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"Egymás terhét hordozzátok."
(Gal. 6,2.)

Az összefüggésböl nyilvánvaló, hogy itt «teher» alatt a bűn értendő,
tehát. Egymás bűn-terhét hordozzátok! Segítsetek egymásnak a bűn-teher hor-
dozásában I Legyen bennetek felelősség azok iránt, akik éppúgy hordozzák a
bűn terhét, mint ti! Kétségtelen, hogy valóban «teher» a bűn, de úgy gondolj uk,
hogy a mások terhének hordozásat csupán a bűnre korlátozni, kevés gyakorlati
értékkel túlságos megszűkítését jelentené a szelídaritás és az egymásért valór
felelősség kötelezettségének akkor, amikor a bűnnél sokkal közvetlenebb és el-
viselhetetlenebb súllyal nehezedő terhek alatt látszanak roskadozni az emberek:
Ez azonban csak a mí emberi okoskedásunk. Az Ige mindig az a fejsze, mely a
fák gyökerére vág. Itt a fák gyökere a bűn. A szolidaritás és az egymásért való
felelősség nem gazdasági, szociális, vagy pszichológiai kérdés, hanem az Isten"
hez való viszonyunk terére tartozó kérdés. Ha ez Ut megoldást nyer, akkor
benne megoldást nyer a gyakorlati élet egész területén minden vonatkozásblan.

A világhoz, az emberekhez való viszonyunk mindig az Istenhez való
viszonyunktól függ. Az ember elszakadt az Istentől, ezért szakadt el ember-
társától, hogy azután a gondolatmenete ez legyen: miért hordozzam én mások
terhét, amikor legszívesebben a magamét is másokkal szerétném hordoztatni?
Ez a lelkület teljesen megfelel az Istentől elszakadt ember lelkületének. Szá•.
mára irreális képtelenség, megkótyagosodott rajongás a mások terhének .hor-
dozása. Ha erre mégis rákényszerül, rúgkapál ellene, mínt cirénei Simon a
Krisztus keresztje ellen.

Az Istentől elszakadt ember önmagát teszi meg a maga istenévé és so-
hasem akarhat mást, mint önmagát érvényesíteni. A Krisztushoz érkezett embert
felébredt bííntudata térdre kényszeríti a kegyelem előtt és megnyitja szívét
embertársai számára, akik néki testvérei a bűnben és testvérei a kegyelemben.
Semmi sem dönti le úgy a válaszfalakat. ember és ember között, mint a bűn-
tudat. A Illjeg nem tértek moralizmusa mindig elválaszt, elidegenít.

Az ember csak akkor térhet vissza embertársához, ha előbb visszatért
Istenhez. Ide pedig egyediül csak Krisztus vezetheti vissza. Akkor kap új fényt
és jelentőséget ez a követelés : Egymás terhét hordozzátok! Nem kívülről jövő
és a lelkétől idegen parancs többé, hanem boldog engedelmesség. Nem több,
csak visszasugárzása a Krisztusban elnyert kegyelemnek.

Van emberi szelídaritás is, de az Ige nem erről beszél, hanem a Krísz-
tusban elhívott szentek szolidaritásáról. Ebből a szolidaritásból árad megele-
venítő erő és világosság az egymásért való felelősség után sóvárgó világba.

Ez az Ige egyházának szociális missziója, amelyet helyette senki sem
fog elvégezni és amelyért felelősséggel tartozik az Egyház Urának.

Molitórisz János.

liA népnek erkölcsisége a legnagyobb horderővel bir és a legfőbb
figyelemre méltó, mert többet érnek a jó erkölcsök, mint ahol ezek nem
találhatók fel, a jó törvények. Lakosságunk legnépesebb osztálya, a pa-
rasztság, melyet politikai nyelvezetiinh tnéltán "nyomorult népnek" nevez,
nem meguetést, hanem gondos ápolást, nem gyülöletet, hanem szetetetet
érdemel."

Berzeoicsy Gerge1l: A parasztnak állapotáról Magyarországon.
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Új hangok a keresztyén unió kőrül,
Folyóiratunk felelős szerkesztőjének a februári számban .a felekezeti

széfhúzáss-ról írt cikke, mely egy helyen Bangha Bélát is aposztrofálja, a Krisz-
tus-hívöl; egyetemes egységének a gondolatában csendült ki. Érdekes találkozása
a jelenségeknek, hogy ugyanakkor -jelent meg a Magyar Szemle februári számá-
ban a híres jézustársasági atya komoly figyelmet érdemlő cikke «Keresztény
úníó» címen, - rnintha csak hangot és visszhangot hallanánk egyszerre, ha. a
kettő - érthető okokból' - nem csendül is össze hiánytalanul.

Bangha a mult és a jelen egyes úniós törekvéseinek felemlítése után
annak a kétségkívül döntő 't~ontosságú kérdésnek a tárgyalására tér át, hogya
katclikus-protestáns viszonylatban «lehet-e ma józanul úniós mozgalomra gon-
dolni? A cikkíró megállapítása szerint «sajnos, erre a kérdésre a mai helyzet
alapján bajosan válaszoihatnánk optimísztikusan». Az únió akadályai szerínte
háromfélék, Az első és 'legsúlyosabb a dogmatikai kérdés, melyre jiézve őszinte
megállapítása az, hogy ezen a ponton nemcsak a katolikus egyház nem engedhet,
de a protestáns oldalon is lehetetlennek látszik a «harakiri», a «meaculpázó»
visszatérés. A második akadálycsoport a történeti: míndakét részen <igen sok
fájó emléket kellene eltemetni», «igen sok élesre köszörült csatabárdot elásni».
A harmadik az érzelmi és politikai ellentét, mínt a dogmatikai és történelmi
ellentétek természetes eredője .• Nem különbözőképpen imádkozó jámbor cso-
portok állanak itt egymással szemközt», - «hanem állig felfegyverzett, egy-
mással farkasszemet néző tömegek, főleg vezérelo. «A felekezeti béke sokat
hangcztatott jelszava sok esetben merő jelszó vagy éppen leplező ürügy', «A
lelkek ellentéte megvan, állandó, csendes aknamunkában érvényesül, hol ezen,
hol azon a részen erősebben, öntudatosabban •.

Az akadályoknak és ellentéteknek őszinte és realisztikus feltárása után
veti fel a cikkíró a kérdést: «Nem marad-e hát a reúniónak semminemű remé-
nye? •Valami csekély talán mégis l» «Vannak bizonyos körülmények és meg-
figyelések, melyek a teljes pesszimizmust szintén kizárják».

«Az első, ami a közeledés lehetőségének némi halvány reményét nyújtja,
elég széles protestáns rétegeknek újabbkori doktrinális (tanbeli) elirányzódása-.
<Vezető protestáns teológusok részén majd erről, majd arról a katolikus dog-
máról vagy intézményről hallunk igen meleg, elismerő, dicsérő és megértő nyi-
latkozatokat». - «Egy másik örvendetes megfigyelés, hogy az elfogulatlanságra
törekvő s önmagát is ellenőrizni tudó művelt emberek szeretnek bizonyos tör-
téneti és filozófiai magaslatra emelkedni, amikor a hit 'és a felekezet vitakérdé-
seit vizsgálják». «A protestáns arra gondol: érdemes-e azért rnunkálkodnunk,
rnert 400lév előtt Luther Márton vagy Kálvin János összeveszett a pápával? Az
anglikán arra gondol· érdemes-e 'nekem VIlI. Henrikért és Erzsébetért még ma
is tűzbe mennem? ne. a katolíkus is arra gondol: nem volt-e kár az ellentéteket
míndjárt kezdetben bizonyos túlzott merevséggel elmélyíteni engedni? Nem
volt-e kár olyan egyházi állapotok Ielbúrjánzását megtűrní, amelyek az egyház-
szakadást lélektanilag szinte elkerülhetetlenné tették? cA történeti magaslatra
emelkedéshez hasonló az a megfontolás is, mennyíre a születés és a körülmé-
nyek teszik a legtöbb embernél, hogy ebbe, vagy abba a táborba tartozik!- «Ez
a megfontolás óvatosabbá, szerényebbé és méltányosabban gondolkozóvá teszi
azt, akiben egyszer tudatossá -Iett. Megtanítja arra, hogy ne a puszta beleszületés
és beleneveltetés, hanem a higgadt tárgyilagosság alapján kísérelje meg a saját
álláspontjának erejét és gyengéit vizsgálnis és a másik fél érveit és gondolat-
rnenetét megérteni. - «A két elsővel kapcsolatos egy harmadik örvendetes meg-
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figyelés: a felekezeti atmoszféra feszültségének lényeges enyhülése». A hítvítáx
hevében az egyik fél önkénytelenül eltorzította a másik fél álláspontját és fel-
fogását és ez lehetetlenné tette a kölcsönös megértést. «Lassan azonban talán
mégis utat tör az a meggyőződés, hogy ez mégsem lehet így egészen jól s hogy:
mindenekelőtt az atmoszférát kell enyhítenünk, a vita hangnemét finomítanunk,
a beszélőtárs szívét és gondolatmenetét jobban megértenünk s az állításában
rejlő igaz magot nűnt közös kíncset fektetnünk kettőnk elé, mint a további
megértődés kiindulópontjáh.*)

Ezen megfontolások után a cikkíró visszatér a keresztyén úníó legfőbb
akadályára, a dogmatikai ellentétre. De szerinte ezzel kapcsolatban is mutatkoz-
nak a helyzetet enyhítő körülmények. Itt elsősorban ahhoz fűzi reményét, hogy
a katolikus dogmák helyesebb, szabatosabb értelmezés szerint «sokkal ártatla-
nabbak, elfogadhatóbbak lesznek, mint a szokásos félre- és belemagyarázások
vagy éppen a hangulatkeltő vitatkozások fényében. Aztán reám utat arra, hogy CI.

protestantizmusra jellemző kritikai szellem a katolicizmus körében is érvénye-
sül: «a katolikus közszellem befelé, sőt fölfelé is kritikusabb lett». «Ez a kriti-
kusabb katolikus gondolkodás szívesen elismeri azt is, hogy a vallásszakadás,
bármennyire fájdalmas és sajnálatos volt, indirekte az Egyházra mégis je-
lentős haszonnal járt s jár annyiban a mai napig, hogy állandó önellenőrzésre s
virrasztóbb helytállásra ösztönöz-. Ennek az ösztönző erőnek a hiányát sajná-
latosan mutatja éppen tisztára 'vagy túlnyomóan katolikus országok (Spanyol-
ország, Franciaország, Mexikó, számos délamerikai állam) katolicizmusának
sokszor nagyfokú belső süllyedése». - Közeledés megállapítható még annyiban
is, hogy míg .a protestánsok a maguk egyházszervezetét meglehetősen sok
dologban a katolikus hierarchia 'intézményeinek hasonmására rendezték be»,
addig a katolikusoknál az egyetemes papság protestáns elvének megfelelően
az Actio Catholica jegyében megy végb.e a világi elem nagyobbfokú bevonása aa
egyházi életbe, Közeledést jelent katolikus részről a szentek segítségül hívásával
szemben az Isten- és Krísztus-ímádás erősebb hangsúlyozása is a liturgikus
gyakorlatban.

Amit a cikkíró végül az elkövetkezendő válságos idők megrázó és tisz-
tító hatásaképpen a keresztyén vallásos lelkületnek a jövőben várható elmélyí-
téséről mond, azt legjobban szerétném mind ide iktatni, mint az idők jeleit ko-
molyan figyelő Krisztus-hívők egyre terjedő meglátásainak szép bizonyságát. De
legalább az összefoglalás álljon 'még itt: «Lehet-e keresztény úníóról szó? Egye-
lőre sajnos alig, de a távolabbi jövőben talán lassan mégis 1 A közeledés nem
dogmatikai engedményeken vagy hitvitákon -fog mulni, sem valami szatócsi al-
kudozáson a két vagy több fél között, hanem sokkal inkább két dolgon': ll: fele-
kezeti ellentétek érzelmi atmoszférájának enyhüléséri és a belső, vallási lelkű-
let erősödésén. Minél szelídebb lesz amaz és mínél elmélyültebb emez, annál

*) Bangha Bála a fenti mondatokban bámulatos pontossággal jelöli meg azt az
utat, melyen egyfelől a "LHe and Work" (1925 Stockholm, 1937 Oxford), másfelől kő-
lönösen a "Faith and Order" (1927 Lausanne, 1937 Edinburgh) világkonferenciái kere-
sik az egyetemes keresztyén egységet. De tudott dolog, hogy ezeket a mozgalmakat a
"Mortalium animos" pápai enciklika határozottan elítélte. Ha ez az ítélet nem akadály.
akkor a kölcsönös megértés csakugyan komoly lehetőséggé válik. - Itt legyen szabad
észrevételeznem azt a kis tévedést, hogy Bangha cikke úgy tünteti fel a dolgot, mintha
az emlitett két mozgalom eredetileg egységesen indult volna és csak utóbb vált volna
kétfelé. Valósággal elejétől fogva kétféle mozgalomról van szó s a kettő között a kű-
lönbség az, hogy mig a "Life and Work" csak a gyakorlati keresztyénség terén igyek-
szik az egyházak között együttmüködést létrehozni, addig a másik a hit és egyházszer-
vezet tekintetében keresi és munkálja az egyetemes keresztyén egységet.
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tevékenyebb hajtó erövé válik a ma még megoszlott lelkekben a krísztusi vágy
és imádság: hogy míndnyájan egyek legyenek (Ján. 17,21) •.

A fentiekben bőven engedtük szóhoz jutni magát Bangha Bélát, hogy
olvasóink lehetőleg önálló véleményt alkothassanak kétségkívül feltűnő és nagy-
jelentőségű megnyilatkozásáról. Mivel Bangha cikke jórészt úgy tűnik fel, min,t
magyar visszhangja azoknak a cikkeknek. melyeket híres németországi rendtársa,
Pribilla, ugyanerrök a tárgyról írt a «Stimmen der Zeit» c. folyóiratban és mivel
felelős szerkesztőnk már a februári számban behatóan foglalkozott Pribilla gon-
dolataival; szorítkozhatnánk arra is, hogy egyszerüen vissza utalunk a februári
számban mondottakra. De Bangha cikke annyira sajátos és jelentős hang a magyar
keresztyén élet világában, hogy kötelességünknek érezzük .reá külön visz-
hanggal válaszolni, bár az adott keretek között ezt csak a Iegrövidebb formában
tehetjük meg, amelyet az ügy komolysága megenged.

Köztünk protestánsok között bizonyára sokan lesznek és vannak, akiknek
elég, hogy azt a Magyar Szemle-cikket Bangha Béla, «,a jezsuita páter» írta és
már ezért gyanakvással fogadják és rejtett szándékokat keresnek mögötte. De
Bangha cikke csak azokat a protestánsokat ejtheti igazán zavarba, akik saiját
hitük vallása felől is zavarban vannak. és válahogy érzik, hogy a rég elavult
liberális frázisokkal a mai világban már nem lehet boldogulni. Aki elfogulat-
lanul olvassa Bangha cikkét, kétségkívül azt a benyomást nyeri (másként alig
is kaphatott volna helyet a cikk a Magyar Szemlében), hogy itt a keresztyén
únió ügyében csakugyan kornoly, őszinte, sok tekintetben nagyvonalú megnyi-
latkozással van dolga. Ezzel szemben kicsinyeskedés számba menne, hla a cikk-
íróval hitbeli meggyőződésűnknek és történetfelfogásunknak nem egészen meg-
felelő egyes kifejezései miatt akarnánk vitatkozni. Fígyelmünket a lényeges fő-
dologra kell központosítanunk. A mi állásfoglalásurikat mint eoanqélikusokét
úgy pozitív, mint negatív irányban világosan és határozottan megszabja egyet-
lenegy tényező, amelyre nevünk utal: az evangélium, úgy, amint azt egyhá-
zunkna,x egyedül a Szeritírásra alapozott hitvallása értelmezi.

. Bangha semminemű kétséget sem hagy az iránt, hogy «egy katolikus-
protestáns úniónak dogmatikai vonatkozásban csak egyetlenegy módja lenne
lehetséges: a protestánsok visszatérése a katolikus egyházba és annak kogmati-
kájához». Ez világos beszéd. De ezzel a m~ részünkön nem csupán «egy 400
éve keservesen védelmezett álláspont» áll szemben, hanem az istenemberi Meg-
váltó, az egyedül üdvözítő Úr Jézus Krisztusról szóló, életben-halálban boldog
örömmel vallott 2000 esztendős eoatiqélium, melynek alapján nem ugyan a római
katolikus egyházhoz (mert ezzé csak később lett a keresztyénség egy, bár igen
tekintélyes része), hanem ahhoz az egy, közönséges (= katolikus) keresztyén'
Anyaszentegyházhoz tartozóknak valljuk magunkat, amelyről az Apostoli Hít-
vallás harmadik ágazatában teszünk vallást, éppúgy, mínt a római katolikusox.
Ezen a kétezer esztendős, eredeti, újtestámentomi evangéliumon fordul meg;
számunkra minden. Ebből csakugyan nem engedhetünk mi sem, még életünk
árán sem. Egyedül ezen nyugszik egyházunk létjogosultsága, bár szégyenkezve
kell bevallanunk, hogy ez az evangélium saját egyházunkban sem hangzik és
érvényesül mindig és mindenütt «tisztán és igazán •.

Ennek az evangéliumnak a világításában sok mindent látunk a római
katolikus egyházban, dogmáiban, intézményeiben, gyakorlatában, amit nem he-
lyeselhetünk és nem fogadhatunk el; de ugyanezt az evangéliumot kell szembe-
helyeznünk saját egyházi életünk szárnos beteges jelenségével is. Ez az evan-
géliuru elválasztó, krítíkai éle. De ez nem önmagáért van, hanem mindenestül
annak a szolgálatában áll, ami az evangéliuni pozitiv tartaimát alkotja. és ez'
a Krisztus, a hívők Anyaszentegyházának láthatatlan, de élő, az evangéliumban,
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és a Tőle rendelt szentségekben valósággal jelenlevő Feje. Ennek felismerésel
képesít bennünket arra, hogy hálás örömmel meglássuk, saját lelkí-szellemi
örökségünknek és követendő példának tekintsük mindazt, amit a krísztusi lélek
húsz évszázadon át napjainkig a keresztyénség különbözö részeiben, a római
katolikus egyházban is, tiszta, ihletett tanításban, művészetben, igazi szeretet-
gyakorlásban jót és szépet alkotott, érlelt, véghez vitt és visz. Igy tudunk őszin-
tén örülni. mindazoknak a jelenségeknek is, amelyek innen és onnan az őszinte
lelkületí közeledés jeleit mutatják, tudunk örülni jórészt Bangha cikkének is.

Hogy mindebből lesz-e olyan közeledés, mely a találkozásban és végre
az únióban éri el célját? Egyedül az Ú:r.a megmondhatója. A rrti szernünkben
még igen nagynak látszik a távolság, - -erral Bangha cikke is tanúskodik, de
az Úr szeme máskép lát és az O történetvezetö kezének más a mértéke. es ne-
künk annak magasságai felé kell törekednünk. Ha Ű neki, az Egyház Urának, tet-
szik az egész keresztvénséget a földön apokaliptikus megpróbáltatások olvasz-
tókemencéjébe dobni s a keresztyénség ebből a tűzből mínt egység kerül ki,
ez az O műve lesi s akkor nem vitatkozunk többé azon, hogy melyik egyházból
vagy felekezetböl mennyi hullott le mint haszontalan salak, Addig is az evan-
gélium szerintí önkritika tüzében kell kivetni igyekeznünk magunkból mindent,
ami Krisztus szeretö szent tekintete előtt meg nem állhat és imádkozó lélekkel
keresnünk az' őszinte, kölcsönös megértést.

D. Dr. Pr6hle Károly.

.Faluszámunk.
A Keresztyén Igazság szerkesztősége szükségesnek látja azt, hogy olvasói,

a magyar értelmiség tagjai mai életünknek nagy problémacsoportjairól ne csu-
pán egy-egy szűkre szabott cíkkből szerezzenek az Ige világosságánál tájékozó-:
dást, hanem az illető kérdéstömbnek egy egész számot szentelve, sokoldalú és
sokszínű megvilágításban láttassa meg azok különböző területeit és a tennivaló-
kat. Ez a szám az első, fogyatékos kísérlet ezen a téren. Témaköre magyar evangé-
likus világunk egyik legfontosabb és mégis egyetemesen és szakszerűen alig ismert
területe: a falu. Emberi értelemben véve, életerőink tetemes részének hordo-
zója és jövendőnk egyetlen reális záloga a falu népe. Ezért is, de főképpen azért,
hogy értelmíségünk Istentől kapott feladatait világosabban láthassa és azokat
minden erejével szolgálni tudja, igyekszünk csekély erőnktől telhetóen evangéli-
kus földmíves népünk helyzetéről hű és tárgyilagos képet adni.

Szándékunk tehát elsősorban a helyzetkép megrajzolása. Ahhoz, hogy
az igazi szükségleteket meglássuk, a cselekvésnél szükséges eszközöket kiválo-
gathas suk és a rendszeres alkotó munkának nekíkezdhessünk, mindenekelőtt
a terep pontos ismeretére van szükségünk. Merész dolog lenne azonban azt
állitani, hogy egy folyóiratszám terjedeimélől megkötözve, megközelítő en is
teljes munkát lehetne végezni. De különben is annyira töretlen az az út, ame-
lyen járnunk kell, a komoly társadalomkutatás eszközeivel végzett elömunká-
latok annyira hiányoznak, hogy minden más adottság birtokában sem lehetne
pontos eredményeket elérni. Viszont a felkutatandó terep végtelenü! változatos.
A magyar falvak külőnben is gazdag válfaj ú összeségeben az evangélikus föld-
mívelő népünk által lakott községek különösen elütő változatokat jelentenek.
Nálunk táj, eredet, települési forma stb. különbözöségei mellé az aránylagos an
rendkivül nagy nemzetiségi változatok is sorakoznak. Itt igazán csak a leg-
aprólékosabb részletkutatás termelhétne pontos eredményeket.

Azt mondhatnánk, ahány falu, annyiféle életstílus, magatartás, problé-
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matíka stb. Ez a nagy kűlőnbözőség 'az ismer-etek decentralízáltságát is jelenti,
ami a helyzetrajz elkészítésének másik nagy nehézségét okozza. Legkiválóbb'
faluismerőink tapasztalatai is csak egy bizonyos meghatározott körre terjed-
nek ki, és ezért megállapításaik is csak egy bizonyos meghatározott területre ér-
vényesek. Ezért tapasztalható egyházi köreinkben annyi véleménykülönbség, és
természetesen ezek az ellentétek az itt következő írásokban is, helyenként igen
élesen jelentkeznek. .

Azon az úton próbáltunk járni, amelyre a keresztyén szeretet parancsoló
küldésc mellett Istentől megáldott őseink közül olyan soknak, többnek, mint
bármely más egyház fiai közül, a példája hívott. Bél Mátyás, Tessedik Sámuel,
Berzeoiczij Gergely, Berzsenyi Dániel, Kossuth Lajos stb. és a ma élő egy-két
agráriusunk*) voltak emberi útmutatóink. A mi kísérletünk nagyon szerény, fo-
gyatékosságokban végtelenűl bővelkedő: de mégis csak újra való meqirui'ulúst
jelent. Legyen hála érte a kegyelmes Istennek, hogy minden kishitűségünk elle-
nér-e is eljuthattunk idáig, és ebben a pillanatban egész lelkünkkel azért sóvár-
gunk, hogy bár lenne, Isten kegyelméből, az itt következő írásoknak mínden
szava, akár simogat, akár biztat, akár bírál, akár korhol, megértéss-el fogadott,
öneszmélésre késztető, elhatározásokra és tettekre indító minden olvasóna
számára. ,

Az alant elmondandókból különösen két nagy fenyegető tény világlik ki:
1. Földmíves népünknek, értelmiségünk széfhullása következtében a ma-

gyar evangélikus egyház jövendője egyedül rendíthetetlennek hitt emberi bizto-
sítékának ijesztő apadása. Hozzá kell azt is tennünk, hogy a beérkezett értesíté-
sek szerint a harmineas évek elején a növekedő gazdasági nyomorúság miatt a
természetes szaporodás még az eddiginél is gyorsabb tempóban csökkent és
alig-alig található ma már olyan gyülekezet, amelyben a születéskorlátozás
legalább is egyes rétegeknél ne lenne meg. Legszaporább földmíves rétegünk,
a mezőgazdasági munkásság pedig mérhetetlen nyomorától kergetve politikai
és vallási szekták karjaiba vetette magát.

2. Népünk hítélete megüresedett, vagy legalább is megszíntelenedett és
megerőtlenedett. Az egyházról való fogalmában végzetesen emberi, matériális és
racicnális elemek kerültek túlsúlyba, és több helyen nemzetiségi és egyéb okok
miatt szembekerült egyházi vezetőivel is.

Mégis ennyi sötét árny láttán sem szabad kétségbeesnünk. Nagy igéretek
is csillannak elő a kérdések homályából. Az első az, hogy végre tisztán szerét-
nénk látni. Levetve minkten önáltatást és romantikát, a valóságok felé for-
dultunk. A megismerés az első lépés a megújulas felé. Aztán éppen a beérkezett
válaszok alapján bőséges hálaadással láttuk meg, hogy mennyi igazi pásztor él
falvainkban; milyen felelősséggel eltöltött és munkára kész sereg ez, amely
kiegészítve egyre szaporodó számú hivő világi egyháztagjainkkal. mérhetetlen
alkotásokra képes. Falusi népünk lelke mélyébe mennyi rejtett érték van be-
ágyazva és mennyi nyilvánvaló szellemi képességgel rendelkezik! Egyik legel"
kes-eredettebb és leglázongóbb gyülekezet lelkésze írta adatgyüjtésűnkkel kap-
csolatban: hogy minden ellenkező látszat ellenére is egyre lankadatlanabb erő .•
vel él benne a hit, hogy a magyar evangélikus egyház megújulása csak a pa-
rasztságból indulhat ki. Mennyi csodálatos jele az Isten kegyelmének!

Csak az a kérdés, mennyi hűség, mennyi keresztyén szeretet él ben-
nünk? Mennyi kérlelhetetlen törekvés a tisztánlátásra, mennyi alázatos figye-
lem Isten parancsaira és mennyi hit Isten újjászülő kegyelmében?

Dr. Hilecher Zoltán.

I
"1 Ezek közül legalább Szeberényi Lajos Zsigmondot, aki egy emberöltövei ezelött

hívta fel a figyelmet az alföldi parasztmozgalmakra s akinek a parasztság történetéröl szőlő
könyve éppen a legutóbbi napokban hagyta el a sajtót, név szerint is meg kell emliteni,
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.Statisztikai belyzetkép az evangélikus
parasztsáqről,

A tér, amely rendelkezésemre áll, szinte szűk ahhoz, hogy kellő részle-
tességgel megindokoljam : míért lesz szükségképpen fogyatékos és egytónusú
az a kép, amelyet ·az evangélikus parasztságról festeni szeretnék. Azokra a ma-
gyar hivatalos adatokra kell -szorítkoznom, amelyeknél tüzetesebben és sok-
oldalúbban egy állam hivatalos szerve sem dolgozza fel a vallásfelekezetek
statisztíkáját; és még ezek az adatok sem elegendők arra, hogy azon kűlön
testet alkotó társadalmi rétegnek, amelyet parasztságnak mondunk, lényeges
sajátságait, j-ellemző életnyilvánulásait leírhassuk -Ennek oka az, hogya híva-o
talos adatfeldolgozás és publikáció a népesség lényeges tulajdonságaira (élet-
kor, családi állapot, anyanyelv, műveltség stb.), valamint a népmozgalomra és
a morális, közművelődési vagy hítéleti jelenségekre vonatkozó adatokat -
mindezeket többnyire gazdag területi részletezésben is - csak az egyes vallás-
felekezethez tartozók összeségére nézve tünteti fel, de a fenti részletadatokat
nem kombínálja az egyes felekezeteken belül a foglalkozással is. Teljesen ért-
hető: óriási költségtöbbletet jelentene. Igy azután, ha könnyűszerrel megfelel":
hetűnk is azokra a kérdésekre, hogy pl!. Vasvármegye evangélíkusaí közűl
mennyí a gyermek, a házas, anémet anyanyelvű, s hogy mekkora a térjes nők
termékenysége és milyenek műveltségi viszonyaik, de nem tudunk már feleletet
adni arra a kérdésre, hogy milyenek a vasmegyei evangélikus parasztsáqnak,
mínt külön foglalkozási csoportnak fenti jellemző viszonyai. Legfeljebb követ-
keztethetünk. F,s pedig annál nagyobb pontossággal, minél nagyobb részét teszi
az összlakosságnak az őstermelő elem. Az említett példában (Vasvm.) nyil-
ván csak felettébb fogyatékos lehetne ez a következtetés, mível az ottani evan-
gélikusságnak több mint 33 O/Q-anem östermelő. Országos viszonylatban a
következtetés lehetőségei még rosszabbak, mivel evangélikus lakosságunknak
csak mintegy 56 Ojo-atartozik az őstermelők csoportjába. Igy azután, ha az
evangélikus parasztság fontosabb demográfiai viszonyairól tájékozódni akarunk,
akkor nem marad más hátra, mint hogy kiválasszuk néhány olyan megye evan-
gélikusságát, amelyben az östermelő elem az evangélikusság elhatározó töblb-
ségét teszi. A másik -rnód pedig, amelyet helyenként szintén alkalmazunk, az,
hogy kiválasztjuk az evangélikus .tőbbségű [aloakai s azokban vizsgáljuk a nép-
sűrűségi, az életkor-, nemzetiségi és szaporodási, valamint birtokviszonyoícat.
Ez megint csak tökéletlen kisegítő eszköz: a kísebbséget alkotó egyéb felekeze-
tűek túlszínezik, vagy elszíntelenítik a képet.

Van azonban egy tér, amelyen teljes munkái végezhetünk: tudjuk adni
evangélikus parasztságunk létszámát, foglalkozási viszony szerinti tagozódását,
társadalmi rétegezödését (osztályalakulás ), birtokmegoszlását, a más felekeze-
tűekkel való összehasonlításban és törvényhatóságokként való részletezésben.

Parasztság alatt értjük az egész ősiermelő népességet. Legföllebb a kö-
zépbirtokosnak és nagybirtokosnak tekintett, 100 holdon felüli gazdákat és bér-
lőket számíthatnók le soraikból, azonban úgy e kivételezésben, mint a 100
holdas határ meválasztásáhan van valamelyes önkényesség. A mezőgazda-
sági munkás és a cseléd sok esetben lecsúszott, deklasszálódott kísgazda s vi-
szont a jelenlegi kísgazdaréteg gyengébb elemeí - a kisbérlő és a részes föld'-
mívesek átmenetet jelentő kategóriájáról nem is szólva - munkások és cselé-
dek feltörekvő csapataiból regrutálodtak.

534.000 főnyi evangélikus lakosságunkból a keresőket és eltartottakat
egybefoglalva 1930-1Jan egy lélek hijján 300.000 tartozik az östermelö foglal-
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kozáshoz, Tehát evangélikusságunknak 56.18 Ofo-a őstermelő és 55.87 %-a a
szorosabb értelemben vett parasztság sorait jelenti. (A 100 holdon felüli birto-
kosok és bérlők, valaminteItartotljaik egyesített száma is csak 1564, tehát a
tulajdonképpeni parasztság száma 298.435). Epercent magasabb, mint a xato-
líkus parasztság részesedését kifejező szám (55,38 %), de alacsonyabb! a refor-
mátusságénál (61.63oJrf). 1920 óta, amikor is az egész österrnelő réteg 299.207
lelket jelentett, számuk alig növekedett; 0.25 % a tízéves mérleg. A többi fele-
kezet őstermelőinek a száma sem áll Uigyan messze a stagnálástél (országos
átlagban 1.01 %-os gyarapodás), de mégis mintha az evangélikusok kőzt a nem
őstermelő foglalkozások soraiba való felszívódás üteme egy árnyalattal gyor-
sabb lenne. 1920-ban még ,60.20010 volt az evangélikusok közt az őstermelők
aránya. Az őstermelök számbeli súlyának gyengülésére vall az országos
irányzattal egyébként egyező azon .jelenség is, hogy a városias jellegű helysé-
gekben s míndenekelőtt Budapesten .és környékén felettébb gyors ütemben nö-
vekszik az evangélikusok száma. .Mialatt a vármegyékben meglehetős a stagná-
lás, sőt nagy a .száma azoknak a községeknek - kivált a Dunántúl - ahol az
evangélikusok száma jelentősen fogy, Budapesten 11.2 %-kal, sőt Budapest elő-
városaiban 40.2 Ofo-kalgyarapodott az evangélikus elem; az összes vidéld váro-
sokban már csak 10 %-kal, a vármegyékben általában csak 4.4 ~/o-kal gyarapod-
tak. Azonban, ha a főbb letelepedési területeket külön is megvizsgálj uk, arra
a lehangoló eredményre jutunk, hogy Tolna-Baranya megyék egyesített evan-
gélikus népe csak 0.4 %-OS gyarapodást ért el s a Kisalföld, valamint az azt
szegélyező peremvidék színmagyar népe 0.1 %-OS apadási mutat. Igy azután
a meglehetősen szétszórt, de 'mégis 'bizonyos összefüggőbb tömbökbe tagol-
ható hazai evangélikusság területi .elhelyezkedésében rövid 10 év leforgása alatt
is elég nagy eltolódások keletkeztek. S ezek az eltolódások a parasztság súlyának
gyengülésére, az agrár-színezet elhalványulására vetnek árnyékot.!

Az őstermelő lakosság társadalmi szerkezetére és gazdasági súlyára jel-
1emzőbb képet kapunk, hogyha .munkauiszonu szerint tagoljuk a kereső lakos-
ságot. Ezek szerint volt'

1000
evangélikus nem evangélikus

ősterrnelő kereső lakos közül
360.8 344.8
283.7 264.2
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dése. Az őnállők száma (50.259) valamivel nagyobb, mint a mezőgazdasági
proletáriátusé (49.080); a nem evangélikusok közt közel 90.000-rel nagyobb a
proletáriátus létszáma (788.681) az önállókénál (700.466). E mellett még a sc-
gitő családtagokkal is valamivel jobban ellátottak evangélikus bírtokosaínk: 78.6
segítőcsaládtag jut 100 önálló evangélikusra, míg az egyéb vallásúaknal 76.6.

Az önállóságot társadalomgazdasági eszménynek tekintve: evangélikus
parasztságunk ezt az ideált .valamivel jobban megközelíti, 'mínt a többi feleke-
zelek őstermelői. A nagyobb vásárlóerő, a jobb közegészségügy, az erősebb fel-
emelkedési vágy, a jobb iskolázottság, a fennálló társadalmi renddel való erő-
sebo érzelmi és érdek-azonosítás, a kisebb kríminalltás és a nagyobb teher-
bíró képesség a kisgazda elemek sajátja - szemben a munkás- és cselédelemek-
kel - s így evangélikus parasztságunk fajsúlya fenti tulajdonságok tekinteté-
ben nagyobbra tehető, mint az ország egyéb Ielekezetíí őstermelöié. Másrészt
azonban a birtokos elem az, amely - kivált a multban -' jobban hajlott a
gyermekszám korlátozására s így evangélikus parasztságunk osztálytagozódásá-
ban a néperő vontatottabb megújulásának egyik okát, 'kulcsát kereshetjük.
Újabban azonban a birtoktalan osztályok születésí hányadosa legalább is annyira
csökkent, mint a birtokosoké s így a merev következtetésektöl tartózkodnunk
IfJell

Az «önállósfogalom nagyon is viszonylagos. Az 1-2 holdas' törpebir-
tokos forma szerint önálló, de - rmmkaerejének sidejének egyrészét kinální
kényszerülvén - ugyancsak függő. Viszont az 50-100 holdas gazda a föld nor-
mális kihasználása mellett kenyéradó hatalom, akitől már több exisztenciá is
függ. Az előbbiek nagy túlsúlya illuzóriussá teszi az ilyen «önállókbób álló
közösség társadalom politikai értékeit, az utóbbiak mértéken felüli képviselete
nagyobb arányú függés és társadalmi ellentétek csiráit hordozza magában és a,
bizonytalan sorsú mezőgazdasági munkások sorainak telítődésére vezet, kívált ha
a földhöz, vagy bérlethez jutás anyagi vagy jogi feltételei kedvezőtlenek.

Ezért nem közömbös kérdés az, hogy vajjon evangélikus parasztságunk
míképpen tagozódik tovább birtoknagyság szerint. Milyen a helyzetük az or-
szág különböző vidékein? Megvilágítandó az is, hogy a mezőgazdasági proletá-
riátus súlya mekkora a különbözö tájak evangélikus őstermelői között.

Az alábbi kimutatás csak a keresőkre vonatkozik. S hogy az őnállők ál-
tal elfoglalt birtokegységek terjedelmét túl ne becsüljük, megemlítendő az is;
hogya táblázat alapjául szolgáló hivatalos forrás a megfelelő bírtoknagyságú.
önálIókhoz hozzászámít ja segítő családtagjaikat is.

A részletes tagozódást a.következő számok, illetve arányszámok mutatják:
Utóbbiak ré-

szesedését
lOO-nak véve

volt az
evan-

gélikusoké

Volt 1930-ban az
oldalt megjelölt

evangélikus
keresők száma

1000 ev.
6stermelö

közül

1000 nem
ev. öster-

melö
közül

100 holdasnal nagyobb
birtokos és bérlő 796 5.8 5.3 109

5C-100 holdas 1613 11.8 10.6 III
20-50 holdas 10767 78.6 61.0 129
10-20 holdas 20087 146.6 115.2 127
5-10 holdas 23264 169:7 149.2 114
5 holdon aluli 31654 231.0 264.0 87

tisztviselő 431 3.1 2.6 119
gazdasági cseléd 10844 79.1 111.4 71
mezőgazdasági munkás 37593 274.3 280.7 98
Együtt: 137.049 1000.0 1000.0
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E számok evangélikus parasztságunk kedvező társadalmi rétegezt5désél
még csak jobban kidomborítják.A döntő az, hogy éppen azokban a birtokkate-
góriákban feltűnően izmos az evangélíkusság, amelyeket társadalompolitikailag
és üzemgazdaságilag egyaránt felettébb kívánatosnak tartunk. Az 5-50 holdas
gazdák azok, akik a maguk kenyeréri élnek, a nélkül, hogy földjük művelésére
nagyobb mérvben alkalmazniuk kellene idegen munkaerőt. Ezeket tekinthetjük
- kívált kellő szakképzés, szövetkezés és népesedéspolitikai aktivitás esetén --
a nemzet kimagaslóan életképes -rétegének. Kedvező tünet, hogy az üzem gaz-
daságilag csak kerlátolt létjogosultsággal bíró törpebirtokosok képviselete hatá-
rozottan kisebb az országosuál j 'viszonylag még ennél is gyengébb a kénynek-
kegynek alávetett cselédréteg. De 'meglehetősen nagy az ezeknél is bizonytala-
nabb sorsú mezőgazdasági munkásság képviselete. Ez nem valami kedvező jelen-
ség, kivált ha azt .ís figyelembe vesszük, hogy az evangélikus munkások száma
a törpebírtokosokét közel 20 ojokal-felűlmulja, míg országos átlagban ernezeknél
csak míntegy 7 ojo-kal számosabbak. Ez az egyedüli árnyoldal.

Néhány indexszám még jobban megvilágítja a tagozódásbeli felsőbbséget.
evangélikus nem evang.

keresők .indexe
az 5-50 holdasok számát 1100-nak véve,

volt a cselédeké és munkásoké
a 10-20 holdasok számát 100-nak véve,

volt az 5 holdon aluliaké
az 5-50 holdasok számát 100-nak véve

(erősebb osztály), volt az 5 holdon
aluliaké és a mezögazdasági proletá-
riátusé együttvéve (gyengébb osztály) 148 202
Ezek a kedvező arányszámok nagy szélsőségekböl alakulnak ki. A terü-

leti szemle jól mutatja ezt. Helykímélés céljából qs:ak néhány fontos adattal
fogj uk igazolni azt, hogy a kíshírtokos elemek szinte kízárólagos szerepét lát-
tató Somogyon s Tolnán .stb. kívül vannak az evangélíkusságnak olyan tömb-,
jei is, amelyek a kétkézi mamkára utalt, bizonytalan alapozású mezögazdaságí
munkásoknak az országos átlagnál is sokkal nagyobb hányadát mutatják. Szó-
val nincs egység, de annál nagyobb változatosság, amelybe a talajon, klímán,
közlekedési viszonyokon kívül alighanem a fajtabeli, műveltségi stb. eltérések
is beleszólnak. 5-50 hol-

dasok szá-
mát 100-nak
véve volt a
cselédeké
és mun-
kásoké

89
135
212
6'1
98

119
34
72
53
49
59
84

Altalában
Békés
Csanád
Győr-Moson
Nógrád
Pest
Somogy
Sopron
Szabolcs
Tolna
Vas
Veszprém

158

89

Volt ugyanis 1000 kereső evangélikus
óstermeló közül,:

50 h.- 5-50 h. - 5 h.
birtok os

394.9
333.5
264.4
427.4
366.6
333.6
519.5
401.9
478.2
497.9
462.2
427.3

,17.6
17.4
12.9
39.6
10.9
17.5
16.0
10.8
21.2
11.4
18.1

,14.0

231.0
197.7
149.6
258.3
260.3
250.2
284.3
296.0
245.7
243.7
245.7
197.8

munkás
274.3
354.9
483.5
185.8
250.5
332.8
139.8
218.0
203.0
202.3
179.2
261.8

cseléd
79.1
95.9
83.9
85.1

109.3
63.8
37.2
70.3
48.8
43.4
92.4
96.2

120
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Csanádban jóval több, mint 'fele, Békésben is közel fele az evangélikus
parasztságnak nincstelen j Somogyban csak minden 5-6-ik. Az egykori nagy.
szaporaság s a földbirtoknak 'az örökösödés útján való lassú felporlódása, a
kisűzem speci.ális termelési- és tenyészi.rányát kevésbbé kegyelő szélsőséges'
klíma, avagy talán faji .okok azok, amelyek az alföldi evangélikusság kedvezőtlen
társadalmi. rétegezödése mögött állanak. .Hogy a faji okoknak éppen döntő sze-
repe nincsen, arra csak .azt hozzuk fel, hogy Békés megye színmagyar refor-
mátusságának osztály tagozódása még kedvezőtlenebb, mint a többségében tót
eredetű evangélikusoké. S viszont 'ott vannak Nyiregyháza tótból lett magyar
evangélikusai fölényesen kedvező birtoktagozódásukkal, feltűnően kevés cseléd-
séggel. Győr-Moson birtokmegoszlása - jóllehet elég izmos a kívánatosnak tar-
tott, alépítrnényűl szolgáló réteg 'is - a legarisztokratikusabb. Sok a közép- és
a nagygazda. A Hanság mellettí néhány német többségű evangélikus község
rúgtatja fel a százalékot. lA 1/}-20 holdas gazdák képviselete a tolnai. evangéli-
kusok között a legnagyobb, 'ahol (úgyszintén Szabolcsban) számuk éppenséggel
nagyobb, mínt az 5-10 .holdasoké, Erős, felfelé törö osztálymozgalmat, nagy
takarékosságot, vagy előrehaladott egykét 1fak;a:rnakezek a sajátságok. De
ezenfelül nyilván kiegyenlítettebb jövedelemmegoszlást .ís. Ezzel szemben Sop-
ron és Pest megyében az 5 holdon aluli törpebírtokosok az egészséges nagy-
ságú üzemek tulajdonosaihoz képest különösen nagyszámúak. Része lehet ebben
annak is, hogy a nagyobb városok körzetében (Budapest, Sopron) mán a kísebb
parcellák is tűrhető alapot nyujtanak a megélhetésre, de része lehet a nagyobb
gyermekáldásnak és a mérsékeltebb igényeknek is.

Egyéb okokon kívül (talaj, klíma, a gazdálkodás színvonala, szállítási
költségek és igények) a birtokmegoszlásnak is van jelentős szerepe aJ népsűrű-
ségre. Természetesen az evangélikusok egyetemére nézve nem lehet kiszámí-
tani. a népsűrűséget. De .megállapíthatjuk a hányadost az evangélikus többségű
községek területén s összevethetjük azt az illető járás vagy. megye egyéb, nemi
evangélikus többségű községeínek népsűrűségéveI. Az összes evangélikus többségű
községek 291.683 főnyi lélekszáma 3687 négyzetkilóméteren él s így a népsürüség
79.1-.et tesz ki, Pest rrreg'yteevangélikus töbhségű községeinek leszámításával
78.1-et. A környezetet képviselő járások, illetve megyék nem evangélikus több-
ségít községeíben a népsűrűség 69.6, Pest megye leszámításával 65.9. Nyilván-
való, hogy az evangélikusoknak az átlagosnál magasabb műveltsége feltehető-
leg inkább az igények emelkedés ére s ezzel a terület népességbefogadó kapaci-
tásának csökkenésére hatna kí s így bizonyos tényezőknek túl kell kompenzálnia
ezt a népességritkító motívumot, Jobb gazdálkodás, vagy jobb birtokmegoszlás ?

Közelebb nézve ugyan azt látjuk, hogyanépsűrűség terén mutatkozó át-
lagos előny éppen nem míndenütt jelentkezik. Győr-Moson és Vas színtiszta ma-
gyal' evangélikus községeíben a népsűrűség (54.5, 58.7) jóval kísebb, mínt az
ezen községeket övező járások többi községében (69.4, 73.5) és Somogy evan-
gélikus többségű magyar községeiben is csak éppen hogy meghaladja a népsűrű-
ségj a környezetét (56.8, szemben 56.7-tel) és Sopronban sem haladja felül jelen-
tősen. Annál feltűnőbb, hogy ahol németek teszik kIi az evangélikus lakosság
többséget, ott rendszerint sokkal nagyobb a népsűrűség ezen evangélikus fal~
vakban, mínt a környezetben. A Sopron közelségénél fogva kivételes helyzetben
levő 5 sopronmegyei német községről nem is szólva (166.1~es népsűrűség) azt
látjuk, hogy pl. Somogy néhány német tőbbségű evangélikus falujában 84.2 a
népsűrűség (környezet 56.7), Baranyában 68.2 (környezet 66.4), Mosonban 56.0
(környezet 53.0). Különösen kiélezett az eltérés a magyar és német községek nép-
sűrűsége között Somogyban. Megvizsgáltam e községek birtokmegoszlását a kö-
zeli hetekben megjelent «Magyarország .földbirtokviszonyai> c. hivatalos for-
rásmű alapján. Eredmény: a .magyar többségű községekben a földterület 29.7
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fJ/o,..a,a németekéhen 17.:5 %-a van 100 holdon felülí birtokosok kezén. Az 5-50
holdas gazdaságok a magyar -községek határának 52.4%-át, a németekének 64.4
%-át teszik ki. Ezenkívül .határozott árnyalattal nagyobb népsűrűséget találunk;
pl. Békés és Pest vármegye tót tőbbségű, vagy legalább is tót eredetű és az
utóbbi évtdzedek folyamán megmagyarosodort községeíben, mint az elhatá-
rozóan magyar többségű vagy -színmagyar községekben. Aggódva kell ezt lát-
nunk. Vajjon nincs-e a fajtának is jelentős szerepe a nép és föld kapcsolatát be-
folyásoló és a terület népességbefogadó képességében kiteljesedő erők játékát<
ban? Vajjon nem költ-e a magyar erején felül? Vajjon nem nagyobbak-e az
igényei? Vajjon nem gazdálkodik-e fogyatékosabban vagy idöszerűtlenebbűl,
mint német vagy tót hitsorsosa ? Vajjon nem vonzza-e sokkal jobban a város
hívó szava? Nem egészségtelenebb-e soraikban a birtoktagozódás ? Nincs-e az
alább említett és «faji fáradtság» círnén is összefoglalható okok miatt több der
klasszálódott ember, munkáját olcsón kináló nincstelen az evangélikus magyar-
ság soraiban, mínt a nemzetiségi eredetű evangélikusok között? Hogy e felte-
vésekben, sajnos, kevesebb a pesszimizmus, mínt a 'realizmus, azt a következö
adatok látszanak igazolni:

Volt az oldalt jelzett nemzetiségű evangélikus tőbbségű községekben
1920-1930 között a

természetes tényleges vándorlási népstlrtlség
szaporodás %_a nyereség %_a 1930

Somogy magyar 6.1 3.7 - 2.4 55.6
"német 11.9 5.8 - 6.1 84.2

Sopron magyar 7.8 - 6.1 -13.9 82.7
" német 18.1 10.0 - 8.1 166.1

Györ-Moson magyar 8.8 - 2.3 -11.1 54.5
"német 14.5 6.6 - 7.9 56.0

Vas magyar 10.5 - 2.2 -12.7 58.8
Veszprém magyar 10.1 - 0.1 -10.2 60.0
Baranya német 10.2 0.4 - 9.8 68.2
Tolna német 6.9 0.8 - 6.1 67.2

Anémet többségű evangélikus községek (Tolna az egyetlen kivétel) 1.
sokkal nagyobb születési többletet 'mutatnak fel, mint a magyar nyelvűek s
2. a természetes szaporodásból .ís többet tartanak meg; die még a legrosszabb
esetben is valami megmarad, míg a magyar evangélikusság csatarendjei itt
is, ott is ingadoznak; s a vándorlási veszteség - az egy Somogy kivételével -
exorbiíáns nagy. Mintha egy hódító és egy hanyatló társadalom állana szem-
ben egymással. Anémet és a magyar evangélikus községek népszaporodása
között legalább is helyenként sokkal nagyobb a különbség, mint a színrnagyar,
katolikus és színmagyar evangélikusok között.

A természetes szaporodásban mutatkozö különbségeket és a magyar-
ságnak helyenként aggodalmat támaszt6 dekadenciáját elég jól igazolja a kű-l
lönböző vidékek evangélikusainak kormegoszlása is. A születések és halálozások
felekezetenkénti és megyénkénti adatai - az újabb népmozgalmi közlemény
még nem publikáltatván - nem ismeretesek. De nagy megközelítéssel követ-
kezteíhetünk a kor szerinti tagozódásból is és kíválf a gyermekeknek a fogam-
zásképes nőkhöz való viszonyításából. Itt már az egyes megyék összes evangé-
likusaival kell operálnunk Ca nem őstermelök ballaszt [a l), vagy pedig az evan-
gélikus többségű falvakat kell külön kiírnunk Ca nemzetiségi szempont így
nagyjában figyelembe vehető, de az egyéb vallású kisebbség zavaró hatásával
számclnunk kell).

Az országos átlaghoz képest az evangélikusok kormegoszlása kedvezf5tlen



61

annyiban, hogy a gyermekek számaránya két és fél százalékkal alacsonyabb
az átlagosnál. Igaz, hogy viszont az öregek nagyobb nyomatékát az átlagosnál
kedvezőbb közegészségügyi és halandósági viszonyok is fokozzák, de [árulékost
következménye ez a kisebb gyermekáldásnak is.

Vidékenként meglehetősen nagyok az eltérések. Helykímélés céljából
lemondunk a részletesebb kertáblázatról és csak a négy főkorcsoportr.a szo-
rítkozunk. Volt 100 evangélikus lakos kőzül

15 éven aluli 15-40 éves 40-60 éves 60 éven felüli
A megyék átlagában 27.0 41/1· 20.8 10.8
Baranya 28.5 38.8 21.1 11.6
Győr-Moson 27.6 39.6 20.2 12.6
Somogy 24.2 39.9 23.1 12.8
Sopron 28.6 3804 20.3 12.7
Tolna 24.9 38.5 22.6 13.8
Vas 27.2 39.5 21.1 12.2
Veszprém 27.1 40.8 19.5 12.6
Béké.~ 26.4 42.8 20.7 10.1
Csanád 29.6 43.9 18.8 7.7
Pest 28.1 42.6 20.3 9.0
Szabolcs 30.9 42.2 17.5 904
Nógrád 26.9 40.3 21.1 11.7
Országos átlag (vármegyék) 29.6 4-1.2 19.3 9.9

A Dunántúl gyermekszegénységét némileg enyhíti az, hogy a produktív
korúaknak a gyermekeket szolgáltató fiatalabb rétege sokkal vékonyabb, mint
az Alföldön, ahol egyébként a gyermekek száma is csupán Csanádban és Sza-
bolcsban igazán kedvező. Békés megye evangélikussága a gyermekek kis számát
tekintve, teljesen beleilleszkedik a Dunántúl viszonyaiba. Az Alföldön a kevés
öreg a kedvezőtlenebb közegészségügyí viszonyokkal is összefügg (Csanád);
Pest megyében a produktív korúak bevándorlásával magyarázhat6. Tagadha-
tatlan, hogy a nép-test elöregedésének a veszélye a Dunántúl egyes vidékeill
fenyeget leginkább. Érdekes, hogy még legkevésbbé Baranyában, ahol a refor-
mátus magyarságot az egyke legjobban kikezdte és ahol akormegoszlást el-
torzító munkáját már-már befejezte a következőképpen : 15 éven aluli 18.3%,

15-40 éves 34.2, 40-60 éves 27.2 0/O és 60 éven felüli 20.3 0/O.

Nemzeti szempontból aggasztó, hogy a nem magyar többségü evangé-
likus községek kortagozódása többnyire egészségesebb, mint a magyar evan-
gélíkus többségű községeké. Néhol éles a különbség, Igy pl. volt 100 lakos közül

evangélikus
többségü községek 15 é. a.

Györ-Moson magyar 26.3
"német 31.4

Somogy magyar 24.7
" német 30.9

Sopron magyar 27.6
" német 32.6
A különbség tulajdonképpen még

evangélikus falvakban sokkal nagyobb az
kus kisebbség nyomatéka, mint anémet
evargélíkuso k.

Az egyke és a számszerűleg legalább is olyan

15-40 40-60 60 é. f.
40.1 20.9 12.7
39.2 19.0 1004
39.3 23.8 12.2
3R6 18.6 lQ9
36.4 21.3 14.7
40.1 18.1 9.2

élesebb, mivel a magyar többségü
átlagban gyermekgazdagabb kajtoli-
falvakb.an, amelyek egyöntetűbben

nagy veszélyt jelentő ál-



talános gyeI'mekszám.korláfozás előrehaladott .voltát nem olyan könnyű meg-
állapítani, mint általában gondolják. A fennálló házasságok átlagos termékeny-
ségét kifejező szám inkább kedvező látszat, mínthogy a régi, még sokkal na-
gyobb termékenységü házasságok gyermekszám-állaga emeli az átlagot, más-
részt igaz, hogy köztük szerepelnek a legfríssebb házasságok is, amelyekből
még nem is születhetett gyermek. Legtöbbre mennénk akkor, hogyha a 10-15
éve fennálló házasságokat (lehetőleg a feleség kerának kornbinációjával) fele-
kezetenként a termékenység szerint számbavennők. Ha ezzel a végleges termé-
kenységet nem is tudnók megállapítani: az ezidőszerinti egyke-veszély területi.
alakulását bizonnyal tisztázhatnók Az egyházközségek lelkészei ezt a mnnkát
elvégezhetnék,

Ennek hiányában a fennálló házasságok termékenységí viszonyairól
adhatunk csupán számot, emlékeztetve, hogy itt is mát állandóan az összes
és nemcsak az őstermelő evangélikusokról van szó és nem felejtve azt sem:'
hogy! e számok nem annyira a mát, mínt inkább a fél-multat, sőt részben a rég-
multat tükrözik vissza.

Egy-egy evangélikus férjes nő házasságából
született életben levő

il~yermekek
átlagos száma

2.82 2.01
3.54 2.58
2.77 1.85
3.62 2.66
2.69 1.88
3.48 2.57
3.36 2.34
3.40 2.21
3.79 2.40
3.29 2.23
4.02 2.60
3.06 2.15

Baranya
Győr-Moson
Somogy
Sopron
Tolna
Vall
Veszprém
Békés
Csanád
Pest
Szabolcs
Nógrád

100 szülött kö-
zül életben van

70.0
72.9
66.8
73.5
69.9
73.9
69.7
65.0
63.3
67.8
64.7
70.2

A született gyermekek átlaga Szabolcsban és Csanádban, az életben levő
gyermekek átlaga Sopronban sutána Szabolcsban a legmagasabb. Csanádet
az életben levő gyermekek száma tekintetében több dunántúli megye is meg-
előzi. Az utolsó oszlop tulajdonképpen azt jelzi, hogy a gyermek- és ifjúkori.
halandóság hol a legnagyobb. Bár nemcsak ezt! Ott, ahol (mint Békésben és
Csanádban stb.) a születések száma különösen nagyon alászállott, ott ezek csak
nagyon fogyatékosan pótolják a régi, nagyon termékeny házasságokból szüle-
tettek számát, akiknek jelentős része -! a házasságkötéstől eltelt hosszú idő ter-
mészet-rendje szerint is (de a világháború véres áldozataival is szaporíttatván),
elhalt, míg ahol a születések eső irányzata mérsékeltebb, ott az életben levők
percentje szükségképpen magasabb. Hogya férjes nők házassági termékenysége
(első oszlop) már csak lazán és pontatlanul fejezi ~i a mai születési .és term é-
kenységi arányt, azt igazolja az alábbi ősszeállítás, amely a 20-39 éves nők
számához viszonyítja a 15 éven aluli gyermekek számát. Ez sem tökéletes el-
járás, dc a mai termékenység és születési arány nagyságát jobban megközelíti.



Sorrendszám
jelen táblázat

szerint
jobb (+).

rosszabb (-)
Baranya 178.5 V X +5
Győr-Moson 183.8 III IV + 1
Somogy 148.6 XII XI -1
Sopron 195.4 I lI1 +2
Tolna 153.4 XI XII +1
Vas 180.5 IV V +1
Veszprém '175.3 VI VII +1
Békés 157.8 X VI -4
Csanád 174.6 VII II -5
Pest 169.0 VIlI VIlI O
Szabolcs 184.8 II I -1
Nógrád '169.0 IX IX O
Békésben és Csanádban nyilván az átlagosnál sokkal nagyobb mértékben

kellett süllyednie az evangélikus anyáktól született gyermekek számának. Kivált
Békésoon aggasztó a helyzet. Rosszabb, mint átlagban a Dunántúl. Baranyában
a helyzet ellenben javult, helyesebben, sokkal kevésbbé romlott a közelmult-
hoz képest. Még egy módon próbáltuk ellenőrizni a női termékenység időbeli
alakulását. A 30-49 éves nők számával párhuzamba álIítottuk a 6-15 éves
gyermekek számát és a !15-~9 éves nők szám.iáv~l a 6 éven aluli gyermekekét
Ez jelzi - persze nagyon durván, mert a családi állapotbeli eltéréseket és a há-
borús évek nem éppen egyforma kíesését negligálóan, - a hanyatlás iramát
s így a veszély nagyságát, amelynek sorrendjét veszi figyelembe az alá'bbi"
összeállítás.

Jutott száz 20-39
éves ev. nőre
15 éven aluli

gyermek

Sorrend-számok
Jelen Férjes nők
tábla termékeny-

szerint sége alapján

Jutott 100
30-49 éves nőre 15-29 éves nőre Utóbbi 1000 östermelő

6-15 éves 6 éven aluli arány kereső közül
gye r m e k az előbbi mezögazdaságí

0/o-ában proletár
Csanád 129.3 89.2 69.0 567.4
Békés 108.2 81.4 75.2 450.8
Pest 116.7 88.5 75.8 396.6
Veszprém 120.8 93.8 77.6 358.0
Nógrád 112.2 89.5 79.8 359.8
Vas ;118.0 95.3 80.7 271.6
Tolna 104.9 84.7 80.7 245.7
Szabolcs 124.8 103.8 83.2 251.8
Sopron 127.7 ·109.6 85.8 288.3
Baranya 118.8 102.1 85.9 227.8
Győr-Moson 121.0 104.6 86.4 270.9
Somogy 97.3 83.2 86.5 177.0

Többször bizonyítani kísérelt tételemet látszik elég frappánsan igazolni
az utolsó sor; a gyermekszám hanyatlása ott a legnagyobb, ahol a mezögazda-,
sági proletáríátus képviselete igen nagy s csekélyebb ott, ahol a súlyuk aláren ..
delt. Az abszolute igen nagyszámú evangélikus által lakott Békésmegye fiatal
sarjadékával baj van! Somogy és Tolna kőzísmerten alacsony színvonalára
szállott le a gyermekek legzsengébb hajtása. (Az összevetés ugyan kissé nehéz
és a következtetéseket illetően 'óvatosságra intő azért, mivel Somogyban, Tol':
nában a korai házasságok vannak szokásban, Békésoon későbben mennek férj-
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hez a lányok; azonban, hogy Békésben sivár a helyzet, azt igazolja ettől mg.
getlenül az, hogy az egész megye házassági termékenysége jóval gyorsabban
hanyatlik az országos aránynál. ,Míg a 20 évnél hosszabb idej-e fennállott házas-
ságok gyermek száma mintegy 90jo'-kal túlszárnyalta az országos átlagot (1923
-25), addig a rövidebb tartamú házasságok termékenysége már kisebb az
országosuál. )

Van arról is statisztikánk, ,hogy mekkora a meddő és az egy-, valamint:
kétgyermekes házasságaink aránya, A vármegyékben élő 103.470 evangélikus
férjes nő közűl 14,\743--naknem született gyermeke, Ez 14,2 aja-nak felel meg.
A percent alacsonyabb, mint akár a reformátusoké (15.1 aja), akár a katoliku-
soké (14,3 aja). A baj tehát nem a természetes termékenység hiányában rejlix.!
hanem a gyermekszám tudatos korlátozásában. Már az egy-gyermekes házas-
ságok aránya 16.4 aja (református 16.7, katolikus 15.7 Ojo), a kétgyermekes
evangélikus anyák az összes evangélikus férjes nőkhöz viszonyítva 'pedig 18.1
Ojo-ot tesznek ki (református 16.9, katolikus 16.1 aja). Ezek országos ered-
mények. Elég jelentősek vidékenként az eltérések.

100 férjes nő közül az 1930-as állapot szerint
nem született 1 2 3-5 6 v. 6-nál több!

gyermeke g y II r m e k fl S Z üle tet t

Baranya 9.3 18.2 23.9 37.2 11.4
Győr-Moson 12.1 14.9 16.2 35.3 21.5
Somogy 12.8 19.9 23.6 31.5 12.2
Sopron 10.1 12.4 17.9 38.2 21.4
Tolna 10.1 19.4 25.2 34.6 10,7
Vas 11.9 14,5 17.7 35,1 20,8
Veszprém '13.0 15.4 18.6 33.0 20.0
Békés 16.8 16.2 16.2 28,8 22.0
Csanád 14.7 15.1 14.8 30.0 25.4
Pest 15.9 16.6 16.9 30.8 19.8
Szabolcs 14.3 13.1 13.3 30.6 28.1
Nógrád 12.3 17.1 20.1 35.1 15.4

Az alföldi evangélikusok termékenysége az alföldi klíma szélsőségét
juttatja eszünkbe; sok a teljesen meddő és sok a nagyon termékeny házasság.
Utóbbi jórészt a mainál gyümölcsözőbb mult rekviziturna, de annak is követ-
kezménye, hogy a multhan igen termékeny mezőgazdasági nincstelenek száma
éppen az alföldi megyékben a legnagyobb. (Szabolcs. azonban erős kivétel
e téren s mégis .maxímum a termékenységben l) Ezzel szemben a Dunántúlon
kevesebb a terméketlen, de .helyenként nagyon kevés az igen termékeny házas-
ságok aránya, A meddő házasságoknak az Alföldön észlelhető nagyobb aránya
külőn vizsgálatot érdemelne. Lehetséges, -hogy a bizonytalan holnapú mező-
gazdasági munkások racionális gondolkodásra hajló része reagál igy a mos-
toha környezeti hatásokra s ,lehet hogy a nemi betegségek nagyobb elterjedt-
sége áll a háttérben. I

Morális, gazdasági és népesedéspolitikai szempontból ugyancsak fontos,
hogy vajjon a nemek egyensúlya mennyire csorbítatlan. 'A világháború bizony
nagy csorbát ejtett, úgyhogy egyensúlyról beszélni sem lehet. A véres vesz-
teségek okozta nagy nőtöbblet lassanként már a meglettebb kercsoportokra
tolódik el. A vármegyékben élő evangélikus lakesságunk körében pl. ezer 40-49
'éves férfira 1115, 'ugyanannyi 30-39 évesre is még 1093 nő jut. A 60-69 évesek

1 Még ji 14'30/0is kedvezőtlenebb érték a valóságnál, mivel e számban szerepel-
nek az új, egy éven belüli házasok is, akiknek még nem is születhetett gyermekük.
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közt tökéletes az egyensúly, ,1000:1000 a két nem erőaránya s így az eltolódás
ettől a tényleg észlelt eszményi állapottól a véres veszteségek által legjobban
sujtott korcsoportíg 115-öt tesz ki, ami valamivel nagyobb az országos eltoló-
dásnál (110), összhangban azzal a ténnyel, hogy a világháborúban meghalt,
illetve holttá nyilvánított férfiak aránya a legnagyobb az evangélikusok közt
volt. Legnagyobbra emelkedik a nőtöbblet a 40-49 évesek közt Békésinegyé-
ben, ahol a háború véres veszteségei valóban a legnagyobbak voltak. (L. erre-
vonatkozólag Mike: A magyar birodalom és a mai Magyarország vérvesztesége
a világháborúban. Magyar Statisztikai Szemle, 1927.). Ojahb kulcs arra vonat-
kozólag, hogy miért apadt Békésben a 15 éven aluliak számaránya oly erő-
sen az azelőtti nemzedékhez képest. oe nem igen magyarázza a legííatalabb
generáció (6 éven alul) ritkás rendjeit. Az ifjú produktívak nemi arányával
nincs baj. 1000 15-19 éves evangélikus férfira 1008 s ugyanannyi 20-29 éves
férfira 996 nő jut. Ezek azonban csak országos vármegyei átlagai az evangéli-
kusságnak. Nagy szélsőségeket és így diszharmóniákat takarnak ezek az arány-
számok. Vasmegyében pl. csak 809, de Tolnában 1121 15-19 éves nő jut 1000
férfira az evangélikusok közt. ,A színmagyar Vashoz csatlakozik a nagy több •..
ségében magyar Sopron (816) lés Győr-Moson (841), rníg a túlnyomólag német-
ajkú tolnai evangélikusokhoz a színnémet baranyai evangélikusok fiatalságá-
nak nemi. aránya (1063). A magyar vidékek a tanulékony, intelligens házi cse-
lédeket exportálják, mig anémetség ínkább a fiatal férfi munkaerőtől válik
meg hosszabb-rövidebb ideig. A falu moráljának integritása és kivált a faji
reprodukció szempontjából kívánatosabbnak tartjuk a sváb úzust, viszont a
magyar falvaknak megvan az az előnye, hogy fiatal férfí-munkaeröben gazda-
gabbak.

Az evangélikus magyar falu' műoeltséqéröl - legalább is a statísztikus
nyelvén - nem kell sokat szólnunk. Hála a gondos oktatásnak s az ősök áldo-
zatkészségének: mínderrűtt fölényesen vezet az evangélikus falusi lakosság
írni-olvasni tudás tekintetében a többi keresztyének előtt. A legtöbb helyen
egészen közel állanak fiatal évjáratai az optimum-ponthoz, elannyira, hogy ll;

fiatal generáció statisztikai észlelésére gyakorlati szükség maholnap nem is
igen lesz.

100 irni-olvasni
tud6 közül

Irt és olvasott 100 legalább 6 ele-
12-14 éves 70-79 éves mit végzett

evangélikus 99.'2 81.0 71.5
nerr evangélikus várm. lakos közül 97.0 63.6 52.0

Vasmegyében 99.8, de a legrosszabbul álló Pestmegyében is 98.9 %~~-a
ir és olvas a 12-14 éves gyermekeknek. Tehát a legkedvezőtlenebb viszonyo-
kat felmutató evangélikus tájék is jobb helyzetben van, nrint a többi felekezet
átlaga. . I

A szellemi műveltség mellett érdekes lenne evangélikus falusi lakosságnnk
anyagi erőviszonyait is egybevetni a nem evangélikus lakosságéval. Alig van'
erre támpont. Ugyan azőstermelő lakosság részletesebb foglalkozási rétege-
ződése látszólag már felelt 'erre a kérdésre. De nem szabad még ezen az ala-
pon az utolsó szót kimondaní. Nem is lehet, mert a vagyonosság, a jólét nem-
csak a birtokmegoszlás mikéntjétől függ. Ha sovány, silány a föld: illuzórius
a kedvező birtokmegoszlás értéke. Tudott dolog, hdgy a nagybirtok a maga
mégis csak tekintélyes tőkeerejével és hatalmi nyomatékával a régmulttól kezdve
a termékenyebb, főútvonalba eső földeket foglalta le. Feltesszük, sőt állít juk,
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hogya .nagybirtok nemcsak azért termel jobban, mert átlagban jobban gazdál-
kodik, hanem azért is, mert átlagban jobb földön gazdálkodik. Az evangélikus
falvak területén a közép-, de kivált a nagybirtok részesedése jóval kisebn, mint
az illető területek többi, nem evangélikus többségű falvaiban. Ebből sej teni
lehet, hogy maga a termőtalaj aligha jobb, mánt a nem evangélikus falvakban
átlagosan. A holdankénti kataszteri tiszta jövedelemmel próbáltunk kíssé be-
világítani e kérdésbe. Nem a leggáncstalanabb méröeszköz, de mégis valami .
Vizsgáltuk a Dunántúl evangélikus falvainak holdankenti átlagos kataszteri
tiszta jövedelmét, összevetve a környezetet képviselő járások egyéb községei-
vel. A különbség szóra sem érdemes. Az evangélikus többségű falvakban 9.60,
a többi községekben 9.46 aranykorona a kataszteri tiszta jövedelem. Ingoványos
talajra vezetne az útunk, hogyha ebből messzebbmenő következtetéseket von-
nánk.

Futólagos szemlénk végére érve csak azon óhaj kifejezésére szorítko-
zom, hogy falusi egyházközségeinklelkészei terjesszék ki megfigyeléseiket né-
hány olyan adat gyüjtésére, .amelyeket itt csak hiányosan, vagy sehogyan sem
érintettünk, kellőleg - idő- és tér hiány miatt - ki sem használt fogyatékos
adatkincsünk birtokában. A családi életre, a fiatalkorú távollevőkre, a csalá-
donkénti gyermekszámra, az egymásutáni születések időközeire, a szellemi,
testi degenerációkra, a lakásviszonyokra (padlózat, építési anyag, szobaszám),
a biztosítási és szövetkezeti 'gondolat elterjedtségére, megvalósulására, az ol-
vasmányokra, a szülői házon -kívűli neveltetésre, az egyesületi életre, a nap-
számárakra, az állatállományra vonatkozó adatok, de legalább ezek egyike-
másika igen sokat mondhatna 'evangélikus falusi népünk életéről. Persze úgy
érne ez sokat, hogyha egyöntetű terv szerint történnék a felvétel.

Leonardo da Vinci mondása: «a szeretet a megismerés leánya», - úgy
érezzük - megfordítandó ~ ca 'megismerés a szeretet leánya». Kell szeretet,
hogy megismerjük a népet, Ide kell is, hogy ismerjük, mert addig nem szerethet
meg mínket. S nincs nagyobb szerencsétlenség, mint hogyha a nép, vagy is a
gyökér és alap s másrészt a vezetni hivatott réteg közt az érz.elmi és érdek-
közösség szálai szakadoznak. Ennek a szeretethíány a vélt?ő oka. S ebben az:
a hibás, aki többre rvan elhívatva.

Dr. Schneller Károly.

Egybázunk és földmívelő népünk.
Három különbözö országrész három külőnböző nemzetiségű és elütő

életkörülmények között élő falujának három lelké sze Írta az alább következö cik-
keket. Bő részletességei tárul az olvasó elé a címben foglalt tárgykör számos:
nagy kérdése. A mai élet problémagazdagsága míatt a megrajzolt helyzetkép
azonban még így is nagyon messze van a teljességtől. Különösen érezhető, de
az irók élethívatalából természetesen következő hiány a lelkészi munka illa
tapasztalható értékeinek és fogyatkozásainak a földmívelő néphez váló vi-I
szonylataiban való bemutatása. Pótolják nagyrészben ezt a hiányt folyóiratunk!
más cikkeiben található, idevágó vonatkozások. Az olvasónak bizonyosan nemi
ökóz nagyobb nehézséget. hogy olvasás közben határozottan meg tudja különböz-
tetni az egyház szónak a cikkben előforduló kettős értelemben való alkalmazá-
sát: Egyházról szólunk, ha az újtestámentomi Krisztus testére gondolunk, de ak-
kor is, ha az Egyháznak kímondottan földi szervezetét értjük.
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I.

Földmíves népünk helyzete a mai magyar evangélikus
egyházban.

Evangélikus egyházunkban a parasztság kezdettől fogva fontos tényező
volt.imár csak tömegeinél fogva is. A szerep azonban, mely egyházunk életében a
parasztságnak .jutotl, nem mindig volt egyforma, sőt az idők folyamán erősen
változott.

A jobbágy-világban a parasztság egyházi életünk terül etén is kizárólag
vezetett-réteg volt. Tömegeivel tulajdonképpen a parasztság alkotta az egyházat,
dc a 'vezetés a nemesség, a földesuraságok, a «pátrónusok» kezében volt, hiszen
öknemcsak kifelé képviselték az egyházat, nemcsak az egyház értelmiségét je-
lentették, de valósággal ők voltak az egyházfentartó elem is, akik bőkezű ado-
mányaikkal megalapozták s évszázadokra biztosították az egyes gyülekezetek
anyagi életét, Egészen természetes az, ha ezek után a gyülekezetben az ő akara-o
tuk volt a döntő s a jobbágyparaszt kénytelen volt az egyházi életben is hallga-
tagon, készen fogadni mindent.

A jobbágyvilág megszüntével gyökeresen megváltozolt a parasztság ad-
digi helyzete egyházunk életében. Megszünt a földesuraság, a pátrónusok eddig
bírt hatalmi túlsúlya s a parasztság önállósult a falusi gyülekezeti életben. A
parasztság lett az egyházfentartó, sőt bizonyos tekintetben vezető elem. Átvette;
az önállósággal járó terheket, de átvette sok tekintetben a jogokat is. Az egyházi
életünkben' kialakult gyakorlat, késöbb pedig az egyházalkotmány rendelkezése
szerint is' minden hatalom forrása az egyházközség lett, ami azt jelentette,
hogya parasztság állásfoglalása dönthetert egyetemes jellegű kérdésekben is,
szava eljutott a legmagasabb egyházi fórumokig is.

Ilyen körülmények közőtt, egyházi életünk szempontjából egyáltalában
nemrközömbös, sőt nagyon is fontos az a címünkben foglalt kérdés, hogy milyen
is 'a parasztság helyzete a mai magyar evangélikus egyházban?

Tanácsos "ezt a kérdést több különbözö irányban megvizsgálni.
t. A parasztság, mint eoanqélikus egyházi társadalmunk alapréleqe. Evan-

gélikus egyházunkban talán mindig is a parasztság jelentette a legmegbízhatóbb,
a Iegszilárdabb, a «sziklaréteget», amely nem egykönnyen ingott meg s nem egy-
könnyen változott el.

Az ellenreformáció idején a főnemesség hamarosan engedett a felülről
jött nyomásnak Az érvényesülés lehetősége, a kilátásba helyezett jutalmák csas-
hamar elfordították szívét egyházától s bizony a parasztság volt az, mely a maga
nagy kiszolgáltatottságában is védelmére kelt egyházának, amikor kaszával-ka-
pával mentette elkobzásra ítélt templomát, vagy pedig amikor évtizedekig tartÖl
néma mártíromsággal őrizgette legdrágább kincsét, evangélikus hitét.

Ezt a dicsőséges szelgálatot parasztságunk hűséggel betöltötte egészen
a jelenkorig. Falusi evangélikus híveink körében még nemrég is a legritkább s
botrányos szenzáció számba menö eset volt a kitérés, ismeretlen valami volt a
vegyesházasság. Amikor értelmíségünk már meglehetősen keveredni s így pusz-
tulni kezdett, parasztságunk még akkor is valósággal érintetlen sziklarétege voll'
egyházunknak.

Ennek részben meg is van a maga természetes magyarázata.
A paraszt ember hat elemit jár mindössze iskolába. Az elemi iskola ala-

kítja ki tehát életfelfogását és Jelkiségét egy egész életre. Evangélikus egyházunk
pedig a multban mindenütt, csaknem kizárólag saját felekezeti iskolaiban nevelte
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paraszthíveit. Ha alacsony, sötét tantermekben 80-200 gyermek tanult is egy-egy
tanító keze alatt, falusi híveink mégis csak evangélikus iskolába jártak és evan-
gélikus szellemet szívtak magukba. Egészen természetesen nem is tudtak mások
lenni, csak hithű, megbízható evangélikusok.

Az utolsó negyven esztendőben azonban nagyot változott a helyzet e
téren. Evangélikus egyházi iskoláink öreg épületei mellett vadonatúj, modern
községi és állami iskolák nőttek ki a földből míndenfelé, Gyülekezeteink nem
egy helyen teljesen föl is adták ískoláíkat s így paraszthíveink jókora része is-
ma már idegen iskolákban nő fel, (Egyházi iskoláinkba kb. 45.000, idegen isko-
lákba pedig kb. 20.000 tanulónk jár l)

Jórészt ezzel kell magyarázni azt a szomorú tényt, hogy többé már pa-
rasztságunk .sem az az érintetlen, áttörhetetlen réteg egyházunk számára, amely
valamikor volt, mert a kítérés és vegyesházasság falusi gyülekezeteinkben is
problémává lett már. A gyári munkássághoz, az iparossághoz és értelmiségünk-
höz. viszonyítva egyházhűség és tisztaság szempontjából mindenesetre még mirr-
dig parasztságunk a legmegbízhatóbb réteg. Egyházunk alaprétege.

I 2. Az olvasó parasztság. Tekintve, hogya fenti körülmények között egy-
házunk parasztságának zömét többé nem tudja saját iskoláiban, a maga számá-
ra nevelni, nem marad m.ás hátra, mint hogya kezükbe adott olvasnivalón ke-
resztül nevelje most már inkább ifjú és felnőtt híveit.

No és vajjon hogyan is állunk ezzel a mi olvasó-parasztságunkkal ?
Bizony elég szomorúan.
Büszke öntudattal szoktuk elemlegetni azt, hogy a multban milyen olva-

sott volt az evangélikus paraszlhívő is. Mindegyiknek volt egy kis könyvtára.
A Bibkia, az énekeskönyv, az imádságos könyv, egy-egy vaskos posztilla ott
volt a legtöbb házban és ez - ha csak néhány könyvröl van is szó - abban az
időben elég olvasnivalót jelentett. Ma természetesen ennek is sokkal többnek kel-o
Iene lennie. Ezzel szemben azonban azt kell látnunk, hogy nagy általánosságbarr
parasztságunk ennél sokkal kevesebbet olvas.

A posztillák csaknem teljesen eltüntek a használatból. Az imádságos
könyvek is megritkultak. Egyházi lapjaink pedig eddig még nem tudták meghódí-
tani parasztságunk széles rétegeit. Népünk (itt elsősorban az alföldire gondolok)
csaknem kizárólag énekeskönyvén élősködik. Ezekben a hetekben naponként
jártam gyülekezetemet. Egy napon 20-25 családdal elbeszélgettem. S olyan meg-
rendítöen szánalmas látni, amikor a hívek arra a kérdésre, hogy szektak-e va-
lamit olvasni, vagy nem volna-e kedvüle valamely egyházi lapunkat megren-
delni, - nagy megelégedéssel mutatják fel énekeskönyvűket ezekkel a szavak-
kal: «Nem kell nekünk semmi. Mindennap olvassuk az énekeskönyvet s énekelge-
tünk belőle». Ez elég lehetett valamikor, de ma már fJeltétlen tespedést és ha-
nyatlást jelent. Pedig tagadhatatlanul van a szívükben olvasási vágy, csakhogy
azt lefoglalják maguknak az olcsó s egyházunk szempontjaból leginkább kifo-
gásolható szellemű politikai hetilapok.

Bizony riadtan kell megállapítanunk, hogy parasztságunk lelki önmü-
velése megakadt s ez nagy veszedelmet jelent. Egyházi lapjaink népszerűsítése s
népünknek megfelelő, olcsó olvasnivaló kőzrebocsátása egyházunk legsürgősebb
munkafeladatai közé tartozik.

3. Parasztsáqunk a templomban. Parasztgyülekezeteink mindig hírese«
voltak templornozásukról. Templomaik nemcsak nagy ünnepen, de közvasárna-
pokor. is megteltek. Es jól is volt ez így, mert hiszen az iskola mellett úgyszól-
ván kizárólag a templom alakította ki híveink életfelfogását.

Azt hiszem, úgy általánosságban parasztságunkkal kapcsolatosan a temp-
lomjárás tekintetében ma sem emelhetünk különösebb kifogást. Eljárnak ők a
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templomba jószívvel ma is. De ha jobban szemügyre vesszük templomban ülö
falusi híveinket, egy feltűnő s egyre inkább nyugtalanító megfigyelést tehetünk.
A templom padsorait ugyanis csaknem kizárólag a vagyonos, vagy legalább is
rendezett anyagi körülmények között élő hívek töltik meg, III(íg a szegényebb
osztály úgyszólván egészen hiányzik a templomból.

Vajjon mí lehet ennek az oka? Nem a szegényember elkeseredettsége
és ebből folyó hitetlensége, nem :is a vasárnapi elfoglaltsága, hanem egészen
egyszerű en : a ruhakérdés.

Legutóbb rövid idő alatt több száz evangélikus házban tettem föl a kér-
dést: járnak-e templomba? S a templomot elkerülők között csak igen kevés az,
aki elfoglaltságára, vagy éppen hitetlenségére hivatkozik. Ellenben tízből hét
azzal okolja meg t-emplomba 'nemjárását, hogy nincs ünneplő ruhája, nincs
rendes csizmája, amelyben a templomba elmehetne.

És itt hiábavaló minden -olyas érvelés, hogy «Isten nem néz a ruhára,
a templomba tehát foltos lés kopott ruhában is lehet elmenni». A lerongyolódott
paraszt-ember szomorúan ingatja fejét: "Nem lehet». Ű ezt jobban tudja. A
falusi embernek nagy ünnep a vasárnap. A falusi ember vasárnap kíöltözlk.
Ahol még megvan, - fiatalok, felnőttek magukra öltik népviseletüket s aztán
teljes díszben így mennek ,el a templomba. Aki nincs ugyanígy felöltözve, az
nem is maradhat meg közöttük. Éppen azért, a szürke városi munkásruháig
leszegényedett falusi paraszthívünk vasárnap inkább ki sem lép a házából, ke-'
serű daccai meghúzódik otthonában, nem is mutatkozik szemek előtt. Igy el-
menníe templomba szégyen volna. Otthon marad. S így alakul ki azután lassan-
lassan az a veszedelmes -felfogás, hogy a templom csak a gazdagoké, szegény
embernek nincsen jussa hozzá. S így lesz a ruha m~atit a templom és az egyház
először csak idegenné, azután pedig gyűlöltté falusi szegénységünk szeméhen.

'Ez a 'kérdés 'Valójában sokkal súlyosabb, mint az az első pillanatra lát-
szik. A tapasztalat azt 'rnutatja, hogy a lerongyolódott, szegény paraszhívőt
a templomba behozni előbb nem is lehet, csak ha majd új rend ruhát és új
csizmát vehet magának. Addig is, amíg gazdasági helyzete meg nem javul, úgy
látszik nem is lehet másképpen megközelíteni az Igével, mint a templomon kívül
tartott bibliaórákon vagy magánházakban lelkészvezette istentiszteleteken, ahovér
szégyenkezés nélkül mer eljönni munkaruhájában is.

4. Parasztság és az egyházi reformok. A paraszt ember világéletében las-
súmozgású, maradi volt. Amlit -megszokott, ahhoz görcsösen ragaszkodott ls s
nem volt hajlandó megválni tőle, akármilyen áldásosnak beharangozott ú] dolog
kedvéért sem. A mjí 'evangélikus parasztságunknak is jellemzője ez a mara-
diság. Ez részben javára is volt egyházunknak. Hiszen egyrészt éppen ennek a
maradiságnak köszönhetö az, hogy parasztságunk oly megingathatatlanul, erő-
sen állotta azt az ostromot, amellyel a hitetlenség és más egyházak támadtak
ellene, Nem mindig az öntudat dolga volt az, ha nem volt hajlandó lemondani
megszokott egyházi életformáiról. vagy hitigazságairól.

Ugyanez a maradiság azonban nem egyszer kárára is volt egyházi éle-
tünknek. E miatt nem lehetett sokáig szó valamire való reformokról. Paraszt-
híveink mindent ösztönösen elutasítottalt maguktól. Gondoljunk csak arra, hogy
egy-egy énekeskönyv kicserélés, valamilyen változtatás az istentiszteleti renden.
vagy az adózási rendszeren, - micsoda elkeseredett ellenállást tudott kiváltani
falusi híveink körében. Oly elkeseredetten védelmezlék egyházi életünk egy-egYI
megkövesedett, elavult formáját, mint valamikor templomaikat védték egyhá-
zunk ellenségeivel szemben.

Ezzel ellentétben ma azt kell megállapítanunk, hogy ez a régi maradiság
mintha szünöben volna. Sőt 'egyenesen azt mond'hatjuk, hogy evangélikus pa-
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rasztságunk .talán sohasem volt még annyira kész józan és szükséges reformok
elfogadására, mint éppen manapság. Legjobb példa rá az egységes istentiszteleti
rend. Néhány évtizeddel ezelőtt a kitérések sorozata indult volna meg egy ilyen
kezdeményezés nyomán, ma pedig imponáló higgadtsággal fogadta paraszthí-
veink tömege ezt a végeredményben mintlenkit közvetlen közelről érintő újítást.
A józan reformokat parasztságunk iIDIa nemcsak megtűri, de egyenesen várja
is. Ilyen szempontból kár is, hogy zsinatunk nem ragadta meg ezt a nagyon
ritka, magától kinálkozó kedvező alkalmat s nem hajtott végre gyökeresebb,
előbb-utóbb úgyis elkerülhetetlenné váló reformokat. Egyházunk legmaradibb,
de egyben legszélesebb társadalmi rétege: parasztságunk ma minden nagyobb
zökkenő nélkül tudott volna áttérni új utakra.

Ha végignézünk parasztságunk életén, azt látjuk, hogy többé-kevésbbé
megnyugtató módon il1eszkedik bele ma is evangélikus egyházunk épületébe.
Ha pedig azokon a pontokon, ahol ez a. beilleszkedés nem egészen kielégitő,
megerősítjük helyzetét, akkor parasztságunk továbbra is az marad', magyar
evangélikus egyházunk számára, ami régen volt: sziklaréteg, amelyet meg nem
bont és át nem tör ellenséges erő.

Dedinszky Gyula.

II.

flz egyház és földmíves népünk viszonya.
Sohasem volt ez a kérdés időszerűbb, mint ma, amikor egyrészt az egy-

ház verejtékezve keresi a maga igazának érvényre juttatását, másrészt a vörös
veszedelem báránybőnben újra itt ólálkodik a kertek alatt.

A nemzet ősi települése a falu. Itt született az élet, erősödött az öntudat,
az áldozatkészség és itt acélcsodott a megpróbáltatások kohójában kálváriás
népünk hite, reménye, akarata és jövendője. .

Nehéz a feladata ma az egyháznak, amikor a falut szervezni és újjá-
születését munkální akarja. Jól látja, hogy az adott viszonyok olyan természet-
ellenesek és bántók l Pedig az egyház nem mondhat le és nem is szabad le-
mondania a hitelveinek érvényrejuttatásáról, élet- és [ellemformáló hivatásáról és
nemzetmentö erőinek kifejtéséről, Az egyház tudja is, hogy igen sok mondani-
valója van a 'mai falusi ember számára; de érzi egyúttal azt is, hogy a mai kor-
szellem általában véve már 'nem, vagy csak igen kis mértékben kedvez az egy-
háznak abban, hogy a maga elveinek megfelelő munkáját kifejtse! Benne van
ez az ellenkeres a mai kor emberének lelki hangulatában, ideges élnisietésében
és nyugtalan, egyéni célok felé való törekvésében. Pedig ha valamely néposztály,
úgy a parasztság az, amelynek élettevékenysége a leghatározottabban függö. vi-
szonyban van azzal, akire az egyház minden munkájában mint végső és legtöbb-
tényezőre rámutat, az Istennel. Elemi csapások és áldatlan viszonyok, szegénység
és nyomor, mind keserű kérdések ahhoz, aldtöl nincs hova további fellebbezni.
Ezt érzi a parasztság sokkal jobban, mint bármely más néposztály ; (tehát függésí
viszonyában sokkal inkább adva van a talaj a vallásos élet öntudatlan kifejlő-
désére, ezért is reagál a mai falusi ember minden megmozdulásra olyan nyugta-
lan, bizalmatlan és mindenre valami vésztváró érzelemmel!

Sajnos a bomlasztó világáramiatok igen erősen éreztetik aknamunká-
jukat a falu mai szellemi életében. A háborus viszonyok és harctérről hozott'
közszellem feleszméltette a falut s megbolygatta mindennemű életvonatkozása-
ban. Ezért nehezen tud visszaringani abba az álmatag, megelégedett és magát



megadó közhangulatba, amelyben a háború előtt volt. De valljuk be, hogy az
sem volt egészséges állapot. ,Az állóvizek poshadt szaga ült a lelkeken. A pa-o
rasztságnak nem volt más igénye az egyházzal szemben, mint egy jótorkú kán-
tor és falrengetően dörgő hangú szónok, aki a prédikáció alatti alvási hajla-
mot ellensúlyozza. Nem mondhatnánk, hogy azóta nagyon megváltozott a hely-
zet l A parasztságnak a kifejezésre jut6 igényei között nem igen szerepel más
ma sem. Es mégis, ha közelebbről vizsgáljuk ezt a lelkiséget, meg kell éreznünk,
hogy a tudat mélyén valami nincs rendben, valami elégedetlenkedik; valami
kimondhatallan óhajtás keres kielégülést és úgy érzi, hogy az egyház egymagi-
ban ma már 'ezt talán képtelen neki megadni, vagy legalább is kapkodva fi-
gyel fel más, népboldogítónak hirdetett eszmékre is!

A parasztság lelki íejlődése a háborús évektől a maí napig periódusckon
ment át. A háború alatti évek rettegéses és szörnyű izgalmait félénk odahajlás
jellemzi az Isten felé, amelyben sok esedezés és szomjú vágy van a kegyelem
megtapasztalása és az Isten igaz megismerése után. Az 1920-as évek elejét az
általános fellélekzés, a nyomás alóli felszabadulás jellemzi. Ebben az évtizedben
igen sok kérdése és igénye volt a parasztságnak az egyházzal szemben! Újéle~
tet, új erőt keresett az igehirdetésben és aktualitást várt az egyházi vezetőktől,
egyes helyeken majdnem morá1lá lett a hívő, megtérő életnek követése és köve-
telése. Csak az egyházon múlott, hogy tétlenül és kiaknázatlanul hagyta ezt a
drága alkalmat. Az 1920-as évek késő második fele óta szinte istenítéletszerű
válságos évek következtek, s azokban megint valami kiábrándulás -féle észlel-
hető, valami letargikus fájdalom és csalódottság. Hiába várta a nép, hogy lel-
kének melengetett és sokszor önkezével tovább tépett sebeit valaki gyógyítsa,
megértse, vígasztalja, bekötözze és felébressze benne a vágyat egy igazságosabb
világ és mindenekelőtt az Evangéliuru felé. Még benne vagyunk ebben a letar-
gikus állapotban, még tart a kínzó gondolat egy jobb jövő kibontakozásának
vágya felé! Még sokat tehetnénk vezetők és vezetettek egyaránt!

. Nem lehet azonban ezeket a gondolatokat elkülöníteni azoktól az álta-
lános kísérő körülményektől, amelyek velejárói a mai állapotnak! Amint a
keresztyénség az egész élet minden viszonylatára kiható etikai irányvonalaf
tud és akar mutatní, éppúgy a többi világnézeti formák is jogot formálnak erre.
Azért számba kell venni azokat az egyéb adottságokat is, amelyek velejárói a
mai közszellem kifejlődésének.

A gazdasági válság hosszú évei alatt mélyen sértetle a falut az a híva-
talos körökben elterjedt felfogás, hogy a falu nem tesz eleget kötelességeiuek
és nem szeret adókat fizetni. Pedig ennek mélyebben rejlő okai voltak, amelyek
egyrészt a jómód, a -magasabb gabonaárak mellett támadt igénynövekedés, más-
részt a túlmagasra kivetett háború utáni adókban keresendők Az igények tá-
masztotta földéhség adósságokat szerzett. Ilyen körülmények kőzött a válság
idején csak nagyon nehezen és csak hiányosan tudott eleget tenni a falu adó-
fizetési kötelezettségének. De ez nem a fizetési készség hiányának, nem is az
ellenzéki agitáció felelőtlen bolondításának csupán, hanem a hirtelen lerom-·
lott viszonyoknak volt tulajdonítható. ,A válságos 'esztendők kiszedték a zsírját
a falunak, megakadt az értékesítés, korlátozódott a termelés, eltünt a pénz,
megszünt a tőkJeerö, s amí a falusi kísgazdaságokban megmaradt, az nem volt
egyéb, mint a tehetetlenség és a nyomor. Ehhez járult még az is, hogya válsá-
gos esztendők alatt az ország számos vidékén olyan katasztrófális elemi csapá .•
sok érték a mezögazdaságot, amelyeknek elviselése még jobb viszonyok idején
is próbára tette volna a kísgazdatársadalmat,

Senki sem istápolta és pártfogoita a falut és nem vizsgálta senki azt,
hogy a falu népe önmagával szemben való kötelességeinek hogyan tud eleget
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tenni. Óriási mértékben hanyatlott a falu életszínvonala, Csökkent a ruházkodásl
lehetőség, sőt visszafejlődött az amúgy if. igénytelen táplálkozás, kultúrális téren
pedig olyan arányú visszafejlődés következett be, aminőre példa még népünk
eletének fejlődése során nem volt. Lassanként kivesztek a faluból a könyvek és
az egyházi lapok, lassanként ismeretlen ember lett a faluban az orvos, a mér-
nők, az ügyvédeknek sem sok dolguk akadt, s hogy e bajnak egy jó oldalát is
említsem, üresek lettek a kocsmák ivószobái és kártyaköreí is. Mindig kevesebb
és kevesebb foglalkozást és forgalmat tudott biztosítani a falu az iparnak és
kereskedelemnek. amely utóbbi úgyszólván tojás-csere-kereskedelemrné alakult
át, míg az iparosnak földmívesnapszámba is kellett járnia, hogy megélhessen. A
földmívesnép gyermekei mínd jobban és jobban csenevészedtek el a gazda-
sági 'nyomor súlya alatt. Nem csoda, ha az egyház is egyre panaszkodott a temp-
lomok elnéptelenedése és az újra növekvő hitetlenség miatt.

Pillanatnyilag .Iátszólag jobb a helyzet, mert a mezőgazdasági termelés
felfelémenő irányzatot mutat. Egyetlen bőterméses év és jobb gabonaárak elé-
gedettebb .viszonyokat teremtettek. Ma talán egyensúlyban van ismét a falu nor •.
tnálköltségvetése, -de inkább csak' azért, mert a folytonos adóvégrehajtásokat
már nagyon megunta a.falusí nép. Ma sincs egy fillér felesleg sem a kasszában,
es a túlzott adófizetés és kötelességteljesítés mögött még mindig kétségbeejtő
a szegénység, a nyomor, a lefokozott életigények és a kiadástöbblettől való szo-
rongó félelem. 'Ezért nehéz ma még mindig a falutól jót várni. Szinte örül a
falusi nép, ha nem hall semmiféle újításról, renoválásról. vagy pláne templom-
építésröl. Ha ilyenek vannak is, az ifjú papi generáció türelmetlen sürgetése és
eléggé fel nem értékelhető munkakészsége folytán, akkor is sokszor az egyházi
közszellem együttes erőkifejtése hozza azokal létre!

A gyülekezeti népesedési viszonyok is úgy eltolódtak, hogy ha a közel-
jövő egyházi politikája nem veszi figyelembe az egyházi adófizetések arányosítá-
sát, vagy átszervezését, lassanként elfolyik a vére sok-sok néhai nagy és virágzó:
gyűlekezetűnknek !.Manapság nem ritka eset az, amikor a mezőgazdaságí munká-
val foglalkozó embernek, dacára annak, hogy saját maga műveli a földjét, egy
hold föld jövedelméből nem marad annyi, mínt amennyire éppen adófizetés-
hez szüksége van, Veszedelmes dolog az igények lefaragását hangsúlyozni, mert
ez igen ellenszenves érzelmeket ébreszt! Nem lehet az egyháznak sem feladata,
az, hogy az eddigi gyülekezeti munkával, s adózási viszonyokkal látszólag meg-
elégedett falut új tehertöbbletekkel idegenítse el magától! Másrészt azonban a
gyülekezeti munkának fokozottabb kifejlesztésére van szükség. Az egyháznak
fokozottabb belmissziói készségre kell felfegyverkeznie. Siralmas helyzetében
a nép sokkal inkább vágyik az egyéni pásztorolás után, mint valaha. Szereti,
ha 'az egyház ügyes-bajos dolgaiban rendet teremt és minden szőnyegen fekvő
kérdését elintézésre segiti, s nemcsak szellemi és erkölcsi, hanem anyagi támo-
gatásban is részesíti, ha ez módjában van,

A mai parasztságnak igényei az egyházzal szemben a házába, a szí-
véhez közel vitt Evangélium utáni vágyódásban vannak. Falun az Isten házának
látogatása ma is nagyon ünnepélyes aktus és ha a falusi ember illően nem őltöz-
hetik ki, inkább nem megy templomba, Az egyháznak észre kell ezt vennie,
s mint a jó pásztornak utána kell járnia a veszendők nek, az el-elmaradóknak,
s reá mutatva helytelen felfogásukra, életté kell tenni a má,r formasággá lett
vallásosságot. A gyülekezeti m unkában való aktivitás nagyon különféle el-
bírálas alá esik a parasztság szemében, Némelyek a szektásság felé val6 hajlamot
látnak abban, ha valaki az egyház minden munkájában benne van. A presbiteri
és gondneki tisztség már nem míndenhol áll azon a magaslaton, amelyre vágyva
tekint fel az igazán hivő egyháztag, AlJIegativ szelleműek csúfol6dása, vallás-
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gyalázása és gúny ja csak tápanyag arra, hogy míndeníéle egyházi tisztségtől
távol maradjanak a hívek. A közgyűléseken sokszor éppen a negativ szelleműek
vezetnek és jutnak túlsúlyba, s felmutatott egyéni és anyagi sérelmeikkel igen
sokszor minden jó ügyet elgáncsolnak. A jámborabbak pedig csupa félelemből
nem mern ek színt vallani, mert valóságos üldözésben van részük a nagyhan-
gúak részéről.

IÚj közszellem és új gyülekezet ma már csak egyéni munkával érhető el!
S ez az egyháznak ma legnehezebb feladata. Ebben a munkában nélkülözhetetlen
a világi gárda, a szervezett belmissziói csoport. Luther-szövetség, nöegylet,
ifjúsági- .és leányegylet, megbízható presbitérium és nemkülönben az intelligencia
példaadása. Csak így láthatja a parasztság meg azt, hogy az egyház barátja',
lelki édesanyja, szociális nyomorának együttérző hordozója.' Fel kell erősen
készülnünk arra, hogy éber vigyázással a titokban elhelyezett robbantóanyagot,
melyet a bolsevizmus aknamunkája töltögel a parasztság lelkébe, minél előbb!
ártalmatlanná tegyük. Újból meg kell teremteni azt a közhangulatot, melyet il

kölcsönös megbecsülés és bizalom éltet egyház és parasztság között, s reá kell
mutatni az örökké változhatatlan Istenre, aki az idők változásában sem hagyja
el népét, s bárhova fordul is népünk nem talál senkiben másban üdvösséget,
mínt a Jézus Krisztusban, aki tegnap és ma és míndörökké ugyanaz.

Fuchs János.

III.

Hz Egyház és a falu.
Az első, amire az egyház és a falu viszonyában határozottan szeretnék

rámutatni, az, hogy a mai magyar falunak nem tetszik és nem kell az Egyház.
Tudom, hogy nem mindenütt olyanok a viszonyok, mint a saját falumban, ahol
a hitetlenség csaknem egészen leveti. álarcát, ahol a gonosz már annak sem érzi
szükségét, hogy a cselekedetekben bizakodó vallásosság köpenyegét használja
takaró ul. Tudom, hogy ma még hazánkban nagyobb százalékot tesznek ki a
vallásos faluk. Tudom, ho$Y' a gyülekezethez, a templomhoz és az iskolához való
ragaszkodás általában csaknem míndenütt megtalálható. De mégis, mindennek
ellenére is áll az, hogy az igazi Egyház, amelyik Isten igéjét tisztán és igazán
hirdeti és a szentségeket Krisztus rendelése szerint szolgáltatja ki, nem kell a
falunak.

Nem tetszik a falunak az Egyház, mert az Egyház nem hízeleg a falunak.
Napjainkban a falu míndjobban kezd az érdeklődés középpontjába kerülni. Kez-
di'. felfedezni II magyar falut. A népművészet, népdal, népszokások mindig na-
gyobb megbecsülésben részesülnek. Vannak, akik' már karriércsínálásí lehető-
séget szímatolnak a falu értékeinek a felfedezésében. Ennek az áramlatnak egy
nagy gyengéje van. Ez pedig az, hogy nem válogat. Mindent értéknek lát, amit
falun talál. Ápolni és védeni akar olyan népszokásokat, amelyek a bűnnek a
csatornái a falu életében. Találóan jegyezte meg valaki, hogy a bűnös népszoká-
soknak ez a sokszor talán jóhiszemű védelmezese azért veszedelmes, mert úgy
állítja be a dolgot, mintha a magyar népet a bűnei éltetnék, mintha bizonyos
bűnök nélkül már nem lehetne színe és értéke a magyar nép lelkének. - Nos,
az Egyház ezzel a falu értékeit felfedezni és megbecsültetni akaró mozgalommal
semmiesetre sem halad együtt 'ott, ahol ez már faluimádattá válik. Az igazi Egy-
ház éppen azért, mert nem karrierjét akarja megalapozni a falun, hanem mert
mísszíót, küldetést akar ott teljesíteni, éppen azért nem hizeleghet a falunak. 'Ami-
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lyen világosan látja és megbecsüli a falu értékeit, olyan világosan látja és meg-
mondja, amíg igazán Egyház marad, a falu bűneít is. Már pedig a magyar falu
minden külsö és belső nyomorúsága ellenére is büszke, öntelt és hiú, - hizel-
gésre vár. Mivel ezt az. igazi Egyháztól hiába várja, mivel az Egyház nem hize-
leghet a falunak és nem dédelgetheti egyes kedvenc, szép ruhába öltöztetett bű-
neit, azért merem megkockáztatní azt az állítást,' hogy a mai magyar falunak
nem tetszik az Egyház.

Nem tetszik az Egyház a falunak azért sem, mert az Egyház sohasem
Iázít. A magyar falunak annyi nyomorúsága, baja, betegsége van, hogy azoknak
színte a puszta megmutatása is már magában lázít. Lázít az emberhez nem
méltó nyomorúság okozója ellen. Ha pedig a falu bajainak az okát keressük, azt
kell mondanunk, hogy azokért egyaránt felelős a kormányzat, a vezető társa-
dalmi réteg és egyaránt felelős maga a falu, m;aga a nép. Az Egyháznak az a
feladata, hogy megmondja az ítéletet mindkét irányban, hogy rámutasson kemé-
nyen és határozottan a vezetők bűneire a vezetők előtt és rámutasson ugyan-
olyan keményen és határozottan a nép bűneire a nép előtt. A népszerűség lo-
vagjai ennek pontosan az ellenkezőjét teszik. Sírnán beszélnek fölfelé és lázlta-
nak alul. ne az igazi Egyház vállalja a kockázatot, hogy fönt lázítónak és lent a
hatalmasok barátjának, lélekzsandárnak tartsák és bármilyen kemény ítéletet
mond is felfelé, a vezetők előtt, sohasem fogja lázítaní m:agá1a falut a pépszerű-
ség kedvéért. - A Iázítás mindig népszerű. Nincsen népszerűbb állítás, mint
az, hogy mindig máis a hibás és sohasern mi magunk; -! S mert az igazi Egyház
nem a máséról. hanem éppen annak a bűneiről beszél míndig, akivel szemben
áll, azért talán most már nem is tűnik fel olyan merésznek az az állítás, hogy a
mai magyar falunak nem kell az Egyház.

Az emlitett két okban benne rejlik a harmadik, amit még meg akarok
külön is említeni, 3,21 t. i., hogy nem tetszik az Egyház a falunak azért, mert az
Egyház ébreszt és nyugtalanít. - A mai magyar falu alszik és aludni akar. Ne
tévesszen meg senkit az, hogy már a falu is kezd türelmetlenkedni és lázongani.
Ez nem az ébredés jele. Szeretné nyomorúságos helyzetének megváltozását, de
valahr gyan úgy, hogy ne kelljen észrevenni és elhagyni a saját bűneit. Az Evan-
gélíum pedig nem nyugszik meg addig, amíg akár ítéletével, akár szeretetével,
mert ez a 'kettő egy és elválaszthatatlan, fel nem éhreszt a saját bűneink álmából
es ÖSSZ0 nem tör bennünk minden magunkban való bizakodást. Az embernek
semmivé kell válni, hogy minden lehessen számára a kegyelem. Ébredés nél-
kül, összetörettetés nélkül a kegyelem megragadása lehetetlen. Az Egyháznak,
hogy a kegyelmet hirdethesse, ébreszteni kell, sőt maga a kegyelem hirdetése
mindig ébresztés. Olyan egyház, amelyik megfeledkezik a maga ébresztő fel-
adatáról, amelyik nem akarja észrevenni, hogy alszanak a lelkek és amelyik
nem akarja elismerni, hogy 'felelősség terheli azért, hogy a lelkek alszanak,
amelyik azért úgy hirdeti az igét, hogy attól az igehirdetéstől csak még mélyebb
lehet az álom, az az egyház lehet kedves a falunak, de azt az Egyházat, amelyik
tiszta igehirdetést végez, amelyik a szentségek kiszolgáltatása terén bátran men
es akar igazodni a Krisztus rendeléséhez, amelyik nem azt nézi, hogy hogyan
szekták eddig, hanem egyedül azt, hogy mit parancsol Krisztus, azt az egyházat
ki akarja lökni magából a falu, mert észreveszi, hogy ebben az egyházban már
nem lehet tovább nyugodtan aludni.

De bármennyire is nem tetszik a falunak az Egyház, a falunak mégis
semmire sincs olyan nagy szüksége, mint az Egyházra, az Isten igéjét tisztán
es igazán hirdető és a szentségeket Krisztus rendelése szerint kiszolgáltató Egy--
házra. Az Egyháznak a falu felé kell fordulnia, nem azért, mert a falu hívja,
mert a falu várja, hanem azért, mert az Isten küldi. Küldi pedig azért, mert
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II falu kérdéseit nem oldhatja meg, a falu bajait nem orvosolhatja senki más,
csak egyedül az Egyház. Hírdetnünk kell világosan és határozottan, hogy a falu
minden bajának végső győkere a falu Istentől való elszakadottságában van,
hogy hiába orvosoljuk a falu kultúrális, anyagi és szociális bajait, ha. a lelket
orvosolatlanul hagyjuk, csak újabn és még súlyosabb bajok ütik fel majd újra a
fejüket. Az Egyház nem maradhat ki a m~gyar falu talpraállításának munká-
[ából és jaj a magyar falunak, ha valahogyan kimarad belőle. Az Egyház nél-
kül a falu talpraállításának a kísérlete sziszifuszi munka, újabb bábel-torony-
építési kísérlet, az emberi szellem megtérní nem akaró gőgjének újabb isten-
káromlása. A hegy csúcsáról 'a csaknem célhoz ért kő majd újra vísszagördül,
az Isten súlyos kudarccal csúfolja meg azt az emberi szellemet, amelyik azt
hiszi, hogy képes a jóra Isten nélkül, amelyik nem akarja elhinni, hogy egyetlen
számításból sem hagyhat.ó ki az Isten.

Az Egyház tehát ptótolhatatlan és nélkülözhetetlen a magyar falu szá-
mára és mi teljes joggal mutathatunk rá arra, hogy különösen pótolhatatlan a
magyar falu számára az evangélikus egyház. Nem felekezeti gőg beszél belőlerrr,
amikor ezt mondorn, hanern az a világos és határozott és Istentől kapott fel-
ismerés, hogy az evangélikus egyház őrzi az Evangélium szívét, lelkét (már
t. i. az az evangélikus egyház, amelyik nem lett méltatlan erre a 'névre), mert az
az .üzenet, amelyiket az Isten az evangélikus egyházra bízott, az evangéliumnak
középponti üzenete. Ez az üzenet pedig az, hogy az ember egyedül Isten ingyen
kegyelméből, hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Világosan meg 10011látnunk, hogy a mai magyar falu elveszítette az
Evangéliumnak ezt a Iényegét. A mai ember és így a falu embere is végtelen
sokat tart önmagáról és végtelenűl keveset tart az Istenről. Hihetetlen messze
esett a falu annak a világos belátásától, hogy mi semmivel sem járulhatunk.
hozzá a mi üdv.ősségünkhöz, az Istennel való viszonyunknak a helyreállítá-
sához. Hiányzik a falu népéből az a szorongó, nyugtalanító vészérzet, amelyik
eltöltötte Luther lelkét, amikor már szinte a kétségbeesés szélén viaskodott az-
zal a kérdéssel, hogy hogyan találhat kegyelmes Istenre. A magyar falu nem'
vádolja önmagát és meg van győződve arról, hogy az Isten sem vádolhatja
őt. Vádjait a város és a vezetők felé szórja és kárhoztatja őket, de csak! azért,
mert eleszik előle a koncot, mert útjában állanak annak, hog'y a falu népe is
ugyanazokat a bűnöket élvezhesse, amit ők, A magyar falu szemében végtelenűl
kicsi lett az Isten, mert nem vár semmit az Istentől, sőt azt hiszi, hogy az Is-
ten útjában áll annak, amit elérni szeretne. A magyar falu jólétet akar és
nem hiszi el, hogya szegénység és a szenvedés áldás lehet az ember életében,
nem hiszi el, hqgy a bűn az oka a nyomorúságnak, mert lát nagyon bűnős és
a -falu népéhez hasonlóan hitetlen embereket jólétben is élni.

De éppen azért, mert ez a helyzet, azért van nélkülözhetetlenűl nagy
szüksége a magyar falunak az Egyházra és pedig közelebbről az evangélikus
egyházra, Az evangélikus egyházra vár a feladat, hogy új és igazi ébredést hoz-
zon a magyar földre. Ezt az ébredést pedig egyedül azáltal hozhatja el, hogy
embereket ad a magyar falunak, akikben él az Egyház, az Egyház üzenete. 'Em-
bereket kell adnia egyházunknak a falu számára, akik átmentek azon a döntő
élményen, amelyik Luthert Isten kegyelméből reformátorrá tette. Embereket,
akik tudják már, hogy az ember semmi és semmit sem tehet, de akik tudják azt
is, mert hit által megragadták már, hogy az Isten minden és mindent tehet
és akik éppen azért, mert ők nem akarnak már semmit, feltétlenül mernek
engedelmeskedni annak, amit az Isten akar. Csak ilyen emberek ismerhetik
fel, hogy az Isten az Egyházat -küldí a magyar faluhoz és csak ilyen emberek
tudnak örülni ennek a küldetésnek és hálát adni érte az Istennek
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Evangélikus egyházunknak az a küldetése, hogy Istennek való teljes
életátadást követeljen, hogy az Istennek teljesen átadott emberi életek lehes-
senek valóban, igazán Isten ajándékai a magyar nép, a magyar falu számára.

Belák Jáno•.

fl maqyar falukutatás evangélikus úttörői.
A tudományos alapokon nyugvó falumunka és falukutatás alig tíz-tízen-

öt esztendős multra tekint vissza Magyarországon. Tulajdonképpen csak a,
világháború után fordult a figyelem nagyobb mértékben a magyar falu felé.
A falu volt az, amely a közelmult évtizedek válságos idejében, mint történel-
münk egész folyamán, legjobban megőrizte nemzeti sajátosságat, a falu volt
az, amely Legjobban ellenállt a különböző bomlási folyamatoknak, de, sajnos,
a falu volt az is, amely a legmostohábh gazdasági, kultúrális és szociális viszo-
nyok között tengette, sőt tengeti még ma is sok tekintetben küzdelmes életét.
Ennek a falunak a megismerése, elmaradottságának a feltárása, a segités módo-
zatainak és lehetőségeinek megismertetése ma már nemcsak divatos jelszó;
hanem sokak által felkarolt kornoly célkitűzés és megvalósítandó munkaprog-
ramm. "~o

Akadtak ugyan már az elmult évszázadok alatt is kiváló férfiak, akik
józanul, elfogultság nélkül látták a helyzetet, felismerték a magyar falut és a
magyar parasztságot fenyegető bajokat, dc komoly eredményt, számottevő siteert
a nagy többség ellenzése, a pártfogás hiánya s a régi jó magyar «ej, ráérünx
arra még. hagyományos szokása miatt nem tudtak elérni. Jogos büszkeséggel
tölthet el bennünket evangélikusokat az a tudat, hogy ezen úttórök között, a
fajtánkért, a magyar faluért küzdő és dolgozó férfiak között, a legelsők evan-
gélikusok voltak.

Két évszázaddal ezelőtt jelent meg «az első magyar falukutatö», Béi
Mátyás (1684-1749), evangélikus lelkész, hatalmas és maradandó értékű mun-
kája, a Notitia novae Hungariae historico-geographica divisa in partes quat-
tuor . .. Ebben a munkában, amely bár nem tartozik a kímondottan falukuta-
tással foglalkozó monográfiák és szociográfiák közé, felismerjük mindazokat a
tartalmi, tárgyi és módszerbelí sajátosságokat, amelyek a mai értelemben vett
falukutatás és falukutatással foglalkozó munkák [ellemzöí. Folyóiratunk ha-
sábjain már volt módunk Bél munkásságával és fenti munkájával is általános-
ságban foglalkozni, jelen alkalommal csak néhány kiragadott gondolattal akar-
juk szemléltetni e munkának a falukutatás szempontjából való úttörő jelle-
gét. Bél munkájának gerince, mintegy vezérfonala annak a kérdésnek a tár-
gyalása, hogy hogyan és miképpen lehetne segíteni és javítani az annyira elma-
radott, az oly szomorú viszonyok között élő magyar nép sorsán. Az ö korát a
mai időktől, a 20. századtól elválasztó két évszázad teljesen eltűnik, ha figye-
lembe vesszük a falukutatás célját, amely Bél célkitűzéseihez képest a mai
napig sem változott lényegében, ma is ugyanaz, amit ő hangoztatott, amelynek
egyetlen és főkritériuma a falu közboldogságának az emelése. Allandóan hang-
zik munkájáhól a figyelmeztetés, hogy közboldogság nélkül, a nemzet széles
rétegeinek megelégedettsége nélkül, amelynek elérésén mindenkinek közakarattal
kell munkálkodni, a magyar nép szebb és boldogabb jövője nem várható. Bél
Mátyást kerának racionalisztikus, gyakorlati eszmeáramlata késztette elsősor-
ban tudományos munkássága során a falu viszonyainak tüzetesebb megvizs-
gálására és leírására. Korának eszmeáramlatain túl azonban kiváló egyéni ké-
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pességeí, éles iudiciuma, jó megfigyelőképessége is e problémák felé fordítot-
ták figyelmét. Egyik falukutalással foglalkozó írónk cikkében olvassuk, hogy
a falukutatás művelője nem lehet csak a régi értelemben vett geográfus, vagy
akár történész, vagy szociográfus, hanem egy táj, egy vidék, egy község min-
dennemű jelenségeinek akár a művészeti mozzanatokig is eljutó szintetizálója,
mert ennek műveléséhez nemcsak száraz szaktudás. szükséges, hanem ezen-
kivül még sok érzelmi képesség is, szív, a föld és nép nagy szeretete. Ez a sok
érzelmi képesség, odaadás, Ititartás és fáradhatatlan buzgalom tette lehetövé,
hogy Bél Mátyás teljesen járatlan ösvényeken és töretlen úton haladva, fárad-
ságos és nehéz munkával a magyar föld és a magyar nép viszonyainak olyan
leírását hagyta az utókorra, amellyel előtte egyáltalában nem és utána is csak
j6 id') mulva találkozunk.

A 18. század másik nagy gazdasági reformere Tessedik Sámuel (1742-
1820) volt. Pályája elején 'még inkább közoktatási kérdésekkel foglalkozott.
Szarvason felállított mintaiskolájában gyakorlatias irányú képzést adott, amely-
lyel kerának hiányos oktatásári igyekezett javítani. Hatalmas egyénisége, nagy.
tenniakarása azonban nem nyert kielégülést az oktatás megreformálásával. Mun-
kája csakhamar kiterjedt a gazdasági életre, annak egész területére. Tessedik
Szarvason, ahol több mínt '50 esztendeig lelkészkedett, közvetlenül tapasztalta
és megismerte gazdasági életünk .hiányosságaít és elmaradottságát, közvetlenül
látta és ismerle a falu és lakossága elszomorító sorsát. Igy lett életének leg-
'főbb célja: a falu és a jobbágyság helyzetének a megjavítása. Rengeteg mun-
kát irt, Jegnagyobb részének már csak a címét vagy még iazt sem ismerjük.
Míndezek között a legértékesebb az 1784-ben német nyelven «Der Landmann
in Ungarn, was er ist und was er sein könnte» és az 1786-ban gróf Széchenyi
Ferenc támogatásával Kónyi János fordításában magyarul «A Paraszt Ember
Magyarországon Mitsoda és mi lehetne> címen megjelent munkája. Amint az
egyik Tessedikről szóló munkában olvassuk, híven tükrözi vissza ez a könyv
Tessedik hármas irányú munkásságát: 1. hogy fel akarta lendíteni a mezőgazda-
ságot ; 2. 'hogy javítani akart a falvak egészségtelen felépítésén; 3. hogy intézrné-
nyes alapon képzett jobbágyokkal é!> tisztviselőkkel rendet óhajtott teremteni
a falu belső berendezésében> «Jól rendbeszedett falut» akart teremteni mín-
den felforgatás nélkül. Munkásságában mindig mély erkölcsi felfogás vezette. A
falut érintő eszmél közül alig tudunk' olyat említeni, amelyet nem tartanánk
helyesnek még ma is. A parasztság képzettségének. teljesítőképességének a nő-
velése, a jobbágyság, a parasztság terheinek a csökkentése, a faln külsejének a
rendbeszedése, a városok népfeleslegének az Alföld néptelenebb vidékeire
való áttelepítése, a házak megszámozásá, a tűzbiztosítás megszervezése, a falu
egészségügyi viszonyainak megjavítására a vármegyei orvosok és állatorvosok
szám.ának a szaporítása, a falu közigazgatásának célszerü iés megfelelő átala-
kitása stb. stb. mind olyan gondolatok, amelyek közül nem egynek a meg nem
valösításáért még ma is szégyenkezhetünk, Mintha a mai társadalomhoz 'intézné
szavait, amikor azt mondja, hogy « .. i. nem elég a parasztnak írni, vagy pré-
dikálni. előtte tenni éseredményt kell felmutatni. Mutassák meg neki a tudatlan-
ság, az ostobaság, a babona, az előítélet, a lustaság hátrányos, esetleg végzetes
következményeit, de konkrét módon és magyarázzák meg a nyomor, szegénység
forrásait, és keserű gyümölcseit. Ez az egyik Iőfeladat, .. » Mindezek az eszmék
és alkotások egy célt szolgáltak, azt, ami mai íalukutatásunlmak is lényege:
a magyar falu, a magyar nép közboldogságának az emelése. Tessedik fárado-
zásai sokszor hiába valók voltak, sokszor szenvedett hajótörést, ennek kizáró-
Iagos oka azonban a már fentebb említett meg nem értés volt.

A falu kellő értékelésévei találkozunk régi magyar nemesi családból



származó kiváló közgazdaságí ír6nknál, 'Berzeuiczu Gergelynél (1763-1822) is.
Bél és Tessedik voltak külföldön, egész működésükön meglátszott a külföld ha-
tása, mégis ezen a téren messze felülmulta mindkettőjüket Berzevíczy Gergely,
aki egyetemi tanulmányai befejeztével csaknem egész Európát bejárta. Éles
kiváló megfigyelőképessége előtt feltárult a külföld a maga valójában, fejlett
társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedésével, magasabb kultúrájával.
Az ellentét hazája és a külföld között már Ausztriában szemébe tünt, további
útja pedig teljesen átalakította, úgyhogy végül mint világpolgárias szellemű
idealista és humanista jött haza.

Nem célunk most Berzevíczy egyházpolitikai munkásságával Ca tiszai
egyházkerület Ielügyelöje volt), valamint társadalmi és publicisztikai tevéi-
kenységével foglalkozni. Mint nemzetgazdászt óhajt juk röviden jellemezni, aki-
nek nagy tudása és kiváló szakértelme nemcsak elméleti képzettségen. hanem
hosszú és alapos gyakorlaton is alapult. Maga is földbirtokos volt s így mIdőn
a jobhágyságról és az úrbéri viszonyokról írt, kertársainál egészen szekatlan
tájékozottsággal rendelkezett. A magyar falukutatás szempontjáhól alapvető
a -Parasztról c. munkája, amelyben nemcsak leírja a parasztság viszonyait, ha-
nem meg is bírálja azt. A cenzura által támasztott nehézségek máatt csak kéz-
iratban fennmaradt munka három főrészből áll: 1. a parasztság keletkezéséről
és fejlődéséről; 2. a magyarországi parasztok állapotáról; 3. azok természetéről.

A 20. század levegője .árad ki soraiból, amikor kerának történetírását
kárhoztatva azt mondja, hogy az míndezídeig (Berzeviczy koráig) csak a kirá-
lyoknak és néhány olígarcha-családnak a sorsát beszélte el, de, hogy mik voltak
a nép jólétének vagy nyomorának okai s hogyan alakultak az egyes osztályok,
mínő volt ereknek egymáshoz való viszonya, arról nem szóltak. Munkássága,
tekintve, hogy a gyakorlati kérdésekben nem látott elég tisztán, kellő megértéssel
nem találkozott, kétségtelen azonban, hogy egyik előkészítője és előharcosa
volt a halála után alig néhány esztendővel meginduló nemzetgazdasági reform-o
törekvéseknek.

Bél, Tessedik és Berzevíczy csak a legkiemelkedőbb alakjai egyházunk-
ban azoknak, akik már évszázadokkal ezelőtt felemelték tiltó szavukat a falu
népének elnyomása ellen, azzal a mentalitással szemben, amely azt vallotta,
hogyaparasztságnak csak kettős rendeltetése van: hogy katonáskodjék és
adózzék. Az idő onsóján évtizedek, sőt évszázadok peregtek le azóta. Rögös úton
járó magyar népünknek, sajnos, még ma is egyik nagy, talán legnagyobb prob-
lémája, hogy míként és hogyan lehetne áthidaini azt a nagy űrt, amely az értél-
ln:i.sés és a 'falu népe között tátong. E rövid néhány sor legyen emlékeztető evan-
gélikus egyházunk neves fiaira, a magyar falukutatás fáradhatatlan előharco-
saira, akik megmutatták az utat egy boldogabb magyar jövő felé.

Dr. Vácz Elemér.

"Kedves lelkésztársaim ! Vegyétek számba azokal az eszközöket és
alkalmakat, melyehet az egyház és iskola fölemelése, a haza felvirágoz-
tatása. tekintélyetek helyreállitása s életszükségletek megszerzése céljából
fel lehetett és fel kellett volna használnotok. Az egyházban és iskolában
sziiniesseieh meg minden visszásságot, legyetek a szegények, betegek, öz-
vegyek és árvák szeretetielies gondozói, mert őket senki sem ismeri job-
ban finálatok. Terjesszétek a népies ismereteket, hogy Istennek' a termé-
szetben rejlő adományait híveitek jobban fel tudják használni. Küzdjetek
az egyre növekvő fényüzés, az idöt és pénzt fecsérlő mulatozások ellen is.
Egyházi földjeiteket pedig múveljétek okszerűbben, hogy példátokat mások
is követhessék. II TIISSfldik Sámrtfll önéletrojzáb6l.



BÖLCSŐTŐL A KOPORSÓIG.
Iskolába megy a gyermek.

Új világ tárul föl a gyermek előtt, amikor szív-szorongva átlépi
az iskola küszőbét. Eddig a család, az otthon volt kis világa. Most
csupa új, idegen dologgal kell megbarátkoznia. A szülök szerető szi-
gora mellett a tanító keze kezdi el irányítani kicsi életét. Még ha van-
nak is testvérei, most kerül először nagyobb közősségbe, egy osztály-
nak a tagja lesz. Egy a sok között. Minden gyermeknek nehéz bele-
illes-kedni az új környezetbe, különös en nagy válságot jelent azonban
ez az elkényeztetett, egyke-gyermek számára. A gyermeknek nemcsak a
környezete változik meg, hanem most már a gondtalan napokat föl-
váltja a küzdelem. Ennek jele: az iskolatáska, az irka és a könyv. A
játék és mese mellett egyre nagyobb helyet kér magának kis életében
a kőtelesség. De egyben a játék öröme mellett kezdi megtanulni a
munka örömét.

A szűlöknek vajjon nem okoz-é gondot az első iskolai nap 7 Túl
minden anyagi áldozaton, nem érinti-e közelről a szülőket az, hogy
más emberekkel kell osztozniok gyermekük szivén 7 Vajjon előbbre
segítik az új hatások a gyermeküket a megkezdett uton, vagy előbb-
utóbb megdöbbenve kénytelenek észrevenni, hogy kisiklott kezűkből a
gyermek vezetése? Aki érzi felelősségét Istennel szemben gyermeké-
ért, annak nem mindegy, hogy milyen iskolába irat ja be, milyen szel-
lem hatásának teszi ki, milyen tanító-személyíség szelgálatára bízza
gyermekét.

Az otthon és az iskola a gyermek megnyilatkozásain keresztül
kölcsönösen bepillantanak egymás életébe. Sok kölcsönös félreértésre
nyílik ezzel alkalom. Világosan kell látnia a szülőnek, hogy mit várhat
az iskolától és a tanítótóI. Vezesse be a gyermeket a világnak, az élet-
nek ismeretébe, mint amely világ és élet az Istené. Nevelje a gyerme-
ket a kőzősség fegyelmére és szelgálatára. Ezzel készítse elő a nemzet
életébe való szerves bekapcsolódását. Ez a nevelés azonban ne világ-
nézetekhez igazodjék. Ne emberi gondolatok, hanem Isten akarata
uralkodjék benne. De a szülők nem várhatják azt, hogy amit ők elha-
nyagoltak, azt majd helyettük elvégzi az iskola. A legjobb iskolai ne-
velés sem menti fel a szülőket felelősségük alól.

Az iskola a szülők megbízása alapján végzi munkáját. A keresz-
tyén szülök mind saját, mind az iskolai nevelést Isten parancsa alá
helyezik. A nevelésnek Isten törvényében kell folynia. Még ha az ál-
lam segít is az iskolai munka végzésében, a hitoktatás mellett az egész
nevelésnek, minden oktatásnak is Isten törvényét kell gyakorolnia. A
tíz parancsolat érvényesülése az ismertetőjele minden igazi, Isten aka-
rata szerint való nevelésnek. Az egyházi iskola többlete az, hogy nem-
csak a hitoktatás, de egész munkája is az evangéliuru alapján történik.
Az evangéliuru alapján hirdeti és gyakoroltat ja a törvényt.

A szűlők és tanítók lelkiismeretes és türelmes szolgálata elérheti
azt, hogya. gyermek a törvény külső jócselekedeteiben jár. A legna-
gyobbat, azt, hogy keresztyén ember legyen a gyermekből, egyedül
Isten viheti véghez az igehirdetésben.
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I D. Geduly Henrik. I
A tis~ai egyházkerület püspökének elhunyta mélységes gyászba borította
el!.yhazunka~. Vele sír~a szállt ..a tis~ai. egyházkerület csonkítatlan egysé-
I!e~ek u~olso reprezentánsa, Kozel ket éoiizeden keresztül állt egyházunk
elen mini egyetemes közgyűléseink püspök-elnöke s töltötte be nehéz
fe!a?atát tapintatta~ és n.emes emberi sz ívjóságga 1. Magas hitiinietései
reoen magyar egyházunk lS oly megbecsülésben részes ült amilyenre soha
azelőtt nem volt példa. '

Legyen áldott emléke!

szerínt, amelynek legfőbb irányitója
a keresztyén nemzeti egység gondolata
s ennek szellemében 'az egészséges lé-
leknevelés. E munkaterven belül mel-
lözhetetlen követelmény, hogy az egye-
temi ifjúság különleges lelki gondo-
zásban részesüljön, szükség van tehát
arra; hogy az állam minden egyetem-
mel és főiskolával kapcsolatosan ifjú-
sági lelkészi állásokat szervezzen. Re-
méljük, hogy a cikknek .meg lesz a
kívánatos hatása. De egyházunk 'veze-
tőinek, sőt tagjainak is, természetesen
kötelességük, hogy addig is már meg-
tegyenek «míndent az ifjúságérts. Hi-
szen egyházunk részéről nem 'csupán
az idő parancsa, hanem' Istentől nyert
állandó hivatás, hogy az evangélium
szolgálatával az ifjúság, az intelligen-
cia, mínden ember javán munkálkod-
jék.

A mezőgazdasági munkások
helyzete

ismételten szerepelt a politikai élet
fórumain és állandó vitaanyaga az
agrárpolitikai írásoknak. Vannak szá-
mítások, amelyek elképzelhetetlenül
csekély összegben, kb. 350 pengőben
jelölik meg egy nagycsaládú földmí-
ves-munkáscsalád átlagos évi jövedel-
mét. Nem szükséges bővebb en fejte-
getni azt, hogy ez, vagy ennél jóval

SZÉLJEGYZETEK
"Felsőoktatásunk reformja

és a vallási kérdés",
e cím alatt jelent meg az egyik napi-
lapban folyóiratunk főszerkesztőjének
a cikke arról a fontos kérdésről, hogy
milyen változások és újítások szüksé-(
gesek a nemzetnevelés, a közoktatás
felső fokán. A cikk fejtegetései bele-
vágnak folyóiratunk programmjába:
kezdettől fogva vallottuk, hogy az
egyes embernek is, a nemzetnek js
helyrehozhatatlan kára van abból,
hogyha eleven kapcsolat nélkül, csak.
párhuzamosan halad egymás mellett,
sőt talán szembekerül egymással az
emberek keresztyénsége és intelligen-
ciája. «Az idő parancsa, hogy a ke-
resztyén nemzeti gondolat, mint neve-
lő hatalom, mínél teljesebben érvénye-
süljön közoktatásunk azon legmaga-
sabbfokú intézményeiben, az egyete-
meken és főiskolákon is, melyekben
nemzeti értelmiségünk vezető rétege
nyeri jövendő hivatására való kikép-
zését>. A részleteket illetően a cikk
három irányba mutat. Nemzeti köz-
érdek a hittudományi karok fenntar-
tása és fejlesztése. A keresztyén nem-
zetfenntartó és nemzetnevelő szellem-
nek kell érvényesülnie az egyetemi és
főiskolai professzorok egész munkás-
ságában és életében. Mindent 'meg kell
tenni az ifjúságért, átfogó munkaterv



nagyobb jövedelem is még csak vege-
tálásra sem elég. Örökös koplalást,
rongyoskodást, nélkülözést, ennek kö-
vetkeztében egész társadalmi osztá-
lyok elcsenevészesedését és a 'nemzet
törzséröl való leválását jelenti. Pedig
éppen ebben a társadalmi osztályban
találhatj uk meg a legnépesebb csalá-
dokat. Nekünk evangélikusoknak kü-
lönösen törődnünk kellene ezzel a
kérdéssel. Békésben, a magyar agrár-
szocializmus hazájában rengeteg evan-
gélikus proletár vergődik, pusztul el
a mérhetetlen nyomor miatt. Ha a
keresztyén szereíet nem ősztönőz meg-
értésre és cselekvésre, legalább a jól
felfogott önérdeknek kellene tettre in-
dítani, amíg nincs késő.

A zsinat
a sokgyermekes családoknak bizonyos
kedvezményt biztosított az egyházi
adózásnál. Ennek nagysága körülbelűl
az állami adókedvezményekkel áll 'egy
színvonalon. Pedig ha van egyház,
amelynek életérdeke, hogy ezt az esz-
közl is megragadja falusi népességünk
befolyásolására, akkor a mi egyhá-
zunk az. Olyan egészséges I egyházi
adó-reform-okra, sőt gazdasági politi-
kára volna szükség, amely eltünteti a
városi és falusi lakosság adózása kö-
zötti igazságtalanságokat és bizonysá-
got tesz még ezen az úton is arról,
hogy mílyen drága kincs a gyermek,
elsősorban az egyház szemében.

Az értelmiség
hibáiról most folyó vita nagy hullá-
mokat vert mindenfelé. Védők és vád-
lók sokszor emberi szenvedélyektől el-
ragadtatva, nem nagy tárgyilagosság-
gal írnak és beszélnek a kérdésről.
Annyi bizonyos, hogy nagyon .sok pon-
ton mérhetetlen szakadék választja el
az értelmiséget az alsóbb társadalmi
osztályoktól, és hogy ezért minden
anyagi és társadalmi megkötöttsége
ellenére is elsősorban az intelligencia
felelős. Elkoptatott frázis, de soha ér-
vényét nem veszítő igazság, hogy az
értelmiséghez való tartozás szelgála-
tot kell, hogy jelentsen. Igazán szol-
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gálni azonban csak szabad ember tud.
Erre a szabadságra, erre' a szellemi és
lelki szabadságra, a keresztyén ember
szabadságára, amelynek. nem előfel-
tétele, de a legtöbbször következmé-
nye az anyagi szabadság, -van szüksé-
ge az értelmiségnek önmaga, -de a
reábízottak érdekében is.

A német birodalom
mai vezetősége Németország életkér-
déseként kezeli a német .parasztság sor-
sát. Előttünk van egy propagandafü-
zet a sok ilyen .irányú közül. A címe:
A paraszt sorsa a nemzet sorsa. A
vér és a föld misztikus erőinek leté-
teményesét látja a sz"erző a paraszt-
ságban. Mi csak Krisztus .vérének meg-
váltó erejében hiszünk, de a címben
foglaltakat mindenképpen vállalj uk.
Ha az óriási ipari lakosságú Német-
ország így látja a földmíves nép jelen-
tőségét, minden politikai vélekedéstöl
eltekintve, mennyire meg kell ezt lát-
ni az agrár Magyarországnak! A pa-
rasztság gazdasági helyzete, szellemi
színvonalaés lelki élete szabja meg a
magyarság jövendöjét. Nem lehet sen-
ki számára közömbös, aki ezen a föld-
darabon él, hogy egy egészséges és
becsületes földreformmal, az értékesí-
tés megszervezésével és erőteljes ag-
rárszociálpolitikával emberi életszín-
vonalra tud-e földmívelő népünk fel-
emelkedni, hogy az igazi népi kultú-
rának egyetemessé való tételévelál-
talában nagy természetes intelligenciá-
val rendelkező parasztságunk a szel-
lemi Magyarország alapjává lehet-e,
hogy legtöbbnyire a pogányság, vagy
a formális vallásosság útjain járó,
vagy a szektáktél megragadott falu-
si népünk Krisztus szántóföldjévé vá-
lik-e. Vajjon nem ez lenne-e egy má-
sodik honfoglalás? Megvalósulása ér-
dekében pedig mindenekelőtt arra
lenne szükség, hogy pap, tanító, jegy-
ző, orvos és az egész ért-elmiség legyen
a parasztság felemelkedésének türel-
mes, odaadó, felelősségtől megszállt,
művelt, keresztyén vezetője. Mínden
jelzőt a maga igazi, legmélyebb ér-
telmében értve.

I
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Faludivat
terjedt el az utóbbi években Magyar-
országon. Amennyire örülnünk kell a
magyar népi értékek felfedezésének,
a falu nagy kérdései előtérbe való
jutásának és a komoly segítési szán-
déknak, éppen annyira vigyáznunk
kell arra, nehogy a műkedvelő tudo-
mányoskodás, a politikai jelszavak, az
egyéni érdekek, vagy az üres divat-
hóbort rabszolgái diszkredítálják a
szerény kezdeteit élő falukutatásun-
kat és a komoly agrárpolitikai törek-
véseket. Nem a romantikus .parasztvé-
dök, sem a faluhangulat .szentímentá-
lis terjesztöi, sem a csak témát látó
újságírók propagandájára van szük-
sége a falunak, hanem keresztyén fe-
lelősségérzéstől indított, a kérdések-
hez szakszerűerr értő, reális látású,
hívő munkásokra.

A katoUcizmusról
tartott nemrég előadást egy sokat em-
legetett politikus, akinek eddig kisebb
gondja is nagyobb volt annál, mínt
hogy a katolicizmust dicsérje. Arról
beszélt, miképp foglal az állást a dik-
taturákkal szemben, és persze minden
dicsőséget megadott neki. Ez most igy
szokás.

Józan ítéletű embereket nem befo-
lyásol a konjunktúra. De még sem fog
ártani, ha megállapít juk, hogy a hívő,
a vallásos katolikusok is torkig van-
nak már a katolicizmus édeskés rnél-
tatásával, amely csupán negatívumna
és félelemre épül: a diktatura hely te-
lenítésére és a hitlerizmus tóI való resz-
ketésre, Az evangélikusságnak nincs.
semmi oka arra, hogy irigyelje a ka-
tolicizmustól a mostani népszerűséget,
a zsidósajtó tömjénezését, a hatalom-
ra törők hódolatát. Sokan sajnáljak
kőztünk, hogy nincs az evangélikus-
ságnak olyan világszerve, amely a pá-
pasághoz hasonlóan egyetemes érvény-
nyel nyilatkozna a liberálizmus, a dik-
tatura, a parlamentárizmus és a ve-
zérelv harcában. Nincs ezen mit saj-
nálkozni, mert el kell már ismernünk',

hogy az evangélikus keresztyénség
nemcsak bizonyos tanításokban kű-
lönbözík a katolicizmustól, hanem egé-
szen más. A németországi evangélikus-
ság hitvallóinak hatalmas serege mín-
den szép előadásnál szebb bizonyság
a mellett, hogy van állásfoglalása az
evangélikus keresztyénségnek a dikta-
turálc kérdésében, de ez az állásfogla-
lás nem lehet pusztán tagadás, még
kevésbbé a hatalmi törekvés leplezése,
hanem egyedül az Isten igéjének a
szolgálatában való hűség.

A magyar középosztályról
- úgy látszik - nem szabad kritikát
mondani. Mi is idéztük Szekfű Gyula
cikkét, még pedig helyeslőleg, tehát
közvetve szintén vád alá kerültünk,
hogy megbántottuk a «nemzetfenntar-
tó réteget». A felszisszenést annál ke-
vésbbé tartjuk jogosultnak. mert a sé-
relmezett cikk nemzetünk bajaihoz ké-
pest nagyon szelid hangú volt és csak
egy bizonyos irányban bír.álta a közép-
osztályt. De ennél furcsább, ha a vád-
lott a bíró székébe hág, felmenti ön-
magát és elítéli azt, aki véleményt
mondott róla. Középosztályunknak nem
szabad játszani a sértődöttet, hanem
meg kell alázkodnia Isten keze alatt,
úgy, ahogyan Isten ítélő hatalma meg-
mutatkozik rajta és nemzetűnkön. Az
illúzionizrnust sem szabad védelembe
venni, Az illúzionizmus bírálata nem
azonos a pesszimizmus sal, reménysé-
günk elvetésével, hanem csak annak
a meglátása, hogy Isten nem illúziók
kergetését adta feladatunk ul, hanem'
hogy verejtékezve dolgozzunk. Krití-
kára csak akkor nem lenne szükség, ha
volna önkritika. Ugyanez áll egyházi
életünkre is. Ezen a területen sem sze-
retjük a bírálatot, viszont nagyon ked-
veljük az illúziókat, valósággal bele-
ringat juk magunkat az ábrándozásba,
hogy nincs-en semmi komoly baj, csak
múló a veszedelem, majd felvirrad
még a napunk... Isten ma kíván tő-
lünk bűnbánatot, megtérést és új en-
gedelmességet.



SZELLEMI ÉLET
Borbereki Kováts Zoltán
szobrász Vaszary Jánossal, a közismert
festörnűvésszel együtt rendezte kiállítá-
sát az Ernstmúzeumban. Koszta József
csodálatosan szép parasztképei után Bor-
bereki jött parasztszobrokkal. Megdöbben-
tő realitással, a tiszta müvészet csodála-
tos eszközeivel állnak előttünk ezek az al-
kotások. Erő, nyugalom, végtelen tájakat
beivó tekintet sugárzik róluk. Csak az
ilyen valóságon alapuló parasztszemlélet-
tel és kiforrott művészettel szabad eh-
hez a témához nyulni. Különösen a Pász-
torfiú és a Forráskút azok a szobrai,
amelyek a magyar paraszt ábrázolásának
legremekebb megnyilvánulásai közé fog-
nak számítódni minden idöben.

-h s-

Elsüllyedt falu a Dunántúlon.
Irták a Pro Christo Diákok Háza fa-

lukutató munkaközösségének tagjai. Bu-
dapest, 1936.

Egyik pesti főiskolai internátusban,
- szegény diákok internátusában, - ÖSZ-
szeült néhány fiatalember komoly mun-
kaközösségre. Nappali robot juk után éj-
szakáikat szentelték rá : tanulmányozták
a legkiválóbb angol, francia, német és 1'0-

mán szociológiákat, vasárnaponként meg
jártak pestkörnyéki falvakba népművelési
és belmissziöí szelgálatra. Mikor pedig
már elvi ismereteik engedték és a falusi
emberrel való bánásmódot valamelyest el-
sajátították, kiszemeltek egy kICSI 01-

rnánysági falut, a baranyamegyeí Kern-
sét, cserkészmódra megszállták, heteken
át előre megállapított tervek szerint úgy-
szólván minden életmegnyilvánulását át-
kutatták (anyakönyvet, telekkönyvet is
beleértve), s az eredményeket e 160 ol-
dalas könyv alakjában kőzrebocsátották.

Kemsét az egyke már csaknem elnyel-
te. Az 1830-ban 215 lelket számláló fa-
lunak 1930-ban már csak 146 lakosa van.
Házasságot akkor évente 25-őt .kötöttek
az elmult évtizedben egyet-egyet. Nem~
csak hogy gyerek alig van már, de az
agglegények és öreglány ok száma is meg-
döbbentően szaporodik: Kemse egy 'nem-
zedék multán megszünt, illetve -kicseré-
lödött idegenböl jött, jórészt 'horvát és
cigány lakossággal. - Ennek 'a süllyedő
világnak életformáit, negatív előjelűvé
vált erkölcseit, hitét, illetve -hitetlenségét
tárja elibénk a könyv, szigorú tárgysze-
rűséggel sorba véve a földrajzi és törté-
neti adottságokat, a népmozgalmi viszo-
nyokat, a társadalmi szerkezetet, lelki éle-
tet.' . ~nei és irod1l;lmi müveltséget, nép-
raJZI Jelenségeket es gazdasági életet.

Elvi szempontból legkiemelkedőbb a.
Kemse kőzség lelki életéről .szóló feje-
zet. Ennek vizsgálódásait minden 'jobb
magyar jövendőt építeni vágyó embernek
ki kellene terjesztenie a maga környeze-
~ére, hogy a tiszta diagnózis után meg-
indulhasson a gyógyító szolgálat,

. A könyvet el kell olvasni, e sorok te-
hat nem helyettesíthetik e kötelességet
bővebb ismertetéssel, Mégis álljon .ítt ize-
Ittőnek és eszméltetöül egy ,hosszabb idé-
zet az említett fejezet 'végéről:
. «Ez. az ormánysági község 'értelmi,
érzelmi és akarati megnyilvánulásaiban
belső tehetetlenséggel követte a külsö
lehetőségek és adottságok útját. Rendkí-
vüli elhagyatottsága, a miliö .kényszerí-
t~se és lelki beállítottsága.pontosan végigt-
vitték egy úton, mely ijárásra a legköny-
nyebb, de eredményre a legvégzetesebb
volt. Egy olyan lelki irányulást, maga-
tartást és élethivatástudatot, melynek .vé-
gén a megsemmisülés, kihalás ,és kol-
lektív öngyilkosság áll - lejjebb fokozni
nem lehet. Ez az utolsó lépés ...

Ez az állapot másutt is kezdi felütni
a fejét, ahol a magyarság alapja, a' ma-
gyar falvak népe él.

Miféle lehetőségek állhatnak fenn a
mentéshez ?

... A baj már belül van. Életkedvet
hitet, erőt adni léleknek csak lelki mó~
don lehet s ~4 is csak olyanok által akik
rendelkeznek ilyennel. Ennek a 'lenti ak-
ciónak élőnek kell lennie, ·hogy élet szár-
~azhassék belőle, minden szervezettség
es rendezettség, mely élet nélkül üresen
próbálkozna, hazugság és ámít~ lenne.
Élő beavatkozásra azonban szükség van
és ehhez a csupasz életerőn kívül meg
kellene szerezni mindazokat a szellemi
eszközöket, majd fizikai feltételeket me-
lyek az emberi életnek az egészség~8 út-
jához lehetőséget adnak». s. T.

A legnagyobb magyar falu.
Egymás után jelennek meg .különbö-

wen felkészült egyénektöl és társasa-
goktól faluleírások. Módszer nincs ki-
alakulva. Személyes élmények vagy tudo-
mányos igényű kutatás a tanulmányok
alapja. Az előbbi módszerrel hozza elénk
Darvas József e könyve Orosháza társa-
dalmi rajzát, mely számunkra külőnösen
azért érdekes, mert Orosházán van egyik
legnagyobb lélekszámú evangélikus gyü-
lekezetünk.

A kép, amelyet kapunk Orosházáról, a
dolgoknak, a jelenségeknek csak egtyik
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oldala. Hogy Ilo valóság mi, azt nem tud-
hatja meg a .könyv olvasója, mert a szer-
ző egyoldalú szemlélete is elzárja ettől.
Amit a zsíros parasztokról, azok élet-
szernléletéről ír, az azok előtt, akik isme-
rik ezt az osztályt, nem állja meg helyét.

A nyomorgó rétegek megkötöttsége,
elhagyatottsága, mindentöl való idegen-
kedese, és végül mint kivezetö út, a sUJk-
tákba (nem politikai) menekülésének
megokolása is csak a dolgok egyik oldala.
Nagyobb tudományos Ieíkészurtségű ku-
tato is megdöbbenve állna meg azon je-
lenségek előtt, amelyek ott jellemzők.
Végeredményben nagyon kevés az, amit
-nem tagadjuk, - a jó szándék, de a
helytelen szemlélet megmutat egy ily
nagy lélekszámú falu életéböl. Semmi elő-
rehaladást nem jelent az ilyen irány ú
könyvek közt. Mutatja, hogy nem lehet
tendenciózus beállításban az igazsághoz
még csak közel sem iérkőzni, leg.í\elJebb
a látszathoz és a féligazsághoz.

- h B-

A Dunamelléki Református
Egyházkerület

az elmult nyáron Kecskeméten tanárai
számára tanulmányi összejövetelt tartott,
amelyen a magyar reformátusság leg.
égetőbb kérdéseit kiváló előadók világí-
tották meg. Az összejövetel egyik legje-
lentősebb témakörét: a református lakos-
ság szociális és gazdasági I/Jiszonyait dr.
Schnel/er Károly tárta a hallgatóság ele.
aki nyomtatásban is megjelent tanulma-
annak változásával, területi megcszíásá-
val, városokba való tódulásával, nemo,
életkor-, családi viszonyaival, foglalkozás
és osztály szerinti tagozódásával, müvelt-
ségi viszonyaival és erkölcsiségévei fog-
lalkozik. A munka csak a statisztikai fel-
vételek által produkált adatokra épít, de
jelentösége és értéke messze Ielülemelke-
dik a szokványos statisztikai ismertetése-
kén. Egész kís tüzetes szociográfia, amely-
ben a számok csak illusztrációként szelgal-
nak a visszakövetkeztetés útján nyert okok
és. összefüggések számára. Határozott és
tiszta vonalakban emelkednek ki az olvasó
előtt a református lakosság életirány -
zatai, amelyek nagy része bizony a
stagnálás, vagy a visszaesés szomorú
jelenségeit mutatják. Nekünk, evangé-
likusoknak ezek a tények nemcsak
azért megdöbbentök, mert a testvér
református egyházzal vannak kapcso-
latban, de azért is, mert bizonyos fokig1
a saját sorsunk is visszatükröződik belő-
lük. A szerzö a legtöbb helyen az
összehasonlítás kedvéért az evangélikus
vonatkozásokra is kitér, ezek is bő-
ven bizonyítják a fenti állítást. Leg-

nagyobb értéke a munkának az, hogy
nem elégszik meg a felületi tünetek meg»
állapításaval és magyarázatával, hanem
olyan mélyre száll le, ameddig a hívő ke-
resztyén tekintete leér. Az olvasot, ami-
kor ennek a pompás füzetnek eredményeit
regisztrálja, nagyon elgondolkoztatja az
a szomorú kérdés, hogy vajjon a saját
egyháza miért nem ad alkalmat a szer-
zőnek egy legalább ugyanilyen terjedel-
mü, a magyar evangélikusság mai nelyze-
tét ismertető tanulmány írására?

H.

Simontsits Elemér,
az egykétöl egyik leg.veszélyeztetettebb
vármegyének, Tolna megyének egykori
alispánja Az egyke d.emologiája címü
könyvében foglalta össze e nagy magyar
kérdésre vonatkozó tanulmányainak ered-
ményét. A szerzö, amint' abevezetésben
írja, kutatásait a háború előtt kezdte el.
A könyve azt mutatja, hogy az elmult 30
esztendő alatt elmélyedö, derék munká-
val ugyancsak kiszélesítette kutatásai
területet, de társadalomszemlélete a régi,
a mult századvégi monista természettudo-
mányou épül fel. Naivanakronizmusként
hat, hogy még ma is vaskövetkezetességü
társadalmi törvényszérüséget keres, amint
ö írja: Törvényt, holott ma már a termé-
szettudományok is régen túlvannak ezen
a tudományos gyermekbetegsé,gen. A szer-
zö nagyon helyesen megállapítja, hogy a
felekezetnek semmi köze sincs az egyke
keletkezéséhez. Példának felhozza 'I'olna
megye három legegykésebbt köeségét : a:r;
evangélikus, németajkú lakosságú Ké-
tyet, a református, magyar Alsónyéket
és az ugyancsak magyar, .katolíkus Sió-
agárdot. Szerinte a környezet-gazdasági
rend által szabályozott létért 'való küzde-
lem dönti el a születésszabályosás kérdé-
sét. Ha ez a gazdasági rend olyan, ho~'y
benne a létért való 'küzdelmet a több
gyermek enyhítheti, akkor sok ,a gyer-
mek, ha ellenben olyan, .hogy ezt a küz-
delmet a sok gyermek .súlyosbítja, akkor
kevés. E mellett a szerzö szerint a szüle-
téskorlátozás kifejlődésében döntő tényező
a civilizáció is. Csupa féligazság! Mé,'g1
a materiáli életnek is csak néhány in-
dító okát látja meg a szerző. Nem hajlan-
dó tudomást venni sok egyéb ok között
pl. a nagybirtoknak a ,falvak életterét
börtönfalakként elhatároló hatásairól. Sőt'
szerinte a nagybirtok egyenesen .serkentö
hatással van a népszaporodásra. Ez a
könyv arra példa, hogy egyoldalú beál-
lítottsággal meanyire nem szabad . az
ilyen bonyolultan összetett kérdéshez
nyulni, mint az egyke.

H.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic:.Dr. Kanaer Károly.
Nyomatott: Székely és TárSA könyvnyomdájában Sopron, Várkerwet 66.

A foly6iral elfo,adása .16fizelési kötflleZfltt.éggel 1';'.
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KONYYSIEMLE
1937. Március. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Magyar élet és irodalom.
Rava.z Lászl6:

Hit és engedelmesség. 1936.
Ravasz Lászlónak e Kolozsvárt meg-

jelent hatalmas kötete az utolsó négyj
esztendő termését nyújtja. «A prédiká-
ciók a református keresztyén vallas alap-
vető 'igazságait tárgyalják tiszta hitval-
lásos alapon, mégis úgy, hqgy minden
keresztyén ember meglássa és megérezze
benne Krisztus változhatatlan, örök és
igaz, tanítását. A világi hallgatóság elött
elhangzott beszédek nagyon különbözö té-
mákról szólanak, de van mindegyiknek
egy közös tartalmi vonása: az, hogy e
világ minden dolgát az örökkévaló Ige
szempontjából nézi és annak fényével
világosítja .meg» - mondja a kötet elő-
szavában és ezzel maga mutatja meg
a könyv minden oldalán hol eröteljeseb-
ben, .hol halványabban látható alaptónu-
sát, melyet az Ige ée a hitvallás alap-
ján való öntudatos bizonyságtétel ad.

Igehirdetését, vallásos, felekezeti tár-
gyú előadásait, cikkeit az Ige és a hitval-
lás mellett a stílus, felépítés, szerkesz1lés,
egészen modern teológiai jellege jellem-
zi. A téma rendszerint vallástörténeti be-
állítottsága, a lélektani menet, a vérré
és ideggé vált homiletikai precizitás a
régi Ravaszt a maga tökélyében es káp-
rázatos pompájában mutatja. Régi köte-
telvel szemben azonban megérzik Ra-
vaszon az újreformátori teológia és az
exisztenciális -Iilozófia érintése, s mín-
den esetre legelsösorban az egyháza és
fajtája nagy kérdéseit egész idegrendsze-
révei érzö s azokat az Úristen elé vivő
e·gyházfejedelem Heidegger-i értelemb~
vett 'gondja. Egy tanulmányában érzik
csak felekezeti elfogultaága (<<Arefor-
mátus gondolat és a keresztyén ökurné-
nitás»); annak is elsösorban az a hibá-
ja és az oka is, hogy egy régi felekezeti
szemlelet alapján nézi a református és
evangélikus egyházak közöttí kapcsolatot
és különbözöséget, Ez idejétmult kon-
strukció igazságtalanságától eltekintv~ a
gyönyörűen kiállított kötet magyar ige-
hirdetésünk egyik legértékesebb éS legta-
nulságosabb kötete.

GyöDgyösi IsIváD
összes költeményei. Ill. kötet. Közzé-
teszi Badica Ferenc. Budapest, 1935. A

Járosl Andor.

Magyar Tudományos Akadémia. kia;-
dása. Ára 3 P.
A Régi Magyar Költök Tárában jelent

meg ez a kötet, amely Gyöngyösinek köl-
töi egyéniségére legjellegzetesebb ver-
seit, a Rózsakoszorut és a Tiszta Életnek
Géniueát, vagy ismertebb címén a Csa-
lárd Cupidót foglalja magában. Az első-
ben az egykori református Gyöngyösi a
rózsafüzér beosztásának megfelelően
Krisztus életét és Mária megdícsőülését
mondja el a késői barokk kétlaki. mes-
terkélt stílusában; a másikban a tis7;ta
életre akar inteni a bűnöknek nagy kedv-
vel és őszinte gyönyörűséggel kicicomá-
zott képsorozata által. Nagyon szerenesés
gondolat volt az, hogy a kiadó köszétette
Az Roea-koseorú k,ötéséhez való késeidet-
et, Gyöngyösinek talán legtarkább és a
költö jellemvonásait legreálisabban visz-
szatükröző versét is. - Aszövegközlés
lelkiismeretes pontossággal történik; a
jegyzetek mértéktartók és mögis sokat-
mondók. H-

Papp FereDc:
Gyulai Pál. 1. kötet., Budapest,

1935. A Magy. Tud. Akadémia kiadá-
sa. 602 lap. Ára 7 P.
A szerző Kemény Zsigmond életpá-

lyájának megrajzolása után az elnyoma-
tás korának másik bonyolultan összetett
egyéniségét, Gyulai Pált jeleníti meg. Az
első kötet a legnagyobb magyar kritikus
életének mozgalmas abb elsö felét, írói
egyéniségének kifejlödéSét tárja elénk. A
pozitivista irodalomtörténetírás minden ér-
téke megtalálható ebben a műben: a fi-
lológiai alaposság, kiforrott irodalmi
szemlélet, a módszernek rutinos alkal-
mazása stb. Szerencsésen színezi át ezt
az elsösorban külsö realitásokat vizsgáló
eljárást a Riedl-iskola pszlchologizmusa
és miliökutatása. Valóban mindenképpen
érett alkotás, amely tis~t.ázta és szinte
lezárta a Gyulaí-kutatás legtöbb, kifelé
irányuló vonalát ; föképpen pedig nagy-
szerű forrásul szolgál a más irodalomtör-
téneti módszerrel kutatók számára. Ki-
válóságának 'tehát az a legnagyobb bizo-
nyítéka, hogy túlutal önmagán. H.

Waldapfel J6zsef:
ötvenév Buda és Pest irodalmi éle-

téböl. 1780-1830. Budapest, 1935. A
Magy. Tud. Akadémia kiadása. 368 1.
Ára 6 1'.
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A szerzö müvében azt a romantikus
mozzanatokkal teli küzdelmet rajzolja;
meg, amelyet neves és névtelen írók foly-
tattak tudatosan Pest-Buda megmagya-
rosodásáért, irodalmi központtá való vá-
lásáért, öntudatlanul pedig a reformkor-
szak eljöveteléért. Egy ilyen kiszakí-
tott, nekilendülésekkel és törésekkel na-
gyon is telített élet-, illetve korszakdarab
dinamikus bemutatása ugyancsak próbá-
ra teszi az írót. Tágkörű és mélyreható
ismeretek, biztos ítélőképesség, mindenek-
előtt .pedig nagy, szintézisekre is elégséges
alkotoerő kell hozzá. A szerzö széleskörű
tudással, .nagy szorgalommal és lendület-
tel .végezte el munkáját; de a kor izzó
drámaiságából, a fejlődés irányvonalának
megtalálásaért folytatott küzdelmekböl, a
reformkorszakot megelőző nagy vajúdás-
ból hűvöshangú és sokszor elpepecselgető
könyve .nem sokat jelenit meg. - Van a
könyvben egy-két utalás a pesti evangé-
líkusság életére is.

Lazic:zlu Gyula:
A magyar nyelvjárások. Budapest,

1936. A Magy. Tud. Akadémia kia-
dása. Ára 1.20 P.
A 17. éve készülö, «A Magyar Nyelv-

tudomány Kézikönyve» 1. kötetének 11.
füzeteként jelent meg ez a munka. A.
szűkreszabottterjedelem nagy feladat elé
állította a szerzöt. A magyar nyelvjárás-
kutatás már kikristályosodott és még vi-
tatható eredményei nehezen szortthatók
be ilyen Prokrustes-ágyba. Ilyen körül-
mények között nem csoda, ha a szerző.
szemmértéke .hibázik, és a történeti ré-
szeket túlméretesi a tulajdonképpeni nyel-
vészeti részek rovására. A hangtani fejte-
getéseknél a történeti módszer alkalma-
zásával próbálkozik meg - megfelelő
előzetes kutatások hiányában - mérsé-
kelt eredménnyel. Túlságosan kevés hely
jut a munkában az alaktani, jelentés-
tani, mondattani és szókészleti fejtege-
téseknek. Nagyon meglátszik, hogy a
szerző elsősorban fonológus, akit főként
hangtani problémák érdekelnek. Viszont
a történeti részek kiválósága mellett ép-
pen a fonológia alkalmazása a munka
legnagyobb értéke. Ez a könyvecske is bi-
zonyítja, hogy a magyar Illyelvtudomány
még mindig abban a hullámvölgyben ver-
gődik, amelybe a háború körüli években
jutott.

A Szentí,.ás.
K3bler Ludwig =

Theologie des Alten Testaments. Tű-
bingen, 1936, I. C. B. Mohr kiadása,
XII, 252 lap, ára 6.38 RM.
Egyfelől a teológia új önma(gára esz-

mélése, másfelől pedig az ótestámentom

Ho

körül tomboló harc kényszeríti az ószövet-
ségi teológusokat arra, hogy új formában
dolgozzák fel az Ószövetség teológiai tar-
talmát. Az utóbbi években három «ótes-
támentomi teológia» is jelent meg. Kö-
zöttük Köhler munkája tömör és mégis
világos vonalvezetéssei igyekszik felada-
tát megoldani. Felhasználja az ötesta-
mentom terén végzett gazdag történett-
kritikai kutatás eredményeit s megfon-
tolt ítélettel állítja azokat a teológiai ..
szempont szolgálatába. Ez munkájának a
legnagyobb .értéke. Ezt emeli az is, hogy
óvakodik az ószövetség teológiai tartal-
mát dogmatikai szempontok uralma alá
helyezni. Ennek alapján az olvasó világos
képet nyer a kinyilatkoztatás történeti
jellegéről s e történeti jelleg mibenlé-
téről. Ugyanennek a révén elválasztódik
egyfelől az, ami kinyilatkoztatás, más-
felől pedig az, ami emberi vallásosság'.
A könyv ily módon nagyon hathatós és
alapos előkészítés az újszövetségi kinyilat-
koztatás megértése számára is.

K.

Ho

Heralrlcb, Volkmar =
Theologische Auslegung des Alten

Testamentes? Vandenhoeck und Rup-
recht, Göttingen, 1936. 32 1., ára 0.90
RM.
Hosszú időn keresztűl az egész teológia

nem Isten Igéjét vizsgálta, hanem a val-
lásos ember lelki életét. Legélesebben az
ószövetségi tudományok munkásságában
ütközött ez ki. Úgy vették az ószövetséget,
mint egy vallásnak, Izráel vallásának,
szent könyvét. Kiemelkedik ugyan össze-
hasonlítások útján vallásának magasabb-
rendűsége által, de egy a sok szent könyv
közül. Vallásos személyiség, fejlődés, szel-
lemi és etikai Isten-eszme (erkölcsi rno-
notheizmus) és hasonló .fogalmak elárul-
ják, hogy az emberi világosság szelleme
hatotta át vizsgálódásukat. .Vischer Wil-
helm szakítva ezzel -a magatartással, az
ószövetség teológiai, vagyis .krísztológiaí-
magyarázatát követeli. Herntrich kimu-
tatja Viseher törekvésének szükségességét,
jogosságot és új korszakot nyitó [elentö-
ségét. Azonban az úttörés sok egyoldalú-
sággal járt. Ezen akar e füzet seg\í.teni,
midőn az alapelvek. tisztázására törekszik.
Az alapelvek alkalmazása -körül is még
sok a tisztázatlanság .. Ezek alapján ke-
mény munkának kell megindulnia. Szinte
újra kell kezdeni sok mindent. Nemcsak
a kívülröl jövő .támadások miatt, amelyek
az ószövetséget érik, hanem magának az
egyházi életnek érdekében. Hűséges, szó-
szerinti írásmagyarásást kell -megtanul-
nunk, amely egyben -kihallja a szöveg
túlutalásait önmagán, rejtett bizonyság-
tételét az Eljövendőről, a Krisztusról.

U.



Prook.cIa, Olto:
Das Bekenntnis im ,Alten Testament.

28. 1. 75 Pf. és

Elerl, Weraer:
Schrift und Bekenntnis, 22 1. 65 Pf,.

Deichert-Verlag, Leipzig, 1936.
Prockscb az ószövetség emberi olda-

lát szeretné a mai olvasóhoz közelhozni
amikor részletesen kifejti a zsidó gyüle~
kezet hitvallását és hitvalló magatartá-
sáto Érdekes fejtegetéseinek gyengéje az,
hogy a szerzö még míndíg az erkölcsi
monotheízmus szemszögéből látja a zsidó
vallásosságot. Elert füzete tanulságosabb
számunkra. Előadásának alaptétele, ,bogy
az egyházban az egyetlen tekintély a
Szentírás. Ebből szól hozzánk az evangé-
lium üzenete. Ezt az evangéliumot kell
új meg újformában, mindig más szavak-
kal birdetnünk. Azonban szükségünk van
hítvallásokra, hogy a .nagy változatosság'-
ban el ne vesszen az evangélium üzenete.
A hitvallás emberi próbálkozás az evan-
gélium összefoglalására, magyarázására,
azért, hogy ellenőrizze és irányítsa az
igehirdetés tevékenységat. Minden -hitval-
lás, mint hívó bizonyságtevés, felelet Is-
ten Igéjére és éppen ezért nem állhat ma-
gában és magáért, hanem mindenestül a
Szentíráshoz utal minket.

Baaer Walter;
Griechisch-Deutscbes .Wörterbuch zu

den Schriften des Neuen Testaments.
3. újra átdolgozott kiadás, Berlin, 1937,
Töpelmann kiadása, XII, 745 lap, ára
21,RM.
Bauer szótárára e szemle hasábjam

már utaltunk. A kiadó meglepő gyorsa-
sággal jelentette meg az új kiadás füze-
teit, úgvhogv e standard-munka új, ja-
vitott kiadásban ismét rendelkezésére áll
a kutatóknak. Bár az új kiadás a régebbi-
hez képest sem a szótári anyag terje-
delme, és feldolgozása tekintetében nem
mutat változást, mégis joggal mondható
teljesen átdolgozott kiadásnak: a szerző
arra törekedett, hogy a szótár bibliográ-
fiai anyagát az új anyaggal kibővítse és
teljessé tegye. Ily módon páratlan érté-
kft munkaeszköz áll az újszövetségi ku-
t.atók rendelkezésére. E szótár nélkülöz-
hetetlen mindenki számára, aki beha-
tóbban akar az újszövetséggel foglalkozni.
A régebbi kiadáshoz viszonyítva a kiadó
meglepöen olcsó áron bocsátja útra az
új kiadást.

Ebbeu az összefüggésben kell megemlí-
teni azt is, hogy az általunk már ismerte-
tett göttingeni újszövetségi írásm agya-
rázati munka, az Alihau« és Behm szer-
kesztésében megjelenő "NeaesTestameDt
Deatseh" közeledik befejezéséhez: minap
megjelent Lukács evangéliumának fordí-
tása és magyarázata (Rengstorf: Das
Evangelium nach Lukas, ára előfizetésben
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6 RM, külön 7.20 RM), úgyhogy már csak
Máté evangéliuma hiányzik. E rendkívül
jól sikerült irásmagyarázati munka, mely-
nek legtöbb kötete már három kiadást
ért meg s több mint 10.000 példányban
van elterjedve, melegen ajánlható minden
lelkésznek. Megszerzését megkönnyíti.
hogyakiadóvállalat az utolsó kötet mei-
jelenéséíg kedvezményes előfizetési áron
adja piacra a sorozatot.

K.

u.

Birseh EmaDael':
Das vierte Evangelium, 466 lap,

ára 4.50 RM; és Studien zum vierten
Evangelium. 190 lap, ára 8.18 RM.
Tübingen, 1936, 1. C. B. Mohr kiadása.

Szerző az irodalmi kritika eszközeivel
igyekszik János evangéliumából egy ré-
gebbi «eredeti» evangéliumot kihámozni,
melynek a mai János evangéliuma' átdol-
gozása volna. János apostol szerinte 62-
ben mártírhalált halt. Azt is tudni véli,
hogy az «eredeti» evangélium szerzője
70-132 közt, mint utazó került Jeruzsá-
lembe, és ismert meg egyet-mást a Szent-
földből ; antióchiai származású, előkelő
zsidó kereskedő, aki 100 körül élt. Az ö
munkáját egy redaktor 130-140 körül
dolgozta áto Az evangélium tehát még
«eredeti» részében sem Jánostól való, bár
azt Hirsch is valószínűnek tartja, hogy
abból, amit elmondott, nem ő talált ki
mindent ; szabad költőí alkotás, amelyben
csak itt-ott van meg a nyoma a való
történeti visazaemlékezésnek. Hatalmas
költemény, amely Pál szellemében iratott
meg és többször intuitív módon talál rá
az igazságra.

Szerzőnek ezeket az állításait nem
tehetjük itt részletes kritika tárgyávé,
csak annyit jegyzünk meg, hogy az evan-
gélium keletkezésére vonatkozó feltevéscit
már a legújabban napfényre került lele-
tek is meghazudtolják, mert ezek azt
bizonyítják, hogy János evangéliuma leg-
később a 2. század elején a mai formájá-
ban ismeretes volt Egyptomban.

A negyedik evangélium hitélességét
szerző bizonyára nem döntötte meg; e
tekintetben nyugodtak lehetünk,- bár
azt sajnálhatjuk, hogy legszentebb ér-
tékeink bíráló munkáiban nem találunk
több önfegyelmezést és több pietást.

Dr. Ki8s Jen/J.
SehDeider JohaDDe.:

Die Einheit der Kirche nach dem
Neuen Testament. Ber'lin, Furche-kia-
dás, 64 lap, ára 0.80 RM.
Az Egyház egysége napjaink keresz-

tyénségének egyik legégetőbb kérdése,
azért a szerzö igen fontos feladatra vállal-
kozott, mikor az Egyház Egységét az Új-
testámentomban szemlélteti és pedig oly
módon, hogy nemcsak a történeti helyze-
tet s vele azokat a súlyos harcokat tárja



fel, amelyek már az első időben veszély-
be sodorták az Egyház egységét, hanem
egyúttal tömör rövidséggel vázolja en-
nek az egységnek az igazi értelmét és
tartalmát is. A keresztyénség egységfJért
folytatott küzdelmeink kőzepette ez a fjü-
zet .értékes útmutatással szolgálhat,

x.
Keresztyén tanítás.
Barth Károly:

Hiszek. Fordította Vasady Béla.
Debrecen, 1936. 132 lap, ára 3.50 P.

Isten kegyelmi kiválasztása. Deb ..
recen, 1937, «Igazság és Élet» kiadása,
53 lap, ára 1 P.

Volkskirche, Freikirche, Bekenntnis-
kirche. München, Kaiser-kiadás, 1936.
Ára 0.12 RM.

Barth Károly és Ré.é •• Imre:
Az egyház jelene és jövője. Debre-

cen, 1937, «Igazság és Élet» kiadása,
43 lap, ára 80 fillér
Barth Károly Credo címen eredetileg

német nyelven megjelent munkáját, me-
lyet megjelenésekor folyóiratunk ismer-
tetett, most magyar nyelven is olvashat-
juk. Ez a munka, mely tömörségévei igen
jó áttekintést nyujt Barth gondolatvilá-
gáról, igen alkalmas első bevezetéstil
Barth tanulmányozásához, Vasady fordí-
tásán érezhető, hogy küzd a nemet szöveg
nehézségeível, de ennek ellenére elég1g.é
érthető és olvasható. Ugyancsak Vasady
ügybuzgalmának .köszönhetö, hogy Barth-
üiak a znult év öszén magyarországi és er-
délyi körút ja alkalmából tartott előadásai
magyarul/megjelentek. A két füzet közül
a .fontosabbik a predesztinációról szóló
előadásokat foglalja magában. Barth
igyekszik biblikus értelmezést adni a kál-
vini predesztináció-tannak, bár megtartja
a református dogmatika alapvető szem
pontjait. Igy az orthodox református pre-
desztináci tanon is kritikát gyakorol, úgy-
hogy a kettős predesztináció fogalma meg-
üresedik, .jóllehet azt megtartja. Barthnak
ez az elkanyarodása a «kálvinizmuss-tól
azonban még nem jelent közeledést az
evangéliuru lutheri igazsá.gfelismeréséhez:
Luther gondolatmenetét is elutasítja ma-
gától. - A «Népegyház, szabad egyház,
hitvalló egyház» c. előadása hibás alap-
gondolatból indul ki, amikor a címben
megadott fogalmakat az egyháznak az ál-
lamhoz való viszonyában adottaknak mi-
nösítí. Ez az előadás azonban ennek elle-
nére is sok tanulságos szempontot ad, ép-
pen úgy, mint a német egyházi harc
egyetemes egyházi [elentőségéröl szóló,
még ott is, ahol esetleg a helyzet me.g..
ítélésében nem lehet Barthnak igazat ad-
ni. A két előadáshoz csatlakozik Révész-
nek egy előadása az egyház és állam vi-
szenyának -várható alakulásáról, melyben

különösen annak megállapítása jelentős,
hogy a magyar keresztyénség nemcsak a
kommunizmussal, hanem a nacionalizmus-
sal is szembe fog kerülni. - Kár, hogy
e füzetekben több olyan kitétel is talál-
ható, melyet mi evangélikusok csak fáj-
dalommalolvashatunk: a szerzőktöl is.
meg! a fordítótói is elvárhat juk, hogy job-
ban ismerjenek és igazságosabban ítél-
jenek felőlünk. x.
UJ. Caegl6dy Shdol' S

Hit és történet. 1936. 155. 1.
E könyv az evangelium központi kér-

dését tárgyalja, hiszen nemcsak a tudo-
mányos teológusnak Iökérdése a hit és
történet viszonya, hanem mindenki napon-
ta szembe kerül ezzel, aki csak Jézus
Krisztusról hall vagy róla beszél. A Bib-
lia híradását, amint az újra megszólalt a
reformáció ban és amint azt újra tisz-
tán hallhatjuk napjainkban, állítja szer-
zőnk szemünk elé. Igazi történet, ese-
mény, valóságos történeti tényekben áll az
evangelium híradása, Erről tesznek hit-
ben bizonyságot az apostolok. Ugyanak-
kor azonban több, mint történetröl hal-
lunk: kinyilatkoztatásról. De csak a hit
számára. Az evangélium igazi hirdeté-
sének tisztázása közben .derül ki egyre
világosabban a köztünkís divó kétféle fél-
reértés, amely kezdettől fogva végigkísér-
te az evangéliumot. Vagy láthatá jelek-
kel történö igazolást, szernmel látható
megmutatkozást kőveteltek, vagy időtlen
böleseséggé akarták tenni, amely így be-
leilleszkedik ar, értelem rendszerébe. u.
Nagy B••.••as

A theologiai módszer 'problémája az
Ú. n. dialektikai theologiában. 1936.
254 1.
E munka szándéka az, hogy felébresz-

••ze a felelősséget a teológiai módszer
iránt. Nem elég tisztázni a .teológia tár-
gyát, hanem éppen olyan fontos a mód-
szer tárgyszerüségét szakadatlanul metgl-
vizsgálni. Két értékes gyümölcse van e
könyv áttanulmányozásának. Az egyik az.
hogy bő idézetek alapján betekintést ka-
punk Barth, Thurneysen, Brunner, Gogar-
ten és Bultmann teológiájába. Ezzel tisz-
ta képet kapunk a mai teológia nagy ré-
széről. A másik gyümölcse e könyv olva-
sásának az, hogy eleven, személyes kér-
déssé válik mindegyikünkben a teológia
módszere, ami kihat az igehirdetés és
lelkészi munkánk módszerére is.

u.
K3berle, Adolf:

Das Evangelium und die Batsel der
Geschichte. Bértelsmann Verlag, Gü-
tersloh, 1936. 77.. 1.
Mi az értelme a történetnek, akár eltYé-

ni életünk szörnyű hányattatásaira, 80r-



sunk bizonytalanságára, akár népünk jö-
vendőjére gondolunk? Lépten-nyomon hal-
lunk népies és kezdetleges történetbölcse-
leteket, majd minden politikai irány ér-
telmezi a jelent a multból es képet raj-
zol a jövőről. Mi az igazság ebben a zür-
zavarban? Van-é mindennek köze Isten-
hez? BoI az Isten a sok igazságtalanság-
ban, szenvedésben, sőt nyomorban, ami
minden oldalról körulfog minket? Ezekre
a gyötrő kérdésekre ad Köberle egyszerű,
világos, lelkipásztori szeretetböl és megér-
tésböl fakadó útbaigazításokat. Ember
nem oldhatja meg ezeket a kérdéseket.
Egyedül az élő Isten. Minden emberi fél-
megoldással és álmegoldással szemben er-
re az egyedüli feleletre utal minket a
szerző. A Biblia üzenetet tolmácsolja ne-
künk. mai embereknek. .Minden történés
értelme: harc Isten és az istenellenes
hatalmak között. Isten uralkodik a tör-
ténetben is, csak elrejtve. Hívő szív bi-
zonyságtétele hívö és kereső szíveknek. u.
Sas.e, ,Hermann:

Was heisst lutherisch ? Második bő-
vített kiadás, Kaiser 'Verlag, München,
1936. 171 1., ára 2.25 RM.
A német egyházi .harcokról eléggé zür-

zavaros képe van a kívülállónak. Egyet
azonban nem lehet elvitatni, azt, hogy
a trombita bizonyosan és határozottan
szól. Évtizedek óta nem hangzott olyan
tisztán és igazán az evangelium és annak
lutheri hirdetése, mint .napjainkban. Sasse
felráz minket élő hitvallásosságra, amikor
tisztázza egyházunk hitvallását a helyesen
értett evangéliumról. Az átdolgozásban
különösen a református hitvallásokkal
szembeállítva mutatja meg az evangéli-
kusság mivoltát. Az ostya és kenyér
ellentéte helyett nálunk is itt volna aZ!
ideje, hogy igazi különbségeinket és el-
lentéteinket tisztázzuk. Együttműködés 'és
testvéri összefogás közös evangéliumi űron-
ton közös ellenségekkel szemben, nálunk
is csak úgy lehetséges, ha tudjuk, kik va-
gyunk és ha igényéljük is, hogy minket
igazi mivoltunkban elismerjenele

Samnel, Otto =
über die Beweisbarkeit der Exi-

stenz Gottes. Kaiser Verlag, München,
1936. 45 1., ára 1.28 RM.
Amilyen kicsi ez az írás, olyan je-

lentös. Kant óta az volt a közvélemény.
hogy Isten létét bizonyítani nem lehet.
Újabban Barth megkísérelte Anselmus Is-
ten-bizonyítékát felújítani s -ezen a ;nyo-
mon halad tovább Samuel. A Szenthárom-
ság-hitnek van egy gondolkozásbeli meg-
felelő je (analogonja). Ez nem annyit tesz,
hogy már most az ész képes magától az
Isten titkait fürkészni, imegértení, bizo-
nyítani. Azonban a hívő gondolkozás,
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amelyik a kiuyilatkoztatás adottságából
indul ki, elérhet a hit titkainak gondo-
lati megfeleléséig. Nem kényszerű, szük-
ségképpeni bizonyításról van szó, hanem
olyanról, amelyik érintetlenül hagyja tár-
gyának, - itt, az, élő, személyes Isten-
nek, _. szabadságát. Gondolkozásunk esz-
közzé lehet Isten kezében arra, hogy ma-
ga magát meg'bizonyítsa elöttünk igaz-
ságában, valóságában, amikor rneki tetszik.
Tehát nemcsak aZ' ész ellenében és az ér-
telmen kívül, hanem -egyenesen a gondol-
kozásban is érvényesülhet Isten uralma,
amikor ő akarja. Mindez új távlatokat
nyit. Új munkát ró ránk: hogy ennek
horderejét, következményeit végiggondol-
juk. Az kétségtelen, hogy termékenyítö
kezdettel állunk szemben. u.

Az egyház története 48
az egyházak.

LietzmanD Han.:
Geschichte der Alten Kirche. 1. Die

Anfiinge, 2. kiadás, 1937. 327 1. 2.
Ecclesia catholica. 1936. 339. 1. Berlin,
Walter dc Gruyter & Co. kiadása. Ára
kötve egyenként 3.60 RM.
E mü kb. öt kötetben fogja az ó-egy-

ház történetet ismertetni, a kezdettől 600-
ig. A már megjelent két kötet az első két
évszázadon vezet át minket, tehát az el-
ső általános keresztyén üldözés ' végéig .
Lietzmann minden részletre -kiterjeszke-
dik, utalásokat is ad a forrásokra és a
legfontosabb irodalomra, de .elöadása fo-
Iyamatos, élvezhető. Igy-a szakember szá-
mára is hasznos, és a nem szakemberek
előtt is meg -tud elevenedni az őskeresz-
tyénség. A szerzö különös figyelemmel
van a keresztyénség -Iejlödésének külsö
feltételeire, vizsgálja a politikai, gazda-
sági, művelődési ésvallási viszonyokat,
de mindemellett megmarad az Egyház
sajátos eredetének és belső létfeltötelé-
nek állítása mellett. Felhasználja a val-
lastörténeti munkának a~t a 'gazdag anya-
gát, amelyet a legutóbbi nemzedék kutatói
a keresztyénség históriai megismerése
céljából feltártak, azonban erös kritiká-
ja megóvja attól, .hogy tetszetős párhuza-
mok megrajzolásaban merüljön .ki az egy-
ház történelme. Hogy ezt helyesen és ala-
posan ismerjük, mindenkor kőtelessé-
günk, mert akeresztyénség történetisé-
géről elfeledkezni annyi, .mint kaput tárni
a tévelygésnek, a rajongásnak. De ma
különösképpen fontos, hogy ,tisztában le-
gyünk a keresztyénség ősi történetével.
A Németországban ma már döntő sze-
repre jutott szellemi áramlatok előbb-
utóbb minket is arra fognak kényszerí-
teni, hogy felületes) vélekedések ellenében
helyes képet szerezzünk pl. Jézus Krisz-
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tus evangéliumának és az apostolok ta-
nításának viszonyáról, Pál állítólagos
evangéliummódosításáról, az Újszövetség,
az Apostoli Hitvallás keletkezéséről, a ke-
resztyénség kezdetbeli - voltaképpen
örökös, a mi korunkból szintén ismerős
- külső és belső ellenségeiről. A római
katolikus vallás ostromának kivédéséhez
is szükséges, hogy-határozott tudásunk le-
gyen az első századokról. Lietzmann
könyve megbízható segítség egyháztör-
ténelmi ismeretünk megtisztításához, fel-
frissítéséhez és erősítéséhez.

~. J.
G1UU'cUni RomaDo :

Die Bekehrung des Heiligen Aure-
lius Augustinus. Der innere Vorgang
in seinen Bekenntnissen. Leipzig, 1935.
J. Hegner. 294 lap. Ára kötve 6.38 RM.
Augustinus alakja és különö sen meg-

térésének kérdése a protestáns teológu-
sokat is sokat foglalkoztatja. Annál in-
kább figyelmet érdemel egy olyan mo-
dern katolikus gondolkodó és tudós ta-
nulmánya, mint amilyen Guardini, a római
katolikus világnézet előadója a berlini
egyetemen. Guardini szem1befordul Au-

.gustinus megtérésének azokkal a magya-
rázataival, amelyeket főleg protestáns ku-
tatók képviselnek: a pszichológiai val és
szellemtörténetivel. mely utóbbi szerint
Augustinus csak fokozatos fejlődésen ke-
resztül (fontos az újplatonizmus szere-
pet) jutott el a keresztyénséghez. Guar-
dini 'alaptétele ezzel szemben az, hogy
Augustinus lelke mélyén már régen ke-
resztyén volt s megtérésének története
tulajdonképpen a pozitív lelki tartalom
gondolkodásbeli kifejezéséért való küzkö-
dés, Ezen az alapon Guardini sok érde-
kes és éleselméjű részletelemzést nyújt,
amiben szóhoz jut a modern exiszten-
ciális és értékfilozófia is, természetesen
a katolikus ontologizmus sérelme nélkül.
Mégis az a Véleményünk, hogy ezzel a
módszerrel Guardini éppen Augustinus
«megtéréss-ének döntő mozzanatát nem
tudja kellőképpen megmagyarázni.

W.D.
Haec:ker Theodor:

Der Christ und die Geschichte. Leip-
zig, 1935. J. Hegner. 152 lap. Ára köt-
ve 4.13 RM.
Az ismertnevu római katolikus kultúr-

filozófus ebben a könyvében egy keresz-
tyén történelemfilozófía alapvonalait raj-
zolja meg. Erőteljesen hangsúlyozza a ki-
nyilatkoztatásnak történeti jellegét. Ez
különbözteti meg a kinyilatkoztatási teoló-
giát a filozófiától, illetve metafizikátjól.
A történelem értelmét annak értéktar-
talmában, illetve megvalósításában látja.
A 'történelmi életben jelentkező jó és
rossz elemek magyarázataként a törté-
nelem három mozgatóját Istenben, a bu-

kott angyalban és az emberben látja s
csak ezeknek a tényezőknek egységben
való szemlélete teszi Iehetővé a történé-
sek, illetve a történelem megértését. Fog-
lalkozik még az egyház történeti életé-
vel, s egyéb részletkérdésekkel, mint a
haladás, az erriberi szabadság stb. Haek-
ker fejtegetései természetesen magukon
viselik a római katolikus 'gondolkodás
bélyegét (pl. a hit meghatározása: ma-
gasabb tudás l), de nyugodt, szenvedélv-
telen előadása sok tekintetben eszméltető.

W.D.
KéS.ters Ludwig S. J.:

Die Kirche unseres Glaubens. Eine
theologische Grundlegung katholischer
Weltanschauung. 2. kiadás. Herder,
Freiburg im Breisgau, 1935. '264 1
Ára 3.30 RM, kötve 4.50 RM.
Már a C1m utal arra, hogy e könyv el-

tér .a hagyományos katolikus dogmatikai
módszertől. Nem a dogmából indul ki,
hanem a hit tényéből. Éppen ez a je-
lentősége. Nérnet nyelven először alkal-
mazza az «új apologetika» módszerét :
az analitikus hitszemleletet. Ez az újítás
bevallottan alkalmazkodás korunk gon-
dolkodásához. A hitélménynek ezt a meg-
megbecsülését, az evangélikus teológia rég-
óta gyakorolja, de nem hátrányok nélkül.
Kösters ügyesen kapcsolja «élményteoló-
.giájához» a szintetikus módszerrel az egy-
házkép históriai igazolását. Csak befejezé-
sül jön a dogmatikus tan. Kösters így
minden irányban kielégíti az emberi értel-
met, egyaránt igazságot szolgáltat a pszi-
chologizmusnak, a historizmusnak és a
sajátos értelemben vett hittudománynak.
A könyv mégis egységes szellemű, elejétől
végig megmutatkozik benne az értelmes
gondolkodásban való bizakodás. Módsze-
ressége, világos koncepciója, gazdag iro-
dalmi utalása igen 'alkalmassá teszi arra,
hogy általa a modern katolikus világné-
z-ettel megismerkedjünk.

S. J.
Dr. Vasady Béla:

Az oxfordi .csoportmozgalom. Az
Igazság és Élet füzetei 3. sz. Debre-
cen, 1936. 42 lap, ára 80 :fillér.
Noha az oxfordi csoportmozgalom ná-

lunk még korántsem terjedt el oly mér-
tékben, mínt a nyugati és északi orszá-
gokban, mégis az a tény, hogy hazánk-
ban ilyen új, az eddigiektől sokban eltérő
mozgalom kezd terjedni, szükségessé teszi
azt, hogy a mozgalom módszerét és taní-
tását egyházunk szempontjából komoly
kritika tárgyává tegyük. Vasady a moz-
galmat ugyan csak könyvekből ismeri,
de a mozgalom megbírálásánál mindigi
komoly igazságra törekvés jellemzi. Haj-
landó elismerni az egyháznak azokat a
hibáit és bűneit, amelyekre a csoport-
mozgalom rámutat, de az Ige megvilágí-



tásában feltárja azokat a veszedelmeket
is, amelyek a csoportmozgalmat fenye-
getik s amelyekbe a mozgalom gyak-
ran bele is téved.

p. k.
Br1IDDerEmU:

Die Kirchen, die Gruppenbewegung
und die Kirche Jesu Christi, Furche-
kiadás, Berlin, 1936. ára 0.90 RM.
A híres zürichi teológus, aki határo-

zott reformátori teológiája mellett évek
óta a csoportmozgalom .Ielkes tagja, itt azt
a kérdést tárgyalja, hogy mennyiben tart-
hatnak az egyházak és mennyiben tarthat
az oxfordmozgalom igényt arra, hogy
bennük Jézus Krisztus egyháza valóságga
lett. Szempontjai újszerűségükkel ' sok-
szor meglepnek. A «mozgalom» nem az
egyház mellett áll, hanem kezdettől fogva
az egyházban. Azt akarja a mozgalom:
Laikusok tanubizonysága általaz egyház-
tól teljesen elidegenített, modern em-
bert Krisztushoz és ezáltal az egyházhoz
visszavezetni. Munkája tehát kevésbbé
centrális hirdetés, mint előkészítö beszél-
getés. Teológiai szempontból legfeltűnöbb
az Ágostai Hitvallás egyházfogalmának
szembeállítása az újszövetségi egyházfo-
galommal. De a lényeges sem «az egy-
házak», sem a csoportmozgalom, hanem a
Krisztus egyháza, melynek míndketten
szolgálnak. - A könyv olvasásakor azon-
ban sokszor az az erős gyanú merül fel,
hogy az, amit hazánkban oxfordmozga-
lom néven megismertünk, még igen tá-
vol van attól, amit Brunner oxfordmoz-
galomnak nevez.

Sp.
GurUlt Wilibald:

Johann Sebastian Bach. Der Meister
und sein Werk. Furehe-kiadás, Berlin.
1936, ára 1.35 RM.
Gurlitt, a freiburgi egyetem ismert ze-

netörténésze e könyvének mindjárt az
elején érdekes magyar , vonatkozásokat
hoz. A magyar zenetörténelem számá-
ra már régen nem ujság az, hogy a
Bach család wechmari származású őse itt
élt egy darabig Magyarországon, Pozsony
környékén s innen, vándorolt vissza Thü-
ringiába. Ki kell emelnünk Gurlittnak
'azt a gondosságát és alaposságát, amivel
az akkori magyar zenei életről szól :
Stoltzer Tamásról, vagy a 16. száza.tI
nagy magyar Iantművészéröl, ,Bakfark Bá-
lintról. A továbbiakban érdekes kertör-
téneti képet kapunk a Bach család ősei-
nek foglalkozásáról, a városi siposokról
s arról a környezetröl, melyben a kis
Bach J. Sebestyén -felnött, A gyermekből
felnőtté fejlődés útjait is a belső szelle-
mi megérés, lelki habitus kialakulása,
családi örökségek átvétele útjain követi
a szerzö. Bach vallásosságának rajzelásá-
nál is a templom csendjében alkotó or-

7

gonást állítja elénk a reformáció élő igaz-
ságaival, harcos egyházszeretetével. Mi-
közben Bach életét/végig kísérjűk a könyv
lapjain, 'megismertet a müvei alko-
tásával r s alkotásuk körülményeivel. A
könyv a müvelt -közönség számára mint
olvasmány is élő, tanító írás. S hogy
egyházi intélligenciánk helyes ·képet al-
kothasson Bach lelkének igazi tükréröl,
csak ajánlhatjuk mindenkinek ezen ér-
tékes kis könyv megismerését.

Kap/-Krállk Jenő.
Lütgert Wilhelm:

Did theologische Krisis der Gegen-
wart und ihr geistesgeschichtlicher Ur-

. sprung. Bértelsmann kiadása, Güters-
loh, 1936. 100 1. 1.87 RM.
E tanulmány anémet egyházpolitikai

küzdelemből indul ki és csak a német teo-
lógiában előállott válság jellemzésére szo-
r itkozik, azonban a nérriet teológia vi-
lághatásaból folyóan közszükségletet elé-
gít ki. Reánk nézve is tanulságosan adja
elő, hogyan lett az egyházpolitikai küz-
delemböl hitvallási harc és ezen belül mi-
képpen került az ütközőpontba a kinyilat-
koztatásról szóló tanítás. Főcélja kirnutat-
ni a korunkbeli teológiai irányok össze-
függését a -multtal, közelebbről a ~9. szá-
zaddal. Igy pl. érdekesen mutat ra, hogy
a természetes kinyilatkoztatás elleni harc
kiindulópontja Kant. A történelemföl való
elfordulás ugyancsak előkészített és álta-
lános .szellemí jelenség. A német hit moz-
gal ma ,csak torkolata egy hatalmas áram-
latnak.iamelvnek a forrásai messze vissza-
nyúlnak a. 19. századba, egy olyan moz-
galom 'eredménye, amely végső céljá-
ban a keresztyén etika, tehát az evangé-
lium ellen irányul. A jelenkor vallási vál-
sága a21 etika válsága: a keresztyén er-
kölcs és erkölcsiség felbomlott. "A né-
met egyházi harc csak egy része az álta-
lános vallási válságnak, amelybe a fejlő-
dés az ideálizmus felbomlása óta jutott».
A kibontakozásban nem lehetünk opti-
misták; arra a feladatra kell szorítkoz-
nunk, hogy gondoskodjunk róla, marad-
jon keresztyén ség népünk között.

S. J.
RoseDdal GaaDar:

Máster Olof och Arkebiskop Lars.
Osby, 193(:. 220 lap, ára 4.25 svéd
korona.
Mint nyomdatechnikai alkotás is dí-

szére válik ez a könyv a kiadó jának, de
még inkább a tartalmával. Dr. Rosendat,
a svéd egyházi megújhodásnak egyik
Iegkíválóbb, az apostoli evangélium igaz-
ságához és teljességéhez Luther szerint
igazodó harcosa, -' a svéd reformáció két
főszemélyével: Olof mesterrel és Lőrinc
érsekkel, mint az Egyház igazi tanítói-
val ismerteti meg olvasóit ebben az ala-
pos egyháztörténeti tudással és tiszta egy-
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házi éleslátással megírt rnűvében.

Az egész könyv egészen modern, tele
van üzenettel a mai egyházi élet számára,
jóllehet a multba tekintve mutatja meg:
mint őrizte meg Isten kegyelme az Egy-
házra bízott szent drágakincseket ziva-
taros idők hitvalló küzdelmei során olyan
hűséges papok engedelmes szolgálatávaí,
mint amilyen a két svéd Petri-tes1Nél'
- a prédikátor-pap Olo] mester és az
egyházfejedelem-Iőpásztor Lőrinc érsek
is volt. Bárcsak mi, magyarok is okul-
nánk belőle!

J. L.
Thoma. 'VODAqaiD:

Christi Leben. (Summa theologica
rn. 35-45.) Die deutsche Thomas-
Ausgabe 27. Bd. Salzburg-Leipzig, 1935.
A. Pustet. 335 lap, ára 9 RM.
Anémet «Katholischer Akaderniker-

verband» nagyszabású vállalkozással kl-
adja latin és német nyelven Aquinói Ta-
másnak az egész katolikus gondolkodást
és világszemléletet irányító Summá-ját.
A kiadvány 36 kötetre van tervezve, elől
az új nemet fordítás, alatta a latin szö-
veg. Minden kötet magyarázó jeg:yze-
tekkel és rövid kommentárral, valamint
részletes tárgymutatóval van ellátva. Je-
len kötet tartalma Jézus életének teoló-
giai magyarázata.

W.D.

Az egyház munkája és
megújhodása.

Luther Martin:
Vou der Auferstehung der Toten.

Gütersloh, Bertelsmann kiadása, 1936.
228 lap, ára 3 RM.
Hohenberger schwabachi lelkész átdol-

gozásában Luthernek az I. Korintusi 1e-
vél 15. fejezetéről tartott (1532. aug. 11.
'-1533. április 27.) 17 prédikációját tar-
talmazza a könyv. Belőle megláthatjuk,
hogy az elmult négy évszázad semmivel
sem gazdagította az emberi értelem aggá-
lyait ezzel a hitcikkellyel szemben. Mind-
az, amit ma mi ellenérvül fel tudnánk
hozni, ott lüktet Luther eleven, igazán
gyakorlati igehirdetésében. Felelete írás-
szerinti: «meg kell tanulnunk mindent az
Irás szerint megítélni» és meglátni, hogy
a feltámadás «hitcikkely, nem pedig az
ember értelme, bölcsesége, ereje és tehet-
sége szerint való l» «Ahol ez a hitcikkely
elesett, ott a Itöbbi is hiába való ée a töb-
bi főcikkelyek és a Krisztus is elveszett
és hiába prédikáltatik».

Ezek az alapgondolatai a prédikációk-
nak, melyeket nem olvashatunk nagy lel-
ki gazdagodás nélkül. Luthernek hite!
«hogy Isten valójában Isten legyen» alkal-
mas arra, hogy egész gondolkodásunkas,

praxisunkat bibliai irányba terelje. Ott
kellene lennie e könyvnek minden lelki-
pászt.or asztalán.

K6sa Pál.
ReUmaDD Ludwig:

Lutberiscbes Bekenntnis und Ge-
meindegestaltung. Neuwerk-Verlag',
Kassel-Wilhelmshöhe, 1935. 48 lap.
Ára fűzve 1.15 RM.
A «Kirche im Aufbau» c. sorozat, mely-

nek első számaként jelent meg ez a fü-
zet, az egyház gyökeres megújulását
igyekszik munkálni. Az egyház meg-
újhodása Heitmann szerint nem várható
külső mesterkedésektöl és propagandisz-
tikus tevékenységtől, hanem egyedül a
hitvallás, illetve az evangelium és a,
szentségek életújító és -alakító erejét6l.
Kiindulnia pedig az egyház megúihods-
sának a megújbodott gyülekezetből kell.
Az Egyház népének Isten népévé, az Egy-
háznak Krisztus testévé kell válnia. Ez
pedig csak akkor valósulhat meg, ha a
gyülekezet ímádkozó gyülekezetként forr
össze az Ige és a szentségek körül. Egy-
házunk megüresedésének egyik oka min-
den bizonnyal a szentségek háttérbeszoru-
lásában keresendő. Ezért megelevenedésé-
nek nélkülözhetetlen tényezője a híveknek
az Igén kívül a szentségekből való táp-
lálkozása, illetve ezeknek értékelése és
erejüknek érvényesülése. - A kis terje-
delmü, de igen gazdag' tartalmú füzet
melegen ajánlható mindenki figyelmébe,
aki előtt nem rejtett dolog magyaror-
szági egyházunknak is idegen szellemmel
való bajlódása és aki őszintén kívánja
igazi lutheri, evangélikus egy házzá való
megújhodását.

B.O.
Stii.hlia Wilhelm:

Vom göttlichen Geheimnis. .Iohan-
nes Stauda-Verlag, Kassel, 1936. 144
lap, ára 2.10 RM.
Az isteni misztérium Istennek a tör-

ténelembe Krisztus által való beméne-
tele és a világban azóta is rneg-megújuló,
állandó jelenléte. Ez a mísztéríum az Egy-
ház létalapja. :F.leteleme Isten jelenléte,
életformája a kultusz, illetve az Igével és
a szentségekkel való élés, amelynek ré-
vén az Egyház tagjai «Krisztusban van-
nak», részeseivé válnak az isteni rniszté-
riumnak, Isten jelen valóságának. Az Egy-
ház tagjainak személyes élete, lelki élete
így Istenben való, Isten életéből táplálko-
zó életté válik. Ennek főbb megnyilatko-
kozásai: az imádság, azaz egyrészt kérés
Istennek a személyes élet minden terüle-
tén való jelenlétéért, másrészt az egész
létnek Istennek való felajánlása, a me-
ditatio, vagy is önmegüresítés az isteni
tart.alom befogadására és az aszkézis, azaz
állandó harc a lelki élet akadályainak el-
hárításaért. Az isteni misztériummal az



Egyházban hívei javára való sáfárkodásra
szereztetett az egyházi hivatal. Ebben
összpontosul az Egyháznak a világban va-
ló hivatásteljesítése. amely a világ meg-
szentelésére irányul, amint ez pl. a test
helyes értelmezésében, a házasság folvta-
tásában, az embernek a természeti világ-
hoz, a kozmoszhoz való viszonyának ala-
kulásában érvényesül.

Ez röviden sejteti e könyv gazdag tar-
talmát. Ezért híveínknek, lelkészeknek
és nem-lelkészeknek a figyelmát a leg-
nagyobb nyomatékkal hivjuk fel rá.

B. O.
Dr. Jéo •• ., Lafo.:

Az evang-élikus gyülekezet -sajátos
életformái XVL-századbeli rendtartá-
sok nyomán. 1936. 18 1.. ára 60 fill.
trdekes és tanulságos tanári székfog-

laló. Nemcsak azért, -mert magyar vi-
szonylatban kevés kutatás .történt eddig
ezen a területen. Főképpen az a világos
tény mond sokat e füzetben, hogy a re-
formáció századának egyházi . életébim
mennyire középpontban állott a biblikus
teológiai g-ondolkodás. Ez adja a rend-
tartások alapszínét is! Azóta nagyon el- .
[ogászcsodtunk l Pedig eg-yházunk jogren-
di életében ma is ezeknek kellene az első
problémáknaak lenniök: Krisztus jelen-
léte, istentisztelet, ige, szentségek, gyüle-
kezeti fegyelem és szeretetmunka, -
mint a XVI. század rendtartásai ban ezek
voltak.

S. L.
Seuepel Erieh:

Briefe aus dem Berliner Osten. ~.
kiadás. Berlin, 1936. Furche-Verlag.
142 1., ára 1.35 RM.
Szerző a berlini Stadtmission lelkésze

és missziói felügyelője, aki könyvével
«a Krisztussal való .életbens tett tapasz-
talatairól és meg'figyeléseiről akar be-
számolni, hogy az Isten országa építé-
sében aktíve közreműködők körét kiszé-
lesítse és szorosabbra fűzze. A nagyvá-
rosi tömegek és a környező falvak népe
körében végzett missziói munka nehézsa-
gei, módszerei és eredményei mindenkit
érdekelhetnek, aki ennek a munkának ma
mindenütt szükséges. voltáról ·meg van
győződve. Idegenszerűen hathat .az Egy-
ház egyedülvalóságát és egyetemes hiva-
tását vallókra az a mód, ahogyan a szer-
zö a missziót az Egyháztól valósággal
elválasztja, sót annak -szinte föléje he-
lyezi. Kézenfekvő a berlini Stadtmis-
siont . jellemző pietisztikus kegyesség és
az ezzel összefüggő alliance-keresztyén-
ség is. ne e mellett jóleső az a józanság,
amely a mélységes hit hangsúlyozása és
megvaHása mellett egyenesen óv minden
rajongástóJ. Amikor pedig a gyülekezetek
missziói felelősségére mutat ,reá a szerzö

és mozgósítja az ú. n. laikus elemet,
valamint kiemell a.hitben való egység kö-
zősségalkotó jelentőségét, az Egyháznak
nem tagadható gye~ pontjaira tapint
és mindenütt megszívlelendő jó szolgá-
latot tesz.

Spoerri TheophU:
Kurze Anleitung zur Tat. Berlin

193(1. Furche-kíadás, 48 lap, ára 0.60
RM.
Keresztyén életünk legáltalánosabb es

legsúlyosabb rákfenéje, hogy megmarad
cselekedetnélküli beszédnek, hamis érte-
lemben vett «elmélete-nek. E helyzetben
takar a szerző segítségünkre jönni, amikor
arra a kérdésre: «Mit cselekedjünk ?»,
megadja a feleletet: abünbocsánat igéje.
melyet nyertünk, cselekedet s benne új
élet van, mely megvalósulását keresi a
felebaráton végzett testvéri szolgálatban.
- A híres szerzőnek ez az írása is alap-
vető igazságokat szólaltat meg világos.
meggyőző formában.

IC.
Istentiszteleti élet.
Kowadk Sédor:

Én és az én házam az úrnak szol-
zálunk. Rozsnyó, 1936. 110 lap, ára 1
pengő.
Istentiszteleti életünk megújhodásával

foglalkozik ez az értékes tanulmány.
mely az eredeti evangélikus istentiszte-
let megújhodását kívánja szolgálni. A lai-
kusok számára is könnyen érthető módon
tárgyalia az ige és a seeniséq egység:ém
felépülő evangélikus liturgiát, amelynek
valóban minden értéke megvan az időköz-
Iben a felvidéki magyar evangélikus gvü-
lekezetekben megvalósulásnak is indult
tervezetben. Mennyivel előbbre vannak
ök! Egy kís görnörí magyar falu evangéli-
kus .gyülekezete (Balogpádár!) pedig első-
nek .fogadva vissza életébe ezt az ősi
lutheri istentiszteleti rendet, példát mu-
tatott. -hogy mint lehet jóigyekerettel le-
győzni még faluhelyen is minden nehéz-
séget, ami semmivel se nagyobb, mint az
a zökkenő, amely nálunk az evangélikus-
lutheri lit.urgiától eltérő «új istentiszte-
leti rends-nek a végrehajtásával együtt-
jár. - Kowarik könyvét a legmelegebben
ajánljuk mindenkinek, aki a magyar evan-
gélikus istentiszteleti élet igazi megfúj-
hodását a szívén hordozza.

J.L.

Aus de. I.euhageDer KlreheDbueh.
Unsere Gottesdienste. Johannes Stau-

da-Verlag, Kassel, 32 lap. Ára 0.23 RM.
Az új magyar istentiszteleti rend beve-

zetése alkalmából különös érdeklődésre
tarthat számot nálunk is ez a kis füzet.
amelynek célja a gyülekezetnek segitse-
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get nyújtani az istentiszteletben egész lé-
lekkel való részvételre. Szól általánosság-
ban az Egyház istentiszteletének mibenlé-
téről és a tágabb értelemben vett isten-
szolgálatról, feltárja a kialakult liturgia
Jényegét és részletesen megbeszéli, ma-
gyarázza annak a menetét, végül pedig
röviden, de erőteljesen szól a vasárnap
megszenteléséröl, - Nem volna-e igen
nagy -szükség a mi egyházunkban is és
különősen az új istentiszteleti rend meg-
kedveltetése és igazi megértetése szem-
pontjából -hasonló világos és meleg szavú
irat kiadására és terjesztésére?

Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy
ugyancsak a Neuwerk (=Stauda) Ver-
lagnál «Kircheneettei für die Hand der
Gemeinde» filléres árban heti lapocska
jelenik meg, mely egy-egy hét isten-
tiszteleti, illetve áhitatos életének anya-
gát tartalmazza és közli az illető hét jel-
legét kidomborító heti bibliai mondást és
annak rövid kifejtését, az illető vasárnap
evangéliumi és epistolai igéjét és tartalmi
kifejtését, heti egyházi énekeket és annak
ismertetését, heti imádságot és biblialova-
sási vezérfonalat. E lapok nagyszerű és
sokat igérő kísérletet jelentenek a gyüle-
kezeteknek az egyházi esztendő lüktető
menetébe való tudatos belekapcsolódására.
Hasonló, megfelelően összeállított lapok-
nak magyarországi egyházunkban való
felhasználását és terjesztését a legmele-
gebben óhajt juk.

Weil des GesaDgbDClhes.
1. Erinnerungen eines Gesangbuch-

christen (Martin Rade) 0.60 RM. 2. Paul
Gennrich : Der Gemeindegesang -ín der
Alten und mittelalterlichen .Kirche, 1.05
RM. 3. Johamnes Kulp: Luthers Leben im
Spiegel seiner Lieder, 1.18 RM. 4. Hans
Joachim Moser: Die Melodien der Lu-
therliader. 1.48 RM. ,5. Alfred Wiesen-
hütter: Johann Heermann, 0.75 RM. 6.
.Iohannes Plaih: Liederdichter der Weih-
nachtszeit, 1.39 RM. 7. Otto Michaelis:
Erlebtes Kirchenlied I - II. 1.05-1.05
HM. 9. Paul Gabriel: Das Frauenlied der
Kirche. 1.20 RM. 10. Adolf Brüssau: Mar-
tin Rinkart. 1.18 RM. 11. Rudolf Marx:
Zinzendorf und seine Lieder. 1.05 RM.
Valamennyi: G. Schloessmann kiadása,
Leipzig, 1936.

Egyházi közvéleményünk érdeklődése
erősen az énekeskönyv ügye felé fordult.
Ezt kiváltották a' Dunántúli Énekesköny-
vet érő egyre súlyosabb kritikák, a
szarvasi tervezet, a' Vietórisz. .féle Tranos-
eius-fordítás, meg a rrégi magyar anyag-
nak örvendetesen haladó .feltárása.

Ha azt akarjuk, -hogy ebből a sokféle
érdeklődésből megszülessék idővelegy, az
eddiginél különb énekeskönyv, -kívánatos
volna, hogy minél többen belemélyedjenek

B. O.

a himnologia problémáiba. - A fenti
füzetsorozat kiváló an alkalmas arra, hogy
az egyházi éneket kedvelő művelt nagy-
közönséget legalább a kérdés nemet vo-
natkozásainak jó részébe népszerűen beve-
zesse. A 2. sz. megadja a szükséges ó-
egyházi és középkori alapismeretek vázla-
tát. A 4. sz. különösen aktuális a Luther-
énekek anyagának tüzetes és elemző fel-
tárásával (milyen jó volna, ha az Erős-
vár-fordítók inkább ezekkel, próbálkozná-
nak), 5, 6, 9. 10, 11 számok elsősorban
életrajzok és szövegméltatások, "'-8 pedig
rövid himnologiai lexíkonszerű írás. -
Magyarban teljességgel nélkülözzük 'még
az ilyen, énekeskönyv anyagunkat ismer-
tető és méltató, a gyülekezet lelkéhez kö-
zelebb hozó, egyszerüen megalapozott (és
nem traktátus jellegű) irodalmat, azért
mintegy a müfaj megismerése Icéljából va-
lamennyi, tárgyánál fogva pedig különö-
sen a 2-·4. fűzetet melegen ajánljuk a
magyar olvasóközönségnek.

S. T.

Keresztyén nevelés.
Frör, Kurl:

Recht und Auftrag .christlicher Er-
ziehung. Kaiser-Verlag, München, 1936.
Ára: 45 Pf.
A keresztyén nevelés ma sorskérdése az

egyháznak. Frör a következö alapelve-
ket emeli ki. Súlyos tévedés azt gon-
dolni, hogy keresztyénné ,különleges elvek,
vagy keresztyén színezet által lesz a ne-
velés. Csak az a nevelés keresztyén,
amely az igehirdetés alatt, a törvény és
evangéliuni uralma alatt, Isten megbí-
zása iránti engedelmességben történik,
ezért jellemzi a nevelő munkáját a bűn-
bánat és a bűnbocsánat bizonyossága.
Szembehelyezkedik mind az idealista, mind
a faji és nemzeti értékpedagógíákkal,
amelyek nem akarnak tudni az evan-
géliumról, vagy legfeljebb, .mint eszközt
hajlandók elismerni. A keresztyén em-
ber nem az evangéliummal, hanem az
evangélium uralma alatt nevel. A nevelés
Isten iránti szolgálat, amit senki el nem
vehet a szülőktől és az egyháztól.

a b. e,

Szele Mikl6s:
A vallás taníthatóságának kérdése-

hez. Különlenyomat az «Igazság és
Élet» 1935. évi 4-5-6. számából. 23 lap.
Inkább pedagógiai és lélektani, mint

teológiai alapon vizsgálja a kérdést. A
Girgensohn-Gruehn-féle valláslélektani is-
kola alapján indul el. A. vallástanitás célja
a vallásos «élmény» előfeltételeinek meg-
teremtése. Ebben döntő jelentősége van az
«objektív gondolatnak», vagyis a tan-
nak. Annak ellenére, hogy lélektani ala-
pon indul el, nyomatékosan emeli ki az



isteni tényező szuverénitását : a vallásos
élményt semmiféle módszer elő nem idéz-
heti, mert az «existenoiális én» világába
formálólag nem nyulhat. A könyv nagy-
részben ismertetés kíván lenni, amit a
kérdés megvilágításához fontosnak lát,
szerencsésen fogja össze. Sz. L.

Filozófia.
Lotz J6.a.os:

A történelmi világkép. ·Az embe!' az
időben. Szerző kiadása, 11936. 68. 1.
Egy készülő nagyobb ununkának egy

része jelent meg egyelőre doktori érteke-
zésként. A szerzöt az alapvető kérdések
érdeklik és ezért, -mint irodalomtudós, a
történelmi világkép és 'történelmi tudat
fejlődésének tisztázása útján 'akarja meg-
ragadni a történetiség 'mibenlétét, ami
nélkül az irodalomban sem lehet boldo-
gulni. Ma különösen iaktuális egy ilyen
összefoglaló tisztázás, hiszen -korszakfor-
dulót emlegetünk, nyugtalanít-a jövő ha-
nyatlása vagy kibontakozása. A szerzö
roppant anyagot rendez és fog össze. Szel-
lemes, egyszerű stílusa 'nagy összefüggé-
seket láttat meg. -Elve, hogy az egymás-
után következö történelmi -vílágképekben
felderítbető szabályosságot vehetünk ész-
re. Tanulságos számunkra megállapítása,
hogy az antik világképet jellemző kör-
Iorgással, végzetszerűséggel szemben -a
keresztyénség valami újat hoz éppen a
történelem-felfogás terén. Hiszen a tör-
téneti kinyilatkoztatás feltárja előttünk a
történetiség igazi mivoltát, az egyszeri-
séget, meg-nem-ismételhetöséget, Helye-
sen látja a szerzö ebben a vonalban a re-
formációt is, szemben a humanista-rene-
szánsz történetietlenségge1. A folytatását
érdeklődéssei várjuk.

Maritain Jacques:
Von der cbristlichen Philosophie.

Verlag Anton Pustet. Salzburg-Leip-
zig. 1935, ára 3.50 'RM.
Maritainnek ez a munkája azért tart-

hat számot mindnyájunk érdeklődésére,
mert a modern katolikus francia iroda-
lomnak a világnézeti a:lapjait tárja
föl. Erre kétségtelenül Maritain a
leghivatottabb, aki nemcsak a párizsi
Institut catholique katedráján végze1lt
tanító munkája, hanem talán ~
sokkal inkább irodalmi munkássága ré-
vén a megújhodó francia katolicizmus-
nak feltétlen tekintélyű tanítómesterévé
küzdötte fel magát. Aki Rómát ismeri, aki
ismeri mindenekelőtt Claudel költészetét,
az természetesen tudja, hogy Maritain
filozófdája csak a thomizmus lehet. Érde-
kes azonban, hogy Maritain a thomizmus
keretein belül mennyire modern igyek-
szik lenni. Nagy segítségére van ebben
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u.

francia szellemessége. Igy pl. követke-
zetesen fenntartja és érvényesíti a «phi-
losophia ancilla theologiae» elvét, de ki-
indulva az ancilla és serva közöttí kü-
lönbségböl (92. o.), végül is olyan magya-
rázatát adja (102. o.), amelynek szelle-
messége megnyugtathatja azt, aki tud-
ja, hogy minden aggodalmaskodás úgyis
- hiábavaló. A mi számunkra természete-
sen érthetetlen marad a pogány gondol-
kodásnak és a keresztyénségnek ez az
összeboronálása. A naiv és leplezetlen ra-
cionalizmus újra meg újra megdöbbent
(61. o.). Hiába: a hívő francia iroda-
lomról is elmondható, hogy maga jobb,
mint filozóf>iája es teológiája. P. p.

Magyaryaé Techert Margit:
A hellén újplatonizmus története.

Budapest, 1934. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kiadása. 235 lap, ára
7 pengő.
Hazánkban Magyaryné a leghivatot-

tabb történetírója az újplatonizmus.nak.
A hellén újplatonizmus története címü
műve elsősorban összefoglalás. A szakiro-
dalom alapos ismerete alapján, a lényege-
sebb elméletek ismertetésével rendszerezi
mindazt, amit a filozófdatörténet erről a
nagyszabású iskoláról megállapított. A
szerző azonban nem csupán didaktikai
rendszerező, hanem szempontjaival a tu-
dományos kutatást előbbre is viszi. Az új-
platonizmus lényeges fogalmait és állítá-
sait - Reitzenstein nyomán - az irá-
nízmusban véli fel1iedezni és ezen felte-
vése indokolására értékes párhuzamokat
állít az olvasó elé. Alapossága, amely né-
ha adathalmozásra készteti, többször von-
tatottá teszi a munkát.

Az újplatonizmusnak több érintkező-
pontja van a zsidósággal és a keresz-
tyénséggel egyaránt. Magyaryné műve te-
hát joggal tarthat tárgyánál fogva igényt
nemcsak bölcsészek, hanem teológusok ér-
deklődésére is. R.

Vegyesek.
Haiaal Istv6.a.;

Az újkor története.
Gyors. ütemben jelennek meg az Egye-

temes -Történet részei a Magyar Szemle
Társaság kiadásában. Málr a harmadik kö-
tetet .ís végigolvashattuk. Ez a nagy fel-
fedezések korszakától a bécsi kongresszu-
sig terjedő időszakot tárgyalja, tehát nagy-
jából a XVL, XVII. és XVIII. századnak
oly mozgalmas világát. A közel hétszáz la-
pos kötet túlnyomó része Hajnal István
egyetemi tanár igazán szakavatott tollá-
ból való. Nagy kár, hogy a francia forra-
dalom elhatározó fontosságú korát nem ez
a szerzö, hanem Komoróczy György írta.
meg. Ez a befejező rész jóval a kötet át-

s
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Iagos rsztnvonala alá süllyed felfogás, stí- hogy I1Z kíkényszerftse . elíogadtatását.
lus és feldolgozás szempontjából egyaránt. Exisztenciális úton kell ,a kérdésnek eldől-

Hajnal István egységes -szempontból níe, A tudományosan .megállapított igaz..
vizsgálja müve anyagat.. Érdeklődése első ság akkor érvényesül, amikor az ember
sorban a nagy emberi közösségek, az életre és halálra átadja magát Annak, aki
egyes társadalmak élete felé irányul. a krísztusi üzenetben ,hozzá szól. Fejte-
Alaptétele, hogy «a társadalom fejlődése getéseiben a szerzö .alapul veszi ennek az
az emberek együttélésének ,módjaitói függ, üzenetnek az Újszövetségben Jogialt kár-
nem pedig esetleges céljaíktól, okszerü hoztató ítéletét, amelyet ,minden más val-
törekvéseiktől» (662. 1.). Vagy ahogyan lás fölött kimond és amely szerint az em-
másutt kifejti: az emberi társadalom épit- berek maguktól csak .sejtík Isten létét,
kezését nem felülről, elképzelt Célokért aki teremtette ésmagának elkötelezte
kell kezdeni, hanem alulról, a kicsí-, őket. De sem Istent, sem velük való cél-
nyek biztosításával, mert ,különben a köz- ját, sem ennek megvalósulásának útját
jólétből kevesek jóléte .lesz (561. 1.). EI- nem ismerik. Ezért minden emberi val-
méletének céltudatos bizonyítása -végíg- Iás csak tévelygés,kísérlete7{és, vágyó-
vonul egész írásan .. Ez némileg egyolda- dás, végeredményben bún. Ezt a megálla-
lúvá teszi az anyaga kiválasztását, de pítást a maga teljességében és tísztasa-
még jobban leköti a tájékozottabb olvasó gában csak Luthernél ,látjuk érvényesülni.
figyelmét. • Ehhez az újszövetségi, illetve lutheri meg-

Erre a kötetre is áll az előzök ismer- állapításhoz méri a .világvallásokat. Wítte
tetésénél kiemelt megállapítás, hogy a munkájának újszerűségét az Irás tanusa-
nagyközönség ebben is ,ritkán találja meg, gához és Lutherhez ,való következetea ra-
az események részletesebb leírását. Ha- gaszkodásában kell látnunk ,és ennek alap-
zánk középkori történelmévei ez az újkori ján igazat kell adnunk neki abban, hogy
történet foglalkozik pótlásképpen .rövíd szakít a világvallásoknak a relatív igaz-
12 oldalon, pedig a kiadvány bevallott ság szerint való hagyományos m6g!ítélésé-
főcélja «a magyar történelem hát teré- vel.
nek érzékeltetése». Bizony nagy hiány-
nak tekintjük, hogy gyakoribb utalások
nem mutatnak a hazai fejlődés felé.

Készséggel, sőt örömmel ismerjük el,
hogy az eddigi három kötetnek ez az új-
kori rész a legsikerültebb részlete. Ér-
deklődéssel várjuk a befejezö kötetet ;'
bárcsak több figyelmet ezentelne a vi-
lágtörténelem hazai kapcsolatainak.

Dr. Koch Istvdn.
Wltt. Job.Blles:

Die Ohristus-Botschaft und .die Re-
ligionen. Göttingen, 1936. Vanden-
hoeck u. Ruprecht. 279 1., ára 6 RM.
Korunkat egyrészt a misszió ügyének

buzgó felkarolása, másrészt a keresz-
tyénség ellen intézett koncentrikus táma-
dás jellemzi. Mindkét vonatkozásban kü-
lönös jelentősége van Witte könyvének,
amelyben a Krisztusról szóló üzenet egye-
düli igazságát igyekszik .igazolni, minden
más világvallással szemben. Figyelmen
kívül hagyja a keresztyénségnek gyakor-
lati" megvalósulását, nem is elégszik meg
azzal, hogy a .többí világvallással szem-
ben kimutassa «fölényét», .hanem egye-
dül az igazság kérdése irányítja fejtegeté-
seit. Tisztában van, vele, hogy a krisztusi
üzenet igazságát intellektuális úton nem
lehet tudományosan úgy -bebizonyítani,

Badalrll' Oa ••lrclr.
Zar NiedeD Erost:

Éneddel beszélgetek. Fordította dr.
Vetö Lajos. Scholtz Testvérek kiadá-
sa. Budapest, 1937. 163 oldal. Árac:
2.80 P.
Onnemesítés és önjavítás .céljából ké-

szült könyvecske, melynek modern pél-
dái és előadási módja a mai ember
belső válságait és megoldatlan életkér-
déseit leplezetlenül szemléltetik, Emel-
lett arra is, vállalkozik, hogy az élet he-
lyes útjára vezesse, .belsöleg egyensúly-
ba hozza és boldoggá tegye mindazokat,
akik egyéni, családi,nemzeti, egyházi és
állami életükben a tragikus eltévelyedés
és a meghasonlás útvesztőin bolyonga-
nak. Nem mond újat, de minden fejeze-
tében új erőfeszítéssel igyekszik az evan-
gélium józan optímizmusátbelevinni az
olvasóba .. Gondolatmenetének tengelye az,
hogy minden életnyomorúságunk forrása
a bűnös önzés, amelynek leküzdésére a
lélekelemzés módszerének a szerzö ál-
tal alkalmazott lelkipásztori, eszközeit ki-
nálja fel abban a meggyőzödésben, hogty
az olvasó élete .ily módon feltétlenül újjá-
születik és megnemesedik.

My ••

Nyomatott Székely é. Tár•• könyvnyomdájában Sopron, VárkerüllÍt 66.



Levelesláda ..
Többeknek: Hálás szívvel köszönjük mindazok fáradságát, akik

a szétküldött kérdőívelere a választ beküldötték. Sajnos, az összegyüjtött
anyagnak csak egy töredékét tudtuk közzétenni. A kérdöívekre be-
érkezett válaszok feldolgozását egyik tavaszi számunkban fogjuk kőzölní.
Nagyon kérjük azokat az olvasóinkat, akik még nem küldték be vála-
szukat, szíveskedjenek a [ő ügy érdekében mielőbb megtenni.

--
Jelen számunk munkatársai : Belák János lelkész, Gérce [Vasm.], Dedinszky

Gyula lelkész, Kiskőrös, Fuchs János lelkész, Egyházaskozár (Baranyam,), Dr. Hilscher
Zoltán tanár. Budapest, Molitorisz János esperes, Ostffyasszonvfa (Vasm.), Dr. Schneller
.Károly egyetemi m. tanár, jogakadémiai tanár, Miskolc, Dr. Vácz Elemér levéltárnok,
Budapest. _.

Szerkesztőségünkhöz beküldött könyvek:
Németh László: Bűn. Regény, 1-11. Budapest. Franklin Társulat. ára 720 P,

kötve 9'60 P. - Szabolcsi Bence: Bevezetés a zenetörténetbe. ("Kultúra és Tudomány,")
Budapest, Franklin Társulat. ára 3'80 P. - Magyar parasztrnesék. Kiadják I!Iyés Gyula
és Ortutay Gyula, Buday György rajzaival. Budapest. Franklin Társulat, ára 5'60 P. -
Vajda Mária: A Bárány Jézus vpre. Dombóvár, 1937. - Rendtorff Heinrich , Sol-
datentum und Gottesglaube. Berlin, 1937. Furche-kiadás. ára 0'60 RM. - Schick Erich:
Seelsorge an der eigene·n Seele. Berlin, 1937. Furche-kiadás, ára 0'60 RM, - - Schick
Erich: Gelstesleítung. Berlin, Furche-kíadás, ára 0'60 RM. - Blumhardt Christoph:
Abendgebete. Berlin, 1937. Furche-kiadás, ára 1'80 RM. - Kiihler Martin: Der Le-
bendige. Berlin, 1937. Furche-kíadás, ára 1'80 RM. - Rengstorf Heinrich: Das Evan-
gelium nach Lukas. Göttingen. 1937. Vandenhoeck & Ruprecht-kiadás, ára 7'20 RM. -
Schmidt Kurt Dietrich: Die Bekenntnisse und grundsiilzlichen Ausserungen zur Kír-
chenfrage. Das Jahr 1935. Göttingen. 1936. Vandenhoeck & Ruprecht-kiadás, ára 5'55
RM, - Lohmeyer Ernst: Das Markus-Evangelium (8, 27-ll, 26). Göttingen, 1937.
Vandenhoeck & Ruprecht-kiadás, ára 2'25 RM. - Hertzberg w.: Paliistina einst und
jelzt. Göttingen. 1936. Vandenhoeck & Ruprecht-kiadás. ára 1'35 RM. - Horst Fried-
rich: Die zwölf kleinen Propheten. Tübingen, 1936. Mohr-kiadás, ára 4'95 RM. -
Bertholet Alfred: Hesekiel. Tübingen, 1936. Mohr-kiadás, ára 6'lU RM. _. Bizer Emst:
Evangelisches Taufbüchlein. München, 1937. Kaiser-kiadás. ára 0'19 RM. - Sammet-
renther Julius: Bekenntnispredigten. 21., 22, füzet. München, Kaiser-kiadás. ára füze-
tenként 0'33 RM. - Doeme Martin: Neubau der Konfirmation. Gütersloh, 1936. Ber-
telsmann-kíadás, ára 5'12 RM, - Török Islván: Luther-idézetek római katolikus kézen.
Pápa, 1937, Főiskolai könyvnyomda, ára 20 fillér. - Petrouics Pál: Trianoni zsoltárok.
Budafok 1936, ára 60 fillér. - Szél Tivadar: A budapesti házasságok. (Statisztikai
közlemények), Budapest, Székesfővárosi Statisztikai Hivatal kiadása, ára 5 P.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk. - Anémet könyvek nél a nálunk
érvényes Ú. n. külföldi árak vannak feltüntetve.

Mennyei Jelenések könyve, irásmagyarázat, írta Keller'B. lelkész, fordította Vargha
Gyuláné -- cimű kétkötetes munka fog legközelebb megjelenni. Előfizetési ára 5'50 P,
melyet a fordító címére kell küldeni: Budapest, II. Keleti Károly u. 33. Két részletben
is lehet fizetni: most 3 pengöt az első kötetre és áprilisban 250 pengöt a másodikra,
.amely két hónappal később jelenik meg. Elöre jelentkezőknek csekklapot küld a fordftó.



A falukutatás érdekében.
A ialukutatás iránt érdeklődő Olvasóink figyelmét a meglehet6sen

nagy irodalomból a következ6 könnyen megszerezhetö önálló szak-
munkákra hivjuk fel:

BocIorADlai: Afalakalatás .eúrloaala. Magyar Társaság kiadása. Ára 1'50P.
A kérdőfves módszer alapos ismertetése.
Bodor Aalal: A ho•••••••erel kBnJYe. Magyar Társaság kiadása. Ára 3'- P.
Erdei Ferenc: Mak6 8ZOCIogr6flála.Szegedi Fiatalok kiadása. Ára: 2'- P.
A legkiválóbb magyar ~'zociográfiák egyike.
Orlutay Gyala: Magyarnépl ••••ereL Magyar Szemle Kincsestára. 9.sz. Ára -'SO P.
A magyar népkutatás rövid története és módszereinek ismertetése.
Szab6 Zollú: A tardi helyzel. Cserépfalvi-kiadás. Ára 3'20 P.
Riportszerű falurajz. Módszeres utalásokkal.
EbWlyedl fala a Dunúlál. Sylvester-kiadás. Ára 3'- P.
Egy falu tudományos analizise. A bevezetésben módszertan.
Uinás_y Káhaú: A falu. Szerzö kiadása. Ára 2'- P.
A gyülekezetrajz elkészltésére ad értékes tanácsokat.
W." lal.ú: A magyar fal•• Magyar Szemle Kincsestára 10. sz, Ára O'SO P.
A magyar falu f6kérdéaeinek rövid összefoglalása.
SzeberéDJI Laloa Z"gaaond: A parasztság története. Grill-kiadás. Ára 6'SO P.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


