig) ír. - Mele-
gen ajánljuk ezt a tanulságos fo-
lyóiratot olvasóinknak. r.



Bucsay Michael: Der Einfluss der
rölkischen Eigenart und des vö/kischen
Kulturstandes auf die Konfessionsbi/dung
in der Reformationsgeschichte Ungarns.
16 lap, ára 2 P. - Die Forschungsste/le
tűr Kirchenkunde Südosteuropas, beson-
ders Ungarns an der Universitat Halle.
4 lap, ára 1 P. - Az első tanulmány.
jóllehet bizonyos szellemtörténeti "tör-
vényszerűségek" után kezd kutatni, ami
igen veszélyes út a -történetírásban, na-
gyon találó és érdekes megállapítások-
kai mutatja ki, hogya magyar reformá-
ció mindenestül egyházi-vallásos rnozga-
lom volt, a hitvallási irányok kialaku,
lásában a népi érzésnek nem volt sze-
repe. Természetes, hogy a vizsgálódás-
nak tovább kell folynia, de örvendetes,
hogy B. már ennyivel is figyelmeztette
a német tudományosságot a magyaro.
országi lutheránusság kialakulásáról cél-
zatosan terjesztett nézetek tarthatatlan-
ságára. - A másik cikk a hallei "Dél-
keleteurópai egyházismereti kutatóállo-
más" szükség ét, multbeli gyökereit, fel-
állítását és programmját ismerteti. S. J.

Das evangelisch-theologische Schriít-
tum in Ungarn. (Bibliothek des Protes-
tantismus im mittieren Donauraum, I.
kt.) 1. füzet. Akademischer Verlag Halle
(Saale) 1940. 50 lap, ára 1.60 RM. -
A bevezetésben a sorozat szerkesztöje,
Bucsay M ihá/y ismerteti a Középdunai
Protestantizmus Könyvtára feladatát. Eb-
ben az 1. füzetben Bruckner GyöZÖ és
Kováts J. István a magyarországi evan-
gélikus, ill. református egyház világ-
háború utáni jogalkotásának vezető el-
veit tárják fel, majd az utóbbi "szqcioló-
gia és világnézeti kérdések" címmel rö-
vid áttekintést és bibliográfiát ad az ide-
vágó irodalomról. Bruckner sajátos egyé"
ni látással (és az egyházközségi kép-
viselőtestülettel kapcsolatban' tévedésseí)
ismerteti az 1934-37-i zsinati törvény-
hozás jellemző' vonásait, az egyház' vé-
delmét teszi meg a világháború utáni
törvényhozás eszméjévé. Kováts mártar-
gyiasabban foglalkozik témájával, óvato-
sabb az értékelésben. K másik tanulmá-
nyában sajnálattal nélkülöztük Tessedik
Sámuel és Berzeviczy Gergely, e két
nagy evangélikus férfiú nevét, az ő
törekvéseik érdekelték volna igazán a
német olvasókat. S. J.

IC O INTY SIE M Ile
Magyar protestantJ:mus.

Károlyi emlékkönyv. A vizsolyi biblia
megjelenésének háromszázötvenedik ~v-
fordulójára. Szerkesztette: Vasady Bela.
Budapest, 1940. (A Coetus Theologorum
Református Tehologusok Munkaközössé-
gének kiadványsorozata 1.) 376 lap. -
Kettős a jelentősége e könyvnek. Az
egyik az, hogy a Református Theolögu-
sok Munkaközössége ezzel a kiadványá-
val lépett a nagy nyilvánosság elé. Ez a
rnunkaközösség többek közt dernonstrá-
lása annak a szükségletnek, hogya lelki-
pásztoroknak teológusoknak. a teológia
tudománya művelőinek kell lenniök, az
egyház társadalmának pedig támogatnia,
pártolnia kell a teológia művelését, mert
a teológia nem lehet egyesek kedvtelése,
hanem az egyház mindennapi életének
ir ánymutatója és ellenőrzője. A másik
jelentősége az, hogy Károlyi Gáspár bib-
liafordításának jubileumahoz méltóan
olyan tanulmányokat foglal magában,
amelyek előbbrevisznek K G. művének
ismeretében, vagy elvi alapon tisztázzák
általában a Biblia helyét az egyház éle-
tében. A történeti, írásteológiai és gya-
korlati teológiai részbe csoportosított
tanulmányok legtöbbje teológiai. szak-
munka, eredményeik a nem-lelkészeket
csak gyakorlati kihatásaikban érdeklik,
de jónéhány közvetlenül tartozik az iro-
dalomtörténészekre, magyarságkutatók-
ra, presbiterekre. Érdekes, elgondolkoz-
tató Juhász Géza írása: Károlyi és költé-
szetünk; ebből a magyar istenélmény ku-
tatása, ill. feltételezése külön ellenőrzés-
re volna méltó. Czeglédy Sándor (id.)
tanulmányát pedig mindenkinek el kel-
lene olvasni, aki hozzá akar szólni a K-
féle bibliafordítás most folyó revíziójá-
hoz. Viszont sajnálatos, hogy ez után az
egyébként gondosan szerkesztet]" emlék-
könyv után is oly nagy mértékben ma-
rad adósa a magyar protestáns tudomá-
nyosság K G. műve emlékének; pl. ép-
pen az emlitett revízió érdekében na-
gyon sürgős lett volna végre egyszer
módszeresen összevetni a vizsolyi bibliát
a korábbi magyar bibliafordításokkal. A
tudományok művelöí pedig igen hálásak
lettek volna egy K G.-bibliográfiáért.

S. '1.



IJ,ut/jer-kutatds. relormdcl6.

Y. Walter'.,Johann.~s:, Die. Theologie
Luthers. Gütersloh, 1940. c.' Bértelsmann.
- IX, 305 lap. Ára 9.-, kötve 11.- RM.
Luther teológiájának ez a legújabb is-
mertetése, sajnos, csak a szerzö halála
után jelenhetett meg. Az ismertnevií
rostocki egyháztörténész és Luther-kuta-
tó már nem is formáihatta maga a köny-
vét. Tanítványai állították össze, híven
követve erről a tárgyról tartott egye-
teini előadásai menetét. Ez mindenesetre
fokozza az előadás folyamatosságát és
közvetlenségét, de kétségtelen, hogy nem
nyujtja teljesen azt, amit a szerző könyv-
formában nyujtani akart volna. MegÍs
örömmet üdvözöljük ebhen a formában
is von Walter rnunkáját, mert alkalmas
arra, hogy Luther vallásos gondolkodá-
sáriak mozgató rugóit és főelemeit meg-
bízhatö vezetőként tárja fel. Három fö-
fejezetre oszlik az előadás. 1. Luther
Isten-szemlélete: ebben a predesztináció
és a -Deus absconditus - Deus revelatus
kérdése. 2. A megváltásról szóló taní-
tása; ennek középponti része a kriszto-
lógia és Krisztus művének értelmezése.
~. A keresztyén élet Luther szerint. Eb-
ben az összefüggésben van szö Luther-
nak az egyházról szóló tanításáról is.
{Személyes élményként megemlíti egy
magyar premontrei pappal erről a kér-
désröl folytatott beszélgetését, 282. 1.) -
Walter könyvét nagyon ajánljuk minden-
kinek, aki Lutherral elmélyedöen kíván
foglalkozni. Ez a könyv és Seeberg
Erichnek korábban ismertetett hasonló
tárgyú, de egészen más jellegű könyve
kölcsönösen kiegészíthetik egymást és
Luther megismerését együttesen foko-
zott mértékben segítik elő. W. D.

Lortz Joseph: Die Reformation in
Deutsch/and. 2 kötet. - Freiburg i. Br.
1939--1940. Herder & Co. - XVI, 436 és
XII, 332 lap. Ára 19.-, kötve 25.- RM.
Ez a két kötetes nagy rnű méltó feltű-
nést keltett. Szerzöje, a münsteri egye-
tem r. katolikus egyháztörténet-tanára,
arra vállalkozott, hogy Luther ref orrná-
ciöját r. katolikus szernszögből, de ellen-
séges vitázó szándék és elfogultság nél-
kül, történeti és lélektani megértésre
törekedve ismertesse. Szándéka nemcsak
rokonszenves, hanem valóban komoly is.
Különösen a reformáció történeti előz-
ményeinek az ísrnertetésében, .a megelő-
ző két évszázad egyházi állapotainak
visszásságait sokszor szépítgetés nélküli
öszinteséggel tária fel. Luthert is igyek-
szik megérteni, gondolatainak vallásos
mozgatö , erőit, s6t terrnékenységét is
meglátni és elismerni, Ilyen feltételek

alapján próbálja azután Luthert és -ez
egész reformációt kritikailag is lernérni.
Hogy ez a lemérés végül mégsem .ked-
vezö, hanem Luther reformációját lénye-
gében forradalmi tettnek minősiti, azon
nem csodálkozhatunk. Annyi' azonban bi-
zonyos, hogy Lortz komoly szándékú
munkáját komolyan is ket! venni. Bősé-
ges alkalmat ad arra, ,hogya, ref'orrná-
cíön gyakorolt kritikájával teljes ko-
molysággal szembenézzünk és úgy tisz-
tázzuk a magunk számára is újra a re-
formáció jogosultságát és igazságát. Ezt
ennek a rövid ismertetésnek a keretében
nem tehetjük meg, azért szükségesnek
tartjuk, hogy Lortz könyvével még kü-
lön, részletesebben is foglalkozzunk.
Addig is azonban fel kell hívnunk' rá
mindazok figyelmet, akik a reformáció
kérdésével komolyan foglalkoznak, mert
Lortzot nem lehet lekicsinylőleg tudo-
másul nem venni. W. D.

Knolle Theodor: Luther in der deut-
schen Kirche der Gegenwart. Gütersloh,
1940. Bértelsmann-kiadás. 80 lap. Ára
2 RM. - Ez az áttekintés több szerzö
rnűve, s bevezetést nyujt a nérnet Lu-
ther-kutatásba, Luther-értelmezésbe és
megismertet a Luther ernlékét ápo ló,
ill. Luther művét a jelenben tovább
vivő intézményekkel. Althaus a Luther-
reneszánszról. Luther jelentőségéről a
jelenkori teológia és az egyház küzdel-
me ("politikll") számára, Knolle az is-
tentisztelet kérdéséről Ir és tanulságos
áttekintést ad a Luther-kutatás proble-
matikájáról. Anémet .Luther-Gesell-
schaf't"; a .wittenbergi Luther-Halle és a
többi Luther-emlékhelyek. valamint a
sondershauseni Luther-Akadémia ismer-
tetése teszik még a' füzet tartalmát.
Mindez nagyon ügyes, rövid és világos.
Kár, hogy a könyv címe a külföldi ol-
vasóban könnyen azt a félreértést kelt-
heti, rnintha a könyv Luthert anémet
"faji vallásosság" körébe szállítaná le
vagy annak sajátítani ki, holott a füzet-
ben ilyesminek még az árnyéka sem
kísért, K.

Egy/jd:történet.
Stahl Herbert: August Hermann

Francke. Der Einfluss Luthers und Mo-
linos' auf ihn. - Stuttgart, 1939. W.
Kohlhammer. XX, 309 lap. Ára 15.- RM
Anémet pietizmus legjellegzetesebb
egyéniségének részletes teo\.6giai· elem-
zését nyujtja ez a tanulmány. Főképen
Lutherhoz és a spanyol kvietista rniszti-
kus Molinoshoz való viszonyát igyekszik
tisztázni; utóbbinak Guida síprituale c.
munkáiát u. i. Franeke fiatalkorában la-
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tinra fordította. A részletes vizsgálat rendszeresen.' Alapos forrástanulmányo-
eredményei meglepőek: Franeke sokkal zás után rajzolja fel Wichern felfogását
közelebb áll Lutherhoz. mint eddig álta- a társadalomról, annak bajairól és a se-
lában tartották róla. Nemcsak sokat idézi gítés rnódjáról. Itt . válik a' Rönyv egé-
Luthert és lelkesedéssel emlegeti öt, ha- szen időszerűvé! Szociálpolitikával fog-
nem .•a hitről, meg igazulásról s az ebből lalkozóknak ismerniök kellene Wienern
fakadó" keresztyén' életről való egész fel- álláspontját; mert árnit mond, c az idő-
fogása lényegében Luther felfogásával feletti. Az elesett társadalmat valtás-
egyező. A másik érdekes és .meglepö erkölcsi alapon kell újjáépíteni. Erkölcs
megállapítása, hogyaFraneke és Moli- nélkül nincs társadalmi gyógyulás. Ke-
nos gondolataiban található egyezések resztyén társadalom, "keresztyén biro.
szintén Lutherra mutatnak, s Igy ebben dalom" oldhatja meg társadalmi kérdé-
,~ te'\<'intetben',Molin'ost valósággal luthe- seit iteljes egészében. Ehhez eszköz: az:
ri megvilágltásba helyezi. A tanulmány ige és a keresztyén szeretetrnunka. Eb-
tehát Franeke teológai megítélésében böl az alapelvból 'kiindulva vázolja
fontos új tájékozódást nyit meg. Bö Wiohern a belmissziónak feladatait és
idézetei pedig egyébként is hasznos se- módszereit. A könyvre f'olyóiraturrkban
gítséget nyujtanak Franeke közvetlenebb még visszatérünk. K. 'P.,
megismeréséhez. W. D. Szeberényi Lajos Zs.: A dán keresz-

Maurer Hans: Wilhelm Lőhe, der tyénség rövid átnézetes története. Bé-
Apostel der lutherischen Kirche. Leben késcsaba. 1941. Evangélikus Egyházi
und Werk in Berichten, Briefen und Er- Könyvkereskedés, 89 lap. Ára 2 P. -
'zl!hlungen Göttingen, 1939, Vandenhoeck A szerzö - tanulmányaiból, személyes
& Ruprecht kiadása, 60 lap, külf. ára kapcsolataiból és utazási tapasztalatai-
1.12 RM. - Löhe Vilmosra, a nérnet ból - ismeri a dániai egyházi és szel-

, evangélikus "egy.ház -és. belrnisszió..egyik 'c: lemi .helyzetet. és .erröl. egy '<hosszú ".élet
.;,atyjá"-ra kevesen emlékeznek már. tanuságának tavlatáböl számol be. Is-
Szerzö ezzel a kis könyvvel a reá való rnertetése lekötő olvasmány, szinte meg-
emlékezést akarja felfrisslteni és egyben jeleníti az eseményeket és a szereplö
méltó emléket állítaní. már azért is, személyek szinte vitáznak egymással a
mert tettei és szavai a mai kerban is könyvben, Brorson, Mynster, Grundtvig,
jelentőségteljesek. Áldott ember volt Kierkegaard, Mart ensen, Monrad mind
Neuendettelsau lelkipásztora es' originá- megszólalnak koruk rkeresztyénségének
lis tehetség. Pénzügyi és gazdasági te- és szellemi életének a tárgyalásánál. A
kintély, elsőrendű szervezö, pompás és belmisszió és Beck Vilmos munkája, a
alapos igehirdető, a magángyónás gya- külmisszió, a dán egyház kísérletei a
koroItatója, betegek atyja, a diakenisz- munkásság evangélizálására és annak-
sza és diakonus-nevelés úttöróje, fárad- eredménye, mind helyet kapnak a füzet-
hatatlan író s a neuendettelsaui diako- .ben egész a Iegújabb esernényekig. Nagy-
nissza-anyaház megalapítója. Gyülekeze- kár; hogya dán idézetekbn és a magyar
téböl ritkán mozdult el, de hatása Eszak- szövegben egyaránt előforduló sok.
amerikáig, az oda vándorolt ném et evan- sajto- és helyesírási hiba zavarja az ol-
gélikusokig is eljutott, mert számukra vasöt. Zavarólag hat azután az a stílus-
iskolákat, templomokat építtetett s ve- beli fogyatékosság is, amelyet olykor-
zetökül misszionáriusokat küldött. Az olykor tapasztalunk, ahol a szerzöt el-
unio ellenzöie, bátor és kemény "luthe- ragadja a szenvedélye a történeti ese-
ránus", akinek egyházi munkáia érték- ményeket kísérö .megiegyzéseiben. K., J_
pen csak növekszik, ha meggondoljuk, Zeugen des Wortes (Freiburg, 1940,
hogy a katolikus Bajorországban végez- Herder-kiadás, rninden kötet ára 1.2!)
te .. - Egyházunk jelenlegi és eljövendő RM). - Ebben a pompás sorozatban,
belmisszionáriusainak igen lelkesítö és melyet már többször ismertettünk, ismét
buzdítást -adó volvasmány ez a, könyv. több értékescbennünket is érdeklő köte-
Hiányolhatjuk azonban, hogy az intéz- tecske jelent meg. "Das Dankgebet der-
mények alapításáról, azok nehézségeiről Kirche" elmen' Strangfeld József S. J..
és sikereiről keveset tudósít. V. L. az óegyházi latin praefatiokat (ünnepé.

Klügel Maria:·Wichern. Berlin, 1940. lyesIiturgikus imádságok, kül. az eucha-
Evangeliscther Bund kiadása. 242 lap. risztikus imádságok) fordította le. A~
Ára 5, RM. - A könyvjelerrtöségétcnem imádságok közül.különösen az ünnepekre.
az adja meg,hogy a hamburgi Rauhes szólók közt igerl sok olyan van, amely
Haus alapítójáról, életéről, utazásairól számunkra is értékes óegyházi imédsé-
ad pontos tájékoztatót, hanern hogy gos kincset eleven It fel. Ezeket nem
Wichern szociálpolitikáját ismerteti volna szabad liturgikus reformoknál fi-
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gyelmen kívül hagyni. Más imádságok-
ban természetszeriileg sokszor szólal meg
olyasmi, amit nem tehetünk magunké-
vá. - Wotke Friedrich "Das Bekenntnis
-des Hl. Patrick und sein Brief an die
GefoJgsleute des Coroticus" címen "Ir-
erszág' apostolának" két írását fordítja
németre és adja ki. Az egyik önéletrajz
-az Augustinusra emlékeztető confessiók
Iorrnáiában: ma is megragadó írás' a
közvetlenségéve\. - Ehhez némileg ha-
.sonlít a pannoniai (Sabaria, a mai Szorn-
'bathely) származású Tours-i Szt. Márton
-életrajza Rüttenauer Wolfgang fordítá-
sában "Das Leben des hl. ,Martin Bischofs
'Und Bekenners". Ha ezekben az írások-
ban erősen mutatkozik is már a közép-
Imri keresztyénség látomásaival és légen-
-dáival, mégis nekünk is ió, ha evvel a
'katolikus testvéreink közt ma is eleven
'kegyességgel ismerősek vagyunk. - "Der
-erste Klemensbrief" címen Winterswyl
.Leios Római Kelemennek az 1. század
végén ,a római gyülekezet nevében a
'Iwrintusi gyülekezethez írt levelét for-
-ríította le újból és adta ki. A fordítást
rövid jegyzetek egészítik ki. Hogy Kele-
men érintkezett volna Péter apostollal
Rómában, mint ahogy a bevezetés állítja,
fölöttébb kétséges. - FeneIon: Briete 'an
.einen Stiftshauptmann. Feneion (1655-
i701) Cambrai érseke és kora francia

'l;:atolicizmusának egyik legkiemelkedőbb
alakja, E levelei, melyeket egy a világi
-életben forgolódó katonaemberhez írt,
'rendkívül megragadó emlékei lelkipász-
torí bölcseségének, de egyúttal mély
'keresztyénségének is. Mai viszonylatban
IS, .igen sokat mondhatnak és nagyrészt
'olyanok, hogy protestáns olvasók is lelki
-épüléssel olvashatj ák őket. A kötethez
,:Muth Károly írt ügyes bevezetést. -
,.Johannes von Tepl: Der Ackermann aus
Böhmen. Egy 1400-ban keletkezett pár-
beszédes írás, melyben egy paraszt áll
szemben a halállal és vitatkozik vele. A
liözépkor keresztyénségének szép emléke
s a mai, e világ dolgaiban elmerült em-
bernek is sokat mondhat. Sok benne az
'Ókori filozóf'iából táplálkozó humaniz-
mus. r.

Kammel Richard: Kriegsschicksale der
Deutschen Evangelischen Gemeinden in
Posen und Westpreussen. Berlin. Evan-
g elischer Bund kiadása, 1940. 148 lap. Ára
2;50 RM. - Ez a könyv megrázó okirat
az emberi bűn borzalmas 'rnélységeiről.
Szavahihető egyházi emberek bizonysá-
gainak gyüjteménye. 58.000 meggyilkolt
vagy eltúnt lengyelországi német hittest-
"er, rombadőlt templomok és paplakok,
g'yülekezeti házak és belmissziói intézrné-

nyek éghez kiáltó vádja, A függelék ll.
16 vértanulelkésznek a mi szórványviszo-
nyainkban is nagyon tanulságos rövid
életrajzát tartalmazza. Sp.

BIblia-kutatás.
Noth Martin: Die Welt des Alten

Testaments. Berlin, 1940. Töpelmann-
kiadás. XVI, 248 lap, Ára 8, kötve 9
RM. - A szerző rendkívül használható
és valóban hézagot pótló könyvet ad,
a bibliatanulmányozók kezébe. Az L
részben Palesztina földrajzát adja és
pedig a jelenlegi helyzet szakszerű le-
írásával, amihez külön csatlakozik egy
paragrafus Palesztináról, mint a bibliai
történet színhelyéről. A 2. rész Palesz-
tina archeológiáját tárgyalja, Itt is ki-
emeli azt, ami az archeológiai kutatá-
sok eredménye a bibliai korra vonat-
kozölag (település, magánélet, foglalko-
zások, .temetkezés és templomok). A .3,
rész az Ókori kelet történetének a leg-
fontosabb elemeit (országok, kul túrák,
írás és írásbeli emlékek, nyelvek, népek,
birodalmak, vallások) foglalja össze,
végül a 4. rész az OT szővegkritikáját
tárgyalja. - Ez a vázlatos áttekintés
nem adhat képet a könyv gazdag tar-
talmáról. A szerző első sorban arra tö-
rekszik, hogy a kutató munka eredmé-
nyeinek jelenlegi állásáról adjon átte-
kintést, de oly módon, hogy egyúttal
bevezet a tudományos problematikába és
útbaigazítást ad azoknak, akik a tudo-
mányos munkában tovább akarnak dol-
gozni. A könyv - mint címe is mu-
tatja -, első sorban az OT -ra van te-
kintettel, de nagyon sok része fontos az
VSz-gel foglalkozók számára is, K,

11.: egyfjd: fjareo_
"Ali a viharban maga a magyar ... "

Sajtó alá rendezte: Dr. Vasady Béla, Deb-.
recen, 1940. "Igazság és Élet" kiadása, -
Az 1940, ápr. 9--lO-én tartott tiszántúli
ref'. egyházkerületi lelkészi konferencia
előadásait és azok társreferátumait tar-
talmazza ez a füzet. Révész Imre püspök
két bevezető írásmagyarázata, a faj, nép,
nemzet, állam, egyház, szociálizmus kér-
déseivel foglalkozó előadások után nem
az .a benyomásunk, hogy ismét egy ér-
dekes szempontból világították meg a
magyar sorskérdéseket. hanem éppen ab-
ból a szempontböl.vamelvbö! ezek a kér-
dések a teljes mivoltukban nyilatkoznak
meg, Ez a szempont a 'kinyilatkoztatásé,
rnelynek hirdetésére az egyház kapott
tnegbízást. Példát rnutat a füzet arra,
hogy lehet 'higgadtan és tárgyszerúen
tájékozódni .a 'mai súlyos kérdések kö-



zött, Példát mutat, hogy az egyház nem
vonulhat egyszerfien vissza valami ké-
nyelmes semlegességgel azoknak a kér-
-déseknek a tárgyalásától, rnelyek az ál-
lam életében történnek, hanem az őrálló
.szerepévei kell szolgálnia a hazát. Példát
ad, hogy lelkészek tárgyal hatnak úgy
teológiai kérdéseket, hogy azok a dolgo-
kat tényleg előrebb is viszik. Figyelmez-
tet, hogy az egyház öntudatának a tisz-
tulása elképzelhetetlen odaadó teológiai
rnunka nélkül. B. L.

Varga Jenő: Krisztus feltámadása.
Debrecen, 1940. 90 lap. - A szerzö, aki
debreceni református vallástanár, ebben
.a füzetben három előadását adja közre,
melyekben Krisztus feltámadásának a
lehetőségévei, avalóságával és a szük-
ségességével foglalkozik. A könyv álta-
lában nagybuzgalmú és iókészültségü
apologétanak a műve, aki maga is több-
szörösen hangoztatja, hogy az "orto-.
doksz" álláspontot képviseli. Az első
részben' általános apologetikus feitegeté-
sei után kellene következnie a Jézus fel-
támadására vonatkozó tudósítások elem-
zésének. Sajnos, a szerzö ezt a munkát
teljesen kritikátlanul végzi el s az olva-
sónak az a benyomása, hogy fejtegetései
mögött sem húzódik meg a Jézus fel-
támadására vonatkozó tudósításoknak a
kritikai elemzése. Ezért még az ilyen
kérdésekben járatlan olvasót is bajosan
elégíthetik ki e fejtegetések. Ha a Jézus'
feltámadásának tagadói valóban olyan
naivak volnának, mint azt a szerzö fel-
tételezni látszik, akkor érthetetlen vol-
na, hogyan tud véleményük oly erővel
érvényesülni. A feltámadáshit újszövetsé-
gi értelmét is sokkal alapvetőbb en kell
g-yülekezeteink számára kidolgozni, mint
ahogy a 3. rész teszi. Csalódással tesz-
szük le e füzetet s kérjük a szerzöt, hogy
máskor alaposabb munkát végezzen. K.

Protestantismus. Zeugnisse der Gegen-
wart. Berlin, 1939. Evangelischer Bund
kiadása. 110 lap. Ára 2. RM. - Rövid
lélekzetű volt az a jelen, amelyről ügyes
es érdekes pillanatképet nyujt ez a há-
romnyelvű tanulmánykötet. Lehet, hogy
hosszú ideig nem is kerülhet sor ilyen
közös váJlalkozásra. Múló jelentőségű
megállapításain kívül figyelemreméltó
útmutatásai is vannak. Kiemelkedik
Pfannenstill svéd prépost tanulmánya,
aki a reformátori üzenet előretörésé-
ben és az egyház szociális kötelességé-
nek megnövekedésében látja a mai pro-
testantizmus jellemzését. Ravasz püspök
tanulmánya az egyház és állam viszo-
nyáról, az igazi egyházpolitikáról ra-
gyogó gyöngye a kötetnek. A veszedel-
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mekről és nehézségekről is megszívle-
lendő figyelmeztetést és vigasztalást tar-
talmaznak a cikkek. Gyakorlati szem-
pontból jelentős avegyesházasságról,
továbbá az igazi evangéliumi női rnun-
ka kérdéseiről írott tanulmány. Értékes
ajándék ez a könyv a tiszteletreméltó
Slotemaker de Bruine, a Protestáns Vi-
lágszövetség elnökének 70. születése nap-
ja alkalmából. n. ó.

Hennberger Otto: Kaempfendes Volk
und Glaubende Gemeinde. Berlin, Evan-
gelischer Bund kiadása, 1940. 48 lap, ára
I RM. - Ez a füzet "háborús teológia".
Igy bizonyos elfogultsággal nyúlunk hoz-
zá. De kellemesen csalódunk. A tanul-
mány nem azonosít olcsó módon álla;
mot és egyházat, nemzeti szocializmust
és Isten országát, hanem komoly és tisz-
ta teológiai munkával feleletet keres a
ném et nép mai kérdésére: Velünk van-e
az Úr? A másik terjedelmesebb részben
azután az egyház nagyon gyakorlati üze-
nete szólal meg a német ember mai hely-
zete kapcsán. Mélegen ajánljuk a fűze-
tet mindazoknak, akik Barth írásai révén
viaskodnak a mai háború teológiai értél;
mezésének kérdésével. Sp..

IstentIsztelet, Jgel)Jrdetés.
vallásoktatás.

Berneucheni könyvek. (Mind Kasset.
Johannes Stauda kiadása.) Stlihlin
Wilhelm: Berneueben. (1940. Ára 0.50
Rm.) - A berneucheni kört rendesen . a
liturgikus mozgalmak közé szokták be-
osztani, pedig már elindulásukker egye-
temesebb szempontok vezetik őket egy
új istentiszteleti' rend megalkotásánál.
1922-ben egy Angerben tartott diák-ken-
ferencián ismerik fel többen, hOgy a
világháború utáni válság oka sok tekin-
tetben az, hogy az egyház idők folya-
mán elveszítette kűldetés- és öntudatát.
Következő évben Berneuchenben újra ta-
lálkoznak, majd 1926-ban nyomtatásban
is közlik beszélgetéseik eredményét. "Mi-
chaelis-Bruderschaft" néven harcos cso,
port alakul az egyház szolgálatára. Egy-
séges életrend, az imádkozás és az igé:
vel való élés, de különösen az úrvacsora
szentségének ünneplésében való közös-
ség által képeznek munkás szolgáló csa;
patot. Történetüket és munkájukat na-
gyon érdekesen ismerteti ez a füzet. -
Stlihlin Wilhelm: Bruderschaft. (1940.
Ára 2.50, kötve 3.40 RM.) - Vajjon vari-e
létjogosultsága annak, hogy az egyházon
belül zárt egységű csapat tömörüljön
meghatározott életrenddel az· egyház
szolgálatára? Nem jelent-e az ilyesmi
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egyházat az egyházban, nem fenyeget-e
a szekta-veszély? Erre a kérdésre ad fe-
leletet ennek a könyvnek az írója. Abból
a tétel bél indul ki" hogy Jézus az egy-
házat testvéri közösségnek alapította,
ezért: van szüksége állandóan testvéri

.közösségek szölgálátára,' mert különben
maga sem maradna meg annak. - Meg-
húzza a határvonalat az üdvösséget biz-
tosító és magasabb erkölcsiséget jelentö
szerzetesí közösség és az egyház szolg.á-
latára külön életrendet vállaló evangé-
Iikus- testvérközösség '.között, melyet , az
egyház úttörő osztagának nevez. Ismer-
teti az evangélikus egyházban a történet
folyamán kialakult testvéri közösségeket,
majd az ilyen közösség életrendjét és
végül azt, hogy miként szolgálhatják a
tanítás, a kultusz és ai egyházszervezés
területén az egyházat. - Stiihlin WiI-
hejm: Berneuchen antwortet. (1940. Ára
0.50 RM.) ~ Nem egyszerüen Luther li-
turgiájának visszaállítását tűzték ki cé-
lul a berneucheniek, hanem Luther litur-

o giai felismeréseinek komolyan vételevel
akarják .az ige és a szentségek.egységén .
felépíteni az istentisztelet rendjét. Hosz-
-szas tanulmányok és állandó gyakorlati
próbálkozások után 1937-ben adják ki az
"Ordnung der deutschen Messe" c. köny-
vet, melyben az úrvacsora az istentiszte-
let szerves részeként szerepel. Ezt a
könyvet támadja meg .több ponton Ger-
hard Kunze hannoveri lelkész "Gesprlich
mit Berneuchen" c. füzetében. Az új is-
tentiszteleti rendet kidolgozó Michaelis-
Bruderschaft nevében válaszol neki Stah-
lin a következő kérdéseket tisztázva:
miért használják a "mise" elnevezést, rni-
lyen szerepe van az "áldozatnak" (ke-
nyér és bor felajánlása), az anamnézisnek
és epiklézisnek az istentiszteleti rendben.
Foglalkozuik azzal is, hogy mennyi je-
lentőség juthat a tradíciónak a liturgiai
munkában, végezetül a lutheri hitvallá-
sokkal való összhang ra utal. - Stiihlin
,Wilhelm: Hilfe im Alltag. (2. kiadás,
ára 2.85, kötve 3.85 RM.) - Amit eb-
ben a gyüjteményes könyvben találunk,
az nem íróasztal mellett született meg.
A berneucheniek mindig saját maguk
között -.megvalósított és a gyakorlat-
ban kicsiszolódott formákkal állanak
elő, mikor tanácsot adnak. Nem vélet-
len, hogy legtöbb cikknek levél for-
mája van. A mindennapi élet apró-cseprő
gondjai - időbeosztás, lakásom berende-
zése, öltözködésem. a robot, gond el-
foglaltság nyüge alatt nyögő profánná

.Iett hétköznapi életem - kap feleletet
itt. Néha mesterkéltséget érez az ember,
de azt nem lehet tagadni, hogy bizonyos
keresztyén életformákra szükség van s

nem lehet egyszerüen az ötletszerüségre
hagyatkozni, .mikor a mindennapi életstí-
lus kialakulásáról van szó. Az egyházban
szükséges jó szokás és életrend kialaku-
lása érdekében jó szelgálatot végez ez
a könyv. B. L.

Schmalenbach Theodor: Siehe ich.
verkiindtge euch grosse Freude! Újból
kiadta Dehmel Artur. Gütersloh, 1940.,.
Bertelsmann-kiadas, 175 lap, 1940, ara.
2.50 RM. - Elmult idők prédikátorai,
ha nem is tehetnek bizonyságotehelyet-
tünk, .sokban lehetnek segítségünkre, mi-
kor ma kell hitet vallanunk. Ezzel a
meggondolással adja ki Dehmel Artur a.
német ébredési mozgalom egy jelentős
személyének Th. Schmalenbachnak válo-
gatott prédikációit. Tématikus beszédek.
A világos felosztást pontokba szedve
előre közli. Nagyon találóan tud a Szent-
írásból illusztrációkat hozni. B. L.

Gollwitzer Helmut: "Wir dürfen M-
ren ... " München, 1939, Kaiser-kiadás, 72'
lap, . ára 1 RM. - Kilenc prédikáció,
amelyeket a dahlerni imádkozo gyüleke-
zetnekajánlott Gollwitzer, maga is dah-
lemi lelkész. Mndegyik jó a iavéböl;
alapos kidolgozással, mély tudással és
még mélyebb hittel készültek. Öszinte és
bátor a tartalmuk. Igehirdetők és ige-
hallgatók lelki nyereséggelolvashatják.

o Különösen értékesa 'Miatyánkról, az ir-
galmas samaritánusról és a bílnös asz-
szonyról szóló. Erősítés azok számára,
akik éhezik és szomjuhozzák az igazsá-
got. V. L.

Betbfichlein für Konítrmanden, her-
ausgegeben von Karl Bernhard Ritter
und Walter Lotz. Kassel, Johannes Stau-
da kiadása. Ára 0.25 RM. - A füzet ab-
ból az igaz és mégis üiszerü követelésböl
indul ki, hogy a konfirrnaciói oktatás-
nak egyik legfontosabb feladata az egy~
ház istentiszteleti és imádkozó életébe
való bevezetés. E célból közölt imádsá-
gai legnagyobbrészt klasszikus imádsá-
gok. A könyvet melegen ajánljuk kon-
firmandusokat oktató lelkészeink és kon-
firmandusaink szüleinek figyelmébe. Sp.

-Hammelsbeck Oskarr Der kirchtiche
Unterricht .. München, 1939. Kaiser Ver-
lag. 384 lap, ára fűzve 6.70 RM. - En-
nek a világosan megírt könyvnek az e!s6
része az egyházi oktatás lényegével és
feladatával foglalkozik, második része
pedig áttekintést ad a munka egész te-
rületéről és eszközeiról. Szerző rnínd-
egyikben a reformátori teológia motí-
vurnát érvényesítve kívánja szolgálni az
egyházi oktatás megújhodását. Tulajdon-
képpen a harmadik rész tárgyálja azokat



.a követelményeket, amelyeket szerzö .az
eV/,lI}g:é.likus gyülekezet megelevenítése
érdekében éppen. a tágabb ·•.•értelemben
vett egyházi oktatás révén szükségesnek
tart azonban természetesen átszövik ezek
.a munka-terület kritikai ismertetését is.
Áz egyházi oktatás - szerző szerint -
.a konfirmációig misszionélés, ezután pe-
,dig a gyülekezet aktiválása; mindegyik-

. ben' - a lelkipásztori hivatallal való
.szerves kapcsolatban - egyaránt nagy-
ielentöségü az "egyházi tanító" tiszte és
.a gyülekezetből való önkéntes (laikus-)
munkások szolgálata. Hamrnelsbeck köny-
vének áttanulmányozása igen jó eszköz
arra, hogy ráeszméljünk: magyar viszo-
nyaink közt is mennyire életbevágóan·
fontos az egyházi oktatás sokféle rész-
let-kérdésének organikus megoldása, az
t. i., hogy az Isten szent igéje - az
egyház életének minden megnyilatkozá-
.sában - tisztán és igazán hirdettessék!

J. L.
Quittschau E.-Dzubba H.: Ein theo-

logischer Aufriss der kirch lichen Unter-
weisung. München, 1940. Evangelischer
Verlag Albert Lempp. 79 lap, ára 1.50
RM. - Ez a könyv beszédes bizonyítéka
annak, hogy a német egyházi harcnak
teremnek. áldott gyümölcsei is. A lété-
ben fenyegetett egyház üdvös öneszmé-
lése a hitvallások, az egyházi tanítás egé-
.szen új megbecsüléséhez vezet. Ez a
könyv abból a meglátásból indul ki,
hogy az egyház oktató munkája csak
egyik módozata a teológia művelésének,
Egyházi oktatásunk megújulása tehát az
elvi alapok újraátg ondolásából kell ki-
induljon. Csak ezután kerülhet sor a
módszertani kérdésekre. Szerzök éppen
ezt a teológiai alapvetést kívániák fel-
vázolni az egész egyházi oktató (kateche-
tikai) munka számára. Az egyházi ok-
tatás anyaga az egyház tanítása,mert az
-egyház tanítása az egyház élete. Acél:'
ennek megismertetése a tanulóval s nem
"megtérítés". A hitre hívás az igehirdetés
feladata, melyet az oktató, anyagközlő
munka csak előkészít, s melyet azért tőle
élesen el .kell választani. Az egyház taní-
tását az 'Apostoli Hitvallás keretébe bele-

-dolgozva adják, mindenütt bőségesbib-
liai idézetekkel, helyenként .egész bibliai
szakaszok feldolgozásával. A' .tízparan-
-csolatot igen egyéni felfogásban magya-
rázva a könyv végén közfik. A szentsé-
gekről szóló tanítás azonban' szinte .tel-
[esen ,hiányzik, Kár, hogy szerzök Luther.
Kiskátéjának .magyarázabát alig használ-
ják fel. A könyv a konfirmációi oktatás
vezérkönyve akar lenni s . legalább, egy,

.de inkább többéves tanítási .ídövel sza-
.mol, G. Gy.
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Vegyesek.
Otto :Rud~If::,F;eiheit, undiNotw.~7

digkeit. rübidgen,J940.,I. C. 8.. Moh.r
kiadása. 40 lap. Ára 1.50 RM. - A szer.
zö eposzthumusz' rnűvében Haftín~f!n
.Nicolaí . érték-etikáját bí~álja S " \!:gy ,
hozzá csatolt tanulmányban Siegfried
Th: beállítja azt Otto egész tudományos
!llúnká'~ko~ásána~ Össie,függésébe. /Ú
erkölcsi autonómia az Istennel való vi·
szonynak, 'a szentség, a bűnbánat stb.
érzésének és az értélkeknek a sorrend-
jét 'akarja megfordítani s a keresztyén
erkölcsiségben antinomiákat vél Ielfe-
dezni. Otto kimutatja, hogy ezek '.az
antinomlék csak látszélagosak s felol-
dódnak, ha nem tévesztjük szem elől,
hogya keresztyén hitben és erkölcsben
nem egy értékkel, vagy értékek rend-
szerévél állunk szemben, hanem mindig
,a személyes Istennel. Szabadság és szük .•
ségszerüség nem ellentétek, feltételezik
egymást és csak együtt lehetségesek A
szabadság és szükségszerűség éppúgy,
inint az értékek, a 'vallásos viszonynak'
.vísszfénveí", "árnyékai", levált és el-
változott töredékdarabjai, melyek csak
akkor .nyerik el értelmüket, rendelteté-
süket s egyben rnegújulásukat, 'ha ismét
felvétetnek a vallásos viszony i egészébe
és teljességébe. ' . ' ,F. I,

Lützeler Henrik: Die. Kunst der Völ-
ker, Freiburg i. B. .1940. Herder-kiadása-
387 lap, Ára 9.80" RM. - A könyv címe
megtévesztő lehet. Ott sejtjük mögötte-
a világ összes földrészeinek exotikus
népeit is. Az európai népek müvészetét
mutatja be ez a könyv, Ha' ezt tudjuk,
akkor már maga a cím is mutatja, hogy
itt az európai műtörténetírásnak egé-
szen új fajtájával van dolgunk t.rója .
független azoktól az akadémikusoktöl, .
akik folytonosan a "stílusok" szernüve-
géh keresztül vizsgáltak a .rnűvészeteket.
A .népek elvesztették Jkarakterükef, s
művészeik csak pallérosaivá váltak a
mindenkori átfogó európai stílusegység-
nek A. jó, népszerű, az .elöítélet nélküli.
tisztán empirikus megfigyelésen alapuló,
elbeszélő művészettörtéríet hiányát pó-
tolja most ez a munka .. Természetesen
Lützelér is. bizonyos előítélettel' lát .a
munkához: A "Nyugat" ,kulturá-1is, egy-
ségét . akarja . bemutatni, Szerinte. az
európai népek egyetlen sorsközösségben
élnek, Európa testében minden népnek
megvan a maga Jk.Ülönös szerví Jelen-
tősége és feladata. Ot tellát ;1 népek éle-
te, lelkisége, problémái érdeklik, aTeg-
kisebb életmegnyilvánulást sem tévesztve
szem elől. Ez a lelkiség a stílusok. uni-
forrnisán keresztül és a századok vál-



tozásain át is kimondottan olasz, né-
met, francia vagy spanyol rnüvészetet
teremt, Nem történetet ír, tehát köny-
vében az idői sorrendtől függetlenül
együtt láthatjuk a német vagy francia
stb. művészet ezerév előttialkotásait a
medernekkel. Könyvében, mintegy kalei-
doszkopban egy pillantással felismerhet-
jük az európai kontinens művészetének
különösségeit, de egységét is. Ebből a
könyvböl a "laikus" közönség 'rnűvészet-
szemléletet tanulhat. R. 1.

Rosenmöller Bernhard: Religionsphi-
Josophie. 2. kiadás. Münster, 1939.Aschen-
dorff-kiadás. 168 lap, ára 3.38 RM. -
Rosenmöller münsteri tanár a katolikus
filozófia és teológia terén érvényesülő
új skolasztikus irányzatnak egyik leg-
kiválóbb képviselője, aki főkép Bonaven-
tura-tanulmányaival keltett feltűnést és
igyekezett irányt mutatni a skolasztika
virágkorában Platon nyomán kialakult
metafizikai realizmus időszerű felújításá-
ra. Vallásfilozófiája is ezeken a nyomo-
kon és ebbell az irányban halad. Célja
nem is az, hogyavallásfilozófia címén
szokásossá vált problémákat rendszeres
teljességben tárgyalja, hanem hogy min-
denekelőtt magát a metafizikai realiz-
must a saját rnódja szerint értelmesen
megalapozza s aztán probléma-oldó je-
Ientöségét néhány főkérdésen bemutassa.
Figyelmünket legerősebben a könyvnek
az az alapvető része ragadja meg, mely
az emberi természethez, annak igazságá-
hoz elválaszthatatlanul hozzátartozó leg-
fontosabb személyes szellemi aktusok, a
metafizikai gondolkodás, a művészí alko-
tás és az esztétikai élvezés, az etikai ér-
tékelés, a lelkiismeret és az embertár-
sainkkal való személyes társulás mélyre-
ható elemzésével igyekszik kimutatni
azt, hogy mindezen aktusokban belső fel-
tételképen tudva vagy öntudatlanul ben-
ne rejlik egy személyes föltétlen valóság
létezésének az elismerése. Az így nyert
alapon világítja meg aztán a természe-
tes istenmegismerésnek. az Isten létezé-
séről való meggyőződésnek, és a "reli-
gio naturalis"-nak egyes problémáit. A
könyv végén a szerzö is számol a tör-
vénytelenségnek azzal a titokzatos hatal-
mával (II. Tessz. 2, 7), mely az embert
annak a legfőbb, föltétlen valóságnak az
elismerésében akadályozza. Luther meg-
látta azt, hogy az a sötét hatalom sok-
kal nagyobb pusztítást vitt véghez az
ernber mivoltában, semhogy a természe-
tes ember olyan törés nélküli egyenes

vonalon 'juthatna el a 'legfőbb valóság-
el- és megismerésére, mint azt a sko-
lasztika gondolja. Ezen a ponton válnak.
szét a skolasztika és a reformáció útjai.
Mindamellett a könyv, úgy, ahogyan van,
igen tanulságos és imponáló terméke az-
új skolasztikus gondolkodásmódnak s·
mint ilyent, melegen ajánljuk a tárgy
iránt érdeklődők figyelmébe. P. K.

Scheeben Matth. Jos.: Briefe nach
Rom. Freiburg, 1939. Verlag Herder, 143-
lap. - Scheeben Mátyás József, a je-
zsuiták vezetése alatt álló római Colle-
gium Germanico-Hungaricum növendéke,
majd 53 éves korában (1888) bekövetke-
zett haláláig bonni tanár, a korabeli mo-
dernisztikus áramlatokkal szemben hatá-
sosan képviselte a nagy skolasztikusok,
főkép Aquinoi Tamás és amellett az·
egyházi atyák örökségéhez ragaszkodo
tradicionalizmust s azt ritka spekulatív
erővel és meleg személyes kegyességgel
hatotta át. Nagyszabású dogmatikája az
újabbkori nérnet katolikus teológiának
egyik legkiválóbb terméke. Ennek új ki-
adásával kapcsolatban a Herder cég-
közrebocsátotta azoknak a leveleknek
egy gyüj teményét is, melyeket Scheeben
egykori alma materének vezetői hez és
tanáraihoz intézett, hogy őket élete fo-
lyásáról, munkáiról, küzdelmeiről tájé-
koztassa. A levelek egy kétségkívül gaz-
dag, rnély lelkű és sok tekintetben meg-
nyerő egyéniség lelkivilágába engednek
közvetlen bepillantást és ezentúl kertör-
téneti szempontból is érdekesek és tanul-
ságosak. P. K.

Begegnung en. Stuttgart, 1940. Cal-
wer Vereinsbuchhandlung kiadása. Ara
füzetenként 0.50 RM. - Ez a sorozat
abból a lelkipásztori tapasztalatból szü-
letett, hogy ott, ahol valódi életünk ke-
resztyén alapvetéséről van szó, nem el-
méleti apologetikát várnak az emberek,
hanem a keresztyén élet bizonyságtéte-
lét. Találkozni akarnak keresztyénekkel,
akik hitüket nemcsak vallják, hanem élik
is. Ilyen találkozásokat - és pedig nem
papokkal, hanem az élet küzdelmét végig-
harcoló laikusokkal - akar ez a soro-
zat közvetíteni. A sorozatban Esther von
Kirchbach, az új német evangélikus próza
egy nagyon rokonszenves képviselője be-
mutatja nekünk Eleonore Fürstin Reuss
és Johanna Spyri költői egyéniségeit,
Wolfgang Metzger pedig Max Eithnek,
a kiváló technikusnak. a technika költö-
jének érdekes életével foglalkozik. Sp_o

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Haranl!sz~ nyomdája) Györ, Andrássy-út 24.



Az Országos Luther Szövetség egyházunknak az értelmiséghez tartozó
világi férfiai részére ápr. 5-8-án Máriabesnyőn evangélizáló konferenciát tart.
E nagyheti lelki elcsendesedésre hittestvéri szeretettel hívja egyházunk világi
vezetőit és egész férfi értelmiségét, Az evangélizáló előadásokat Túróczy Zoltán
tiszakerületi püspök fogja tartani. 8-án este úrvacsoraosztás zárja az evangélizációt.
Az evangélizáció színhelye: Máriabesnyő Besnyő (Weiser) üdülő, Fenyvesí főút 18.
(budapest-aszódi vasútvonalon). Telefon: Máriabesnyő 9. Jelentkezés határideje:
április 3. - Jelentkezes csak az egész konferenciai időre lehetséges. - Utazás:
Vonatok indulnak Budapest k. p. u-ról: 14.25,_ 15.30, 16.18. Menetidő: 1 óra.
Közös indulás: 16.18-kor. Közös visszautazás: 8-án este 9.15-kor Budapestre. -
Menetdíjkedvezmény: a tenyészállatvasár 1.30-ba kerülő igazolványával Budapestig
50% menetdíjkedvezmény élvezhető. - Ellátás: Kezdődik vacsorával 5-én, vég-
ződik vacsorával 8-án. A teljes ellátás napi háromszori étkezéssel, jelentkezési
és részvételi díjjal, 2--3 ágyas, folyóvizes szobában mindent beleértve (borravaló,
adó, fűtés, stb.) 24 P. Az új épületben 28 P. (Az elhelyezést - figyelembe véve
az óhajtásokat - a konferencia vezetősége eszközli.) A résztvevőket a vasúti jegy
árán s ezen összegen kívül semmiféle más költség nem terheli. Az evangélizáció
zavartalansága érdekében látogatás, vagy részleges részvétel nem kívánatos.
A fenti teljes díj megfizetése mindenesetre ez esetben is kötelező! Az evangé-
lizáció után visszamaradók szállásért és reggeliért 1.60 pot térítenék. - Bibliát
és lehetőleg dunántúli énekeskönyvet minden résztvevő szíveskediék hozni. -
Testi pihenést is jelent a konferencia, miért is egyszerű utcai vagy sportruhában
való megjelenést kérünk. - Felvilágosításokat a konferenciai bizottság készség-
gel nyujt. (Budapest, VIlI., Esterházi-u, 12.)

Az evangélizáló előadás-sorozat címe: "Vagy-vagy!" 1. "Vita, vagy csend."
2. "Spekuláció, vagy kijelentés." 3. "Világnézeti vég-ok, vagy személyes lsten."
5. "Okos állat, vagy lsten gyermeke." 6. "Etikai idealizmus, vagy reális pesszi-
mizmus." 7. "Vallásalapító, vagy Megváltó." 8. "Önnevelés, vagy váltság." 9. "Val-
lásos egyesület, vagy anyaszentegyház." 10. "Én, vagy 6." - Reggelenként egyéni
bibliatanulmány és matutinum laudes (reggeli áhítat). A délelőtti előadások után:
lelki kérdések megbeszélése.

I Keresztyén Igazság kiadása!
BOn KOnVE! Terjesszi!k !

KRISZTUS KERESZTJE

Most jelent meg!
Rendeljük meg!

Anselmus tanllása a vállsáuszerzö halálról.
Urbán Ernő m. kir, lelkész 325 lapos könyve.

Révész István gyönyörű címlapjával (XI. századi Krisztus-fej).

Az 1. rész a keresztyén anyaszentegyház egyik nagy tanítómesterének
és lelkipásztorának, Canterbury-i Anselmusnak (meghalt U09-ben) páratlan
elrnélkedését ismerteti, amely a kereszt titkáról szól. A tárgya: "Miért lett
lsten emberré?" A II. rész tárgyalja Istennek kinyilatkoztatását, a bűn igazi
mivoltát, Krisztus megismerését, a váltság csodáját. A Ill. rész felvázolja
a Krisztusról szóló tanítás történetét. Megismerjük az egyházi atyák
bizonyságtevéséf a Gyöző Krisztusról, Luther, Zwingli és Kálvin tanítását.

A keresztyén hit és élet középpontiával, a golgotai kereszt titkával
foglalkozik ez a könyv. Az evangélium üzenetét szólaltatja meg és a vallá-
sos liberalizmussal, kultúrprotestantizmussal számol le.

Május 5-ig történö befizetésnél előjegyzési ára 4.80 P és 40 fillér
csornagolási-, portó- stb. leöltség. Azután a bolti ár 6 P lesz. Befizethető
a "Keresztyén Igazság Sopron" 45.031. sz. csekkszámlál ára, a szerzö nevé-
nek és a könyv címének feltüntetésével.

Iratterjesztőknek 20% engedmény. öt példány eladása esetén egy
ajándék-példány.

Megrendelhető a Keresztyén Igazság kiadóhivatalában, Sopron, Pap-
rét-utca 2.



TEOLÓGIAI NAPOK
GV6RÖTT, 1941. ÁPRI~IS 16. SZERDATÓL 18-IG, PÉNTEKIG
IS·én 18.00 h. Raffay Sándor püspök, a MELE elnöke az iskola nagytermében

megnyitja a három napos közös munkát,
19.30" Egyházzenei est a templomban, Fodor Kálmán egyházi karnagy és

a gyülekezeti énekkar szolgálatával, külön kiadott sorrend szerint.

Első nap: Az evangélium üzenete.
Reggeli dicséret a templomban. Szolgál Ittzés Mihály.
Bibliatanulmány a nagyteremben. Soholz Lászlo.
Munkabevezető előadás. Hit és megigazulás. Wiezlan Dezső.
Megigazulás és keresztyén élet. Groó Gyula.
Megbeszélés.
Egyház és egyházi hivatal. Budaker Oszkár.
Az egyház ismertető jegyei. Urbán Ernő.
Megbeszélés.
Ahítat: Szabó József.

Második nap: Az evangéllum útja.
17-én 8.00" Reggeli dicséret.

8.40" 8ibliatanulmány.
9.30" lsten igéje. Karner Károly.

lD.30" lsten igéje az istentiszteletben. Veöreös Imre.
11.00 " Megbeszélés.
16.00 " Az úrvacsora az istentiszteletben. Benezur Lászlo.
16.40" Az úrvacsora nyujtása és vétele. Sólyom Jenő.
17.00 " Megbeszélés.
20.30" Ahltat: Keken András.

Harmadik nap: Az evangéliumi IstenUsztelet.
IB·án 8.00 h. Reggeli dicséret.

8.40 " 8ibliatanulmány.
9.30 " Imádkozás és éneklés az istentiszteletben. Schulek Tibor.

10.00" Az istentiszteletet megújitó mozgalmak. Járesi Andor.
11,00" Megbeszélés.
16.00" A megújhodó istentisztelet felé. Járosi Andor.
18,00" összefoglaló. Túróczy Zoltán püspök.
20.30" A közös munkát áhítattaI zárja Kapi Béla püspök.

A MELE szeretettel meghív minden érdeklődő testvért teológiai munka-
közösségébe.

A három nap ellátási költsége összesen kb. 8-9 P.
A száz kilométeren belül lakó testvéreket kérjük, hogy néhány pengő

önkéntes megajánlással járuljanak hozzá a messziröl jövő reászoruló testvérek,
továbbá a teológusok és segédlelkészék útiköltségéhez.

A jelentkezéseket április elseiéig kűkiiűtc Veöreös Imre kerületi missziói
másodlelkész címére. (Györ, Ráth Mátyás tér 1.) Jelezzük, hogy vasúti kedvez-
ményre számot tartunk-e vagy sem.

Kérjük a résztvenni szándékozókat. hogya kitűzött kérdésekkel előre fog-
lalkozzanak. Mindenkinek ki kell vennie a maga részét, hogy egyetértéshez és
világos felismerésekhez jussunk szelgálatunk alapvető nagy kérdéseiben, egyházi
életünk központi ügyének, az istentiszteleti életnek kérdésében. Néhány könyvet,
amely a reformátori teológia útbaigazításait tartalmazza, hozzunk magunkkal,
hogy a megbeszéléseken valóban tisztázhassuk a szóban forgó feladatokat.

Imádkozzunk azért, hogy ez a találkozás és közös munka néhány lépessel
előbbre vigye szelgálatunk elmélyülésének és egyházi életünk megújhodásának
ügyét.

16·án 8.00"
8.40 "
9.30 "

10.30 "
11.00 "
16.00 "
17.00 "
17.30 "
20.30 "

Magyarorszégi Evangélikus Lelkészek EgyesUlete.
Baro•••nyomda: UZ8aly é. Koncz (Haran~.z6 nyomdája) Gy6r. Andrássy·út 24.


