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••Oröm,
Lukács 10,17-20.

Az örömről szól hozzánk Istennek ez az igeje.
Ép most tért vissza a hetven tanítvány első missziói útjáról. -Ott ülnek

Jézus körül és elmondják neki feledhetetlen élményeiket. Örülnek, mint a gyer-
mekek és ott időznek, ami a legmélyebb benyomást tette reájuk: azoknál a
hatalmas cselekedeteknél, amelyeket álmélkodó szemük láttára előbb Jézus:
vitt végbe s amelyeket most ők maguk is megcselekedhettek.

Jézus velük együtt örvendezett. Amikor elrnondták neki élményeiket, ő
meg elbeszélte nekik azt a látomást, amelyet az alatt látott, .míg ők odajártak.
Látta a Sátán aláhullását az égből. Most, amikor Jézus megnyerte első köve-
tőit, akiket kibocsáthatott Isten természetfölötti erejében a Sátán birodalma,
ellen, elérkezett a vég kezdete a Sátán számára, S halljuk, hogyan csendül meg
az öröm Jézus szavában, amikor elmondja gyönge és együgyű barátainak, hogy
olyan láthatatlan fegyverzetbe öltöztette őket, amelyről v;i.sszapattannak az el-
lenfél fegyverei.

Arra teremttettünk, hogy örüljünk. Ezért olyan nélkülözhetetlen szá-
munkra. az öröm. Ezért is hat reánk olyan fölszabadítólag. Már az ;is megör-
vendeztethet bennünket, ha csak találkozunk egy igazán örvendező emberrel,

Sohasem viseljük el könnyebbeu az élet balszerencséjét, mint ha ugyan-
akkor öröm van a szívűnkben. Sohasem hordozzuk el könnyebben azt, ami
sebez, ami gyötör. Sohasem vagyunk annyira .erösek, sohasem vagyunk képe-
sek olyan teljesítményre, mint ha öröm van a szívünkben. Kétségtelen, hogy,
az öröm mint valami titokzatos erö hat az életben. Orvosok mondják, hogy a
betegség akkor győzhető le a legkönnyebben és a leggyors.abban, ha a beteg ör-
vendező ember. Az élet művészete végeredményben talán abban foglalható össze,
hogy tudjunk örülni, tudjunk örülni - mindig. Azt mindenesetre tudjuk, hogy
Isten. aki úgy él, hogy soha meg nem hal, m'indigl örvendezik, mindig boldog.

A mí örömünk tökéletlenségét legvilágosabban az árulja el, hogy nem
tartós. S ennek megint az a magyarázata, hogy l1l<i örömünk tárgya. Olyasmi,
ami ideig-óráig örömmel tölt ugyan el bennünket, de azután beleununk. Bele-
ununk, mert üresen hagy. S minél több örömben van részünk, annál nehezebb
megmaradnunk az örömben, de egyszersmind annál .ínkább epeszt a vágy al.
öröm után.

Jézus megmondja nekünk, hogy csak egy olyan öröm van, amely soha-
sem veszti .el arra való képességet, hogy újra meg újra megörvendeztessen ben-
nünket s amelynek az ízébe nem csömőrlűnk úgy bele, hogy 'ne kívánnók meg
folytonosan. Ez az Istenben való öröm. De ezt az örőmöt csak azok tapasztalják
meg, akiknek volt bátorságuk arra, hogy szeméhe nézzenek a maguk üres és
tartalmatlan életének s 'akik a bűn terhe alatt gyötrődő szívüket megpihentették
a Krisztus keresztje alatt fakadó békességben. De ezek is elvesztik ezt az örö-
möt, mihelyt megfeledkeznek magukról, elfeledkeznek bűnükröl s amikor érté-
két veszti számukra az, hogy neveik föl vannak írva a mennyben. ,

Oh, Istenem, hadd lássuk, milyen bűnösök vagyunk mí és milyen kegyel-
mes vagy te, hogy ne legyen számunkra nagyobb öröm, mint Isten bárányának
a látása! Es add nekem a -t e örömödet, akinek csak 'egy örömöd' van rnínd-
öröktől fogva mindörökké, az, hogy másokat megörvendeztess ! Ámen.

D. Ole Hallesby,
Norvégból fordította P. P.
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Nevelés és evangélium.
Nincs egyetemesebb életjelenség a nevelésnél. Szinte születésünk pilla-

natátél kezdve utolsó lehelletünkig -nevelűnk és nevelnek minket. Semmilyen
bizonyítvány vagy oklevél nem tudja megszüntetni ezt a helyzetet. 'Akár akar-
juk, akár nem, hatunk környezetünkre és mások is hatnak reánk. Újabban egyre
nyomatékosabban emlékeztetnek bennünket a tudatos és tervszerű nevelés kor-
lálaira, amelyek részint a 'nevelő fogyatékosságaiban, részint a növendék öröx-
lött hajlamaiban, képességeiben, azután azokban a szellemi hatásokban rejlenek,
amelyeknek légkörében élünk és mozgunk és végül, de nem utolsó sorban, ma-
gában az élet rejtélyes voltában jelentkeznek Ezzel párhuzamosan egyre job-
ban kezdjük felismerni azokat 'a hatalmas nevelői hatásokat, amelyek tőlünk
függetlenül, szinte észrevétlenül, majdnem tudat alatt érnek mínker azoknak a
közösségeknek részéről, amelyekbe beleszűlettünk. Szülőföldünk és vérünk,
népünkhöz és nemzetünkhöz való tartozásunk olyan nevelő hatásokba ágyazzák
bele életünket, amelyekkel nem 'számolhatunk eléggé komolyan. Ugyanilyen fon-
tosnak kell vennünk azt az adottságot is, hogy beleszületrünk evangélikus egy-
házunk kőzösségébe. Nem kell és nem is lehet senkit sem magyarrá, sem keresz-
tyénné nevelnünk. A magyarság és keresztyénség nem messze előttünk lebegő
cél, ami t nekünk kell elérni. Nem olyan feladat, ami csak! a mi erQ'feszítésünk
révén válna valóra. Az igazi nevelőnek az a dolga, hogy felismerje az életnek'
ezt a valóságát és becsületesen elismerje ezt a helyzetet, amelybe a Teremtő
Isten állított. Akármennyire sérti is önérzetünket, - akik mindent magunk sze-
retnénk magunknak megszerezni, - adottság az, felülről való ajándék, hogy
magyarok vagyunk. Igy van 'ez függetlenül tőlünk, megkérdezésünk és külön
hozzájárulásunk nélkül is. Épp úgy ajándék az, hogy már is benne élünk a
keresztyénség mozgalmában.

A nevelést csak az teszi lehetövé, hogy benne élünk Isten világában. Sem-
milyen intézkedésünk vagy tagadásunk sem tudja megdönteni azt, hogy Isten
kezében van az életünk .és az ő jó adormányaiból élünk. Azonban, mivel az élő
Isten ajándékairól van szó, .míndez felelősséget ró reánk. Nem lehet ezeket ölbe-
tett kézzel élvezni, mint magától-értődő birtokunkat. A történelem sok megráz-
kódása és összeomlása kiáltóan bizonyítja, mennyire nem természetes az, hogy
részünk van ezekben az adományokban. Isten jóságának köszönhetjük, ha nem
kell nélkülük szűkőlködnűnk, sőt elpusztulnunk, Isten ajándékozása azonban
arra kötelez minket, hogy 'adományait elismerjük, azokhoz szabjuk életünket,
azokhoz ígazítsük gondolkozásunkat és akaratunkat. Azzal jár ez, hogy kemé-
nyen szembe kell szállnunk 'mindennel, ami Isten ajándékait semmibe akarja
venni és le akarja rontani, - már pedig ez a világ egyebet sem tesz. - Isten
ajándékoz, mi csak elfogadhatjuk lés mégis, - az a csodálatos! - nekünk is
részt ad munkájában, nekünk ds küzdenünk, tusakodnunk, fáradoznunk kell
azért, hogy ajándékai megmaradjanak számunkra és megtartsanak minket. Az
igazi nevelés - történjék az akár keresztyén családban, iskolai tanítás mellett,
népfőiskolában, ifjúsági mozgalrnakban, gyülekezeti gondozásban, - ezekből az
adottságokból indul ki és Isten ajándékait juttatja vezetésre munkájában. Ugyan-
akkor mindezért számadással tartozik. Felelősség nélkül nincsen nevelés. Merr
a nevelés hivatás, amelyre a Teremtő Isten híveI. Gondunk, törődésünk, erő-
feszítésünk és tusakodásunk által- minden kudarcunk és tévedésünk ellenére,
- Isten maga növeli a reánk bízottakat. Es ez az igazi nevelés. Régi magyar
kifejezésűnk szerínt a nevelés munkája meg fl Y ö ker ezt e t é s. Isten bele-
ültette a növendékeket velünk együtt a talaj ba, Egyre kell, hogy gondunk le-
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gyen . minél erősebben, minél mélyebben gyökeret verni 1 Magyarságnnkban és
keresztyénségünkben kell megerősödnünk. Isten ráállítoLt már minket az élef
útjára. Nincs más dolgunk, mint hogy végig járjuk: nevelő -és növendék együtt.

Ez a nevelés azonban az e van g éli u m nélkül lehetetlenség. Magától
a legkedvezőbb lsőrülmények kőzött és a legjobb szándék mellett sem megy
végbe, mert ezt a teremtett világot teljesen megrontotta a bün. Mindjárt a neve-
lés alapját rombolja szét. Vagy úgy, hogy nem ismerjük el az Isten-adta közős-
ségeket. amelyekhez van kötve az életünk: mínden vágyunk a teljes szabadság;
vagy kiábrándulva a kerlátlan szabadságból, - látva annak gyászos gyümöl-
cseit a háború utáni válságban, -emberi közösségeket teszünk mindenhatóvá,
amelyeknek odaszánjuk magunkat. Nyilvánvaló lelki vakságunk is. Nem látjuk'
ezt a világot Isten teremtésének. Nem felülről vesszük életünket; semmi hálát
nem érzünk Isten iránt; 'hallani sem akarunk engedelmességről. Megrontja a,
bűn a nevelés indítékát is, a felelősséget. Vagy üres szó marad, amit illik emle-
getni, vagy pusztán emberi felelősséggé zsugorodik. Saját Ielkíísmeretűnklcel
szemben, vagy legfeljebb emberi 'közösségekkel szemben érezzük magunkat fele-
lősnek, de az .Jsten -elötti számadás kötelezettsége elsíkkad. A bűn következ-
ménye, hogy minden viszonylagos -és nem látunk biztos utat magunk előtt. Ezért
val) az új nevelési 'törekvéseknek annyiféle útkeresése, Nincs alapja a nevelői'
munkának, mihelyt Isten világa 'ködképpé foszlik. Emberi eszmékkel akarjuk
pótolni az igazi ialap hiányát. Előbb-utóbb azonban kiderűl, hogy fövényre
építünk és mínden összeomlik. -Kudarcba fulladna mituleti nevelési szándék, ha
nem volna eoanqélium. Azonhan 'a nevelést sem zárta ki Isten Krisztus váltsa-
gából. Ahol felhangzik a b ű n b o cs .á nat felajánlása és azt elfogadják, ott
meg törik a bűn hatalma -és helyreállóban van a teremtett világ. A bűnbocsá-,
nattal együtt ú j éle tet ajándékoz az evangélium, Ez teszi lehetővé a neoelést,
Bűnösök vagyunk, csorba, rozsdás szerszámok, de az evangelium által Isten
kezébe kerülünk és ő felhasználja szolgálatunkat, Az tesz minket efelől bizo-
nyosakká, hogy részesültünk a 'keresztségben. Ebben lett a miénk az ígéret,
amit Isten egész életünkben .valóra akar váltani.

Minden nevelést az határoz meg döntő módon, hogy milyen képet raj-
zol az emberről ;a 'nevelő. A nevelési rendszerek is az ember-tan külőnbözősége
miatt ágazödnak el annyi 'sok felé. Az evangéliuma nevelés nem igazodhatik
emberi vélekedésekhez, hanem úgy 'látja az embert, ahogyan Isten megítéli.
Akár nevelők, akár növendékek -vagyunk, naponta rászorulunk a bűnbocsánaira.
E nélkül nem élhetünk 'és nem nevelhetunk. Azt jelenti ez a nevelő számára,
hogy nem teremtő személyiség, nem alkotó művész, aki szabadon, tetszése sze-
rint alakíthatja a gyermekek lelkét, életét, hanem bűnös ember, akit elragad a,
hatalom vágya, uralkodni akar 'a gyermekek fölött, fölényét akarja éreztetni
velük és e közben .hűtelen lesz hivatásahoz. A keresztségben kapott kegyelemre:
szorul, hogy be tudja 'tölteni szolgálatát. A reájabízott gyermekekben is a meg-
keresztelt embert kell látnia, akik naponta részesülnek a bűnbocsánatban. Azzal'
jár ez, hogy nem vár tőlük többet, mint amit bírnak; nem akar különös dolgo-
kat elérni, hiszen bűnösök; -de nem is esik kétségbe, ha eredménytelennek látja
munkáját ; nem mond le a legrosszabb, a legreménytelenebbnek látszó gyermek-
ről sem, rnert neki 'is szól az evangéliuni. Az evangéliumban lsten nap ont a
új életet ad nekünk. 'Ez a keresztyén nevelés forrása. Ez az új élet hozza Isten:
elhívását, megbízatását a nevelő 'számára. Ez teszi képessé az igazi seolgálatra.
Felülről kapja a szeretetet, 'ami nélkül nincs nevelés. Azt a szeretetet kapja,
amelyik messze felülmúl minden természetes vonzalmát és hajlandóságot. Az
evangéliuru adja az alázatosságot, 'hogy elismerje és tiszteletben tartsa a gyer ..•
mek egyéníségét és együttérezve 'vele, alkalmazkodva hozzá, végig tudja kísérni'



fejlődésében. Ez az újélet teszi élessé és tiszta látásúvá a szernet, hogy a testi-
szellemi-lelki fejlődés természetes törvényszerűségeiben 'meglássuk az Isten-adta:
alkalmakat, ahol szolgálhatunk a növendékeknek. E nélkül az új élet nélkűl
falra hányt borsó lenne -minden intésünk és figyelmeztetésünk. Az evangélium
nélkül nem segítene semmi fegyelmezés és büntetés. Elképzelni se lehet keresz-
tyén nevelést, ahol nem 'az evangélium az alap. Jól vigyázzunk azonban, nem
akármilyen vallásosságról van szó, hanem az evangéliumról, a Krisztus kereszt-
jéről szóló evangéliumról, amely 'Istennek a hatalma. Ez az eoanqélium tesz'!
keresztyénné a neuelésűnket. Nem' elvek és szabályok biztosítják oalamiliien
nevelésnek a keresztyén [elleqét,: hanem egyedül csak az, ha a nevelő h. a II ja
az enatiqéliumot és his zabban. Csak hitből, az evangelium 'alatt, a reforrná-
tori igehirdetés alapján van 'keresztyén nevelés.

Amilyen fontos az, hogy csak az evangélium alapján folyhat keresztyén
nevelés, éppen olyan fontos az is, hogy c s a le a tör v é n nye 1 lehet nevelni.
Mihelyt az evangéliummal akarnánk nevelni, eszményt, új törvényt csinálunk
belőle. Nem lehet közvetlen tényezője a nevelésnek. A törvénnyel, közeleboröl
Isten tíz parancsolatával van dolga az evangéliumi nevelésnek. Mert :a nevelés
célja az, hO[/i,ya notiendélcek: életét lsten akarata alá rendelje. Akaratát pedig
a tíz parancsolatban nyilatkoztatta ki Isten. Nem tőlünk függ, hogy mire neve-
lünk. Nincs szabad választásurikra bízva. E parancsolatok iránti engedelmes-
ségben kell nekünk .ís járnunle és erre kell nevelnünk a reánkbízottakat. A tíz
parancsolat adja meg a nevelésnek a tartalmái. Az különbözteti meg ezt jó-
akaratú erkölcsi szabályokról, hasznos gyakorlati elvektől, hogy ezekben Isten
felséges akarata áll előttünk, amely megköveteli tőlünk, hogy vessük alá ma-
gunkat neki és hajoljunk meg előtte. Az élő: lsten tekintélye áll a keresztyén
nevelés munkájának előterében. Nem a nevelő tekintélye a fontos, nem az,
hogy Idősebb, tapasztaltabb, többet tud a növendékeknél. Isten tekin télye ::1
mérvadó, neki egyaránt alája van vetve a növendék és a nevelő. Eltörli ez
ugyan a nevelő emberi tekintélyét, véget vet minden önhítrségnek, úrhatnám-
ságnak, de ugyanakkor meg is alapozza az igazi tekintélyt. Felhatalmazza igazi,
tekintélyre. Nem önhatalmú többet, hanem a reábízott «idegen tekintélyt» gya-
korolja. Ezért érvényesitheti a gyermekek fölött komolyan, mert igazi urukhoz
és nem magához, személyiségének varázsához köti őket. Ez a kőlcsönzőtt tekin-
tély szabja meg mind a nevelő, mind a gyermek magatartását. Nem vezér a
nevelő, aki maga után kényszerítheti a növendékeket, hanem csak annyi az
igazi tekintélye, amennyire a Krisztusnak szolgál. Annyira vezethet, amennyire
engedi magát a Szentlélektől vezettetni.

A keresztyén nevelés tekintélyi nevelés. Szöges ellentéte a modern köz-
Ielfogásnak, amely legszívesebben :szabadjára engedné a serdülőt, hadd bon-
takozzék ki minél önkéntesebben. Aki tudatában van bűnös voltunknak, az tudja,
hogy veszedelmes utópia ez. Éppen, rnert bűnösök vagyunk, a törvény alá ren-
delt Isten minket. A nevelés első sorban fegyelmezés. Nem olyan sokat ígérő
ez a célkitűzés, mint az összhangzatos személyiség kifejlesztése, az ember meg-t

váltása. Az idealizmus káprázatos álomvilágával ellentétben ilyen józan, a való-
ság talaján mozgó a keresztyén nevelés. Az az Isten-adta megbízatása, hogy
ráncba szedjen, megfékezzen, kordában tartson. Korlátokat kell állítania saját
akaratunk elé. Isten parancsolatait kell nekünk szögeznie. Eng e del mes s é g-
ren e vel é s, ez a legfontosabb. Ez a komolyság és szigorúság azonban egy
csöppet sincs kárára az örvendezésnek, gyermeki derűnek, ami nélkül képte-
lenség a nevelés. Hiszen azért követelheti megalkuvás nélkül a törvényt, mertí
valami többet, egészen mást is tud adni: az evangélrumot. 'Nem a nevelő állítja
a törvény kötelezése alá a növendéket, hanem Isten maga tette ezt meg. A nevelő
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fejlődésében. Ez az újélet teszi élessé és tiszta látásúvá a szemet, hogya testi-
szellemi-lelki fejlődés természetes törvényszerűségeiben 'meglássuk az Isten-adta:
alkalmakat, ahol szolgálhatunk a növendékeknek. E nélkül az új élet nélkűl
falra hányt borsó lenne -minden intésünk és figyelmeztetésünk. Az evangélium
nélkül nem segítene semmi fegyelmezés és büntetés. Elképzelni se lehet keresz-
tyén nevelést, ahol nem -az evangélium az alap. Jól vigyázzunk azonban, nem
akármilyen vallásosságról van szó, hanem az evangéliumról, a Krisztus kereszi-
jéről szóló evangéliumról, amely 'Istennek a hatalma. Ez az eoanqélium teszi
keresztyénné a neuelésiuikei. Nem 'elvek és szabályok biztosítják valamilyen
nevelésnek a keresztyén jellegét, -hanem egyedül csak az, ha a nevelő h. a II ja
az eoatujéliumot és his x obban. Csak hitből, az evangelium 'alatt, a reformá-
tori igehirdetés alapján van 'keresztyén nevelés.

Amilyen fontos az, hogy 'csak az euatiqélium alapján folyhat keresztyén
nevelés, éppen olyan fontos az is, hogy c s a le a tör v é n nye l lehet nevelni.
Míhelyt az evangéliummal akarnánk nevelni, eszményt, új törvényt csinálunk
belőle. Nem lehet közvetlen tényezője a nevelésnek. A törvénnyel, közeleboröl
Isten tíz parancsolatával van dolga az evangéliumi nevelésnek. Mert :a nevelés
célja az, hOrAY a nörJendél0ek életét: lsten akarata alá rendelje. Akaratát pedig
a tíz parancsolatban nyilatkoztatta ki Isten. Nem tőlünk függ, hogy mire neve-
lünk. Nincs szabad választásunkra bízva. E parancsolatok iránti engedelmes-
ségben kell nekünk .ís járnunld és erre kell nevelnünk a reánkbízottakat. A liz
parancsolat adja meg a nevelésnek a tartalmái. Az külőnbözteti meg ezt jó-
akaratú erkölcsi szabályoktól, hasznos gyakorlati elvektől, hogy ezekben Isten
felséges akarata áll előttünk, amely megköveteli tőlünk, hogy vessük alá ma-
gunkat neki és hajolj unk meg előtte. Az élő: lsten tekintélye áll a keresztyén
nevelés munkájának előterében. Nem a nevelő tekintélye a fontos, nem az,
hogy Idősebb, tapasztaltabb. többet tud a növendékeknél. Isten tekin télye a
mérvadó, neki egyaránt alája van vetve a növendék és a nevelő. Eltörli ez
ugyan a nevelő emberi tekintélyét, véget v-et minden önhitrségnek, úrhatnám-
ságnak, de ugyanakkor meg is alapozza az igazi tekintélyt. Felhatalmazza igazi,
tekintélyre. Nem önhatalmú többet, hanem a reábízott «idegen tekintélyt» gya-
korolja. Ezért érvényesitheti a gyermekek fölött kornolyan, mert igazi urukhoz
és nem magához, személyiségének varázsához köti őket. Ez a kőlcsönzőtt tekin-
tély szabja meg mind a nevelő, mínd a gyermek magatartását. Nem vezér a
nevelő, aki maga után kényszerítheti a növendékeket, hanem csak annyi az
igazi tekintélye, amennyire a Krisztusnak szolgál. Annyira vezethet, amennyire
engedi magát a Szentlélektől vezettetni.

A keresztyén nevelés tekintélyi nevelés. Szöges ellentéte a modern köz-
felfogásnak, amely legszívesebben :szabadjára engedné a serdülőt, hadd bon-
takozzék ki minél önkéntesebben. Aki tudatában van bűnös voltunknak, az tudja,
hogy veszedelmes utópia ez. Éppen, mert bűnösök vagyunk, a törvény alá ren-
delt Isten minket. A nevelés első sorban fegyelmezés. Nem olyan sokat ígérő
ez a célkitűzés, mint az összhangzatos személyiség kifejlesztése, az ember meg-,
váltása. Az idealizmus káprázatos álomvilágával ellentétben ilyen józan, a való-
ság talaján mozgó a keresztyén nevelés. Az az Isten-adta megbízatása, hogy
ráncba szedjen, megfékezzen, kordában tartson. Korlátokat kell állítania saját
akaratunk elé. Isten parancsolatait kell nekünk szögeznie. Eng e del ID ess é g-
ren e vel é s, ez a legfontosabb. Ez a komolyság és szigorúság azonban egy
csöppet sincs kárára az örvendezésnek, gyermeki derűnek, ami nélkül képte-
lenség a nevelés. Hiszen azért követelhetí megalkuvás nélkül a törvényt, merf
valami többet, egészen mást is tud adni: az evangélrumot.: Nem a nevelő állítj a
a törvény kötelezése alá a növendéket, hanem Isten maga tette ezt meg. A nevelő
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csak elismeri ezt a tényt és emlékezteti erre növeadékét. Azért veheti kornoly an
a keresztyén nevelő a bűnt, - nemcsak a rosszat, - mert kornolyan veheti a
bűnbocsánatot, amit Isten ingyen ajándékoz a Krisztusban. A Teremtő (Jristen
iránti engedelmesség, ez az evangéliumi nevelésnek a célja. Még a tanítás és
oktatás munkájára is kihat ez. Isten világának a felfedeztctése, megismertetése
a tanítás; helyünk felismertetése az életben, ahová Isten állított. A nevelés
arra segít, hogy ezt a helyünket emberül megálljuk; ezt a reánk hízott hatal-
mas világot Isten dicsőségére használjuk.

Eddig is szóhoz jutott, azonban még egyszer nyomatékosan meg kell
ismételnünk, hogy ez a törvényre nevelés az eoanqélium alapján és csak ezen;
az alapon mehet végbe, Összetartozik a keltő szorosan. A törvény ugyanis nem
tud hitet adni, nem tesz senkit sem keresztyénné. Magunktól meg tudjuk ugyan
tarlani a törvény külsö cselekedeteit. Kötelesek is vagyunk erre. Képesek va-
gyunk «polgári igazság» szerzésére. Azonhan ezzel közelébe se jutunk Isten or-
szágának. Csak, ha meghalljuk az evangéliumot, kaphatunk hitet és lehetünk
igazán keresztyének. Akiket megragadott az evangélium, azok hálából, önkén~
lesen, szíves-örömest járnak Isten kedvében, teljesítik parancsolatait, élik tör-
vényét. Azonban még a hjvő is bűnos és az is marad, ezért még a hívőnek is
szól Isten akarata a törvényben. De ugyanúgy szól annak is, aki még messze
van talán a hittől. Mindenkire, kivétel nélkül, áll lsten -kűtetezése. Senki sem
rázhatja le magáról Isten igényét. Minden. emberi, hívői és hitetlent eg!Jaránf.
koi a tíz parancsolat és éppen ezért miruienkinek szűkséqe van a nevelésre.
Ez segít el nún ket a parancsolatok iránti engedelmességben való járásra, azzal,
hogy fegyelmez, szoktat, gyakorol, int, büntet. Ezt a törvényre nevelést azonban;
a keresztyén nevelésben állandóan kell kisérnie az enatiqéliu.m. hirdetésének,
Nemcsak a gyülekezeti igehirdetésen vagy a hittanórán, hanem a nevelés, sőt
a tanítás minden mozzanatáhan magától adódik alkalom a bűnbocsánat és az
új élet hirdetésére. Esetről-esetre meg kell szólalnia az evangéliumnak, amikor:
valaki rossz fát tesz a tűzre, amikor veszekedés, ellenségeskedés támad, amikor
figyelmetlenek, elhanyagolják kötelességüket, amikor hazugság kap lábra sth.
Az intéssel, büntetéssel együtt kell járnia az ige hirdetésének. Néha talán nem
is szavakkal, hanem viselkedésünkkel. A nevel 6 mag a tar tás a é san e-
vel é s sze II eme sokkal inlfJálb![; hordozója a nevelés evangéliumi jelleqének,
mini valamilyen módszer vagy különleges eszme.

Befejezésül csak arra kell még rámutatnunk, hogy ezt a keresztyén neve-
lést sok derék nevelőnk, szülők, tanárok, tanítók, ifjúsági, gyülekezeti vezetők
színte öntudatlanul gyakorolják. De ez nem elég. Arra van szükségünk, hogy
mindezt tudatosan és tervszerűen érvényesítsük. Családjainkban, iskoláinkban,
núnden munkánkban. Sok nehézséggel kell megküzdenünk, ha szakítani akarunk
a világ szellemével, a nevelés terén például az idealista értékelmélettel és a
humanizmussal. Bennünk és körülöttünk sok ellenállás és gátlás támad. De egy-
ről legyünk meggyőződve. Ha valaiti Istennek engedelmeskedve neki fog ennck a
keresztyén nevelésnek, - akárhol éljen is, szórványban, vegyesházasságban,
állami vagy más felekezetű iskolában, népfőiskolában, ifjúsági munkáhan, -
nincs egymagában. Háta mögöít áll Krisztus népe. Akit Isten neveléssel bíz
meg, az az Isten szolgálatáhan áll és a mi Urunk sohasem hagyja cserben egy
szolgáját sem. Urbán Ernő.
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flz evangélikus földmívelő nép
mai problémái,

Hogy olvasóinknak a magyar evangélikus földmívelő nép legfontosabb
kérdéseiről megközelítő en hű és pontos képet tudjunk adni, adatokért és felvi-
lágosításokért folyóiratunk szerkesztősége az evangélikus falusi értelmiség tag-
jaihoz fordult. A kétszáz, nagyrészt lelkészeirnek küldőtt körlevél igen nagy
visszhangot keltett, melyről ez az összefoglalás megközelítő en sem tud számot
adni. Sok tanulmánynak beillő választ kaptunk ;különösen sok idősebb lelké-
szünk karolta fel nagy megértéssel és szeretettel az ügyet. Lehetetlen volt meg-o
indulás nélkül végigolvasni az írásokat. Hálás és örvendező lélekkel kellett lát-
nunk, hogy mennyi pásztori hűség, keresztyén szerétet és Istentől kapott felelős-
ségérzjet árad ki a különben nagyrészt leverő tényekről beszámoló Ieleletekhől,
Ezen a helyen is hálás szívvel mondunk köszönetet munkájukért. Az így nyert
értesüléseket, ahol szükség volt rá, e vsorok írója kiegészítette a saját kutató
útjain es a szakirodalornból szerzett adatokkal. - Ezt a nagy és igen becses
anyagot ilyen szűkreszabott beszámoló keretében nern :lehet értékesíteni. Most
csak néhány, a gyógyító tetteket leginkább sürgető problémacsoportot szerel-
nénk kiemelni és bemutatni. De bizonyosan módunkban lesz később a többit is
különböző szempontú feldolgozásokban közkinccsé tenni.

1. Társadalmi szeekezet. A magyar evangélikusság a teljes földrajzi szét-
szórtság, egész bátran mondhatjuk: atomizálódás képét mutatja, Vannak olyan
parochus lelkészek, akiknek szórvány területe 100 községre . terjed. De általában
alig van olyan terület, ahol az evangélikusság összefüggöbb foltokban lakna.
Ezzel a vízszintes, földrajzi tagozódoltsággal egyidőben .függőleges tagozódás is
található. Szerencsére az evangélikus lakosságú falvak társadalmi rétegeződése
általában meglehetősen kísmértékű, A legtöbb községben a kís- és törpebirtokos
elem mellett a nagy- és középbírtokosok, a mezőgazdasági munkások, cselédek
és iparosok száma j-elentéktelen. Sok helyen az iparosok is foglalkoznak mező-
gazdasági munkával, vagy a saját földjükön vagy alkalmi munkásokként, s így
nagyon elütő színt ők sem jelentenek.

Vannak azonban egészen más szerkezetű falvaink is. A békési evangé-
likus településeknek, az agrárszocíalizmus első gócpontjainak hatalmas nagy-.
gazda-rétegeik mellett nagytömegű nincstelen mezőgazdasági munkás lakos uk'
is van. Ugyancsak találhátunk munkásréteget Dunántúl északnyugati részében
és általában a nagyvárosok közeléhen.

Nagygazda-rétegeink vannak leginkább kijéve az elpolgárosodás vesze-
delmének, azonkívül a szűletéskorlálozás náluk van általában a legelőrehala-
dottabb állapotban. Felszívódásuk, illetve megsemmísülésük, ha csak gyöke-
res változás nem történik, csak néhány évtized kérdése.

Kis- és törpebirtokos osztályunk rendkívül változatos képet mutat, A
legtöbb helyen praktikus, utilitarisztíkus életszemlélelük, élénk üzleti érzékük
és fejlettebb műveltségük a nehézkesebb, másszínezetü tömegek között sok előny-
höz juttatja őket és aránylagosan kedvező anyagi helyzetet biztosít nekik.
Fokozza mjndezt, hogy igen sok helyen közösségi érzékük meglehetősen fejlett.
Más helyeken azonban a gazdasági terhelnői elnyomva, akörülölelő és moz-
díthatatlan nagybirtoktói bezárva, csökkent életerejük és megüresedett lelki-
életük következtében a születés korlálozás által igyekszenek megmenteni utódai-
kat a níncstelenségtöl. Helyerikint pedig, ahol ez a Iassú öngyilkossági folyamat
megteremtette a maga életstílusát, mindenben az egykés társadalom ismérvei
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tűnédeznek fel. Mi itt csak a két végletet jeleztűk ; ezek között gazdag változato-
kat lehet megkülönböztetni, hiszen aránylagosan mindeníéle szempontból (táj,
település, nemzetiség stb) a mi népünknél találhatók a legnagyobb különbségek.

A mezőgazdasági munkások helyzete, különösen a Tiszántúl déli végein
élőké, amint ez az újabb irodalomból jól ismert, megrendítő. Márhetetlen nyo-
mor, az emberi értékek teljes eltűnése és vígasztalan magárahagyatottság a leg-
jellegzetesebb vonásai. Faluszéleken, vagy a falvaktói jól elkülönített, sokszor
romantikus nevű «újtelepeken» tengődnek. Nem csoda, ha a politikai szélső-
ségek és a szekták előharcosai közőttük érik el legnagyobb sikereiket. A dunán-:
túli és anagyvárosok közelében élő gazdasági m'unkásság sorsa még valami-
vel emberibb.

Mezőgazdasági cselédségünk existenciája általában biztosítottabbnak lát-
szik. Szétszórtsága és egyre függőbbé váló .helyzete miatt különös gondosko-
dást igényelne. Újabban jó néhány nagybirtokon divatba jött, hogy nemcsak
a cseléd, de a felesége vallása iránt is behatóan érdeklődnek, és az újabb al-
kalmazás feltétele gyakran egy reverzális vagy áttérés.

Ha az evangélikus falvakban társadalmi rétegződés szerint nézzük a
ssűletéskorlátozást, akkor elsősorban annak az általánosan ismert feHogás-
nak érvényességét tapasztaljuk meg, amely szerint az elrujárspolqáriasodás ve-
szélyének legjobban kiiett rélegeknél találiuk meg leginkább ezt a jelenséget.
Tehát a városkörnyéki falvakban a bejáró fiatalabb munkáscsaládoknál, más-
hol a nagygazdálmái, illetve általában mindig az illető falu értékelése szerin í

vett jobbmódúaknál.
A válaszok nagyrésze csakugyan arról beszél, hogy a mezőgazdaságl

munkásoknál, de különösen a cselédségnél ma még nagy a gyermekáldás. Ebből
a szempontból szinte tragikusnak lehetne nevezni az evangélikus földmíves-
népnek a többihez viszonyított kedvező anyagi helyzetét, hiszen a legtöbb helyen
más felekezetekkel keverten él és az esetek legnagyobb százalékában a vagyon ,a
mi népünk kezében van és ennek következtében a még sz.apora réteg nálunic
a legvékonyabb.

De kérdésessé teszi ennek a szaporaságnak értékét, és hozzáfűzhetjük
azt is: az evangélíkusság helyzetét egyúttal még sötétebbé teszi az a t~ny, hogy:
a gyermektől nem félő osztályok végtelen .nyomorban, teljes testi és szellemi
Ierongyolódás közepette .élnek, Az egyik lelkész, akinek gyülekezetében nagy:
számban vannak mezögazdasági munkások, a következőket írja: «Vannak nálunk
családok, akiknél oly bőséges a gyermekáldás, hogy láttára elszorul az ember'
szíve, A nincstelenek, akik fűtetlen szobában, rothadt .szalmán és rongyokba,
burkolódzva dídergik végig a telet; a szánalmas nyomorultak, akiknek betevő
falatjuk sincsen, .azok szaporodnak. Ebben azonban kevés a köszönet, mert
itt sliedi Jiegtöbb, áldozatát a gyermekhalandóság, vagy ha fel is növeked-
nek a fonnyadtabb emberpalánták, ellenállóképességük oly gyenge, hogy a tár-
sadalom igazán produktív rtagjaívá sohasern válhatnak Katonai hatóságaink
méltán panaszkodnak a silányemberanyag miatt».

De ma a születéskor-látozás nem elszigetelődő jelenség, hanem mínden-
felé terjedő fertöző ragály. Ott, ahol ez a beavatkozási rendszer nem újkeletű;
hatalmába kerítette az összes rétegeket. Ezekről a vidékekről ilyen válaszo-
kat kaptunk: «Az egyke fenyégetően terjed a hívek minden rétegében - kivé-
tel nélkül». Hasonlóan hangzik evangélikus világunk egészen más jellegű, az
előbbitől sokszáz kilórnéter távolságban pásztorkodó lelkészünk felelete: «Van
születéskorlátozás minden rétegnél egyformán».

Ma még átmeneti időkben élünk. A születéskorlátozás csak most kezd
egyetemessé válni és csak szórványosan fajult egykéué. De ha gyökeres vál-



tozások nem történnek, az evangélikusság fogyása katasztrófálissá válhatik. }\
születéskorlátozás, sőt az egyke sem mai keletű. Tolnában, Nógrádban stb. egyes
helyeken emberöltőnyi távolságban is könnyen felismerhetők az egy-gyermek-
rendszer nyomai. Csakhogy ez akkor szórványos jelenség volt, ma pedig tűz-
vészként t-erjedő járvány. Nagyon sürgős feladat lenne megrajzolni az evangé-
likusság egyke-térképet, hogy a baj gócait tiszrén fel lehessen -ismerni. Mi itt a
rendelkezésre álló adatok alapján nagy általánosságban csak annyit állapít-
hatunk meg, hogy a legveszélyeztetettebb területek Dél- és Kelet-Dunántúlon,
továbbá Észak-Nógrádban 'vannak. A fertőzött ség mérve azonban nem egy-
forma, hanem szinte falunként változik, sőt például Tolnaban gyökeréig mé-
telyezeít felfogású falu közelében szinte érintetlen falvakat találunk.

2. A szűletéskorlátozás okai. A társadalmi kérdések között talán sehol
annyi véleményeltérést nem lehet találni, mint éppen a születéskorlátozás okai-
nak megállapításánál, Ez a nagy külőnbözőség nem az egyéni látásra és al:
ennek következtében kialakult sajátos felfogásra vezethető vissza, hanem egy-
részt arra, hogy ez a jelenség egészen bonyolult okláncolat következménye,
másrészt pedig a láncolatban szereplő okok is igen gazdag változatokban sze-
repelnek. Kaptunk például ilyen feleleteket is: «Az egyke minden külső ok nél-
kül mint alattomos ragály terjed híveink között. - De így van ez a szornszéd
gyülekezetekben is. Külső oka nincsen, híveim az O. F. B-től is kaptak földet,
azonfelül szereztek .is ; megélhetési viszonyaik a gazdasági válság következtében'
megromlottak ugyan, de nem annyira, hogy maguk ítéljék el magukat kiha-
lásra. - Igényeik sem nőttek meg; egyszerűen rabjai lettek ennek a bűnnek»;

Kétségkívül nagyon könnyű lenne elintézni az egész kérdést azzal, amivel
manapság annyian .szokták: hogy divat. Ha .van is ebben a megállapításban
igazság, itt a divat csak nagyon -kis mértékben vezethető vissza az «utánzás
törvényszerűségére». Sokkal mélyebben és szélesebb területen kell keresnünk
az okokat. A válaszok csaknem mindegyikében szerepel az okok között a gaz-
dasági viszonyok diktálta látszólagos szükségesség. A születéskorlátozás meg-:
indulása a falusi lakosság között nemcsak Magyarországon, de másutt is eleinte
csakugyan ilyen természetű okok következménye. A kifejlődés egyes mozza-
nataira drámai rövidséggel és határozottsággal mutat rá a következő válasz:
<A születéskorlátozás fellépésének oka kimutathatólag az volt, hogy a gyors-
szaporodású falu határa hitbízornánnyal volt körülvéve, Először rajok mentek
a környékre, - 8-10 faluba. Azután jött az egyke».

A terjeszkedéstől való elzártság nem míndíg születéskorlátozás útján
csökkenti a falu lakosságát. A nem közvetlenül nagyvároskörnyéki, de még an-
nak vonzóerejének .hatáskőrében lévő falvakban olyan nagy a kivándorlás,
hogy a kőzel jövőben egész gyülekezetek fognak ebből az okból elnéptelenední,
Érdekes példát mutat a szúletéskorlátozás elleni harcra egy parányi, evangéli-
kusságunk egyik legrégibb egykés vidékének kellős közepében fekvő falu lakos-
sága. A férfiak' Ú. n. szezoniparágakat tanulnak meg, az év nagy részében csa,
ládjuktól távol mint iparosok keresik a kenyeret, nagy gazdasági munkák ide-
jén pedig hazamennek. Az bizonyos, hogy ez nem egészséges állapot.

Evangélikus népünk másik rétege élet-halálharcot folytat a földért
a szornszéd falvak .kisehb életerejű Iakosságával, és igen sokszor magyar köz-
ségek kisbírtokaiból szerez magának a nagybirtok mozdíthatatlansága miaítt.
Csakhogy a még ilyen szőrnyű áron, a magyar népesség elszegényedése vagy'
pusztulása árán szerzett terjeszkedési lehetőség is nagyon korlátolt, A telítettség,'
fokának elérése legfeljebb néhány évtized kérdése és azután - «jön az egyke».
Szomorú csattanója 'az egész folyamatnak, hogy a föld, amellyel beláthatatlan
időkig szabad életteret lehetne adni népünknek, igen sokszor idegen állampolgá-
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roknak, vagy pedig közületeknek a kezében van. Hogy a megoldásokkal való
késedelmeskedés milyen katasztróf'álís következményű lehet, azt legjobban az
olyanfajta tények mutatják, amilyenek egy, már hosszú idő óta egykés vidéken
munkálkodó lelkészünk leveléből előtárulnak. «Az egyke okát régebben lehetett
a földszűkéveI magyarázni, Ezelőtt 25 évvel 'azonban ez az ok egy nagyobb
méretű parcellázás folytán megszünt ; a földigényeket tkíelégítette. 840 lakosra
2400 kat. hold földb!irtok esik. A birtokmegoszlás is ideális. Teljesen vágyon-
talan család egy sincs a községben. Csekélyszámú bevándoroltat leszámítva,
a törzslakosság a saját tulajdon házában lakik. A kereseti 'lehetőségek is
megfelelők. És az egyke míndennek dacára fennáll, sőt terjed». Hiába szünteb-
jük meg egy bizonyos idő mmlva, megkésue a születéskorlátozás külső okát, ha
- az egyke életstílus lett, a terjeszkerlés lehetőségének feltárása már nem or-
vosság.

Az egyke egy másik oka a nqárspolqáriasodás. Ennek terjeszkedésének
mértéke általában egyenes arányban van a vagyonnal és a külsőleges, ·a sta-
tisztikai adatok tükrében olyan csillogó, olyan "öntudatot» ébreszrő mázművelt-
séggel. "Ami eddig egyhl4Zl1'Jlknakelőnye volt - olvassuk az egyik válaszban, -
most ellene fordul annyiban, hogy az értelmesebb és vagyonosabb rész az evan-
gélikusság volt, mert iskolázottságánál fogva jobb anyagi helyzetet teremtett
magának az utolsó században, Nekünk kicsi 'a törpevagyonú és vagyontalan
rétegünk, tehát mi apadunk el». A feleletek nagy részében ilyeneket olvasha-
tunk: «Születéskorlátozás a jobbmódú, igényes, úrhatnám rétegnél-, «túlnyomó-
részt a jobb anyagi helyzetben lévő gazdatársadaíomnál jelentkezik, az intelll-
genciánál és iparosságnál már régibb keletű». A gazdasági októl a 'nyárspolgári
életstílusig húzódó vonalat megkaip.ólan rajzolja meg egy másik válasz: .A
születéskorlátozás oka a gazdálmáI eleinte a hirtokegység megóvásának vágya
volt, ma már azonban őket is, ép úgy, mint a munkásságot, inkább kényelmi
szempontok vezetik. A gyermekkel járó gondoktól akarnak menekülní. Töblbi
gyermek esetén le kellene szállítani életük színvonalát, erre pedig nem hajlan-
dók, mert a két évtized elöttivel szemben is nagyon megnövekedtek az élet
iránt támasztott igényeik».

A megnövekedett igény semmiképpen sem az igazi, a magasabbrendű
életre való vágyódást jelenti, hanem mai középosztályunk legnagyobb részének
tisztán testi élete lebeg példakép előttük Ertelmiségünk nemcsak a maga szü-
letéskorlátozásáért felelős, de a reábízotlak megtévelyedéséért is. «Ertelrnisé-
giinkből - írja egyik legveszélyeztetettebb községünk lelkipásztora, - kiveszetL,
vagy kíveszőfélben van a felelősségtudat, ami ezen a téren is megmutatja a
maga káros hatását. Községünk intelligenciájának ifjú - 1-10 éves - házas-
ságai között számtalan az, amelyik magtalan, vagy ahol megelégedtek egy gyer-
mekkel. Csodálkozhatunk-é, ha ilyen példák követőkre .találnak a gazdatársa-
dalom tagjainál is ? Mert a rossz példa csábít, különösen akkor, ha még az'
előkelőség színezetével .is felékesítjük azt». Sajnos, sok esetben a papi és taní-
tói családok sem kívételek. Az egyik vátasz ezen a téren egyenesen «vezetést>
tulajdonít nekik, de mindjárt hozzáteszi a mentséget is, hogy nem képesek
faluról egy, esetleg két gyermeknél többet kítanítratní, napszámost pedig nem
akarnak nevelni ».

E sarok írójának az utóbbi években alkalma volt tanulmányozni az or-
szág leghírhedtebb egykés vidékének viszonyait. Szinte törvényszerűséggel kel-
lett megtapasztalnia azt, hogy az egyke kialakulására milyen döntő befolyás-
sal volt egy-egy fesleltéletű, vagy rossz családi viszonyok között élő «vezető".
Nagy megfordulásokat is látott egy-egy falu életében, amikor egy példás csa-
ládi életű pásztor került oda. I@az, az; ellenkezőjére is akad példa: «A 8 gyer-
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tnekű (6 élő és felnevelt) lelkész példája, sajnos, nem hatott», - írja oda fáj-
dalmasan megdöbbentő csattanóként egyik lelkipásztorunk fejtegetéseinek a
~re I

A válaszok szerint különösen nagy az orvosok és a szülésznők fele-
lőssége. Az egyik lelkész ezt írja: "Az utóbbi esztendőkben töbib fiatalasszony
meghalt magzatelhajtás következtében, A bába és az orvos szárazon megúsz-
ták Szigorúbban .kellene büntetni az ilyen orvost és báhát... Egy-két oklevél
visszavonása többet jelentene az egyke elleni küzdelemben, mint nagyon sok
beszéd ... » Egy másik lelkész az egyik főoknak "a korlátozás veszély-
telen tudományának fejlődését és elsajátítását» mondja. Megemlíti, hogy .aJ
községi báhák rosszul vannak fizetve. Nagy erkölcsi műveltségű orvosok, bá-
bák, védőnők .loellenénelo. Ugyanitt viszont azt is meg kell említenünk, hogy
a válaszok milyen elismeréssel emlékeznek meg az egyke elleni küzdelernmel
kapcsolatban egy-egy Itiváló orvos munkájáról és a védőnői intézményről.

A születéskorlátozás terén kifejtett bűnözésnek mélységéj és megrög-
zőtlségét semmi sem mutatja jobban, mint a beérkezett válaszok ilyen rész •..
letei «Szokás a sokgyermekes anyák csúfolása és lenézése», továbbá "az egyke
egyik oka a közvélemény gúnyos megnyilvánulása». «Szinte szégyen a két gyer-
mek!» Szerencsére ezek a jelenségek, a nyárspolgári társadalom gyermek-
ellenes magatartásának hű visszhangja], evangélikus földmívelő népünknél
még csak szórványosan fordulnak elő. De mivel éppen ezek az egykés társa;
daltui felfogás legbiztosabb ismérvei, nagyon résen kell lennünk és 'nagyon ba-
tározettan bele kell nyúlnunk a dolgok folyásába.

Nincs terünk ezúttal a további részletes elemzésre, csak még egy-két
tipikus jelenséget említünk meg. Egykés társadalomban a házasodás időpontja
két végletet mutat: vagy nagyon korán, vagy nagyon későn történik. Ha az
utóbbi szokás válik egyetemessé, akkor ez lassan a házasodástól való tar-
rtózkodássá fajul. Felléphet azonban ez a tünet a születéskorlátozástól függet-
lenül is. Mindenképpen egy elaggott, kifáradt, önmagát elpusztulásra ítélt tár-
sadalom tulajdonsága: .A főldmaves ifjúság körében erős tartózkodás figyel-
hető meg a családalapítással szemben. E7Ja veszély is talán nagyobb a gazda-
gabb rétegeknél ... AZ utolsó 10 évben, 1927-től 1936-ig volt 73 esküvő. A vő-
legények életkora a következőképpen oszlott meg: 22-25 éves volt 17, 26-30
éves 30, 31-40 éves 21 és 40 éves fölött 5. Özvegy volt a völegényele közül 7.
Valószínűnek tartom, hogy az ezután következő években fog jobban emelkedne
az idősebb vőlegények 'száma. A nösüléstől való tartózkodás tudtommal szé-
lesebbkörű jelenség, mely más gyülekezetekben is megfigyelhető. A legények:
ezen a téren is a rossz gazdasági viszonyokat okolják».

A korai házasadásnak is nagy befolyása van a születéskorlátozásra ott,
ahol a nyárspolgári erkölcsök uralkodnak. «A leányokat korán - 14-16 éves
korukban - adják férjhez, többnyire azért, hogy a lányos ház 'a vőben új
munkaeröt nyerjen». A házasság índító oka is csupán anyagi természetű: I«Arra
tőrekednek. hogy ,az egykés gyermekeknek sokszor azok megkérdezése nél-
küli összeboronálásával gyarapítsák vagyonukats. Természetes, hogy az ilyen
házasság míndkét fél számára nyűgöt jelent, amelytől mindkét fél igyekszik
megszabadulni. E sorok írója egész vidéket - nem evangélikus lakosságú -
ismer, ahol seregesen élnek olyan 20-22 éves Iíatalasszonyok, akik már kétszer
elváltak, többet nem hajlandók férjhez menni, hanem szabadon élik világukat.
Nem csoda, ha egyik lelkészünkböl így tör ki a keserűség: ,,,A gyermeksza-
porodás akadályát nagyon sok esetben a világi hatóságoknak abban a -köny-
nyelmű, sokszor szinte lelketlen, de mindenesetre keresztyénellenes eljárásában,
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is látom, amellyel számtalan házasságot felbontanak, ahol úgyszólván semmi'
ok nem volna a válásra. Mi következik ebből ? Az, hogy ha valamelyik'
elvált félnek van már gyermeke, elkerülendő a többféle gyermek ősszekéve-
redését, inkább természetellenes módon megakadályozzák a további születé-
seket», ' '1

A születéskorlátozás okainak vázlatos ismertetéséből sem maradhat ld
az alkohol hatása. Közísmert tény, hogy Dél-Dunántúlon, az ország egyik leg-
egykésebb vidékén. rrrilyen rettenetes károkat okoz a noabor. Az 'alkohol és a
szaporodás összefüggését 'megdöbbentö adatokkal illusztrálja egyik lelkeszünk :
«Községünk 1893-ig nagy bortermő vidék voll. Ekkor azonban a filoxéra tel-
jesen kipusztította a szőlőt. A nép azóta a földmívelésre 'tért 'át és nagyban
foglalkozik állattenyésztéssol. 1888-1892-ig született 79, mcghalt 89 egyén,
öt ev alatt a lakosság 10 lélekkel fogyott. A filoxéra.pusztítása után 1894-1898-ig
születetl 90, meghalt 54 egyén, öt év alatt tehát a 'szaporodás 38. Hangos szá..•
mok b ' 'o' '.

A születéskorlátozás eddig felsorolt okai bármennyire fontosak, a meg-
vízsgálásra és az illetékesek figyelmének a Ielkeltésérc, felelősségtudatuk meg.•
indítására bármennyire méltóak és alkalmasak, az orvoslás azonnali megkez-
désére és véghezvitelére bármennyire érettek is, mégis - amint egyik lelké-
szünk írja, - csak látszólagosak, külsőségesek. Ha sikerülne is valamennyit
megszüntetnünk, az eredmény maradandóságában egy pillanatig sem lehetnénk
bizonyosak. Mert vele együtt jár s tovább terjesztő okká lesz, - hogy az előbb-
említett lelkipásztor szavaival éljünk, - «a hitbeli és erkölcsbeli lazaság •. «Min-
den, - írja egy másik lelkész - ami erkölcsileg süllyeszt, magzatelhajtásra
nevel rá». Egyetemes tapasztalatként állíthatjuk, hogyaszületéskorlátozást a
hitélet megerőtlenedése és eltűnése előzi meg. Ez. azonban nem egyértelmíí
azzal, rnintha a születéskorlátozás hiánya egymagában virágzó lelki életet'
jelentene. Az bizonyos, hogy ahol a keresztyén hit valóság, ott 'ennek a hűn-
nek a hatalma is megtörött.

3. A szűletéskorlátozás és a felekezet. Mivel a vegyes felekezétü közsé-
gekben általában az evangélikus lakosság alkotja a jobbmódú gazd'aréteget,
es a fentebbi megállapítások szerint nagyobb kísértést jelent és a 'valóságban
is jelenvalóbb bűn a kedvezőbb, anyagi helyzetben lévők számára, a 'szegényebb
katolikus rétegekkel való összehasonlítás igen sok helyen kedvezőtlen ered-
ménnyel végződik De ahol jómódú evangélikus csoportok mellett tehetős kato-
likus vagy református tömegek élnek,. a születéskorlátozás terén egyetemeseni
jellemző különbségeket nem találunk. Csupán helyi jellegű eltérések mutat-
koznak. Ezek pedig inkább kedvezőek az evangélikusságra nézve.

4. A szűletéskorlátozás hatása. A születéskorlátozás legnyilvánvalóbb
hatása evangélikus falusi népünk számának stagnálása, illetve csökkenése.
Már a közelrnultban is súlyos veszteségeket szenvedett az evangélikus egyház.
Egész gyülekezetek néptelenedtek el nemcsak az elvándorlás, de éppen a szü-
letéskorlátozás következtében, Az 1930. népszámlálás erre vonatkozó adatait
til'. Schneller Károly tanulmánya értékelte folyóiratunk márciusi számában.
Azóta, amint fentebb már említettük, igen sok helyen egyenesen rohamosnak
nevezhető hanyatlás állott be. Pontos, számszerű adatokat az evangélikus föld-
mívelö lakosság egyetemére vonatkozóan nem tudunk kőzölni, a részletek köz-
zétételére pedig nincs felhatalmazás unk, de elég, ha utalunk a válaszok egy
részében refrénként visszatérő megállapításokra: «Fogy a gyüíekezet». «A.
természetes szaporodás az utolsó 10 év alatt állandó hanyatlást -mutat», stb.

A születéskorlátozás nemcsak a jövőről mutat sötét előjeleket, hanem a
[elenre is fényt vet. Magának a ténynek jelenvalósága is hitetlenségre, anyagias-
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ságra, önzésre és a sötét bűnök egész seregére mutat. Még megdöbbentőbb az,
hogy «az egyke - írja az egyik lelkész, - a .maga alacsonyerkölcsiségének ké-
pére formálja át az egyéneket, családokat és a közületek 'képét. iFeltartóztat-
hatatlanul kiöli az emberekből a nemesebb érzéseket. Hitéletének bálványává a
Mammont teszi. Ennek két kézzel nyujtja a legnagyobb és legdrágább áldo-
zatokat; ugyanakkor, amikor szűkmarkúan számolgatja a filléreket. amelyeket
az ordító nyomor enyhítésére kérnek tőle ... A féktelen önzés ledönti 'a régi
oltárokat és üressé teszi a lelkeket ». Rövid tömörséggel jellemzi az -egykés tár-
sadalmat egy másik vállasz: «A szűletéskorlátozás hatása fukarság és önzés,
irígység és hiúság, nagyzási mánia és majcmszeretet».

A jövendő megítélése szempontjaból rendkívül fontos az egyetlen gyer-
mek tulajdonságainak ismerete. Erre is kapunk feleletet. Ezek «elkényeztetett,
az élet nehézségeihez hozzá nem szokotí gyermekek. Az egyetlen gyermekre -szük-
ség van a gazdaságban s így a magasabb ískoláztatásra nincsen 'lehetőség,
de nincs is szükség, mert nagyobb eröfeszítés nélkül is biztositva 'van a gyer-
mek jövőjes. "Sok szülő a féltett kincsként őrzött egykét .vajóságos fényűzési
tárgynak tekinti»,

Néhány helyről örvendetes értesítések érkeztek. «A természetes szapo-
rodás helyzete, - írja egyik régi egykés falu lelkésze - 'véleményem szerint
javul. Bár a születések száma eddtg számhelileg nem növekedett, mégis kezd
uralkodóvá lenni az a felfogás, hogy egy gyermek még nem 'biztosítja a boldog-
ságot, En hiszem, hogy ha az a generáció, - melynek anyáí a sok gyennekelhajtás
folytán színte inyomorékká lettek, - kihal, a születések száma tetemesen sza-
porodni fog. A mindenható Isten hatalmas erővel megmutatta akaratát .nern egy
esetben, amikor 'egykés gyermekeket felnőtt korukban vett el a szülőktöl,
s szárnos házat idegen kézre kellett adni, vagy Iebontanis, Ezt a reménységet
megerősíti egy-két más válaszban található ilyenféle stereotip kijelentés: «Az
egyke múlófélben», vagy .A természetes szaporodás korábban erősen csök-
kenő volt, az utóbbi ídő'ben emelkedő», Érdekes és nagyon fontos lenne a
konkrét javulást mutató helyek viszonyait behatóbban ismertetni.

A születéskorlátozás elterjedtségének ez a lesújtó, vázlatos és éppen a
vázlatossága míatt sok ellentétet mutató képe kényszerítő erővel ösztökéli az
embert az orvosságok .kutatására. Bár feladatunk ezúttal csak a helyzetkép
megrajzolása volt, mégis felsorolásszerüen hadd m'utassunk rá azokra a sür-
gős tennívalókra, amelyeknek körvonalaí a fentíekben, éppen a bajok ismer-
tetése által egész világosan elötünedeztelé. egy új értelmiség kialakításának',
igazi, nagy gazdasági erővel és bölcs pedagógiai érzékkel végrehajtott föld-
reformnak, az értékesítés szociális értékű mcgszervezésének, nagyvonalú nép-
egészségügyii intézmények és szervezetek létesítésének, képmutatásnélküli gyer-
mek- és családvédelmi intézkedések rnegtételének, a gyermekelhajtás tettesett
komolyan büntető és .az örökösödést szabályozó törvények hozatalának stb.
szükségességére, mindenekelőtt pedig odaadó, imádságos lelkipásztori egyházi
szolgálatra. Ha az egyke kialakulása valamely vidéken nem is 'Írható egysze-
rűen az egyháznak a rovására, - hiszen az egyház I tanítása sohasem adta meg
a hozzájárulását, - és ha az. egykéböt nem is lehet .a lelkipásztori szolgálat
hűségének az ellanyhulására következtetni, az mégis tagadhatatlan, hogy atz.
egyke elterjedése egyházunkban összeesik a hitélet ellanyhulásának, a racío-
nalísta, liberális és egyháziatlan gondolkodás ellerjedésének idejével. Azért azr
egyke elleni küzdelem is új felelősségtudatot. fokozott éberséget, el nem lan-
kadó lelkipásztori hűséget követel lelkészeinktől. Dr. Hilscher Zoltán.
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BÖLC5ŐTŐL A KOPOR5ÓIG.
flz elfelejtett játszótér.

Sok ember megtalálja helyét az életben, de amikor szabad ideje
van, egyszerre kisiklik. A szórakozás "tabu". Ahhoz nem enged hozzá-
nyulni a keresztyénség nevében. Nem akar "savanyú ábrázattal, lógó
orral" járkálni. Pedig hányszor érzi a "jó mulatás" után a macska-jajt.
A kedvtelések. a szenvedélyek üresen hagyják a lelket. De jó volna,
ha valaki megtanítaná igazán örülni, pihenni!

Az evangéliumból meglepő dolgokat hallunk. Szó sincs róla, hogy
Isten ellensége a jókedvnek. Sőt, azt akarja, hogy életünk ne legyen
robot, hanem örüljünk. Isten ajándéka a pihenés és a szórakozás. De
két feltétele van annak, hogy megvidámítsanak. Az egyik az, hogy
legyen verítékes munkám, amiben örömöt találok. Azért "mulát" a mai
ember és nem érzi mégsem jól magát, mert vagy munka nélkül van,
vagy könnyü a dolga, ami nem veszi igénybe testét-lelkét. (Holott
rengeteg kemény munka vár elvégzésre a magyar életben, csak legyen,
aki meglássa és akár ingyen elvégezze.) A másik oka unatkozásunknak,
szórakozásaink ürömjének az, hogy csak a testünkkel törődünk. A lel-
künknek csendre van sziihsége, hogy összeszedje magát. Nemcsak vasár-
nap, hanem minden nap kell az a pár perc, amikor Jstennel vagyunk
együtt. Egyedül felülről gazdagodhatik meg lelkünk. Ürülni pedig csak
az tud, akinek van miből tékozolni j aki bővelkedik lelki kincsekben.

lsten ajándéka a testünk is. Hosszú ideig elhanyagoltuk. Ma azon-
ban a sportolásban mindenki előtt nyitva a lehetőség, hogy edzze.
Minél alkalmasabb eszközzé kell formálnunk testünket, hogy csakugyan
a Lélek templomává legyen. Az azonban nem sportolás, ha a zöld uj-
ságot faljuk vagy a tribünökön izgulunk. Eléggé ki nem használt alka-
lom a test és lélek igazi üdülésére a természetjárás. Aki városi ember
létére nem keresi minél gyakrabban a szoros kapcsolatot a szabad ter-
mészettel, egészen bizonyosan eltorzul.

A mai ember fél a jövőtől, gondok gyötrik. Ezért veti bele magát
a mámorba. Bódultságban akarja elfelejteni az életét. Idegizgalmakat
kerget és mégis egyre fáradtabb lesz. Isten rengeteg örömöt tartogat
számunkra a művészetben, a szépirodalomban, általában a szép élve-
zésében. Mennyi öröm vár ránk az igazi társas életben, barátságban!
Ma azonban ilyenkor is csak a kártya járja, vagy a tánc. Az erotika
körűl forog minden. Ebből szabadít fel az eoangélium, A flört és meg-
szólás helyett legyen igazi társalgás. társasjáték, szavalás, felolvasás,
nótázás! Nem furcsa, hogy bor nélkül nem tudunk nótázni? Ki mer ma
játszótérre menni és felnőtt létére labdázni, futkározni? Megöltük ma-
gunkban az örök gyermeket. Azért lett természetellenes és mesterkélt
az életünk. .. Ebből hív vissza minket Isten természetességre. egyszerű
örömökre. Unnepelni csak a gazdag lelkü ember tud, aki bele tud kap-
csolódni a nemzeti és az egyházi kőzősségbe.

Uj közszellemet kell teremtenünk a szórakozás terén. Ugy kell
szórakoznunk, hogy azért hálát tudjunk adni Istennek. Isten gyermekei
vagyunk. Maradjunk azok pihenésünkben és szórakozásunkban is!
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fl keresztyén egység útján.
Folyóiratunk júliusi számában beharangoztuk a keresztyén egyházak

angolországi két nagy világgyűlését. «Beharangoztuk» - ezzel nem utcai ízű
kifejezést akartunk .használni, hiszen Krisztus egyházának szent ügyéről volt
szó és cikkünk utolsó szava imádságra hív~a az olvasókat, mi több, maguk
azok a világgyűlések is nem csupán tanácskozó, hanem mindenek fölött 'imád-
kozó gyűlések akartak lenni. Azért, ha most az időközben lefolyt .világgyűlé-
sekről beszárnolunk, a legmagasabb nézőpont, mely alá beszámolónkat helyez-
hetjük, az: mennyíre hallgatta meg Isten imádságainkat és mi az, amiért Neki
hálát adhatunk. Ez nem zárja ki, sőt megköveteli, hogy a -gyűlések emberi
oldaláról is elmondj uk az elmondanivalót.

Azt természetesen .rneg sem kísérelhetjük, hogyagyűlések lefolyása-
ról akárcsak megközelítően kimerítö képet adjunk. Egyes íövonások és alcg-
fontosabb eredmények kiemelésére kell szor itkoznunk.

Az oxfordi világgyűlés július l2-26-ig tárgyalta a «gyakorlati keresz-
tyénség» (Life and .Work) jelenkori nagy kérdéseit, az edinburqlii pedig
augusztus 3-lS-ig a «hit és egyházszervezet» (Faith and Order) állandóan
döntő jelentőségű kérdéseiben \fáradozott a keresztyén egység kidolgozásán.

Mind a két gyűlésnek már a külső megjelenése rendkívül impozánsnak
volt mondható. A világ mínden részének több mint 40 országából ugyanannyi
egyház és felekezet, illetve, ha az országos Via©" nemzeti egyházakat külön
számítjuk, 122 keresztyén közösség 400-nál több (Oxfordban 480, Edinburgh-
ben 414) képviselője sereglett össze ezeken a gyűléseken, nagyobbára egyház-
fők vagy vezető emberek, a görög-keletiek metropolitáin és az anglikán egyház;
érsekein kezdve a kis felekezetek prédikátoraiig, fehérek és színesek, hindúk,
kínaiak, japánok, négerek, a missziói egyházak képviselői, Edinburghben ethió-
'pok is (Abesszínia). Ha ezekhez hozzászámítjuk az önkéntes résztvevők és helyi
érdeklődök további' százait, a nyilvános nagy ülések hallgatóságát kb. 1000-re
tehetjük.

A gyűlések kűlső dísze és tarkasága természetesen leginkább ünnepi
alkalmakkor érvényesült, így az ünnepi istentiszteleteken, a canterbury-i érsek
(a két gyűlés kőzött Londonban, Lambeth Palace), a skót egyházak, .Edinburgh
városa garden party-jain, illetve fogadó estjein, Mintha a külső tarkasáq a'
belsőt jelképezte volna. Es mégis - mirrt'ha új pünkösdi csoda 'történt volna:
ezek a tarka-barka embercsoportok - "parthusok és mediabeliek és elámiták»
stb. - egyakarattal valának együtt, hogy az Or Szentlelkének I támogatásával
és vezetésével egy újabb, határozott és kornoly lépést tegyenek előre-a keresz-
tyén egység útján.

A keresztyén egyházak ezen együtteséből persze hiányzott a római.
Mindakét világgyűlés kifejezte e miatti őszinte sajnálkozásat. Bízonyos, hogy:
a katolíkus világ figyelme is rajta csüngött ezeken a gyűléseken -és ez; a figye-
lern nem volt jóindulat híján. Egyfelől az úniós mozgalmakat gondosan tanul"
mányozó amay-í (Belgium) bencés apát és a skót római katolikus érsek, más"
felől az edinburghi gyűlés között barátságos Iüzenetváltások is történtek. He-
lyesen mondotta az edinburghi gyűlés kitűnő elnöke, a yorki érsek, hogy ré-
szünkről semmi akadálya sincs a római katolikus egyházzal való együttmű-
ködésnek, viszont a római egyház távolmaradása 'nem lehet akadálya annak,
hogy a többi egyházak tovább dolgozzanak az egység érdekében.

Kűlönösen rnély és általános sajnálkozást keltett a németországi eoan-
r;élik us egyház lés .teoloqia képviselőinek lávolmaradá""sa s ez tényleg egynéll
több okból VIOlt sajnálnivaló. Mindenekelött a lutheri keresztyénség szem-
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fl keresztyén egység útján.
Folyóiratunk júliusi számában beharangoztuk a keresztyén egyházak

angolországi két nagy világgyűlését. «Beharangoztuk» - ezzel nem utcai ízű
kifejezést akartunk .használní, hiszen Krisztus egyházának szent ügyéről volt
szó és cikkünk utolsó szava imádságra hívta az olvasókat, mí több, maguk
azok a világgyűlések is nem csupán tanácskozó, hanem minden ck fölött imád-
kazó gyűlések akartak lenni. Azért, ha most az időközben lefolyt .világgyűlé-
sekről beszámolunk, a legmagasabb nézőpont, mely alá beszámolónkat helyez-
hetjük, az: mennyire hallgatta mcg Isten imádságainkat és rni az, amiért Neki
hálát adhatunk. Ez nem zárja ki, sőt m[egköveteli, hogy a -gyűlések emberi
oldaláról is elmondjuk az elmondanivalót.

Azt természetesen, meg sem kísérelhetjűk, hogyagyűlések lefolyása-
ról akárcsak megközelítően kimerítö képet adjunk Egyes fővonások és a leg-
Iontosabb eredmények kiemelésére kell szorítkoznunk.

Az oxfordi világgyűlés július 12-26-ig tárgyalta a «gyakorlati keresz-
tyénség» (LHe and .Work) jelenkori nagy kérdéseit, az edinburqlii pedig
augusztus 3-l8-ig a «hit és egyházszervezet» (Faith and Order) állandóan
döntő jelentőségű kérdéseiben "fáradozott a keresztyén egység kidolgozásán.

Mind a két gyűlésnek már a külső megjelenése rendkívül impozánsnak
volt mondható. A világ mínden részének több mint 40 országából ugyanannyi
egyház és felekezet, illetve, ha az országos v.agjy.nemzeti egyházakat kűlőn
számítjuk, 122 keresztyén közösség 400-11áltöbb (Oxfordban 480, Edinburgh-
ben 414) képviselője sereglett össze ezeken a gyűléseken, nagyobbára egyház-
fők vagy vezető emberek, a görög-keletiek metropolitáin és az anglikán egyház;
érsekein kezdve a kis felekezetek prédikátoraiig, fehérek és színesek, hindúk,
kínaiak, japánok, négerek, a missziói egyházak képviselői, Edinburghben ethió-
'fJok is (Abesszínia). Ha ezekhez hozzászámítjuk az önkéntes résztvevők és helyi
érdeklődök további' százait, a nyilvános nagy ülések hallgatóságát lill. 1000-re
tehetjük.

A gyűlések külső dísze és tarkasága természetesen leginkább ünnepi
alkalmakkor érvényesült, így az ünnepi istentiszteleteken, a canterbury-i érseki
(a két gyűlés között Londonban, Lambeth Palace), a skót egyházak, 'Edinburgh
városa garden party-jain, illetve fogadó estjeín, Mintha a külső tarkasáq (1'

belsőt jelképezte volna. Es mégis - mintha új pünkösdi csoda 'történt volna:
ezek a tarka-barka embercsoportok - «parthusok és mediabeliek és elamiták»
stb, - egyakarattal valának együtt, hogy az Úr Szeritlelkének I támogatásával
és vezetésével egy újabb, határozolt és kornoly lépést tegyenek előre 'a keresz-
tyén egység útján.

A keresztyén egyházak ezen együtteséből persze hiányzott a római.
Mindakét világgyűlés kifejezte e miattí őszinte sajnálkozását, Bizonyos, hogy
a katolíkus világ figyelme is rajta csüngött ezeken a gyűléseken -és el; a figye-
lern nem volt jóindulat híján. Egyfelől az úniós mozgalmakat gondosan tanul-
mányozó amay-í (Belgium) bencés apát és a skót római katolikus érsek, más-
felől az edinburghi gyűlés között barátságosüzenetváltások is történtek, HtI-
Iyesen mondotta az edinburghi gyűlés kitűnö elnöke, a yorki érsek, hogy ré-
szünkről semmi akadálya sincs a római katolikus egyházzal való együttmü-
ködésnek, viszont a római egyház távolmaradása 'nem lehet akadálya annak,
hogy a többi egyházak tovább dolgozzanak az egység érdekében.

Különösen mély és általános sajnálkozást keltett a németországi euan-
fjélikus egyMz is .teoláqia képuiselőinek táuolmaradá'"sa s ez tényleg egynél!
több olillól VIOIt sajnálnivaló. Mindenekelött a lutheri keresztyénség szem-



219

pontjából, melyennek következtében legerősebb képviselőinek volt híjával a
gyűléseken. De meglátszott .a némel képviselők távolmaradásának hatása a
gyűlések teológiai munkáján is, mert hiányoztak az alaposság és a kifejezé-
sekben is teljesen tiszta munka legelszántabb hívei; és meglátszott végül azon
is, hogy az angolszász elem az eddig'il,nél ils nagyobb m.értékhen 'jutott irá-
nyító szerephez, amire különlben már a gyűléseknek angol területre .való helye-
zése is a legkedvezőbb alkalmat biztosította. Az angolszász elemnek a görög-
keletiekkel való gyakori összefogása viszont azzal a további következménnyel
járt, hogy a tárgyalás végeredménye több pontban mínden jóakarat 'ellenére
sem érte el mindig teljesen vagy eléggé tisztán az evangéliumi :felfogásnak azt
a mélységét, melyet a reformátori alapon álló csoportok érvényesíteni igye-
~ztek.

A hitbeli, illetve .hagyományos egyházi különbözőségek mellett nem
csekély akadálya volt a kölcsőnős megértésnek a nyelvek külön!Yözősége. A
résztvevők nemzeti Inyelveinek Bábelre emlékeztelő tarkasága a hivatalos tár
gyalásban természetesen korlátozódott a három hivatalos nyelv használatára:
angol, francia, némel. Ezek között megint az angol dominált, melyet azonban
a részvevők iközül igen sokan nem értettek. A sokszor .kitűnő, ide nem nundi-g
tökéletes tolmácsolások élénken éreztették azokat a nehézségeket. melyekkel
a kölcsönös megértés útján küzdeni kellett. A közönséges szótári értelern sze-
rint egyezőnek vett szavakkal is vallási vonatkozásban sokszor mást és másf
értettek a külőnbözö csoportok és ezeknek iaz eltéréseknek a tisztázása és a
teljesen megfelelő, tárgyszerű kifejezések megtalálása nem' egyszer igen nehéz:
íeladattá vált. Végül, am;it színtén nem (szabad elfelednünk latba vetni, ami-
kor a gyűlések végeredményeinek megítéléséről van szó: éppen azok, akik
legkomolyabban dolgoztak, megérezték ennek a kifej-ezésbeli formák körül
folyt küzdelemnek belső tragikumát is: amikor azt éreztük, hogy lélek szerínt
teljesen egymásra találtunk és megértettük egymást, akkor is, mihelyt a lélek-
ben már megtaláll egységnek a kifejezésére került a sor, 'legott jelentkezett a
szójelenLések eltérése és korlátozottsága. Ilyetén kifejezésbeli nehézségek kö-
zött többnyire a Szentírás, a Kínyilatkoztatás szavainak a használata hozta
meg az Isten-adta megoldást.

Csak ha mindezeket a nehézségeket szem ,előtt tartjuk, ítélhetjük meg
helyesen azt az eredményt, mielyet az oxfordi és az edinburghi gyűlések a ke-
resztyén egység felé törekvés útján minden akadály és nehézség ellenére tény-
leg elértek.

Már az akadályok és nehézségek ezen vázlatos rajzából következik,
hogy ezt az eredményt csak kemény munka árán lehetett elérni. Ebben a te-
kintetben érezhetően örvendetes különbség volt az idei vil-ággyűlések és a
hasonló régebbiek között. Az 1925-i stockholmi és az 1927-i Iausanneí gyülések
uralkodó jellegét :a nagyszabású «reprezentatív» előadások adták meg s a ki-
indulásnál talán ez volt leginkább helyénvaló. Az idei g'yíiléseken aránylag
kevés ilyen reprezentatív előadás hangzott el s azok sem a tárgyaló gyűléselo
keretében, hanem azon kívül találtak elhelyezést. Pedig az ilyen nagy gyűlés ek)
szinte csábítanak «fényes szónoklatok» tartására. Ennek a kísértésnek csak egy-
két olyan felekezet képviselője esett áldozatul, amelyeket a nagy történeti egy-,
házak szektáknak szoktak nevezni. Egyébként örömmel állapíthatjuk meg azt,
hogy az idők komolyságának átérzése és a nagy feladattal járó nagy felelősség
tudata színte minden Iráziskultuszt száműzött a gyűlések tárgyalásaiból. Mind-
a két gyűlés elsősorban dolgozó gyűlés volt és a komoly rnunkaíeladat józan,
reális megfontolásokat <követelt. A gyűléseknek ez a jellege megnyilvánult ab-
ban is, hogy az idő legnagyobb részét a szakbizottságok ülései foglaltálc le,
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melyeknek feladata volt a nyilvános teljes ülések tárgyalási anyagának átdol-
gozása és előkészítése. Ezek a szakbizottságok, melyek szűlcség szerint albi-
zottságokra is oszlottak, sokszor a késő esti órákra is kiterjesztették a munka-.
időt, nem is szólva a szövegező, egyeztető és fordító 'bizottságokról, melyek
jórészt az éjjeli órákban végezték hihetetlenül fárasztó s a mellett olyan nagy
felelősséggel járó munkájukat. Ez a munka valóban nem adott helyet a sokat
emlegetett angol kényelmességnek. Még olyan ernber 'is, rnint a yorki érsek,
sokszor éjfélig és éjfél utánig vett részt a bizottságok munkáiban és reggel
megint az első volt, aki helyét elfoglalta.

Már erre a rengeteg munkavégzésre tekintve, méltán keressük az erőfor-
rást minden pusztán emberi igyekezeten túl eső régiókban. Mind a .két 'gyűlés;
nemcsak dolgozó, hanem igazán imádkoz 6 gyűlés is volt. Már az oxfordi gyű-
lés meghívóján rajta volt, hogy az istenliszteletek és könyörgések a gyűlés
lényeges alkotó részei, melyeken való részvétel mínden tagnak szent köteles-
sége. Úgy is volt mínd a két gy(Hésen. Az istentiszteleteken, a reggeli és esti;
könyőrgéseken, hálaadásokon mindíg színte lelj es számban jelentek meg a gyű-
lések tagjai, együtt imádkozfak a Szentlélek segedelméért, együtt vitték a na-
ponkénti munka lelki szükségleteit az Ür szine elé, együtt dícsérték az Istent,
együtt adtak -hálát a kegyelem áldásaiért, együtt énekelték a hívők anyaszent-
egyházának legszebb énekeit, melyek egy kis háromnyelvü énekeskönyvben
voltak összegyűjtve. Nekünk, a lutheri keresztyénség híveinek örömmel és
hálával fogadott elégtételül szolgált, hogy már az oxfordi megnyitó istentisz-
telet első énekeként s a későbbí istentiszteleteken is többször Luther hatalmas,
harci és diadaléneke. «Erős vár a mi Isrenűnk», harsant fel ennek az elkép-
zelhető legtarkább- összetételü gyülekezetnek az ajkán. Ilyenkor persze az ere-
deti német szöveg hangzott ki legerősebben: de a megfelelő 'angol és francia
szöveget is sokan énekelték nagy buzgón, még a jó görög-kelettek is. Mintha
ilyenkor egészen új szint, életet, edőt, jelentőséget nyert volna Luther hitben
enős lelkének ez a hatalmas megnyilatkozása!

Ezeken az istentiszteleteken és kőnyörgéseken forrottak igazán egybe a
lelkek és tapasztaltak meg nunden szétválasztó különbség ellenére az Una
Sanctá-nak, a szentek közösségének, az egy közönséges keresztyén anyaszent-
egyháznak eleven valóságát és belso egységét. Bizonyára ennek voll köszön-
hetö különösképpen is, hogy a tárgyalások eleitől végig egy szent felelősségnekí
a tudatában, békés, testvéries szellemben folytak le s a fennálló különbsé-
gek s át nem hidalt eltérések őszinte elismerése mellett is teljes egyértel-
műséggel elfogadott bizonyságtételekben mint az egyházakhoz intézett üzenetek-
ben végződhettek

Mind a két gyűlés üzenetéböl legerősebben }hangzik ki a Jézus Krisz-
tusról, mínt Isten Fiáról, a bŰ~1Í1eés nyomorúságba merült 'világ egyedüli
Megváltójáról és az ű anyaszentegyházának eleven valóságáról és egyetemes
egységéröl való bizonyságtétel. Mind a két üzenet felhívja a keresztyéneket és
a keresztyén egyházakat, hogy bűnbánat, egymástól tanulás, egymás értékei-
nek megbecsülése, kölcsönös megértésre törekvés útján keressék a közösséget,
az egységet életben, munkában, Isten-szolgálatban. Az oxfordi üzenet közelebb •..
ről, főkép az egyháznak a faj-kérdéshez, a népiséghez, az államhoz, a háború
kérdéséhez valóviswnyára, továbbá a keresztyén pevelésre vonatkozóan álla-
pít meg olyan irányelveket, melyek elsősorban a Szeritírásban foglalt Ige
igazságát kívánják érvényre juttatni. A jóval rövidebb edinburghi üzen et a
fentiek szerint egyszerű, tömör mondatokban hangsúlyozza a Krisztus anya-
szentegyházának egységét, rmelynek végre mínden széttagoltság fölött diadal-
maskodnia kell, hogy az egész keresztyénség élete egyeLlen nagy -bizonyság-
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tétellé válhassék az egyedül megváltó Krisztusról .a békételen és boldogtalan
emberiség számára.

A gyűlés-eken elért tényleges eredmények sorában nem csekély jelen-
tőségű az a közös megállapodás, ho:gy a kél gyűlés által képviselt mozgalom
mindegyik célkitűzéseinek épségben tartása mellett a jövőben közös szerve-
zetben kíván egyesülni. Tényleg nagyon sok szempont és komoly érdek szól
az egyesülés mellett és kétségtelen, hogy ha a «h'it és egyházszervezet» moz-
galmának vallási .és teológiai mélysége a «gyakorlati keresztyénség- mozgal
mának etikai lendületével párosul, _ez az egyesülés további hatásos lépést je-
lenthet a keresztyén egység útján.

Ha végül .azt kérdezzük, hogy a gyíllések üzeneteiben és az erekhez
csatolt részletesebb megállapodásokban mennyire érvényesült az evangéliumi
irányvonal, örömmel és hálával állapíthatjuk meg a következöket:

1. A görög keletiektől és részben az anglikánok tói túlhangsúlyozott
hagyományelmélettel (tradítíonism ussal) szemben mindinkább érvénvesült.
vagy legalább ellenmondásnélküli formai elismerésre jutott az Igének, a Szenl-
írásnak döntően irányadó tekintélye.

2. Üjabh .erős hangsúlyt kapott az az evangéliumi tanítás, hogy az új
életre és iüdvősségre jutás nagy kérdésében mindent egyedül Istennek a Jézus
Krisztusban megjelent kegyelmétől várhatunk (<<sola gratia») és ezzel kap-
csolatban a legkülönfélébb változatokban újra felhangzott Luther keresztyén-
ségének és teológiájának uralkodó mély hangja, a keresztről való bizonyság.'
tétel,

\

3. A hit felfogásában tovább utat tört magának annak 'személyes jel-
lege, melynél fogva az elsősorban a megbocsátó kegyelem bizodalmas elfo-
gadását j-elenti.

4. A .rajongó es egyoldalúan szellemieskedö irányzatokkal szemben
erőteljesen nyomult homloktérbe a kegyelmi eszközök, nevezetesen a szent-
ségek reális jelen tőségének elismerése.

5. Az egyház mivoltára nézve az intézményes felfogás mellett mind
jobban érvényesült az egyháznak mínt a hívők közösségének elismerése. Itt,
valamint sok más pontban is a lutheri keresztyénség hívei azt az élénk be-
nyomást nyerhettek, mintha a tárgyalások belső logikája éppen azt keresné,
ami nekünk, a lutheri reformáció híveinek, egyházunk hitvallásában oly vilá-
gos formában adva van. De örömmel állapíthattuk meg azt is,hogy éppen a
mi számunkra oly fontos kérdésekben gyakran találkoztunk református test-
véreinkkel.

Ha mindez nem érvényes ült is agyűlések megállapításaiban egészen
tisztán, ha a «trombita nem adott is egészen tiszta hangot», érzéketlenek és
hálátlanok volnánk, ha Jaz idegenszerű mellékzöngék nuart nem bécsülnénk
meg eléggé a trombita vezérhangjának valóban evangéliumi elemeit.

Amikor a gyűlések végén magamban elmélkedtem és egyes kedve-
zőtlen benyomásokkal .kellett küzderrem, a jó Isten adta, hogy eszembe jutott
valahogy a messze távolból a kívilágított gellerthegyi citadella képe. Ha nap,'
pal megy el az ember a ciladella falai mellett, csupa durva szürkés-barna kö
Dc ha az esti órákban kivilágítják, az egész citadella tiszta fehér alabástrom
fényében ragyog, mínt egy tündérvár. Az angolországi világgyűlésekhez ta-
padó emberi gyarlóságok is eltűnnek szemeink elől, ha arra figyelünk, hogy
ezekben a gyűlések bizonyságtétele hogyan adta vissza a Krisztusnak, a Világ
Világosságának reá esett fényét, Ha ezt a visszavert égi ,fényt meglátjuk, akko!"
mélységes hálával borulunk le a Kegyelem [Istene előtt, aki az Ö anyaszent-
egyházát ezen gyűlések által is előbbre vitte azon egységnek az útján, ame-
lyért Krisztus imádkozott. D. Dr. Prőhle Károly.
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Családvédelem és jogalkotás.
Ma már szinte napról-napra hallja az ember, hogy a családi élet vál-

ságba jutott. Valóban, ha tekintetbe vesszük, hogy a házasságkötések száma
állandó esést mutat (1930-ban még 9 0/00' 1935-bten 8.50/00), hogya születési
szám az utolsó tíz év alatt 26 %o-rőI 22.4 %a-re csökkent, viszont ezzel szem-
ben a bíróságok által felbontott házasságok száma egyre jobban nő (1930-ban!
70.5 0/00' 1935-ben már 74.4 0/00), a családi élet válságát aggodalommal meg-
állapító hangok nem látszanak alaptalanoknak, Ily körülmények között szinte
természetes, hogy az egyház, az állam és a társadalom minden erejét össze-
fogva igyekszik arra, hogy ennek a végzetes folyamatnak gátat vethessen.

Magától értetődik, hogyacsaládvédelem munkájából a jogrend is Ki
kell, hogy vegye a maga részét. A kővetkezö fejtegetések annak a megvilágítá-
sára szolgálnak, hogy ebben a mhrnkában a jogrendnek milyen feladat jut.
Elsősorban abból indulnak ki, hogy a család hol szorul egyáltalában véde-
lemre, majd rátérnek arra, hogy milyen téren lehet a jogi védelem eredmé-
nyességére számítani.

A család mindenekelőtt a keletkezésében szorul védelemre. Mínthogy
a mi társadalmi és jogi rendünk a családot a monogám házasság rendszerére
építi fel, itt elsősorban annak a feltételeit kell megterernteni, hogy minél több
házasság megkötése válhassék lehelövé. Egyike a statisztika legrégibb megálla-
pításainak, hogy .a házasságkötések száma mindenekelőft gazdasági tényezők
füg'gvénye. Ezen ,a téren tehát a védelem elsősorban gazdasági téren mozog,
Természetes azonban, hogy ma, amidőn a társadalmi élet rendkívüli differen-
ciálódása folytán .a modern állam egyre nagyobb és nagyobb területre kény-
telen a jogi rendezés körét kiterjeszteni, a gazdasági élet sem vonhatja ki ma-
gát az állami szabályozás alól. A gazdasági életnek megvannak ugyan a maga
törvényei, amelyekkel ellentétes folyamatokra őt kényszeríteni a jog eszkö-
zeivel semIehet, de ezeknek a törvényeknek a keretei között a jog a fejlődést
bizonyos irányban mégis irányítani tudja. Az a cél, amely felé a család védel-
mét fokozottabb mértékben érvényesíteni kívánó jogalkotásnak a gazdasági
élet folyamatát (terelnie kell: az önálló gazdasági alanyok tninél nagyobb szám-
ban való kialakulása.

1tt míndenekelött 'a fizetési és bérrendszernek oly módon való meg-
állapítására van szükség, amelyben a család védelmének ezek a szempontjai
megfelelőképpen érvényesülnek. Ma már lassankint minden állam rájön arra,
hogy igen fontos közérdekek kívánják az ilyen irányú jogfejlődést. A mi leg-
újabh jogalkotásunk is igen nagy lépéseket tett ebben az irányban. Elég, ha a
minimális munkabérek megállapítására, a nemzeti önállósítási alapra, a ma-
gánalkalmazotti törvényjavaslatra mutatunk rá. Hangsúlyozni kell azonbarr
azt, hogy ezzel a családvédelem még csak a kezdet kezdetén van, mert pl. a
köztísztviselői kar érdekében is több idevágó újításra volna még szükség.

Meg kell azonban jegyezni, hogy minden ilyen és hasonló jogi szabá-
lyozás csak megfelelő gazdas ági viszonyok egyidejű fennállása mellett tudja
a magá hatását kifejteni, mert önálló gazdasági alanyok keletkezése kizárólag
iogi úton nem érhető el.

Ami a családnak a fennállása alatt való védelmét illeti, itt míndenek-
előtt a bontó perek számának a nagyarányú megnövekedése vonja magára a
figyelmet. A budapesti házasságok közül 1903-ban 62 0/00' 1928-ban ellenben
már 163.7 ,0/00 szünt meg bontó ítélet folytán.

Ez ellen a helyzet ellen leghatályosabban a házasság felbonthatatlansá-
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gának a kímondása nyujthama jogi védelmet. N.agy kérdés azonban, hogy a
házasságok felbonthatatlanná tételévei a jog igazán szolgálná-e a családvédel-
met, Erre a kérdésre határozottan nemmel kell felelnünk. A házasság felbont-
hatatlanságának a lomondása a betegségnél rosszabb orvossággal kívánná il:

bajt meggyógyítani; és kétségtelen, hogy sokkal többet ártana, mint használna ..
Ha a jog nunden házasságot felbonthatatlanná nyilvánítaua, akkor ezzel nem-
csak hogy sok szociológiailag értéktelen látszatházasságot tartana fenn, hanem
azt is megakadályozná, hogy a házasfelek a már minden tartaimát elvesztett
köteléktől megszabadulva, esetleg új, életképes házasságot köthessenek. Ez
pedig nem erdeke sem az államnak, sem a társadalomnak, sem magának a
családnak.

Másik mód volna a bontó okok számának a csökkentése. Ez a megoldás
azonban szintén .nern mondható c'élnavezetőnek. Gyakorlatilag ugyanis úgy
áll a helyzet, hogy a bontó ítéletel~ feltünően nagy része a H. T. 77. § a)
pontjára alapított hűtlen elhagyás címén szüntetí meg a házasságot. A hűtlen
elhagyás mellett a többi bontó ok csak elenyészően csekély számmal szerepel.
Köztudomású viszont, ,hogya hűtlen elhagyásos bontóperek legtöbbnyire a
felek közös megegyezése alapján folynak le és az egyik fél által ilyenkor magára
vállalt vétkesség csak a felek közös velbatározását takarja. Itt Lehát csak a
hűtlen elhagyásnak a bontó okok közül való kivételétöl lehetne eredményt
várni. Ez a megoldás azonban lehetetlenné tenné a házasság felbontását akkor,
amikor az egyik fél valóban hűtlen elhagyast követ el, viszont ezzel szemben)
a megegyezéses válást sem küszöbölné 10, mert a válni akaró felek legfeljebb)
valamelyik másik bontó ok színleges eljátszásában egyeznének meg.

Maradna tehát, mint harmadik legcélszerűbb védekezési mód: az el-
járás nagyobb mértékben való megszigorítása. El kell azonban ismerni, hogy·
ettől sem lehet túlságosan nagy eredményeket várni, mert így a döntés leg-
feljebb csak idő és pénz kérdésévé lenne.

Természetesen a 'leghathatósabb védelem annak elérése volna, hogy
a házassági -kotelék: a mag.a tartalmái el ne veszítse. Ez a cél azonban jogi
eszközökkel nem érhető el. Ellen a téren az egyháznak és a társadalomnak
sokkal nagyobb feladat jut, mint a törvényhozó paragrafusairrak. Es miként
az előbb a gazdasági tényezők fontosságára, úgy itt elsősorban az erkölcsi ala-
pon való védekezés nagy jelentőségére kell rámutotnunk,

A család iazonban nemcsak keletkezésében és Iennállásában, hanem
továbbélésében is védelemre szorul. Felesleges itt hosszasabban utalni arra.
hogy a születések számának csökkenése milyen 'nagy rnértékben teszi lehe-
tetlenné egészséges és értékes családok kialakulását. Erre a körülményre már'
nagyon sokszor rámutattak és,ezek a tények, sajnos, eléggé ismertek szélesebb!
körök előtt is.

A kérdéssel foglalkozó irodalom a születések számának csökkenése
ellen többnyire a törvényes örökösödési rend módosítását, valamint az adózásf
rendszer bizonyos mértékű megreformálását szekta ajánlani, mint olyan véde-
kezési módokat, amelyek elsősorban a törvénybozót érdeklik.

.Ami a törvényles örökösödési rend módosítását illeti, ennek az elvnek
a hívei abból indulnak 10, hO(gy a születések korlátozásának egyik fő oka az
ingatlan vagyon elaprózódásától való félelem. Ki kellene tehát szerintük mon-
dani, hogy az ingatlan hagyaték oszthatatlan és teljes egészében száll át az
egyik őrökősre .(pl. a legidősebb férfi leszárrnazóra). Ezzel szemben azonban'
rá kell mutatni arra, hogy ott, ahol a vagyon főrészét az ingatlan teszi, új
forrása lesz la születések korlátozásának aza körülmény, hogy a második
stb. Leszármazó a vagyon fő részében nem örököl. Ott pedig, ahol nincs szá-
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mcttevő ingatlan vagyon, ez az intézkedés teljesen hatástalan marad. Az a
másik javaslat .pedig, hogyavégintézkedési jog olykép legyen korlátozva,
hogyavagyonnal való rendelkezés mértéke a gyermekek számától függjön,
annyira áttöri ,a magántulajdon sérthetetlenségének az alapelvét. hogy reá'
csak szükség esetéri kerülhet sor .

.Nagyobb eredményt lehet várni a célszerű adórcf'ormtól, amely az adó-
kulcs nagyságát a család létszámától teszi függővé. A mí adójogunkban ennek
az intézménynek az alapelvei megvannak (Progresszívadókulcs érvényesül aJ
jövedelmi és a vagyonadónál, sőt a ,2600/1933. M. E. sz. rendelet óta bizonyos
triértékben a .föld-, ház- és általános kereseti adónal ís.) Ennek az 'intézmény-
nek a szélesebb és hathatósabb kiépítése helyén való volna. A progresszív csa-
ládi pótlék, az anyasági biztosítás és gyermekagyi segély széleskörű meghono
sítása, valamint a gyermekneveltetés intézményes megkönnyítése esetleg szin-
tén eredményes lehetne.

Itt is új ból hangoztatni kell azonban .azt, hogy mindezek az ill lézkc-
dések csak közvetve szolgálhatják a gyermeklétszám emelkedését, mert aszii ..
letések számának apaelása elsősorban szitüén nem jogi, hanem gazdasági, ille-s
tőleg erkölcsi oleole köuetlcezménye.

Messze vezetne kitűzött célunktól, ha ezeknek a gazdasági és erkölcsi
tényezöknek a hatásaina is ki akarnánk térni. Itt csak annak a megállapítá-
sára szorítkozhatunk, hogya családoédelern terén a ioo, bár jelentős és hatá-
sos, de mégis csak másodrendű, közvetett szerepel játszik. Többnyire csak erŐr
síti és támogatja azokat a hatásokat, amelyeket a családoédeletti terén kö'lv.el-
Ienűl irányadó erkölcsi és gazdasági tényezők kijeitenek. Amennyire kívánatos'
tehát, hogy a törvényhozás ezekkel a kérdésekkel behatóan foglalkozzék, ép
annyira fontos és szükséges, hogyacsaládvédelem nagy munkájából az erkölcsi
és gazdasági tényezők irányítására elsősorban hivatoLt egyház és társadalom'
is kivegye a maga részét.

Dr. Arató István.

A hitnek, ennek a fenséges adománynak és hinesnek elő kell törnie
és bizonyossá lenni előttem, lsten, az angya"1ok előtt, az ördögök és az
egész világ előtt, hogy igazi hit legyen. Mert a drágakőnek nem az a
hivatása, hogy rejtve maradjon, hanem hogy hordják. Igy kell a hitet is
"hordani" és tneguallani. Luther Márton.

Az első pünkösd napjaitól fogva mindmáig az apostolok igéjéből
sziileieit az Egyház, az apostolok igéje növelte naggyá, felfegyverezte hiva-
tására, erősítette, elhívta, megvilágositoffa, megszentelie és megtartoita.
Az Egyházat az apostolok igéje mindig egyesíteni fogja és ami még ennél
is több, ez az ige lesz mindenkor diadalmas, eleven forrása az egy
közönséges, örök Egyháznak a napok végezetéig. Jóllehet senki sem oltal-
mazza és pártiogolia, mégis ez az ige csodálatosan tartja meg és oltal-
mazza az Egyházat s miatia a világot. Lőhe Vilmos.
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5ZÉLJEGYZETEK
Az élet és az iskola
viszonyának a kérdését újra időszerű-
vé teszi a szeptember. A szülők szá-
mára időszerűbb a tanév végén, de
éppen az a kívánatos, hogy az iskola
is, a társadalom is akkor vegye fonto-
lóra a nevelés ügyét, amikor elkezdő-
dik a munka, Minden tapasztalatunk
arra utal, hogy az iskola és az élet kö-
zött míndenkor feszültség lesz, amely
elkerülhetetlen, mert az iskola mindig
a mult tanulságaiból veszi a nevelés
rendjét, az élet viszont a jövő tit"
kait hozza. A probléma tehát mindig
meg fog maradni, Egyen azonban
lehet segíteni. Azon, hogy a mult
é'i a jelen tanulságait valóban hasz-
nossá tegyük, elvek és eszmények ked-
véért el ne leplezzük. Itt van például
a becsületesség hasznának a kérdé-
se. Az iskola ma is azt tanítja, hogy
az életben legbiztosabban a becsü-
letesség boldogít. Ez nyilvánvaló. té-
vedés. Az ebből származó baj t igen
sokan azzal gondolják orvosolni,
hogy azt kívánják : neveljen az iskola
olyan magatartásra, amely igazán se-
gít sokravinni. Mások ragaszkodnak
az illúziók állítólagos áldásához. A
megoldás kétségtelenül nehéz, ha az
idealizmus és az eudaemonizmus áram-
lásaira bízzuk magunkat, de előbbre-
jutunk, ha nem tévesztjük szem elől
a valósá'gokat. Az egyik valóság Isten
törvénye, amelynek engedelmeskedni
tartozunk, a másik az a világ, amely-
ben élünk. Rögtön baj van, ha az
egyiket elhallgat juk. Persze nehéz úgy
tanítani Isten parancsolatait, hogy
egyúttal megmondjuk, rnennyire nem

törődik ez a világ Urával, de a nehéz-
ség sohasem ment fel minket a fel-
adat alól. Az állam rendelkezése sze-
rint működö iskolákra legfeljebb köz-
vetve lehet az evangélikus keresztyén-
ségnek hatása, saját ískoláinknak azon-
ban akadály nélkül meg lehetne való-
sítaniok az élet valóságaihoz szabott
nevelést. Ennek ép úgy meg kell tör-
ténnie, mint ahogy általánosan és gyö-
keresen ki kell irtanunk azt a zsidós
nézetet, hogy a «vallásos» ember bol-
dogul legjobban. - Hogy az eszmék
világa mennyire hamis, az elvek meny-
nyire tehetetlenek, arra igen jól taní-
tanak a legutóbbi hónapok. Azsiában
hadüzenet nélküli háború dúl, a Föld-
közi-tengeren feléledt a kalóz-szellem.
Ötven évvel ezelőtt semmiképpen, öt
évvel ezelőtt is csak nehezen tudta
volna az európai civilizáció embere
elgondolni, hogy így felrugják a jog-
rendet. De ne sajnáljuk a jogban való
bizalom megrendülését. Aki a jognak
is Ura, abban kell bizakodnunk.

Hallesby Ole
akinek elmélkedése jelen számunk ele-
jén olvasható, az osloi evangélikus
gyülekezeti teológiai fakultás profese -
szora. A norvég s általában skandi-
náv teológiának és egyházi életnek
ezt a vezéralakját abból az alkalom-
ból szólaltatjuk meg folyóiratunk ha-
sábjain, hogy a szeptemberben Buda-
pesten tartandó nemzetközi keresztyén
diákkonferencia előadójaként meglá-
togatja hazánkat .s ezzel kapcsolatban
a soproni hittudományi karon is elő-
adást tart.
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SZELLEMI ELET
,

Tolnai Vilmos és Pekár Gyula,
a magyar irodalom két legutolsó halott-
ja a magyar evangélikusság számára kü-
lönös gyászt jelent. Tolnai előbb a pozso-
nyi, majd a budapesti evangélikus gimná-
zium, később a pécsi egyetem tanára a
szépirodalomtól fordult a nyelvészet, il-
letve az irodalomtörténet felé. Sok rész-
lettanulmánya közül az Aranyról. Ma-
dáchról és Széchenyiről írottak a legki-
emelkedőbbek. A lelki dolgok iránti von-
zalmáról a Magyar költők hit vitája c. ér-
tekezése tesz tanuságot. - Pekár Gyula,
a századforduló egyik kedvelt írója ro-
mantikus árnyalatú regényeivel, elbeszé-
léseivel és színművei vel sok nagy külső
sikert aratott. Különösen a súlyosabb tör-
ténelmi témák érdekeltek. Az irodalom
terén elért eredményeit felülmúlják a po-
litikai és társadalmi életben aratott si-
kerei. Egyházával való kapcsolatainak je-
lentősebb külső jelei a Luther-Társaság-
ban viselt ellöki tisztsége és a 'I'urání
Társaságban az északi evangélikus test-
véreinkkel való kapcsolataink kiépítése
érdekében kifejtett buzgólkodása. H. Z.

A most jubilál6 Nemzeti Szinház
története mindennél szemléletesebben tük-
rözi vissza a magyar szellemi és társa-
dalmi élet hullámzásainak : felfelélendü-
leseinek és hanyatlásainak száz év óta le-
folyt váltakozásait. A színház a magyar
társadalom egyik hatalmas és a társa-
dalmi osztályok nagyrészét egyesítő eröíe-
szítésének köszöni eredetét. A reform-
korszakban a legnemesebb nemzeti tö-
rekvéseknek nagyszerű ösztönzöje, az el-
nyomatás idején pedig odaadó megtartója
volt. Szellemi életünk dekadenciájának
korában minden befolyásolás ellenére is
a régi magyar és az idegen értékek se-
gítségével egy jobb jövő előkészíttéret
végezte. Napjainkban pedig, bármennyire
megkörnyékezfék is a helyes- és ferde-
irányú kísérletezések, kisebb-nagyobb ki-
lengésekre késztethették, de rendeltérésé-
nek betöltésétöl nem tudták eltéríteni. Az
alapítók lelkéből olyan hatalmas erővel
kiáradt szolgálat szelleme volt ennek a
páratlan magyar csodának titka életének
első száz esztendejében. H.

Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállí-
tást

rendeztek a Budapesten tartandó nemzet-
közi nyomdászkongresszus alkalmából. A
kiállítás egyes részletei igen különbözö
értéket képviselnek. A legmegragadóbb,
a legnagyobb pedagógiai érzékkel össze-

állított és a legsokatmondóbb rész a21
írás, a könyv és a nyomdászat fejlődését
bemutató első terem. A legkevésbbé ér-
deklődő laikus néző előtt is egyszerre vi-
lágossá válik a bonyolult hármas fejlő-
dés minden lényeges mozzanata. A ma-
gyar nyomdászat történetet bemutato térké-
pek nagyszerüen illusztrálják a reformá-
torok korszakalkotó munkáját: a magyar
müvelödés terén is, és egyúttal azt a
szörnyü törést is, amit a szellemi fegyve-
reknek a protestantizmus kezei közül va-
ló kicsavarása jelen.tett. Igen ügyes a ma-
gyal' nyomdai ízlésnek stílustörténeti fej-
lődését bemutató összeállítása; kevésbbé
mondható ez el a kiállított kézírásos és
nyomtatott ritkaságaink gyűjteményének
feltálalására. A jelenlegi magyal' könyv-
kiadást reprezentáló gyüjtemény csak-
ugyan hü képe mai könyvkiadó-politikánk
zűrzavarának és üzleti egyoldalúságainak.
Megdöbbentően szemléletes a nyomtat-
ványoknak egy ember életében - a szű-
letésétöl a haláláig - való szerepének
bemutatása. A magyar sajtó fejlődésének
száz esztendejét és az újságírói munkát
illusztráló gyüjtemény kevésbbé mutatós.
Az evangélikus sajtónak a kiállításon
való alárendelt szerepe mindennél éleseb-
ben vet fényt szervezetlenségünkre és
megfelelő képviseletünk hiányára. Az
egész kiállítás jelentős fogyatkozásai el-
lenére is az utolsó évtizedek egyik Ieg«
monurnentálisabb, legoktatóbb jellegü és
a legnagyobb körültekintéssel készült al-
kotása. H.

Papok tüköre.
Rákosi Viktor rajzolta meg először az

«Elnémult harangoke-ban a román ten-
gerbe felszívódó reformátusokat. Pap-hő-
sének nincs egy mentö mozdulata. Utolsó
leheletéig kengat ja a vészharangot. In-
kább a faj veszedelmét látja, mint pusz-
tulását a hitnek. Ez a háború elötti kép.

A háború alatti helyzetet festi Makkai
Sándor a «Holttengers-ben, Katona Lász-
ló rajongó idealizmussal, tudományos tö-
rekvésekkel telve vetődik el egy clhagya-
tott mezöségi faluba. Fel akarja emelni
a népet, a nélkül, hogy ismerné ée meg-
érten é a falusi életközösséget es szelle-
met. Lelki munkát akar végezni, de a21
akadályok, kudarcok lelohasztják ambi-
cióit. A filozófiában keres kárpótlást.
Gyökértelenül él falujában. Be kell lát-
nia, hogy hangulatból fakadó «lehajlással»
nem lehet emelni a népet. Lelkésztársait
is össze akarja fogni munkára, egy kitörö
járványnál szembeszállva a babonával,



minden jóakarattal, de csendőrszuronnyal
akar segíteni, mire annyira tarthatatlan
lesz helyzete, hogy valósággal vissza-
menekül a városba. Mákkai Holtten-
gernek látja a magyar falut, de vajjon
az evangelium is így látja-e ?

A kisebbségi sorsban élő falu életét
vetíti elénk Balázs Ferenc a «Zöld ár-
víze-ben. Nem regény ez, inkább pilla-
natfelvételek sorozata. A parasztok lelki
életet nem élnek, de erős újításvágy moz-
gatja őket. Állandó pénzügyi ellentétek
vannak a gyülekezet és papjuk között. Az
unitárius pap semmi szel-epet sem visz a
faluban. A taníJtó a tett embere. Szociális
eszmék fűtik. A faluépítő munkába az
embereket is bele akarja vonni. Tervei
azonban a pap hiúságán, rangféltéséri
és a hívek fösvénységé.n megbuknak. A
kís iskolásokból akar új és igazabb nem-
zedéket nevelni, miután csalódik az idő-
sebbekben. Papok szerepelnek, akiknek
sejtelmük sincs az evangéliumról, csak
szociális felelősségű társadalomjav ítók.
Balázs hisz a szociális evangelium hatal-
mában és a jövő nemzedék nevelésétöl
vár mindent. László Dezső azt írja Ba-
lázs nekrológjában, hogy ö a kísebbségí
életakarat leggazdagabb és legeredetibb
erdélyi jelentkezése. Új szervezetek, in-
tézméuyek létre jöhetnek ebből a buzgó-
ságból, de új emberek csak az evangé-
lium hatálmából lesznek. Ezt hiányol-
juk ebben a regényben. u· b. e,

Egy mintaszerű iskolatörténeltel
örvendeztette meg S. Szabó Józse! «A
ceglédi református iskola története» (Ceg-
léd, 1936, 213 lap) c. könyvével a pro-
testáns egyháztörténetírást. A ceglédi is-
kola sohasem volt számottevő. A mohá-
esi vész után, 1545-ben már mín-
den bizonnyal protestáns. Törőkkor-
beli fennállása volt egyetemes magyar
szempontból a legjelentősebb.. A törők
t. i. a katolikus egyház és iskola mükö-
dését sehol sem tűrte meg. Az általa
megszállott területen a magyar szelle-
mi élet fenntartói és fejlesztői a protes-
táns tanárok voltak. Cegléd, mint törők
kincstári birtok, viszonylagos békét él-
vezett j ez a körülmény lehetövé tette,
hogy Debrecen particulájaként az alsóbb
négy klasszishoz a poetak és rétorok,
majd a logikusok két osztályát kapcsol-
ja, azaz az iskolát körülbelül a mai gim-
náziumnak megfelelő fokra fejlessze. A
ceglédi intézet hanyatlását a felszaba-
dító háborúval kapcsolatos, zavaros ál-
lapotok és a később nagy erővel megin-
dult rekatolizáció vezette be. 1753-ban a
helytartótanács az iskolát letokozta. A
XIX. sz. elején az iskola élére rektorpro-
fesszorok kerültek. Müködésűkkel Cegléd-
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nek Debrecenhez való kapcsolatai né-
mileg meggyengültek , viszont néhány ki-
válóbb egyéniség (főleg Czeglédi Mihály)
igen sokat tett iskolája színvonalának
emelése érdekében. Utoljára 1864-ben tá-
masztották fel a gimnáziumot, azonban
már 1869-ben végleg megszünt. S. Sza-
bó egész munkája folyamán számot vet
az országos víszonyokkal, tekintettel van
az állam tanügyi politikájának kihatá-
saira j sőt nemcsak a helybeli egyház,
hanem a város és a vidék gazdasági és
társadalmi viszonyainak alakulását is nyo-
mon követi. A könyv jó példa arra, mi-
képpen kell és lehet szélesebb körben
végzett kutatások eredményeit a helytör-
téneti kutatások adataival összhangba-
hozva, egy erösen elhatárolt kérdés meg-
világítására felhasználni.

Befejezésül még csak azt emeljük ki,
hogy a oeglédi evangélikus egyház meg-
alakulása a tanúgyi viszonyokban Mária
Terézia alatt beállott változásokkal volt
kapcsolatban. Mária Terézia u. i. meg-
tiltotta az «akatolikusok»-nak, hogy, ha
saját egyházuknak nem volt iskolája, a
testvéregyház (evangélikus, vagy refor-
mátus) iskolájába járássák gyermekeiket.
A ceglédi evangélikusoknak. kik addig
a reformátusok gondozásában állottak,
nem lévén iskolájuk, a rendelet értelmé-
ben a katolíkus iskolába kellett volna
küldeniök gyermekeiket. Hogy ezt el-
kerüljék, elöbb 1791-ben önálló egyházat
alakítottak, a kővetkező évben pedig meg-
nyitottak iskolájnkat is. D,. K,ing Miklós.

Payr Sándor:
Z1"ínyi prákátora. Történeti sz ínmű

négy felvonásban. Harangszó-könyvtár.
Györ, 1937.

Öröm "Volt számunkra, amikor ez a da-
rab megjelent a Harangszó hasábjain és
öröm számunkra, amiko!" most könyv-
alakban is megjelenik. Meg is ragadjuk
az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk
érette mi is a szerzőnek, a magyar egy-
háztörténetírás nesztorának. Nem hall-
gathatjuk azonban el a fölött való szo-
morúságunkat sem, hogy ez a mü csak
most, megírása 'után 24 esztendővel jele-
nik meg. Hiszen jókor jelenik meg, az
bizonyos, mert az egyházias irányú Laien-
spiel Németországban való föllendülé-
se talán a mi ifjúságunkat is biztatja és
neveli az evangelium szolgálatának ilyen
médjára s így ma jó reménységgel vár-
hatjuk, hogy egyre számosabb követöje
támad azoknak, akik maris előadták Payr
Sándor darabját. Milyen kár azonban,
hogy a szerző csak most kapja ezt a biz-
tatást! Hány ilyen darabb al ajándékoz-
hatta volna meg - kellő biztatás után
- egyházi irodalmunkat! Vagy remél-
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hetjűk ezt most is? Hiszen Payr Sán-
dor történelmi munkái telve vannak drá-
mai feldolgozásra kinálkozó témákkal.

P. P.

vezet, hiszen a házassággal csak mint
tömegjelenséggel foglalkozhatik sannak
morális tartalma megközelíthetetlen mód-
szere számára. Azonban így is nagyon
értékes és szemléletes eredményekre jut-
hatunk segítségével. Ennek a vaskos
könyvnek a gazdag tartalmát itt még
csak vázlatosan sem sorolhatjuk elő, ki
kell emelni azonban azon, számunkra kü-
lönösen is fontos vizsgálódásokat, me-
lyek a felekezetek házasodási aránysza-
maira, avegyesházasságokra és az el-
válások felekezeti megoszlására vonat-
koznak. Ezeket az adatokat különösen a
fővárosi lelkészeknek kell tanulmányozni,
belőlük sok okulás meríthetö a lelkipász-
tori munka számára. De rendkívül ér-
dekes és tanulságos e könyv mindazok
számára is, akik a magyarság életproblé-
máival foglalkoznak. K.

Külföldi folyóiratok.
A Furche (Berlin, Furche-kiadás, meg-

jelenik havonként, ára negyedévenként
1.47 RM) július-augusztusi kettős szá-
mában Hanns Lilje és Visser 't Hooji az
egyház ökumenikus feladatáról ír, WUl'm
württembergi püspök Bengelről közöl mé-
lyonjáró tanulmányt, Walthel' Machleidt
pedig Stein báró nak, Poroszország újjá-
építőjének bizonyságtételét tárja az 01-
vasók elé. Eberhard MüllCT népszerű dog-
matikájában Isten igéjéről és a Bibliá-
ról ír, Thomas Breii egy közölt prédiká-
ciója a lipcsei misszionáriusok kibocsa-
tásakor hangzott el, Stuarperich. befejezi
Dosztojevszki-tanulmányát. Apróbb köz-
lemények egészítik ki a valóban gaz-
dag tartalmú füzetet.

A Luthertum (Leipzig, Deíchert-kia-
dás, megjelenik havonta, ára negyedéven-
ként 1.13 RM) júliusi számában Stein-
lein befejezi Luthernak az ószövetséghez
való viszonyáról szóló tanulmányát, Aust
és Stocker írásai tanulságos. gyü-
lekezet és egyháztörténeti közleményeket

Szél Tivadar: adnak, Elert a keresztyénség helyzetével
A budapesti házasságok. Budapest, foglalkozik a szovjetben.

a Székesfőváros Statisztikai Hivatalá- Az Evangelische Theologie (Mün-
nak kiadása, ára 5 P. chen, Kaiser-kiadás, megjeleník havon-
Manapság közhely lett a családi élet ta, ára negyedévenként 1.50 RM) júliusi

válságáról beszélni. Az ilyen beszédnek Iüzetében Albert Schiidelin. a «vallásos»
legtöbbször csak egyéni s ezért sokszor és «keresztyén» fogalmak értelmével fog-
nagyon részleges és alanyi benyomások, lalkozik, Hans Hellbardi az ótestámen-
megfigyelések szolgálnak alapul. Azért tomi teol. irodalom újabb termékeit tár-
nagyon értékes szolgálat, amidőn most gyalja, Gottfried Niemeuer pedig a po-
dr. Szél Tivadar, aki régóta foglalkozík litika teol. etikájának a szükségéröl íro
a nagyvárosok népmozgalmi kérdéseivel, A Deuische Theologie (Stuttgart,
részletes vizsgálat alá veszi statíszti- Kohlhamrner-kiadás, megjelenik havonta,
kai adatok feldolgozásával' a budapesti há- ára negyedévenként 1.13 RM) júniusi
zasságokat. Hiszen, ha valahol, úgy a füzetében Bornicamm Erich Seeberg kri-
fővárosban kell észlelni, hogy a házasság tikai magatartása ellen emel szót, Adolf
intézménye körül milyen változások rnen- .~. Wilhelm Macholz pedig egy nagyobb-
nek végbe. A statisztika módszere per-. szabású tanulmányt kezd «Az Egyház
sze csak nagyon durva megfigyelésekre az időben» címen. K.

Dr. Gárdonyi Zoltán:
Liszt Ferenc magyal' stílusa. (A

Musicologia Hungarica IlL), Buda-
pest, 1936.
Az új magyar szepirodalom szinte pő-

rére vetköztette Liszt Ferencet. Életese-
ményeinek a változatos sorozatából ké-
szülhet nagysikerű regény. De nem biz-
tos, hogy ezzel az olvasó közelebb ke-
rült Liszt zenei egyéniségének a meg-
látásához. Az sem használ a Liszt-kér-
désnek, hogy külfőldön egymásután lát-
nak napvilágot a szándékosan egyoldalú,
vagy elferdített írások Liszt magyarságá-
nak a kétségbevonásával. Ezért örömmel
kell fogadnunk Gárdonyi Zoltán ezen
értekezését, melyben a magyar zenének
Liszt Ferencre gyakorolt hatásait tár-
gyalja. Mélyreható analizis útján bon-
colja összes müveit s keresi meg ben-
nük azokat az eszközöket, melyekkel
Liszt a magyarság eszméjét zenéjében
kifejezi. Ezek a fiatal Liszt verbunkós
zenéből merített bokázó zárófigurája, a
«pontozott» ritmus, a bövített másod, a
moll hangsor 4. lépcsőjének a feleme-
lése stb. Világosan tárja elénk a cigá-
nyos játékrnodor Lísztre gyakorolt ha-
tásait, tisztázza a rapszódiák kérdését,
kímutatja Liszt zenéjében a magyar har-
ciasság és hősiesség zenei képviselőjet :
az indulószerü tematikát, valamint a ca-
denza-szerű futamokat. Mindezek a stí-
luselemek a mai magyar nép zenei ku-
tatasok tükrében már bizonyos mértékig
csak «magyaroskodás»-nak látszanak. Er-
re a végkövetkeztetésre jut el Gárdonyi
is, amikor Liszt magyar stílusának a
gyökerét a mai muzsikus számára «kirne-
rülts-nek és «megüresedetts-nek érzi.

Kapi-Králik Jen6.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Vár kerület 66.
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1937. Szeptember. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Hitvallás és keresztyén
tanítás.

Luther Martin:
Sclvmallcaldische Artikel. München,

Kaiser-kiadás, 1937, ára 0.90 RM.
400 esztendős Luthernek ez a szen-

vedelyes hangon megírt nagyszerű írása.
E jubileumi alkalomból jelentették meg
külön füzetben is a müncheni Luther-
kiadás szövege szerint. G. Merz, a kiváló
Luther-ismerő írt hozzá általános törté-
neti bevezetőt és a szöveghez bő teoló-
giai magyarázatokat. Igy kétszeresen él-
veret olvasni. A mai küzdelmes egyházi
helyzetben ennek a hitvallási iratunk-
nak fokozott jelentősége van: bátorságot
és harci kedvet ad. A katolicizmus és
a reformáció köztí különbséget ma is de-
rekasan megismerhetjük belőle; s erre
szükségünk is volna a ránk köszöntö
nagy «katolikus» esztendő helyes meg-
ítélése végett. s. L.

Müller, Dedo Alfred:
Ethik. Der evangelische Weg der

Verwirklichung des Guten. Berlin, 1937.
'Iöpelmann-kiadás, 468 lap, ára 5.63
RM.
Ez a nagy erkölcstani mű oly időkben

látott napvilágot, amikor nemcsak a né-
met protestantizmus éli legválságosabb
napjait, hanem az egész keresztyénség is
döntő történelmiforduló előtt áll. A
szerzö minden lehető oldalról megvilá-
g·ítja a keresztyénség létkérdéscit és szin-
te a nép nyelvén, gazdag illusztrációkkal,
müvészien egyszerű elöadási formában
szemlélteti azt a kényszerítő szükségsze-
rüséget, amely értékes művát a nyilvá-
nosság elé hozta. Müller erkölcstana nem
a régi fogalmi teológiák legfrissebb haj-
tása, hanem az újonnan kialakult kon-
krét és reális teológia életből sarjadt éS
élethez szóló erkölcstana. Nagy súlyt he-
lyez a Jézusban lett isteni kinyilatkoz-
tatás bibliai és reformátori kifejtésére, de
hasonló gonddal, alapossággal és sz ív-me-
legséggel fordul e világ szürke, hétköz-
napi dolgai felé is.

Dc Müller nemcsak megállapít, kifejt,
szemleltet és motivál, hanem élesen és
igazságosan kritizál is. Számbaveszi a
modern élet azon hatalmas tényezőit,
amelyeket a régi etikák alig érintettek.

Politika, tudomány, míndennapi élet és
vallásosság' müvében az evangélium mé-
rövesszeje alatt állnak és az olvasó vilá-
gosan látja mindegyik bünét s ennek leg-
rejtettebb mozgatóját. Ezért a mü nem-
csak a konkrét teológia legfrissebb gyü-
mölcse, hanem a radikális teológiáé is.
Különösen áll ez ott, ahol Míaller a kö-
zösségi életformák keretében a családról,
a népről, a nemzetről, az államról és a
háborúról szól.

Mivel Müller különös figyelmet fordít
a keresztyén-ellenes hatásokra. könyvét
különösképpen ajánlhatjuk az ifjú teoló-
gus-nemzedéknek, amely állandóan a val-
lásosság és a kínyilatkoztatás, a tudás
és a ~t, a világ és az egyház közötti
feszültségben él, E mellett nagyon sokat
tanulhat' és sok indítást nyerhet belőle
minden igehirdető, lelkipásztor, tanár és
tanító, de nem utolsó sorban a modern
családi élet is. A mü valóban nemcsak
szaktudósoknak, hanem mindenkinek
szól. vitéz Magassy Sándor,

Vogel Heinrich:
Eiseme Ration eines Christen. Mün-

chen, 1.936, Kaiser-kiadás, 172 lap.
Ára 2.10 RM.
A «vas-adag» a katona legszükségesebb

harci felszerelése. Vogel Krisztus har-
cosát kinálja meg azzal a lelki fegyver-
zettel, amellyel a keresztyén életnek ma
különösen megnehezedett harcát diadal-
masan vívhat ja meg. Csodálatos egysze-
rüséggel és világossággal fejti ki a ke-
resztyén hit egész tartalmát. Nem akar
«Istenről és az isteni dolgokról Iecsegní»,
hanem tudatában van annak, hogy min-
dennél [ontosabb annak halló fülekkel va-
ló meghallása, amit Isten mond nekünk.
Szigorúan a kinyilatkoztatás alapján tár-
gyalja tehát azt az igazságot, hogy a há-
romságos Isten szólt és szól az emberhez,
cselekedett és cselekszik vele és jóllehet
felöleli az egész keresztyén dogmatikát,
könyve olvasása a hit legnehezebb kér-
déseinek és titkainak tárgyalásánál sem
válik nehézzé és fárasztóvá. Szerzöjének
különös karizmaja az eleven, szemléletes,
a szó legnemesebb értelmében vett élve-
zetes előadása, ill. nyelve. Teológus é"
világi ember, hívő és kereső lélek egy-
aránt csak haszonnal mélyedhet el eb-
ben a nagyon értékes könyvben. Kíválóan
alkalmas segédeszközül kinálkozik lel-
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készeknek a konfirmandusok és felnőttek
oktatásahoz is. A könyv egyik fejezete
«Kurze Instruktion fül' einen Soldaten
Jesu Christi» címen külön is megjelent és
olcsó áránál fogva (0.12 RM) tömeges ter-
jesztésre van szánva. B. O.

Vogel HeÍDricb:
Das Wort ward Fleisch. München,

Kaiser-kiadás, 1936, 47 lap, ára 1.28
RM.
Ez az írás a Krisztusról szóló taní-

tást fejtegeti oly módon, hogy Ján. 1,1-
18-at értelmezi. Fejtegetése több, mint
írásmagyarázat s azért leghelyesebb lett
volna, ha mondanivalóját rendszeres, ösz-
szefüggő formában tárja fel. Igy gondo-
lattartalma áttekinthetőbb lett volna. Vo-
gel arra törekszik, hogy az egyház ta-
nítását Krisztusról a dialektikai teoló-
gia fogalmi kincsével kifejezve,az Irás
alapján igazolja. Ez teszi fejtégesését
értékessé s hasznossá nemcsak a teoló-
giai tudomány, hanem a gyakorló lel-
kész számára is. K.

BrUDDer EmU:
Das Wort Gottes und .der moderne

Mensch. 112 lap, ára 1.50 RM és
Eros und Liebe, 45 'lap, ára 0.60

RM. Berlin, Furehe-kiadás.
Brunnernek, a zürichi egyetem ná-

lunk is ismert nagynevű professzorának
kiváló képessége van arra, hogy a ke-
resztyén hit gondolatvilágát világos, a
modern ember számára is érthető és fo-
galmilag megközelíthető formában adja
elő. E két műve is tanuságot tesz erről.
Az első kísérlet arra, hogy a keresztyén
hit maradandó tartaimát közelebb hozza
a modern emberhez s megmutassa, hogy
a modern ember problémái is csak a ke-
resztyén hit világításában oldódnak meg.
Evégből Brunner igyekszik egyfelől a
keresztyén hitet megtisztítani attól, ami
az antik világkép ma már elavult és meg-
haladott fogalmi kincsét, annak eredeti
tartaimát a modern ember 'elől elta-
karja, másfelől pedig a keresztyén hit-
nek az eredeti bibliai tartalmát a mai
gondolkozás fogalmaival kifejezni. Ez a
kísérlet meglepöen új színeket -és mély-
ségeket tál' fel emberlétünk alapvető kér-
désének, a teremtéshitnek, a Krisztus-
valóságnak, a meg váltásnak, a közösség
értelmének és jelentőségének tárgyalá-
sánál. Hogy minden ilyen kísérletnél van-
nak problematikus mozzanatok is, az
kétségtelen. De Brunner fejtegetései en-
nek ellenére igen alkalmas segttséget
nyujtanak ahhoz, hogy modern gondol-
kodásunk fogalmaival a keresztyén -hit
világához közeledjűnk.

A második füzet a keresztyén ezeretet
és a természetes eT08 (magyarul a nem-

csak szekszuális értelemben vett szere-
lem} értelmét és viszonyát tárgyalja s
kimutatja, hogy a természetünk alap-
jellegéhez tartozó eros (szerelern) csak
úgy építheti éa gazdagíthatja életünket,
ha azt a krisztusl szeretet tisztítja meg
és formálja újjá. E kicsiny, de rendkívül
gazdag tartalmú írást fokozott mérték-
ben ajánljuk olvasóink figyelmébe. K.

Nebe, Olto HeDDig:
Kümpfende Theologie. Theologia mi-

Iitans sorozat, 11. füzete. Leipzig, 1937,
Deiehert kiadása, 233 lap, ára 0.49
RM.
Ma széltében-hosszában a teológia al-

konyát látjuk. Nemcsak a keresztyén-
ség körén kívül állók támadásának és
gúnyjának a céltáblája, hanem az egyhá-
zon belül is közönyösség, sőt elutasítás
fogadja. Jelszavakkal intézik el. «Mind-
ez csak elmélet». «Messze áll az élet fö-
lött». «Csak fogalmakkal dobálózik»,
«Egyszerű hitre van szükség». «Fő a gya-
korlat». Az bizonyos, hogy a háború
elötti teológia jó részben rászolgált erre
a becsmérlésre. Azonban soha nagyobb
szükség nem volt igazi, élő, harcos teo-
lógiára, mint éppen napjainkban. Nebe
felriaszt minket a mai helyzet halálo-
san komoly voltára. Élet-halálharcba ke-
rültünk. A keresztyénség léte forog koc-
kán. .Az evangélium ügye ugyan bizo-
nyosan nem bukik el, .de a mi keresz-
tyénségünk bizony könnyen csődöt mond-
hat. Ojpogány vallásos .meggyözödések
árasztják el a közéletet, becscmpészik ma-
gukat 'az egyházba, meghamisítják az
evangéliumot, megfertőzik a hívők gon-
dolkozását. Az evangélium igazsága meg-
követeli, hogy nyitva tartsuk szemün-
ket és tisztán meglássuk ezeket a vesze-
delmeket. Hogyan tudjuk felismerni a
kísértéseket, hogyan tudjuk megállni he-
lyünket, ha szélnek eresztjük a teológia
szolgálatát? Aki lustaságból hallani sem
akar arról a kemény szellemi munkáról,
amivel a teológia üzése jár, az elárulja
az evangelium ügyét. u.

Lau Franz:
Das Heil des Volkes und das Evan-

gelium. Leipzig, 1937, Deichert-kia-
dás, 22 lap, ára 0.49 RM.
Arról a kérdésről szól : összefügg-e

egy nép jóléte az evangéliummal? Terje-
delmével ellenkezőleg jelentős a füzet,
mert a szerzö alap os Luther-iamerettel
tárgyalja ezt a Németországban ma na-
gyon aktuális kérdést. Nem Lau, hanem
Luther felel a felvetett kérdésre azzal:
igazi jólét és lelki áldás együvé tartoz-
nak; éppen azért meg kell értenie a mai
embernek is Luther azon szavát: keresz-
tyén iskolákat, hogy az evangélium aa



egész ország (Magyarország is!!) boldog-
ságára és üdvére legyen!

K. P.

Szentírástudomány.
Frey Hellmuth:

Das Buch der Weltpolitik Gottes.
Kapitel 40-55 des Buehes .Iesaja.
Stuttgart, 1937. Calwer Vereinsbuch-
handlung, 296 lap, ára kötve 4.13 RM.
Ez a könyv Ezsajás könyve 40-55.

fejezeteinek (az ú. n. «második Ezaajás»-
nak) a magyarázata. Az egyes szakaszok
részletes tárgyalásai után teológiai össze-
foglaló értelmezést nyújt. Második Ezsajás
az 6testámentom (és az újnak is!) helyes
megértésének az őre, az Isten országa;
mult ja es jövője talányának az első szem-
lélése mellett: a megfeszített és a Ieltá-
madott Krisztusról szóló nagy üzenet, az
«ótestámentomi evangéllum».

A prófétai irat formai tárgyalásánál
folyton kiütközik, hogy nem az a fon-
tos, hogy ki volt, aki írta és többen vol-
tak-e, tehát nem megazokott irodalom-
kritikai főszempontok, hanem az egész
prófétai könyvet: «eg,!! Istennek a Lelke»
hatja át s teszi kinvilatkoztatássá, amely
előtt el kell némulnia minden ernber-
nek, aki szemlelni próbálja az Isten ki-
nyilatkoztatását.

A történelmi háttér és az Isten ki-
nyilatkoztatása között óriási a feszültség.
A választott nép fogságban, haza, temp-
lom nélkül stb. - tehát emberileg teljes
a reménytelenség. És ebben a sötét tör-
ténelmi helyzetben az isteni üzenet tör-
téneti jövőről beszél történelem feletti
erőknek a beavatkozásaról. A történeti
üzenet történelemfelettiböl él, és azok
a történelmi események, amelyeket előre
bejelent, az Isten-uralmának az ered-
ményei. Minden emberi «más látás» és
minden isteni és emberi feszültség elle-
nére is az isten uralom irányítja az em-
beriség tőrténetet és ebben áll az Isten
világpolitikája.

Sokszor a törvényszéki tárgyalások
feszült drámaisága izzik a sorokban, ami-
kor az Isten megváltói munkájának a té-
nyét tárgyalja. Amikor Isten kimondja
a világ felett az elmarasztaló ítéletet,
ugyanebben a kínvilatkoztatásban beje-
lenti a megváltást. Igy lesz a világ meg-
ítélése es a megváltó bejelentése az Isten
önkinyilatkoztatásává : világpclitikává,

Ma, amikor az 6testámentom annyi tá-
madásnak van kitéve, melegen ajánljuk
ezt a gazdag tartalmú könyvet olva-
sóinknak. Zászkaliczky Pál.

Rengstorl Karl Heinrich:
Das Evangelium nach Lukas. Göt-

tingen, 1937, Vandenhoeck & Ruprecht
kiadása, 272 lap, ára 7.20 RM.
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A már többször ismertetett közérthető
és mégis la tudományos kutatás biztos
eredményeit feldolgozó újszövetségi kom-
mentárnak, a göttingeni Neues Testament
Deutsch c. sorozatnak egyik értékes kö-
tete Lukács evangéliumának ez a magya-
rázata.

A bevezetésben röviden szól az evan-
gélium jellemvonásáról, keletkezéséről,
szerzőjéről, magáévá tévén ~chlatternek
azt a gondolatát, hogy Lukács evangé-
lista a maga külön forrásaiban, fök ént
az ú. n. «nagy közbeszúráss-ban (9,51-
18,14) egy a szinoptikus társaitól füg-
getlen evangéliumi iratot, mondhatjuk
egy ötödik evangéliumot őrzött meg a
számunkra, nem zsidó származású olva-
sóközönség céljaira.

Részleteiben nem vehetjük sorra az
evangéliumot rövid értelmi szakaszok
alapján behatóan tárgyaló kézikönyv gaz-
dag anyagát, de hangsúlyozzuk, hogYi
az elfogulatlanság, megbízhatóság, nyu-
godt tárgyilagosság és mégis meleg, ele-
ven vallásosság jellemzik elejétől végig.
Szerzö a fontosabb kérdéseknél nem elélg-
szik meg az összefoglaló magyarázatok-
kal, hanem hosszabb-rövidebb exkurziók-
ban fejti ki mondanivalóját. Ezekben az
evangelium külön, sajátos főproblémáit
sorra veszi. - Melegen ajánljuk a jeles
kommentárnak ezt a kötetét is.

Dr. Kiss Jenó.

Keller B.:
Mennyei Jelenésele Könyve. 2 kő-

tet. Fordította Vargha Gyuláné.Bu-
dapest, 1937. Ára: 5.50 P.
A Jelenések könyve hosszú évszáza-

dokon át maga volt a hét pecséttel lezárt
és meg .nem értett titkokat magában fog-
laló apokaliptikus irat. Tudjuk, hogy még
Luther is szívesebben forgatott helyette
más újszövetségi iratokat. Amig egyházi
művészeket megragadta a könyv lenyü-
gözően gazdag képzeletvilága, addig teo-
lógiai szempontból sokáig nem .tudták kel-
lőképpen értékelni, és ezért főképpen
háborús, nehéz időben a .magyarázat kul-
csa nélkül szinte veszedelmes .eszköz-
nek bizonyult avatatlan, rajongó vagy ép-
pen szektárius kezekben. Amióta ,azonban
komoly teológiai munka révén sikerült
a Jelenések könyvének megértésének hár-
mas feltételét megismerni: a kortörténeti,
hagyománytörténeti és prófétai-apokalip-
tikus jellemvonásckat, azóta immár nem
hét pecséttel lezárt könyv, hanem a hívek
számára is a Bárány által feltárt prófé-
cia, amelyből a szenvedések -közt bá-
torságot mertthet a hívő, 'tUl;lván, hogy
az utolsó győzelem a Sátánt leverő Krisz-
tusé.

Ilyen irányban és értelemben ·kívánta
a már pihenni tért. Keller a könyvet ma-
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gyárázni. Ha a magyarázat 'hevében tán
annyiban messzire megy is, hogy min-
dent meg akar magyarázni, -megfontolt,
rajongás tól ment, építő célzata 'minden
sorából kitűnik, és ezért igen hasznos
eszköz a hivek kezében úgy belső épü-
lés, mint a szekták 'elleni állásfoglalás
szempontjából.

őszinte elismerés illeti a -könyv for-
dítóját, özv. Vargha Gyulánét, a kőnyv
lefordításáért. Dr. Kiss Jenő.

Heidland Hans-Wolfgang =
Die Anrechmunq des Glaubens zur

Gerechiiqkeit, Stuttgart, ,1936, Kohl-
hammer-kiadás, 156 Iap, ára 7.20 RM.
A hit által való megigazulásról szó-

ló tanítás eredeti bibliai értelmét az egy-
házi tanításban többszörösen meghamisi-
tották, többek közt oly módon is, hogy
úgy tűntették fel, míntha a hit mint em-
beri magatartás lenne Isten megigaeító
ítéletének a feltétele. Ez a V'éil.eménynémi
alappal látszik bírni azon a réven, hogy
Pál apostol Róm. 4-ben Ábrahám hitéről
szólva ugy fejezi ki magát, hogy Ábra-
hámnak hite «tulajdoníttatott», «számít-
tatott be" igazságul. Heidland monográfiá-
ja körültekíntö, gondos, módszeres vizsgá-
lat tárgyává teszi a hit «beszámftásá»-
nak fogalmát, megállapítja eredeti értel-
mét, kimutatja, hogyan lett az a későbbi
zsidóságban az emberi érdem kifejezé-
sévé 1> hogyan állította vissza annak ere-
deti, minden emberi érdemet kizáró ér-
telmét Pál apostol. Kiegészíti ezt a vizs-
gálódást annak: a kérdésnek rövid tárgya-
lása, hogyan értette e fogalmat Luther
s hogyan formálódott az át Melanchthon-
nál és a Formula Concordiae-ban. K.

8<:hlatler Wilhelm:
Biblische Menschenlcunde. Berlin,

Furche-kiadás, 79 lap. Ára 1.20 RM.
A modern tudomány előtt szinte a leg-

apróbb részletekig ismeretes az emberi
test és egyre jobban feltárulnak az em-
beri lélek titkai is. De kutatásai az em-
bert a maga elszigeteltségében veszik
szemügyre. Schlatter kis embertana az
ember lényeget az Istenhez való viszo-
nya által látja meghatározottnak és azért
szerinte ez a lényeg csak az isteni 'kin:yi-
latkoztatás felől nyerhet igazi megvilá-
gitást. Ebben a megvilágításban mutatja
fel az Ige alapján a szellemnek, léleknek
és testnek elválaszthatatlan egységét. Fel-
tárja, hogy milyennek teremtette Isten ezt
az egységet, hogyan alakult három ténye-
zőjének egymásra való hatása a bűn kö-
vetkeztében és hogyan megy végbe meg-
újulásuk, illetve Isten teremtő akara-
tának .végsö érvényrejutasa a megvál-
tás és újjászületés, illetve a halál és
feltámadás útján. Világosan és egysze-

rűen oldja fel a nehézségeket. amelyek
elé a Bibliának a szellem, lélek és test
hármas egységéról szóló tanítása állít és
amellett pompás kis erkölcstant nyujt.
Akit izgat saját emberi lényének tit-
'ka és a rnellett nem tagadja a maga lényé-
nek megromlott voltát, annak nagy nye-
reséget hozhat ennek az értékes füzet-
nek a tanulmányozása. B'adaker Oszkár.

Egyháztörténet.
Prenss Hans:

Von den Katakomben bis zu den
Zeichen der Zeit. Der Weg der Kir-
che durch zwei Jahrtausende. - Er-
langen, 1936, Martin Luther-Verlag.
341 lap. Ára 4.88 márka.
A könyv alcíme árulja el, hogy a ke-

resztyén egyh az közel kétezeréves törté-
netét akarja nyujtani összefoglaló átte-
leintésben. A «bemutatkozó» előszóban pe-
dig a szerző bevallja, hogy nem akarja
a tudomány nehéz fegyverzetét használni,
hanem közérthetöségre törekszik. Megál-
lapíthatjuk, hogy a szerzőnek ez a vál-
lalkozása több tekintetben kiválóan si-
került. A hasonló német kőnyvek közül
az ismertnevű erlangeni professzornak ez
a munkája mindenekelött rendkívül ele-
ven és színes előadásával emelkedik ki.
Különösen két szempontnak fokozott ér-
vényesülése teszi számunkra is érdekessé
és megnyerövé könyvét, Az egyik az,
hogy az egyház egész történetet bevallot-
tan és határozottan lutheri-evangélikus
szemszöghöl nézi és ítéli meg. Figyelem-
reméltó, ahogyan ezt a szempontot ügyes
párhuzamokkal és lutheri éneksorole idé-
zésével az ó- és kőzépkori egyház törté-
netében is érvényesíteni tudja, a nélkül,
hogy ez torzításokra vezetne. Luther re-
formációját különös melegséggel és sze-
rétettel ismerteti. A későbbi korban pe-
dig bátor krítíkával, nem egyszer CS1-
pős megjegyzésekkel ,is leplezi le aa
evangéliumellenes, vagy ,a Luther szelle-
métől idegen jelenségeket. Valljuk meg,
hogy néha bizony túl is lö a célon, mível
annak megítélésében, hogy mi a lutheri,
olykor túl rövidre fogja mérőzsinórját.
- A másik, ami különös színt ad ennek
a könyvnek : a müvészeteknek, mint a
vallásosság kifejezőinek széleskörű mél-
tatása. A szerző éppen ennek a terület-
nek a leghivatottabb mestere s ezzel a
módszerével az egyház történetének elő-
adásában nemcsak; példaadóan újszerűt
alkotott, hanem egyszersmind a lutheri
szellemet még erőteljesebben szélaltatta
meg. Ezért különösen hálásak lehetünk
neki. Igy. nem is lesz nagyon meglépő
az az állítása, hogy a lutheri keresz-



tyénség Luther után Bach Sebestyénben
érte el legmagasabb csúcsát.

Preuss könyve tehát nagyon jónak bi-
zonyul az egyház történetet megismerni
akaró német közönség szempontjából. De
nem hallgathat juk el, hogya nem-nőmet
olvasót többször kellemetlenül érinti a
kelleténél erősebben kihangsúlyozott faji
szemlelet. Van igazság abban, hogy a
vallásosságban is .érvényesülnek bizonyos
mértékben a germán, román stb. lélek sa-
játságai, - de hogyakeresztyénség leg-
tisztább megragadása a német géniusz ki-
váltsága volna, ahogy az Preuss előadásá-
ból többször is kiérzik, - ez már az
igazság elleni vétek, ami ellen éppen Lu-
ther szellemében tiltakoznunk kell. Ezzel
nem jó szelgálatot tesz a lutheri keresz-
tyénség ökumenikus feladatának s eZ'é.rt
nem volna szabad anémet olvasókban
sem ilyen rnódon helytelen és vesze-
delmes önérzetet kelteni. W. D.

Die Kirche in Danemark.
Ekklesiá II. kötet, 7. füzet. Leip-

zig, 1937. L. Klotz-Verlag. 195+35
lap. Ára 7.50 márka.
Ezt a kötetet is, mint a megelözöket,

a szerkesztő Siegmund-Schultze vezeti be.
Az időközben elhunyt Ammundsen Val-
demar püspök történeti áttekintése a dán
egyháznál a fősúlyt a i9-20. századra,
az egyházi irányok (grundtvigiánizmus,
belmisszió, centrum) kialakulására helye-
zi és 'mindenűtt különös figyelmet fordít
az egyházi énekköltészetre. További cik-
kek az egyházi statisztikát (Dánia la-
kosságának 97 %-a az evangélikus «nép-
egyház» tagja), a városi és falusi gyü-
lekezetek életét és az egyház egyéb mun-
katereit ismertetik; a szociális és ka-
ritativ munkáról a nálunk is jól ismert
Jörgensen Alfréd számol be. Külön cik-
kek foglalkoznak a dán evangélikusság
két legkiemelkedőbb alakjának: Grundt-
vignak (a nemzeti jellegű népfőiskolák
megtererntőjének) és a ma széles körben
ható H.ierkegaardnak jelentőségével.
Utóbbiról a ma legelismertebb Kíerke-
gaard-kutató : Geismar ,professzor Írt. Az
ismertetéseket a dán egyház főbb intéz-
ményeinek címjegyzéke egészíti ki.

Önálló fűggelékképpen .ismerteti a kb.
108.000 hívöt számláló izlandi evangéli-
kus egyházat annak püspöke: Helgason
Jon. Feltűnő itt a liberális szellem ural-
ma. - Ez a kötet is hasznos és nélkü-
lözhetetlen eszköz evangélikus egyházunk
minél teljesebb és hívebb megismerése-
hez. w. D.

Szeberényi Lajos Zs.:
Kierkeqaard élete is rnunlcéi. Ev.

Egyházi Könyvkereskedés kiadása, Bé-
késcsaba, 1937. Ára 2.20 P.
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Nagy örömmel és a szerző iránt
való őszinte hálával adjuk hírül ennek
a szó súlyos értelmében hézagpótló mü-
nek a megjelenését. Amikor Kierkegaard
mindenütt az érdeklődés középpontjában
áll (még a távol Keleten, Japánban is),
akkor a mi irodalmunk Szeberényinek
két Kierkegaard-fordításán, Ilrandenstein-
nek az olykor nagyon is kétes értékü
fordítások alapján készült ísmertetésén s
egy doktori disszertáción kívül talán
csak egy-két tanulmányt mutathat fel a
dán szellemóriásról. Szeberényi könyve
míndazt megadja olvasóközönségünknek,
amire egyelőre szüksége van: tájékozta-
tást Kierkegaard életéről és annak prob-
lémáiról, összes müveinek tartalmi is-
mertetését, sőt segítséget nyujt arra néz-
ve is, .hogyan értelmezhetjük Kierke-
gaardot ép azokban a kérdésekben, ame-
lyek 'a legvitatottabbak. Szeberényi köny-
ve megértő és fogékony olvasóit bizo-
nyára magának Kierkegaardnak a ta-
nulmányozására fogja serkenteni. Aki
Szeberényi köuyve mellett használja
Geismar kitűnő és megbízható forrásokat
adó antológiáját (Religion der 'I'at, Krő-
ner-féle kiadás), az tapasztalni fogja,
hogy ez a kitűnő könyv jó segítség lesz
számára a Kierkegaard-stúdíumnak ezen
a fokán is. Szinte említésre sem méltó
az olyan csekélység, mínt pl. a 138. ol-
dalon, ahol Jakob Böhme Böhme J'ános
néven szerepel. A könyv bizony különb
nyomdai kiállítást érdemelt volna, kü-
lönösen bántó a címlapon Kierkegaardnak
karikatúraszerű képe. P. P.

Campenhansen Hans Frh. von:
Die Ldee des Mal'tyTÍums in del' al-

ten Kirche. Göttingen, 1936, Vanden-
hoeck & Ruprecht kiadása, 186 lap,
ára 7.35 RM.
A háború utáni évek tapasztalása is-

mét megérttette velünk, hogy a világ
változatlanul ellensége a keresztyénség-
nek S ,hogy ahol a keresztyén, hit és a
világ ellentéte kirobban, ott megalku-
vás nélküli, vérre menő küzdelmet idéz
fel. Ebben a küzdelemben a legutóbbi
évtizedben majd minden nagy keresz-
tyén egyháznak voltak vértanuí, mártir-
jai. De mít jelent a mártiromság? Az el-
lenállás hösiességét, mely az életet sem
sajnálja odaadni a diadalért? Vagy küz-
delmet egy eszméért, melyben ugyan az
egyén elbukhatik, hogyannál inkább
diadalmaskodjék az «eszme», az «igaz-
ság»? Modern gondolkodásunk számára
ezek a leginkább kézenfekvő szempon-
tok, rnelyekkel a mártiromságot megér-
teni igyekszünk. Eredetileg, a keresz-
tyénség első idejében azonban a már-
tiromság többet jelentett, vagy helyeseb-
ben mélyebb értelemmel ismerték fel a
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martiromság valódi jelentőségét : a már-
tir Isten tanuja az ellenséges világban,
aki hitvallásával hitet követel Krisztus
számára. Campenhausen könyve a már-
tiriumnak ezt az eredeti s ma ismét oly
aktuális értelmét világítja meg s nyo-
mon követi a mártiromság értelmének
alakulását az ókori egyházban, az Új-
szövetségtől egészen Augustinusig. Már
ez a történet mutatja, hogy a vértanu-
ság az ókorban is más és más értelem-
mel telítödött meg a szerint, amint a
keresztyén hit újszövetségi értelme vál-
tozásokon ment keresztül. Ez a változatos
«eszmetőrténeb ma a tárgy aktualitásá-
nál fogva különösen tanulságos: a szer-
zöt köszönet illeti gondos, módszeres és
széleskörű tárgyismeretről tanuskodó mo-
nográfiájáért. K.

Gloede Günter:
Theologia naturalis bei Calvin.

stuttgart, 1935. W. Kohlhammer.
XVIII, 355 lap. Ára 9 marka.
Szerző tanítványa Brunner Emilnek s

az ö álláspontjának megfelelően és a két
Barth testvérrel - Károllyal és főleg Pé-
terrel - ellentétben annak igazolására
vállalkozott, hogy Kálvin gondolkodásá-
ban a természetes teológia igenis jelentős
szerophez jut. Em a feladatot nagy szor-
galommal, már szinte túlzott aprólékos-
sággal, Kálvin irataiból rengeteg bizo-
nyító anyagnak összehordásával végezte
el. - A kálvini természetes teológiának
önként értődö alapja és kiindulása a te-
remtéshit, összekapcsolva a gondviselés-
hittel. Állandó korrektívumként érvénye-
sül persze a bűn tényének komolyan ve-
vése, de ennek ellenére is megmaradt bi-
zonyos mértókben az ember istenképű-
sége (Imago-Rest). A természetből adó-
dó istenmegismerésen és az anthropo-
lógián kívül bőven foglalkozik az em-
heri társadalom isteni rendjével és az
ember természetes vallásos hajlamai vaj,
valamint a pogány filozófia igazságmoz-
zanataival. Itt-ott rámutat a szerzö Kál-
vin gondolatainak a Lutheréíval való
egyezésére, vagy éríntkezésére. A theol.
naturalisnak Kálvinnál a szerzö által
kímutatott nagymértékű érvényesülése
szükségessé teszi annak megvizsgála-
sát is, hogy mennyiben érvényesülnek
itt középkori .skolasztikus, valamint hu-
manista hatások. A rendkívül gondos ta-
nulmány tehát ebben az irányban még
kiegészítésre szorul. W. D.

Az Egyház szolgálata.
Schick Erich:

Geistesledunq, Berlin, Furche-ki-
adás, 31 lap. Ára 0.60 RM.

E füzet összefoglalóan, bibliai alapon
tárgyalja a Lélektől való vezettetésnek
különösen az oxfordi csoportmozgalom-
tól újra előtérbe állított problémáját.
Hangsúlyozza ennek a vezettetésnek a
valóságát nemcsak rendkívüli, nagy él-
ményekben; hanem az élet mindennapi, je-
lentéktelen [dolgaiban is. De rámutat
azokra a veszélyekre is, amelyek a veze-
tés iránt ma külőnősen fogékony em-
berre a tudatalatti világból előtörő indí-
tások és az okkult, démoni vezetés részé-
ről leskelődnek. Figyelmeztet, hogy a
Lélektől való vezettetés nem veszi le
az emberről a felelősséget és nem teszi
bábbá sem, amely elveszítette szabad el-
határozó képességet. A vezettetes gya-
korlati megtapasztalásának útja It Jézus
Krisztusban való megmaradás, amelyen-
gedelmességben, bűnbánatban, az őrök-
kévalóság világosságában, a belső sza-
badságban, az Isten előtt való állandó
csendességben, röviden a bibliai érte-
lemben vett megszentel6désben való meg-
maradás. «Mindezt pedig ősszefogja és
a helyes mederben megtartja az Isten
Igéjében való megmaradás». - A mo-
dern ember, aki érzi tanácstalanságán
és azért vágyik objektív, sőt abszolut
irányítás után, hálával veheti Schick fü-
zetét, mert odamutat Arra, aki az egyet-
len, igaz út. Budaker Oszkár.

Scbiek Erich:
Seelsorqe an der eigenen Seele.

Berlin, 1937. Furche-kiadás, ára 0.60
RM.
Bárcsak feltételezhető volna, hogyolva-

sóink között is nagy számmal vannak
olyanok, akik a mindig mélyen szántó,
finomtollú Erich' Schick gyülekezetéhez
számítják magukat, s akiknek mindig új
öröm, ha ennek a lelkipásztor-írónak egy
újabb könyve jelenik meg. Ez a köny-
ve, mínden során meglátszik, valósággal
lelkébőllelkedzett. Azokról az életünk-
ben néha csak árnyékként ide-oda suha-
nó veszedelmekröl szól, amelyek mégis
meg tudják bénítani lelki életünket is.
szolgálatunkat is. Mindenkinek szól ez a
könyv, de különösen sokat mond nekünk,
az ige szolgáinak. Nem «épületes» könyv
a szónak abban az értelmében, hogy az
érzelmeknek kellemes zsongásat idézné
elő. Újra meg újra megaláz, de éppen
ez kötelez hálára a szerző iránt. p. P.

Rendtorff, Heinrich:
Soldaientum und Gottesglaube. Ber-

lin, 1937, Furche-kiadás, ára 0.60 RM.
Rendtorff egyik legkiválóbb ma élő

igehirdető. Ebben a könyvecskéjében egy
kényes kérdést vesz elő. Katona éS hit,
háború és keresztyénség - ki ne érezné
esedékesnek itten az útmutatást. Semmi



elméletet nem ad, hanem egyszerűen az
igét hirdeti és úgy világosítja meg eze-
ket a kérdéseket. Luther hasonló irata
nyomába lép, amikor elkerüli azt a pa-
cifizmust, amely olvadékony szelid ógü
puhánynak látja a keresztyén embert, de
nem esik bele a .másík szélsőségbe scm,
amely hazafias szólamokkal és romanti-
kus férfierényekkel pótolja az evangé-
liumot, A katona a legnagyobb kérdések-
kel kénytelen farkasszemet nézni: az élet
és halál kérdésével. Máshonnét nem kap-
hat igazi feleletet, amely szilárd alap
lehetne szolgálata, hivatása számára, mint
az evangéliumból. Katona ismerőseink-
nek ajánljuk melegen, de nekünk is ál-
dásos ez a könyv. M.

Gaehtgens W.:
Unsres Gottes Kranlcen-Huus. Gü-

tersloh, 1936. Bertelsmaml kiadása, 150
lap. Ára 3.38 RM.
A szerzö azoknak a tapasztalatoknak

az alapján írta meg könyvét, amelyeket
mint a rostockí egyetemi klinikák lelki-
pásztora szerzett. Elsősorban tehát a kór-
házi betegek körében végzendő lelkipász-
tori szelgálatra vonatkozólag ad útmu-
tatást, de Iejtegetéseí az otthonukban
felkeresett betegek lelki kezelésében is
okulásul szolgálhatnak. A «Mitgeíühl»,
«Gottes Wort», «Gebet und Bekenntnis»,
«Tod und Leben» c. fejezetekre tagozódó
könyv nem véletlenül foglalkozik elő-
ször is a lelkipásztor részéről a beteg-
gel szemben feltétlenül szükséges együtt-
érzéssel, (Mitgefühl), hanem az Ige mel-
lett ebben látja a betegeken végzett le 1-
kipásztori munka másik sarkpontját. A
mü jellemző vonása ennek megtelelöcn
abban is foglalható őssze, hogy benne
az Ige érvényesítésére irányuló, meg nem
alkuvó készségen kívül a sorok között
is az együttérzésből fakadó lelkipásztori
tapintatori van a hangsúly. Kész előírá-
sokat, az egyes esetekre szabott rnintá-
kat Gaehtgens könyvétöl sem várhat a
lelkipásztor. Ilyeneket nem is akar nyuj-
tani. Kétségtelen azonban, hogy jó tanács-
adó, még pedíg nemcsak kezdőknek. Iga-
zat adunk a szerzőnek, hogy a kórhá-
zaknak a modern életben egyre növek-
vő jelentőségére és az ott megfordulo
egyháztagoknak nagy számára való te-
kintettel az ott csendben végzett egyháza
munka jelentősége is egyre emelkedik.
Ezért, de a gyülekezet betegszobáiban
az; Igével való szelgálatra kinálkozó le-
hetőségeit is szem előtt tartva, melegen
ajánljuk értékes könyvét lelkészeinknek.

B. O.
Lehmann Arno:

Die Mission der Kirche. Missions-
stunden aus dem Gesamtgebiet der
deutschen evangelischen Weltmission.
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Dresden, 1936, C. Ungelenk kiadása.
Ára Iüzetenként 1.32 RM.
Ezt a sorozatot azzal a célzattal indí-

totta meg a szerkesztö és a kiadó, hogy,
a misszió tényeinek hatalmas építő erejét
tapasztaitassák az egyházzal. Az egyes
füzetek a különbözö muukaterületeket
mutatják be életteljes képsorozatokban.
Az első kötet «Gottes Weg ins Hube-
land» címen a neuendettelsaui misszió
gazdagon megáldott munkaterületére,
Uj-Guinea szigetére vezet bennünket. Ez
a munka, - a Lipcsei Misszió dzsagga-
missziója mellett - legszemléletesebb pél-
dája a tudatosan lutheri alapon álló
missziónak. Ebben a füzetben Keysser
missziói felügyelő a bullung-törzs meg-
térésének történetét mondja el, de a beve-
zetésben rövid tájékoztatót ad a neuen-
dettelsaui misszió munkamódszeréröl. En-
nek lényege, hogya missziónak kezdet-
től fogva népi egységek megnyerésére
s ezeken belül gyiilekezetek alakítására.
kell törekednie 8 amint ezt bizonyos
mértékig elérte, a misszionárius helyett
a gyülekezet lesz a misszió alanya, A.
második kötet Das Kreue im Lande des
Loius címen sokoldalú képet ad az indiai
misszióról. Nagyon érdekes, amit a GOS8-
ner-féle mísszió egyházépítő munkássá-
gáról olvasunk. Bepillantást nyerünk a
tibeti úttörő munkába is és végül egy
mély tiszteletet ébresztő indiai keresz-
tyén asszony életrajza zárja a kötetet.
A harmadik -kötet Missiona1'e, Neqer,
Christen címen a hozzánk különösen közel
álló dzsagga-misszióról, a hermannshur-
giaknak Abessziniában vállalt hősies út-
törő munkájáról s a dél afrikai mcssze
szétágazó míssziói életről ad tájékozta-
tást. A negyedik kötet Licht fül' Eernost;
címen azt a nehéz feladatot vállalta, hogy
egy kötet keretében szóljon az annyira,
különböző jellegü kínai és japán misz-
szíóról. Mégis ez a kötet ad talán legin-
kább egységes képet egyik és másik,
mu nkaterületrő 1 is. Éles vonalakban raj-
zolódik elénk az evangélium diadalmas
előretörése míndkét területen. Sokat je-
lentenek az olyan közbeszött míniatürök,
mint pl. 'a híres japán orvosról és nem
kevésbbé nagy keresztyénröl, Fujinamíról
és az .igénytelen és mégis megható Ohang
asszonyról. Hadd jegyezzük még meg,
hogy az egyes kötetek egyes darabjai
különállók és nagyon alkalmasak val-
lásos estély vagy missziói óra anyagáuL
Melegen ajánljuk a sorozatot mindenki
figyelmébe. Talán a legjobb, ami most
ilyen nemben ajánlható. P. P.

Bizer Ernst:
Evangelisches Taufbüchlein. Mün-

chen, 1937, Kaiser-kiadás, 0.19 RM.
'I'izenhatoldalas népszerű füzetben tar-
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19"yaljaa szerzö a keresztség lényegét és
tartalmát, szülök, keresztszülők és az
egyház felelősségét. Teljesen bibliai alap-
ra épült tanulmány: nagyon ajánlatos
azoknak, akik szeretnek tisztán látni és
evangéliumi alapra építeni.

Schnepel Erich:
Bauleute Gottes. Berlin, 1937. Fur-

éhe-kiadás, 45 lap, ára 0.45 RM.
Az 1. Korinthusi levél 3,5-23-ról szó-

ló tanulmány ez a kis mü, amelyben Isten-
országa munkásainak feladatát és szol-
gálatat tárgyalja a szerzö. Mélyen szán-
tó gondolatai mellett rendkivül elveze-
tessé teszi nyelve. A tanulmány is épí-
tövé lesz, amikor eljut a végső konzek-
venciához : csak a szelgálatért vagyunk!

A berlini Furche- Verlag fűzetei közül
a 10. és 11. számú (0.15 RM) J. Sehie-
der az «engedelmes házasságról», F. v.
Bodelschwingh Krisztusnak életünkre adott
«igen»-[éről ír röviden; különösen a 10.
füzet alkalmas arra, hogy a házasság-
gal kapcsolatban a bibliai alapot és gyar
korlatot megtaláljuk.

K.P.

K. P.

Katolicizmus.
Brinkmann BerlÍhard:

Der Ordensqedamlce und die kaiholi-
schen. Kliisier in Deutschland. Gotha,
1936. Leopold Klotz kiadása, 95 lap,
ára 1.50 RM.
Ezt a könyvet csak olyan ember írhat-

ta meg, aki maga is szerzetes volt, mert
egyéni tapasztalatok és élmények hijján
meddő kísérlet lenne behatolni 'a cellák
lakóinak misztikus életébe és -lelkivilá-
gába, - és aki a kelostor elhagyása
'Után is tárgyilagos szemmel, -nagy meg-
értéssel, mínden elfogultság nélkül tudja
nézni az ott folyó életet. A szerzö mind-
két feltétellel rendelkezik. Ez a könyv-
nek élményszerű éget és komoly tárgyi-
lagosságot biztosít.

A szerzö szerint a kolostori élet meg-
kívánásának kettős lelki gyökere van.
Az egyik a bünös emberi közösségek-
ből való tökéletes kiábrándulás, a másik
az erős szociális érzés, mely elveti az
öngyilkosság gondolatát. A meghasonlott
ember új, tiszta lelki közösség után va-
gyakozik s ezt a szerzetesrendben ta-
lálja meg. A szerzetesrendbe való be-
lépés bizonyos átvitt értelemben meg-
halást és újjászületést jelent. Meghalast
a világ számára és beleszületést a ko-
lostor családjába, melynek -összetartó -kap-
csa nem a vér, hanem a lélek. A kelostor
nem más, mint lelki család. Ezt a meg-
állapítást a szerzö részint 'saját tapaszta-
lataiból, részint a kolostori szabályzatok
elemzéséből meríti. A különféle rendek

különíéle célkitűzései csak másodlagosan
kapcsolódtak a szerzetességnek ehhez a
lényegéhez.

A függelékben a szerzö 46 németor-
szági rend és kongregácíó rövid jellem-
zését, történeti és statisztikai -ismerteté-
sét adja. Dr. Keken András.

Görres Ida Friderike:
Von del' Lasi Gottes. Freiburg, 193~

Herder-kiadás, ára 1.43 RM.
Párbeszédes irodalmi formába öntött

élvezetes olvasmány. Tárgya a termé-
szetes ember és a keresztyén ember éle-
Ite s világa. Még pedig azé a keresztyén
emberé, akinek számára nem zavartalan
boldogság a vallásossága, hanem belső
vívódás, küzdelem Isten reánehezedő ke-
zével. Bámulatos, hogy ez a katolixus
könyv milyen könnyedséggel csepegtéti
olvasóiba egyháza kemény teológiáját. Mi
is tanulsággal forgathatjuk, mert a meg-
új1dt Icatotileus teológia formálta sitt
bizony bőven esik szó hitről, kegyelem-
ről, üdvösségről, Isten szentségéről, akár-
csak nálunk. Itt látszik .meg, milyen erő-
sen hatott a katolicizmusra .is Kierke-
gaard, az exisztenciális filozófia, R. Otto,
sőt a dialektikai teológia .is. S ők ezt
már tovább tudják adni a nagyközön-
ségnek! S-z-ó

Vegyesek.
Nagy Mária:

A gyermek és a halál. Budapest,
1936, ára 3.50 P.
Talán ellenkezést vált ki egyesekből

a téma, mint az író szerínt azokból a
gyermekekből is, akiknek a .halálra vo-
natkozó gondolataikat kellett megbeszé-
lésben, vagy írásban összefoglalníuk,
Ihogy a könyv létrejöhessen. Amint azon-
ban a könyv olvasása .közben előrehala-
eunk, meglepődve látjuk, hogy a halál
titokzatos valósága mily nagy szerepet
(tölt be a gyermek lelki világában. Meg-
gyözödünk róla, hogy ennek a kérdésnek
tanulmányozása nélkül a gyermekkor lel-
ki életének az ismerete .lehetetlen. Ezen
a fontos területen végzett a tanulmány
szerzője úgyszólván úttörő munkát, A
gyermekek, akiknek a halállal szemben
való állásfoglalását vizsgálja, 3-10 éve-
sek, fiuk-leányok, különböző ískolákból,
felekezetekböl, társadalmi rétegekből. Igen
értékes és érdekes anyagát a gyerme-
kekkel való tervszerűen lefolytatott meg-
beszélésekből, külön a halálról írt dolgo-
zatokból, reá vonatkozó rajzokból meríti.
A könyv tanulmányozása a vallástani-
tásra gyümölcsöző lehet. Szabó Lajos.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.



Levelesláda ..
A "Baráti Mozgalom", ez az egyházunk megüihodásán munkál-

kodó lelkes csoport elhatározta falusi népünk felemelése érdekében a
népfőiskola felállitását és nagy áldozatkészséggel tekintélyes összeget
ajánlott meg e célra. Mivel azonban a rendelkezésre álló összeg nem
fedezi a szűkségletet, kivánatos további adományok megajánlása. Ado-
mányok a "Harangszó" kiadóhivatalába (Györ) fizethefők be. A népfő-
iskola ügyére legközelebb visszatérünk.-

Olvasóinkhoz!
Kérjük hátralékos előfizetőinket, hogy hátralékaikat sürgősen

rendezzék. Szeptember második felében hátralékosainkat külön is
fel fogjuk hívni tartozásuk rendezésére, de a költségek elkerülése
végett már most kérjük olvasóinkat, hogy hátralékukat a felszólítás
bevárása nélkül már most küldjék be.

A Keresztyén Igazság tisztára előfizetésekből tartja fenn magát,
azért nagyon kérjük olvasóinkat és barátainkat, hogy folyóiratunk
munkáját előfizetésük pontos rendezésével és új előfizetők szerzé-
sével támogassák. _r

Jelen számunk munkatársai: Dr. Arató István, joggyakornok, Budapest. -
D. Ole Hallesby, egyetemi professzor, Oslo. - Dr. Hilseher Zoltán, tanár, Budapest.
- Kapi-Králik Jenő, tanár, Budapest. -- Dr. Kring Miklós. tanár, Budapest. - Urbán
Ernő, lelkész, Budapest.

Most jelent meg

Carl Stange:
Erasmus und Julius II.

eine Legeude.
Berlin, Töpelmann-kiadás, ára kötve 9 RM.

Ezt a reformáció korára rendkivül jellemző, sok új adatot tartalmazó
könyvet melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.



Nyomás alatt van folyóiratunk két munkatársának

Scholz Lászlónak ésUrbán Emónek

KRISZTUS HATALMÁBAN
címen megjelenö kb. 11 íves prédikációs kötete.
25 igehirdetés, valamennyi a reformátori teológia
üzenetét kívánja tolmácsoIni az Ige alapján.
Erre a munkára, mely október I-re jelenik
meg. már most felhívjuk olvasóink figyelmét!,

Ara - a porló beleszámításával - 3 P lesz.
Előlegyzések Budapest, IV. Deák-tér 4. alá kéretnek szerzők nevén.

Szerkesztőségünkhöz beküldött könyvek r
Zsirai Mikl6s: Fin Dugor rokonságunk. Budapest, 1937, Magyar Tudományos

Akadémia kiadása, 587 lap. - Karácsony Sándor: A mai magyar ifjúság lelki arca,
Budapest, 1937, A Magyar Ifjúság kiadása, 32 lap, ára 1 P. - Zászkaliczky Pál: Mal-
mivaara Vilmos élete, Gyór, 1937, 79 lap, ára 1 P. - Szeberlnyi Lajos Zsigmond:
Kierkegaard élete és munkái. Békéscsaba, 1937, Egyh,-zi könyvkereskedés, 148 lap,
ára 2'20 P. - Kiss Sama: Én és az én házam az Urnak szolgáluak (Evapgéliumi
Posztilla), 1936, 340 lap. - Lohmann János-Olasz Sándor: Krisztus vagy én? Utmutató
a Római Levél megértéséhez. Apostag, 1937, 125 lap, ára 2'60 P. - Weber Hans Emil:
Reformation, Orthodoxie und Rationalismus. I. Halbband. Gütersloh, 1937, C. Bertels-
mann kiadása, 321 lap, ára kötve 9 RM. - Stier Johannes: Luthers Glaube und
Theologie in den Schmalkaldischen Artikeln. Cütersloh, 1937, C. Bertelsmann kiadása,
70 lap, ára 1'50 RM. - Barkhardt Paal: Der Galaterbrief. Leipzig, 1937, G. Schloess-
mann (G. Fick) kiadása, 128 lap, ára 1'80 RM. - Kalweit Paal: Der Philipperbrief.
Leipzig, G. Schloessmann (G. Fick) kiadása, 68 lap, ára 1'05 RM. - Holmer Jo.ef:
Paulus. Ein Heldenleben im Dienste Christi. Freiburg, 1937, Herder-kiadása, 458 lap,
ára kötve 5'45 RM. - Lather Martin: Vom unfreien Willen, übersetzt von Otto
Schumacher, Göttingen, 1937, Vandenhoeck & Ruprecht, 228 lap, ára 3'60 RM. -
Eger Karl: Evangelíscher Glaube in der Welt von heute. Leipzig, 1937. J. C. Hinrichs
kiadása, 210 lap, ára 3 RM. - Dedo Müller Alfred: Ethik, Berlin, 1937. Töpelmann-
kiadás, 468 lap, ára 5'63 RM. - Hermann K: Leben aus Gott, Berlin, 1937, Furche-
kiadás, 176 lap, ára 2'10 RM. - Branner Emil: Der Mensch im Widerspruch, Berlin,
1937, Furcbe-kiadás, 588 lap, ára 8'10 RM. - Zoellner Wilhelm-Stiihlin Wilhelm:
Die Kirche Jesu Christi und das Wort Gottes, Ber'In, 1937, Furche-kiadás, 240 lap,
ára 2'85 RM. - Gerstenmaier Eagen: Kírche, Volk und Staat, Berlin, 1937, Furche-
kiadás, 312 lap, ára 3'60 RM. - Fendt Leonhardt: Der Christus der Gemeinde, Berlin,
1937, Furche-kiadés, 256 lap, ára 3'60 RM. - Echtemach Helmat: Es stebet
geschrieben ... , Berlin, 1937, Furche-kiadás, 80 lap, ára 2'10 RM. - Brans Hans:
Barnabas, Berlin, 1937. Furche-kiadás, 64 lap. ára 0'75 RM. - Kohlbrligge H. F.:
Der Herr der Erde, Berlin, 1937, Furche-kiadás, 72 lap, ára 1'35 RM - Wendland
Heinz-Dietrich: Die Kirche der Völker, Kassel, 1937, Johannes Stauda kiadása, 48 lap,
ára 0'75 RM. - Althaas Paul: Der Herr der Erde, Gütersloh, 1937, Bertelsmann-
kiadás, 32 lap, ára 0'45 RM. - Stoll Christian: Kirchenzucht, München, 1937. Kaiser
kiadás, 62 lap, ára 0'90 RM. - Bizer Ernst: Evangelisebes Abendmahlsbüchlein,
München. Kaiser-kiadás, 1937, 25 lap, ára 0'38 RM. - Asmussen Hans: Das tiigliche
Wort, München. 1937, Kaiser-kiadás, 96 lap, ára 1'38 RM. - Eberhard Samuel:
Kreuzes Theologie, Das reformatorische Anllegen in Zinzendorfs Verkündigung. München,
1937, Kaiser-kiadás, 226 lap, ára 4'38 RM. - Schlatler Wilhelm: Gottes- und Christus-
erkenntnis im Alten und Neuen Testament. Berlin, Furche-kíadés, 64 lap, ára O75 RM. -
Schnepel Erich: Der Sieg Gottes. Berlin, Furcbe-kiadás, 64 lap. ára 0'60 RM.

E könyvek ismertetésére még visszatériink, a németországi könyveknél a nálunk
érvényes u. n, "külföldi" árak vannak feltüntetve.

Nyomatott Sukely 6. T6na könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.


