
K[RESZTYÉN,
~ 1 GAZ SAG-'

I I

KU S·E.C,V~AZI·TAQ~A DAlMI
TVf.D[lM 'FOLVOlllATO

T A R T L o
Új esztendő k ü sz ő b é n. - Lic. Dr.s Karner Károly.
Hit és Élet.
Wichern "Felhívás"-a abelmisszióra. - Balázs Béla.
Középískoláink és az egyház. - Németh Sámuel.
A wittenbergi világnézeti kutatóintézet. - Schere
Kró ni ka: "Reformátusok és evangélikusok."
S zélj egyz e't ek,
Új könyvek.

II. ÉVF. SO PRO N -1935. JAN U AR



KERESZTYÉN IGAZSÁG
EVANGÉLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS HITVÉDELMI

FOLYÓIRAT
Főszerkesztő:

D. Dr. PRŐHLE KÁROLY
Felelős szerkesztő:

Lie. Dr. KARNER KÁROLY

Belső munkatársak :

Dr. Ajkay István, Budaker Oszkár, Gyarmathy Dénes, Dr. HiIseher
Zoltán, Dr. Jánossy Lajos, Kapi-Králik Jenő, Dr. Sólyom Jenő,

Viszkok Lajos, Dr. Wiezián Dezső, Wolf Lajos.

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN.

Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő, egyes szám 60 fillér.
Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031.

Szerkesztőség : Sopron, Honvéd-út 17.
Budapesti szerkesztőség : II. Iskola-ú, 36.

Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66.

Előre meg nem beszélt cikkek közlését a szerkesztőség nem biztosítja.
Közlemények utánnyomás a a szerkesztőség engedélye nélkül tilos,

-----------------------------~------~------------------,~w

A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korsz erű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja. tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-leutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. ' Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megújhodását,
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Új esztendő küszöbén.
«Más fundámeutomot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely

a Jézu" Krísztus. Ha pedig. valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát,
pozdorját épít rá erre a fundámentomra, kinek-kinek munkája nyilván lészen:
mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg. (1. Kor 3,11-13).

Pál apostol szavai a keresztyén tanítókra vonatkoznak, akikre Isten
az evangélíum üzenetét bízta. Az Ige által építi Isten .gyülekezetét, De a «taní-
lók» közt, kik a gyülekezetnek az Igével szolgálnak, némelyek az egyszer 1ie-
rak-ott fundámentomra maradandó értékes falakat, mások pedig roskatag, dü-
ledező tákolmányokat építenek, Nem emberi épületről van szó. Azért nem is
Iedezö tákolmányokat építenek. Nem emberi épületről van szó. Azért nem is
munkája az értékes és melyik a hasznavehetetlen. «Ama nap», az Isten ítéle-
tének a napja tárja fel, milyen volt kinek-kinek az élete munkája.

Amit Pál apostol az egyes, sokszor egymással. szemben álló, emberi fél-
tékenységtől gyötört gyülekezeti «tanítók. munkájáról mond, az áll a keresz-
tyén egyházakra is. A felekezetek feladata, hogy építsék Isten Egyházának a
falait. Egyik egyház szervezete sem azonos Krisztus Egyháza isteni rendjével,
avval az Egyházzal, amelyen «a pokol kapui sem vesznek diadalmat». Napjaink
története különös nyomatékkal tanít erre. Mindegyík egyház érezheti az ítéletet,
amelyet Isten minden földi szervezet fölött tart. Amit evangélikus egyházunk
Németországban szenved, ahol .bölcsője ringott, amit a római egyház Spa-
nyolországban és Mexikóban, ;két megvívhatatlannak gondolt várában él át,
ami a :keleti egyházat Oroszországban és Kisázsiában a mártírium útján szinte
a végső megsemmisülésbe taszítja bele, az nem tisztára «megpróbáltatás». Ná-
lunk a keresztyén egyházak nyugodt helyzetből, mintegy szélcsendes sziget-
ről figyelik, mi történik a nagyvilágban és erejüket kicsinyes, emberi féltékeny-
ségtől fűtött harcokban pocsékolják el. Testvéreink nehéz óráit pedig szeretjük
megpróbáltatásként és nekünk adott hiterősítő példaként kezelni. De jaj nekünk,
ha meg nem látjuk benne Isten ítéletét. A fejsze már a fák gyökerére vettetett,
s ahogyan az ítélet szele nem kímélte meg a választott népet .s elsöpörte a föl1d!
színéről az aranytól és márvány tói pompázó jeruzsálemi templomot, ahogyan
elpusztult a keresztyén egyház Palesztinában, Előázsiában, Egyiptomban, Észak-
afrikában, úgy nincs nekünk sem csalhatatlan óvszerünk Isten haragja ellen.

Az idők jelei arra figyelmeztetnek, hogy «mínt bölcs építőmesterek. fo-
kozott hűséggel szolgáljunk. Evangélikus egyházunk tíz tálentomot kapott, hogy
vele gazd1álkodjék. Egyik egyházra sem bízott Isten annyi kincset, hogy arany-
ból, ezüstből és drágakövekből építhesse Isten gyülekezetének falait. Egyik
sem ismeri olyan tisztlán, hamisítatlanul az evangéliumot, Isten megmentő
kegyelmének üdvösséges üzenetét, mint a mí egyházunk. De Isten ezt a kin-
eset cserépedényekbe tette s a nagy örökség míatt sokat, többet is vár tő-
lünk, mínt másoktól. Nem mindig tudtunk híven sáfárkodni és most is csak
emberi bölcseséggel keverve, gyarló, tökéletlen formában szólj uk az Igét,
amikor pedig a haláltáncot járó világnak oly nagy szűksége van rá és olyan
éhes M, mínt nem volt évszázadok óta. Azért hamarabb és többször kerül-
tü!nk ítélet alá, mínt más egyházak és mindíg csak «szent mag» voltunk, mely
ítéletből menekült meg. Azért vettetett a fejsze ma is első sorban a mí egyhá-
zunk fájának a gyökerére.
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Ezt a helyzetet ismerte fel az a kicsiny gárda, mlely a «Keresztyén Igaz-
ságs-ot megindította. Emberileg szinte reménytelen volt az elindulásunk. De
Isten megáldotta a szolgálatot, melyet vállaltunk. Többet szolgálhattunk, mint
remélni mertük, s most bizakodó hittel tekintünk az új esztendőre. De re-
ménységünk most is egyedül Istenben van, aki elhívott mínket erre II szol-
gálatra. Mert bennünk még sok a fogyatékosság. A mi kürtünk zengése sem oly
tiszta és határozott, mínt kellene lenni. Magyar 'evangélikus egyházunk a reá
szakadt istenítélet alatt nemcsak csonkává lett, hanem szegénnyé is. Szegénnyé
nemcsak anyagiakban, hanem szellemiekben is. Az a szellemi fölényünk, ame,
lyet e hazában hosszú évtizedeken keresztül felmutathattunk s amelyre sokan
közülünk még mindig szerétnek hivatkozni, hovatovább egészen szertefoszlik.
Senki sem érzi ezt jobban, mint folyóiratunk kicsiny gárdája. Nehéz küzdel-
met folytatunk a nemcsak egyházunkat szerető, hanem valóban az Evangélíum-
ból táplálkozó híveínkért, hogy munkába állíthassuk őket. De ezek a nehéz-
ségek nem riaszthatnak vissza bennünket. Kell, hogy az Ige' csontjainkhá rd-
késztett tűzzé legyen, mely nem hagy pihenni, míg szolgálatunkat el nem végez-
tük, míg szelgálatunk fel nem emésztett minket.

Igy indulunk el ;az új esztendőre. Minden igyekezettel azon leszünk,
hogy kimélyítsük mondanivalónkat. Segíteni akarunk mindenkinek, aki az
Evangélium hangját hallani hajlandó, hogy az Ige eredeti, tiszta erejével érvé-
nyesüljön az élet minden területén. Kűzdenünk kell, hogy magyar evangélikus
egyházunkban az Ige hamisítatlanul szólaljon meg, hogy mérhetetlen feszítő
erejét le ne tompítsa semmiféle emberi bölcseség, megalkuvás, vagy oppor-
tunizmus, vélt vagy valóságos «érdekek. hangfogója. Tudjuk, hogy az Igazság-
nak ez a szolgálata sokak szemében kelt «jogos» aggodalmakat. Mert mínde-
nütt beleütközik emberi . érdekekbe, Nekünk szemünket 'egyedül arra kell
függesztenűnk, aki «az út, az igazság és az Elet».

Magyar evangélikus egyházunk a .i'elenbomboló viharában megtépetten,
hiányos vértezetben, minden külső csín és ékesség nélkül állja a harcot. Nírs-
csenek olyan kincseí, amelyeket a világ előtt kiteregethetne. Nem hirdethet
egyedü! üdvözítő, új gazdasági rendet csoda-orvosszerül 'egy minden ízében
beteg, talán végső vonaglásban gyötrődő világnak. Nem mutogathatja a, «ke-
resztény. állam csillogó ruháit az ámulva hitetlen világ előtt. Nem ajánlhat
varázsszerként ható törvénytervezeteket a gyökerében megtámadott házasság
és családi élet számára. Nem csillogtathatja meg azt a csábos reménységet a
világ előtt, hogy ilyen vagy amolyan kegyesség követésével e világ átváltozik
Isten országáva. Nem teheti egyiket sem, mert az igazsághoz van kötve. Tudja,
hogy e világ mínden berendezkedés éve1 és mínden intézményével állandóan
a bűn hatalma alatt áll. Fölötte függ az ítélet kardja és csak Isten kegyelme,
ha még mindeddig meg nem emésztettünk ésbovábbra is kegyelem lesz csak,
ha társadalmi, gazdasági és állami berendezkedések utolsó ítéletet jelentő
káoszban össze nem omlanak.

Addig is azonban evangélikus egyházunk ajakán tisztán és hamisítatlanul
kell megcsendülnie a megtérésre hívó Igének, mellyel Isten hívja ki az em-
bert a bűn világából magához, egy új, általa teremtett világba. Jajegyházunki-
'nak, ha ezt a szolgálatot nem végzi s ha evvel a szolqálattal nem építi az
egyszer vetett fundámentomra a neki adott tálentomokkal az Isten gyülekeze-
tének falait! Legyen azért igéje az egyetemes keresztyén igazság, melyben
nem szólal meg más, mint csak a tiszta Evangéliuru üzenete! Adja Isten,
hogy ez lehessen magyar evang,élikusegyházunk új esztendeje!

Lic. Dr. Karner Károly.
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HIT É5 ÉLET.
1. Krísztus Egyháza.

1. Az Egyházat Krisztus szerezte. Krisztus teste. Ö rendelte, hogy
hívei összegyülekezzenek és egy testté váljanak. Ezt munkália Krisztus
az Ige és a szentségek által. Az Egyház az élő Krisztus uralkodása.

2. Isten Igéjével és a Krisztus által rendelt szentségekkel az Egyház
által elhívott lelkész szelgal a gyülekezetben. Az Egyház tehát nem
élhet a gyülekezeti (lelkipásztori) hivatal szolgálata nélkül.

3. Az evangélikus egyház nem az egyes hívők ősszesége, sem
az egyházközségek magasabbfokú testülete. Egyházunk az egy, egye-
temes, keresztyén, szent Egyháznak megjelenése Magyarországon j az
evangelium és hitvallásaink köré gyülekező magyarok, németek és tótok
élő közössége és szerves egysége.

4. Az Egyház Isten akaratából él ebben a világban. Itt, ebben a
mi mostani világunkban. Ezért van szervezete. A jó egyházi alkotmány
nem emberi tákolmány, hanem Isten drága ajándéka.

5. Az Egyház Krisztus műve. A rossz alkotmány ellenére is működik
benne Krisztus, A jó egyházalkotmány segíti és nem hátráltat ja az
Egyház munkáját. Az egyházjog nem öncél, hanem az Egyházat szolgálja.

6. Az egyházi hatalom forrása az élő Krisztus.
7. Az egyházi szervezetben nem lehet mérvadó sem a papi, sem

a "világi", sem a püspöki, sem a többségi-népképviseleti (demokratikus)-
önrendelkezési [autonomikus], sem a "vezéri" elv. Egyesegyedül Krisztus
a vezér, Ö a király az Egyházban!

8. Az Egyház szolgái és testületel közvetlenűl Krísztustöl veszik
az egyházi hatalmat. Aki Krisztustól hatalmat kapott, annak azt gyako-
rolnia is kell.

9. Az Egyház jogi szervezetének (egyházalkotmány) a feladata
elsősorban az, hogy gondoskodjék Isten Igéjének tiszta hirdetéséről és
a szentségek helyes kiszolgáltatásáról. Ennek szolgálion és belőle
meritse erőit az Egyházban minden életmegnyilvánulás : közigazgatás,
fegyelmezés, nevelés, karitativ és kulturális munka.

10. Az Egyházban az intézkedéseket nem lehet politikai, kulturális
vagy gazdasági érdekhez szabni. Csak egy acél: hogy Krisztus meg-
dicsőüljön a világ előtt!
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Wicbe~n "Felhívása" a belmísszíöra,
A keresztyénségben mérhetetlen erők vannak, amelyek azonban az

Egyház életében nem működnek mindig egyformán, hol szunnyadoznak, hol
pedig előtörnek. Ilyen erőkitörés történt Wittenbergben 1848 szeptember 22-én,
az Egyház fontos feladata, kötelessége gyanánt felismert, szervezett belmisz-
szió születésnapján. Sub pondere erescit palma - nehéz időkben indult fej-
lődésnek a belmisszió. A századeleji hadjáratok, továbbá a 40-es évek táján
beállott szűk aratás,éhínség, pusztító járványok következtében csapatosan
vándoroltak nyomorgó családok, kéregető gyermekek a német földön. Az in-
dusztrializmus megindulás ával a .vidékről városokba özönlő munkástömegek
erkölcsi és anyagi nyomorúsága tápláló talaja lett a kommunísta agitációnak.
1848 elején megjelent Marx és Engels «Kommunísta Kiáltvány»-a, amely
ezzel a mondattal kezdődik: «Kísértet jár kőrül Európában, - a kommunizmus
szelleme». A francia forradalom szabadságeszmél Németországban is szabad-
elvű mozgalmakat keltettek, A Mctternich által sugalmazott reakciós politika
ellen 1848 márciusában forradalom tört ki s véres utcai harcok után meg-
bukott a porosz abszolutizmus. A forradalom viharai, a zavaros, ínséges
helyzet, a szellemi élet erjedése, a hit és erkölcsi élIet lazulás a késztették a
német evangélikus egyházat az első egyházi nagygyűlés, az Ú. n. Ki'rchentag
megtartására Wittenbergben, 1848 év szeprember 21-23. napjain. Egy -Kir-
chenbund», azaz egyházi szövetség megalapítását határoztak el, amely azon-
ban nem nyert kivitelt. Mégis korszakos Jelentőségűvé lett ez a Luther váro-
sában tartott Kírchentag Wichem belmisszióra való hatalmas felhívása és a
belmisszió központi választmányának megalakulása révén. Luther sírja rnel-
lett, a vártemplomban, amelynek ajtaján egykor a 95 tételt kíszegezö kala-
pácsütések hangzottak el, harsan fel abelmisszióért Wichern lelkes, gyújtó
beszéde. ; I

Idézzük fel a belmisszió e döntő pillanatait az első wittenbergi .Kir-
chentag j-egyzőkönyve alapján. - A gyűlés első napjának délutánján a jelen-
lévők által személyesen alig ismert Wichem kéri felszólalásában, hogy más-
nap vegyék tárgyalás alá az egyházi gyakorlat kérdését, «Az Egyháznak
a gyakorlati életre vonatkozóan nagy tartozást kell Ierónia és új étetet kell
kezdenie». «A világtörténelem jelenlegi fordulópont jának a keresztyén Egy-
ház és sajátképen a német evangélikus egyház történetében is fordulóponttá
kell válnia». «Tudatára kell ébrednünk annak, hogy evangélikus egyházunk-
nak népegyházzá kell lennie, minthogy a népet kell az evangélium által
megújítanias. '

Amikor a gyűlés 2. napján, szeptember 22.-én, a délutáni ülésen a prog-
ramm utolsó pontjaként szereplö belmisszió az elnöknek Wichem fenti fel-
szólalására tett javaslata szerint elsőnek kerül letárgyalásra, Wichern meg-
említi, hogy a szóbanforgó üggyel évek óta foglalkozik és az élete hivatását al!-
kotja. Rámutat a belmisszióval szemben még az egyháziak részéről is fenn-
álló sajnálatos félreértésekre és ellenkezésre. «Egyedül nékem' szilárd meg-
győződésem kezdettől fogva, hogy az Egyháznak a belmissziot kezébe kell
'vennie».

Wiehern szavai a legnagyobb lelkesedést váltották ki, a gyűlés tagjait
az a tudat töltötte el, hogy Wíchern az Egyház életének lényeges pontját érin-
tette. Kiáltások hangzottak fel, hogy most mindjárt beszéljen abelmisszid-
ról. A felbuzdúlást nem lehetett visszatartani s az elnökség a napirend elle-
nére is hozzájárult a közóhajhoz. Igy szólalt fel WlÍchern előzetes készülés
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nélkül, hogy II kívánt előadást a belmíssztóröl megtevtsa. Wichern e, .hes:z:é
dével új korszak köszöntött be a német evangélikus egyházba. A \szíve 'mé-
lyéig megindult nagygyűlés óhajára foglalj.a össze azt, ami abelmisszióbaru
való mélyreható munkássága nyomán az ő hívő, szerető, egyházáért és né-
péért égő lelkében volt.

Wicherr meghatározta először a belmisszió területét. Visszautasítja azt
a tévedést, hog; a belmisszió feladata csak a szegények és műveletlenek men-
tése; épen úgy vonatkozik a gazdagokra, előkelőkre és a Iegműveltebbekre,
amennyiben eltértek az evangéliumtóI. A belmisszió területének határát a
keresztség jelöli meg. Szükségessége attól függ, vajjon a megkeresztelt keresz-
tyénség között van-e olyan gondolkozásmód és életalakulás, amely nem keresz-
tyén, hanern pogány. Képet rajzol a vándorló kézműveslegények nyomoráról.
Melyik gyülekezethez tartoznak a vándorok seregei ? Ki szolgál nekik az Igével?
Eddig senki sem törődött velük. Rámutat anémet diaszporára, különös'en az
európai Iővárosokhan Ievőkre, amelyek nagyrészt az ide-oda hullámzó munkás-
ságból állanak. «Mi történik a hazai ev. egyház részéről 'a diaszporáért? Még
néhány évvel ezelőn megmosolyogták azokat, akik Párisban, Londonban s a
francia Svájcban az ateista komrnunizmusnak népünk fiait behálózó iskoláit
ismerték fel s hazánkat és egyházunkat fenyegető veszélyekre figyelmeztettek.
Marr Vilmo:"" most vakmerő orcával árulta el a titkot: egy szövetséget alapí-
tottak, melynek alapelve, hogy az embereket Isten személyes ellenségévé tegye •.
Wichern felfedi a szálakat, melyeket ez a szövetség Németországban font. A
fejedelmekkel és a kapitalistákkal együtt átkozzák a német munkások az
Istent:

«Fluch dem Gott, dem blinden, dem tauben,
Zu dem wir vergebens gebetet im Glauben,
Auf den wir 'vergeblich gehofft und geharrt,
Er hat uns gefoppt und hat uns genarrt!»

Akik így átkozódnak, azok, mint megkereszteltek, testvéreink! Ki nyujt feléjük
kezet, hogy őket a mélységből megmentse?

Felhívja a figyelmet a nomádszerűen bolyongó és gyakran a nyomorú-
ságban elzüllő vasuti munkások egyháztalanságára; míndenekelött azonban a
nagyvárosokban összehalmozódó, az egyházi szervek által el nem ért proletá-
riátusra, a bűnnek és anarchiának tudatlanság, félrevezetés és éhség által elő-
készített talajára. Ott érík meg tetté az, amit az Istentől elfordult filozófia úgy
állít a műveltek Slieme elé, mint az intelligencia virágát. Majd a börtönök,
fegyházak ajtait nyitotta fel az egybegyültek előtt és bepil1antást adott abba az
éjtszakába. amelyben a világosságtói és vigasztól elhagyott, mindig mélyebben
a bűn hatalmába eső foglyok vannak, akik között 'még az is előfordult, hogy
Isten helyett az ördöghöz imádkoztak. Hol van könyörület és testvériség a
foglyok, hol van a szabadonbocsátottak számára, akik közül ismét ezrek lesznek
a társadalom pestísévé '1

Kétségkívül az Egyház hivatása, hogy ezeknek és minden hasonló esetben
segítséget vigyen és pedig főként a belmisszió kifejlesztése által. Mikép ala-
kuljonez, az a szükség különféle változataitól függ. A szerétetnek legyen éles
szeme, hogy mindent lásson és a segités útjait felfedezze, Németországban és
más országokban eddig már meglévő szeretetmunkáról való megemlékezés után
következőkép folytatja fejtegetéseit: Evangélikus népünknek szüksége van a
belmisszió teljes kibontakozására. Az evangélikus Egyház alapelvében kezdettől
fogva bent van a nyomorultak és elveszettek iránti szeretet, ennek a szerétetnek

*) Kereskedősegéd, újságíró, ateista, szocíalista:agitátor, végül antiszemita.
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-~eljcs gazdagságában való felébresztése azonban szellemének későbbi kifejlésé-
hez tartozik. Baj volt, hogy a mentő szerétet tevékenysége a legújabb időkig
csaknem kizárólag az ifjúságra és a szegényekre szorítkozott. Ugyanolyan
komolysággal kell a felnöttek, a családok, magas és alacsony rendűek felé
fordulnia. Legbensőbb állapotaink regenerációjára van szükség államban, Egy~
házban és társadalomban. A tömeges romlással szemben az Isten erejével fel-
fegyverzett Egyháznak a belmisszió művében kell haroot indítani.

Röviden megjelöli Wichem mindhárom irányban a belmisszió feladatát.
Az állami viszonyokat tekintve kijelenti, hogy a belmisszió nem mond ítéletet
államformák felett, sem politikai pártok között nem dönt, hanem azért mun-
kálkodík, hogy az állam polgárait, bármilyen államforma alatt, keresztyén
szellemmel hassa át. Ha nem ilyen értelemben munkálkodnék az Egyház,
akkor az állammal együtt alámerülhetne. A szocíálís oldalt illetőleg nagy
melegséggel száll síkra azért, hogy a munkásszervezetnek megadott jogot az
Egyház saját feladataként keresztyén szellemmel töltse be. Ezáltal megnyílik
előtte az út, hogy a nép szívéhez hozzáférjen és az evangéliumot 'ismét a
néptömegekbe vigye. Az Egyháznak nem szabad nyugodnia, amíg a Krisztus-
ról szóló hírt ismét mindenki el nem fogadja. Nem jönnek az ernberek az Egy-
házhoz? - úgy az Egyháznak kell hozzájuk mennie, mert Krisztus is hozzánk-
jött, hogy megkeresse és megtartsa. ami elveszett, Új utakat kell törni, hogy
Isten igéje a néptömegekhez eljusson. A keresztyén irgalom minden meglevő
művéhez új buzgósággal kell hozzálátnunk és azokat személyesen ható erővel
kölcsönös támogatásra összekötnünk.

Erre az egész munkára azonban az Evangélikus Egyház tegye rá pecsét-
jét és tanúsítsa: a belmisszió munkája az enyém! A szeretet hozzám tartozik;
mint a hit. Krisztust nemcsak Isten élő igéjében, hanem cselekedeteiben is
hirdetni kell rés e cselekedetek legfőbbje. a mentő szerétet. Ha ilyen értelern-
ben találna felfogásta a belmisszió, akkor új jövő virradna számára. De nincs
hajnal bűnbánat nélkül! Mindnyájan alázzuk meg magunkat az Úr előtt
vétkes tartozásunkért, amely öröklött, általános,egysZlersmind azonban szemé-
ly-es. Ez a töredelern legyen határkő a régi és az új idők kőzőtt egyházunkban.
Akkor az Egyház kincse, az egyetemes papság, melyet nem annyira jogként.
inkább kötelesség gyanánt kell érvény-esíteni és amelynek központja és védelme
az Istentől rendelt egyházi hivatalban van, meg fogja valósítani, hogy a
belmisszió mustármagja árnyékot adó fává növekedik, amely egész népünknek
hirdeti Jézus Krisztus megmentő hatalmát. «Igy tekintem abelmissziót -
végzi beszédét Wichem - és így okolom meg indítványornat, hogy azon tárgyak
közé, amelyekkel a szövetkezett egyház foglalkozni fog, a belmisszió fel-
vétessék.» l ! -

A belmísszióra való e hatalmas, prófétai ihletettségű felhívás által idézte
elő a csodálatosan munkálkodó Isten, amint Wichem a másnap délutáni gyű-
lésen tartott előadásában mondja, hogy "a föld mélyén barázdálttá lett és alkal-
mas arra, hogy a hitben műkődő mentő szeretet új isteni vetését kicsiráztathassa
magáhans. Ebben az előadásában fejti ki a belrnissziói központi választmány.
megalakításának szükségességét s indítványára alakul meg ott Wittenbergben
a belmísszíói mozgalom középpontja, legfőbb összefogó és irányító szerve, a
«Central-Ausschuss für die innere Mission.» Igy született meg Wichem felhí-
vására a reformáció születésí helyén, Wittenbergben, a mai értelemben vett,
szervezett belmisszió!

Wíchern történelmi jelentőségét fejezik ki azok az elnevezések. amelyekkel
őt illetik: atyja, úttörője, szervezője, megalapozója, prófétája abelmissziónak.
A wittenbergi nagy napokat követő évben megjelent «emlékiratás-ban (Denk-
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schrífts ) megadja a belmisszió irányvonalait; alapvető, még ma is a legnagyobb
értékű irata ez a belmissziónak. Wichem elévülhetetlen, nagy jelentősége, hogy
határozottan, erőteljesen feltárta, érvényre juttatta azt az igazságot: mivel 'az'
Evangélikus Egyház a Krisztusban val6 hit egyháza, azért az Evangélikus Egy,-
ház Krisztus szeretetének egyháza. Nem tett ő ezzel újat az Ágostai Hitvallás
egyházfogalmához, hisz a «szenteknek ésigazán hivőknek közössége- ((congrega-
tío sanctorum et vere credentium») magában foglalja ezt. Mégis Wichem volt az,
aki az Evangélikus Egyház életében kihangsúlyozta, eleven tűzként felélesztette
a megmentő szerétet lángját. A hitből fakadó keresztyén szeretetmunka apos-
tola Wíchern, akinek a mi időnkben is, a mi számunkra is sok mondanivalója
van. Ezért szólaltattam meg a multból belmisszióra való felhívását.

Amikor szociális kérdés akúttá válik, abban az évben, amikor Marx Kom-
munísta Kiáltványa a világ-proletariátus tudatába beleviszi az osztályharoot
s nyiltan hirdeti, hogy a proletariátus célja minden eddigi társadalmi rend:
erőszakos Iedöntése, s fenyeget az elkövetkezendő kornmunista forradalom-
mal, abban az esztendőben harsan fel evangélikus egyházunkban a szerétet
harci riadója Wichem ajkán. Wichem helyesen ismerte -fel, hogy aszociális
kérdés megoldására nem elég csak az ínségesek, az áldatlan szociális helyzet
nyomorultjai iránt megnyilvánuló mentőmunka, hanem az élet minden vona-
lán belső megújulásra van szükség. Az élet arculatán Itiütköző betegségi tüne-
tek belső bajokra vallanak. A külső segítésen túlmenően belső orvoslásra van
szükség az Evangélium által. Wichern szerint az Egyház szociális 'feladatát a
belmisszióval tölti be, amely hitből szűletett keresztyén szeretetmunka az
emberiséq belső meqújulására 'és külső gondozására.

Napjainkban a szociális helyzet kiéleződése és súlyosbodása egyházunk-
nak kötelességévé teszi a szociális kérdéssel való fokozottabb foglalkozást. A
szociálís kérdést behatóan kell tanulmányoznunk és alaposan megismernünk.
Időszerű a mult idevonatkozó értékeinek felelevenítése is. Evangélikus egyhá-
zunknak nem az a feladata, hogy társadalmi és gazdasági rendszereket "dJol~
gozzon ki, harnem az, hogy az emberi alakítsa, formálja, a lelkeket te-
lítse szociális érzéssel, felelősségtudattal, a szociális szetetetet a szi-
uekbe plántálta és a szociális igazságot a lelkiismeretben [elébresz-
sze. Az embert kell kereszty.én szellemmel áthatva meqűjitani, az embernek
kell újonnan szűletnie, hogy új élet ualósulhasson meg a földön. Ezáltal töln
be szociális feladatát is Krisztus szellemében egyházunk. Ezzel járul hozzá
evangéliomi értelemben korunk égető, nagy problémájának, a szociális kérdés-
nek megoldásához,

Az Egyház, mínt a legnagyobb hatalomnak, a világot meggyőző hitnek
és az embert megmentő szel'etetnek tulajdonosa, birtokosa, ebben a mai
vajúdó, válságos helyzetben, a világtörténelem újabb fordulópontján, teljes
erejével azon legyen, hogy az emberlelkek a Krísztusnak hódoljanak meg,
hogy a születendő új világ nemzedéke a mostaninál nagyobb mértékben álljon
Isten országának uralma alatt. Krisztus Egyházáé a leghatalmasabb erő, a leg~
nagyobh érték: «a szeretet által munkátkoáo hit» (Gal. 5,6) - fel hát arra a
belmísszióra, melyet Wichem így határoz meg: «Az egész oalodi keresztyénség
bit- és életerőinek kijeitése s megbizonyítása az Egyházban, az államban és a
szociális élet mitiden alakulatában legyőzésére mindennek , ami nem keresztyén
és keresztyén ellenes, akár a családban és gyülekezetben, akár életmódban es
töruényhozásban, akár tudamátujbati és műoészetben, akár a nép s népek anyagi
és szellemi életének bármely ágában keresett is teret, uagy talált helyet.»

(Alsóság) Balázs Béla.
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Középiskoláink és az egyház.
1. Korszellem és vallásos nevelés. Amikor egyes korokban erős a fe-

szültség a különféle világnézetek, egyházak, társadalmi osztályok, nemzetisé-
gek között, s amikor ezekben a feszítő és feszülő keretekben jellegzetes, ket:
mény vonásokkal rajzolódik ki a bennük levő szellemi arcél, akkor ';nagy
jelentősége van mindig az iskolának. Minél hevesebb ellentétben állnak egy-
mássa' az egyházak, vagy nemzetiségek, vagy politikai partok, annál nagyobb
hévvel vetik magukat az ifjúságnak, a «jövős-nek nevelésére, mint a zászló-
jukra írt jelszó halhatatlanságának biztosítékára. Kell-e mondanom, hogy
ma világszerte ilyen erős feszültségű, elvhareos Imrban élünk? Kell-e rámu-
tatnom, hogy mílyen lázas buzgalommal igyekszik mindenf'ajta közösség az
Hjúság nevelését kezébe venni és irányítani? Csak utalok a legsajátosabb
tipusokra : ott van a «Hitler]ugend», mögötte az új nemzeti öntudatra ébredt,
erőt központosító német nemzeti szocialízmus, ott van a «halilla», mögötte
Mussolini robusztus alakja s a fasizmus, Míg a - mondjuk 30-40 évelőttí -
közömbös kor mínden téren inkább az egyéniség jogát s az egyéni erők ki-
fejlesztését hangsúlyozta, addig most előtérbe lép a közösség érdeke. Kétség-
telen, hogy amikor a kőzösség akarja megnyerni az ifjúságot, akkor kevésbbé
a tananyagra helyezi a súlyt, mint mindarra, ami az ifjúság egész lelki életét,
egész valóját megragadja, ami a közősség elveit vele elfogadtatja, ami .szug-
geráló erővel viszi a kítűzött cél felé. Ez az oktatással szemben' a propagandisz-
tikus nevelés. Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi időben oly sokat beszélnek
arról, hogy az iskola ne csak tanítson, hanem neveljlen ís. Sebes Ferenc a.
középískoláról szóló törvényjavaslat tárgyalásánáll934. május 3-án a felső-
házban mínt előadó mondta: "Egészen időszerű orientáció, és amint az indo-
kolás mondja, és amint azóta is ismételten kijelentette a miniszter -úr, az
egész középiskolai elgondolásnak elsődleges, primárius feladata a nevelés».
Ennek a nevelésnek a jellegét is megmondja az előadó: '« vallási alapon,
tehál hívő, és vallási alapon erkölcsös, tehát hitből élő állampolgárt .kíván
nevelnis. Ha visszagondolunk a kommunízmus idejére, ha gondolunk az
orosz viszonyokra, a Hitler elötti Németországra, akkor értjük meg, hogy
mílyen nagy jelentőségűek ezek a szavak Maga az állam 'úgy látja, hogy amint
folytatólag az előadó mondotta: «az életkűzdelemben az van előnyben, akinek
tarsolyában ott van a hit is, és a nemzetnek leghívebb támaszai a hitből
élő, tiszta, erkölcsös polgárok». Logikusan következik ebből, hogy az állam
«a magas értékelést, amelyet a vallás és vallásos nevelés iránt kifejez, átviszi
a történeti egyházakra. a valláserkölcsi nevelésnek hivatott, mondjuk Isten-
től rendelt képvíselöíre és ezeknek az egyházaknak a nevelés terén, hogy
céljaikat annál biztosabban megvalósíthassás, bizonyos szabadabb mozgást,
kedvezményeket biztosít». Azt mondhatjuk tehát, hogy az állam színte elvárja
és kívánja a történeti egyházuktól, hogy a vallásos nevelést fokozottabc
mértékben tegyék az iskolai nevelés központjává, mert hiszen csak így ért-
hetjük a hivatalos előadó nyomatékos kijelentéseit. Nem tartom itt szük-
ségesnek részletes kífejtését annak, hogy miért helyezkedett az állam ilyen
erősen a vallásos nevelés álláspontjára. Csak utalok arra, hogy az állam bizo-
nyára az őszinte vallásosságot tartja a kommunízrnus legbiztosabb ellensze-
rének. De nemcsak az állam, maga az 'ember, az emberi 'élet sóvárog az erő-
sebb vallásos élmény után a sok csalódás közepette, amely míndenfelől érte.
Igaza van Stanley Jonesnek : «Az élet most ott áll az egyház ajtói előtt s várja
a lelki vezetés, a meggyőződéses ístenélmény, az ön- és bűnlegyöző diadalmas
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életerő és igaz tevékenység néhány tísztazengzetű szavát>. Az egyházak köte•.
lességüket mulasztanák, ha nem igyekezuének a feléjük fordulo emberi szí-
véknek nyujtani azt, amire őket az isteni gondviselés az emberiség e nehéz
évtizedeiben elhívta. Ez a kötelesség teszi a vallásos nevelést az egyházak
részére is fokozott mértékben fontossá. Minden egyház, természetszerűen
evangélikus egyházunk is azért tart fenn sokszor erején felüli áldozattal ísko-
lát, hogy az ebből az iskolából kikerülö tanuló ifjúság egyháziasan vallá-
sos, - nálunk «evangélikus ifjúság» legyen. Az evangélikus iskolának, ha
ezt a jelzőt nem pusztánepithetOiIl ornans-nak kívánja tekinteni, el kell
tehát mindent követnie, hogy az útravalók kőzött, amelyet a tőle távozó ifjú-
ságnak nyujt, ott legyen a hit, s ott legyen az evangélikus egyházi élet iránt
való meleg szeretet, a közösség tudata, az evangélikus egyház evilági és a
túlvilági létre mutató munkáját megbecsülö értéke lés, a hála a lelki kincsekért,
amelyeket egyházától, iskolájátél nyert!

II. Középiskoláink népessége, felekezeti arány. Olyan iskolát, amelyben
az egyházias vallásosság bármi okból kifolyólag nem érvényesülhet, az egy-
háznak nem érdemes' fenntartaní. Evangélikus egyházunk hét fiú és három
leánykőzépiskolájában 2840 fiú lés 821 leány tett vizsgálatot az elmult 1933-
1934. tanévben. Ha ,a felekezeti megoszlás szempontjáhól nézzük ezeket a
tanulókat, arra a meglepö eredményre jutunk, hogy a 2840 tanul6b6l csak
1228, tehát nem is a fele evangélikus; 458 református, 731 katolíkus, 385 izrae-
IHa, a többi megoszlik egyéb felekezetek közőtt. A leánykőzépiskoláinkban
a 821 tanuló közül 377 volt evangélikus. Különösen egyes intézeteknél feltűnő
az evangélíkus tanulők számának alacsony volta. Legkedvezőtlenebb ebből
a szempontból a helyzet a két nyíregyházi iskolában. A fiú iskolában az
evangélikus tanulők az összes létszámnak csak 16 %-át teszik (455-ből ,76),
a leányiskolában ugyanott csak 13 %-át (237-ből 32)! Nyiregyházán főleg
a reformátusok és az izraeliták látogatják iskoláinkat. Az aszódi reálgimná-
ziumban a katolikus tanulők vannak nagy többségben: 382 tanulóból 221
katolíkus és 104 az evangélikus, úgyhogy az evangélikus tanulők az egész
létszám 27 %-át, a katolikusok pedig 57 %-át teszik. Legjobb a helyzet ebből
a szempontból a soproni evangélikus Iíceumban, ahol az ev. tanulók az
egész létszám 82 Ojo-át teszik. Bármennyire örvendetes is az, hogy más val-
lású polgártársaink akár az adott helyzet, akár belső meggyőződés alapján
készséggel bízzák gyermekeiket egyházunk nevelésére, ennek a helyzetnek
egyes ískoláinkra nézve kedvezőtlen következménye lehet. Először is, ha a
más felekezétü tanulők akár felállított új, más vallású kőzépiskola, akár
az illető egyház részéről történő erős propaganda (van rá példa!) Ikövetkez-
Lében elmaradnak, az illető iskola léte forogna kockán. Másrészt önként ~fel:-
vetődik az a gondolat, hogy vajjon egy olyan középiskolában, ahol 237 tanu-
lóból csak 32 az evangélikus, lehet-e igazán evangélikus egyházi kőzszelle-
met teremteni a tanulők között?

A központi Statisztikai Hivatal kímutatása szerint az egész országban
1930j1931.~bien 4270 evangélikus vallású középiskolaí tanuló volt. A 4270
evangélikus tanuló közül (ha átlagnak elfogadjuk ezt a számot' 193'3j1934.:'re
is) evangélikus intézetben tanult 1605, viszont állami, illetőleg más felekezetű
iskolának növendéke volt 2665 evangélikus tanuló, tehát 1060-nal több, mint
az evangélikus középískolákban. .Ezeknek legnagyobb része természetesen a
helyzet adottságánál fogva, diaszpora mivoltunknál fogva helyezkedett el más
iskolában. De itt szóvá kell tennünk, hogy bizony igen sok esetben indoko-
latlan a szüllJk részéről az evangélikus középiskolák elkerülése. Tudunk ese-
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teket, amikor sem többe nem kerülne, sem távolabb nem volna az evangélikus
középískola, mint egy más vallású vagy állami s mégis odahajolnak a ('ZÜ;L
lők. Pedig, ha egyházunk iskolát tart fenn, akkor elvárhatja öntudatos tagjair-
tói, hogy gyermekeiket evangélikus iskolában nevéljék.

Ill. A vallásos neuelés külső keretei, ifjúsági egyesületek s ezek mutt-
kája. Ami most már az egyes iskolákban folyó hit- és egyházépítő munkát
illeti, itt főleg az értesítők adataira vagyok .utalva. Sajnos, nem ismerem,
nem ísmerhetem személyes tapasztalatok alapján az egyes iskolák ezirányú
munkásságát, szellemi légkörét. De az értesítőkből is elég sok adat áll ren-
delkezésre, bár nem rníndegyik terjeszkedik ki egyformán erre a szempontra.
Míndenesetre kiuánatos, hogy az értesítők ez irányú beszámolói minél tetje-
sebbek legyenek. Ha a sportköri eseményekről oldalakon keresztül olvas-
hatunk, a bibliakőrnek, belmisszióí egyesületnek, vagy bármi néven nevetett
egyesületeknek vallásos irány ú munkássága is megérdemli az ismertetést,
a részletesebb beszámolót. A külső keretek, amelyekben az ifjúság vallásos
nevelése, lelkűletének irányítás a, szeretetmunkára való szoktatása, egyházá-
nak megkedveltetése történik, mínden középiskolánkban megvannak. s meg-
van mínden kÖ21épiiskolánkbanloermészetszerűen a vallásos nevelés irányitója:
a vallástanár. A kűlső keretek többféle elnevezésűek, úgy, amint a helyi
körülmények között kialakultak. Az egységes elnevezés nem szükséges, h~~
szen azért egyéniségek az egyes iskolák. Csak' óhajtandó, hogy a '«Gyáml
intézet» elnevezésű egyesületek működése ne merüljön ki a gyüjtésben és
segélyezésben, ha más vallásos irányú egyesület nincsen. Egyik másik érte-
sítő részletesebben, másik kevésbbé pontosan, de a legtöbb mégis megjelöl,
a célt, amelyet ezek az ifjúsági vallásos egyesületek el akarnak érni: «Az
ifjúságot hozzászoktatja a reá váró egyházi munkához, éleszti az egyház~
építő áldozatkészséget ... ', «Cél az egyesület tagjai valláserkölcsi életének
élmélyítése ... ", «Igyekezik tagjaiban elmélyíteni az őszinte vallásos érzést
és fokozza az evangélikus öntudatot», «Cél az áldozatkészség, keresztyén sze-
retet erényének kifejlesztése», "Arra törekedett, hogy evangéliumi hittől át-
hatott, öntudatos evangélikus ifjakat neveljen ... ', "A kör célja öntudatos
evangélikus leány tipus kiformálása». Minden egyesület célkitűzése eszemelt-
vények alapján is röviden így foglalható össze: vallásosság, egyháziasság, sze-
retetmunka, Nem is lehet kifogásunk a cél megállapítása ellen, valóban erre
kell ifjúságunkat nevelni. A célt most már ezek az ifjúsági egyesületek a követ-
kezö munkássággal igyekeznek elérni: 1. Bibliakörökben biblia oluasás. 2.
Ifjúsági egyesületi munka. Amint az értesítőkből kivehető, ez a munkásság
előadásokból és megbeszélésekből ,áll. Az előadásokat részben .a tanárok,
részben maguk a tanulők tartják. Békéscsabán p. o. a tanári testület tagJai
tartottak Lutherről sorozatos előadásokat. Az előadások témáira vonatko-
zólag főleg az a;Sizódi és a soproni 'értesítőkböl nyerhetűrik tájékozódást •.
de bizonyára hasonló irányú működést fejtettek ki a többi ifjúsági körök is.
I ó volna, ha a töfjbi érteSitő is közölné a feldolgozott témákat, ennek csak
hasznát látná nevelésügyünk. .Az egyesületi munkához tartozik a több he-
lyen megemlített iratterjeszlés is. Kőszegen p. o. az elkelt vallásos könyvek' •.
lapok, iratok és Luther-rózsák értéke 150 pot tett ki. 3. Szeretetmunka,
jótékonyság gyakorlása. Ezt a munkát az ifjúsági gyámintézetek gyüjtés és
segélynyujtás útján végzik. A nyíregyházi reálgimnáziumban hetenként egy~
egy fillért hoztak fel a fiuk az első vallasórára a gyámiintézet céljaira. A ü,sz,
tán gyámintézeti gyüjtés, illetőleg a gyámintézeti célokra való adományozás
1124.10 pot tesz ki. E gyámintézeti gyűjtéseken kívül az ifjúsági segítő egye-
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sületek a tagdíjakból és a gyüjtött adományokból, offertóriumokból igen
szépen segélyezik a szegényebb tanulókat s így nevelik önmagukat a szocíá-
lis munkára (pl. soproni Iíceum, nyíregyházi leánygimnázium).

Szándékosan részletesebben tártam fel ezt az ifjúsági munkát, mert
az iskola egyéb munkája mellett ez a csendes, áldásos munka kevésbbé fel-
tűnő. Egyházi közvéleményűnknek is alig van alkalma tudomást szerezní
arról, hogy ilyen irányú buzgó munkálkodás folyik. Az ifjúsági munkában
arra kell törekedni, hogy a belmísszíói egy-esület ne legyen második önkép-
zőkörré, amelyben dolgozatokat írnak és felolvasnak úgy, mintha irodalmi,
vagy történeti, vagy természettudományi munkáról volna szó. A vezető vallás-
tanárnak meg kell találni a helyes témákat, amelyek nemcsak az észt, ha-
nem mindenek előtt az érzelmi világot foglalkoztatják, s meg kell találni
a téma helyes feldolgozásának módját, amely érdeklődést kelt. Ha ez mín-
denütt fontos, úgy mindenek előtt fontos itt! Ha a tanulök tartanak előadást,
úgy ezt a vezetőtanárnak természetszerűen különös gonddal "kell előadás
előtt átnéznie, még inkább, mint azönképzőkörök tudományos dolgozatait.
A bíblíakörökben pedi:g a Biblia magyarázata csakis a vallástanár veze-
tése mellett történjék. A Biblia magyarázatához annyi világ-, lélekismeret,
tudás szükséges, hogy. azt maga a tanuló nem végezheti. Hozzájárulhat, be-
szélgethet a témáról, de a célkitűzést, a 'vezetés irányát a vallástanánnak
kell megszabni.

,IV. Tanári testületek és az egyház. Közhely, hogy a tanári testület szel-
lemétől függ az iskola szelleme. Nagy elhivatottság, nagy felelősség. Ha tehát

-azt kívánjuk, hogy evangélikus iskoláinkban evangélikus szellern legyen, ez
a követelmény természetesen azt jelenti, hogy mindenek előtt a tanári testüí-
let minden egyes tagjának példaadó egyéniségnek kell lenni ebben az irány-
ban is. T-ehát az a lappangó, sőt kifejezésre is jutott ,kifogás, mondjuk vád,
_hogy a középískola egyházi szempontból nem teljesíti teljes mértékben a hozzá-
fűzött kívánalmakat, mert evangélikus középosztályunk sem nem eléggé val-
lásos, sem nemeIéggé egyházias, tulajdonképpen a tanári testületek ellen szól.
Amint egyik egyházi lapunk cikkírója nyiltan mondja: «amikor a katolikus
középiskolák vallásos nevelési munkáját összehasonlít juk evangélikus közép-
iskoláink ily irányú munkájával, akkor a mérleg serpenyője bizony a kato-
likus középiskolák javára billen le». «Alig tudunk oly evangélikus középisko-
lát találni, ahol a gyülekezet tagjai nem panaszolnák, hogy a tanári kar sok
tagja nem látogatja az istentiszteleteket». Ezekkel a megállapításokkal szem-
ben legyen szabad röviden csak annyit megjegyeznem, hogy a katolikus vallá-
sos nevelésnek egészen más eszköz-ei vannak, mint nekünk, s az evangélikus
(vallásos él-et belső jellegéből kifolyólag nem annyira érzékelhető, mint a kato-
líkus, amely egyébként a mai időkben sokszor nem is vallásosság, hanem a
konjunktura termelte állásfoglalás. Nem helyes tehát ezeket úgyegyszerűen
szembeállítanunk egymással. A második állítás a tanárok templomlátogatására
vonatkozik. Meg vagyok róla győződve, hogy ez elhamarkodott általánosítás
volt I Mégis, ha kifogás merült fel, akár elszórtan is, úgy nekünk, tanároknak,
az első dolgunk legyen a komoly önvizsgálat. Mert kétségtelen, hogy csak az
egész tanári testül-et egységes szelleme tud egységes, harmónikus l-elki életet
teremteni a tanulóságban. Ha a tanári testületben csak egy is akad, aki akár
tetteivel, akár szavaival ellentétben áll azzal a vallásos eszménnyel, amely
felé fiainkat vinni óhajt juk, úgy az eredmény már kétes. Nemcsak a tantárgyak-
ban szükséges a koncentráció, hanem még fokozottabb mértékben a nevelés-
ben, mert hiszen sokszor egy szó, egy hanglejtés, vagy kézlegyintés a legszebb.
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prédikáelót egy szempillantás alatt agyonüti a meg nem állapodott ifjú ld-
kekben. Az evangélikus tanárok szolgálatí pragmatikája olyan formán is akarja
a tanári karok vallásosságát. egyháziasságát .fokozni, hogy egyenlő mínösítés
esetén a teológiát is végzett tanárokat előnyben részesíti. Az utóbbi években,
sajnos, nagyon kevesen szánják rá magukat erre a míndenesetre terhes és
költséges vállalkozásra, pedig ebből remélhetőleg haszna lenne iskolának,
egyháznak, sőt a mai állásversenyben az egyénnek is. Különben az evangélikus
középískolák tanárai egyházuk iránt érzett kőtelességük tudatában voltak
akkor, amikor immár 27 évvel 'ezelőtt megalakították az országos ágo h. 'ev.
tanáregyesületet, amelynek célja: "az evangélikus iskolák szellemének, amely
az evangélíum és a történeti fejlődés folytán sajátosan kialakult, mint nem-'
zeti és egyházi szempontból értékesnek megmentése, ápolása és fejlesztése •.
Az evangélikus tanárság is tudja, hogy acélt még nem érte el, de igyekezik,
,hogy elérje azt. S fokozott mértékben kell igyekeznie, mert a lelkekért folyó
mai példátlan harcban csak az győz, aki teljes belső meggyőződéssel, önfe-
gyelmezö példaadással, huzdító szóval lelkesíti a vezetésére bízott ifjú lel-
keket s így oltja beléjük az evangélikus egyházban nyujtotl értékek szere-
tetét, megbecsülését.

Itt említern meg, hogy evangélikus középiskoláink általában nagyon
elhanyagolják az ének és zene tanítását. Míg a mi ~skol~k közűl csak a két
1Jiudapestinek van külön zenetanárja. - a reformátusoknál általános. Pedig
hogy mennyire egyházi érdek volna az egyházi énekeknek begyakorlása, arra
kár szót vesztegetni. Több iskola érzi is ez s igyekszlk a lehetőség szerint
pótolni, p. o. egyik intézetnél a vallásórából 15 percet-az egyházi énekre SZleID-
lalkozik ugyancsak a valLástanár az egyházi ének tanításával. Dícséretre méltJó
törekvések, de végleges megoldás a külön ének- és zenetanár alkalmazása volna.
tel a vallástanár, - másutt az I-IV. osztályban kűlön heti .egy órában fogr

A nevelésnek általában s így természetesen a vallásos nevelésnek is
elsőrendíí tényezői az internálusok. Annyira jelentősek, hogy külön tanulmány-
ban kellene jelentőségük kel foglalkozni: itt egyelőre csak annyit, hogy ezzel a
hatalmas nev,elésieszközz'el immár 8 evangélikus kőzépiskolánk van ellátva, és
pedig az aszódi, bonyhádi, soproni, szarvasi, nyiregyházi, budapesti fiú- és a
budapesti és köszegí leányközépískola.

v. Fenntartó testületek. Egyházi ellenőrzés. A 10evangélikus középiskola
közül háromnak (Sopron, Kőszeg, Aszód) az egyházkerület, kettőnek (Bonyhád,
Szarvas) az egyházmegye, ötnek (budapesti fiú- ésleányközépiskola, nyiregyházi
f~ű- és leányközépiskola s a békéscsabai) az illető egyházközség a fenntartója. A
fenntartó közősségek képvíselőí s mindenütt bermészetesena felekezeti főhatóságrit
képviselő püspökök iskolalátogatásaík alkalmával különösen vizsgálat tárgyává
teszik az egyház és iskola egymáshoz való viszonyát, a vallásos szellem érvé-
nyesülését az egész iskolai életben. Felmerülhetne a kérdés, hogy az evangé-
likus középiskolák egyházi ellenőrzése szempontjából nem volna-e helyes az
evangélikus középískoláknál is olyan felekezeit főigazgatói állást szervezni,
mínt a reformátusoknál van. Nézetünk szerint a tanügyi ellenőrzésre úgy is
ott van az igazgató és a miniszteri megbízott, a felekezeti főigazgatónakebből
a szempontból való látogatása ésellenörzése nem szükséges, az egyházi szem-
pontok szerínt való felülvizsgálatot pedig Leghelyesebb, ha a felekezeti főható-
ság, a püspök, közvetlenül végzi. A felekezeti főigazgatóság mellett csak egy
érvet tudnék felhozni, hogy t. í. a felekezeti főigazgató az összes evangélikus
középiskolákat meglátogatva jobban áttekínthetí az evangélikus középiskolai
oktatás és nevelés egyetemét, mínt az egyes felekezeti főhatóságok, s ami jót
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észlel az egyes iskoláknál, arra felhívhatja a többiek figyelmét. Ezt azonban
meg lehetne valósítani úgy is, mint ahogyan a nyiregyházi gimnázium 'fenn-
tartó hatósága már megkezdte, hogy t. i. módot adott igazgatójának 20 közép-
iskola meglátogatására. Bizonyára mínden iskolában vannak sajátos értékek,
amelyeket megfigyelni, azután máshol is gyümölcsöztetni helyes volna,

!Bár a tanári fizetések legnagyobb részének átvállalásával az állam a
terhek jórészét magára vette, még m:i:ndigelég nagy az az összeg, amelyet a:
fenntartónak áldozni kell. A fenntartó közösségeknek természetszerűen pedig
míndenek előtt a közősségek egyes tagjainak érezniök kell, hogy az iskola
(nem tehertétele az egyháznak, hanem eszrnéiért vívott harcának leghatal-
masabb eszköze. Ha ez a meggyőződés hatja át úgy az egyes egyháztagokat,
mínt a kűlönbőző egyházi szervezeteket, akkor meg a mai nehéz időkben
is szívesen fognak áldozni. Minden egyes egyháztagnak át kell éreznie, hogy
ez az iskola az «enyéms l Viszont az iskolának tudnia kell, hogy az Egyház
talajából nőtt fel s az Egyház tőle velvárja az evangélíum szellemében való
nevelést! r

Evangélikus egyházunkban az egyház és iskola sorsa mindig a legsze-
rosabb összefüggésben volt! Csak a soproni egyházközség történetére utalok.
Sopronban kétszer: 1584-1601.í-ig és 1674-1682-ig némult el a templom ha-
rangja, s íme, ugyanakkor elnémult az iskola csengöje is! Lelkészek és taná-
rok együtt mentek a számkivetésbet Legyen ez a mult intő példa; a templomha-
rang és az iskolacsengő zengjenek össze mindig szépséges harmóniába!

(Sopron) Németh Sámuel.

fl wíttenberqí világnézeti kutatóintézet.
Korunk szellemi életét jellemzi a világnézetek harca. Ebben a harcban

különös jelentőséggel bír a wittenbergi világnézeti kutatóintézet. Az intézmény-
nek patinás multja még nincs, de annál értékesebb a jelene. 1927-ben mintegy
12 ember egyesületet alapít és olyan intézmény létesítését határozza el, mely-
nek keretén belül a teológia, bölcsészet és természettudomány karöltve lesznek
hivatottak dolgozni. Meggyőződésük szerínt a világnézetek harcában rengeteg
félreértésnek, csetepaténak és elkeseredett küzdelemnek az a szülőanyja, hogy
a mai tudománynak különbözö ágai úgy mennek el egymás mellett, hogy
tudomást sem szeréznek egymásról. Ez intézet munkásai helyre akarják
áUítani a különböző tudományszakek között a benső kapcsolatokat és meg
akarják mutatni a világnak, hogy a keresztyén világnézet nyugodtan nézhet a
szemébe az összes tudományoknak: jó lelkiismerete van és nincs miért félnie
a tudományoktél.

E cél megvalósitását a wittenbergi világnézeti kutatóintézet kettős úton
igyekszik elérni: 1. tudományos vizsgálódással, kutatással (amint erre már az
intézet neve, «Forschungsheim 'für Weltanschauungskunde» is utal) és 2. a
közönség számára tartott hosszabb, rövidebb előadás-sorozatokkal, melyeket
a régi, wittenbergi várban közszemlére kitett muzeális anyag bemutatásával
tesznek szemléletessé és a laikus közönség számára is hozzáférhetővé.

1, A tudományos vizsgálódást illetőleg az intézet azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy a világnézet kialakulásáb a belejátszó tudományszakek terén állandóan
lépést tartson a legmodernebb eredményekkel. Ennek megfelelően az intézet
munkája 3 főirányban ágazik el: a teológiai munkára, D. SchöttIer nyugalomba
vonult püspökkel az élén, a filozófiai munkára, dr. Ernst greypaui lelkésszel
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az élén és a természettudományos munkára, élén D. Kleínschmídt Ottó lelkész-
szel. Minthogy napjainkban az emberek nagy többsége világnézetének kialakulá-
sára a természettudományok gyakorolnak elhatározó befolyást, kézenfekvő volt
a gondolat, hogy a világnézeti kutatóíntézet hármas irány ú munkájából a ter-
mészettudományí ágat építsék ki legerőtelj-esebben, hiszen korunk érdeklődése
első sorban természettudományos jellegű. Erről alább még részletesebben
lesz szö, : :

Hogyan folyik a munka? Mindegyik szak munkája ismét kettős irány ú :
a) önálló kutatás új eredmények elérésére és b) a mások által akár régebben,
akár legújabban elért eredményeknek a megvizsgálása, szükség esetén a helyre-
igazítása, kiegészítése, vagy esetleg valamely eddig tudományosnak elismert
álláspont újból problematikussá tétele. A felmerülő kérdéseket együtt vitatják
meg és véglegesen esak akkor foglalnak állást, ha úgy a teológus, mint a hö1-
esész, mint a természettudós kifejtette a szóban forgó kérdést illetően a
nézetét. Hogy ez miért szükséges, azt Kleinschmidt dr. a következőképen teszi
érthetővé. Egy kb. 1 m3 nagyságú üvegkockaelé állít bennünket. Ebben 30-40
drb. különbözö színű kolihri van elhelyezve. A frontális nézet pazar színpompát
nyujt, míg az oldalnézet felől e színpompának nyoma sincs. «Látják, rnennyí
függ attól, hogy egy és ugyanazt a dolgot milyen nézőpontból vizsgálom "! Hiába
magyarázom önöknek, milyen gyönyöríí színpompával ékesek e kolibrik ; ha
oldalvást nézik őket, csak fekete színt látnak és nem hisznek nekem, sőt vagy:
színvaknak, vagy hazugnak tartanak engern. Ép így hiába magyarázom a hitetlen
természettudósnak, hogy az egész természet Istennek csodálatos, szép alko-
tása: nem tudom meggyőzni mindaddig, amíg makacsul ragaszkodik a saját
álláspont jához és nem hajlandó az én álláspontomról is elfogulatlanul nézni
a dolgokat. Ugyanez a helyzet sok teológusnál is a természettudományokkal
szemben. Ezt a vétket a különböző tudományc-ágak {és világnézetek mind
máig nagyon gyakran követik el: nem vesznek tudomást arról, hogy más állás-
pont is lehetséges, mínt az övéké. Igen sok esetben innen származnak a nagy
ellentétek tudomány és tudomány, világnézet és világnézet, igazság és igaz-
ság között.» - Ezzel a módszerrel elérik azt, hogy egyrészt mentesek marad-
nak az egyoldalúságoktól, másrészt pedig új meg új indításokat adnak és kap-
nak, midőn ugyanazt a problémát más szempontból nézi a természettudós,
más szempontból a bölcsész és ismét más szempontból a teológus. Igy váltják
valóra azt az elgondolást, melyet fentebb említettem, hogy t. í. teológia, Iilo-
zófia és természettudomány ille egymással versengő vetélytársak legyenek,
hanem - mint jó testvérek - kéz a kézben haladjanak és mindazt, ami hatás-
könikbe tartozik, az egységes világnézet kiépítésének swlgálatába állítsák.

Szükséges ez? Égetően szükséges. Az utolsó évtizedek folyamán a «világ-
nézetv fogalma sajátos átalakulást szenvedett, melynek következtében igen
sokan már eleve a bizalmatlanság álláspontjára helyezkedtek, mihelyt világ-
nézetről volt valahol szö. A tudomány nevében ellentéteket koholtak világnézet
és vallás között s ez ellentétek mindig szélesebb rétegelméi találtak hitelre. Azt
mondották, hogy a .vílágnézet a «való világot» nézi és nem 'hagyja -magát
befolyásoltatni a vallásnak, közelebbről a keresztyénségnek homályba veszö,
bizonytalan világnézeti tapogatódzásai által. Itt tehát arról volt szó, hogy .a
keresztyénség ne engedje a világnézet fogalmát marxista és egyéb ellenfelei
által kisajátíttatni, hanem mutassa meg, hogya. keresztyén világnézetnek
nemcsak «létjogosultsága» van, sőt inkább ez a világnézet, amely érvényben
marad mindenütt a nap alatt, létjogosultnak bizonyítja magát a világmindenség
legtávolabbi csillagzatáig, a vílágszerkezet és a szellemi kultúra legfinomabb
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szövedékeíig, s napról napra újból az igazság hordozójának találtatik. Ezt
azonban csak úgy lehet elérni, ha minden vonalon szakitunk azzal a régi
bűnnel, hogy világnézeti kételyeinknek áldozatul adjuk magunkat, mert nincs
elég bátorságunk e kételyeknek nyilt őszinteséggel a végére járni. A, witten-
bergi világnézeti kutatóintézet emberei világnézeten nem passziv szemlélődést
értenek, amely megelégszik, ha sikerül a dolgokat saját szájaíze szerint ért-
hetővé tenní, hanem értik rajta az igazságnak azt a hatalmát, amely a téve-
dések és hazugságok .mesterségesen felállított korlátait kérlelhetetlenül ke-
resztültöri s a saját hajtóerejévé a megvesztegethetetlen igazságszeretetet és
becsületes őszinteséget teszi.

A fenti alapelvek is elárulják, hogy a világnézeti kutatóintézet munká-
jában kíváló hangsúly esik a természettudományos munkaágra. Ennek veze-
tője Kleinschmidt Olló, akit 27 évi rendes lelkészi szolgálat után egyházi
főhatósága 1927-ben azzal küldött ki az akkor alapított wittenbergi világné-
zeti kutatóintézet vezetésére, hogy itt kizárólag annak a tudománynak szol-
gáljon, amelynek már ifjúkora óta ahívévé szegődött: a természettudomány,
nak. Kleinschmidt főként biológiai és palaoontológiai kérdésekkel foglalko-
zott. Hogy e téren milyen eredményeket ért el, mutatja az a tény, hogya
hallei 'egyetema «tiszteletbeli orvosdoktorí» címmel tüntette ki. Ma természettudo-
mányi körökben Kleinschmidtet ismerik és számolnak vele nemcsak Német-
országban, hanem Londonban, Párisban, New-Yorkban egyaránt. Ű szerkesz-
ti az intézet «Weltanschauung» c. folyóiratát, művei közül pedig hadd em-
lítsem meg az 1930-ban megjelent «Naturwissenschaft und Glaubenserkennt-
nis>, valamint az 1931-ben megjelent «Der Urrnensch» c. munkáit,

2. Hogy az elért eredményekről necsak a tudományos világ, hanem a
nagy közönség is tudomást szerezhessen, az intézet 'vezetősége 2-3 napra
terjedő koníerencíákat rendez lehetőleg az intelligencia soraiból toborzott
csoportok számára. A koníerenciák programmját, témáit előzetes megbeszélés
szerínt állitják össze. 1-2 előadás után míndig újra végigvezetik a résztvevőket
az intézet szemléltető termein saz előadottakat ez alkalommal az állati, -nö-
vényi és ásványi világból összegyüjtött muzeális anyagon konkrét szemlélet
tárgyává teszik. Ezzel az eljárással ismét kettős célt szolgálnak. Az egyik 'az,
hogy a látogatók itt saját szemeikkel győződjenek meg nemcsak az 'elhang-
zottak igazságáról, hanem arról is, hogy mennyi dilettantizmus, mennyi cél-
zatos s a népszerűség mezében fellépő áltudomány feny,egeti' a megtévesztés
veszélyével a jóhiszemű, érdeklődő laikusokat, különö sen természettudomá-
nyi, közelebbről biológiai és palaoontol6giai kérdésekben. A másik cél pedig
az, hogy a résztvevőket gondolkodásra serkentsék, elintézettnek vélt kérdé,
seiket újból problématikussá tegyék és így megszólalásra bírják. Minden ké-
telyt,ellenvéleményt és \ kérdést örömmel űdvözölnek, mert kérdések tisz-
tázása csak akkor válik lehetövé, ha kölcsönös eszmecsere alakul ki. Ezeknek
az eszmecseréknek a számára az egyes előadások közt mindig időt biztosítanak.

Píllantsunk be egy terembe: talán abba, amely bennünket legközelebbről
érdekelhet : az antropológiai terembe; hiszen itt « általános családi ügyeink-
ről» van szó, ahogy ezt a: modern antropológia megalapítója, Blumenhach
mondotta. Itt mindazok a fajelméleti megállapítások, melyek fejlődéstörténeti
alapon Ieszűrhetök voltak, az emberre nyernek alkalmazást. - Egész sereg
koponya sorakozik egymás mellé (részben eredetiek, nagyrészt hajszálpon-
tosságú másolatok): a píltdowni, heidelbergi, neandervölgyi stb. koponya- és
csontmaradványok a modern ember koponyájával ; egy másik csoportban a
pekingi, jávai, valamint afrikai koponya-leletek, ismét más helyen az állí-
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tólagos «majom-ember- Jáva szigetéről, amelyről a feltaláló (Dubois) maga
derítette ki utólag, hogy az nem majom-ember, hanem ősember; ismét odább
JlZ emberformájú majmok: oráng, csimpánz és gorilla koponyái, egymás mel-
lett az oráng, csimpánz és ember teljes csontváza stb.

Amint hallgatjuk a magyarázatot, elszorul a szívűnk, midőn itt a saját
két szemünkkel látjuk, mily hihetetlen és botrányos tévedésekkel tömik tele
a «tudomány» nevében az ember származását illetőleg az ifjúság és a jóhi;-·
szemű közönség fejét, Fájdalom, ez nemcsak «volt. így, hanem jelenleg is sok-
szorosan így van. Pl. 1932-ben jelent meg a jénaiegyetem Haeckel-intézete
igazgatójának: Schmidtnek a 'tollából egy könyvecske «Ember és majom.
címen, melyben a szerző a teremtéshitet kigúnyolja, «nyárspolgári rögesz-
ménelo mínösíti és állítja, hogy «az ember intelligenciája sok esetben nem
több, mínt a kosé, mely vakon kőveti a vezérűrüt». «Az emberiség úri kaszt-
jainak is bele kell abba törődni, hogyamajmokkal együtt számláltassanak
az uralkodó állatokhoz- .• Az ember tényleg a majomtói származik, eredete a
legcsekélyebb mértékben sem kétes többé».

A tények azonban egészen mást mondanak. Az ember majomtói való
származását legtöbbször a neandervölgyi koponya-leletek kel szokták bizonyí-
tani. Ezek alapján állították, hogy az ember legközelebbi rokona a csimpánz.
Az első tévedés az volt, hogyakoponyákat külső méreteikben hasonlítot-
ták össze, még pedig úgy, hogy a csimpánz, a neandervölgyi és modern ember
koponyáját az orr síkjában keresztül metszették s a homlokcsontok kűlső alsó
felületének egy pontban rögzítése után húzták meg az egész koponyák kontúr-
jait. Ily módon tényleg az a látszat, hogy a neandervölgyi ember koponyakon-
túrja a mai emberé és a esimpárizé kőzé esik, még pedig úgy, hogya görbe
közelebb áll a csimpánz, mint a mai ember koponyavonalához. Kleínschmidt
urutatott rá arra, hogy ez az összehasonlítás teljesen téves, Hosszrnetszetet
készitett a neandervölgyi ernber és egy csomó modern ernher koponyájáról
s az összehasonlításnál rájött arra, hogy a neandervölgyi ember bomlokának
nem a felső fele lapos, hanem az alsó fele kíugró; ellenben a belső homlokfal,
mely az agyvelőt takarja, ez előrehajlást nem követí. Miután a külsö és belső
fal közőtti üreget gipsszel öntötte ki, lefűrészelte a homlokfal alsó külső
oldalát arra a vastagságra, amelyet a modern koponya mutat ezen a helyen s
kitűnt, hogy a neandervölgyi homlok és a modern homlok közt eltérés nincs
kívülről sem. Ha ezek után egymáshoz illesztjük a két koponyahosszmetsze-
tet, az érintkezési vonalak úgy kívűlről, mínt az üregi oldalról nézve csaknem,
hajszálnyira fedik 'egymást. Ennek csak megfelel már most az, hogy a mo-
dernember agyvelejéről .készűlt gipszmásolat pompásan illik a neander-
völgyi koponya üregébe. Viszont a csimpánz koponyája sem alakra, sem nagy-
ságra nézve a közelébe sem férhet egyiknek sem.

Még meglepőbb eredményeket látunk, ha a koponyák belsejére irányít-
juk figyelmünket. I .1

a) A gorilla és az ember agyvelő-nagysága közt az arány épen a fordí-
totíja annak az aránynak, melyet az ember és a gorilla teste között leonstatál-
halunk. Az ember koponyaüregébe a gorilla agyveleje úgy illik, mínt {egy
normális diónak a csonthéjába egy normális mogyoró. ' ,

b) Ha egymás mellé tesszük a gorilla-kölyöknek és a vén gorillának, a
kis borjúnak és az ökörnek, a kutyakölyöknek és az anyjának .stb. az agy-
velőjét, azt látjuk, hogy a kőlyök és a teljesen kifejlett állal agyvelői kö-
zött szabad szernmel észrevehető eltérés alig van. Viszont egy kisgyermek és
egy felnőtt ember agyveleje közt a méretek eltérése igen nagy.



c) A gorilla, a borjú, a kutya feje is nő , a testével arányosan, ae ~
növekvés csaknem kízárólag az arc- és koponyacsonlokra szorftkozik kifelé,
míg a koponya-üreg és benne az agyvelő nagysága alig változik; az embernél
Pedig a koponyacsontok növekedésével együtt a koponya-üreg nő az agyvelő
növekedéséhez mérten.

d) Az agysejtek oszlás útján szaporodnak az embrió-korban ; a születés
után sejtoszlas többé nincs, legfeljebb a meglévő sejtek nőhetnek nagyobbra.
Az állatoknál az agysejtek növekedése minimális, ezért nincs szükség a kopo-
nyaüreg növekedésére: az 'embernél e növekedés nagyságát igazolja a gyer-
meki és felnőtt agyvelő köztí különbség, - De nagy különbség van ,az agy:..
sejtek számában is. Az agysejtek a mértani haladványnak megfelelően (1, 2,
4, 8, stb.) szaporodnak az embríó-korban. Ahány sejtoszlás, annyiszor kettő-
ződik az agysejtek száma. Az emberformájú majmok agyveleje 31 oszlással
kereken 2147 millió sejtből áll. Az emberi agyvelő 33 oszlással kereken 8590
millió sejtből áll, tehát négyszer annyiból, mint az emberformájú majmoké.
(Duboís megállapításai: Biológia generalis 1930.). Ezért nem lehet a majom-
ból semmi szín alatt ember és megfordítva.

Mindebből látható, hogy a neandervölgyi, vagy akár a piltdowni ember
nem volt fejlődéstörténetileg alacsonyabb fokon, a majomhoz közelebb álló
ember, mint a mai; továbbá, hogy az embernek éppen az a szerve, meIy
szellemi funkcióinak a' székhelye, a gyermekkor után is óriási fejlődésr-e
képes, de ugyanezt csak nagyon csekély mértékben lehet elmondani még a
legtökéletesebb állatról, az emberformájú majomról is. Számos iegyéb lé-
nyeges eltérés (különösen az állkapocs és fogazat terén, melyekre .ugyancsak
KIemschmidt mutatott rá l) csak alátámasztja azt a megállapítást, hogy a
«tudomány» nevében az ember és a majom rokonságáról beszélni nem lehet,
mert míndkettö eredetének önálló és nem közös gyökere van.

Legyen elég ez az egy példa arra, hogy az intézet munkájának gyakor-
lati lefolyásába némi betekintésünk legyen. Ez az egy példa is eléggé mutatja
azt, mily nagy szükség van ez intézet Imunkájára, mennyíre valóság az,
hogy a «tudomány» nevével visszaélések történnek és csak természetes, hogy
ezek nyomán az önálló vizsgálódásra és ellenőrzésre be nem rendezkedett
laikus torz világképet és következésképen hamis világnézdet fog magának ki-
dolgozni, azzal a tudattal, hogy a tudomány mai állása alapján dolgozta aizt
ki. Azért .a tudományos igazságot előbbre vivő és a világnézeti kérdéseknek
tisztázását célzó munkájáért a wittenbergi világnézeti kutatóintézet szelgála-
tának nem lehet eléggé örülni.

Befejezésül még csak egyet: Amint már mondottam, a wittenbergi világ-
nézeti kutatóíntézet vezetője és természettudós a maga is iteológus. Sajáf-
ságos, de így van: itt egy teológus vív elszánt harcot \!l 'természettudományí
igazságok tisztaságaért és megbízhatóságáért. Ez nem egyedülálló jelenség. A
sok kőzül hadd' említsem csak a híres berlini teológiai professzort: Titius
Arturt. akinek «Natur und Gott> c. hatalmas munkája előtt nemcsak a laiku-
sok, hanem a természettudomány szakemberei is tisztelettel emelnek kalapot.
Bizonysága ez annak, hogy teológusok készek is, képesek is a természettudo-
mányokkal kornolyan, a szónak legnemesebb értelmében «tudományosan» fog-
lalkozni s a természettudomány igazságait teológíájuk és világnézetük szá-
mára hasznosítani. De a világnézeti kérdések becsületes tísztázásához na-
gyon szükséges és kívánatos volna, hogy ép így tarthasson számot megfelelő,
komoly érdeklődésre a teológiai tudomány is a nem-teológusok részéről.

(Szentgotthárd) Seherer JÓuef.
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KRONIKA.
"Reformátusok és evangélikusok."

Ravasz László ezévi püspöki jelentésében a felekezetközi helyzet tárgya-
lása során szóvá tette a református és evangélikus egyházak egymáshoz .való
viszonyát is. Szavai messze kiemelkednek a hasonló megnyilatkozások közül
s azért méltán .keltettek feltűnést, «Az evangélikus és református egyházak
testvéri viszonya, -- mondotta, - az evangélíum ügyének, a. magyar míve-
Iödésnek, az emberi szellem méltóságának olyan nagy kincse, érdeke és eszköze,
hogy nem méltó az evangéliumi nevezetre az, aki az evangéliumnak ezt a lelki
katholicitását a reformátusok és evangélikusok közti bizalmatlankodás vagy
idegenkedés gerjesztésévei gyengítení akarja». Azért kéri a két egyházat, hogy
«testvéri -őszinteséggel, hozzánk méltó nagylelkűséggel szorítsák egymás kezét».
Utal arra, hogya két egyház belső átalakuláson megy keresztül, melynek so~
rán «a felvilágosodottság kerának általános liberális, elegyes kultúrprotestan-
tízmusából két élesen külőnbőző s egymáshoz mégis meglepően hasonlító testr
véri egyházprofil alakul ki» úgy, hogy míndegyik a maga hitvallásaból táplá~L
koziks. Ez a «confessionálódás» azonban nem «szembefordulás», hanem «egy
igazibb, bensőbb testvériség előkészítése». «Akkor lehetünk igazán jó testvé-
rek, ha először önmagunk vagyunk. Sértő dolog, ha a református az evangéli-
kusban csak a cryptokálvínistát becsüli és az evangélikus a reformátusban a
semílutheránust, A hívő református ember az evangélikust azért szereti, be-
csüli, tartja testvérének, mert igaz és hű evangélikus, s az evangélikus lb'eUr
nünk az emberen és magyaron kívül a reformátust is kell, hogy szeresse és
becsülje. .. Engedjük és segítsük egymást mínél teljesebben egyénivé válni,
ho.gy annál jobban szerethessük és szolgálhassuk egymásb.

Két szempontból is tanulságos foglalkozni Ravasz László nyilatkozatával.
Egyfelől megállapíthatjuk, hogy a «Keresztyén Igazság> kezdettől fogva a mai
helyzetnek ezzel a világos ismeretével és az igazi protestantizmus ilyen értél-
mezésével munkálkodík egyházunkban. Örülünk, hogy Ravasz Lászl6 segít-
ségünkre jött szuggesztiverejével. Sokan vannak, akik neki elhiszik, bár eddig
mástól ugyanezt az álláspontot támadásnak' mínősítették a magyar protestao-
tiizmüs ellen. Kűlönősen 'kőszönjük, hogy félreérthetetlenül jellemezte azt a
világnézetet, amely protestantizmusnak mondja magát, pedig semmi kőze
sincs az 1529~i, Isten igéjéhez ragaszkodó, a szekuláris (politikai, bölcseleti»
tényezőkkel szembehelyezkedő protestánsokhoz. Nem protestáns testvériség
az, amely úgy [akar létezni, hogy az evangélium mellőzésével keres rvalamí
közös bázist. Míndezt nekünk legalább oly mértékben szükséges hírdetnünk
magunk között, mínt szűkségesnek látta a dunamellékí református püspök a
maga körében. Nálunk is bőven vannak álprotestánsok, olyanok, akik pro-
testánsok akarnak lenni, a nélkül hogy evangélikus keresztyének volnának.

ne másfelől meg kell állapítani azt is, hogy amit Ravasz László az igazi
protestáns testvériségről mondott, égetően szükséges volna egyszer már átül-
tetní a ~gy,aIrorlatiéletbe. Mert csak a vakok nem látják, hogya 'két protestáns
egyház ldözt a «végeken» folyak a nyilt harc, ámbár püspökök és egyházi vezér,
fér:f;iakrníndkét részről állandóan hangoztatják a «testvéríségs-et. A «Reformá-
tus Élet. ugyanazon számában, melyben Ravasz László püspöki jelentéséből
az idézett részletet közölte, szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy a reforl.
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~tusok nem találnak az evangélikusokhál megértésre abban a te-
kíntetben, hogy «egy közös ügyet védűnk». Azután utalva a legutóbbi har-
cokra. a budapesti törv ényhatoságb an, epésen megjegyzi, hogy ;«keserűség
tamad abból, hogyha egy csata után csak a győzelmi asztalhoz jön el a test-
vén. Nem tudjuk, hogy ez a szemrehányás helytálló-é, mivel nem tudjuk, hogy
a szóban forgó esetben a reformátusok vezére mennyíre tájékoztatta evangé-
likus testvéreit a készülö küzdelemről s mennyíre kérte segítségét a harcban.
Ez is hlOzzátaJ:1lio,z!ikt. i. a közös ügy védelméhez. küíönben a helyzet V'eS216-
delmesen emlékez bet az olyan önálló portyázásokra. melyekben 'kiki a szövet-
séges rovására akar magának előnyőket szerezni.

Ennél azonban sokkal fontosabb az a front, ahol reformátusok és evan-
gélikusok közt a harc folyji,k.El?; t. i. a reverzáiís ügy. Abban a nehéz küzdelem;
ben, melyet a protestáns egyházak e tekintetben a katolicizmussal folytat-
nak, szeretünk megfeledkezni arról, hogy a reverzálís kérdés tisztázatlan
a két protestáns egyház közt is és ugyancsak elég sok családnak a bekiéjét
dúlja fel, Távol áll tőlünk, hogy ezt az alkalmat vádak kovácsolására hasz-
náljuk fel. Tény, hogy evangélikus egyházunk évenként elég érzékeny veszte-
ségeket könyvelhet el reverzállsok révén a református «testvér» javára. Veszte-
ségeink első oka kétség kívül belső gyengeségünkben van. Deennek II meg-
állapításával ezt az ügyet még nem lehet elíntézní. Mert ha egyszer testvéri-
ségről beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy az erösebbik testvér a gyengébbiknek
a gyengeséget nem használhatja fel előnyök szerzésére, Ha megteszi, megta-
gadja a testvériséget, - akármennyire hangoztassa is bölcs belátásról tanus-
kodó nyilatkozatokban. Evangélikus 'részről ismételten hangzottak el olyan
javaslatok, melyek ennek az ügynek a rendezését sürgették oly módon, hogy
a két egyház ne fogadjon el és .ne adjon egymás 'kárár,a' reverzállist. Legutóbb,
tudtom szerínt a hegyaljai ev. egyházmegye tett ilyen javaslatot. Református részr
ről az kerek elutasítást váltott ki (1. Református Figyelő, 1932,' 285/6. lap). Ka-
tolikusok és görög katolikusok 'egymás kőzt meg tudnak egyezni és kölcsö-
nösen nem fogadnak el egymástól reverzálist. A két testvér protestáns egyház
a testvériség hangoztatása ellenére sem jut ennyire! Hogyan is mondja az
apostol? «Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel
és valósággal». Hogyam. állhatunk mi őszinte szívvel katolikus atyánkfiai elé,
kérve őket, hogy \.a felekezeti békének ezt az igazán súlyos kérdését oldjuk
meg keresztyén testvéri egyetértéssel, ha mi, reformátusok ésevangélikusok
egymás közt nem tudj uk ezt az ügyet békességgel elíntézní r! «Vannak iolyan
csatamezök. ahol az evangéliumi keresztyéneknek egymást elhagyni az evan-
géliumi ügy árulását [elenti», - írja a «Református Élet». Ez sehol sem áll
annyira, mint a reverzálls kérdésben, ahol az evangéliumi keresztyének nem-
csak elhagyják egymást, hanem szembefordulnak egymással.

Török időkben akárhányszor volt úgy, hogy a bécsi udvar és 'a porta
ünnepélyesen békét kötött egymással. De a végeken azért szakadatlanul állt
a harc. Míg Bécsben és Sztambulban barátságosan mosolyogtak egymásra
míníszterek és császári követek, addig a portyázó csapatok falvakat és váro-
sokat égettek fel és rabszíjra fűzték, akit hatalmukba kerithettek. Az ,orsz~gJ
pjedig ,p'~usztasággá és mocsárrá lett ettől a «béké--töl. Senki sem :akarja,hogy
ez legyen a protestáns testvériség képe. Die ha ezt nem akarjuk, akkor se 'a
vezetők, se azok, akik a végeken harcolnak, ne álljanak m[eg a - szép sza-
vaknál. K.



5ZELJEGYZETEK.
Minden politika
számára az alapot gazdasági célok-
nak kell alkotníok. Ezt hirdette
Schuschnigg osztrák kancellár Buda-
pesten' jártában. Ez a tétel mínden-
esetre őszinte, képmutatás nélkül való.
Helyeseljük, hogy Dellfuss utóda nem
ringató zik abban a hiedelemben, hogy
«keresztyén politikát» folytat. Mert
csak nem kívánja senki, hogy a ke-
resztyén politikai erkölcs tételének is-
merjük 'el a gazdasági célok ilyen
döntő jelentőségét!? Még akkor sem,
ha itt főleg a külpolitika útjáról van
is szó, s mégha mínden ország így
cselekszik is. A materializmussal való
ilyen szükségszerü kacérkodás miatt
haroolunk az ellen, hogy a keresz-
tyénséget jelszó ul használják a poli-
tikában. Mert mi lesz, ha a keresztyén-
nek mondott politika csődöt mond?
Nemcsak a politika jár rosszul, sőt
az legkevésbbé. hanemelsősorban a
keresztyénség l A politikának egysze-
rűen azt a feladatot kell betölteni,
amelyet e világ Teremtő Ura neki
szánt. (Az pedig sokkal több, mint
gazdasági célok kízárólagos szolgálata),
Ha a politika teljesíti a teremtés rend-
jével megegyező hivatását, jobb min-
den rendszernél, amely a demagógia
segítségével keresztyénnek tünteti fel
magát. Ugyanilyen okokból gondolunk
fájdalommal arra, hogy a székesfő-
város igazgatásában történt személyi
változásokkal kapcsolatban is keresz-
tyén uralmat emlegetnek. Pedig sem
városházát. sem pártot, sem rendszert
nem lehet keresztyénné tenni. Csak az
ember lehet azzá, az is egyedül csak
lsten kegyelméből.
"Felnöttek olvashatják."
Nem csinálunk reklámot alapnak,
hogy ideírj uk a círnét, amelyik ezzel
a felirattal toborozza olvasóit az if-
júságból. Bár megérdemelné, hogy meg-
tegyük. Mert az a mód, ahogyan pa-
pírt szerez magának a folyóiratok lap-

számkorlátozásának idején, ahogyan.
bírság nélkül az utcára merészkedik,
sok tanulságot rejt számunkra, ki-
nyitja a magyar «keresztyén kultúra»
ünneplésének fényétől káprázó sze-
münket, Hol van a felsőség? Hol van-
nak, akik magas állami állásukból sza-
valni szoktak a magyar erkölcsről?
Hol vannak ilyenkor a minisztériu-
.rnokban bentfentes főpapok? Egy sza-
vukha kerül, hogy a felekezeti szám-
aránynak megfelelőerr történjék vala-
mely állásra a kinevezés. Miért nem
érvényesítik itt a tekintélyüket? Vagy
talán a magyar ifjúság tiszta neveke-
dése nem olyan fontos, mínt hogy mí-
lyen vallású legyen egy körorvos, egy
bíró,egy jegyző ? Közvetlenűl a ma-
gunk számára pedig az a Legnagyobb
tanulság, hogy egyházunk nem hagyat-
kozhatík munkája végzésében senki-
re 'ezen a világon. Ellenkezőleg! Min-
dig e világgal szemben kell hirdetnie
Isten törvényét.
A egykekérdéssel
egyházunk nem foglalkozott eddig
olyan mértékben, mint ahogyan az kí-
vánatos lett volna. Botor dolog azt
vélnünk, hogy mivel nincsenek oly
súlyos gondjaink, mint a reformáru-
soknak, kikerülhetjük az idevágó prob-
lémákat. Egyházunkban nagy az intel-
ligencia rétege. Ha tehát falusi gyüle-
kezeteinkben nem is volna semmi baj,
- amit pedig nem lehet mondani, -
akkor is lenne elég gondolkodni és
tennivalónk. Az 1935-ik esztendő egyik
szép feladata egyházi hatóságaink szá-
mára, hogy az egykekérdéssel Ielkiis-
meretesen, (szólamok kirekesztésével l)
alaposan foglalkozzanak.
Keresztyén nevelésen
rendszerint azt értjük, hogy az álta-
lános nevelési elvekhez még egy-két
vallásos elv is járul, többlet gyanánt,
ráadásul. De maga a nevelési elvek
alaprendszere alig-alig módosul. Még
csak fölvetődní is alig vetődött föl



eddig a kérdés, hogy van-e egyáltalá-
ban, és ha igen, hogyan és miképen
keresztyén nevelés. A Prot. Szemleben
legutóbb Karácsony Sándor dobta be-
le ezt az alapvető, elsőrendű kérdést
az eddig mellékesebb kérdésekkel hi-
belődő nevelői köztudatunkba. Csak
azután egykönnyen elsíkkadni ne hagy-
juk!

Karácsony egy-két gondolatot, indí-
tást ad. Szerinte nincs keresztyén ne-
velés, csak keresztyén emberek van-
nak, akik az iskolában élik keresz-
lyénségüket. Nevelők vannak, akik
kapcsolatba kerültek Jézus Krisztus-
sal és akiknek életében az Ige ténye-
zővé vált és ez a tény meglátszik egész
iskolai maguktartásán. A református
jelleget az adja meg szerínte, hogy
az életnek kell elsőbbséget adni a tan
felett, a valóságnak a keretek, a sze-
mélyiségnek az intézmények, a lélek-
nek a törvény felett.

Sok megjegyzést lehet és kell is
majd tennünk erre a cíkkre, az egész
kérdésre nézve. Mosí csak annyit, hogy
mi evangélikusok azt is látjuk, hogy
a mai nevelői gondolkozast hazánkban
az idealizmus formálja. Ezzel szem-
ben nekünk tiltakozva és harcolva a
biblia realizmusát kell képviselnünk,
Isten teremtői rendjét, a teremtettség
életrendjét. Ertékelmélet, eszmék és
eszmények helyett uli más célokat,
módszereket látunk. Meg kell látnunk
és láttatnunk növendékeinkkel a he-
lyünket az élet valóságában és arra
kell nevelnünk, hogy ők ott, az élet
rendjében megállják helyüket.

A tanítóság zsinati kiván al-
mairól

a mult számunkban közölí tanulmány
új szempontjaínál fogva nagy íeltű-
nést, de emellett - a tanítóság köré-
ben, - «sok izgalmat> is keltett. Ezért
az Országos Evangélikus Tanítóegye-
sület 'elnöke külön tanulmányban kí-
vánt válaszolni Gyarmathy Dénes fej-
tegetéseire, Folyóiratunknak azonban
sem terjedelme, sem pedig elvi állás-
pontja nem 'engedi meg, hogy hasáb-
[aít viták számára megnyissuk. A «Ke-

21.

resztyén Igazság. mindig arra törek-
szik, hogy a vita alatt álló kérdéseket
megfontolt, szakszerű megvilágításba
helyezze s ezért, ha kritikát gyalro-
ról, azt mindig tárgyszerűen, a sze-
mélyi vonatkozások lehető kikapcso-
lásával teszi. Viták a helyzetet leg-
többször nem tisztázzák, hanem csax
összezavarják és elmérgesítik. Ez a
helyzet a jelen esetben is. Ezt alátá-
masztja az a körülmény, hogy az Or-
szágos Tanítóegyesület elnöke a szö-
ban forgó tanulmány «fejtegetéseínek
lényeget nem vonja kétségbe•. Amellett
hangsúlyozza, hogy .a tanítóságot jó
szándék, egyházias érzés, becsületes
meggyőződés és tettvágy vezeti». Ezt
természetesen elismerjük és tudjuk.
Ennek ellenére áll az, hogy - mint
Gyarmathy Dénes kifejtette, - a már
meglévő és helytelen kiindulási pont-
ból származó intézkedések a tanító-
ságot helytelen irányba terelték.
Ugyanez a helyzet az azóta nyilvános-
sá,gra jutott s az Országos Evangélikus
Tanítóegyesűlet által elfogadott «Zsi-
nati javaslatoks-uál is. A tanítóság
képviseltetésí arány számát e szerint is
azon az alapon kivánja megállapíttatní,
hogy a tanító «ideális egyházi alapon,
tisztán egyházi szempontbób (?!) «lel-
készí elem», de másrészt «jogilag vi-
lági elem •. A kívánatos tehát az volna,
ha a tanítóság ennek a kiindulópont-
nak a helytelenségét ismerné fel, és
ennek alapján revídeálná kívánságait,
hogy a helyes és valóban szükséges
megoldás létrejöhessen. - Itt jegyez-
zük meg, hogy Gyarmathy Dénes ta-
nulmányában a 287. lapon az utolsó
elötti 3. és 4. sor felcserélendő.

Evangélikus egyházi zene a
zeneművészeti főiskolán.
A karácsonyi ünnepek előtt felejt-

hetetlen élménye volt a budapesti
hangversenytlátogató közönségnek s a
vidéki rádióhallgatóknak: a zenemű-
vészéti főiskola ének- és renekarának a
hangversenye és a Budapesti Ének- és
Zenekaregylet oratőrium estje. Az
előbbin Buxtehude két szép kantátája
szerepelt, Bachot pedig a ritkán ball-
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ható «Ich will den Kreuzstab gerne
tragens kezdetű, karácsony másodnap-
jára készült szólókantáta képviselte,
melynek a hatását teljessé fokozta a
végén felcsendülő szép korálunk: «Te
világ szép ékessége». A Bach-kantáta
után Haendel. Dettingeni Te Deum-
jának hatalmas és nagyszerű előadása
töltötte el áhitattal minden hallgató
lelkivilágát. Pár nappal később, ugyan-
csak a zeneakadémián csendült fel
Bach karácsonyi oratóríuma Lichten-
berg együttesének mesterí előadása-
ban. A hat részből álló műben Máté
és Lukács evangéliumára írt recitati-
vak mellett a nagyszabású kórusrészle-
tek, köztük a «Mennyből jövök most
hozzátok» gyönyörű feldolgozása, majd
bájos karácsonyi pasztorál- ja szerez-
'nek a hallgatónak felejthetetlen pilla-
natokat. Hálával kcell gondolnunk úgy
Ádám Jenőre, a zeneművészeti főiskola
énekkarának fáradságos betanításáért,
stílusos előadásáért ; mint Lichten-
berg Emílre, a karácsonyi ünnepekcet
méltön előkészítő oratóriumáért.

Szóvá kell tennünk azonban, hogy
mennyire hiányzunk mi 'evangélikusok
az ilyen nagyszabású Bach-hangverse-
nyekröl, Mennyíre nem urutatjuk a meg-
jelenésünkkel, hogy Bach a míenk,
hogy az nekünk szól, hogy Bach-zenét
ápolni nemcsak jogunk, hanem kőte-

Iességünk is. De joggal kérdezheti az
ilyen evangélikus zenén felnevelt rene-
akadémiai ifjúság is, hogy mikor nyit-
ja meg egyházunk az érvényesülés ka-
puit előtte? mikor ültet orgonája mel-
Ié komoly művészembert ? Szomorú,
hogy amikor egy díszes hangverseny-
berem tapsol az evangélikus muzsiká-
nak, Budapesten egy evangélikus temp-
lomban orgonát avatnak evangélikus
művészek és Bach-muzsíka nélkül!

Kapi-Králik Jenli.

Az egyházak szociális munkája
ma az érdeklődés homlokterében áll.
Wichem híres «Felhíváss-áról szóló
tanulmányunk figyelmeztethet arra,
hogy evangélikus egyházunk a szocíá-
lis bajokat idejekorán felismerte, ko-
rábban, semmint hogy akár a «He-
rum novarum», akár a «Quadragesí-
mo anno» s a belőlük táplálkozó szo-
ciális katolicizmus megszülettek vol-
na. Igaz, hogy a belmisszió nem va-
lósította meg míndazt, amit Wichem
követelt. De többet tett és tesz, mínt
manapság hajlandók elismerni. Annál
fontosabb, hogy magyar evangélikus
egyházunk is munkáha vegye az egész
munkaterületet és a szociálís mun-
kát ne szorítsa kízárólag a beteg- és
szegénygondozásra, vagy a belmísz-
szíót ne tekintse vallásos estélyek ren-
deres évei kímerítettnek.

ÚJ' KONYVEK.
BruDner Emil: Natur und Gnade.

J. C. B. Mohr kiadása, Tübingen, 1934.
44 lap, ára 1'50 márka.
Ez a füzet vitairat Barth ellen sebből

folyik minden előnye és hátránya. A szi-
gorú tárgyilagosságra törekvés sohasem
sikerülhet teljesen, amikor személyében
megtámadva és sértve érzi magát a szerző,
különösen pedig, amikor előtte kedves,
szívéhez nőtt gondolatmeneteket veszélyez-
tet ellenfelének a bírálata. Azonban előnye
és értéke ugyancsak jelentös ennek a füzet-
nek. Világos képét adja a mai teológiai hely-
zetnek. Ma ugyancsak nem alszanak a teoló-
gusok. Talán soha ilyen élénk, alapos, tárgy-
szerű munka nem folyt, mint napjainkban. A
teológiaieszmélkedés nem állott meg a háború
utáni. nagy lendületnél és előretörésnél, ha-
nem tisztázó törekvésében egyre mélyebbre

ás. A legnagyobb szolgálatot pedig azzal tesz
Brunner itt, hogy a mának központi kér-
dését égetővé teszi számunkra is. Isten
Igéje és a történelem, Biblia és általános
kinyilatkoztatás, kegyelem és; természet,
hogyan állnak egymással szemben, vagy
egymás mellett? Máskép ez azt jelenti,
hogy Isten akarata Krisztusban ismerhető-é
meg. vagy egy nép történelméből is leolvas-
ható? Kultúrális jelenség-e a keresztyénség,
amely osztozik a kultúra válságában, vagy
valami egészen más? Olyan sürgető é~
fontos kérdések ezek, hogy több cikkben
foglalkozik majd velük folyóiratunk. Brun-
ner iratáról még csak annyit, hogya szem-
pontok különbözőségére hívja föl figyel-
münket, amik eldöntik egész gondolkozá-
sunkat ezen a téren. Barth Isten élő igéjére
figyel, amint magát mint Teremtő, Megváltó



és Megszentelö Isten nyilatkoztatja ki.
Innen látja, érti, alakítja az élet egész való-
ságát. Brunner tekintettel van a kultúra
adottságaira; filozófiai igazságok is ható
tényezők teológiájában, ezért kereszteződik
nála a biblikus-reformátori tiszta tanítás
elmosódottabb, bizonytalanabb gondolatok-
kal, amik könnyen félrevezethetik az olva-
sót, ha bírálat nélkül olvassa a füzetet. u. E.

A németországi egyházi harc
irodalmából.
1. Vogelsang Erik: Umbruch des deut-

schen Glaubens von Ragnarök zu Christ us.
Tübingen, 1934, 1.C. B. Mohr kiadása. 72 lap,
ára 2 márka.

Witte János: Deutschglaube und
stusglaube. 2. kiadás, Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht kiadása,
64 lap, ára l'SO márka.

Lother Helmut: Neugermanische Religion
und Christentum. Gűtersloh, 1934, Bertels-
mann kiadása. 171 lap, ára 4 márka.

Rückert Hans; Die Christianisíerung der
Germanen. 2. kiadás, Tübingen, 1934,1. C. B.
Mohr kiadása. 42 lap, ára 1'50 márka.

A német evangélikus keresztyénségnek
ma két ellenség ellen kell harcolnia. Egyik
a Német Keresztyének szervezetében az
Egyházba betört nemzeti szocialízmus, mely
az Egyházat az állam függelékévé akarja
tenni, a másik az újgermán pogányság sok-
fejű hidrája. Az utóbbi még szinte súlyo-
sabb és nehezebb feladatok elé állit ja az
Egyházat, mint az első. Hitler uralomra
jutása után, a nemzeti újjászületés első,
szinte eksztatikus idejében úgy látszott,
hogy a népi megűjhodással együtt jár
majd a hitbeli megűjhodás is. Azonban
a hitetlenség és istentelenség külőnféle
formái és irányzatai már sokkal nagyobb
erőre tettek szert, semhogy a nemzeti lel-
kesedés erejébe mintegy belefulladtakvolna.
Sőt mivel a nemzeti és népi megűjhodás
nem a keresztyénségből táplálkozott és
nem ebből vette erejét, azért a különféle
pogány irányzatok első háttérbeszorulásuk
után csak annál nagyobb erővel törtek elő.
Innét érthető, hogy a veszedelem ma sem
kisebb, mint volt Hitler uralomrajutása
előtt, sőt hogy még meg is növekedett,
mivel a nemzeti szocializmus egyes irány-
zatai nyiltan rokonszenveznek a "germán
pogányság" egyes irányzataival és törek-
véseivel.

Hogy a "germán pogányság" sokszínű és
különféle irányokba elágazó mozgalmaiban
miről van tulajdonképen szó, arról jó tájé-
koztatást adnak Witte és Lother könyvei.
Mindegyik részletesen ismerteti a mozgal-
makat, az első inkább összefoglaló tárgyi
szempontok szerint, az utóbbi inkább a
történettudós genetikus nézőpontjait érvé-
nyesíti. Mindegyik irat természetesen egy-
uttal alkalmas segítséget is nyujt az új-

Chrí-
1934,
1934.
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pogányság elleni küzdelemben. Mindegyik
kiemeli azokat az alapvető mozzanatokat,
melyeken az evangelium igazsága megfordul
s rámutat a pogány irányzatok hibáira,
tévedéseire, sőt hazugságaira. Különösen
Witte törekszik arra, hogy megszólaltassa
a keresztyénség üzenetét s ennek révén
irata a napi aktualitáson túlmenő jelentő-
séget nyer. A pogányság elleni harc egyik
fontos vitapontját, t. i. a germánok meg-
térésének a kérdését tisztázza Riickert
füzete, melyről egyszer már megemlékez-
tünk (1. 1. évf. 70. lap). A tanulmány hasz-
nálhatóságát mutatja, hogy már második
kiadásban jelent meg.

Az újgermán pogányság ellen harcol Vogel-
sang is. Tanulságos és érdekfeszitő dolog
tanulmánya kapcsán végigkísérni a "német
hit" változásait a pogány kortól kezdve
Lutherig, mert a hit változásai egyuttal a
német kegyesség történetének rövid váz-
latát is adják. A hangsúly Vogelsangaál
azon van, hogy anémet fajiság területén
hogyan formálódott a hit. Ennek a szem-
pontnak a kihangsúlyozása könnyen azt a
látszatot keltheti, mintha a reformáció ban
újból megszólaló tiszta evangelium Luther
németségében gyökerezne vagy abban vala-
mi módon meg volna alapozva. Bár a szerző
gondolatmenete helyenként nagyon közel
jár az ilyesféle feltevésekhez, végül mégis
hangsúlyozza, hogy Luther német jellem-
vonásai, mint hajthatatlan keménysége éli
félelem nélküli bátorsága erejöket nem a
német fajiságból, hanem az istenfélelemből
merítik.

2. .Bekennende Kirche" címen a műn-
cheni Kaiser kiadóvállalatnál egy iratso-
rozat jelenik meg, amely a tiszta Ige fé-
nyével akar világítani anémet lutheraniz-
mus jelenlegi súlyos harcában. A tárgyalt
kérdések alapvető jellegenél fogva azon-
ban meg fogja tartani értékét akkor is, ha
a jelenleg folyó harcok rég elcsendesedtek,
A tömeges terjesztésre is szánt, könnyen
érthető füzetek első sorban a bajor lutheri
egyház helyzetére vannak tekintett el. Igy
Frör Kurt : "Von der Landeskirche zur
Reichskirche" (47 lap, ára 0'75 márka). A
szerző keresztyén hitünk összes szóban
forgó és vitatott súlyos kérdéseit [Szent-
írás, ill. Otestámentom, hitvallás, Isten
kinyilatkoztatása a természetben és törté-
nelemben, faji keresztyénség. egyház és ál-
lam, népegyház. birodalmi egyház és nem-
zeti egyház) röviden, világosan és találóan
megvilágítja az Irás és hitvallásaink taní-
tás ával. - A népiség rendkívül égetővé
lett kérdését két füzet tárgyalja. Kessler
Vilmos és Weber Ernő "Gott und Volk
nach dem Zeugnis der Bibel" (40 lap, ára
0'65 márka) az .Irás világftásába helyezik
ezt a súlyos kérdést. Kessler igen találóan
rajzolja meg, hogy az Ótelitámentom mi-
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lyen nélkülözhetetlen fegyver az Egyház con? Ha meggondoljuk, hogya nagy er- I
kezében minden isteutelenné lett naciona- langeni teológusnak nemcsak ez a kisebb
lizmussal szemben, Web er pedig az Új- könyve kelt napjainkban új életre, hanem
szővetségböl mutatja ki, hogyan választja már néhány évvel ezelőtt a Luther teolő-
és hívja ki Jézus tanítványait, Egyházát a giájáról irt hatalmas kétkötetes műve is,
népiség kereteiből s hogyan állít minket a ez magában véve mutatja, hogy e köny-
felebarátunkon gyakorlandó szeretet által vecskében olyan maradandó értékek rej-
ismét népünk szolgálatába. Közben a csa- tőzködnek, amelyek nincsenek alávetve a
lád ma ugyancsak égető kérdése is az Ige korszellem változásainak. Harnack igazi
világításába5'kerül. - Sasse Hermann teológus, aki a keresztyénség és a re for-
"Das Volk nach der Lehre der evangeli- máció centrális és existentiális igazságait
lichen Ktrche" (30 lap, ára 0'55 márka] c. olyan erőteljesen ragadja meg s olyan
füzetében a kérdést hitvallási :irataink szemléltető módon fejtegeti, mint kevesen
alapján tárgyalja. Amit a népiség értelmé- a jelenkori teológusok közül. A német ev.

, röl, mint lsten által rendelt feladatról egyház mai forrongó állapotában, amikor
mond, sok megszívlelendő dolgot rejt ma- olyan nagy a veszedelem, hogya korszeI-
gában számunkra is .:~- Pöhlmann Tobias lemnek és a divatos jelszavaknak az ural-
"Theologie der Geschichte" c. füzete (28 ma elhomályosítja és meghamisít ja az Egy-
lap, ára 0'45 márka] a másik súlyosan vi- ház igazi lényegét, különösen fontos fel-
tatott kérdéssel foglalkozik, hogy t. i. a figyelni arra, "amit az Egyház hitvallási
történelemből milyen értelemben lehet meg- irataiban önmagáról van". Harnack műve
ismerni Isten kinyilatkoztatását. Erre a kér- rendkívül alkalmas arra, hogy ezt elibénk
désre, valamint a népiség kérdésére rend- tárja. Csak növeli aktualitását az a körül-
kívűli fontosságuknél fogva legközelebb mény, hogy könyve a maihoz hasonlóan
külön tanulmány keretében térünk vissza. ízzó egyházpolitikai harcok idején született
- A bajor evangélikus egyház nehéz nap- meg. Megállapításai csekély fáradsággal
jaiba vezet bennünket D. Meiser bajor or- alkalmazhatók a jelenkori problémákra és
szágos püspök "Wir aber sind nicht von iránymutatóul szolgálhatnak ezek ütvesz-
denen, die da weichen" c. füzete (24 lap, tőjéhez is.
ára 0'30 márka], mely három a viharos A most összeült zsinat alkalmából a ma-
novemberi napokban tartott prédikációját gyar evangélikusságra csak üdvös lehet e
foglalja magában. Minden soron érezhető könyv megismerése, mert megmutatja, mi-
a végsókí~_ feszült izgalom, mely Jiiger bru- lyen a genuin lutheri egyházfogalmon fel-
talitásaira az egyházat elfogta, de egyuttal épülő egyházszervezet. Gy. D.

a rendíthetetlen hit ereje is, mely mindent Russel A.·J.: Csak bűnösök-
Istenre bíz s tudja, hogy jóban és rossz-
ban egyaránt az ő kezében vagyunk, K. nek. (For Sinners Only). Fordították
Eger Hans: Luther und seine ifj Biberauer Richárd és ifj. Czeglédy

Sándor. Budapest, Bethlen R. T. 1934
Bibel. München, 1934, Chr. Kaiser 388 lap. Ara 4 P.
kiadása. 47 lap, ára 0'70 márka. Russel az oxfordi csoportrnozgalom angol.
Ez a füzet Luther bibliafordításának ju- ágának egyik vezető embere, könyve a

bileuma alkalmából jelent meg s Luther mozgalom körében legtöbbet olvasott és
különféle alkalmakkor a Bibliára vonátko- emlegetett könyvek egyike. Ezért érthető,
zó nyilatkozatait gyüjti össze. Az anyagot hogy ez a fordítás az első nagyobb könyv,
szerző ügyes en csoportosítja, úgyhogyamely a csoportmozgalornról magyar nyelven
füzet nem összefüggéstelen idézetek hal- megjelent. A különösen hangzó cím mögött
mazata, hanem áttekinthető formában Lu- meglepö, de a csoportrnozgalomra jellemző
ther szavaival mondja el, amit egyházunk módon nem rejtőzik valami megtérést hir-
a Szentírásról tanít. Ez magában is érték, dető, építő célzatú könyv. Russel nem
amit még csak fokoz Luther színes, rend- támad, de nem is ajánlja vagy védi a moz-
kívül kifejező beszédmódja, úgyhogy az galmat, hanem egyszerííen elbeszéli, hogyan
egyes nyilatkozatok valósággal aszebbnél kesdett a mozgalomnak ez vagy az a tagja
szebb gyöngyszemek és ékkövek módjára új életet s az ilyen esetek sokaságával, a
sorakoznak egymás mellé. K. benne szereplö személyek sokféleségével
Harnack Theodosius: Die Kir- akar meggyözni a mozgalom értékeiröl. E

ehe, ihr ADd, ihr Regiment. történetekből megismerjük a mozgalorn
vezetőjét, Frank Buchmannt és munkamód-

Anasztatikus kiadás az 1862-ben megje- szerét. Megismerjük a mozgalom sok szem-
lentröl. Gütersloh, Bértelsmann. XIV. 901. beötlő vonását és szokását: a csendes időt,
1'50 Mk. a teljes bűnvallást, a benső közősséget stb.
Szinte meghökken az ember, mikor az Feltűnik a mozgalom több veszélye is,

anasztatikus nyomású könyv címlapján el- melyek közül itt csak a methodizmust em-
olvassa az első kiadás évét: 1862. Mit keres lítjűk. A fordítás [ó, magyar0s, minden
egy 70 év előtti könyv a mai könyvpia- elismerést megérdemel. p. h.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic:. Dr. Karaer Károly.
Nyomatott: Székely éli Tárlla könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A foly6irat elfogadá8a előfizeté8i kötelezett.éggel jár.



a "Keresztyén Igazság"
kiadóhivatala.. ,

Részlet egyetemes felügyelőnk évi jelentéséből :
Egyházi sajtóorgánumaink száma a "Keresztyén Igazság" című havi

folyóirattal gyarapodott. Lelkes munkatársi gárda által támogatva, D. Dr.
Prőhle Károly főszerkesztő és Lic. Dr. Karner Karoly felelős szerkesztő,
folyóiratának eddig megjelent számaival bebizonyította, hogy hézagpótló
munkát végez és pedig a [ngjobban végzi azt. Udvözlöm a lapot, az evan-
gélumi igazsagnak ezt az új munkását és számára Isten áldását kérem.

Olvasóinkhoz!
Isten iránti hálával zártuk le a .,Keresztyén I~azság" első év-

folyamát, . Istenbe vetett bizodalommal indít juk el az új évfolyamot út-
jára, hogy teljesítse oly igen fontos feladatát evangélikus egyházunkban.
Szívböl köszönjük sok hűséges barátunknak és olvasónknak odaadó
támogatását. Kérjük őket, hogy a "Keresztyén Igazság" iránti szerete-
tükben ne lankadjanak ·meg, sőt, hogy mindent tegyenek meg, ami
erejükből telik, folyóiratunk terjesztése érdekében. Evangélikus Anya-
szentegyházunkat szolgálják vele.

Kiadóhivatalunk készséggel küld mutatványszámot érdeklődök-
nek, azért kérjük olvasóinkat, hogy ismerőseik köréből jelentsék be
azoknak címét, akik rnutatvánvszámra igenyt tartanak. Akik folyó-
iratunknak öt olyan új előfizetőt szereznek, kik előfizetési díjnkat egy
évre béfízetik, azoknak a "Keresztyén Igazság"-ot egy évre ingyen
küldjük.' ,

A "Keresztyén Igazság"·nak az új évben szebb köntöse van
s reméljük, hogy előfizetőink támogatásával legalább néhány számot
bővített tartalommal is jelentethetünk meg, amint azt már a mult év
második felében ís megtettük Folyóiratunk kizárólag előfizetőinek a
támogatásából tartja fenn magát. Kitűzött fontos feladatait csák úgy
oldhatja meg, evangélikus egyházunkat akkor szolaálhatja valóban, ha
minden előfizető pontosan beküldi az esedékes előfizetési díjat. Igen
kérjü~ olvasóinkat, hogyelőfizetésüket minél előbb újítsák meg. Még
mindig vannak olyán előfizetőink, akik az első évfolyammal is hátra-
lékban vannak. Nyomatékosan kérjük őket, hogy előfizetési kötele-
zettségüknek tegyenek eleget, annál is inkább, mivel legnagyobb részük-
nél az előfizetés rendezésénél tanusított hanyagság nem indokolható
gazdasági nehézségekkel. Mivel külföldi testvéreink legnagyobk részt
jóval súlyosabb helyzetben vannak, mint mi, azért a külföldi előfizetési
díjat is 6 pengőben állapítottuk meg. Méltányos, hogy a tehertöbbletet,
mely ily módon előáll, a csonkaország evangélikus magyarjai viseljék.

A jelen számhoz minden elöfizetőnk számára mellékelünk csekk-
lapot, tekintet nélkül arra, hogy többen máris befizeUék az előfizetési
díjat. Kérjük az utóbbiakat, hogyacsekklapoL tekintsék tárgytalannak.

Hittestvéri üdvözlettel



Lic. Dr. Karner Károly:

"Máté evangéliuma",

Megjelent
a Keresztyén Igazság Kőnyvtárá-

első kötete:

az evangelium új fordításával és részletes magyarázatával.
Az első magyar munka, amely közérthelően, korszerűen magya-

rázza Máté evangéliumát. Nélkülözhetetlen lelkészeknek, hitoktatóknak,
vallástanítással foglalkozó tanítóknak, bibliakörök vezetőinek, valamint
minden Bibliát olvasó embernek.

Ára fűzve 5'- P, kötve 6'20 P.
A "Keresztyén Igazság" előfizetői füzve 3'80 P, kötve 4'80 pos

kedvezményes árban rendelhetik meg a "Keresztyén IgazságH kiadó-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66. (Postatakarékpénztári csekk-
számla 45.031.) A könyv árának, valamint fűzött példányoknál 20 f,
kötött példányoknál 40 f portókőltség előzetes beküldese ellenében a
kiadóhivatal a könyvet bérmentve küldi.

Előzetes értesítés és előfizetési felhívás..
Az Újszövetséggel eredeti nyelvén foglalkozó teológusok, lelké.

szek és más érdeklődök részére régótd érezhető hiányon akarJsegíteni
a most kiadásra kerülő

Újszövetségi Görög-Magyar Szótár,
amely kb. 20-22 ív terjedelemben nagy zsebnaptár formában jelenik
meg. D. Dr. Daxer György néhai pozsonyi teológiai tanárnak kéziratos
szővegét az újabb szótár-irodalom alapján átdolgozta Dr. Kiss Jenő,
egyetemi tanár. A könyv előreláthatóan januárban jelenik meg. Bolti
ára kb .. 8 pengő lesz. Előzetes jelentkezés esetén 6 pengő. A szótár
felöleli az egész Újszövetségre terjedő szókincset. A -íontosabb szavak-
nál, viszony- és határozó szóknál gazdag íráshely-utalásokkal, a nehe-
zebb igealakok külön feltüntetésével.

Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet: Dr. Kis s Jen ő, egyet.
tanárnál Sopron, Hittudományi Kar.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KŐNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,


