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Az élet világossága.
Ján. 8, 12. Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván:

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat
a sötétségben, hanem övé lesz az életnek, világossága.

Világosság nélkül nem találja a vándor a keresett utat, megszűnik
a munka, haldoklik az élet.

Mégis vannak az ember életében pillanatok, amikor szerétné, ha kö-
rülvenné az éj sötétje s elfödn é ruhája gyűröttségét, szennyfoltjait vagy
arca pirulását.

Lelki életünknek is vannak foltjai: gondolataink, indulataink és cse-
lekedeteink sokszor ejtenek bünfoltot életünkön. Ilyenkor mesterséges sö-
tétet von az ember maga köré: képmutatásból és hazugságból. Nem mer
a Krisztus által kivánt töredelemmel a világ elé állni, mert meggondolat-
lanságnak, sőt öngyilkosságnak tartja az ilyen cselekedetet a mindenek-
felett magával törődö emberi Én. Inkább szembefordul Megváltójával s
tagadni kész azt a Krisztust, aki tegnap és ma és mindörökké keresztüllát
farizeusi képmutatásának s hazugságának várfalán.

Aki pedig Krisztussal szakított, mert nem bírja el szeme a belőle
áradó fényt, az más útmutató világosságot keres. Mindent megvilágosító
erőt lát "józan bölcseségében", értelmében, barátok tanácsában és sok
mindenben, ami önteltségének hizeleg.

Krisztus nélkül azonban minden emberi erőfeszítés világítótorony he-
lyett az életúton lidércfényként csillogó mécs csupán. Krisztus nélkül
a hit, remény s szeretet "életre" vezető útja helyett az Én vágyai és
álmai által felkorbácsolt indulatok sodorj ák az egyest és a közösséget
is az ellenséges elszigetelődés, a testvérharc, a sorozatos csalódások gyö,t-
relmei széles útján a "veszedelem" felé. Pusztul a szívekben az áldozatos
szeretet s nő az embert Istentől-embertől elválasztó önzés. "Mert, aki
meg akarja tartani az életét, elveszíti azt." Aki nem akarja felvenni a
könnyű és gyönyörűséges igát, a legrettenetesebb jármot kell vállalnia.
Azt hiszi, hogy útmutató fény lobog benne, pedig a legdöbbenetesebb
sötétségben jár ... Jézus mondja: "Ha a benned lévő világosság sötétség,
mekkora akkor a sötétség!"

Szeptember eleje van. >Újból kaput nyitnak az iskolák; a bennük
lévő világosságot élesztgetjük ifjú szívekben. Vigyázzunk, túl ne értékel-
jük azt, mi emberi, nehogy a bennünk lévő világosság sötétséggé: az
értelem ereje pusztító erőv é, érzelrnünk és akaratunk csalóka játékává vál-
jék ... Engedjük át szívünkben a megillető helyet annak, aki egyedül képes
izzó fényben 'égő szeretetével rávezetni a keskeny útra s azt rajtunk ke-
resztül is megvilágíthatja a reánkbízottak előtt, hogy ne' járjunk sötét-
ségben, hanem mienk legyen általa az élet világossága.

Glate 'József.
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UJ Európában".Magyarország az

A fenti cím alatt az "Egyedül vagyunk" júliusi és augusztusi számai-
ban fontos cikkek jelentek meg, melyekre különös nyomatékkal kell fel-
hívni olvasóink figyelmét.Vitéz Imrédy Béla az "Új Magyarság"-ban irt
"az ú] Európa irányító eszmér-röl- s e cikkeket fűzi tovább az "Egyedül
vagyunk". Imrédy az új Európa irányító eszméit a következő' tíz pontban
foglalta össze: új nacionalizmus, közösségi gondolat, a vérségi kapcsola-
tok tisztelete, népi politika, a munka új értékelése, a szociális igazság
érvényesítése, hivatások szerint tagolt gazdasági munkarend, erős központi
hatalom az államvezetésben. tervszerűen irányított gazdálkodás és végül
áldozatos, odaadó és fegyelmezett lelkiség.

Nincsen helyünk arra, hogy e tíz pontot részletesen ismertessük.
Ajánlatos volna Imrédy cikkét mindenkinek, aki a kérdéshez hozzá akar
szólni, alaposan áttanulmányozni. Azonban néhány mozzanatot ki kell
emelnünk. Ilyen mindenekelőtt a természetes adottságok hangsúlyozása és az
új rend alapjaiként való alkalmazása. Igy a család és a faj az alapja a
népi politikának, a természetes társadalmi tagoltság, a .hivetésrendlség"
pedig az újjáépülö gazdasági rend alapfeltétele. A liberális életszemlélet
éppen ezeket az alapvető természetes adottságokat vesztette el szeméből
s amikor társadalomszemléletében mindig az egyedet látta maga előtt,
feloldotta a családot: a liberalizmus társadalmában szakadt fel és gennye-
sedett el a "család válsága". Ugyanakkor szinte végzetesen meglazította
a faj szilárd kohéziós erőit valami mondvacsinált és végeredményben el-
érhetetlen internacionalizmus ábrándképe javára. Mindez a társadalom
atomizálásához vezetett s mivel a természetes összefüggések, amelyek
éppen a hivatásrendiségbén vannak előttünk, elsikkadtak, azért az atomi-
zált társadalom mesterségesen alakult pártok és érdekeltségek, sőt egye-
nesen klikkek hatalmába került. Mindezt fel akarja számolni az "új rend".
Tudja, hogy nem lehet a liberalizmus uralomra jutása előtt fennállott vi-
lágot restaurálni: "a régmultat nem lehet egyszerűen új életre kelteni".
Ezért a természetes adottságokat, a társadalmi tagozódástúj eszmevilágá-
nak a keretében igyekszik az ú] rend alappilléreiként felhasználni.

A másik alapvetően fontos mozzanat, hogy az "új Európa irányító
eszmél" rendkívül határozott etikai jel/eget nyernek. Ez mindenekelőtt
a munka nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi jellegének a nyomatékos
hangsúlyozásában jelentkezik. A munka az új rendben a legfőbb gazdasági
termelő érték, de egyúttal a fokmérője annak is, hogy a népi közösség
tagja, hol és hogyan helyezkedhetik el az új társadalmi rendben. A népi
közösség csak a népi egységben valósulhat meg. Nem a marxizmus osztály-
mentes társadalmának az ábrándképe szerint, hanem abban a népi egység-
ben, melyaz osztályokat nem egymással szembe, hanem egymás mellé
állit ja, megvalósítja a szociális igazságot, letöri a "kasztszellemet", meg-
szünteti az urizálást és a társadalmi vezetést egészséges kiválasztás alap-
ján azoknak a kezébe teszi le, akik az "élet vizsgáját" sikeresen meg-
állották. Mindezekben az elvekben új közerkölcsiség jelentkezik, s vele
új világszemlélet, mely "hősi életfelfogás"-ban teljesedik ki. "A liberális
tanítással szemben, hogy az egyéni javak összességéből áll elő a közjó,
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itt más tétel áll: az egyénnek a közösség alá rendeléséből, az áldozat
vállalásából áll elő a közösségnek a java és a közösség javán keresztül
nyílik meg a benne élő egyén boldogulásának igazi, tartós biztonságot
nyújtö útja. Ehhez az alárendeléshez persze fegyelem kell. Kell lelki
magatartásban és külsö megnyilatkozásban egyaránt az áldozat és fegye-
lem szellemet megtestesítő katonás életforma, kell háborúban épúgy, mint
békében heroizmus, tehát lemondás, önlegyőzés és a küzdelemnek váJla-
lása". Imrédy különös nyomatékkal hangsúlyozza, hogy "mindez nagy
belső reformot, nagy belső megtisztulást igényel, amely csak a léleknek
mindenek végső okához, az Istenséghez való kapcsolásában találhatja meg
igazi indítékát". Vitéz Rátz Jenő ezt a "hősi életfelfogást" még részlete-
sebben is kifejti s annak három alaptényezőjét. "pillérét" jelöli meg a
hitben, az engedelmességben és tettrekészségben. A "hit" ebben az össze-
függésben azonban más valami, mint keresztyén hit. "A nemzet minden
fiának hinnie kel! a nemzet életerejében, gondviselésszerű küldetésében
és történelmi hivatásában, a nemzet minden fiának sorsközösségébert és
vezetőjének elhivatottságában". Mivel pedig a nemzet sorsközösségének
folytán az igazi vezető "nemzete minderr vágyának, tudásának, hitének,
erényének és erejének a megtestesítője és tökéletes képviselője", azért
a nemzet tulajdonképen önmagának, a saját misztikus történeti élni aka-
rásának engedelmeskedik akkor, mikor vezetőjének engedelmeskedik.

Ez a hősi életfelfogás azonban csak akkor valósulhat meg és akkor
épülhet ki a nemzet tagjaiban, ha létrejön a "népi egység, egységes tár-
sadalom", melynek alapvonásait az "Egyedül vagyunk" hasábiairi vitéz
Jaross Andor fejti ki. A népi egység csak a szociális igazság megvalósi-
tásával fejlődhetik ki. Olyan magyar társadalomra van szükség, "melyben
egészen új törvényszerűségek uralkodnak és új értékképletek szerint
élünk". A népi egységen belül "a magyar nemzethez tartozó minden ember
érzi és tudja, hogy sorsa egy: a nemzet sorsa. A nemzethez tartozás már
magában véve szavatosság a megélhetést, a becsületes életet illetően".

Jaross külön nagy nyomatékkal emeli ki a népi egységnek és az
egységes társadalomnak a felekezetekre háramló lcövetelményeit: "A ma-
gyar nép sorsát, nemzeti hivatását egyformán kell látnunk. Nincs és nem
lehet felekezeti/eg elkülönü/t tnűveliség- -és történelemtudatunk. A nemzet
szempontj ából oszthatatlan keresztény rnűveltségtudatra van szükségünk.
Igenis mi látni akarjuk azt a: hidat, melyről az elhunyt Bangha páter be-
szélt s melyre oly megértően válaszolt Ravasz Lászlo". "Történelemtuda-
tunk kizárólag magyar kell, hogy legyen ... "

Az "Egyedül vagyunk" augusztusi száma közli azt a visszhangot,
melyet az ismertetett cikkek keltettek. Első helyen áll ezek közt Pfeiffer
Miklós kanonoknak, "a felvidéki magyarság egyik legbátrabb szellemi ve-
zérének, Prohászka Ottokár leghívebb tanítványának" a hozzászólása. Ér-
-demes rá figyelni azért, mivel aligha testesíti ugyan meg a magyarországi
katolíkus egyház véleményét; de mégis keiollkus vélemény. Pfeiffer Miklós
szemmel láthatóan keresi az útat a katolicizmus számára, melyen csatla-
kozhatik az új életszemlélethez. Már Imrédy is utalt a társadalmi tagolt-
sággal kapcsolatban "a pápai enciklikák" -ra és hangsúlyozta, hogy az uj

életszemléletben nem lát oly pontokat, "amelyeket ösztönös magyarságunk
és evezredes kereszténységünk nem tehetne magáévá". Most Pfeiffer Miklós



208

nyomatékosan utal Imrédy fejtegetésében azokra a mozzanatokra, amelyek
"Aristoteles és aquinói Szent Tamás társadalomtanának és állambölcsele-
tének" főeszméjéhez vezetnek el bennünket .. Sőt ennél tovább megy, "A
keresztény hittudomány és világszemlélet művelöiének ma egyik legfonto-
sabb feladata a népi gondolat és a krisztusi társadalomtan között az ősi
kapcsolatot korszerű alakban újra kiépíteni. Ezért netalán az idők folya-
mán felvetődő tisztázatlan kérdéseket a legteljesebb keresztény elvhűség.
de 'egyben kellő méltányosság és rugalmasság szellemében tisztázni kell".

Részletesen ismertettük az' "Egyedül vagyunk" megnyilatkozásait ar-
ról az "új Magyarország"-ról, melyet a cikkírók az idők sürgető' követel-
ményeként, mint "a magyar történelem parancsát" állítanak elénk, annak
hangsúlyozásával, hogy "magyar hivatást csak ezeknek a gondolatoknak
a valóraváltásával tölthetünk be az új Európában". Igyekeztünk kiemelni
nemcsak a legjellegzetesebb és legfontosabb követelményeket, hanem azo-
kat a rnozzanatokat is, amelyek számunkra, mint evangélikusok számára
is alapvető fontosságúak. Ami az "új Európa irányító eszméi"-ben poli-
tikai jellegű, vagy ami azoknak politikai háttere, avval mi e helyen terrné-
szetszerűleg nem foglalkozunk, ellenben evangélikus értelmiségünk szá-
mára annál fontosabb, hogy világosan lásson az új koncepció világnézeti'
és egyházi vonatkozásai tekintetében. Ezeket pedig a következő négy pont-
ban foglalhat juk össze:

1. Folyóiratunk megindulása óta annak az egyházi eszmélésnek és
megújhodásnak a szolgálatában áll, amely az evangélikus egyházban küzd
a liberális életszemlélet és életforma rombolása ellen és az evang élium
üzenetének hirdetését és érvényesítését követeli egyházunkban. Ezért mi
már ismételten és nyomatékosan emeltük fel szavunkat olyan követelé-
sekért, amelyek ma a szocális igazság, a népi egység, egységes társadalom,
a munka megbecsülése, akasztszellem letörése kapcsán mint a liberalis
életszemlélet felszámolása jelentkeznek. Ha az evangelium üzenetét ko-
molyan vesszük, ha annak engedelmeskedünk és életünkben teret enge-
dünk, akkor nem is tehetünk másként, mint hogy örömmel köszöntiük
ezeket a törekvéseket és a magunk körében teljes szívvel küzdünk azok
megvalósításáért. Korszerű evangélikus magyarság csak az lehet, amely
teljesen népünk előrehaladásának, szociális felemelkedésének és történelmi
hivatása kiteljesedésének a szolgálatában áll.

2. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy az "új Magyarország"
megvalósításáért folytatott harcban, - mely a mainál máról holnapra
még sokkal élesebb formákat is ölthet, - nemcsak mint egyes evangéli-
kusoknak kell színt vallanunk, hanem mint egyháznak. Evangélikus egy-
házunk újabban a belső megújhodásnak igen sok jelét mutatja. Azonban
mindannyian tudjuk, hogy az .átalakulás a "hivatalos" keretektől függet-
lenül és azok érintetlenül hagyásával megy végbe. Ez nem is lehet más-
képen, mivel hivatalos egyházi berendezkedéseink lényegileg ma is azok
között a formák között dolgoznak, amelyeket egyházunk a liberális élet-
szemlélet korszakában és ennek a behatása alatt nyert. Ma egyházunk
vezetői általában nem a liberális életszemlélet képviselői, hanem igyekez-
nek elmélyülni a reformátori, evangéliumi keresztyénség irányában. Azon-
ban munkájukat megkötik a hivatalos keretek és formák és ez akárhány-
szor azt a látszatot kelti, mintha egyházunkban ha nem is minden, deo
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legalább is igen sok maradna úgy, ahogy volt "valamikor". Ez a helyzet
ma azért is veszedelmes, mivel ezek az átöröklött életformák igen kényel-
mes eszközül szolgálnak az egyház színeibe öltöző, de lényege szerint politikai
reakció számára. A legutolsó évek története éppen evangélikus egyházunk
számára e tekintetben a külföldön igen nyomatékosan figyelmeztető pél-
dával szolgált ' és - amint láthattuk, - széles területeken veszélyeztette
az egyház hitvallásszerű harcát az evangélium üzenetének tiszta tolmá-
csolhatása érdekében. Vigyázzunk, hogyamegszokott, kedvessé és ké-
nyelmessé vált életformáinkhoz való ragaszkodásunk ne vigyen bennün-
ket is hasonló örvénybe! Még a jelenlegi keretek közt is igen sokat lehet
és kell is tennünk, hogy egyházunk valóban az legyen, aminek lennie kell,
és hogy teljesíthesse a változott viszonyok közt hitvallásából folyó fel-
adatát. Nem szabad a pillanatnyi nehézségektől való félelemben látszat-
intézkedésekkel megelégedni, nem szabad visszariadni rnélyreható, sőt
talán fájdalmas intézkedésektöl sem.

3. A kialakuló "új Europa" mindenütt a totalitás igényével lép fel.
Ha az "új Magyarországv-ért folytatott harc' győzelemre vezet, akkor'
az új rend nálunk is a totalitásra rendezkedik be. Az új életforma és
az új életszemlélet a teljes embert követeli magának. Nem áll meg sem
történelmi kiváltságoknál, sem felekezeti előjogoknál, sem osztálybeli el-
különüléseknél. Oe legyünk vele tisztában: erejének teljében minden élet-
forma totalitásos. A liberális életforma is az volt valamikor a maga módja
szerint. Csak hanyatló és elerőt1enedett életformák elégesznek meg a fél-
emberekkel. Azonban a totalitásos életformába is azok viszik bele a színt,
akik azt megvalósítják. Ha az új rend harcosai már ma hangoztatják a
felekezeti ellentéteket is egységbe foglaló "azonos magyar műveltség- és
történelem tudatot", akkor ei nálunk természetszerűleg és könnyen avval
a következménnyel járhat, hogya színt ebbe az egységbe a többséget kitevő
katolicizmus viszi. Ebből pedig más előjelekkel, de előállhat az a helyzet,
amelyet olyan jól ismerünk a 17. század gondolatvilágából, amikor az
állam egységét csak mint egyfelekezetűséget tudták elképzelni és tűzzel-
vassal irtották azokat, akik nem tartoztak az államvalláshoz. Ezt a ve-
szedelmet nem tudjuk elkerülni, ha félreállunk vagy éppen ellenzékiségbe
szorulunk le, sőt ellenkezőleg, a megpróbáltatás vagy háttérbeszorulás
nem a Krisztus evangéliumaért éri az ellenzéket, hanem az ellenzékiség e
miatt. Az evangélium üzenetének a tolmácsolását is akkor tudjuk a vál-
tozott körülrnények közt egyházunk hivatásához mérten legjobban telje-
síteni, ha elsősorban a magunk körében végezzük el a szükséges felszá-
molásokat és így cselekvőleg állunk be az új rend munkásai közé.

4. Az "új Európa irányító eszmél", mint fentebb kiemeltük, erősen
etikai jellegűek és annak képviselői keresve keresik az útat, amelyen azokat
összhangba hozhatják a keresztyén magyar örökséggel. Ennek ellenére
világosan kell látnunk: az új "hősies életfelfogás" kialakítása nem a ke-
resztyén hit szülötte. Keresztyén hitünk mélyebbre lát és magasabbra
tekint, átfogóbb és gyökeresebb. Látja azt is, hogy "a nemzet életerej é-
ben, gondviselésszerű küldetésében" való "hit" igazzá és tisztává, soviniz-
mustói és nemzeti színekkel kérkedő külsőségektől mentes, komoly élet-
tartalommá, tragédiákba bukó jóigyekezeW, de mégis szűklátókörű, csak
önmagát látó, -elf'ogult "kisrnagyar" nacionalizmusból felszabadult igazi
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európai hivatásteljesítéssé, igazi nacionalizmussá csak akkor lesz, ha azt
keresztyén hit alapozza meg, mélyíti el és bűnbánatra hívó szavával ál--
landóan tisztítja és nemesíti. Azok a "tisztalelkű, jómentalitású, felelősség-
teljes és áldozatkész férfiak", akikre Incze Antal szerint szükség van a
nép vezetéséhez, akkor tudnak igazán feladatuknak megfelelni, ha hivatás-
teljesítésük keresztyén hitből fakad, ha hitük alázatosakká teszi őket más
értékeinek meglátására és megbecsülésére és erőt ad nekik, hogy be tud-
janak látni hibákat és újrakezdeni, amit eltévesztettek. Evengélikus ke-
resztyénségünk itt tudja megtalálni helyét és feladatát, mellyel valóban
szolgálhat népünknek. Olyan evangélikusokat kell adnia az országnak,
akik minden vonatkozásban megállják a helyüket és bátor kiállásukkal,
önfeláldozó hitükkel méltán küzdenek az első sorban.

Sokszor büszkén hivatkozunk azokra a statisztikai adatokra, amelyek
egyházunk nagy művelődési szolgálatát jelzik a magyarság körében. Egy-
házunk legnagyobb szolgálata azonban a magyarságban az lesz, ha az
evangéliuni tiszta üzenetének tolmácsolásávl jó és balsorsban egyaránt
munkálkodik, küzd és harcol a mindannyiunk által óhajtott, lelkében és
erejében megujult Magyarországért.

Karner Károly.

Népoktatásunk új rendezése.
(A nyolcosztályos népiskola.)

Nemzeti közvéleményünk tud arról, hogya magyar törvényhozás
június-július hónapokban tárgyalta az iskoláztatási kötelezettségről és
a nyolcosztályos népiskolárél szóló törvény javaslatot s új törvényben ren-
dezte népoktatásunkat. A népiskola munkája a nemzet lelkiségének ala-
kításában, műveltségének megalapozásában annyira nagy jelentőségű, hogy
a most történt változtatás mindenkit érint és bizonyára érdekel is. A nép-
iskola nem egyes társadalmi osztályoké vagy az ország népességének
egy bizonyos hányadáé, hanem az egész nemzetet átfogó alap intézmény.
Éppen ezért kell tudnia a népiskola helyzetéről és működéséről minden-
kinek a leglényegesebbeket.

Nem lehet itt célunk az új törvényes intézkedés széleskörű ismer-
tetése, még kevésbbé a mult, jelen és jövő szerves, alaposabb megvitatása
vagy bírálata. Csak nagy vonásokban megrajzolt helyzetképet adunk a
kérdésről az alábbiakban.

1. Előzmények. a) Az iskolábajárás kötelezettségét az 1868: XXXVIII.
1 t.t: a törvény népoktatásunk alaptörvénye. Az első fe-

lelős korrnány már 1848-ban követelte az országgyűléstől Eötvös József
báró, akkori vallás- és közoktatásügyi miníszter javaslatának ("A nép-
iskolai közoktatás tárgyában") letárgyalásat. Tető alá azonban csak 1868-
ban 'került a törvény s akkor is különböző érdekek, a nemzetiségi kérdés,
felekezeti és szociális meggondolások késleltették a javaslat benyújtását,
Eötvösnek lényeges módosításokat kellett eszközölnie.

1867-ben az ország 18.735 községében csak 14.863 népiskola volt s
legalább 5000 helységben nincs iskola. Budapesten a 6 éves korba jutott
gyermekek fele, mintegy 20.000, évenkint minden oktatás nélkül növe-
kedett fel.

Az alaptörvény elrendelte az általános tankötelezettséget: ,,1. §. Min-
den szülő vagy gyám, ideértve azokat is, kiknek házában gyermekek mint
mestertanítványok vagy háziszolgák tartatnak, kötelesek gyermekeiket
vagy gyámoltjaikat (ha nevelésükről a háznál vagy magánintézetben nem
gondoskodtak) nyilvános iskolába járatni, életidejök 6-ik évének betöl-



tésétöl egész a 12-ik, illetőleg a lő-ik év betöltéséig." - ,,48. §. Az elemi
népiskolai oktatás két tanfolyamot foglal magában, úgymint: 1. a 6 évig
tartó mindennapi és 2. a 3 évre terjedő ismétlő iskolai tanítást." - ,,49.§.
A mindennapi iskolába tartoznak járni a 6-ik évüket betöltött gyermekek
12-ik évük betöltéséig." Akik négy elemi oktatás után felsőbb tan inté-
zetbe (polgári iskola, középiskola) lépnek s ott legalább 2 évig tanul-
nak, azokra a törvény "kivételt engedélyez". - ,,5. §. A 12-ik évet be-
töltött s általában azok a gyermekek, kik a mindennapi iskola egész
tanfolyamát bevégezték, az ismét/őiskolába kötelesek járni." A szorgalmi
idő faluhelyen legalább nyolc, városban legalább kilenc hónap.

(Ugyanezen alaptörvény szól a többi "népoktatási tanintézetről";
ezek a felsőbb népiskola, polgári iskola és tanítóképezde.)

A mai helyzet jobb megértéséhez szükséges egyéb törvényes' intéz-
kedések és a közbeeső állapot ismertetésére itt nincsen terünk.

Népoktatásunk az alaptörvény óta sokat fejlődött. Később törvényt
hoztak a népiskolai hatóságokról, a magyar nyelv kötelező tanításáról,
kimondották a nép oktatás ingyenességét, rendezték a tanítók fizetését stb.
De még mindig nagy hiányok mutatkoztak népoktatásunk terén, amint
az kitűnik a következőkből.

b) A világháborúban 11.110 iskolát szakítottak el Magyarországtói
(Horvátország ot nem számítva). A megmaradt 6381 iskolában 15.117 ta-
nító működött. A megcsonkítás és a forradalmak tanulságai és a kör-
nyező államok kultúrpolitikája arra kényszerítették a kormányzatot, hogy
nagy szegénységünk ellenére is hatalmas erőfeszítéseket tegyen a nép-
oktatás emelése és lehető általánosabbá tétele érdekében. A népiskolai
hálózat nagyarányú kiépítése, tanyai iskolák létesítése volt a legfőbb
teendő, mert a legelhanyagoltabb terület éppen az ország középső, ma-
gyarlakta része volt.

Az iskolábaj árás szigorítását "az iskoláztatási kötelesség teljesítésé-
nek biztosításáról" szóló 1921: XXX. t. c. szolgálta. Eszerint: "Minden
gyermeket hatodik életévének betöltését követő tanévvel kezdődően kilenc
tanéven át, ezenkívül azokat a gyermekeket, akikre nézve a kötelező ok-
tatás tartama meghosszabbíttatott, még további egy, esetleg két tanéven
át nyilvános iskolai oktatásban kell részesíteni." Az oktatás 6 tanévben
mindennapi és 3 tanévben továbbképző (nem ismétlő!) oktatás. Ez a tőr-
vény tehát a tényleges iskolábajáráshoz köti a tankötelezettséget. Jelentö-
sen szigorítja továbbá a szülőkre vonatkozó büntető rendelkezéseket is.

c) Az iskolahálózat kiépítésére Klebelsberg Kunó gróf miniszter ja-
vaslata értelmében az 1926: VII. t. c. (a mezőgazdasági népesség érdekeit
szolgáló népiskolák létesftéséről) iskolaépítési alapot létesített. (Orsz. Nép-
iskolai Építési Alap.) 1918-ban csak 11.627 tanterem állott rendelkezésre
(Budapest kivételével), holott a teljes tanteremszükséglet 17.796 volt. 1931
nyaráig 5217 épületegység épült fel 52,465.455 P költséggel. Ez volt eddig
a legnagyobb népoktatási cselekedet. Többet költött a nemzet ez alatt
az 5 évalatt népiskolai építésére, mint amennyit Nagy-Magyarország
50 éven keresztül! 1935-ben újra megindultak az iskolaépítések s újabb
5 év alatt 2188 tanterem és tanítói lakás építését kezdték el 9,842.782 P
költséggel. A most következő három évre még 1.100 épületegység emelése
maradt hátra. - A tankötelesek száma is rohamosan szaporodott; 1925-ben
673.000 és 1931-ben 1,000.000 elemi iskolai tanköteles volt.

Az élet kikényszerítette. a nemzetért való f'elelösségtudat pedig végre-
hajtotta a nagy fejlesztést.

d) De nemcsak belső helyzetünk és állapotaink sürgették a további
nagy lépések megtételét, hanem a külföld, különösebben is a környező
kís államok példája. Ebből is tanulságul ideiktatjuk a legfontosabbakat.

Ausztriában 1927 óta 8 osztályos a tankötelezettség ("Burgenlandban"
is). Németországban Bajorország kivételével (7 év) mindenütt 8 osztályú
a mindennapi iskola. Franciaországban 7+3, Olaszországban 1923 óta 7,
Hollandiában 7, Svájcban 9, Romániában 7, Jugoszláviában 8 évig kötele-
sek a gyermekek a mindennapi iskolába járni. A volt Csehszlovákiában
is 8 évig tartott a tankötelezettség.
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ej A tankötelezettség kiterjesztésének feladatát jelölte meg az a
legfelsőbb kézirat, melyet Horthy Miklós kormény zo 1928 június 28-án
intézett gróf Klebelsberg Kunó miniszterhez. A Korrnányzó Úr az 1928 jú-
lius 2-től 5-ig Budapesten tartott Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongtesz-
szusnak fővédnöke volt. A legfelsőbb kézirat többek között ezeket tar-
talmazza: "Most, hogy az utóbbi évek erőfeszítései után sikerült a hat-
osztélvos népiskolát élő va/ósággá emelni, utasftom önt, hogya nemzet
települési, népesedési, közgazdasági és közművelődési helyzetének gondos
mérlegelésével készítsen törvény javaslatot a nyolcosztályú népiskolának
tíz évi átmeneti idő alatt leendő fokozatos megvalósításáról s ezt ter-
jessze alkotmányos tárgyalás végett az országgyűlés elé."

A Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszus határozatai között is
szerepel a következő: "Az egységes nép oktatás gerince a 8 osztályos

\ népiskola legyen, melynek felállítása az általános nemzeti műveltség eme-
lése szempontjából elengedhetetlenül szükséges."

A tanítóság ezt a nagyfontosságú, közérdekű kívánságát már régóta
hirdette és tárgyalta. A miniszter 1928-ban rendeletet adott ki a VII. és
VIlI. osztályok fokozatos felállítására és felkérte az Országos Közoktatási
Tanácsot törvényjavaslat-tervezet kidolgozására. Klebelsberg Kunó gróf
Kornis Gyula közrernűködésével még 1928-ban el is készítette a törvény-
javaslatot, de a közbejött "gazdasági válság" miatt ez nem került a tör-
vényhozás elé.

1939 szeptemberében azonban már tőrvény nélkül is 462 iskolában
volt VII. illetőleg VIlI. osztály. (Az elsők között Pécs, Diósgyőr, Özd,
Győr, Sopron).

2. Ilyen előzmények után vitte Hóman Bálint rniniszter a törvény-
hozás elé 1940 május 3O-án "az iskoláztatási kötelezettségről és a nyolc-
osztályos népiskoláról" szóló javaslatát. A javaslatot július első felében
a felsőház is letárgyalta s kihiretésre kész már a törvény. Ezt a javaslatot
ismertetjük röviden.

,,2. §. (1) A népiskolának nyolc osztálya van. (2) A népiskola két
tagozatra oszlik. Az alsó tagozat az első, második, harmadik és negyedik,
a felső tagozat pedig - falusi és városi iskolák számára külön-külön
tanítástervvel - az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályokat fog-
lalja magában. - 4. §. (1) Az iskolázási kötelezettség a gyermek hatodik
életévének betöltésével kezdődik és kilenc iskolai éven át szakadatlanul
tart. (1. o.-ba azokat veszik fel, akik június 30-ig, indokolt esetben azokat
is, akik szeptember IS-ig a 6. életévüket betöltötték). - 8 tanéven át mín-
dennapi, vagy 6 tanéven át mindennapi és 2 tanéven át mituiennepi mező-
gazdasági népiskolában részesül a tanköteles oktatásban, a kilencedik év-
ben pedig gyakorlati gazdasági oktatást kap. - A népiskola alsó tago-
zatában a szorgalmi idő 10 hónap, a felső tagozatban és a mezőgazdasági
iskola 2 évfolyamában (megfelel a VII. és VIlI. o.-nak) legalább 6 hónap
(rendszerint okt. 15-től ápr. IS-ig). Ez utóbbi 6 hónap a helyi viszonyok
tekintetbevételével, a fenntartó meghallgatása után legfeljebb 3 hónap-
pal meghosszabbítható. - A kilencedik évben a szorgalmi idő összesen
legfeljebb 40 gyakorlati tanítási napra terjedhet. - A felső tagozat tan-
anyaga városi népiskolákban az általános érdekű (hit- és erkölcstan, nem-
zetnevelés, nemzetvédelem, közismereti tárgyak) tantárgyakon kívül álta-
lános gazdasági irányú, ipari és kereskedelmi, falusi iskolákban pedig
mezögazdasági, leányiskolákban nevelési, háztartási és kertészeti gyakor-
lati irányú. - De ez a tanterv nem szigorúan kötött a városhoz és a falu-
hoz: a helyi viszonyok szerint meg is fordítható. (Már 1937-ben kiadta
a miniszter a VII. és VIlI. o. ideiglenes tantervét.)

A miniszter rendelettel állapítja meg, hogy mely népiskolákat melyík
időponttói kezdve kell nyolcosztályúvá fejleszteni.A trianoni Magyarorszá-
gon működő 7007 iskola közül kb. 3500 olyan, hogy az összes körülrné-
nyek tekintetbevételével már 194Q szeptemberében "minden nehézség nél-
kül" megkezdődhetik a nyolc évi mindennapos oktatás. Kisebb tanuló-
létszám további 400-500 iskolában teszi lehetővé, hogy szeptemberben
áttérhet a 8 osztályos oktatásra. Ez iskoláinknak kb. 60 % -a. A többi,



még zsúfolt iskolában csak a nehézségek fokozatos megszüntetéséveI lehet
áttérni az ú] rendszerre.

A törvényiavaslat indokolása, Hóman Bálint miniszternek vitazáró be-
széde részletesen kifejti, hogy mimódon háríthatók el a kétségkívül fel-
merülő nehézségek és a tanító hogyan oldhatja meg a most már több
osztály tanításával járó feladatát. Tanítói létszárnernelésre és újabb épít-
kezésekre a kormányzat most nem gondol. Különösen "nehéznek látszik"
a helyzet az egytanítós, osztatlan iskolákban. A nehézségeket csökkenteni
lehet a VII. és VIlI. o. összevonásával és váltakozó tanmenet szerinti ta-
nítással. Az új rendszer szerinti munka nagyobb odaadást kíván a tanító-
tól. A heti óraszámát lehetőleg csökkentik s a 32 órát nem haladhat ja
meg. Munkája azonban többirányúvá lett.

A kérdéssel való alaposabb foglalkozáshoz terünk nincs. A szaksajtó
részletesen tárgyalta az újításokat és nehézségeket. továbbá a megoldá-
sokat. Az érdeklődök ott kellő tájékoztatást kaphatnak.

3. Mi lesz a közeli és távolabbi jövéje anyolcosztályú népiskolának?
Erre a kérdésre a tapasztalat is sokban felel majd. Kérdés, hogy a rend-
kívüli viszonyok miatt áttérhetnek-e már most szeptemberben az iskolák
60 % -ában a nyolc osztályos rendszerre. Egyöntetűnek látszik a tanítói
körök azon vélekedése, hogy a tanítói állások szaporítása és fokozott
építkezések nélkül minden megoldás szükségszerű és csak átmenetinek
tekinthető. Ehhez újabb nagy anyagi erő kell. Hisszük, hogy anagy
európai történelmi vihar elcsendesülésévél a békés termelőmunka előte-
remti népi kultúránk emelésének anyagi feltételeit s akkor valóban azt
a célt szolgálhatja a nyolcosztályos népiskola. amelyet a kultuszrniníszter
így jelölt meg: "Meggyőződésem szerint nemzetünk egész jövője azon
fordul meg, milyen mértékben sikerül népünk erkölcsi és szellemi szín-
vonalát emelni, ősi erejét kipallérozni és fokozni, ezért természetesen a
nyolcosztályos nép iskolát is maradéktalanul a nemzetnevelés szolgálatába
kívánom állítani." Az iskola központi gondolata: vallás-erkölcsi és nem-
zeti alap megadása. Egyházunkra is fokozott teendők várnak az elemi
népoktatás. az azzal összefüggő tanítóképzés és a tanítóság kérdéseivel
kapcsolatban.

A nemzeti társadalomnak, tanítóságnak is vannak fokozott köteles-
ségei. Társadalmunknak fel kell ismernie a nagy események, a gyökeres
történelmi átalakulás intelmeit s a nevelés ügyét, gyermekeink iskoláját
és tanítóját megfelelő támogatásban, védelemben és megbecsülésben kell
részesíteníe. Rozso1ldai Károly.

A templomi karzatokról.
Az épület hivatása a benne lefolyó élet által támasztott követelmé-

nyeknek eleget tenni. E követelmények célszerűségi és esztétikai terrné-
szetűek. A kettő között az előbbiek gyakran fontosabbak.

Ami általánosságban épületre érvényes, az fokozott mértékben áll
li templomra.

Minél tisztábban jut kifejezésre a templomban végbemenő funkció
lényege, annál inkább válik érezhetővé a különböző hitfelekezetek temp-
lomterének és külső megjelenésének jellegzetessége.

Az evangélikus templomban az igehirdetés fontos része az egyházi
funkciónak. Tehát az elhangzó szó megértése minél nagyobb számú hívő-
sereg számára kell, hogy irányítsa a templomtér szervezeti kialakítását.
Mivel az evangélikus templom az optikai követelmény előtt az akusztikai-
nak érvényesítését hozza kifejezésre, közelfekvő a gondolat, hogy ezek
a templomok nagyalapterületi kiterjedésfiek nem lehetnek.
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A törekvés tehát az legyen, hogyahívősereget lehető közel, a meg-
engedett határig szorosan és nagyszámban a hangforrás köré csoporto-
sítsuk úgy, hogy az igehirdetésnek minden értelmi és hangsúlybeli finom-
sága kellő megértésre találjon és egyúttal minden jelenlevő lássa az ige-
hirdetőt.

Ennek a feladatnak legjobban a karzat alkalmazása tesz eleget. Ami
egy síkban nem fér el, azt egymás feletti magasságokban kell elhelyezni.
Az evangélikus felfogás ra jellemző .Predigt-Klrche" tehát karzatos temp-
lom.

A karzat nem a reformáció találmánya. A reformáció csak alkal-
mazza sajátos céljainak elérésére a régebbi korok ez örökét. Az o-keresz-
tyén bazilikában, a bizánci és karolingkori, valamint számos románkori
templomban is létesítettek már emporákat, karzatokat. Ezeket asztatikai
követelménycken kivül a hívőknek nembeli elkülönítése tette indokolttá.
Később a reneszánszban és a barokban a várkápolnáknak és kastély-
kápolnáknak voltak karzatai, ahol a vár vagy a kastély ura és szűkebb
köre helyezkedett el, a földszinten pedig a nép. Tehát alapj ában véve más
szempontok vezettek az ernporák alkalmazására, mint az evangélikus temp-
lomban. Ezenfelül az o-keresztyén és román-emporás templomok hossz-
hajósak voltak, melyeknek emporáiról nem is lehetett egykönnyen figye-
lemmel kísérni az egyházi funkelót.

Az evangélikus templomban éppen az imént vázolt szempontból -
ha szükséges - a karzatok egymás felett is elhelyezhetők. Ha kell, nagy
lélekszámmal bíró egyházközségben, a karzat több emeletes alakban is
előfordulhat. A drezdai Frauenkirche-ben nyolc emeletes karzatot talá
lunk. Természetes, minél magasabban helyezkedik el a karzat, annál na-
gyobb emelkedést kell adni az egymás mögötti padsoroknak. ha azt akar-
juk, hogy onnét minden hívő egyformán jól, ne csak hallja, de lássa is
az igehirdetőt. Az egymás felett elhelyezett karzatok belmagasságának
kiszabására ügyelni kell. Ugyanis a túlalacsony karzat a templomhoz nem
méltó hatást kelt az ott tartózkodóra, eltekintve attól a minden emelke-
dettséget gátló, szorongó érzéstől, melyet az összezsúfolt tömeg tagjaira
gyakorol.

A karzat elhelyezésének módja az alaprajzi kialakítástól függ. Alta- ,
lában irányadó az, hogy karzat az igehirdető mögé ne kerüljön. Igy hát
négyzetes alaprajzú térben a karzat a négyzet három oldalára kerülhet,
a negyedik a szószék és oltár részére lesz fenntartva. Görög-kereszt alap-
rajzú templomban a kereszt három szára veszi fel a karzatot, a középtér
és a negyedik szár szabadon marad. Ha az alaprajz kör vagy sokszögű,
akkor a karzat a falakat követi és a szószék mögött abba marad.

A karzat alkalmazása a templom világítására hátrányos lehet, mert
a templomteret világító ablakokat vízszintesen elvágja s így a fénynek
az ablakokon át szabad beáramlását megakadályozza. A templomtér ter-
mészetes, jó megvilágftását a karzat ellenére is biztosítani kell.

A templomtér akusztikáját a karzat erős tagoltságánál fogva emeli.
Különösen láthatjuk ezt akkor, ha restaurálások alkalmával akarzatot
valami oknál fogva el kell távolítani. A karzattol megfosztott tér akusz
tikaja veszített jóságából.,

Amennyi támogatója van a karzat alkalmazásának, annyi az ellen-,
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zoje is. Utóbbiak azt tartják, hogy a karzat a templom térhatását rontja.
Régi előképekhez szokott felfogásuk a karzatban történelmi stílusnak meg-
felelő téregység kialakításának kerékkötöiét látja, aminthogy az is abban
az esetben, ha a karzat a belső- térkialakításnak nem szerves része, hanem
csak szervetlen függelék, szükséges rossz. De az evangélikus templomban
nemcsak az esztetikai szempontoknak kell érvényesülni,hanem a cél-
szerűségieknek is. Csák a kettőnek kedvező kölcsönhatása vezet kielégitő
eredményre.

Abból : kell kiindulni, hogy a karzat az evangélikus templomnak
szerves alkotórésze, tehát annak a templomtérbe tervezése úgy, hogy a
tér a karzattal együtt szerves egységet alkosson, megoldandó feladata a
tervezőnek. E nehézségtől nem szabad visszariadni, hanem ezt a meg-

. kötöttséget a megoldás javára kell tudni fordítani. Ha a templomépítő
feladata magaslatán áll és törekszik ószintén, meggyőződéssel és a fel-
adat lényegébe való elmélyüléssel munkáját végezni, akkor eredményes
lesz törekvése. Templomában nagyszámú hívősereg összpontosítható lesz
és miriden hívőnek megadatik a mód ahhoz, hogy az istentisztelet gazdag

szellemi kincsében zavartalanul részesülhessen. Temploma művészi formá-
ban fogja kifejezésre juttatni az evangélikus igehirdetés gondolatát.

Dr. Friedriclt Lárdnd.

Az észt evangélikus egyház helyzete.
Ha az északi országok hitéletéről hallunk, akkor szeretünk szernünk

elé idézni egy-egy elképzelt képet a felébredtek gyűléséről,a'hol sötét-
ruhás, kornoly parasztok ajkáról zeng az áhítatos ének Sajnos nincs ez
mindenütt így Észak evangélikus országaiban. Éles a különbség e tekintet-
h:'\ll két. nyelvileg olyan közelálló testvérnépünk. a finnek és az észtek
között is.

Észtországban nem beszélhetünk ébredési mozgalmakról. A mult
néhány ilyenféle kezdeményezése nem ébredés volt, hanem szekta-indulás.
Legjelentősebb és kornoly értékű volt a herrnhuti atyafiak térfoglalása.
kik az 1800-as évek elején a cár kegyelmi irata alapján szabad tevékeny-
ségi jogot kaptak, Néhány év alatt számuk már 30.000-ig emelkedett,
csoportjaikban elevenen lüktetett az élet és nagy magával ragadó erő
mutatkozott. A szabadság ideje azonban rövid volt: világi és egyházi hata-
lom egyformán kérlelhetetlen üldözésseI fordult ellenük. A cári hatalomnak
útjában állottak, mivel működésük közvetve akadályozta az eloroszosító
politikát, mely felé laz első lépés' az orosz ortodox hitnek a felvétele lett
volna. Az egyház kiválási törekvéssel vádolta meg őket Ez a vád azonban
alaptalan volt, mert annak ellenére, hogy sajátos közösségekbe tömörül-
tek és sajátos hitéletük zavartalan ápolására imaházakat építettek maguk-
nak és az egyház bűneit nyiltan kárhoztatták, ki nem léptek az egyházból,
sőt a gyülekezeteknek áldozatkészebbés templomot hűbbert látogató tagjai
lettek. A kéz a kézben folyó üldözés számukat erősen megcsappantotta
és csak szívósságukat tuutatja az a tény, hogy manapság még mindig több
mint 'háromezren vannak.

A finn' ébredesek közül a Laestadius nevéhez fűződö elhatolt a finn
öböl déli partjára is és az inkeri-Iinn földön, valamint az északészt tenger-
parton keletkeztek csoportjai. Ezek azonban az ébredés bölcsöjétöl majd
másfélezer kilörnéter távolságban nem tudták megőrizni a helyes irányt,
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itt-ott tévutra tévedtek és elkorcsosultak, Narvai csoportjuk jelentősebb,
Tallinban csak néhányan vannnak, erőtlenek és egyre fogynak.

Tehát a népből belülről ható hitéleti tényező nem volt, viszont az
erre hivatottak, 'az egyház szolgái nem tudtak azzá lenni. Legfőbb akadá-
lyul szolgált nemzetiségük. Anémet földesurak nérnet papokat (helybeli
németeket) hoztak birtokukra. Ezek a papok a földesurtóI :kapták a föld-
jüket, fizetésüket és tőle várták a jogvédelmet is. Ellenszolgáltatásképpen
bizony sok pásztor béresként viselte hivatalát és legfőbb feladatának tar-
totta, hogy az isteni büntetés ostorának állandó suhogtatásával behajtsa
a népet a szolgai engedelmesség földesuri aklába. A nyelvi ellentét is
állandó volt. A dorpati (ma: Tartu) hittudományi karon németül adtak elő.
Az a kevés észt, aki oda jutott, kénytelenségből bizonyos rnértékben
elnémetesedett. Sok nérriet sohasem tudott megtanulni észtül, kiejtésén
pedig legtöbbjének mindig érezni lehetett idegen származását. Ha a földes-
úr is megjelent az istentiszteleten, akkor annak nyelve rendszerint nérnet
volt. Nem volt rá általános rendelkezés, de megkövetelték pl. azt, hogy
ha a földesúr. vagy valaki a családjából bejött az észt istentiszteletre,
a lelkésznek akár a prédikáció közepén is németre kellett fordítani a szót.
De igazságtalanok lennénk, ha ebből az általánosításból nem emelnénk ki
azokat, kik égő szívvel és hivatástudattal vállaltak a szolgálatot. Ha az
előbb emlí tett gátlások nem lettek volna, munkájuknak eredménye nagyobb
lehetne. EI kell ismernünk azt a nagyszerű kultúrális munkát is, amit
végeztek. Hogy az 500f0-ban analfabéta Oroszország kis nyugati provin-
ciájában alig néhány százalék volt az írástudatlanok számla, azt az észt
nép az egyháznak köszörrheti, EI kell ismernünk, hogyegyházunkhoz
hűek maradtak és a népet is az egyház iránti hűségben igyekeztek nevelni.
Még a Iegnacionálisabb kor lelkészei is meg nem alkuvéknak mutatkoztak
az orosz áttérítési kísérletekkel szemben.

De a rnérleg mégis azt mutatja, hogy az észt evangéljkusság rnultjá-
ból nem' meríthetett történelmi örökséget, ezért önállóságának az ideje
a válság és a kialakulás ideje.

A szovjet és nérnet terjeszkedési vágyat visszaverő nemzeti forra-
dalom felosztotta a földeket (az egyházét is!) és ezzel az egyház anyagi
biztonságát megingatta. Ezenkívül az erősen szélső szeeialista korrnány
nem rokonszenvezett az egyházzal.tgy az egyház, mely most vég re kikérült
a gyámság alól, egyszerre az állam erkölcsi és hatalmi támogatása nélkül
és létének anyagi biatosítottsága nélkül volt kénytelen nekiinduIni az
önállóság útjának. Csakhamar megerősíthette bizalmát az első próba,
melyet sikeresen állt meg. A, kormány önkényes rendelettel megszüntette
az összes "iskolákban a vallásoktatást. A Hltakozó egyháznak sikerült a
népszavazásban 72%-os többséget szereznie. Ennek 'alapján újra rendezték
a vallásoktatás kérdését a következöképpen: a vallásoktatás szabad tárgy;
elemi iskolában a szülö, középiskolában pedig a tanuló akaratától függően
tanítják. Azonban ez a vallásoktatás nem lehet konfesszionális,hitvallásos
tanítást az egyház csak küíön, a konfirmáció alkalmával adhat. Ez' a
rnegszorítas az evangélikus egyiházra nem jelent veszélyt, mert 'az oktatók
nagyrésze ugyis evangélikus és különben is a 84%-os evangélikus többség
az élettelen ortodox egyházzal szemben minden különösebb aktivitás nélkül
is felszívó hatást gyakorol. Az elemi iskolások kb. 98e/o-ban, a közép-
iskolások kb. 9OO/0-oonlátogatják a vallásoktatást. Az 1925-i törvény ke-
resztülvitte az állam és az egyház teljes szétválasztását és agyülekezeteket
egyesületekké degradá Ua, az egyház pedig ezek szövetség e csak. Az
1934.-i törvény valamelyes [avulást hozott: elismerte az egyházat mint
egyházegyetemet és viszonylagos önkormányzatot adott neki. I

Az állami elismerésért folytatott harccal egyidejüleg nagyarányú
belső szervezö és. életet elevenítő munka folyik. Szabályozzák a letkész-
képzést. Erre nagy szükség van, mert az állami 'hittudományi kar gyakran
hitetlen tanáraival nem tudta biztosítani hitvalláshű és ,hívő lelkészek
kibocsátását. Egyéves próbaév és egyházi bizottság előtt teendő vizsga
előzi meg a Ielavatást, hogy így kellő szelekelót lehessen biztosítani.

Nagy iramban indul meg az ifjúsági rnunka megszervezése. Kiépitenek
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egy nagy központí ifjúsági szervezetet, melynek hivatása az ifjúsági mun-
kát széleskörűvé tenni, bele életet és lendületet vinni. A nagy szervezet
kissé túlméretezettnek bizonyult, a gyülekezetek nem tudnak vele lépést
tartani. Az önkéntes rnunkások által vezetett vasárnapi iskolák látogatott-
sága az egész országban 200-700 között mozog. Új rnunkaként állították
be a konfirmáció előttiek ifjúsági munkáját. (Észtországban a konfirrnácíé
igen későn: 18-19 éves korban van.) Ennek feladata azt a hézagrit be-
tölteni, mely a vasárnapi iskola (tart a 12-13. életévig) és az ifjúsági
egyesületi munka (kezdődik a 19-20-ik évben) között mutatkozik. Magyar
viszonylatban ez a munka körűfbelül a konfirmandus körök és részben
a tulajdonképpeni ifjúsá~i egyesület munkájának felel meg. Ai alig néhány
éves rnunka kb. 150 taggal dolgozik. A tulajdonképpeni ifjúsági munka
a konfirmáció után levőket gyüjti egyesületekbe. Tagjainak száma országos
viszonylatban 3500 körül mozog. Tevékenysége 'leginkább bibliaórák és
énekórák tartására szorítkozjk, Evénkinti megmozdulása az "Ifjúsági ·egy-
házi napok", háromnapos konferencia évenkint változó helyen. A részt-
vevők száma emelkedő tendenciát mutat, az elmult évben megnaladta az
ezret. Az idén augusztus 9-11.-e között Tartuban akarták megrendezni,
de a résztvevők elhelyezése állítólag nehézségekbe ütközött és emiatt
a konferenciát bizonytalan időre el kellett halasztani.

Az egyház mai helyzetet bizonyára döntően befolyásolja az a két
megrázkódtatás, melyen 'a rnult év öszén ment keresztül. Ez a kettő:
a püspök-válság és a németek átköltözése,

Rahamagí püspököt 1934-ben választották püspökke nagy többséggel.
Bizonyos körök működésével sohasem voltak megelégedve: sokallották
a külsö, hatalmi szervezkedést és keveseltéka belső, lelki ununka intenzi-
tását. Szerencsétlen családi élete 'súlyos ellentéteket robbantott ki s vége-
zetül a mult év október elején egy miniszteri rendelet megfosztotta hiva-
talától és az egyházi ügyek vezetését az ellenzék egyik vezérének a ke-
zébe adta.

Az adminisztrátornak nem volt ideje a tervezett törvényreformok
véghezvitelére. 5 nappal hivatalbalépése után kapták meg az észtországi
németek a parancsot az átköltözésre. Néhány hónap alatt 51 lelkész hagyta
el munkahelyét és utazott Németországba. Ez az őszes lelkészek közel
1/4 része volt (221-bő,151!), míg a helyettesítésükre loiküldhetö nem gyü-
lekezeti lelkészek száma 1938-as adatok szerint csak 38 volt! Ezek a
lelkészek többnyire máról holnapra hagyták ott gyülekezetüket, sebtiben
leszárnolva a gondnokkal vagy a felügyelővel. Hogy helyettesítésűkről
gondoskodni lehessen, el IkelleH venni a nagygyülekezetektöl segédlelké-
szeiketés az egyesületi lelkészeket is gyülekezeti szolgálatra kellett kikül-
deni. A magukra maradt nagyobb gyülekezetek felé megindult a kisgyüle-
kezetek lelkészeinek áramlása, ezeknek helyét pedig lelkészjelöltek. alig
végzettek foglalták el. Hozzávetőleges becslés szerint a gyülekezetekegy-
harmadában személyváltozás volt. Ez természetesen erősen megzavarta
a munka sima folyását. Időbe telik, míg az újember megismerkedik nagy-
területű (tanyarendszerű) gyülekezetével és valami oktató munkába kezd-
hét. Az új püspök, ·kit december 19.-én választottak meg, Köpp Juhan
személye nagyon igéretes. Közel két évtizede volt a gyakorlati teológiai
tanszék professzora, általános tekintélynek örvend, ami az ellentétek le-
csillapítása szempontjából nagyon fontos s mint beköszöntő beszédében
kijelentette, széleskörű lelkialapokra helyezett egyházépítő munkát kíván
megindítani. De az egy;házéletében embernek a kiválósága és munkája
nem elég, az észt evangélikus egyház is az egyház Urának kegyelmére
van ráutalva. . .

Ilyen körülrnények között érte az egyházat a június 22.-,i állam-
fordulat, amikor a kommunista rnunkásság ragadta kezébe a hatalmat és
augusztus 7,amikor az észt állam 'belépett a szovjet köztársaságba.
Méltán töltheti el szívünket aggodalom az észt egyház miatt, mely nem
hozott magával a multból történelmi erőt és hagyatélkot, de hiányzik belőle
a hódító fiatalság ereje is és most a kezdet nehézségeiból alig felépülve.
maris a kétségtelenül súlyos jövő nehézségeivel kell szembenéznie.
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Érdekes, hogya-forradalom egyáltalán nem irányult spontánul az
egyház ellen. A 'hirtelen kommunistává vedlett ujságok sem igyekeztek
kihasználni ezt a különben hálásnak igérkezö témát: az egyház és a pap-
ság támadását. Az új államférfiak nyilatkozataikban szintén kerülték
eddig ezt a kérdést. Sőt a püspök közvetlen kérdésére megnyugtató vá-
laszt kapott: "Bizonyos aggodalmakkal és kérdésekkel kapcsolatban hang-
súlyozni 'hívánom ezen a helyen is, hogy a Köztársaság vezető férfiai
részéről e sorok írójának adott felvilágosítás szerint az Egyház élete és
tevékenysége nyugodtan folyhat tovább minden különösebb akadályoz-
tatás nélkül ... " (Püspöki körlevél július 25.-,én.) A rádió szabályszerűen
közvetítette a reggeli könyörgéseket háromszor egy héten és vasárna-
ponként az istentiszteleteket augusztus 7.-ig; alkkor történt a szovjet
köztársaságba való bekapcselás és ezzel a közvetítés rnegszünt.

Mindamellett nem szabad azt gondolnunk, hogya komrnunísta rend
megfeledkezett volna régi ideáljáról, az istentelenségról. " ... az én és sok
másnak az életében nincs semmi változás. Kevés volt az idő!" Valószínű-
leg ennek köszönheti az egyház eddigi zavartalanságát, az idő kevésvolt.
Külörrben is a Szovjet a "szabadság hazája", a vallásszabadság is tételes
törvény, erőszakot - és önkényt valkalmazni ilyen esetben nem lehet. Oe
jelek mutatják, hogy az új rend számára nem közönbös az egyház és
együttélésük nem lesz zavartalan. - Az YMCA észtországi csoportja eleven
tevékenységet fejtett k,i. A fővárosban volt neki szállódája és hatalmas
olcsó vendéglője. Ez aszálló és 'vendéglő már június 25.-én 'becsukta kapuit.
Bizonyára' nem önként. Három 'hét mulva az YMCA--új vezetősége meg-
változtatta az egyesület nevét: "Észt ~ommunista Ifjak Egyesülete" és
ilyen néven a sz álló és a vendéglő újra megkezdte rnűködését. Az új
vezetőséget az állam állította az YMCA élére, csupa idegen ember. Való-
színüleg a tagok is ki cserélődnek. - A kultuszminiszter június 26.-i nyi-
latkozatában Icitért az iskolai tanterv kérdésére: "Az iskoláknél revideálni
kell a tanterveket. Kérdés tárgya a vallásoktatás, belekerülhet-e egyáltalán
és milyen formában a tantervbe." A Szovjethez való csatlakozás tisztázta
ezt a kérdést: nem lesz vallásoktatás. A tanítókat és tanárokat kurzusokon
képzik át a komrnurnsta Ideológi ára és ebben az ideológiaban benne van
az istentelenség is. - Az egyetemen megszüntették a teológiai fakultást.
Éppen rnost, rnikor mint említettük, az egyház nagy munkáshiánnyal küzd,
A legutolsó népszámlálás adatai szerint 874.000 az evangélikusok száma,
a mult évben dolgozott 173 lelkész és 12 lelkészjelölt. A mi statisztikánk
ötszörte [obb és lelkészhiányról beszélünk! És a rideg számok alkotta
képet csak kevéssé szépíti az a körülrnény, hogy ott tiszta evangélikus
vidékekről van szó, míg mi szórványgondokkal küszködünk. Az ottani
település éppen olyan jellegű, mint alföldi nagygyülekezeteink tanyaszor-
ványai, Oda is kell a munkás. Nem másfelekezetűek térítési szándékainak
keresztülhuzására, hanem a Sátán elleni 'harcra.

Az idő kevés volt... Hogy mit hoz a jövő, amikor már "több idő
lesz", nem tudjuk. Valószínűleg az egyház helyzetének súlyosbodását.
A csatlakozott állarn rövidesen törvénybe iktatja a szovjet alkotmányt,
E szerint az egyiház szinte minden jogvédelmet nélkülöző, megtűrt egye-
sület. Tagjaitól tagsági díjat sem szedhet. csak adományt fogadhat el.
Az állam szempontjaból nemkívánatos, sőt ellenségesnek tartott szervezet,
melyne:k üldözéséveI az utolsó ember is érdemeiket szerézhet magának.
Vajjon mennyí ellenálló erő lesz a gyülekezetekben? A [lelkészi kar hü
rnarad-e a megpróbáltatásokban? Az az ezer ifjú ember, kit a rnult
évben diadalmas ének hangjai mellett láttam felvonulni a konferencia
záró istentiszteletére, bizonyságtevő lesz-e? Kár találgatni. - A Sátán
rostáián vannak, rázódik a rosta, de fentmaradnak az ép szemek. Az észt
egyház mai helyzetében rninden emberi igyekezet gyenge lenne a segí-
tésre. Ott csak az Egyház Ura segíthet, ha kimondja a kegyelem igéjét:
De én kikértelek titeket ...

Kaios 'János.
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Az élet kenvere.
A kenyeret azért kapjuk, hogy éljünk belőle. Napról-napra táplál

bennünket és óv a haláltól. De nem mindörökre. Jóllehet táplál bennün-
ket, mégsem ment meg a haláltól. Az az életerő, melyet a mindennapi
kenyér nyújt, nem olyan erős, mint a halál hatalma. Asztali közösség-
ben vagyunk egymással, családunka mindennapi kenyér közössége. De
elérkezik az a' nap, amikormegürül valamelyik hely az asztalnál, talán
a tied vagy az enyém. Akkor többé nem oszthatjuk meg egymással a
kenyeret.

Ezt mindannyian tudjuk. "Por vagy és ismét porrá leszesz." Mind-
annyian osztozunk minden földi élet sorsában. De szívünk és lelkünk
természetellenesnek érzi ezt, szenvedünk ettől a sorstól 'és vadul ágas-
kodunk ellene. Érezzük: többre, jobb sorsra születtünk. A szellem, amely
megismeri a világot és az igazságot gondolja, viaskodik az ellen, hogy
elmerüljön éjben és sötétségben. A szabadság, mely hatalmába keríti és
formálja világát, elkeseredetten küzd a halál eszméletlen tehetetlensége
ellen. A szeretet, amely egymáshoz köt bennünket, retteg a haláltól, gyű-
löli azt, mivel elválaszt egymástól. Ösidőktől fogva szenved és gyötrődik
az ember a halál igájában, Aki ma önmagáról az ellenkezőjét állítja, az
hazudik, vagy legjobb esetben önmagát csalja meg. Amióta csak az
emberiség él a föld 'hátán, mindig kereste az orvosságot a halál ellen.

Jézus az "élet kenyeréről" (Ján, 6, 47-51) beszél. Vajjon milyen
kenyérre gondol? Talán valami csodaszert ajánl a halál ellen? Olyasvala-
mit, ami életünket úgy, ahogy van, halhatatlanná teszi? Nem. Meggyó-
gyított ugyan néhány beteget és feltámasztott halottakat. De halhatat-
lanságot senkinek sem adott. Mindnyájan meghaltak utóbb. Maga Jézus
is meghalt.

De rnit is használna, ha valamilyen földi vagy mennyei csodaszer
ezt a mi mostani életünket varázsolná halhatatlanná? Életünk rákfenéje
sokkal mélyebben rejtőzik, mint a halál. Ennek az életnek megvan a
méItósága, megvannak a nagy és nemes lehetőségei. Sok mindenfélét el-
érhetünk és véghezvihetünk. Szolgálhatunk egymásnak. Nagy és nemes
ügyeknek szárihatjuk oda magunkat. Életünket adhat juk hazánkért. Hűsé-
get tanusítJhatunk egymás iránt mind halálig. De ugyanez az élet mutat
olyan jelenségeket is, amelyekről nem szívesen beszélünk. Ugyanez az
élet van telve házasságtöréssei, csalással, árulással, fékezhetetlen szenve-
déllyel és véres gyűlölettel. Mindegyikünkben van ebből valami, egyikünk
sem tudja ezeket a dolgokat teljesen elkerülni. Egyazon életben sóvárogva
keressük az Istent és mégis menekülünk előle, dacosan, kétségbeesve
Istentől ellhagyott magunkra maradottságunkban, mikor már imádkozni
sem tudunk. Valóban, életünk rákfenéje mélyebben rejtőzik, mint a halan-
dóságunkban. Akármennyire meghosszabbodnék is az életünk, sohasem
változnék át. "örök" életté, valóságos és igaz "örök életté". Halandó-
ságunk csak jele a belső tehetetlenségünknek, szétszakadozottságunknak,
tisztáfalanságunknak. Addig hiába keresünk csodaszert a halál ellen, amíg
telve vagyunk bűnrrel s hiányzrk belőlünk azártatIanság. Ennek a bűnös
embernek meg kell halnia, ez 'az élet nem lehet halnatatlan.

Jézus beszél az élet kenyeréről. Jézus többet ígér, mint amire az
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emberek természet szerint vágyódnak. Szavát nemcsak "szellemi" értelem-
ben veszi, míntha talán új szívet adna nekünk, dea halállal maradna
minden a régiben. Nem kerüli el a halál problémáját, sőt inkább meg-
ragadja azt egész mélységében. "Én vagyok 'az élet kenyere" - rnondia.
De rnit jelent ez? Először is azt: Ö benne van az élet, az az élet, mely
nekünk hiányzik, az Istenből való élet, mely keresztül tör 'a halál hatalmán.
Benne nincs semmi a mi szétszakadozottságunkból, a mi tehetetlenségünk-
ből, Jézus minden lélegzetévei egyedül Istenből él. Teljesen az örökkévaló
szeretetben él, mely mindent hisz, mindent remél, rnindent eltűr. Ezért
311róla az ige: "Lehetetlen volt néki a haláltól fogva tartatni" (Csel. 2, 24).
Neki halált meggyőző élete van. Isten élete él benne.

De mit használ nekünk, hogy Jézusnak halált meggyőző élete van?
Nekünk nincs részünk ebben az életben. Az Ö élete tiszta, a rnierrk tisz-
tátalan marad. Hogyan lesz tehát a mi életünk kenyerévé P "Az a kenyér,
amelyet én adok, az én testem, 'amelyet én adok a világ életéért" (Ján.
6, 51). Az Ö "teste" emberi élete. Tehát halála által, rnint áldozat ad
nekünk életet. Mimódon lehetséges ez? Ez a kifürkészhetetlen nagy titok!
Az Isten iránt való szeretetből élte életét s ennek leghatalmasabb bizony-
sága, hogy Ö, a Tiszta és Szent, a halálba adja Istennek kedves életét. Ez
a halál számunkra az élet kenyere. Mert ki engeszteli a mi tisztátalan bűnös
életünket. Halála szent áldozati láng Isten előtt: áldozati haláláért nem
tekinti Isten szívünk megszentségtelenített és kiégett oltárait, életünk
imádság nélküli és tökéletes Isten iránti szeretet nélkül való templomait.
Isten mindannyiunkat Jézus tökéletes áldozatába belefoglalva lát. Igy
Jézus a mi tulajdonunkká teszi az Ö szent halálát. Igy váltja meg életün-
ket a kárhozatból, így lesz halála által számunkra az élet kenyeréve.

Oe az élet kenyerét enni kell. Különben nem használ semmit. "Enni"
ez pedig azt jelenti: engedj Jézusnak, fogadd el, ami a Golgotán te éretted
történt. Adj igazat Istennek, hogy életed semmit sem érne, ha nem volna
Jézus és nem halt volna meg érted. "Érettetek adatott és kiontatott bűnök
bocsánatár-a" - ismételd el szíved szerint: "Érettem adatott és kiontatott
az én bűneim bocsánatára". Te, Uram Krisztus az enyém vagy, én pedig
a Tiéd, mivel életedet és véredet az én javamra adtad a halálba. Aki ezt
hiszi és vallja, az az élet 'kenyerét eszi.

Ezzel ott állunk az úrvacsorai oltár lépcsőfokánál. Krisztus az evan-
gélium igéjében is az élet kenyere számunkra. Ha hiszünk igéjében, akkor
esszük az ige kenyerét. Oe hogy nemcsak igazságot, vígasztalást, vagy
valami tisztán szellemi valóságot ajándékoz nekünk, hanem hogy igazán és
valósággal önmagát, halálba adott és a halálbólofeltámadott életét adja
nekünk, azt sehol sem tapasztalhatjuk meg annyira, mint az Úr szent
vacsorájában. Jöjjetek mindannyian! Mind hivatalosak vagyunk! Menjünk,
hogy elnyerjük az élet kenyerét!

Áldott az Isten, aki nekünk a mindennapi kenyeret adja és aki az
élet kenyerét ajándékozza! Táplálja nyomorúságos életünket és megváltja
az élet kenyerével. Akkor is, ha a mindennapi kenyeret esszük, gondoljunk
az élet kenyerére, akkor ehetjük kenyerünket igaz vígsággal és boldog-
sággal!

Althaus Pál.
, (A .Der Herr der Kirche: 23. jüzetéból.)

. -



KRÓNIKA
A misszió és a háború.

Ha azt kérdezzük, mit jelent a háború a misszió munkájára nézve,
bajos erre a kérdésre kimerítő feleletet adni. Ami a legsúlyosabb, a nem-
keresztyén népek lelkében mutatkozó reakció az európai eseményekre,
az csak sejthető. Gyötrelmes válságot jelent ezek számára a népek szá-
mára, hogy "keresztyén" népek két évtized elmultával újra fegyverrel a
kezükben állnak egymással szemben. Mindenesetre kemény próba ez azok
számára, akiknek a keresztyénsége néha csak egy-két emberöltőre vagy
talán csak egy-két esztendőre tekinthet vissza. Annál örvendetesebb azon-
ban, hogy a bennszülött keresztyének, úgy látszik, mint a világháború
idején, bámulatra késztető józansággal és áldozatkészséggel állják meg'
helyüket. Az indiai' keresztyének pl. nem engedik, hogy az angol hírverés
elhomályosítsa tiszta látásukat. Anglia, a "keresztyén" Anglia internalia
az Indiában munkálkodó német misszionáriusokat - a ném et missziói
munkának 200 éves mult ja van! -, de az indiai keresztyének Nemzett
Tanácsának van bátorsága arra, hogy a családjuktól és munkáiuktól el-
szakított német misszionáriusokat nyilvánosan meleg rokonszenvéről biz-
tosítsa 1. Kor. 12, 26-ra való utalással (... akár szenved egy tag, vele-
együtt szenvednek a tagok mind ... ). S az indiaí keresztyének nem ma-
radtak meg- a puszta szónál. Azariah, Dornakal püspöke - az első, aki
a bennszülöttek sorából lett az anglikán egyház püspöke, - közbevetette
magát az internált misszionáriusokért s elérte, hogy majdnem valamennyit
szabadon bocsátották, sőt engedélyt kaptak arra is, hogy folytathassák
munkájukat. Világos, hogy az indiai kormányhatóságokat erre nem a ke-
resztyénségük, hanem az indiai nemzeti szervezetektől való félelem kész-
tette. A többi angol gyarrnatról, sajnos, szomorú hírek érkeznek. Ezeken
Anglia szabadjára bocsátja zsarnoki hajlamait. A különböző afrikai gyar-
matokon, sőt még Ausztráliában is internalja a misszionáriusokat s he-
lyenként megkezdette már -ahogy a világháborúban is megtette, - a'
misszionáriusok visszaküldését Európába. A misszió sátáni visszája! Ter-
mészetesen ezt sem teszi valami keresztyénles tapintattal Anglia. Vannak
esetek, amikor kettészakít ja a misszionárius-családokat, A családapát Ang-
liában fogja s ott internálja, a feleséget és a gyermekeket hazaküldi Né-·
metországba. Különben sem következetes Angliának anémet missziók-
kai szemben való magatartása. Helyenként, szórványosan, engedi munkál-
kodni a misszionáriusokat, helyenként, így pl. az indiai Csota-Nagpurban,
az újabb hírek szerint korlátozza a nemrég megadott mozgási szabad-
ságot. Megdöbbentő, amikor a gyarmati hatóságok egyes helyeken azzal'
teszik hajóra a német misszionáriusokat, hogy soha többé vissza nem
térhetnek! Mindez azért fájdalmas és botránkoztató, mert tudva lévő, hogy
a német misszíonáriusok mindenütt és mindenkor a leglojálisabban visel-
kedtek. Ennek kétségtelen bizonyítékai azok a magas kitüntetések, ame-
lyekkel Anglia már annyi német misszionáriusnak önzetlen munkáját ju-
talmazta. Most is, mint a világháborúban, egyre-másra érkeznek hírek
arról, hogya magukra maradt bennszülött keresztyének hűségesenés-
minden tiszteletet megérdemlő módon megállják helyüket. így pl. a Berlini
Misszió kidugalai tanítóképzője az internálások következtében tanerők nél-
kül maradt, mire a fekete keresztyének léptek a helyükre s a gyülekezetek
vállaIták az európai hozzájárulásnak a pótlását is. Az ilyen jelenségek is'
azt a reménységet élesztik bennünk, hogy a misszió Ura most is, ebből
az újabb megpróbáltatásból is áldást fakaszthat a misszió szent ügye szá-
mára. Mi itt, a fiatal keresztyének odakünn a misszió munkarnezején
egyre jobban megtanuliuk, hogy az Úr az, nem pedig mi vagyunk azok,
akik által az O országa előbbre halad.

P.P.
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idézetekkel teletüzdelt "évi jelenté-
sek", melyek legtöbbször mindenről
szólnak, csak egyházunk valódi és
égető kérdéseit nem merik megfogni,
a tárgyalás alapjává tenni és előbbre-
vinni; statisztikai adatok, melyek el-
temetődnek, mivel korlátolt terüle-
tük miatt úgyis használhatatlanok és
hasonlók. Egy előttünk fekvő esperesi
közgyűlési jegyzőkönyv íratia velünk
e sorokat. Nem a legrosszabb, amely
napvilágot látott. De érdemleges tar-
talmát össze lehetne foglalni néhány
sorban és azokat a határozatokat, me-
lyeket az egyházi hatóságon túl is
számon kell tartani, egy rövid kör-
levélben is tudtára lehetne adni az
érdekelteknek. Még ha gazdag egy-
ház volnánk is, akkor is pocsékolás
volna minden ilyen füzet. Jelenleg
azonban a reáfordított költség sok
égető egyházi közszükséglet elől
vonja el nemcsak a filléreket, hanem
a pengőket is. Ezek akinyomatott
jegyzőkönyvek az egyházi munkát
nem viszik előre egy lépéssei sem.
Ideje volna, hogy erre ráeszrnéliünk
és hogy az egyház pénzeit szigorú
takarékossággal a valóban fontos
szükségletekre fordítsuk.

Tisztelet, becsület
adassék azoknak a lelkészeknek, akik
magas koruk ellenére szelgalnak még.
Nekünk is öröm, ha olvassuk, hogy
nagy és kis gyülekezetek élén fél-
évszázadot is éltöltenek s annak vé-
gén jubileumi ünnepet ülnek. A tisz-
telet, becsület mellett megérdemlik a
- pihenést is. Ezt a kérdést az ál-
lam is, más egyházak is eldöntötték
már, meghatározván egy bizonyos
szolgálati vagy korhatárt, amelynek
elérésével nyugdíjazást keIl kérni.
Bizony nem mindig megnyugtató,
amikor a lefkész önmaga munká.
teljesítményével megelégedett, mert
a gyülekezet hamar megérzi az
idős kerral járó fáradtság követ-
kezményeit. Amikor pedig a hely-
zet józan megítélését kérjük, nem te-
kintünk azokra a személyekre, akikről
szó van, hanem közegyházunkra,
amelynek érdekét szolgálni egyfor-
mán kötelességünk, amelynek sok-
sok tagja veszett már el, mert hagy-
tunk pihenni lelkészeket a szószéken,
ahonnan mindenki igehirdetést vár,
erőtelj eset, frisset!

SZÉL.JEGYZETEK
"Szent István
halálának 903. esztendeje csak a tár-
sadalomszervezés és teljes átalakulás
esztendeje lehet, mert különben új
zátonyokat, új hánykódásokat hoz a
jövendő" - írja egyik Szent István-
napi vezércikk. - "Semmiféle re-
form tói és átalakulástói nem lehet
visszariadni. .. a nagy célért, bár-
mint védje magát a re akció és a
régi világ. Nincs a világon az az ál-
dozat, amelyet a magyartói nem kö-
vetelhetünk, ha arról van szó, hogy
.soha el ne következhessék itt még-
egyszer Trianon." Máról-holnapra be-
lekerültünk a húsz év óta annyi fáj-
dalommal viselt európai rendnek a
felszámolásába. Ez a felszámolás
azonban nem a világháború elötti
helyzet visszaállítását, hanem valami
egészen újat hoz. Az új rend meg-
születése pedig mindenütt áldozatokat
követel. Ha az elmult húsz esztendő
alatt legjobbjaink a "magunk revi-
ziója" szükségét hirdették, úgy ez a
követeíés most kitágul és a megúj-
hodás érdekében mélyreható átalaku-
lásokat követel. Mi evangélikusok hi-
tünk tisztánlátásával láttuk eddig is,
hogy mermyi minden vár megújho-
dásra közöttünk. Ez a felismerés nem
maradhat elmélet, üres szó vagy frá-
zis, hanem életté kell válnia elsősor-
ban mi magunkban. Ha rálépünk a
'belső átalakulás áldozatos útjára, le-
gyünk mi az elsők, akik szívesen és
örömmel, ha kell valóságos áldoza-
tokkal is vállalják, amit az új rend
úttörői követelnek népünktöl,

A nyári és oszi hónapok
meghozzák ismét a különféle alacso-
nyabb és magasabb fokú évi egyházi
.közgyűléseket. Sok munka folyik e
gyűléseken, sokszor igen fontos mun-
ka. A közgyűlések nyomán azután
megjelennek a testes jegyzőkönyvek.
Nem a közgyűlések munkája ellen
emelünk szót, amikor kifogást eme-
lünk az ellen a megrögzött szokás
ellen, hogy az alacsonyabb fokú egy-
házi közületektől a legmagasabb fokig
mindegyik minden esztendőben tes-
tes jegyzökönyv-kötetet tesz közzé,
Mik vannak e kötetekben? Szónok-
latok banális közhelyekkel, sokszor
frázisokkal vagy - ami még rosz-
szabb, - kenetteljes szólamokkal;



A lelki klinikák
bezárását is ünnepeltük, amikor ió
idővel ezelőtt hírhedt szinházi lapunk
megszűnt. Arn most úgy látjuk, hogy
ismét mindinkább elszaporodnak. Szin-
házi szerkesztői üzenetektől kezdve
legfelsőbb társadalmi rétegünk lelki
életét irányító hetilapokig dühöng a
lelki tanácsadás. A szerelem a leg-
gyakoribb téma, ifjú s öreg lányok
csalódása, azután szalmaözvegyi gon-
dok, hűtlenség, kiábrándulás, családi
békétlenség, sőt legutóbb vezércikk-
ben kapott helyet egy néhány jó ta-
nács nyaralás közben szárnyukat ége-
tett kis nőknek, akik nem tudtak
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az uniformisban járó férfiaknak el-
lentállni. .. Minderről rövid a véle-
ményünk: félre az ostoba /eJkiklini-
kákka/ s bölcs szerkesztői üzenetek-
kel! Lelkiismeretlenség ismeretlenek-
nek látatlanb an életeket eldöntő ta-
nácsokat adni. A finomszavú úriem-
berek és melankolikus úriasszonyok
mindenkinek igazságot osztó ítélke-
zése tudatos félrevezetése azoknak a
fiataloknak, akiknek atyai vagy anyai
pofon lenne az orvosság. Ez a "szel-
lemi munka" könnyelrnűség re való
nevelés, a szülöi jog és kötelesség
kijátszása s szükségtelenné tétele.
Legfőkép pedig belekontárkodás lel-
készek felelősségteljes munkájába.

SZELLEMI ÉLET
Karácsony Sándor: Szere/em és

ifjúság. II. kiadás. Exodus. - Szel-
lemi, közelebbröl protestáns életünk-
nek nagyon jellegzetes alakja K. S.
Aki írásainak, tanításainak közelébe
került valaha is, nem tagadhatja,
hogy pompás dialektikával, fényes lo-
gikával, vonzó stílusban megírt köny-
vei nem mindennapi godolattömeggél
árasztják el. Sokat lehetne beszélni
Karácsony egyéniségéről. észjárásá-
ról, előadásáról, érdekes feladat len-
ne megbeszélni egynémely munkáját,
ezúttal azonban csak felhívjuk a fi-
gyelmet e kis kötetére, amely mun-
katerületének egy nagyon érdekes
részét mutatja be, oly rnódon, amely
sok mirrdent elárul írója lelkiségéből
s egyszersmind pompás tükörképét
adja annak a módszernek, amellyel
K. áldásos és nagyvonalúan nevelő
munkáját folytatja. A kis teriedelmü
munka a címben jelzett problémát
tárgyalja a "vallásos önnevelő és
emberjavító" szemszögéből nagyon
eredeti, de mindvégig érdekes for-
mában. A. E.

Kodolányí János: Suomi titka.
(Magyar Élet kiadása.) - Jólismert
K. rajongásszámbamenő szeretete a
finnek, szociális berendezéseik, társa-
dalmuk és földjük iránt, ez a kis
könyv csak folytatása a Suomiról
korábban írott cikkeknek. Nem tar-
talmaz sok új mondanivalót a nagy-
szerű kis testvérnépről a könyv, meg-
írása sem sorolja a sikerültebb K.
opusok közé, (mozaikszerűen egy-
másmellé rakott és darabokra hulló

naplójegyzetszerű feljegyzések adják
a kötet anyagát) az illusztrációk is
igen szerény keretek között rnozog-
nak, mégis érdeklődésseI forgatjuk a
lapokat, megragadnak bennünket az
író szavai, amelyek sohasem tévesz-
tik el hatásukat, biztosítják érdeklő-
désünket, növelik becsülésünket és
szeretetünket a rokonnép iránt. Sok
olyan mozzanatra hívja fel a könyv-
ben K. illetékesek és illetéktelenek
fis:yelmét, amelyeket ideje volna már
egyszer megszívlelni, mert nemcsak
a finnek ügye fáj az írónak, hanem
elsősorban rajtuk keresztül, az ő éle-
tükben mint tükörben megmutatkozó
magyar sors, amelynek sok nagykér-
dőjeles problémája északon már meg-
oldást talált. A. E.

Kovács Endre: Fe/szabadultak.
(Novellák.) Érsekujvár, - Sok min-
den van együtt ebben az elbeszélés-
gyüjteményben: élményanyag. irodal-
mi reminiszcencia, ötlet, stíluskészség,
lendület - azután tétova bátortalan-
ság, affektált póz, a fiataloknál úgy-
látszik kötelező írói kellékek szen-
velgő kirakata: dicsérő szavakat,
hibáztató megjegyzéseket egyaránt
felsorakoztatunk mellette és ellene.
Kétségtelenül írói képességeket talá-
lunk a szerzőben, rokonszenves meg-
nyilatkozásai az átlagírások fölé eme-
lik könyvét, amelyben több sikerül-
tebb darabot lelhetünk, ezek azon-
ban a kezdő író tapogatózásait nem
feledtetik el velünk. Stílusa még
egyenetlen, azonban már van valami
egyéni, bár Ikissé fanyar íze. A. E.
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékes-

ségben. (Zsoltár 29, 2.)
lsten ezt igért nekünk: Amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg

is kapjátok, ha hisztek, (Máté 21, 22.)
Sz e p t em b e r folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem szoktunk rendszeresen imádkozni gyermekeinkért, a magyar
ifjúságért, egyházunk felnövő nemzedékéért, - hogy gyülekezeti imád-
ságainkban nem szoktunk rendszeresen imádkozni iskoláinkért, - hogy
cselekedeteinlckel, önzésünkkel, értetlenségünkkel sokféle nyomorúságot
okozunk utódainknak. - hogy távoli céljaink, nagyvonalú terveink, "szent"
eszméink miatt elhanyagoljuk családi életünket és a magyar családok
védelrnét:

adjunk hálát az Istennek,
hogy országunkban az állami törvénye:k lehetövé teszik a családi életet,
- hogyegyházunknak vannak iskolai, - hogy az egyházi szolgálatban
álló tanítók és tanárok sok hűséggel végzik rnunkájukat, - hogy sok
szép gyümölcse van az eddig végzett ifjúság! munkának;

könyörögjünk az Istennek,
hogy áldjon meg országunkban minden családot, - hogy adjon erős hitet
és hűséget a vegyesvallású családban élő evang élikusoknak, - hogy ne-
veljék a szülök az O félelmeben gyermekeiket, - hogy indítson mind-
nyájunkat felelősségre a nyomorúságban élő gyermekek iránt, - hogy
lássuk meg az új, jobb magyar élet alapját a családban, házastársi hűség-
ben, gyermekek engedelmességében, - hogy minden körülmények közt,
háborúban is, szűk termés' idején is, anyagi gondjainkban is tartsuk ha-
laszthatalan kötelességünknek az ifjúság nevelését Iránta való engedel-
mességre és szeretetre.

Örök, mindenható Úr Isten! Hálát adok szent Felségednek, hogy
szent Fiadat nem kímélted, hanem miérettünk és üdvösségünkért e vi-
lágra adtad, mínket az örök rabságból, haláltól és pokol kínjától meg-
szabadítottál. Dicsértessék,. Uram, szent neved, hogy szent igédet tisztán,
igazán engedted köztünk hirdetni. Kérjük szent Felségedet, hogy tartsd
meg tisztán szent igédet mi köztünk és utánunk a rni maradékainknak is,
hogy hallván szent igédet, érthessük, értvén megtarthassuk. és a mi éle-
tünket is a szerint rendelhessük. Hálát adok, hogy engem a Te szemé-
lyedre teremtettél, szent keresztségedet engedted érnern, jámbor házas-
társat adtál, Szent Lelkeddel megszenteltél, hogy az ördög semmit nem
árthatott, hanem mindezideig nagy szeretetben éltünk, szent nevednek
dicséretére gyermekeket adtál, szent keresztségedet engedted érniök, és
ez óráig velünk együtt kegyelmesen megtartottad. Töltsd be szívemet
Szent Lelkeddel, hogy az igaz hitben éljek, abban. végig megmaradjak,
házastársamhoz hűséggel és szeretettel legyek, gyermekeimet istenfélelem-
ben nevelhessem. Gyermekeinknek is add Szent Lelkedet, hogy igazán
megismerjenek, szent nevednek dícséretére, egyházadnak épülésére, ma-
guknak üdvösségére, nekünk örömünkre nevekedhessenek, úgyhogy go-
nosz életünkkel vénségünk idején meg ne szomoríttassunk, sőt jámbor
életünkkel vígasztalódhassunk. Ámen.

(Az 1642-i lőcsei imádságos :könyv után.)
Engedd meg híveidnek, Kegyelmes Istenünk, Hogy tégedet mind-

nyálan Igazán ismerjünk. A kicsiny hitűekkel Együtt örvendezzünk, Mikor
megítélsz, Uram, Kegyelmezz meg nekünk.

Mindörökké dicsérjük Fennszóval az Urat, Mert hisz csak ő viseli
Mindenütt gondunkat. Uram, a te nevedben Aldd meg szolgáidat, Kiket
bűntől megváltott Egyszülött szent Fiad.

(Balassa Bálint, 1551-1594. Keresztyén Énekeskönyv 425, 2, 4.)

Szerkesztésért és kiadásért f'elelös: Lic, Dr. Karner Károly.
Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.
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Olvasóink figyelmébe!
Megjelent Szent Pál apostol élete. J. Staiker D. D. angol író után

magyar nyelven. Terjedelme 125 oldal. Előfizetési ára fűzve 2 P, kötve 3 P.
Ugyancsak előfizetési áron kapható a Négy Evangélium angolból átdol-
gozott, gyakorlati Magyarázata; a négy kötet ára fűzve 16 P, kötve 20 P.
Kívánatra négy havi részletben is törleszthető, mellékelt csekklapon. A
kötetek Szent Máté-Márk-Lukács- és János ev. magyarázata egyenkint is
megrendelhetö fűzve 4 P, kötve 5 pengős árban.

Régebbi kiadás Krisztus visszajövetele. Biblia-tanulmány. Ez a mű a
mostani jövendölésszerű időben alkalmi olvasmány. Ára fűzve 3 P, kötve
4 P. Végül Ormánság népe. Néprajzi tanulmány, képekkel. Ára 50 fillér.

A megrendelés és a pénz Lukácsy Imre ny. ref. lelkész Dunavecse
címre küldendö. A könyvek a Sylvester nyomdában Budapesten jelentek
meg; ahol szintén kaphatok.



Kér/Dk a lel'k.és:&eketés tanít6kat,
kö:&öllék kiad6ljivatalunk-
kal, Ijogy Ijány példányt igé-
nyelnek tanévke:&désreI

Has:&nálluk és terless:&Uk

Luther Márto" Kis Káléjál
a Keresztyén 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 fillér, tömeges terjeszlöknek kedvezmény I

Fel/jívjuk e kiadásra külön ls lelkészek,
vallástanárok, /jitoktatók, tanítók figyel-
mét : lel.fjas:nál.fjató vallástanításnál, kon-
firmandus-oktatásnál stb.

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

Hinden evangélikus keresztyén rmbernek termé-
szetes feladata. !jogy (jflte.tvérelt ls pgyelmeztetl a
Kis Kdté nélkUlöz!jetetlen volldra . .IIldnek nIncs
meg, annak ke:ébe adja. Ha pedig mds !jUliek5:d-
mon koérlktéHe.(jogy mU !jls:, nekik ls bdtran oda-
ad/a: Ime, e: a: én !jltem rövid foglalata, Istennek a
teljes S:entírdsban Idnyl1atko:tatott Igéje alapjdn 1

----------------------------------------------~Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája] Győr


