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Háboruság idején való könyörgés.
Hallgasd meg mostan, felséges lsten,
Mennynek és földnek szent Teremtóje, mi könyörgésünket,
t:s Te viseljed minden gondunkat, miképpen megfogadtad.
Mert Téged vallunk kegyes Atyánknak a Krisztus Jézusért.

Sok ellenségink vannak ellenünk,
Felséges lsten, lelki és testi mi nagy ellenségink,
Kik mind lelkünkben és mind testünkben igen kesergetnek.
Ne hagyd, Tetőled hogy elszakadjunk ez árnyékvilágon.

Te vagy oltalmunk és bizodalmunk,
Felséges lsten, légy mi gyámolunk, ne vígy kísértés be,
De segíts minket minden idóben, hogy meg ne gyaláztassunk.
Mert Téged vallunk kegyes Atyánknak a Krisztus Jézusért.

Csak Te egyedül nyilván jól tudod,
Felséges lsten, a mi voltunkat, nagy gyarlóságunkat,
Mely igen legyünk mi erótlenek minden dolgainkban.
Ne hagyd, Tetőled hogy elszakadjunk ez árnyékvilágon.

Bírjad lelkünket és mi testünket,
Felséges lsten, tartsd meg gonosztól, minden ellenségtói,
Adjad, vallhassuk az igaz hitet, hogy legyünk Te országod.
Mert Téged vallunk kegyes Atyánknak a Krisztus Jézusért.

A hitetlenek és kegyetlenek;
Felséges lsten, semminek tudják a Te szent igédet,
Azért üldözik Te hiveidet sok külörnb-külömbképpen.
Ne hagyd, Tetőled hogy elszakadjunk ez árnyékvilágon.

Nagy árvaságban és nyavalyában,
Felséges lsten, nekünk ígérted, hogy Te minket nem hagysz,
Kérünk, légy velünk, Te szent Lelkeddel szívünket vígasztaljad.
Mert Téged vallunk kegyes Atyánknak a Krisztus Jézusért.

Sokszor mi lelkünk megkeseredik,
Felséges lsten, mert nincsen neki addig bátorsága,
Miglen Tetőled nem segíttetik mennyei segítséggel.
Ne hagyd, Tetőled hogy elszakadjunk ez árnyékvilágon.

Bízván, könyörgünk mostan Teneked,
Felséges lsten, hogy Te viseljed minden gondjainkat.
Jól tégy mivelünk mint fiaiddal szükségünknek idején.
Mert Téged vallunk kegyes Atyánknak a Krisztus Jézusért.

Dícséret Neked, felséges lsten,
!:s mi Urunknak, Te szent Fiadnak, a Krisztus Jézusnak,
Dícséret legyen a Szentléleknek mind örökkön örökké,
Ki vagy állatban") egy bizony lsten, könyörülj mirajtunk.

(Szegedi Gergely énekeskönyvéból._1569.)
*) lényegben
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"Mindeneket vetett
az O lába alá és Ot tette mindenek fölött
az anyaszentegyháznak fejévé." Ef. 1. 22.

Az Anyaszentegyház feje Krisztus. Krisztus azonban a
mennyekben van: az Atya jobbján ül, aki "mindeneket vetett az
6 lábai alá". Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a Krisztus, aki az
Egyháznak a feje, ura az egész világnak. Hatalma alá nemcsak
azok tartoznak, akiket elhívott, hogy testének, az egyháznak a
tagjaivá legyenek, hanem azok is, akik nem tartoznak ehhez
a testhez. Husvét és mennybemenetel éppen azt jelenti, hogy
hatalmat kapott "felül minden fejedelemségen és hatalmasságon
és erőn és uraságon és minden népen ... " Nincsen a világon
exterritoriális terület, mely nem az 6 jogarának lenne alávetve,
ahol más törvény vagy rend lenne mértékadó, mint éppen az
övé. Vannak fejedelemségek, hatalmasságok, erők és uraságok,
de nem az 6 jogarán kívül, hanem az alatt. Csak annyiban létez-
hetnek, amennyiben az 6 királyi székét szolgálják. 6 valóban
a királyok királya és uraknak ura.

Minden népben és hatalmasságban meg van a hajlam és
lehetőség arra, hogy "hiábavalóságot" gondoljon, ami azt jelenti,
hogy mindegyikben meg van a végtelenségre, örökkévalóságra
és korlátlanságra való törekvés. Ezt mind erősebben tapasztal-
juk. Az ilyen törekvés nem más, mint Krisztus trónjától való
elszakadás. Ez veszi el ma sok ember nyugalmát és tölti meg
aggodalommal szívét. Jó tudnunk arról, hogy mindez valóban
"hiábavalóság". A korlátok áttörhetetlenek, minden Krisztus lába
alá vettetett. Az, "aki az egekben lakozik", könnyen megcsúfolja
mindazt, ami félelemmel és aggodalommal tölti el szívünket.
Ha megsokaljaaz önhittséget, "megrettenti őket gerjedelmé-
ben". Zsolt. 2. '

Ez a Krisztus az Egyháznak a feje, és én ennek az Egyház-
nak vagyok tagja. Tudom, mert ismerem, hogy ki az, akinek
minden a lábai alá vettetett. Ez ad józanságot és kitartást, még
ha rettenetes remképek is ijesztenek. Neki van nagyon fontos
mondanivalója számomra arról, ami a világon széltében-hosszá-
ban történik. Eza mondanivaló nagyon fontos, mert hiszen
annak a mondanivalója, akinek jogara alá tartoznak népek és
fejedelemségek. Hogy kívánhatnám az egyháztól, hogy hallgas-
son akkor, mikor ura beszél? Hogy kívánhatom, hogy az ige-
hirdetésnek ne legyen bizonyos aktuális éle is? Hiszen akkor
Krisztust azért tartanám kényelmetlen egyházfőnek, mert 6 egy-
ben a királyok királya és uraknak ura is. Ez azt jelentené, hogy
kényelembőlegészen fontos kérdésekben gondolkodás nélkül,
fejetlenül, vagy a más és a magam feje után akarok menni.
Nem! Az Atya éppen a fejetlenségtől akar megszabadítani, mi-
kor azt a Krisztust tette az Egyház fejévé, akinek rnindent a
lába alá vetett. Benczúr László.



Az evangélikus egyház világhelyzetérőL
Az a mérhetelen jelentőségű rnérközés, melyben ma a világ áll, ter-

mészetszerűleg erős kihatáso kkal van az egyházakra is. Sok mindenféle
nagyon fontos eseményről. vagy fejleményról nincs vagy alig van értesülé-
sünk. De a sokszor nagyon hézagos hírek ellenére "is, tudomást szerez-
hetünk olyan dolgokról, melyek a jövő alakulása szempontjaból alapvetöen
fontosak, bármint alakuljon is a mérközés kimenetele. A következőkben
csak az evangélikus egyházra vonatkozó legfontosabb híreket gyüjtjük
össze.

1. Németországban közvetlenül a háború kiWrésének előestéjén,
augusztus 31-én a "Ném et Evangélikus Egyházi Iroda" vezetőjének Dr.
Wernernek a kezdeményezésére D. Marahrens hannoveri, Schultz meck-
lenburgi országos püspököknek és D. Hyrnmen konzisztóriumi főtaná-
csosnak, a porosz uniós egyház főkonzisztóriuma lelkészi alelnökének a
részvételével egy "Lelkészi Bizalmi Tanács" alakult. Kb. három éve a
,,,Ném et Evangélikus Egyházi Iroda" intézi ténylegesen aNémet Evan-
.g élikus Egyház ügyeit. A "Lelkészi Bizalmi Tanács" megalakulását ki-
mondó nyilatkozatban Dr. Werner a Tanácsnak azt a feladatot adta, hogy
ezentúl annak közrernűködését kívánja igénybe venni "azoknál az elhatá-
rozásoknál és intézkedéseknél. melyek az evangélikus egyháznak a Vezér,
a nép és az állam iránti elkötelezettségéből származnak és amelyek alkal-
masak a német népen végzett lelkipásztori szolgálat rendezett és átfogó
helytállását elősegíteni". Ezt a nagyon általános és megle'hetösen sok-
féleképpen értelmezhető meghatározást egy folyó évi március 28-án kelt
rendelet pontosabban körülírta s kimondta, hogy a "Lelkészi Bizalmi
Tanács" az egyházi munka irányítására, a német nép, különösen az ifjúság
,~ondozására, valamint az Ú. n. I'sza'bad egyházi rnunka" irányítására vonat-
kozólag a "Ném et Evangélikus Egyházi 'Iroda" számára kötelező irány-
elveket szabhat meg és utasításokat adhat. Ezen túl a rendelet kimondja,
Iiogy az Egyházi Iroda vezetője rendeleteket, általános jellegű közigaz-
.gatási rendelkezéseket, valamint bizonyos közelebbröl meghatározott körül-
ményekre vonatkozó döntéseket ezentúl a Lelkészi Bizalmi Tanáccsal
egyetértőleg fogki,adni, ill. meghozni. Intézkedik a rendelet arról is, hogy
.a Lelkészi Bizalmi Tanács tanácskozásaiba belevonja a református egyház
egy képviselojét is. - Ezek a rendelkezések a németországi evangélikus
-egyház vezetésére alapvető jelentőségűek, mivel megszüntetik az egyház
vezetésében az Egyházi Iroda vezetőjének egyeduralmát és az egyház
.sajátos jellegének jobban megfelelő általános egyházi vezetést biztosíta-
nak. Talán azt is lehet mondani, hogy a Lelkészi Bizalmi Tanács felállítása
'kiinduló pontjáva lehet egy az egyházi viszonyokat rendező és pacifikáló
folyamatnak.

Egyéb jelekből is azt a benyomást nyerheti a kívülálló, hogy a
'háború mérséklő és kegyenlítő befolyással van az immár közel egy év-
-tizede oly erősen felzaklatott német egyházi viszonyokra. Még a mult
év október 9-én Dr. Werner egy rendeletet adott ki, amely szerint "tekin-
tettel annak a szükségére, hogy a Nemet Evangélikus Egyház teljes
egészében latba vesse munkáját a nép és a birodalom védelmében", meg-
.:szünteti - a legsúlyosabb esetek kivételével - az 1939 szeptember 1.

i39
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előtt 'megindított fegyelmi eljárásokat, a kirótt, de még végre nem hajtott
fegyelmi büntetéseket s a már végrehajtott fegyelmi ítéleteknek kegyelmi
úton való törlését 'helyezi kilátásba. A Lelkészi Bizalmi Tanácsnak egy
folyó év január 14-én kelt körlevele pedig az országos egyiházak vezető-
ségénel felveti' a kérdést, ,hogy vajjon azokat a Ielkészeket, segédlelké-
szeket és lelkészjelölteket. akik az utóbbi évek folyamán tanusított maga-
tartásuk miatt kerültek nyugdíjba vagy bocsáttattak el a szolgálatból,
nem lehetne-é. újra alkalmazni ügyük felülvizsgálata révén. Ezt a felül-
vizsgálatot "a megbékélés szellemében és a jelenlegi viszonyok kornoly-
ságának a tudatában kell eszközölní" s az újra alkalmazás ne követeljen
az illetötöl olyan nyilatkozatot, rnely "lelkiismereti konfliktust okoz és 3)

mult dolgokat ismét felhánytorgatja". Nyilvánvaló, hogy mindkét intéz-
kedés első sorban arra irányul, hogy a ,,'hitvaIló front" sérelmeit jóvá
tegye és a megbékélést előkészítse, munkálja.

A poroszországi ú. n. "hitvalló egyház" továbbra is munkálkodik,
bár a munkájáról nem sok szivárog át az egyházi folyóiratok híranyagába.
Éppen így hallunk pl. arról is, 'hogy a bajorországi, württembergi és badeni
evangélikus püspökök közös újévi üdvözlettel keresték fel gyülekezetei-
ket: ez egyházak közt nyilván ma is fennáll a már régebben keresztülvitt
egyházi munkaközösség. Ezek mellett azonban az egyház rnunkája szá-
mára a háborútermészetszeriileg sok és súlyos nehézséget teremtett.
Úgy, mint az államnál, az egyházi közigazgaMsban is történtek intéz-
kedések annak egyszerüsítése érdekében: ezt nemcsak a takarékossági:
szempont, hanem sok munkaerő bevonulása is szükségessé tette. A lég-
védelmi intézkedések az első és a második csoportba sorolt városokban,
és községekben nehézségeket támasztanak az istentiszteletek zavartalan
tartása, harangok használata tekintetében, stb. A lelkészek közül igen
sokan teljesítenek katonai szolg álatot: az egyes országos egyházakban a
hadba vonult lelkészek szézalékszáma 25 és 50 % között rnozog. Megállapít-
ható, hogy ezeik a helyzetból folyó korlátozások nem bénítjak meg az
egyház munkájat-s hogy sok nálunk is terjesztett hír valótlannak bizo-
nyul. így pl. valótlan az a mult év öszén nálunk is terjesztett hír, hogy'
az egyházi sajtót az állam - néhány kevés számú folyóirat kivételével, -
beszüntette volna.

2. Már a háború kitörésének a napjaiba esik az ausztriai evangélikus.
egyház jogi és szervezeti bekapcsolása a Német Evangélikus Egyházba ..
Az Anschluss előtt' az osztrák evangélikus egyház igen sokat szenvedett.
a kormánytól, éppen azért most szükségessé vált az egyházi munkának
széleskörű-újjáépítése. "A belső építés - rnondja egy az egyház vezető-
sége általkiadott felhívás, - csak a Jézus Krisztusról szóló evangéliu-
mon alapulhat és annak anémet reformációban történt értelmezésén.
Csak a szilárdan az evangéliumra alapozott és Isten igéjét világosan és.
rettenthetetlenül hirdető egyház teljesítheti azt a szolgálátot, melyet a'
reformáció egyházától joggal várnak."

. 3. Még sokkal nagyobb feladatok támadtak, az evangélikus. ~gy.háZ·
számára annak az új' rendezésnek a következteben, amely pol!tl~all~g.
a lengyelországi hadjárat nyomán aBaIti ten~ertóJ egészen a Kárp~.t~klg
létrejött. .A ném et ,kísebbség kivonás~ a balti, államo~bóI az ~vangel!~Us;
egyház helyzete számára is fennáJIása óta egyik legsúlyosabb [elentőségű-
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egyháztörténeti esemény a ~ bármiképpen alakuljon is a jövendő,'-
igen' .messze kihatásokkal bír, Hiszen a Baltíkumböl a volt Lengyelország
területére telepített németek .csekély kivétellel evangélikusok. Az észtek
és lettek közé évszázadokkal ezelőtt a most elvándorolt németek ősei hoz-
ták a reformáció által újból felfedezett evangéliurnot és a németek határoz-
ták meg ez evangélikus egy.ház arculatát századokon keresztül. A világ-
háború után ezekben az egyházakban a nérnetség erősen háttérbe szorult,
de ennek ellenére a német gyülekezetek az észtország! és lettországi
evangélikus egyházaknak sajátos jelleget adtak. Most a németek elvonu-
Iásaval megváltozik ezeknek az egyházaknak az arculata is. A balti orszá-
gok közül Lettországban volt a legerősebb a nérrietség. Itt anémet evan- '
gélikusok négy prépostságban 52 gyülekezetet alkottak, melyek az atte-
Iepítés következtében megszüntek. Az áttelepítés híre a gyülekezetekben
nyilván nagy izgalmat idézett elő, amire D. Poelchau püspök október l l-én
egy felhívásban ezt írta: "Az .or Isten az ernberekhez és népekhez nem-
csak az írás által szól,hanem a sorsfordulatokban is. Olyan órát hozott
el ránk, amelyben nincs rriár választásra mód. Attelepítésünk felől már
megegyezett Lettország és a Német Birodalom. Most már az egyesnek
nincs joga azon töprengeni, hogy ez a sorsfordulat .számára kívánatos-e
vagy sem ... "

Azóta az áttelepítés megtörtént és az áttelepített németek javarészt
már bele is illeszkedtek a volt Lengyelországnak a valamikor Poroszország-
tói elszakított területén levő gyülekezeteibe. Az Észtországból áttelepített
németek számát kb. 16,000-re, a Lettországból áttelepítettekét kb. 40,OOO-re
teszik Velük 'jött kb. 160 evangélikus lelkész is.

Ugyancsak áttelepítették a németeket Galiciából és Wolhyniából,
ill. Szovjetoroszországból is. Ezeknek a száma kb. 130.000. Az áttelepítések
során elhagyta Stanisiaut D. Zöckler is intézeteivel. Zöckler 1891' óta
dolgozott Stanislauban. 1896-ban alapította meg gyermekottlhonát, mely
kiindulópontjává vált a galiciai belmissziói munkának. Az intézetek roha-
mosan fejlődtek, 1913-ban diakonissza-anyaház létesütt, majd - visszatérve
a világháború alatti kényszerű menekülésböl, - lengyel uralom alatt
nérnet evangélikus g'imnázlummal és mezőgazdasági vasgyárral bővültek
ki. Zöckler intézményei így első sorban a Galiciában elszórt német evan-
gélikusságnak szolgáltak, de jelentőségük túlnőtt ezen, amikor 1925 óta
az ukránok közt csodálatos evangéliumi mozgalom támadt. Zöckler nagy
evangéliumi bölcseséggel vette kezébe az ukránok közti misszió ügyét:
sokáig azt lehetett remélni, hogy az ukrán evangéliumi mozgalom kiin-
dulópontjáváés támaszpontjáva válhatik a Kelet felé irányuló evangé-
likus missziói munkának. Nálunk is ez tette nevét ismeretessé. A ;tanislaui'
intézmények visszatelepítése ezért kUlönösen fájdalmas a világ-Iutnera-
nizmus szempontjaból. Másfelől azonban természetesen kétséges, hogy
mi lett volna a sorsa ez intézményeknek a szovjet ·keze alatt, aminthogy
nem tudunk semmit sem a szovjet területére szorult ukrán evangéliumi
munka sorsáról sem.

4. Lengyelország összeomlása egyházi tekintetben is új rendezést
kíván és nagy feladatok elé állítja a németországi evangélikusságot.
Lengyelországban. tulajdonképpen négy evangélikus egyház állott fenn:
1. az uniált evangélikus egyház az egykori Kelet-Poroszországban (Posen-
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Pornrnerellen), 2. az uniált evangélikus egyház a Lengyelországhoz került
Felsö-Sziléziéban, 3. az' ágostai' és 'helvét 'hitvallású evangélikus egyház
Galiciában, és 4. az evangélikus egyház az egykori orosz területeken
("kongresszusi Lengyelország"), Az első három egyházi alakulat" unialt
jellege ellenére is tulajdonképpen evangélikus volt és szívósan ragasz-
kodott német jellegéhez. A kongresszusi Lengyelországban levő evangé-
likus egyház eredeti törzse szerint ugyancsak német jellegű volt, azonban
erősen lengyelesedett és püspöke D. Bursche, aki Varsóban székeit, az
államhatalom segítségével a.Iengyelesedés folyamatát nemcsak támogatta,
hanem sok rendelkezéssel egyenesen erőszakolta. Ennek az egyháztest-
nek a kebelén belül hosszadalmas harcok következtében áldatlan hely-
zet állott elő, amellyel időközönként a világprotestantizmus is kénytelen
volt foglalkozni. Az erősen ,katolikus színezetű lengyel állam általában
erősen elnyomta és minden elképzelhető eszközzel igyekezett tönkretenni
az evangélikus egyházakat (csak a Bursche vezetése alatt álló alakulat
részesü It valamivel enyhébb bánásmódban), mivel bennük első sorban
a németség szervezeteit látta és a németséghez való ragaszkodásukban
politilkai törekvéseket gyanított. A helyzetre jellemző, hogy a Kelet-
Poroszországtól Lengyelországnoz elcsatolt területen az evangélikusok
száma 1919-ben kerek l millió volt. Ez a szám 1938-ig kb. 280.000-re olvadt
le elsö-sorban elvándorlás következtében, Az "agrár-reform" itt is hasz-
nálható eszköznek bizonyult a kisebbség ellen. A lengyel politika azonban
nemcsak a németséget érintette, hanem éppen úgy sujtotta evangélikus
egyházunkat is. Tudvalevő, hogy a lengyelországi hadjárat napjaiban a
lengyelek a német kisebbség egy részét nalomra koncolták (a meggyil-
koltak száma 12,857, de ehhez még több mint 45,000 eltünt járul, akiket
valószínüleg ugyancsak meggyilkoltak), Ezek első sorban a németség áldo-
zatai, de mivel e németek kevés kivétellel evangélikusok voltak, azért e
kb. 60,000 ember pusztulása evangélikus egyházunk számára is fájdalmas
veszteség. Tudunk olyan esetekről is, amikor ezeknél az áldozatoknál,
akik közt igen nagy számmal vannak a férfiak mellett asszonyok, sőt
gyerekek is, a népiségés hit elválaszthatatlan egységbe fonódott. így
pl. a Thom közelében lévő Ciechocinek fürdőnél 18 férfit végeztek ki a.
lengyelek: e férfiak a "Dicsőség mennyben Istennek ... " kezdetű egyházi
énekkel ajakukon fejezték be életüket.

A lengyelországi hadjárat nyomán előállott új helyzet igen súlyos
feladatok elé állította az evangélikus egyházakat, amit még növelt az a
körülrnény, hogy a Német Birodalomhoz visszacsatolt területek új (a világ-
háború előttitől eltérő) politikai-közigazgatásí beosztást nyertek Ez
- úgy látszik, - avval a következménnyel jár, hogy a versailles-í szerzö-
dés következtében a porosz uniált egyháztól elszakadt egyházrészek nem
tértek vissza a régi beosztás szerint a poroszországi uniált egyházba,
hanem új beosztást nyertek a danzigi, königsbergi és poseni konzisz-
toriumhoz. Még súlyosabb a kongresszusi Lengyelországban volt egyházi
alakulat helyzete. D. Bursche püspök elmenekült, a varsói konzisztoriumnak
nemcsak az épülete omlott össze Varsó bombázásakor, 'hanem a konzisz-
torium maga is megszünt, rniután annak jegérvényességét a gyülekezetek
többségét kitévő német ellenzék még a lengyel éra alatt sem ismerte el.
A gyülekezetek egy része Litvániahoz került s az ottani evangélikus egy-
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házba olvadt bele, másik része a német-szovjetorosz megegyezés követ-
keztében a szovjet érdekterületbe vesik. Az utóbbiak közül aBialisztok
körzetében levő nérriet gyülekezeteket visszatelepítették.A német érdek-
területbe tartozó gyülekezetek közül is 65 van olyan, amelyik aNémet
Birodalomhoz csatolt területen fekszik, 25 pedig a Kralokó-Varsó-i Iő-
kormányzóság területén van. Ezeknek a gyülekezeteknek az ügyeit egy
Lodzban (új neve szerint: Litzmannstadt) felállított konzisztoriumi ható-,
ság vette a kezébe.

5. Az evangélikus egyház azonban nemcsak a Balti tengertől a Kár-
pátokíg terjedő területen szenved hosszú századokra kiható történelmi
változásokat, hanem Nyugaton is, bár az elmondottakhoz távolról sem
hasonlitható arányokban. Mégis meg kell említenünk, hogy a háború
következtében az elszász-lotharingiaí gyülekezetek egy részét (kb. 30-at)
a községek kiürítése kapcsán az ország belsejébe vitték s együlekezetek
tagjai ma jórészt szétszórva élnek valahol Dél-Franciaországban. Negyven
evangélikus lelkész követte gyülekezetét s rnost szétszórt nyáját nagy
nehézségek közt igyekezik pásztorolni,

Nehéz sora 'van a protestánsoknak Spanyolországban is. Egy a lon-
doni Times-ben f. é. január 23-án megjelent hiradása szerint 147 protes-
táns gyülekezet közül jelenleg csak 33 tud munkát kifejteni. Ez a hiradás
ennek az évnek az elején a norvégiai és dániai napilapokban vitat ered-
ményezett, .melynek folyamán Fangen Ronaid a norvég katolikusokat
kérte fel a Vatikánnál való közvetítésre oly értelemben, hogya Vatikán
járjon közben Spanyolországban, hogy ott a protestánsok annyi szabad-
ságot kapjanak, mint amennyit a katolikusok élvezn ek Skandináviában.
Katolikus részről a "Tidens Tegn" című újságban ezt a kérést elhárították.

6. Egyébként az északi evangélikusság a jelenlegi világhelyzetben a
saját országaiban mindenek előtt a szigorú semlegesség betartását szor-
galrnazza. Még november 24-29. Osloban az evangélikus egyházi vezető
férfiaik megbeszélést tartottak többek közt az' uppsalai érseknek, a dán
evangélikus egyház primásának és Lehtonen finnországí püspöknek a rész-
vételével, amelyen az egyháznak a háború folyamán tanusítandö maga-
tartását tisztázták .. A megbeszélés nyomán felhívást intéztek a skandináv
népekhez avval a követeléssel, hogy e népek tanusítsanak "keresztyén
semlegességet" (azaz tartsák távol magukat attól a semlegességtől, amely
rnindkét küzdö féltől hasznot és előnyöket igyekszik szerezni vagy éppen
csak látszat szerint semleges) és támogassak minden erejükkel az egy-
házaknak a béke helyreállítására irányuló törekvéseit.

Meg kell említeni ebben az összefüggésben, hogy az oly súlyos
helyzetbe került finn evangélikus egyház támogatására Svédországban
erőteljes segélyaikció indult. A svéd segélyakciók egyébként egyebütt is
támogatják a nehézségekkel küzdő evangélikus egyházakat. Az északi
(dán, svéd, norvég, finn) egyházak helyzetéről egyébként nem sikerült
újabb híranyagot kapni.

7. E vázlatos áttekintésben végül meg kell említenünk, hogy a
világháború következtében súlyos helyzetbe került az evengélikus pogány:
misszió ügye is. Erről azonban egy más alkalommal külön kell majd
írnunk.

Kc.",ner Károly.
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A munkásság és egyházunk.
Ha munkásaink és egyházunk egymáshoz való viszonyáról irunk, nem

arról irunk, hogy miért hagyta el a munkásság egyházát, hanem miért
nem jutott el még egyházunkhoz. A helyzet vizsgálása és minden ezzel
járó munka még teljesen új. Kevés a tapasztalat, az erről írt szó, a szak-
értő lelkész és szociológus. Magyarország folytonosan iparosodik, ehhez
felszívja a vidék nincstelenjeinek tizezreit, új ipartelepek keletkeznek, a
békés falusi gyülekezetek máról-holnapra munloásgyülekezetekké válnak.
Ezért nemcsak Budapesten és környékén beszélhetünk munkás-gyülekeze-
tekről, hanem országunk sok részén. Ahol pedig egyetlen gyár is épül,. ott
megváltozik az emberek élete, szokása, gondolkodása, erkölcse. A helyzet
tnegvéltozése készü.Jetlenül érte egyházunkat. A szegénygondozástóI az ige-
hirdetés ig, a tanoncoktatástólaz adózási rendszerig minden kialakulatlan.
Ez a cikk is, amelyben szetény véleményemnek hangot adok, igen nyers,
mert sokat kell még dolgoznunk, amíg a szükségessé váló munkamódszert
megállapíthatjuk és 'annak akadályait felfedezhetjük.

A munkás minden idegszálával e világhoz van kötve. Nem ismeri az
idő fogalmát, csak a má-t becsüli, s ami azon felül van, kívül esik érdek-
lődési körén. Életét jóléte irányítja s az "eszmék" közül is csak azokkal
rokonszenvez, amelyek testi életének ígérnek változást. De ezeket az "esz-
méket" éppen csak tudomásul veszi, meggyőződése hiányzik. Azok a mun-
kások, akik társaik közül kiemelkednek és valamilyen munkás-álláspontot
védelmeznek a többi társadalmi osztállyal szemben, többnyire gyűlölik
a nemmunkásokat, mondhatjuk: a nem velük tartókat és ez a gyűlölet
az erejük. Ez tüzesíti át szónoklataikat és teszi őket harcosokká. Ezért
akarják az élet nagy kérdéseit is szellemi erő bíjján, erőszakkal elintézni:
forradalommal a földön és viharral a pohárban, mert veréssel nevelik gyer-
mekeiket is, azzal tesznek igazságot családjukban és uralkodnak munkás-
társaik fölött. Beszédükben határozottak akarnak lenni, pedig durvák,
lelki dolgokban véleményük "tudományos alapú'' és megfellebbezhetetlen,
pedig értéke egyenlő a semmivel.

Ezeknek az embereknek kell igét hirdetni Istenről, a Lélekről, az
örökkévalóságról, a szellemi élet uralmáról a test felett, a hitről mint a
legmélyebb meggyőződésnél is mélyebb meggyőződésről, szeretetröl IlZ
emberek és a család körében, megértésről másokkal szemben, alázatról,
bűnről, kegyelemről. Amit egyházunk hirdet, az nem egyéb, mint a munkás-
életnek rettentó erövel való feszftgetése. AlJandó harc ellene, teljes élet-
változás követelése.

Jó ideig szinte szemmellátható az igehirdetés eredménytelensége.
Kezdetben, de később is, kétségbeesetten próbálkozunk Isten dolgait ért-
hetővé, elérhetővé tenni, amíg be nem látjuk, hogy reménytelen ez a pró-
bálkozás. Csak annak az igehirdetésnek van közöttük eredménye, amelyik
hitből sziiletett, mentes minden agymunkától és érezhető benne a meg-
gyöződés. Rendkívülí jelentőségű az oltári és szószéki imádság is, ha szív-
böl jön. Előbb ér el a munkásokhoz, mint az igehirdetés. De ne legyen
benne mesterkéltség, dagályosság, nagy szavak. Olyan egyszerű szövegű
legyen, mintha a munkás maga imádkozná. A genie-papok munkája itt
csak fellángolást eredményez és a szakadékot növeli.

-Munkásaínk nern-tehetnek teljes mértékben a természetükról. A mun-
kások természetét nem a munka határozza meg, hanem a gyár. Sápadt,
erőtlen, elhanyagolt emberek, drága, tiszta, ápolt gépek között -,- ez a
gyár, írja Kassák egyik regényében. Minden a gyártóI függ: megélhetés,
lakbér, taníttatás, szórakozás. A gyárriak is van "lelkisége" és ugyan-
olyanná alakítja' a munkást. A_ gyárban csak egy a fontos, a haszon és
az ehhez szükséges zavartalan termelés. Minden kárt és minden eltünt
csavart meg kell fizetni. Könyörtelen stopperóra ellenőrzi munkáját, rnes-
tere káromkodva tanítja, a gép halálos ölelésre várja. Ha igazságtalanság
történik, a nagyszájú és öklű nyer. Mindig és mindenütt kenyérharc!
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i\ gyárban úgy, mint az anyag, mindenki a tömeghez tartozik. Nincs egyé-
niség, nincs egyéni. baj vagy. öröm, esetleg külön akarat,

Ilyen természettel kerül be a' munkás gyülekezetünkbe. Keresi, sőt
követeli emberi értékét s nem akar többé szám lenni. De az igehirdetés
is ··azt célozza; hogy felébressze benne a' személyiséget, kiemeli névtelen-
ségéből s hangsúlyozza, hogy Istennel személyes ügye van. Az igehirdetés
és a gyári gyakorlati élet ellentétben van egymással, s ez az ellentét állan-
dóan érezhető a lelkipásztori munkában. A gyári élet, úgy ahogy van, van;
amit az egyház hirdet, annak csak jelenségei vannak s a munkás e kettő
közül inkább kerül annak hatása alá, amelyik kézzelfoghatóbb és min-
dennapi.

Egyszóval: munkásaink nem hisznek az egyháznak.
Ezt a hitetlenséget tapasztaljuk akkor is, amikora munkás lelkészévei

kerül szembe. Nem nyilatkozik ugyan' öszintén, egyenesen, nem bírál
szembe, de mi már tudjuk, hogy a lelkész nem a munkásság embere, ha-
nem az "elnyomó társadalmi osztályok" megfizetett hivatalos szolgája.
Szavának nem előlegeznek. Nem látják benne ügyeik bátor védelmezőjét,
aki mindenkivel szemben síkraszáll a munkásság igazságának érdekében.
Fél igazságok hirdetője, lefelé kiabál, fölfelé - "lelki alapon" - meg-
értő, elnéző barát. Munkásaink tapasztalata szerint a lelkész örök idő óta
a birtokosok, a hatalmasok, a pénzemberek és. a nép között állott, de min-
dig a felül állók érdekét szolgálta. Ennek igazságát ne is tagadjuk. Keve-
sekért hagytunk el már sokakat s van ma is hajlandóság a finom, tiszta,
ápolt társadalmi osztályok felé való közeledésre, mert rossz állandóan a
kicsinyek, erőtlenek panaszait hallgatni. De az is igaz, hogy sokszor azért
hallgatunk el a munkásság helyzetén való segítés követeléséveI, mert lát-
juk, hogy fölfelé hatástalan ok, lefelé tehetetlenek vagyunk!

Van egyházunkkal szemben más vádjuk is. Azt mondják: az evangé-
likus munkás mindig arra volt büszke, hogy egyházunk ügyeiben a nép,
a gyülekezet döntött s véleményét mindenben csak az igazság és egyházi
érdek befolyásolta. Mindennapos lett azonban az a jelenség, hogy egyhá-
zunk vezetőiül aktív pártpolitikusokat választott meg, akik az állarn és
egyház közötti ügyekben természetesen mindig az állam gondolatát, aka-
ratát pártolták. Ezzel kiszolgáltatták egyházunkat a pártnak, illetve a
mindenkori korrnánynak s ezzel elvesztettük függetlenségünket és cselek-
vési szabadságunkat. Az az egyház, arnelv lelkészeítél a politizálás kerü-
lését kéri és bírálja a politikai katolicizmust, maga is politizál és ezzel
súlyosan sérti saját érdekeit. Egyházunk tehát kényelmesen elhelyezkedett
az állam által felkínált puha párnák között és ezzel kezdte meg elerötle-
nedését. Ennek kovetkeztében tűnnek fel a politikai élet jelenségei egy-o
házunkban is, terjedni kezd a tekintély uralom, jelentkezik az "evangélikus.
ceremónia" istentiszteleten és lelkészeink életében, ezért van kelet je világi
címeknek és ezért is eredménytelen munkánk a munkásság körében ...

HiányoJják egyházunk tagjaiból a bátor hitvallást. Mindenkinek van.
meggyőződése, amelyet ki mer mondani, de az evangélikus ember türel-
mes és csendes. Az egyházon kívül élő evangélikus munkásság többet em-
legeti a gályarabokat, mint a templomosok, s Luther munkáját, ha nem is:
értik meg teljesen, de hamisan sem látják, ha benne a bátor hitvallást és,
a megalkuvást nem ismerő magatartást ismerik fel. Ez a lelkészi alak sok-
kal közelebb áll hozzájuk, mint az általános mai.

A munkásság egyházunknak nem elveszett rétege. Talán a. legnehe-
zebb, de egyben leghálásabb munkaterület. Akik az egyház mellé állottak •.
azok meggyőződéssel szolg ál]ák. Sok gátlásuk vim még és sok hibánk

. van még, de a helyzet nem' reménytelen. Éppen napjainkban éljük az időt;
amelyik aJkaImul adatott nekünk. A munkásság kiábrándult szakezerveze-
teiböl, az új ígéretek teljesítetlenek maradtak, lebeg ég és föld között,
Most kell a munkát erőteljesen megkezdeni, illetve folytatni.. .

Fokozott figyelmet kell szentelnünk a munkás ifjúságnak. A gyárak
lehetövé teszik a tanoncokkal való foglalkozást és ez rendkivül fontos
alkalom egymás megértésére. Az az egyház nyeri meg .az első csatát, ame-.
lyik otthont tud a, munkásifjúságnak nyujtaní. Olyan otthont, ahol' állan-
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dóan lakhatnak, mert számtalan fiatalember él távol szüleitől. Ez a csele-
kedet bizonyság lenne a velük való törödésröl, Annál is inkább van erre
szükség, mert az állam és a vállalatok nem csinálnak belőle gondot ma-
guknak. Ahol ez nem valósítható meg, ott legalább olyan otthonra van
szükség, amelyikben szabad ..idejüket eltölthetik. Az ifjúmunkások idő-
milliomosok és az időt pocsékolják, Amióta gyülekezetünk Ifj. Luther SZÖ"
vetségében hetenként háromszor is összejönnek, azóta folyton nö az érdek-
lődés és azóta látjuk, hogy még átlagban is mennyire értékes koponyák.
Az apákat és a bátyjukat már aligha érjük el, talán kissé el is vesztek,
de a friss erők majd megmutatják, hogy a munkásság is lehet élő kö. Sok
jó könyvre van szükségünk és vezetésre az olvasásban. Állandó velük való
maradás, türelem a tanításhoz, az igazság. bátor megvallása és ki nem
mondott, de érezhető szeretet. Nem leereszkedés és nem vállveregetés, ha-
nem őszinte megbecsülés.

Váradi Lajos.

Az oltár.
Templomaink jellegzetessége, amely megkülönbözteti a

reformátusokétói és hasonlóvá teszi a római katolikushoz.
Vajjon tudjuk-e igazán értelmét, jelentőségét, s igazítjuk-e

hozzá külső megjelenését, legalább a jelenben épülő templo-
mainkban?

Az első keresztyéneknek nem volt oltáruk. Tertullianus
még 200 körül büszkén hangsúlyozza, ellentétben a pogány
áldozati szokásokkal: "Nekünk nincsenek oltáraink." De van
úrasztal a, amelyen összegyűjtik az offertóriumot, az együttes
szerétetlakomára hozott adományokat, hogy megszenteltetésük
után közösen elfogyasszák. (Erdekesen ábrázolja ezt az aquileiai
bazilikának a negyedik századból fennmaradó padlómozaikja.)
Ez az úrasztal egyre inkább lesz az úrvacsora kiszolgáltatásá-
nak helyévé, a gyülekezeti communio fokuszává, amely - ha
pogány hatásra idővel áldozati jelleget is ölt, - mégis az első
évezred végéig a gyülekezet közös úrvacsoravételét jelenti.

Hogy elhunyt egyháztagokat az úrasztal helye alatt temet-
tek el, sőt szarkofágjukat asztalnak használtak, annak értelme
eredetileg nem az oltár "megszentelése" volt, hanem az a hit,
hogy agyütekezet az úrvacsorában a megdicsőült tagjaival is
közösségben marad. Minél inkább lett az úrvacsorából mise-
áldozat, amelyben már nem a gyülekezet communiója a fontos,
hanem a pap "áldozá~a", annál inkább veszi fel az úrasztala az
"oltár" jelleget,. amelyet "megszentel"a benne elhelyezett erek-
lye s a rajta álló tabernaculum az imádat tárgyát képező ostya-
Krisztussal, a monstranciával. A kép fal az oltár mögött záró-
díszlete lesz a szakrális színpadnak, amelyen lejátszódik a misé-
'ben az . átlényegülés és feláldoztatás drámája. A képek pedig
főleg az illető szentek életére vonatkoznak, akiknek ereklyéitaz oltár,illetve annak rnárványlapba süllyesztett 'tartója őrzi;
hiszen ezeknek a "szentsége'" teszi csak méltővá a helyet arra,
hogy rajta kenyér és bor Krisztus testévé-véréve válva, az újból
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megtöressék és kiontassék. (Egy-egy templom ereklyegyüjtemé-
nyének nagyságán múlik a felállítható oltárok száma is.)

Ha az oltár kialakulásának történetét így röviden áttekint-
jük, jogosan adódik a kérdés, van-e értelme oltárnak a refor-
máció talaján? Nem jár-é el következetesebben a kálvinizmus
amikor az oltártól teljesen megválik, a prédikátort az isten:
tisztelet teljes idejére a szószékre állítja saz úrvacsorát egy a
gyülekezet közepén elhelyezett - a jórend kedvéért kerláttal
körülvett - asztalrólosztatja?
. Az bizonyos, hogy Luther Márton úrvacsoratanában gyöke-

resen szakított a mise áldozat- jellegévei s ennek megfelelően
az oltárnak úrasztala jellegét is igyekezett - elvben legalább -
visszaállítani. A torgaui várkápolna felszentelésekor tartott
prédikációjában (1544) határozottan kifejti, hogy asztal legyen
az oltár, amely mögött állva is lehessen szolgálni. Ennek meg-
felelően már a torgaui oltár ilyen négy angyal által tartott
asztali ap volt. Luther tanítványa, Amsdorf naumburgi püspök
pedig elrendeli egyházmegyéjében, hogy a lelkészek az úrasztala
mögött állva .osszák az úrvacsorát. Ez a szokás ott több évszá-
zadon keresztül fennmaradt.

Ezek alapján nincs mit csodálkoznunk azon, hogy még
olyan hangsúlyozottan lutheri szellemű magyar reformátor is,
mint Bornemisza Péter, ellenszenvvel viseltetik a képes oltárok-
kal szemben s bizonygat ja, hogy "elég mi nekünk, hogy ami
gyülekezethelyünket szép tisztán meszelve és seperve tartjuk
és akár kőből és akár fából tiszta asztalt és prédikáló és ülő
székeket szerzünk ... "

Vajjon nem egyenes és helyes következrnénye mindennek
a református rend, amely legszívesebben a templom hosszfalá-
nak közepére helyezi a szószéket, eléje az úrasztalt s a gyüle-
kezetet részben szemközt egymással mintegy az asztal köré
ülteti?

Kereken ki kell jelentenünk, hogy nem. A kálvini úrvacsora-
tannak megfelelhet ez a forma, a lutherinek azonban nem.

Az úrvacsorában nemcsak szent jegyeket vesz a gyülekezet
emlékezésül, és nemcsak egymással lépnek a hívek közösségbe,
hanem maga az Isten Fia adja valóságos szent testét és vérét:
az Isten maga adja magát az ő gyülekezetének. Az isteni szerit-
ségeknek ez a közöltetése igényli a templom szentélyét: nem
mint elengedhetetlen feltételt, hanem mint az úrvacsora lénye-
géből fakadó liturgikus-építészeti követelményt, amely a lehe-
tőségek és elvi megfontolások eredményeként illik, hogy a
templomépítésnél kialakíttassék. Ez a szentély lehetőleg fél-
körben vagy a körből alakított poliginalis magasított, tehát a
hajóból lépcsőkön elérhető, eléggé tágas tér legyen, amelyben
újabb néhány lépcsőfokkal emelt, körüljárható kőből vagy fából
készült asztalszerű oltár álljon. Ez utóbbi az Úr reális jelen-
létének a szimbóluma s mint ilyen, az imádkozásnak, imádásnak
és áldásnak is természetes helye. A ma helytelenül az oltár
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lényeges alkatrészének tartott, igen sokszor felette alacsony
izlésű kép (gicses kópia vagy éppen olaj nyomat) teljesen fölös-
leges. A szentélyt lezáró falon elhelyezett rnűvészi kép vagy
feszület vagy ablakot kitöltő üvegfestmény sokkal helyesebb
gyakorlat lenne, de még ezek sem okvetlenül szükségesek.
A barokk korban mintegy megrögződött koporsóalak is egye-
dül a katolikus ereklyetartó értelemben igazolható. A liturgikus
érdek az, hogy az úrvacsora kiosztására szolgáló helyasztalvolta
a cselekmény isteni, szentséges Jellegének tudatos hangsúlyozása
mellett biztosíttassé:k.
- Ez az úrasztala legyen elég tág ahhoz, hogy rajta a feszület,
a Szentirés, a gyertyatartók és az úrvacsorai paramentumok
kényelmesen elférjének. Feszület nélkül oltár nem képzelhető
el, gyertyák nélkül sem. Ezek jelképezik az imádatot és Krisz-
tusnak, a világ világosságának magát értünk hozott áldozatát
(elfogyás!). Éppen ezért értelmetlen és ízléstelen a kényelemból
vagy helytelen takarékosságból alkalmazott villany-gyertya.
A feszület alatt fekvő nyitott Biblia a gyülekezet kinyilatkoz-
tatáshoz való ragaszkodását jelzi, amely nem a holt betű imá-
datát keresi, hanem az Irásban kinyilatkoztatott Megváltó
Krisztust.

Rács lehetőleg ne zárja el se az oltárt, se a szentélyt.
Nincsen annak semmi olyan tulajdonsága, amely miatt a "laikust"
onnét ki kellene rekeszteni. (A görög keleti oltárnak tulajdoníta-
nak ilyen profanizálható jelleget, azért még a gyülekezet tekin-
tete elől is elzárja azt az ikonosztázion.) Térdeplőül szolgálja-
nak a lépcsőfokok, esetleg azokra helyezett párnák. Aggok és
gyengék támogatására más mód is van, mint a korlátba kapasz-
kodás. Elzáró vas legfeljebb ott indokolt, ahol a már meg/evő
szentélynélküli térben kell elhatárolni az oltárt. (Némely falusi
gyülekezetben mai napig előforduló "szokás", hogy elláncolják-
lakatolják az oltárrácsot a papjuk elől, vélt vagy valódi sérelem
megtorlásául: ez olyan felelőtlen népítélet, amelyet legegysze-
rűbben a rács egyszer és mindenkorra való eltávolításával .lehet
megszüntetni. )

Az bizonyos, hogy nálunk új templomok építésekor nem
mindig vették figyelembe az 'itt felhozott kívánalrnakat. A las-
sanként megújuló liturgikus érzéknek e téren is sok megoldandó
feladata van.

Schulek Tibor.

Az emberiség nemesítése átöröklés utján.
1. E gondolatot Darwin unokája, Galton vetette fel (1866) és-az így

meginduló új tudományt is ö nevezte el (1883) "eugeniká"-nak (ógörög,
a. m.: "jól születés").

II. Örökléstani alapfogalmak. Az emberi átöröklés "kettős": a gyer-
mek mindenegyes öröklődő "bélyeg" (pl. a szem színe, a termet magassága,
a hallás rnilyensége stb.) tekintetében az apátói is, az anyától is kap örök-
séget. - Példa: Valaki az egyik szülőtöl "éphallást", a másik szülőtől "siket-, - ,
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némaságot" örökölt. Az ilyen egyént az apai es az anyai örökség eltérő
milyensége miatt a "hallás bélyege tekintetében keverékjellegűnek" rnond-
juk. A hallása mégis teljesen ép lesz, mert az "ép hallás" "győzedelmes-
kedik". Az éphallás "uralkodó", a siketnémaság "lappangó" tulajdonság.
A "siketnémaság" csak tisztajellegűen, azaz mindakét szülőtöl örökölve
teszi tényleg siketnémává az egyént. :- A keverékjellegűség bizonyos
eseteiben "átmeneti alak" keletkezik. Például az apátói magas, az anyá-
tól alacsony termetet örökölt egyén közepes magasságú lesz.

A példánkbeli keverékjellegűen éphallású egyén, bár önmaga "egész-
séges", tovább örökítheti a hallási fogyatékosságot, mert némelyik gyerme-
kének csak az "éphallást", a többi gyermekének pedig csak a "siketnéma-
ságot" adja örökül. Ilyenképen az előbbi gyermekek leszármazási vonalá-
ból elmaradt, "kiesett" a "siketnémaság" örökítő tényezője: "gétíje", a többi
gyermek leszármazási vonalából pedig az "éphallás" génje.

Vannak több génpártól függő tulajdonságok is. Például a szerint, hogy
az apátél örökölt 3 és az anyától örökölt 3 géri közül hány a tevékenyebb
működésű, egy bizonyos tulajdonságnak (pl. hosszúság, szín, tehetség stb.)
hétféle mérete, "fokozata" örökölhető. Ez az Ú. n. fokozatos öröklés.

Ill. Negatív vagy elhárító eugenika. Az öröklődőnek bizonyult testi-
lelki rendellenességeknek csak a puszta felsorolása is több oldalra terjedne.
Meg kell elégednünk néhány példával. 1. Az uralkodó jelleggel tovább
öröklődő rendellenességek (pl. túllátás, szeplösség, veleszületett ferde-
nyakúság, többujjúság) már az illető bélyeg szempontjából keverékjellegű
egyéneken is kiütköznek. Ezért mindenegyes a fogyatékosságot tovább
örökítö egyén illetve nemzedék maga is "beteg". 2. Ellenben a lappangó
jelleggel öröklődő rendellenességeknél (pl. siketnémaság. közellátás,
dongalábúság, rnagtalanság) a keverékjellegű egyének önmaguk még
"egészségesek". Ezért gyakori kép, hogy a családfában csak itt-ott talá-
lunk "beteg" egyéneket (a tisztajellegűeket), de a "betegség" akár több
(persze csak keverékjellegűen!) egészséges előd után újra megjelenik.
3. Némely "betegség" ingadozik az uralkodás és a lappangás között, vagy
rnind a két jellegű állandó alakja ismeretes (pl. kancsalság, csípőficam). Stb.

Különösen vérmes eugenikai és társadalmi reménységek fűződnek
az öröklődő idegbaj ok (vitustánc, dadogás stb.), elmebajok (tébolyodott-
ság, eskór, búskomorság stb.) és erkölcsi fogyatkozások ("született gonosz-
tevők") tanulmányozásához.

Az öröklődő betegségeknek kiküszöbölésére ma még nem ismeretes
m ás- [ehetőség, mint a "beteg" géneket tartalmazó egyének "kizárása" a
szaporodásból. Hogy kit kell kizárni, illetve mely házasságok létrejöttét
kell megakadályozni. azt hivatalos házassági tanácsadó intézetek volnának
hivatva eldönteni. Ezek nemcsak a házasulandó feleket vetnék alapos vizs-
gálat alá, hanem - a bennük esetleg lappangó fogyatékosságokra való
tekintettel - nyomozásukat kiterjesztenék mindkét félnek úgy az apai,
mint az anyai elődeire. A mind távolabbi elődök persze a többszöri géri-
kiesési lehetőségek miatt mind kevésbbé jönnek számításba. A "veszé[yes"-
nek talált egyénnek le 'kellene mondania az utódokról. Ennek egyetlen
erkölcsileg teljesen kifogástalan módja: az önmegtartóztatás. Egyéb java-
solt módok: óvszerek; műtéti úton való csírátlanítás akár a "beteg" ön-
szántából, akár a törvény által kényszerítve; a magzat elvétele; a más-
nernűektől elzárva tartás stb.

"Nem igazi" öröklésset öröklődik a vérbaj (az anya vérében [evő
spirochéta fertőzi meg a magzatot). Az ivarseitek életerejét, a magzat
fej lődését gyengítik bizonyos mérgek: alkohol, kokain, az anya gümőkórja
által termelt méreg stb. A gyermek fej lődését károsíthatják különféle
környezethatások: nem kielégítő táplálkozás, kedvezőtlen lakásviszonyok
stb: Az említett fertőző betegségekben szenvedők gyógyítása, illetve az
utódokról való lemondása, a táplálkozás és a lakásviszonyok javítása, stb.
a megfelelő elhárító fegyverek. '

IV. A pozitív, az építő eugenika feladata az értékes, a kiváló öröklési
anyag megállapítása és szaporodásának elősegítése. Sajnos, a tehetség
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öröklésmenetét követni legtöbbször nehéz, mert sok ember tehetsége az
ambició hiánya, vagy a nem megfelelő környezet miatt nem érvényesül.
azonkivül a legtöbb tehetség (szemben a fogyatékosság'okkal) összetett
természetű: több génpártól függő. Ahogy pl. a futóbajnoksághoz nem elég
a jó láb, hanem jó szív és tüdő is kell hozzá. A legtöbb szellemi tehetség-
nél azonban azt sem tudjuk, hogy rnily testi alapok fejlettségéhez van
kötve (sokszor csak egyes belső elválasztású mirigyek fejlettségére lehet
gyanakodni). - Az embernemesítés legeszményibb célja ez lenne: külön-
bözö egyének különbözö irányú képességeit összehozni egy utódba és
pedig tisztajellegűen. vagy is tisztán való továbböröklésre képesen. Sajnos,
állat- és növénynemesítésre kidolgozott ilyen irányú módszerek embernél
nem igen vihetők keresztül.

V. Minél közelebbi a rokonság két házasfél között, annál valószínűbb.
hogy bennük előfordulnak azonos milyenségű gének. Ezért az ilyen házas-
ságból származó utódokban viszonylag sok tisztajellegűség várható. Más-
szóval várható lappangóan öröklődő betegségek és kiválóságok kiütkö-
zése, napfényre jutása vagy - a fokozatos öröklésre gondolva - rend-
kívüli tehetségek és rendkívüli tehetségtelenségele létrejötte. A veszélyekre
való tekintettel a testvérházasság rnindenütt tilos.

A tárgyilagos tudományos kutatás nem igazolja bizonyos dernokrá-
ciáknak azt a tételét, hogy minden ember születésénél fogva egyenlő.
De megcáfolja egyes nemzeti hiúságtól sugallt fajelméleteknek azt az. állí-
tását is, hogy csak egyetlen emberfajta (pl. az északi, vagy a turáni) volna
értékes, kultúraalkotó, igy tehát a többi fajta az őröklésbél fokozatosan
kizárandó lenne.

VI. A tehetséges egyének szaporodásának elősegítése átvezet az úgy-
nevezett mennyiségi eugenikához, melynek célja. a kívánatos minőségű
születések számának növelése. Ezen a téren újabban némely kultúrállamban
aggasztó, szinte végzetes visszaesés található (egyke, gyermektelenség).
Tagadhatatlan, hogy van bizonyos igazság a mentségül felhozott gazdasági
érvekben is, mint például: hosszas állástalanság, kevés jövedelem, a nagy-
birtokok mellett tengődő kevés kisbirtok további elaprózódásától való
félelem stb. Ezeken a bajokon: az állások és javak más elosztásával, a több-
gyermekes családok Javára történö megfelelő adózással (agglegényadó,
gyermektelenségi adó), megfelelő örökösödési kulccsal, a családi pótlék fel-
emelésével, különféle (pl. tandíj -) kedvezményekkel stb. igyekeznek segíteni.
Azonban mégsem az anyagi szempontok játsszák a főszerepet. Hiszen a
statisztika szerint minél magasabb és minél rnűveltebb egy társadalmi
osztály, a nagy átlagban annál kevésbbé szaporodik. Az életpályára való
hosszadalmas előkészület, különféle költséges kedvtelések stb. elvonják a
figyelmet a nösüléstöl, egyúttal kedveznek a nemi betegségek terjedésének.
Végeredmény: a legtöbbször késői életkorban létrejövő házasságból gyer-
mekek alig-alig származnak. A történelem tanusága szerint anagyvárosok
miridenkor polip módjára szívták magukba a vidék lakosságát és az oda
került családok legtöbhja pár nemzedék mulva kihalt. A külsőleges csillo-
gású nagyvárosi életstílus előbb-utóbb megfertőzi a vidéket is és ekkor
az állam, mint valami üressé vált doboz, nem tud ellenállni a kívülről rá-
nehezedő nyomásoknak: előbb-utóbb kevésbbé művelt, de a szaporodás
tekintetében töretlen erejű hódítók zsákmányává lesz.

Különös figyelmet érdemelnek a kihalás előidézésében a lelki elemek:
sötét, az emberi élet értelmetlenségét hirdető. világnézet; az utódok sor-
sáért való betegesmértékű aggodalmaskodás (pedig életkockázat mindig
volt, sőt a természetben a veszélyeztetettebb fajok szaporodnak erősebben);'
a csak a maga élvezeteivel törődö, áldozatokra képtelen önzés; a szüléstöl
való beteges félelem (Semmelweiss óta sokkal kevésbbé jogosult, mint az-
előtt) stb. Ezekkel a lelki fogyatkozásokkal szemben a leghatékonyabb
fegyver az életbátorságot adó, kötelességteljesítésre nevelő, áldozatkész-
ségre képesítő keresztyén hit.

Der Zóltán.
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Evanqélikus iskoláink és a nemzetnevelés.
Ha az utolsó húsz esztendő hazai nevelésügyét közelebbröl szem-

ügyre vesszük, lehetetlen észre nem venni, a sok kísérletezés rnennyi
átalakulást sürget az iskolákban, leginkább a középiskolákban, Mind töb-
ben és többen ébrednek rá, hirdetik, hogy az iskolai életnek sokkal többet
kell foglalkoznia a gyermekkel, annak képességeivel, külsö és belső
életkörülményeivel, a gyermeket nem szabad pusztán értelmi, képességei
alapján megítélni, minden gyermek egy-egy egyéniség, akinek élete a
maga egészében lelhet irányadó és jellemző. A nevelő kötelességei meg-
sokszorozódnak, s nagy követelményeket támaszt vele szemben az iskola,
..s maga az élet, a közvélemény is. Ez a vajúdás a közvéleményben hely-
telen alapokat teremt: a közvélemény gyakorta beleavatkozik a nevelés
munkájába, számtalan összeütközést teremt, kétkedések, helytelen véle-
mények hangzanak el, amelyek csak nehezítik és késleltetik a kialakulást.
A nevelők közt sem teljes az egyetértés. Az eltérés épp a Ikülönféle szem-
léletmódból és értékelésból következik, mert a régi liberális felfogású
nevelési rendszer nem érti meg azokat az eszméket, amelyek az új nem-
zedék nevelői lelkületében liberálisellenessé válnak. Ez, az új generáció
öntudatos an tör be az iskolába, úgy érzi, hogy sürgős átalakulásra van
szükség, s ezért tempójában, modorában követelövé válik, amit természe-
tesen az idősebb' réteg nem tud és nem is akar elfogadni. Hiába hivatkozik
ez a fiatal réteg arra, hogy munkájában, feladataiban, fiatalsága ellenére
öt ugyanaz, ha nem fokozott mértékű felelősség terheli, hiába igyekszik
a másik, idősebb réteg a régrnegszokott, a századok folyamán törvényesi-
tett előjogára hivatkozni: a megbékélés csak látszólagcs. S mindez nem
volna baj, ha ez a belső' küzdelern nem kezdené szétf'eszíteni azokat a
kereteket, melyek a nevelés egységét szolgálják. A kiegyenlítetlen harc-
ban a keretek meglazulnak, a nevelőtársadalom külön-külön szempontok,
irányelvek követője lesz, saz iskola belső életében bizonyosfokú anarhia
lesz urrá, mely sajnálatosan tapasztalható különösen ott, aho'! a szaktár-
gyak szabad diadalmat ülhetnek. Ennek pedig az a veszedelme, hogy a
szaktárgyak szempontjaiban veszendőbe megy anagy cél: az egységes
nevelés eszméje. Soha nem igazolódhatott be jobban a mult nevelési
rendszerének hiányossága, mint éppen ebben az időben, amikor a jel-
Iernnevelés, oktatás, közösségre való nevelés minden szempontja benne
lüktet az iskola minden megmozdulásában. Hiába igyekeznek nevelők,
tanárok, tanítók a lehető legjobb aikarattal érvényesíteni akorszerű esz-
méket, a nevelési egység hiánya, különösen pedig kari egységek nevelési
irányainak szertehullása megakadályozza a felismert szükségességű nem-
zetnevelés érvényesülését.

Evangélikus ískoláink is átélték ezt az időszakot, egyik több, másik
kevesebb zökkenővel. sok még ma is benne él a régi hibákban. Oe az
egész magyar nevelési rendszer is keresztülment ezen a folyamaton, s így,
ez .alól iskoláink sem tudták magukat kiszabadítani, Iskoláirik is azóta
kezdenek csak itt-ott több-kevesebb szint kapni, mióta az államhatalom
a nevelés terén a nemzetnevelést tette irányadóvá. Pedig, meggyőződésünk
szerint, számunkra más út volt és van ma is nyitva .a nehéz idők' át-
vészelésére, mert iskoláink hivatása egészen sajátos rendeltetésii. Meg-
győződhetünk arról, ha egy tekintetet vetünk -csak a katolikus iskolákra.
Legyenek ezek akár "királyi katolikus" jeUegűek, akár szerzetesiek, szel-
lemükkel, kimondottan felekezeti jellemükkel soha háttérbe nem vonultak;
ha kellett, védelmeztek, igazoltak; ha kellett, támadtak és meggyőztek.
Eza jellemük megmaradt, akár kisebbségben voltak, akár" többségben
vannak a rendeltetési helyükön. Végvárak voltak, erődítmények,' a kato-
likusság mentsvárai, ahol azt .a szellemet ápolták, .rnelyet évszázadok
alatt alakított ki a katoIikus keresztyénség. Ezzel szemben a protestáns
iskolák általában, mint azt Túróczy Zoltán is megállapította a Protestáns
Szemiében, a legszintelenebb iskoláink. Még inkább kell és lehet ezt el-
.mondaní evangélikus vonatkozásban. Pedig, ha ez igaz, gyorsan és köny-
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nyen adódik a kérdés: vajjon érdemes-e manapság a protestáns egy-
házaknak iskolákat fenntartani?, "

Hogy ez a kérdés nagyon is élő és hogy van .ennek a kérdésnek
igazi alapja, .azt leginkább az a némaság rnutatja, mely Túróczy ' Zoltán
1938-ban megjelent cikkét fogadta minden részről. Egy nem is túlságosan
a lényeghez tartozó megjegyzésen kívül általános mélységes csend volt a
válasz az eszméltető és lelkiisrneretébresztö cikkre. Ha most visszatérünk
ehhez a cikkhez, annak egyedüli oka az, hogy benne a kérdés f'elvetésé-
nek jogosságát és igazságát látjuk igazolva. ' J

De szükség es is a kérdést újból felvetni, ma még konkrétabb for-
mában: Milyen feladatai és kötelességei vannak az evangélikus iskolának,
abban a nagy feladatkörben. mit a ma nevelési eszméi a nemzetnevelésben
határoznak meg? Kétségtelen ugyanis, Ihogy a magyar nevelés jövője
ezen a területen építheti ki a maga jellegzetesen magyar útját, s az is
bizonyos, hogy ebben a feladatkörben evangélikus iskoláinknak igen nagy
szerep juthat, s kell is, nogy jusson, hacsak 'a kétségtelenül nagy és ne-
mes versenyben, rnely felekezeti szempontból is megindult és még erő-
sebbé lesz, nem akarunk végképp lemaradni. A nemzetnevelés pedig teljes.
átalakulást követel meg, mind a nevelő, mind .a neveltek lelki életét
illetően.

Aki ismeri a nemzetnevelés szempontjait, jól tudja, hogy a magyar
irány a belső kört veszi elsősorban figyelembe. Három feladat áll a nem-
zetnevelés előtt, mint szervesen egymásbafonódó folyamat, amit az isko-
lai nevelésnek meg kell oldania: A világot a maga rendszerének teljes-
ségében megismertetni az ifjúsággal. Az ifjúságban az erkölcsi jellemet
kifejleszteni. Végül öntudatos tényezőként kell az ifjúságot belenevelni a
nemzeti közösség életébe. Mind a három felladatot egységes nevelői gon-
dolkozással kell érvényre juttatni, hogy a maradandó hatás kétségtelen
legyen.

" Hogy ezt a feladatot eredményesen sikerüljön megoldani, ezért szük-
ség van arra, hogy a nevelői gondolkozást teljesen revfzió alá vegyük. Mit
jelent ez a valóságban? Csak annyit, annak a belátását, hogy az ifjúságot
más kérdések és más feleletek érdeklik, mint az eléjük őrölt ismeretanyag,
Barátokra van szükségük, akik őket az élet kemény és félelmes támadásai-
ban irányíthatják, vezethetik, helyes utakra terelhetik. A nevelői köteles-
ség sem lehet így más, mint figyelni az isteni parancsokra, felelősségteljes.
szeretettel örködni azon, hogy az 'ifjúság a parancsokat, ne pedig, a té-
nyek magyarázatát kövesse. Másképen kell látni a multat, a világot, az
életet, az embert, a jövőt. Viszont a nevelőnek önmagával szemben az a
nagy erkölcsi feladata van; hogy az élet titkosan működő irányító erőit
a maga életében is teljesen realizálja, érvényesítse, hogy azután az ifjú-
ság életében is' örök szabályozókká válhassanak. "Rend, egészség, becsü-
let, ízlés, szeretet: jaj nekünk, hogy frázisokká koptak életünkben, de
százszor jaj ezután, ha szabályozó hatalmukat vissza nem állít juk a ma-
gunkés gyeremekeink életében." (Makkai Sándor: Magunk reviziója.}
Téves volna azonban azt képzelni és hinni, hogy állásunk tekintélye, hely-
zetünk az, amin a dolog megfordul. Az' állások tekintélye megrendült"
mert sohasem önmagából fakadt, hanem abból 'az erkölcsihatalomból, me-
lyet kifejezett: Az ifjúság II. szeretetet szomjazza, s boldogan veti magát
az elé, aki feléje szeretettel közeledik. Feloldódik benne minden gátló el-
lenállás, vak hódolattal adja oda magát a szolgálatra, de széttörí a bál-
ványt, ha csalódik benne. A nevelesünk revízíöjanak a titka tehát egyes-
egyedül a bűntudatos szeretet lehet, ha úgy tudjuk szeretni az Ifjúságot,
hogy érte meg tudunk magunk is újulni. (Makkai Sándor gondolatai, id. m.).

Nem kétséges, hogy ez a nagy probléma és mély kérdés a mi evan-
gélikus lelkünknek mindig a legnagyobb feladata, örök kérdőjele. Két-
ségtelen az is, hogy ez a feladat a nevelőnek igazi, értelmes és felelősség-
teljes hivatása, s az sem lehet kétséges, hogy ezzel a lélekkel lehet az isteni
igében .megkötött Ielkiismereti szabadságot a nevelőnek hivatása gyakor-
lásában a legbiztosabban biztositani.

. , Ezt a lelki revíziót szem előtt tartva, bizonyos, hogy az evangélikus.
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nyeri adódik a kérdés: vajjon érdemes-e manapság a protestáns egy-
házaknak iskolákat fenntartani?

Hogy ez a kérdés nagyon, is élő és hogy van, ennek a kérdésnek
igazi alapja, azt leginkább az a némaság mutatja, mely Túróczy ' Zoltán
1938-ban megjelent cikkét fogadta minden részről. Egy nem is túlságosan
a lényeghez tartozó megjegyzésen kívül általános mélységes csend volt a
válasz az eszméltet6és lelkiísrneretébresztö cikkre. Ha rnost visszatérünk
ehhez a cikkhez, annak egyedüli oka az, hogy benne a kérdés f'elvetésé- I

nek jogosságát és igazságát látjuk igazolva.
De szükséges is a kérdést újból felvetni, ma még konkrétabb for-

mában: Mi1yen feladatai és kötelességei vannak az evangélikus iskolának,
abban a nagy feladatkörben. mit a ma nevelési eszrnéi a nemzetnevelésben
határoznak meg? Kétségtelen ugyanis, Ihogy a magyar nevelés jövője
ezen a területen építheti ki a maga jellegzetesen magyar útját, s az is
bizonyos, hogy ebben a feladatkörben evangélikus iskoláinknak igen nagy
szerep juthat, s kell is, Ihogy jusson, hacsak 'a kétségtelenül nagy és ne-
mes versenyben, rnely felekezeti szempontból is megindult és még erő-
sebbé lesz, nem akarunk végképp lemaradni. A nemzetnevelés pedig teljes.
átalakulást követel meg, mind a nevelő, mind .a neveltek lelki életét
illetően.

Aki ismeri a nemzetnevelés szempontjait. jól tudja, 'hogy a magyar
irány a belső kört veszi elsősorban figyelernbe. Három feladat áll a nem-
zetnevelés előtt, mint szervesen egymásbafonodó folyamat, amit az isko-
lai nevelésnek meg kell oldania: A világot a maga rendszerének teljes-
ségében megismertetni az ifjúsággaL Az ifjúságban az erkölcsi Jellemet
kifejleszteni. Végül öntudatos tényezőként kell az ifjúságot belenevelni a
nemzeti közösség életébe. Mind a három feladatot egységes nevelői gon-
dolkozással kell érvényre juttatni, hogy a maradandó hatás kétségtelen
legyen.

Hogy ezt a feladatot eredményesen sikerüljön megoldani, ezért szük-
ség van arra, hogya nevelői gondolkozást teljesen revízió alá vegyük. Mit
jelent ez a valóságban? Csak annyit, annak a belátását, hogy az ifjúságot
más kérdések és más fe)eletek érdeklik, mint az eléjük őrölt ismeretanyag.
Barátokra van szükségük, akik őket az élet kemény és félelmes támadásai-
ban irányíthatják, vezethetik, helyes utakra terelhetik. A nevelői köteles-
ség sem lehet így más, mint figyelni az isteni parancsokra, felelősségteljes.
szeretettel örködní azon, hogy az' ifjúság a parancsokat, ne pedig, a té-
nyek magyarázatát kövesse. Másképen kell látni a multat, a világot, az
életet, az embert, a jövőt. Viszont a nevelőnek önmagával szemben az a-
nagy erkölcsi feladata van, hogy az élet titkosan működő irányító erőit
a maga életében is teljesen realizálja, érvényesítse, hogy azután az ifjú-
ság életében is' örök szabályozókká válhassanak. "Rend, egészség, becsü-
let, ízlés, szeretet: jaj nekünk, hogy frázisokká koptak életünkben, de
százszor jaj ezután, ha szabályozó hatalmukat vissza nem 'állít juk a ma-
gunk 'és gyeremekeink életében." (Makkai Sándor: Magunk, reviziója.)
Téves volna azonban azt képzelni és hinni, hogy állásunk tekintélye, hely-
zetünk az, amin a' dolog megfordul. Az' állások tekintélye megrendült"
mert sohasem önmagából fakadt, hanem abból az erkölcsi .hatalomböl, me-
lyet kifejezett. Az ifjúság ll. szerétetet szornjazza, s boldogan veti magát
az elé, aki feléje szeretettel közeledik. Feloldódik benne minden gátló el-
lenálJ.ás, vak hódolattal adja oda magát a szelgálatra. de széttörí a bál-
ványt, hacsaíódík benne. A nevelesünk reviziójának a titka tehát egyes-
egyedüla bűntudatos szeretet lehet, pa úgy tudjuk szeretni az íf iúságot,
hogy érte meg tudunk magunk is újulni. (Makkai Sándor gondolatai, id. m.).

Nem kétséges, hogy -ez a nagy probléma és mély kérdés a mi evan-
gélikus lelkünknek mindig a legnagyobb feladata, örök kérdőjele. Két-
ségtelen az is, hogy ez a feladat a nevelőnek igazi, értelmes es felelősség-
teljes hivatása, s az sem lehet kétséges, hogy ezzel a lélekkel lehet az isteni-
igében megkötött lelkiismereti szabadságot a nevelőnek hivatása gyakor-
lásában a 'legbiztosabban biztosítani. '

, , Ezt 'a lelki revíziót szem előtt tartva, bizonyos, hogy az evangélikus
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nevelőnek az iskolai murikában elsősorban a nevelési szempontot kell szem
előtt tartania. ,

Bizonyos ugyanis, a nemzetnevelést a multban főként az akadályozta
rneg.. hogy az az ismeretanyag, amit az ifjúságnak oktatással átadtak, tény-
.szerűségével, anyagának roppnt terjedelmévei hátráltatta a lelki élettel
való beható foglalkozást, lehetetlenné tette az egyénekkel való törődést
oly értelemben, hogy a nevelő személyes hatásával jellemalakító lehetett
volna. A mellett a nevelőnek egyedül a tudásba vetett hite arra az ered-
ményre vezetett, hogy "Isten, vallás, egyház elkülöníthető életterület szá-
mára, melytöl függetleníthető az élet többi területe" (Túróczy Zoltán- id.
tanulmánya). És ez a lelki alakulás a tanítványokra is jelentésen éreztette
hatását. Mert a nevelők kulturprotestantizmusa volt főként az okozója
annak, hogy evangélikus intelligenciánk jelentős része legtöbbnyire ugyan-
csak ennek a 'kulturprotestantizrriusnak lett a követöiévé, sőt ma is inkább
azt képviseli. Csakis ez a nevelői szempont juttathatja érvényre tehát az
evangélikus jelleget a legtökéletesebben. Ezzel a szemponttal biztosíthatjuk
legjobban, hogy a jövendő cselekvökészségének is a rnegtérés legyen a
szilárd alapja. Ez a nevelői szempont minden tekintetben fokoz hat ja a jö-
vendő nemzedékben is a Ielelösségérzést.. nemkevésbbé az isteni igében
megkötött lelkiismereti szabadság irányítóia lehet.

Aki jól ismeri a nemzetnevelés irányelveit, jól tudja azt is, hogy az
ifjúságot csakis úgy 'lehet belenevel ni a nemzeti közösség életébe, ha az
egész nevelőtársadalom magáévá teszi maradék nélkül azokat az irány-
elveket, melyek egy új, szebb jövő felé vezethetnek. Ezért különös hang-
súlynak kell lenni evangélikus szempontból is az egységes szellem kiépí-
tésén. Ezért mulhatatlanul szükséges volna illetékes tényező részéről, hogy
az evangélikus nevelői szempontokat rnielöbb megállapíthassuk és leszö-
gezzük. Nem hallgathat juk el itt azt, hogy az újabban készülő középiskolaí
rendtartás és szolgálati szabályzat, tanterv és utasítás alig tér el a hivata-
los állami rendtartástói, tantervtől és utasítástél. Ha ennek külsö akadá-
lyai vannak, ami elsősorban kisebbségünkből magyarázható, akkor még
fontosabb a nevelői gondolkozásba és a nevelésbe belevinni az evangélikus
szempontokat, nehogy a színtelenségünk egészen elszürkítsen és evangé-
likus munkánkat jelentéktelenné tegye.

Kétségtelen, hogy számtalan kérdés vetődik itt még fel, melyek azon-
ban már a kettős szempont érvényesítéséből önként következnek és inkább
részletszempontoknak tekinthetők. Ezeknek elemzésére itt semmi szükség
nincsen, most a legkevésbbé. mert míg az alapelvekkel tisztába nem jöt-
tünk, úgyis hiába hadakozunk részletekért. csak megmaradnánk továbbra
is a külsöségeknél.

Az is bizonyos, hogyanemzetnevelés nem egyedül az iskolai mun-
kában nyer kifejezést. Ha erről itt nem szólunk, annak kettős oka van:
Nekünk evangélikusoknak az egyházi munkában a nemzettel párhuzamo-
san vannak feladataink, rnelyek megoldásra várnak, s melyek megoldását
az egyháztól magától várni nem lehet. A legfőbb eredményes és célra-
vezető területünk evangélikusoknak az iskolai nevelésben található. Itt
szerezhetjük meg magunknak is a legáldozatosabb alkalmakat, de itt biz-
tosíthatjuk a nemzet számára is a legértékesebb eredményeket.

Pusztán egyetlen kérdést vetek még fel: Sokszor halljuk azt a kifo-
gást a felekezeti iskolákkal kapcsolatban, hogya magyar élet nem enged-
heti meg a felekezeti jelleg minél szélesebb kidomborítását. Tévedés volna
azt hinni, hogy a mi felekezeti jellegünk kidomborltásánál nincsen szó a
magyar életről. Ellenkezőleg, itt arról is szó van. Mert vajjon, kérdez-
hetem őszintén, vajjon a mi népünknek nincsen-e szüksége li megtérésre.
búnvallásra ? Vajjon a multból,éppen magyar irodalmunk és történel-
münk nem utal-e éppen erre a jellemvonásra, mint erősítő és lelkileg
szilárdító alkalomra? S vajion a mai magyar életnek nem az-e a leg-
nagyobb hibája, bűne, hogy lelkiismereti· szabadságában olyan erők aka-
dályozzák, melyek nem a magyar jövő építésén, hanem süllyesztésén fára-
doznak? És azt is megkérdezhetem, vajjon nincsen-e a mi magyar éle-
tünknek szüksége arra a f'elelösségérzésre, rnely a tettek és következmé-
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déböl a következő mondatokat. "A
keresztyén politika az egyes ember
szempontjából az egyén munkálkodá-
sának felolvadása a köz szolgálatá-
ban. A keresztyén politika alapja a
család: munkánk okos beosztása,
gyermekeink jövőjének biztosítása.
lelki és testi megelégedettsége érde-
kében. Az első dolog a nemzetet
fenntartani, gondoskodni azokról a
tényezökröl, amelyek biztonságunkat
szolgálják, A családra és gyermekeink
jövőjére biztosított munkánknak nö-
velnie kell a gyermeki tiszteletet és
ezzel a kötelességtudás folytonossá-
gát. Gyermekeink nemzedékről-nem-
zedékre tisztelnek bennünket. A csa-
ládi élet tisztelete, védelme, ápolása
a közoktatásban elsőrendű kötelessé-
günk. Még mindig nem szoktunk bele
abba, hogy tanítás helyett neveljünk.
Azután a családi otthonok megterem-
tésére való törekvés, a szociálpoliti-
kában az öregség biztosítása, mind-
ezek azt a célt kell, hogy szolgálják,
hogy a családot tegyük ismét az or-
szág és nemzet alapjává. Ez a poli-
tika nem az úgynevezett politikusok.
nem is a kormány kötelessége első-

'sorban, hanem ez a politika a tör-
vényhozásnak és a törvény tartóinak,
a tisztviselőnek és adófizetőnek, a
katonának és a civilnek. a könyvnek
az ujságnak, a mozi nak, a kávéház-
nak és az utcának a politikája kell,
hogy legyen. Keresztyén nemzeti po-
litikai munkásságra kell tehát nevelni
a nemzetet és ez a feladat egyfor-
mán hárul rnindenkire." Tegyük hoz-
zá, hogy az, amit a miniszterelnök
mondott, nemcsak mindenki dolga,
hanem mindenkinek halaszthatatlan

nyeik alapján egyénben' és közösségben a felelősségvállalást kialakíthatja P
Nézzünk csak egyszer öszintén bele a mi közéletünkbe, s ne hályo.gosítsuk
el szemünket, s ne mondjuk.vhogy mindenütt vannak hibák, s épp ezért
kár azokat kiteregetni, - s akkor nem lehet magyar ember, aki az evan-
gélikus jellegű nevelést valamiben is szemben találná a magyar nemzeti
célokkal. 19y kétségtelen az is, hogy evangélikus iskoláink megerősödése
evangélikus szempontból csak meggazdagít ja magyarságunk szellemét,
olyan értékeket ültetve át lelkébe, melyek egyébként hiányoznának életé-
ből. Az evangélikus szempontok érvényesítése iskoláinkban tehát a magyar-
ságunk jövőjét fogja szolgálni. A magyarságért való élet és küzdelem a
mi evangélikus Iegyvereinkkel pedig Istentől nyert áldozatos alkalom.

Dr. Bclohorseky Ferenc.

SZÉL.JEGYZETEK
Ne bízzatok hazug beszédekben,

rnondván : Az Úr temploma, az Úr
temploma, az Úr temploma ez! Mert
csak ha valóban megjobbítjátok a ti
utaitokat és c.selekedeteíteket; ha íga-
zán ítéltek az ember között és feleba-
rátja között; ha jövevényt, árvát és
özvegyet meg nem nyomorgattok, és
ezen a helyen ártatlan vért ki nem on-
totok, és idegen istenek után sem jár-
tok a magatok veszedelmére, - ak-
kor lakozom veletek ezen a helyen, a
földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam,
öröktói fogva mindörökké. Imé, ti hisz-
tek a hazug beszédeknek. haszon nél-
kül! Nemde loptok, öltök és paráznál-
kodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak
áldoztok, és idegen istenek után jártok,
akiket nem ismertek: és eljöttök, és
megáUoto·k elóttem e házban, amely az
én nevemról neveztetik,és ezt mond-
játok: Megszabadultunk ; hogy ugyan-
azokat az utálatosságokat cselekedhes-
sétek! Vajjon latro,k harla'ngjává lett-é
ez a ház ti előttetek, amely az én ne-
vemról neveztetlk ? Imé, én is látok,
azt mondja az .úr.

(Jeremiás könyve 7, 3-'11.)

A "keresztény politika"
jelszavával annyi visszaélés történt,
hogy joggal vagyunk óvatosak vele
szemben. Mégis szívesen idézzük a
miniszterelnök nemrég tartott beszé-



dolga. A már évek -óta ránk nehezedő
nyugtalanság elernyeszt bennünket:
hát érdemes valamibe belekezdeni?
Kétségtelen, hogy bizonyos külső át-
rendezéssei jobb várni, mintsem a
mcstaní rendet is veszélyeztetni, de
az a rnegdöbberrtö, hogya rend ve-
szélyeztetése nélkül megvalósítható
feladatainkra is moratóriumot, hala-
dékot. adunk magunknak. Haladékot
adunk magunknak a tízparancsolat
megtartásában! A család védelme is
olyan elemi kötelességünk, amely
nem tűr semmiféle késlekedést. Más
világnézet ám kockáztassa meg, hogy
a családi élet lazításával próbál jó
katonát faragni; de mi tudjuk,' hogy
Isten annak a .népnek igéri a boldo-
gulást, amel a hitvesi hűséget, az
élettársak és szülők önemésztő szere-
tetét teszi népi élete alapjáva. A tör-
ténelem is azt igazolja, hogy béké-
ben-háborúban egyaránt a családi élet
tisztasága adja a nemzetnek a leg-
jobb erőket. Ezen a ponton mindenki
még ma, a legnagyobb bizonytalan-
ságban, polgári vagy katonaruhában
megteheti a magáét.

A Himnusz
megbecsülése nem olyan fokú, ami-
lyennek lenni kellene. Túlságosan
hétköznapiasán vesszük. A Nemzet-
közi Vásáron minden délben közvetí-
tette a r ádió, de az élet egy pilla-
natra sem változott meg, csevegtek,
duhajkodtak, kiáltoztak,' jöttek-rnen-
tek az emberek. Láttunk más népe-
ket, amelyek szoborrá merevednek
ilyenkor, mint katonák, mikor imára
zeng a kürtszó. - Másík baj az, hogy
ünnepélyek alkalmával mind gyakrab-
ban énekkarok vagy zenekarok "ad-
ják elő" a három nemzeti imádság
valamelyikét s ilyenkor gyakran meg-
tapsolják a "műsorszám".ot. Illetéke-
sek azt rnondják, hogy ez kényszer-
megoldas, mert népünk nem tudja
énekelni, különösen a Szözatot és
Hiszekegyet nem. Ez bizony szornorú
valóság. Elkeserítő látni törnegein-
ket, amint nézelődnek a Himnusz
hallgatása közben, vagy hallgatni,
amint egyszerre sokféle változatban,
összekeverve és bátortalanul éneklik.
Pedig ha az egymáshoz való tartozást
valami erősíteni tudja, akkor a nem-
zet imádságai igen. S mert mindegyik
bizonyságtétel, hitvallás, imádság, nem
elhallgatni vagyelhallgattatni, hanem
büszkén hirdetni kell!
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A felekezetközi helyzet
javulásáról többen szóltak protestáns
részről. Ennek bizonyára a villámként
lecsapó események adják okát. De ép-
pen az események fenyegető volta,
miatt sürgette egyik nagynevű poli,
tikusunk a különböző egyházak lel-
készeinek helyenként való összefogá-
sát. ,- Tapasztalatból tudjuk, hogy
bizonyos helységekben megértően áll-
nak egymás mellett a lelkészek, má-
sutt azonban késhegyig menő harcot
vívnak egymással, de mégsem' merjük
azt állítani, hogy az általános hely-
zet ezzel a helyenként való megbéké-
léssei megváltozik. Az egymáshoz:
való viszonyt és ennek hatását a f'ele-
kezetközi helyzetre nemcsak a lelké-
szek természete határozza meg, ha-
nem inkább az a szellem, amelynek
hatása alatt állanak. Erdélyben más.
ez a szellem, a. Felvidéken a' cseh
uralom idején más volt ez a szellem,
ahol Prohászka vagy Tóth Tihamér-
irányított, ott iö volt a szellem és jó-
volt az alap, amely az együttműkö-
déshez szükséges. Annak az áramlat-
nak, amely a megbékélést hozná ma-
gával, fölülről és nyiltan kell jönnie
és nem azért, mert az események
megkövetelik, hanem mert Krisztust
igaz szívvel csak azok hirdethetik,
akik öt valóságban is szolgálják és.
Neki engedelmeskednek.

A francia miniszterelnök
igen őszinte és komoly beszédet rnon-
dott a rádióban s többek között ki-
jelentette, hogy ez a háború bármi-
kép is végződjék, forradalmi változá-
sokat hoz létre miríden nép életében ..
Vége az iIIúzióknak, a szentimentáliz-
musnak, hamis romantikának, a rette-
netes élet minden nép számára köve-
teli a maga igazát. Többé nem lehet
el takarni, elhallgatni, el tagadni a ba-
jokat. Vagy mi szüntetjük meg azo-·
kat, vagy azok öntenek el, mint az
ár. - Vajha mi is tanulnánk sokat,
minél többet ebből a háborúból, még-
ha esetleg ki is maradunk belőle.
Mert elkeserítően sok a baj és végte-
lenül nagyok a különbségek minden
téren. Igen sok a sarlatán és kevés.
igaz tehetség érvényesül olyannyira,
hogy még mindennapi kenyerét is:
biztosíthatja. A nemzet jövedelmének
eloszlása megdöbbentően aránytalan.
Nagyon sok a szépségtapasz és ke-
vés a végleges, jó megoldás. Egyrész-
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ről megelégedettek a helyzettel s a
"fokozatos fejlődéssel", másrészről
'Csöndben tombol az elégedetlenség.
Ha a kommunizmus és a nemzeti szo-
cializmus forradalmisága után a de-
mokrácia is forradalmat jósol önma-
gának, akkor nyitott szemmel látni
kell és helyes irányba kell terelni az
igérkező forradalmi változásokat. Eh-
hez pedig minél több önzetlen, népét
szeretö vezető ember kell!

Uj feladatkört
jelölt meg lelkészek számára leg-
nagyobb vármegyénk főispánja, aki
szívesen látná a falvak lelkészeit,
mint gazdasági szakértőket, akik
ezen a téren is irányt mutatnának
népünknek. A lelkészi kar iránt táp-
lált bizalomnak is tekinthetjük ezt a
felhívást, de elismerésnek is azokkal
a kevesekkel szemben, akik gazdasági
téren lelkész létükre eddig is szak-
értőknek bizonyultak. Látjuk azonban
az árnyoldalt is. A felhívás biztos jel
arra, hogy nincs senki más, aki ennek
a döntő jellegű és igen szükséges fel-
adatnak eleget tehetne, mert a jegy-
zöt és tanítót öli a sok adminisztrá-
ció és a magárahagyatottság, nem
beszélve életük állandó anyagi nehéz-
ségeiröl. Nos, utóbbi szempontból az
evangélikus lelkészi kar sem dicse-
kedhetik sok jóval. De egyáltalán ez
az új munkakör csak kárára menne
annak a mai legnagyobb. feladatnak,
amelyet minden lelkésznek vállalnia
kell, a népnevelésnek. Azonkívül, rni-
vel a falu gazdasági életének irányi- .
tásahoz komoly szakértelem kell s
ezt általánosítani nem lehet, kész ve-
szedelem származnék belőle, a kon-
tárkodással járó veszedelem. Ahogy
a szociális helyzet nem változott meg
a szociális titkárok tömeges kineve-
zésével, úgy nem változnék meg a
gazdasági fejlődés a lelkészek bekap-
csolódásával. Mindenki maradjon a
maga helyén.

A magyar-némel
kulturális kapcsolatokról igen tanul-
ságos és sokrétű képet kaptunk a
Budapesten rendezett német könyv-
kiállítás kapcsán. Felvonultak közép-
kori emlékeken kezdve a legújabb
időkig a kulturális kapcsolatoknak a
legkülönbözőbb területekre tartozó
emlékei s aki csak egy kissé is bele-

merült azoknak a szemléletébe, an-
nak tanulságos színekkel színeződött
a magyar történelem közismert rajza.
Meg kell azonban említenünk, hogy'
a gyüjteményben feltünt egy meg-
magyarázhatatlanhiány: hiába keres-
tük a Káreli-Biblia vagy Szenci Mol-
nár Albert zsoltárai 17. és 18. szá-
zadbeli németországi kiadásainak pél-
dányait. Pedig a nérrietségnek a ma-
gyarság felé egyik legnagyobb kul-
turális szolgálata az utóbbi századok
folyamán éppen az volt, hogy az el-
nyomatás idején lehetséges volt né-
met protestáns. fejedelmek. védelme
alatt magyar Bibliát és magyar éne-
keskönyvet nyomatni. - Hasonlóké-
pen feltünt, hogy anémet könyvter-
melésnek hihetetlenül gazdag és vál-
tozatos képéből hiányzott az egyházi
irodalom és a teológiai munkák gyüj-
terrténye. Eckehart. mester modern
kritikai kiadása a filozófusok (!) közt
szerepelt, Luthernek egy XVI. század-
beli kiadásából - pedig egy kötet a
könyvkötészet remekei közt foglalt
helyet. Pedig a teológiai kutatás
munkái anémet tudományosságnak
a legjavához tartoznak és előbb sta-
lán nagyobb mértékben voltak a né-
met kultúra elöharcosai, mint akár-
hány ma nagyon jelentős egyéb tu-
dományág. Az egyházi irodalom ter-
mékei könyvtechnikai tekintetben is
mind a mai napig tartják a versenyt
más irányú művekkel. Pl. a Kassel-i
Stauda kiadócégnél megjelent "Acker
Gottes" c. könyv mostanában nyert
harmadik díjat eg'y "Vorbildliches
Buchschaffen" c. versenyben s így
egyik legszebb német könyvnek is-
merték el. - Ha ezekre gondolunk,
szinte érthetetlenné válik előttünk a
német könyvkiállítás összeállítása.
Vagy nagyon is érthető?

Kanonika vizitáció,
püspöki egyházlátogatás folyik há-
rom egyházkerületünkben is. Kevés
hír került a sajtóba ezekről a hiva-
talos vizsgálatokról, és valóban úgy
van az rendjén, hogy ne történjenek
nagy füsttel. A nyilvánosság, a fel-
tűnés veszélyeztetné ennek a püspöki
ténykedésnek az áldásosságát. Mégis
szükséges tudnunk arról, hogy újra
folynak ilyen egyház- és ískolavizs-
gálatok. A püspökök látogatása töb-
bek közt azt is jelenti, Ihogy az egy-
házközségek élete, az iskolák rnűkö-
dése nemcsak egy szűkebb közösség
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ügye; hanem egy hatalmasabb egy-
házközösségé is. Ha kielégitő, a vizs-
gálat eredménye, 'akJkor az az, egész
egyház öröme. Ha hibát talál a
püspök, azért az egész' egyház bán-
kódik. Ezzel a pár szöval persze

alig-alig 'érintettük a püspöki vizs-
gála tok szükségességét és jelentősé-
gét, de rá kellett mutatnunk arra,
hogy püspökeink készséggel végzik
vigyázó tisztüknek ezt a nagyfelelős-
ségű és fáradságos, részét.

AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN.
"Vihart Jeleznek"
felirással a "Junge Kirche" címii svájci folyóirat a következö megnyilat-
kozást közli,. amelyet mint különösen figyelemre méltót az Evangélikus
Élet is .átvesz: "Nem tudjuk, mi <lesz a háború végén. Nem tudjuk, hogy
határainkon győztes nemzeti szociálizmus, vágy komrnunizmus felé hajló
megvert ország áll-é. Nem tudjuk, hogy kikerülhetjük-é -a háborút. De
tudjuk azt, 'hogy a háború olyan lelkiséget termelhet ki bennünk, amely
veszélyesebb az előbbieknél. Ezért kell, hogy legyenek' őrálló gyülekeze-
tek. Nem elég többé a gondviseléshit. Olyan gyülekezetek kellenek, ame-
lyek tudják, mi a bibliai hit, és birtokukban is van ez. Ehhez először:
igehallgató gyülekezetté kell lenni. Meg kell követelni a lelkésztöl, hogy
igét hirdessen. A Biblia alapján, még akkor is, ha benne olyan gyakor-
latiatlan kérdésekről van szó, mint: bűn és kegyelem és nem gyermek-
nevelésről és hazafiságról. De aki tudja az előbbi kettőt, az fogja tudni
valójában az utóbbit is. A gyülekezet munkája, egyházi munkája: a hall-
gatás! Az igének figyelő felvétele. Az igehirdetés akkor lesz igazán ige-
hirdetés, ha a gyülekezet hallgatja is azt. Másodszor pedig úrvacsorázó
gyülekezetté kell lenni. Miért is félünk tőle? Hát nem fenséges, amikor
együtt lehetünk és minden bűnünket Urunkra vetjük? Csak abban a gyü-
lekezetben fejlődhetik igazi gyülekezeti munka, amelyik igehallgató és
úrvacsorázó közösség tud lenni. A lelkésznek nem kell mindig ott lennie.
Az a jó, ha az egyházért egyesek külön körökben is tudnak dolgozni.
Meg kell tanulnunk felkészülni arra az esetre, ha a lelkészt elragadnák
tőlünk. Ezért kell családi közösségnek alakulnia. A szülöknek meg kell
tanulni, hogy szükség esetén ők vegyenek kézbe egy' kis közösséget. A
fiataloknak: beteglátogatást. Vihart jeleznek, készen kell lenni."

A jezsuita rend
ebban az évben ünnepli fennállásának 400. évfordulóját. Érdemes felje-
gyezni, hogy a rendnek 1939 január l-én a legutolsó évi jelentés szerint
25,945 tagja volt, akik 8 asszísztenciára, 50 provinciára, 7 viseprovinciára, 43
missziói területre, és 1190 kollégiumra oszlottak el. Legtöbb tagja a rend-
nek az angol (7,200), és spanyol-portugál (6,100) nyelven beszélő népek
közt van. Utánuk következnék a franciák (a vallonok és kanadalak be-
számításával 4,500 tag), a németek és olaszok (2,200:-2,200 tag), a len-
gyelek és a többi szlávok (1,500 tag), a ,hollandok 730 és a magyarok 350
taggal. 3,785 pater a ,missziói munkaterületen dolgozik. A rend a, míssziói
területeken 40 papi szemináriumot, 15 egyetemet, 169 középiskolát, 67
tanítóképző intézetet, 65 polgári iskolát és 7,817 elemi iskolát tart fenn.
A missziói területeken kívül a [ezsuiták 436 kollégiumot vezetnek 138,307
növendékkel. A rend lelkigyakorlatos házaiban a jelentés évében 680;788
katolikus vett részt a lelki gyakorlatokon.

A Vatiklm jövedeline
a "Schönere .Zukunít'' címü katolikus folyóirat egy tudósítása szerint
lényegileg a következö négy téteíböl tevődik össze: 1. a 750 millió lirányí "
készpénzösszeg és az 1 milliárd lirányi 5 % -os olasz államkötvény kamatai:



ezeket az összegeket a lateráni szerződés értelmében az olasz állam
bocsátotta il Vatikán rendelkezésére, hogya pápát véglegesen kárpótolja
az l870-ben elveszített területekért; 2. bevételek szabad gyűjtésekből,
.melyeket a katolikus gyülekezetekben világszerte eszközölnek a Szerit-
.szék javára; 3. a Vatikán, a Laterán, a Castel Gandolfo pápai kastély
bérleti jövedelmei, múzeumok belépti díjai stb.; 4. illetékek jövedelme,
.rnelyet a Szentszék pápai címek és rendek adományozásával kapcsolatban
vagy egyéb alkalmakkor szed.' Az ezen bevételi forrásokból származó
jövedelmek összegét a folyóirat nem közli.

A jspáni parlament
-elf'ogadott egy törvényt, mely a keresztyénséget a sintó államvallással és
a buddhizmussal egyenlő jogúnak ismeri el. A keresztyén testületek a
törvény értelmében megszerezhetik a jogi személy jogait, a templomok,
'paplakok és az azokhoz tartozó földbirtokok adómentesek. Sertések és
kigúnyolások ell en igénybe vehetik az' állam védelmét. A törvény indoko-
lása megállapítja, hogyakeresztyénség szociális téren és az európai
.ismeretek közvetítésével Ikülönösen a missziói iskolák révén nagy érdeme-
ket szerzett. Mandsuriában ugyancsak életbelépett egy törvény, mely a
keresztyén egyházakat elismeri a többi nagy vallások mellett. - Japán-
ban a sintó államvallásnak 110,439 kultuszhelye és 15,800 papja van, a
buddhizmus 71,194 templomában 55,439 pap szolgál, a buddhisták száma
41,749.015. A protestánsok száma Japánban 215,828, a katolikusoké 110,856.
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SZELLEMI ÉLET
,A magyar egyháztörténeti kuta-

'tásnak kiemelkedő terméke Nagy
Tibor "A pannoniai kereszténység
története a római védőrendszer össze-
omléséig" c. műve (Budapest; 1939.,
'249 lap). Pannoniában a keresztyén-
ség kb. a 3. században terjedt el: a
Valerianus-téle üldözések idejében a
dél-pannoniai Cibalae városka püspö-
ke vértanuhalált halt. Innét fogva a
keresztyénség egyre erőteljesebben
bódít s míg régebben úgy gondolták,
.hogy gyülekezetek csak Dél-Panno-
niában voltak, addig az újabban fel-
tárt leletek alapján kimutatható a
'keresztyénség Észak-Pannoniában js.
Különösen nagy fontosságúvá vált az
egyház számára a pannoniai keresz-
tyénség II. Constantinus idején, ami-
kor 10 éven keresztül (351-361) Sir-
mium, Mursa és Singidunum püspö-
.kei szinte teljhatalommal intézték a
római birodalom egyházpolitikáját.
A római védő rendszer összeomlásával
azonban ei a nagy virágzásnak in-
dult pannoniai keresztyénség is ösz-
szeomlott. Nagy Tibor rendkívül ki-
terjedt forr'áskutatások alapján, a
gazdag teológiai irodalomnak nálunk
ritka ismeretével írja meg ennek a

. pannoniai ,keresztyénségne1k a törté-
netét. Külön is ki kell emelni, hogy
a szerző igen alapos dogm a történeti
'tudással fog hozzá a pannoniai ke-

resztyénség történetében igen fontos
arianus viták jellemzéséhez s ily mó-
don a tulajdonképpen viszonylag elég
sovány pannoniai anyag feldolgozása
az ókori egyháztörténetnek széles
alapokon felvázolt monográfiájává
lesz. Nagy Tibor munkája hosszú
időre alapvető munka lesz a panno-
niai keresztyénség története számára.
Kívánatos volna a készülő német
kiadásban a teológiai anyag erőtel-
jesebb kiaknázása és a teológia-, ill.
dogmatörténeti kapcsolatok erőtel-
jesebb kidolgozása. 'Ez esetben való-
színűleg nemcsak az arianus viták
anyaga, hanem pl. Victorinus alakja is
szemléletesebbéés elevenebbé vál-
'hatna. K.

Stockmayer Ottó: Bűn és kegye-
lem. Fordította: Szerb Anna. 77 lap.
Ára: 2.80 P. A fordító kiadása. -
A szerzö a megigazult élet megszen-
telödését tárgyalja. Világosan fejte-
geti Isten kegyelmének hant győző
erejét,a bűnrrel való szakítás feltét-
Íenségét, ami al 'hit harcában foly ta-
tólagosan kell, hogy történjék, sorba
veszi és értelmezi azokat az íráshe-
lyeket, amelyek már a földön kez-
dődő megszentelődés lehetöségét s
egyben szükségességét bizonyítják,
végül pedig a keresztyén élet gya-
korlati nehézségeiben (kétségeskedés,



bátortalanság, Isten megtartó hatal-
ma iránti bizalmatlanság, stb.) ad bá-
torító útmutatást. Teológiailag elmé-
lyítő és a gyakorlati életben erősítő
mű, Cs. B.

Rab Gusztáv: Belvedere. Budapest,
Singer és Wolfner kiadása. - Rab
Gusztáv a mai társadalmat rajzolja
regényében. Igen éles megfigyelő,
aki városi értelmiségünkről nemcsak
"érdekes", hanem találó képet is tud
rajzolni. Ez a regénye a mai Buda-
pest képe a legutóbbi események hát-
terével. Szociográfia, nyilas mozg al-
mak elötörése, végül 1938 őszének
lázas napjai s lezárásul a bécsi dön-
tés a külső keret. De ebben a keret-
ben a teljesen megüresedett, gazdag
fiatalemberés a kivénült, elzüllött
rokon, akik piszkos szerelmekben
élik ki magukat, az "úrilány", aki
érthetetlen nosztalgiával vágyódik az
idegen és titokzatos, gazdag nagy-
világ után, de azután mégis csak
rátalál "jobbik én"-jére, a rögeszmé-
jének élő tanár, a dolgozó fiatalság
és a lelk életükben sivárrá lett gaz-
dagok, mindezek Rab Gusztáv meg-
látásai és eleven élettellüktetnek
könyvében. Ehhez járul valami rnisz-
tikus sorshit, amely végzetesen ku-
szál össze titokzatos életsorso:kat.
Mindez társadalmunk kórképe s eny-
nyiben tanulságos. Fájdalmas azon-
ban, hogy az írónak nincs ereje ah-
hoz, hogy jobban megmutassa a ma-
gyar jövőt formáló egészséges erő-
ket, hogy ezzel szociális felelősségtu-
datot ébresszen és így a magyar hi-
vatástudatot erősítse. Lényegében
mégiscsak felületes és egyoldalú kép
az, melyet társadalmunkról rajzol. K.

Hoffmann A.-né: Karácsonyi ró-
zsák. Fordította Szerb Anna. 98 lap.
Ára 3.80 P. A fordító kiadása. Meg·
rendelhetö: Budapest, Il., Gábor Áron
u, 17. Csekkszám 44.940. - Hiterősí-
tő olvasmány ifjúság számára. Tizen-
hétéves leány naplója, aki karácsony-
tól karácsonyig rnenyasszony, fele-
ség, özvegy és anya lett. A napló-
forma csak néhol erőltetett, amikor
beszélgetéseket igyekszik visszaadni.
A mű tulajdonképpeni tartalma: fia-
tal leány boldogságra találása, a rá-
szakadt megpróbáltatás elviselése, s
aszenvedésben megerősödö hit mind
nagyon sikerült kifejezést kapnak.
Szerb Anna értékes munkát végzett
az eredetiben több mint 95.000 pél-

dányban elkelt mű lefordításával, mi-
vel az ilyen' irányú jó ' könyvekben
még nagy hiány van nálunk.

Cs. B.

Tatay Sándor: Jelek a porban.
Budapest, Magyar Élet-kiadás. Tatay
Sándor nevével egyebek közt már a
"Fiatalok Országútján" hasábiain is
találkoztunk. Mint elszórt írásait, e
kötet novelláit is a magyar talajban
gyökerező reális életlátás jellemzi,
sokszor az önéletírásig menő hűség-
gel. Ez teszi írását rendkívül elevenné
és a mai értelemben népiessé. Nevel-
lái nem az irodalmi magyarság fes-
tett alakjait próbálják megelevenite-
ni, hanem a valóságos magyar népet
gondjaival és fáradságos rnunkájával,
hitével és babonájával rajzolják. Ezért
témái sem rendkívüliek, hanem a min-
dennapi élet sokszor kicsinyes világát
elevenítik meg. Hisszük, hogy rnost
még erősen forrongó és nyers tehet-
sége letisztul és lehiggad, izlésben
finomul és meglátásokban elmélyül s
hogy a mostani kötetében adott igé-
retek beteljesednek. fo

Zerrtay Dezső: Beszélő számok.
VIlI. Világstatisztika, a nemzetiségek,
a nyersanyagháború, Magyarország
szellemi arisztokratái. - Már ezek' a
címek is mutatj ák, hogy ebben a fü-
zetben milyen rengeteg érdekes és
gyorsan rohanó időnkben is állandóan
használható anyag van összegyüjtve.
Az újságolvasó, a napjaink történése-
ben tájékozódást kereső, de könyvtá-
rakban kutatni nem tudó ember min-
dig szívesen nyul e tömören össze-
állított, megbízható, ill. hivatalos for-
rásokból merített anyaghoz. A ré-
gebbi kötetek közül a IV. 'a legfonto-
sabb I államok démografiai adatait
csoportosítja a legutolsó félszázadra
vonatkozólag, továbbá a magyarorszá-
gi bevallott nagy jövedelmeket és va-
gyonokat közli, az V. a "nagybirto-
kos Magyarország", a VI. a magyar
közgazdasági élet vezetőinek. adatait
közli, a VII. pedig a .nernzetiségi és
a zsidókérdéshez közöl rendkívül ta-
nulság os adatokat. Ha csak néhányat
is akarnánk közölni közülök, oldala-
kat tölthetnénk meg velük: az érdek-
lődőnek magának kell e füzetekben
böngészni. Megszerzésüket megköny-
nyítí olcsó áruk (füzetenként 1.50-2
P); megrendelhetők a "Beszélő szá-
mok" kiadóhivatalában, Budapest, IlL,
Szépvölgyi-út 88/b. -y.
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez!
lsten ezt Igéri nekünk: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imád-

ságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal 'hálaadással tárjátok
fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden.
értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a
Krisztus Jézusban. (Fil. 4, 6-7.)

- Június'folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy aggodalrnaskodunk életünk, javaink, holnapunk felől, - hogy nem
bízunk mindennél jobban Obenne, - hogy elfeledkeztünk e világ mulan-
dóságáról, - hogy nem várjuk vágyakozással a "végső napot", - hogy
nem szoktuk hálaadással vinni kéréseinket O eléje, - hogy nem imád-
kozunk rendszeresen az O békességéért;

adjunk hálát az Istennek,
hogy az O békességét Igéri nekünk, - hogy ez a békétlen világ csak ideig-
való hazánk, - hogy evilág elmultával új eget és új földet teremt, -
hogy akkor majd nem lesz többé háború, sem nélkülözés, sem gyász, sem
fájdalom, sem sírás, sem halál, - hogy addig is szabad nekünk bünös-
ségünk ellenére gyermeki bizalommal imádkozni Hozzá;

könyörögjünk az Istennek,
hogy őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, hogy
indítson minket naponkénti hálaadó könyörgésre, - hogy a holnap'
gondja ne vonjon el bennünket mindennapi kötelességeinktől, - hogy
kertelés nélkül hirdettessék egyházunkban a végső dolgokról: a Krisztus
újrajöveteléről, feltámadásról, végső ítéletről, örök életről szóló ige, -
hogy legyen hozzánk irgalmas, - hogy viselje gondjukat a háború miatt
gyászolóknak és szenvedőknek, - hogy indítsa a népeket alázatosságra.

Amiképpen kivánkozik a fáradt szarvas a forráshoz, úgy kívánkozik
az én lelkem Tehozzád, Uram, mert nincs itt maradandó városom. Milyen
gyönyörűségesek a Te sátoraid! Kicsoda szabadít meg engem a halál'
fogságából? Jaj nekem, mert meghosszabbittatott az én zarándokságom.
Kivánom, hogy eloldoztassam, és Krlsztussal legyek.' örvendezz, én lel-
kem, mert az Úr házába mégy, ott nincs semmi bánat, semmi szomorúság,
semmi könnyhullatás, semmi fájdalom, semmi hadakozás, semmi félelem,
hanem csendes és bátorságos öröm. Oh áldott óra, amelyben vígan ének-
lem én is: Uram, e tiizön és vizen általvittél minket, és uralkodunk örökké
ott, ahol sem tudatlanságnak sötétsége nem lesz, mert az Isten és a
Bárány igaz világossága annak a városnak, sem nyughatatlan kivánságok
nem lesznek, mert az Úr mindenekben minden, és megrészegít minket
az Ó házának gyönyöriiségével. örülj te is, oh én testem, amely a halál
által, mint a jó mag, a földbe behínttettél, hogy kikeletkor sokkal ékeseb-
ben kizseridíil], mert mest rothadandó vagy, akkor rothatatlan, most
gyarló és undok vagy, akkor hatalmas és dicsőséges leszel, most testi
vagy, akkor lelki leszel. Kezedbe ajánlom, én Istenem, lelkemet, Te vál-
tottál meg engem, igazságnak Istene; tudom, hogy az én Me.gváltóm él,
és az utolsó napon a földből feltámadok, és ismét meglátom az én
Üdvözitő Istenemet. Ez a reménység elrejtetett az én szivemben, és ezzel'

. megyek az én Uram elébe. Ámen.
(Az 1642-i lőcsei ímádságoskönyvböl.)
Ha eljövend II nagy nap, S világnak vége lesz: Uram, hived ne hagy-

jad, Jobbod felől helyezz, Hagyj engem megpihenni, Atyám, szent keb-
leden, S üdvöd helyére menni Engedj,' én Istenem.

(Perlaky Dávid, 1754-1802. Keresztyén Énekeskönyv, 591, 5.)

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Líe. Dr. Karner Károly.
Baross-nyornda : Uzsaly és Koncz nyomása Győr, Andrássy-út 24.

A folyóirat elfogadása eltJfizetési kötelezettséf!gel iár.



Levelesláda.
1. Kérelem a csérkészet érdekében! Orvendetes és az evangélikus cser-

készet szempontjából a jövőre nagy jelentőségű, hogya soproni hittudo-
mányi kar tizenkilenc hallgatója rövidesen befejezi a raj tisztképző tan-
folyamot. A rajtiszti képesítés mar elég a cserkészvezetői munkához.
Azonban szűkség es lenne, hogy a tanfolyam hallgatói résztvegyenek egy
nyári raj tisztképző táboron. A tábor részvételi díja személyenként 8 pengő
és azonkívül az útiköltség. A tanfolyam hallgatói azonban többségükben
olyan anyagi helyzetben vannak, hogy ezt az összeget sem tudják elő-
teremteni. Azzal a kéréssel fordulok egyházunknak azon tagjaihoz, akik
az evangélikus csérkészet ügyét szívükön viselik, szíveskedjenek adomá-
nyaikkal lehetővé tenni a soproni tanfolyam hallgatóinak a nyári táboron
való megjelenést. Egyházunk ifjúsági munkája gazdagodik, hogyha minél
több lelkeszünk szerzi meg a cserkészvezetői, illetve raj tiszti képesítést.
Szíves adományokat méltóztassanak dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár cí-
mére: Sopron, Zrinyi-ú. 14. küldení, Németh Károly, az egyetemes ifjúság!
bizottság elnöke.

2. Felhívjuk olvasóink figyelmét a "Harangszó" kiadásában most meg-
jelent Egyházi Névtárra, Megrendelhető 3 P-s árban a Harangszó Kiadó-
hivatalában, Győr, Petőfi-tér 2.

3. özv. Vargha Gyuláné közli, hogy verskötete az előjegyzések cse-
kély száma miatt nem jelenik meg.
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ll: első ldadds 5000 példánya

"ét Ddnap alatt elfogyott 1

II mdsodik kiadds C,utDerMdrton
ellJs:avdval blJvl.tve megjelent 1

Has:ndJ/u'k. és ter/ess:U'k.

Luther ,MártO" Kis Hátéját
a KeresztyéD Igazság olcsó kiadásában!

Megjelent a "Keresztyén Igazság Füzetei" 5.
számaként a Magyarországi Evangélikus Egyház-
egyetem által megállapított szöveggel. Ez ennek
a hivatalos szövegnek első teljes, olcsó kiadása.

Ára 10 lillér, tlmeges terjesztőknek kedvezmény!

Felljívlu" e ldaddsra IdJlön Js lelkés:e~.
valldstandroJí. ljJtoktatóJí. tanító~ Ilgyel-
mét : lelljaszndlljató valldstanítdsndl. kon .•
Ilrmandus-o.ktatdsndl stb.

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

Minden evangélJkus keresztyén embernek .termé·
szetes leladata, [jogy tJlltestvéreJt ls ffgyelmeztetl a
KIs Kd1é nélkUJöz[jetetlen voltdra. AkInek nIncs
meg, annak kezébe ad/a. Ha pedJg mdsDJtUek szd-
mon kérIk töle, fjogy mJt DIs:, nekIk Js bdtraD oda-
ad/a: Ime, e: a: én /jltem rövJd fogJalato, Istennek a
tel/es S:entJrdsban kJnyUatko:tatott Igéle alapIdD 1

Baroas-nyomda: Uzsaly h Kenez Gyár, Andrássy-út 24. - TelefonsZám 7 -63.


