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Biztos lépcső.
"Semmi em lehet .biztosabb lépcső az lsten szeretetéhez,

mint az embernek embertársa iránt való szeretete" - írja
Augustinus.

Az ember ugyan mindig újra megkísérli. ennek a biztos
lépcsőnek a megkerülését. Olyan kötélhágcsót fon magának,
mely reménysége szerint egyenest az égbe visz. Amit mível,
nyaktörő cirkuszi mutatványnál, hiú kísérlet nél persze nem több:

A misztika lajtorjája ez. Istenbe elmerülni behunyt szemmel,
szakadatlan révületben, a láthatatlan világ káprázatában; és mit
se tudni arról, ami körülöttünk áramlik, kavarog, körülfog
bennünket. Ember-telenül keresni az Istent! Miritha nem volna
ember s vele együtt szenvedés, bűn, nyomorúság! Mintha nem
tartoznánk egymásnak vígasztaló szóval, segítő mozdulattal!
Mintha túltehetnénk magunkat a látható világon, a közelvalón, ,
a köznapi eseteken! Mintha Isten el akarna vonni bennünket az
emberek szeretetétöl s abban keresné dicsőségét, hogy mi szün-
telen neki hizelkedjünk!

"Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az
lsten bennünk marad és az ő szeretete teljessé lesz bennünk."
(1. Ján. 4, 12.) -

Isten elrejtőzött az emberi tekintet elől. Nem nézhetünk a
szemébe, nem ölelhetjük át, nem tehetünk szívességet neki. Csak
ha egymást szeretjük, van közünk Öhozzá, élünk Öbenne s ma-
rad Ö mibennünk. Egymásnál érjük el az Istent! Isten azt akarja,
hogy mi felebarátainkban találjuk meg Öt. Szeretete ezzel jutott
teljességre bennünk.

Szent lépcsőház tehát ez a világ. Apánk, anyánk, testvérünk,
hitvesünk, gyermekünk, szornszédunk, munkatársunk, koldusunk,
betegünk mindahányan márványlépcsők benne az ISIten szerteté-
nek magasságai felé. Szeressük őket! Ha nem szeretjük, nem is
tudjuk elviselni. Ha nem szeretjük, felfordulhatnak tőlünk. Ha
nem szeretjük, nincsen bennünk az Isten.

Szeressüle őket személyválogatás nélkül. Szeressük őket nem
puszta érzülettel, de valóságos segítséggel. Szeressük őket gyen-
geségükben, csunyaságukban, elhanyatlott állapotukban. Szeres-
sük, míg láthatjuk őket! S míg mi is lehellünk, hogy az utolsó
szavunk hasonló legyen azéhoz, ki így ,szólt halottaságyán: Már
nem tudok látni, hallani, dolgozni, csak - szeretni!

Nincsen biztosabb lépcső, mely Istenhez visz, ki maga a
szeretet.

Schole Láselá.
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"Imhol az Úrhak szolgálója."
A legtöbb evangélikus ember előtt. tisztázatlan kérdés Máriának.

Jézus anyjának helye és szerepe egyházunk tanításában. Sőt az is kérdé-
ses, van-e egyáltalában valamilyen hely számára az evangélikus ember fel-
fogásában? Sokan' óvakodnak ezzel a kérdéssel mégcsak foglalkozni is,
azt vélvén, hogy így evangélikus voltukon esnék csorba. '

Ez a felfogás mindenképen helytelen s a tájékozatlanságot nem lehet
túlzott óvatossággál menteni. Szükség es, hogyegyházunknak minden tagja
előtt világosan álljon: mit tanítunk Máriáról, Jézus anyjáról. Az alábbiak-
ban ezt a tanítást szeretnénk ismertetni. Nem az a szándékunk, hogy más
felfogású keresztyén testvéreinkkel vitába szálljunk, hanem hogya magunk
számára tisztázzuk a kérdést.

Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogyegyházunknak nincsen
külön tanítása Máriáról. Nincsen olyan külön fejezete, szakasza,. ami ki-
zárólag az ő személyének, a róla való tanításnak volna szentelve, ami tehát
ezt a címet viselhetné, hogy: "Mariologia". Ez teljesen megfelel annak,
amit Máriáról a Szeutirésben találunk. Sohasem önállóan, külön, hanem
mindig valami módon Jézussal kapcsolatban jelenik meg, van róla szó.
Legbőségesebben Jézus születésének történeténél (Máté 1, 18 kk; Lukács
1, 26 kk; 46-55; Máté 2, 11 kk; Lukács 2, 5 kk). Mária itt - de egyebütt is
az Újs·zövetségben - mint Jézus édesanyja áll előttünk. Az Ige testté léte/é-
nek emberi eszköze, aki Isten Fiának földi életet adott. Ilyen értelemben
valljuk az apostoli hitvallásban: "Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egy-
szülött Fiában, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától" ...

,Az Ágostai Hitvallás Ill. cikke szerint pedig: "az Ige, azaz Isten Fia,
a boldogságos Szűz Mária méhében emberi természetet öItött magára ... "
Hasonló értelemben tanít Luther a Schmalkaldeni cikkek I. 4-ben. A For-
mula Concordiae pedig hangsúlyozza, hogy Jézus "két természetének egye-
sülése és egysége végett az igen tiszteletreméltó Szűz Mária nem pusztán
egy embert, hanem egy olyan embert :szült, aki a 'magasságos Istennek való-
ban Fia; s aki isteni Ielségérö] az anyaméhben is bizonyságot tesz azzal,
hogy szűztöl születik a szűzesség megsértése nélkül, úgyhogy az valóság-
gal lsten anyja s mégis megmaradt szűztiek", (F. C. VIlI.)

Mária .szernélyének jelentősége, méltósága tehát nem önmagában, ha-
nem szolgálatában van, amelyre öt Isten kiválasztotta és elhívta. Ezért
üdvözli őt így az angyal:. "örülj kegyelembe fogadott, az Úr veled van,
áldott vagy te az asszonyok között" (Lukács 1, 28). Mária az edény, akibe
kitöltetett Isten kegyelme. Alakjának nincsen saját fénye, nem lámpás,
csak gyertyatartó, akinek megadatott, hogy hordozza a világ világosságát.
Ebben megegyezik lsten kinyiIatkoz'tatásának egyéb szolgáival és eszkozeí-
vel: a prófétákkal és apostolokkal, Izrael ösatyáival és istenfélő királyaival ;
Abrahámmal, Mózessel, Jákóbbal, Dáviddal, Jeremiással, Ámóssal, .Pállal
és Péterrel, stb. Mindezek azáltal válnak ki kortársaik közül, hogy reájuk

. vetődik Isten' kiválasztó kegyelmének fénye. Mint az ige szolgái lesznek
[elentösekké és fontosakká. Nem személyükben, hanem azáltal, amit általok
lsten cselekedett.

Istennek erről a vele való hatalmas cselekvéséről szél Mártának
bizonyságtevése egyetlen feljegyzett hosszabb beszédében az Ú. n. "Magni·



ficat"-ban (Lukács 2. 4&-55, címe latin kezdősora után: Magnificat domi-
num anima mea). Ebben a csodálatos szépségű magasztaló énekben Mária
meg/artójának nevezi Istent. Tehát néki is szüksége volt megváltásra!
Azért nevezik öt majd minden nemzedékek boldogság-os Máriának mert
Isten reátekintett, noha alázatos, szegény és egyszerű leány volt ~supán.
Mégis kiválasztotta öt a hatalmas Isten arra, hogy nagy dolgokat cseleked-
jék vele: hogy általa küldje emberi testbe örökkévaló Fiát. Kegyelemből
választotta ki Isten Máriát s tette fiának anyjáva, Isten anyjává (ezt a ki-
fejezést hitvallási iratairile is megtartják s nyugodtan használhat juk). Nem
érdemei alapján, hanem ingyen kegyelemből méltatja ilyen szent szolg á-

latra. Ezért Luther szerint Isten irgalmas kegyelmének kiváltképpen való
példája, s mint ilyen nagy vígasztalást jelent számunkra: íme Isten nagyot
tud cselekedni szegény, bűnös emberekkel! "Isten műhelye Máría, akiben
.az Úr cselekszik", mondja Luther. Magasztaló éneke bizonyítja, hogy en-
nek Mária teljes tudatában volt. Nem önmagát magasztalja, hanem az Urat,
nem kiválasztottságában tetszeleg, hanem Isten dicsőítésére int és hívogat
nunket is.

Éppen így és ezáltal: alázatosságával és engedelmességéveI lesz Mária
az Urnak szolgáló leánya, s mint ilyen követendö példa a számunkra (Lukács
l , 38). Isten kiválasztó elhívás ára Mária hitével felelt. Engedelmesen vállalta
a szolgálatot, amely pedig nem könnyűnek ígérkezett. Értelmével nem is
foghatta fel a szolg álatát megjelentő angyal szavainak teljes jelentőségét,
még kevésbbé sejthette a vele járó következményeket (Lukács 1, 28-37).
Mégis nem vitatkozott, nem húzódozott, mint egykor Jónás, hanem enge-
delmeskedett. Ezért alakja ott áll a hit férfiainak és asszonyainak fényes
seregében, akik tiszteletre és követésreméltó példaképpen ragyognak előt-
tünk (Zsidók 12, 1; 13, 7). Nem is lehetne Máriáról nagyobbat, szebbet.
dicsőbbet mondeni, mint azt, hogy az Urnak alázatos és engedelmes szol-
gálóleánya volt. Vállalta szolgálatát s a vele járó szenvedést, a Jézusért
való szenvedés keresztjét (Lukács 2, 34-35). Ezért hagyott meg Luther
az egyházi esztendőben Máriáról két emlékünnepet: Március 25-öt, az an-
gyali üdvözlet és február 2-t, Mária tisztulásának és Jézus templomi be-
mutatásának (Lukács 2, 21 kk) ünnepét - az apostolok emlékünnepeivel
együtt. Semmi nehézsége sem volna annak, hogy ezen napok megünnep-
lését egyházunk felújítsa.

A Szentírás egyáltalán nem titkolja, hogy Mária - mint minden
ember, tehát az ige egyéb választott szolgái: a próféták és apostolok is -
bünös ember volt. Lukács 2, 48-50 szerint Mária éppen olyan értetlenséget
tanusít Jézus igazi hivatásával szemben, mint később a tanítványok (Márk
9, 32-33; Lukács 18, 31-34). Sőt egy ízben Jézust - annak testvéreivel
együtt - megháborodottnak nyilvánítja s erőszakkal akarja haza vinni
s hivatásaból kiszakítani (Márk 3, 20-22. 31-35). Jézus ez alkalommal
elutasítja magától családja igényét s reámutat, hogy az ő családja azoknak
serege, akik ls/en igéjét hallgatják és megteriiék. Ugyanerre figyelmezteti
Jézus Máriának egy korai tisztelőjét is (Lukács ll, 27-28). Mária azért
boldog, mert eljutott a Jézusban való hitre és ezt meg is bizonyította: a
kánai mennyegzőn való alázatos és bizodalomtetjes magatartásával (János
2, ~5), s a kereszt alatti hűséges kitartásával (János 19, 25). Ezért talál-
juk öt ott az apostolok között, az első jeruzsálemi gyülekezetben (Csele-
kedetek 1, 14). Nem rangja, hanem hite miatt tartozik oda.
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Mindaz. amit Máriáról mondottúnk, iellemző arra nézve, amit a Szent-
·írás általába~ az embernek a kinyilatkoztatásban való szerepére tés helyére
nézve üzen. Ez és csak ezlehef az ember helye es szerepe lsten kinyilat-
koztatásában: az alázatos, engedelmes, elfogadó és befogadó, hívő szolg áé,

szolg álóé. Más embernek helye' ott nincsen!: Mivel Mária ilyen volt, azért
Őrzi ernléket a Szenitrés. Azért szólhat róla, mint a hit példaképéről az
egyház igehirdetése. Azért van helye az egyház tanításában az ige többi
szolg ái: a próféták és apostolok között és mellett. Azért kell reá minden
evangélikus embernek - talán a nőknek különösképpen - igaz tisztelettel
és stetetettel feltekinteni. Érette Istent magasztalni. Rajta, általa végzett
isteni nagy dolgokat álmélkodva szemlélni s dicsőíteni. Példáját s hitét
követni.

Abban sincs semmi kivetni való, ha szívünk különös melegséggel gon-
dol' Jézus Urunk édesanyjára, a fájdalmas, sokat szenvedett Szűzanyára,

·Egyházművészetünkben méltó kifejezést is adhatunk iránta való szeréte-
tünknek. Csak arról nem feledkezhetünk meg, amit Giotto híres kará-
csonyi képe olyan szemléletesen állít elérik: minden fény a gyermek Jézus-

·ból sugárzik ki; Az is, ami anyjának, Máriának arcát megvilágítja.
Gl0Ó Gyula.

-Egy hagyaték tanulságai.

. ,

Három hónappal ezelőtt halt meg Kunos József, orosházi, gazdálkodó.
Halála előtt készített végrendeletében összes vagyonát, negyvenkét és fél
-hold földjét, hat kenderföldjét és egy fél' házát az orosházi evang é.ikus
.g imnaz ium ra hagyta. Ezzel az örvendetes, de látszólag jelentéktelen hírrel
már ott is vagyunk annál a kérdésnél. amit ebben a folyóiratban két évvel

'ezelőtt vetettem fel: "Szükséges-e az orosházi gimnázium?" (Ker. Ig. '1941.
augusztus.) Erre a kérdésre két évvel ezelőtt, egyetemes egyházi és nemzeti
érdekből igyekeztem feleletet adni. A legérvényesebb feleletet azonban 'nem
cikkek, nem kérvények és nem a különbözö érdekektől befolyásolt fórumok
adták meg erre a kérdésre. A pillanatok kényszerén, az esetlegességeken
felül álló válasz nem íróasztal mellett készült, hanem a valóság tényeiból
alakult ki. A valóságr megnövekedett tényeit szeretnérn most összefoglalni
és egy végrendeletnek a margójára írni. '

L Legelőször is tudnunk kell azt, hogy az orosházi gimnáziumot 1937
szeptemberében nyitotta meg az orosházi ev, gyülekezet, a Bányai Egyház-
kerület belegyezésévei és erkölcsi támogatásával. Az isko laalap ítást a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter is tudomásul vette, elismervén az egyház-
nak azt a történeti jogát, amely iskolák alapítására és fenntartására vonat-
kozik, s amelyet a fennálló törvények között a középiskoláról szóló 1934.
évi XI.' törvénycikk is megerősít. Az iskola első évében két nyilvános osz-
tállyal indult, s legyőzve a kezdet nehézségeit, a minisztériumtól folytato-
lagosan bővített engedély alapján a harmadik tanévben már négy nyilvá-
nos osztálvranulólnak adott államérvényes bizonyítványt. Sőt' ugyanebben
.a tanévben engedélyt kapott az iskola arra, hogy államérvényes bizonyít-
ványt állítson ki az v-vm. osztályos magántanulók számára is, Mert egy
régebbi gimnáziumi előkészítő tanfolyam maradványaként már az iskola
megalapításától kezdve megvoltak teljes számban a felsőbb osztályok is,
mint Ú. n. tanfolyami osztályok. A harmadik esztendőben, az 19'39-40. tan-
évben tehát volt négy nyilvános osztály (r-IV.) és négy tanfolyami osztály
(V-VII!.). A tanfolyami .osz tályok tanulói, mintmagántanulók, saját taná-
raik előtt, a tanker. kir, főigazgató képviselője jelenlétében magánvizsgát
tettek, de a tanítás rendjét, a fegyelmezést és az iskolai munka .egészét
tekintve, az orosházi gimnázium ettől fogva, ha jogilag nem is, de" lénye-
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gében teljes nyolc osztályú gimnázium lett. Csak a négy felső osztály
tanulót voltak abban a hátrányos helyzetben, hogya tanév végén magán-
vizsgát kellett tenniök, a nyolcadikosoknak pedig egy másik, nyilvános
jogú, teljes gimnáziumban kellett letenniük az érettségi vizsgát. Közben
kialakult, és egy orosházi származású, kiválóan szervezö, jóságos öreg igaz-
gatenak a vezetésével összekovácsolódott egy tettrekész, fiatal tanári kar,
amelyben szerencsésen együtt volt az evangéliumi lelkület és a magyarság
mélyebb szemlélete. A tanári szobából kisug árzó egészséges szellern nagy
feladatokat és nagy lehetőségeket világított meg. Ma már nyilvánvaló,
hogy egyházunk egyik legnagyobb gyülekezetében, színmagyar népi tömeg-
nek a közepén indult virágzásnak egy intézet, amely a keresztyénség, a nép-
hagyomány és a nemzeti művelődés kincseit egységbe foglalva akarta köz-
vetíteni az alföldi néphez. A föld népével való kapcsolatot a tanárok tuda-
tosan ápoltak az oktató-nevelő munkában, iskolai ünnepségeken, egyházi
és társadalmi szolgálatukban. Aki meg akarja ismerni ennek a szolgálatnak
a szeJlemét, azt tájékoztatni fogja-az orosházi belmísszióí munk a, a meg-
szaporodott gyülekezeti és házi bibliakörök, az imaközösség, a nőegylet,
a KtE ifjúsági- és férficsoportja, a népföiskola, amely Orosházán főleg
azért jöhetett létre, mert megszervezésében és munkájában a gimnázium
tanáraira támaszkodhatott. Aki tájékozódni akar, nézze meg azt a termé-
szettani szertárt, amelyet anyagiak híján, túlnyomórészt a gimnázium egyik
tanára készített el, nyári vakációk feláldozásával fúrással-faragással, lele-
ményes ésszel, két keze rnunkájával, de úgy, hogy azt már évekkel ezelőtt
több ezer pengőre értékelte és csodálkozva dícsérte meg mind az egyházi,
mind az állami felügyeleti hatóság.

1940-ben tehát minden remény megvolt arra, hogy 1944-re, Orosháza
alapításának kétszázadik évfordulójára kialakul á nyolc osztályú nyilvános
gimnázium, meglesz benne az első érettségi, és hogy ez az iskola az evan-
gélikus egyházi nevelésnek szemefénye lesz, a magyar kultúra meg tisztítá-
sáért népünk megmentéséért folyó küzdelemben bátor kezdeményezés,
szellemi gyökereivel és népi hátterével a kömyék egészséges fejlődésének
lelki kovásza. A szép remények azonban, legalább is egyelőre, meghiúsul-
tak, még mielőtt a kivívott siker döntően igazolta volna jogosultságukat.
Épen ezidőtájt volt a legnépszerűbb az a kultúrpolitikai törekvés, amely
a tanulnivágyó ifjúságet lehetőleg a gazdasági pályakra igyekezett irányí-
tani, fennen hirdetve, hogy a humanisztikus műveltség fokozására, a vele
kapcsolatos értelmiségi pályák zsúfolására nincs szükség, tehát új gimná-
ziumok létesítése nem kívánatos.

Ennek az elvnek túlzására és káros következrnényeire bizonyára nem-
csak az én fentebb emlitett cikkem mutatott rá, de abban a cikkben közöl-
tem az akkortájt alapított vagy állami megerősítéssel továbbfejlesztett
gimnáziumok rendkívül hosszú listáját is, amelyből nyilvánvaló, hogy ezt
az elvet az állam nem is alkalmazta. Az azonban mégis bizonyos, hogy
az orosházi ev. gimnázium az 1940-41. tanévre az ötödik osztály nyilvá-
nossági jogát nem kapta meg, sőt azóta sem kapta meg, és így a nyilvános
gimnázium f ejlödése megakadt. Pedig az orosházi egyházközség már az
építési költségek előtererntéséig, il!. a szükséges kölcsön biztosításáig min-
dent el rendezett, hogy felépítse az épületet a gimnázium számára, amely
mindeddig szükséglakásban húzta meg magát. Ellenben az orosházi egyház-
község ajánlatot kapott a vallás- és közoktatásügyi minisztertől, hogy
vegye át a helybeli állami mezőgazdasági középiskolát, kapcsolja azt össze
a gimnázium négy alsó osztályával, de mondion le a gimnázium négy felső
osztályaról. Az ajánlatban nyilvánvalóan az utóbbin volt a hangsúly, mert
hiszen könnyű megítélni, hogy a négy gimnáziumra épített, s vele közös
igazgatásban összekapcsolt mezőgazdasági középiskola, ha van is rá példa,
nem egészen természetes képzödrnény. A törvénybe iktatott nevelői cél-
kitűzést tekintve, a növendékanyagnak, a tanerők tervszerű elosztásának
és a közös igazgatás lehetőségeinek a figyelembevételével a mezőgazdasági
középiskola természetes alapvetéséül nem a gimnázium alsó négy osztálya
kínálkozik, hanem sokkal inkább a polgári iskola. De nem ez volt az oros-
házi egyházközség legfőbb kifogása, amikor az ajánlatot mérlegelte, nem is
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pusztán az, hogy az állam a mezőgazdasági középiskolával nagyon kevés
támogatást és elfogadhatatlan súlyos terheket akart átadni.

Az evangélikus egyháznak több évtizedes kezdeményezésre vissza-
tekintő, döntő felismerése az, hogy az Orosházán és környékén lakó
magyarságnak gimnáziumra van szüksége. Ezzel a felismeréssel az egyház
a magyar protestantizmus hagyományainak a szellemében, a magyar nép-
pel és a magyar kultúrával elválaszthatatlanul összeforrva, egy olyan igaz-
ságot védelmezett, amelyről semmiképpen sem, mondhatott le akkor sem,
amikor ezt az igazságot a korszellem nevében háttérbe szorították. Az egy-
ház hűséges magatartásának meg is lett az eredménye. A magyar kultúra
irányításának felelős állami szervei is szükségesnek látták a helyzet részle.
tesebb tanulmányozását. Az 1941-42. tanév elején a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztériumból hivatalos kiküldött jelent meg Orosházán, aki a hely-
zet részletes megismerése után megállapította, hogy Orosházán nyolc osz-
tályú, teljes gimnázium ra van szükség. Ettől fogva tehát a minisztérium is
elismerte ezt az igazságot, az orosházi gimnázium szükségességét és élet-
képességet, amit az iskola benépesedésére vonatkozó beszédes számok is
igazolnak. A létszámba a második évtől belefoglalva a még nem nyilvános

. osztályok magán tanulóit is, az orosházi ev. gimnázium tanulóinak a száma
a megnyitástói kezdve így alakult: az 1937-38. tanévben 76 nyilvános ta-
nuló, az 1938-39. tanévben 132, az 1939-40. tanévben 21'3, az 1940-4l.
tanévben 245, az 1941--42. tanévben 266, az 1942-43. tanévben 302 nyilvá-
nos és magántanuló.

A tanulók száma tehát hat év alatt évről-évre rohamosan emelkedett.
ElsŐ pillanátásra feltűnő lehet, hogy az 1941-42. tanév 266-os létszáma az
előhöz (245) képest aránylag kis növekedést mutat. Ennek a magyarázata
abban van, hogy az ötödik osztály nyilvánossági jogának az elmaradása
után különféle rémhírek keltek szárnyra az iskola jövöjéról. De annak elle-
mére, hogya felső osztályok tanulóinak továbbra is vállalniok kellett az
évvégi magánvizsga kockázatát épenúgy. mint az idegen városban, isme-
retlen tanárok előtt való .ér ettségi vizsgát, mégis a következő tanévben
már háromszázkettőre emelkedett a tanulők száma. És hogy további ugrás-
szerű növekedésre lehet számítani, hogya tanulnivágyő orosházi népet nem
riasztjak el a rémhírek, sem a nyilvánossági jog hiánya, sem az ideiglenes.
földszintes, szűk épület, sem a hiányos felszerelés, azt bizonyítja, hogya
most következő 194'3--44. tanévre .az első osztályba már júniusban 74 tanuló
jelentkezett (a mult évben ugyanekkor csak 40-en voltak!), akiket a to-
vábbi, szeptemberi jelentkezőkkel együtt csak úgy lehet felvenni, ha pár-
huzamos osztályokat állítanak fel. Ha tehát tekintetbe vesszük, hogy az
idei. szokatlanul kis létszámú VIlI_ osztály (összesen 8 tanuló) helyett most
egy ilyen nagy létszámú új osztály jön, akkor biztosra vehetjük, hogy a
tanulók száma a most kezdődő tanévben közelebb lesz a 400-hoz, mint a
300-hoz. Hasonlítsuk össze a kezdet nehézségeivel küzdő iskola bertépese-
dését néhány kialakult, korszerűen felszerelt, nyilvános állami gimnázium
népességevel. Az 1942. évi Tanári Zsebkönyv szerint a tanulők száma a jász-
berényi állami gimnáziumban 230, a kiskunfélegyházi városi kat. gimná-
ziumban 231, a nagyszalontai állami gimnáziumban 198, a nagykállóiban
180, a kőszegi ev. leánygimnáziumban 170, a soproni Orsolya-rendi kat.
leánygimnáziumban 150. és még legalább harminc gimnáziumot lehet fel-
sorolni, amelynek mindegyiknek kevesebb tanulója van az orosházinál.' Ha
tehát most már meggondoljuk, hogy az orosházi gimnázium négy felső
osztályának nincs meg a nyilvánossági joga, s egyetlen egy tanárának
500/0-os fizetéskiegészítő államsegélyén k lvűl semmi más állami támogatás-
ban nem részesül, ellenben egy orosházi parasztember a gimnáziumra
hagyta minden vagyonát, akkor ezekben a tényekben és az iskola eddigi
történetében nagyon fontos tanulságokat kell felismernie az egész magyar
evangélikus egyháznak.

2. Egy iskola létjogosultságát a környezet határozza meg, az az ember-
tömeg, amelynek az iskola felállítása és fenntartása érdekében áll. Az isko-
lával kapcsolatos kezdeményezések, hagyományok, a befektetett rnunka és
a. meghozott áldozatok mellett ez az embertömeg határozza meg az iskola
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jelleg ét is. Tulajdonképpen itt is történeti áttekintéssei kellene kezdeni a
dolgot. Oe nincs hely annak részletezésére, hogyan költöz tek 200 évvel ez"
előtt. a török hódoltság és a felszabadító háborúk pusztításai után erre 'a
lakatlan vidékre a Csepreg iek, Csizmadiák, Kabódiak (v. ö.: Darvas József:
Egy p.arasztcsalád története), a Pusztaiak, Zalaiak és a többiek. Egytől-
egyig dunántúli, tősgyökeres magyar evangélikus családok, Sopron-, Vas-
és Zalamegyéből, ahonnan nagyrészt a hitükhöz való ragaszkodás miatt
kellett eltávozniok, A felszabadított puszta országrész urai, az "új földes:
urak", szívesen engedték dolgozni a jövevényeket, még akkor is, ha magya-
rok voltak, és vallásukat is megtűrték. Igy jött létre Orosháza község. -
A vállalkozó szellemű és bámulatos szorgalmú nép kitartó munkával füg-
getlenítette magát f'öldesur ától, a Harruckern családtól, és idővel nemcsak
Orosházán vetette rneg a lábát, hanem elszaporodva, hódító rajokat bocsá-
tott ki magából a körülőtte terpeszkedő nagybirtokok végtelen pusztaságal
felé is. Valóságos új honfoglalás volt ez, a magyar leleményességnek,
életrevalóságnak, a magára utalt népi erőnek a diadala, amikor ezek az
orosházi raiok felvásárolták, nagyrészt a felszámolt uradalrnaktól, Nagy-
szénás, Pusztaföldvár, Szentetornya, Nagybánhegyes, Kaszaper, Csorvás,
Gádoros, Gerendás és még jónéhány község határának túlnyomó vagy
jelentékeny részét Még az Orosházát megközelítő hódmezővásárhelyi ha-
tárnak is jelentős része van orosházlak birtokában, s a Hódmezövásárhely-
hez tartozó Kakasszéken. Kardeskúton és Kutason is több mint másfélezer
orosházi származású evangélikus éJ.

Az 1930. évi népszámlálás adatai szerint kb. 40.000 lélekre lehet bei
estiini azt a színmagyar származású evangélikus tömeget, amely Orosházán
lakik vagy annak környékén, de a vérségi kötelékek meg gazdasági érde-

. kek (orosházi ingatlan, ház, föld, stb.) következtében ma is "haza"-megy,
amikor Orosházára megy. Csakhogy belőle való és hozzá hűséges értelmi-
ségi réteg nélkül, amely példájával a magasatib eszményekhez emelne. szét-
oldódik a népi erő, ellankad a vállalkozó kedv, mert a földi síkban való
terjeszkedes előbb-utóbb akadályokba ütközik, az életösztön pusztán az
anyagiak megtartására irányul, a kényelem biztosítására, fellép az egyke,
és az élet megreked ott, ahová 40-50 esztendővel azelőtt eljutott Az al-
földi parasztság nagyrész ének ez a közös végzete érte utól a materializmus
fénykorában, vagy fél évszázaddal ezelőtt, az. orosházi népet. Neki sem volt
belőle származó és hozzá hűséges értelmisége, amely a környezö határok
felvásárlása után a lelki élet terén vagy a földi kérdésekben jobb példát
és tanácsot tudott volna adni mint amilyet másutt kapott az Alföld paraszt-

sága. Oe itt még rosszabb volt a helyzet. A sok kísvárosunknál népesebb /
"legnagyobb magyar kezségv-nek nem volt girnnáziuma, amely zárt sorok-
ban szolgáltatta volna a helyi gyökerű értelmiségi réteget Mivel pedig
ilyen rétegre mégis nélkülözhetetlenül szükség volt, ezért az orosházi
középosztály, állami és más tisztviselők, az orosházi nép közt bőséges meg-
élhetést találó szellemi rnunkások (orvosok, ügyvédek, stb.) tábora tüt-:
nyomórészt máshonnan szakadt ide. Főleg ezzel a folyamattal kapcsolatos
egyrészt az egykor teljesen evangélikus Orosháza felekezeti megoszlása,
másrészt' a régi orosházi családneveket újabban tarkító sok idegen név.
A nép tanulékony gyermekei közül azért aránylag sokan mentek magasabb
iskolákb a, de ezek többnyire el is szakadtak az orosházi néptől, mert vagy
ott olvadtak bele a középosztályba, vagy pedig még inkább másutt,. az
ország távoli városaiban, ahol sokkal könnyebb volt eltakarni a vérségi
kapcsolatokat a társadalmi előítéletek elől. Budapesten és másutt is gyak-
ran lehet találkozni a szellemi pályákori orosházi származású emberekkel,
akik többnyire tehetséges és szorgalmas munkások. Nyilvánvaló, hogy az
orosházi fejlődés sok tekintetben megakadt, a nép beteg, mert többé-
kevésbbé az egész magyar népre jellemző betegségek támadtak benne.
Oe. a beteget még nem lehet eltemetni, és csak a kárörvendő ellenség
számítgathatja a lázgörbe irányából, hegyes írószerszámmal a kezében,' ·a'
pusztulás óráját. Az egyház, amelynek Feje és Ura betegeket gyógyított
és halottakat támasztott fel, nem a. sírásás szükségesség ét, hanem a sv«,
gyulás egyik lehetöségét rnondta ki és nyitotta m,:g a gimnázium meg ..



176

alapítása által. Ugyanakkor 'azonban reálisan számba vette a földi lehető-
séget is, felbecsül te ezt az embercsoportot, amely ennek az iskolának a hát-
terében fog állni, amelynek érdeke, hogy Orosházán gimnázium legyen.

Nézzük meg tehát az Orosházán és környékén kialakult népesség
számadatait az 1930. évi népszámlálás .alapján. Csak azokat a község eket
sorolom fel, amelyekhez az orosházi gimnázium esik a legközelebb, s ame-
lyek számára - Orosháza a közlekedés szempontjából is a legkönnyebben
megközelíthető. Nem ernlitern meg még azokat a községeket sem, amelyek
közelebb vannak ugyan Orosházához, mint akármelyik más, gimnáziummal
rendelkező helyhez, de a jelenlegi vonat járatok miatt a bejáró tanulók más
gimnáziumot jobban megközelíthetnek. Ilyen községek p. o. Csorvás (6869
lakos), Gerendás (2188), Gádoros (4525), Mezőhegyes (8359), Csanádapáca
(4648), Nagymágocs (4989), amelyek azonban a gazdasági vérkeringés szem-
pontjaból szintén szoros kapcsolatban vannak Orosházával.

Békés megye, orosházi járás:

Község Összes lakosság Ev. Re!. . R.-kat.

Orosháza 24.926 15.414 2.215 5.957
Békéssámson 4.389 738 1.141 2.413
Nagyszénás 6.666 3.564 440 2.589
Pusztaföldvár 3.446 1.754 216 1.395
Szentetornya I 5.7'32 2.737 405 2,503

• Tótkomlós .' 11.143 9.765 292 832
Csanád-Arod-Torontál m.,

M~zökovácsházi j.

Nagybánhegyes 6.214 3.623 309 2.169
Csonád-Arad-Toronuil m.,

Nagy/aki j.

Ambrózfalva 1.025 931 48 '35
Csanádalbérti 1.460 1.372 25 49

. Nagymajlát 946 55 707 152
Pitvaros 2.978 2.758 41 110

Csongrád meg y e,
Hódmezövásrirhe/y tjo,

Puszta 6.380 1.557 2.278 2.454

Összesen: 75.305 44.268 8.117 20.658

Tehát az orosházi gimnázium fennállása 75.305 főnyi lakosságnak a
kulturális érdeke. A felekezeti tagozódás százalékokban kifejezve a követ-
kező: evangélikus 58.8%, református 10.7%, róm. kat. 27.4 %, más vallású
30/0. A lakosság 69.50/0-a, több mint kétharmada protestáns. Ez a körül-
rnény fontos tanulságot nyujt a gimnázium jellegére nézve is, de ez utób-
binak az eldöntése még más körülményeknek a mérlegelését is szüksé-
g essé teszi.

Szija~ Pál.

Rémhír és a pletyka.
Deák F~rencről beszéli el egyik adoma, hogy. a bölcs és nagy állam-

férfi igen szeretett az állatkertben sétálgatni. Állítólag volt itt egy ked-
venc medvéje, melynek néha egy-egy zsernlyét is adott. Egyik ilyen állat-
kerti sétája után valamelyik lap arról írt, hogy Deák Ferenc az állatkert-
ben újra meglátogatta kedvenc medvéjét; a zsernlyét az esernyőjére tűzve
kínálta fel az ínyenc falatot, a medve azonban valamiért dühös lévén, nem-
csak a zsemlyét, de az esernyőt is elkapta és könyörtelenül darabokra tépte.
Este a szokott klubban ismerősei körülfogták Deák Ferencet és szorg al-
masan érdeklődtek a "történet után. Megkérdezték, hogy igaz-é az ujságban
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vele kapcsolatosan közölt hír? A nagy államférfi így ~ólt: Szóról-szóra
igaz, azzal a különbséggel, hogv a zsemlyét egy asszony nyujtotta be nem
a medvének, hanem a majomnak, nem az esernyőjén, hanem akalapján,
így a majom nem az esernyöt, hanem a kalapot tépte szét, egyébként
szóról-szóra igaz. .

Sajnos, napjainkban is igen sokszor megismétlődik a hírterjesztésnek
ez a formája, azzal a különbséggel, hogy nem ilyen ártatlan, jelentőségé-
ben egyáltalában nem kiható medve-, 'Vagy majomhistóriákról van bennük
szó, hanem néha az egész nemzetet érintő hamisan és hazugul beállított
mesékről, a fantázia keres szülernényeiről. .

Világjelenség, hogy az emberek igen nagy része szakadatlanul hírre
sóvárog, vagy hírt terjeszt. Nagy világégések és világháborúk idején pedig
az embereknek ez a beteges tulajdonsága csak felfokozódik. Béke idején
nagy emberek hálószobatitkait. gyilkosságok apró részleteit, szerelmi tra-
gédiák különféle vonatkozásait szekták megtárgyalni a ráérők, most pedig
igen sokan, mint "bennfentes~k", mint "titkos diplomaták", mint "nagy
szakértők", mint "kávéházi konrádok", mint "megbizatás nélküli szak-
referensek" adják tovább a hírt invázióról, Hitler, Rornmel, Mon,tgomery
legközelebbi akcióiról. fejadagok legközelebbi felemeléséről vagy leszállt-
tásáról, hiányról vagy bőségről. hadmozdulatok pontos adatairól, a karn-
csatkai. ankarai, berlini "titkos adók" relé állomásainak véletlenül elfogott
"kacsáiról", a miniszteri osztályfőnök unokahugának sógorától vett "nagy.
közlernényröl", melyet "mindenkinek nem lehet elmondani" jelszóval min-
denkinek elmondanak, hogy ember legyen, aki mindezt elsősorban meg-
hallgatja, azután szellemileg feldolgozza, vagy szorgalmasan utána jár
a hallottaknak.

A hamis hírverés, a pletykaterjesztés munkájába nem egyszer a
különféle pártállású ujságok, folyóiratok némelyike is beáll, hogy annak
a politikai pártnak a céljait segitse, megvalósítani, sokszor nem egészen
"fair" hírközléseivel, melynek szolgálatában áll, illetve, rnelyet mint ha
alkalmazott kiszolg ál.

Sokszor még az igaz híreket is lehet úgy beállítani, úgy közölní, hogy
annak értelme az eredeti értelmezéssel szemben egészen. más. Aki csak egy
.kicsit is ismeri az ujságírás technikáját, a szerkesztöség ek rejtelmeit és
titkait, az tudja, hogya hír elhelyezése, a betűk nagysága, a dőlt sorok,
szavak kiemelése és kihangsúlyozása ebből a szempontból mit jelent.

Lengyelországban valamikor régen állítólag azzal bűntették a rágal-
mazót, hogyapiactéren, ahol és amikor il legtöbben jártak, az ebben
.a bűnben elmarasztaltat kényszerítették négykézláb, kutyamódra járni és
negyedóránként ug.itni, ezzel jelezvén, hogy az illető felebarátj át, mint
veszedelmes és harapós kutya megmarta. Ez a büntetési mód ma sem volna
rossz, nemcsak azokkal szemben, akik felebarátjukat bántják, tekintélyét,
becsületet aláássák, hanem azokkal szemben is, akik a nemzet becsületét
tartó oszlopokat akarják mindenképpen kimozdítani helyükről.

A közéletet sok minden veszélyeztetheti. Átka lehet a közéletnek a
sok ellentétes nézetet valló politikai párt, melyek mindegyike azt kép-
zelheti, hogy egyedü! ő hivatott a nemzet közboldogság ának megvalösí-
tására. Veszedelme lehet a gazdasági élet ezer rákfenéje, különféle társa-
dalmi bajok megnyilatkozása, de a közéletnek legnagyobb betegsége,

,-
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pestise, különöse.ll napjainkban a pletyka és a rémhírterjesztés. A pestis
terjedési sebessége is körülbelül egyenlő ezekével. És ahogyan a pestis
ellen valamikor csak egyetlen gyógyszer volt, az t. i., hogy a pestisben
szenvedövel nem volt szabad érintkezni, úgy a pletyka és rémhír ellen is
egyetlen orvosság a legcélravezetőbb: távol maradni tőlük. Amikor nem
hallgatjuk meg a képtelennél képtelenebb híreket, amikor nem vagyunk
kiváncsi ak a pletykára. már köz reműködtünk abban, hogy a rémhírek
elszigetelhetők legyenek. Igy készítünk gátat, bunkert, védőfalat a köz-
életi pestis ellen! Ezekre a védőgátakra pedig igen nagy szükségünk van.

Fordítsunk most pár pillanatot a remhír és a pletyka módszertanára.
Nagyképűségnek látszik, hogy a pletyka és a rémhír megjelenési formá-
jában is lehet módszer, pedig van!

Van úgy, hogya rémhír nagyít. Az emberek a legegyszerűbb igazságot
is színezik, nagyít] ák, vagy esetleg éppen kicsinyítik, a szerint ahogyan
Bit beállítani akarják. A mult világháborúban jelentek meg francia ujságok.
ban közlernények arról, hogy a német császár kutyahússal táplálkozik,
Magyarországon pedig az éhségtől száz-számra halnak meg az emberek
Gondoljuk csak el, hogy ellenségeink kisebb hiányainkat most is mennyire
felnagyíthatj ák.

Van úgy, hogy a rémhír és a pletyka, ez a két unokatestvér az
általánosítás módszeréhez folyamodik. Ha valamelyik katonatiszt, tiszt-

.viselö, pap, tanító, jegyző stb. állásahoz nem méltóan viselkedik, hamar
készek a hírterjesztök azt a hamis következtetést levonni, hogy Magyar-
országon az összes katonatisz tek, tisztviselők, papok, tanítók, jegyzők stb.,
hogy enyhe kifejezést használjak, nem állnak hivatásuk magaslatán. Ha
valamelyik községbe, vagy városba a mostani nehezebb közlekedési visze-
nyok miatt késedelmesen érkezik .meg a zsír, a cukor, a petroleum ; ebből
hem szabad azt a rémhírt koholni, hogy országunkban nincs már se Zsír,
se cukor, se' petroleum, se liszt, mi lesz velünk, éhen pusztulunk, nem
látunk a télen, már biztos, hogy elveszítjük a háborút, mert aki így beszél,
hazaáruló.

A rémhír és a pletyka terjesztés leggyakoribb és legtöbbször használt
módszere a hazug beállítás. Még számokkal is lehet a hazugságot úgy
alátámasztani, hogy igazságnak mutassa magát! Néha közszájon forognak
hazug módra összeállított statisztikai számok .az ellenség repülögépeiröl,
ágyúiról, tankjairóI, hajóürtartalmáról, olajáról, melyek mind azt a hitet
akarják terjeszteni, hogy kár minden hősies küzdelernért, mi csak veszteni
tudunk és nem nyerni, hiszen a számok nem csal nak meg és nem csapnak
be senkit. Hazug beállítás, mikor az ellenség erejét dicsérjük, a saját,
vagy az velünk szövetséges hatalmak erejét pedig kicsinyítjük.

A pletyka gyakori és megszokott formája még a rágalom is. Vala-
melyik francia politikustól származik ez a mondás: Ha egy politikai pár-
tot tönkre akarsz tenni, rágalommal kezdd ki a vezérét. A rágalom való-
ságos erkölcsi emberölés. A rágalmazó mindig hazudik! Mennyi közbaj
származik abból, hogy vezető embereket, kik egyébként tiszteletreméltóan
élnek, jellemtelen emberek sebes, penészes nyelvvel állandóan bántanak.
A gonosz rágalom híre sebes szárnyakon rohan és sokkal könnyebb egy
felvágott vánkos millió helyre repüIt pelyheit összeszedni, mint a sokirány-
ban terjedő rágalmat megállítani.
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Fordítsunk még pár pillanatnyi figyelmet arra a kérdésre is, hogy
vajjon mi áll a rémhírterjesztés és a pletyka mögött, mi ennek a közéleti
pestisnek az okozója, előidézője? Legtöbbször az emberi hiúségl Sokan
szeremének mások előtt a, jólértesültség látszatával tetszelegni. Úgy tesz-
nek, mintha ök mindent tudnának. Mintha a fővezérek és miniszterelnökök
először mindig velük közölnék a legfontosabb híreiket. A rémhírterjesztők
felületessége és felelőtlensége egészen a felhőkig ér.

Sokkal veszedelmesebb azonban, mikor a rémhírterjesztés és a pletyka
mögött szándékosság lappang. Amikor a rémhírterjesztő csellel és for-
téllyal használja ki áldozatai szenvedélyét, gyerigéit és mesterséges hírek-
kel tömegeket taszít a sötét és vak rémületbe. Az a rémhírterjesztő, aki
szándékosan, sokszor megfizetve végzi. romboló munkáját, aki poloska és
bolha módra szök el egyik helyről a másikra, hogy a közélet pestisének
bacillusait lerakja, megérdemli, hogy a nemzet eltapossa és megsemmisítse.

A rémhírterjesztők és a fecsegő pletykázok ellen nagyon nehéz a
védekezés. A gonosztevőket, a gyilkosokat elzárják, vagy kivégzik, az
uzsorást börtönbe vetik, addig a rémhírterjesztőt nehezen érik el és még
nehezebben némítják el, azért is, mert feltűnő tulajdonságuk a mozg ékony-
ság. Ügyesen és gyorsan térnek ki a veszedelem elől, helyet, vagy gazdát
cserélnek, hogy újabb áldozatok után kutassanak.

Mi tehát a teendőnk éppen ma, mikor a rémhírterjesztés egyenesen
nemzeti csapás? Önmagunkkal szemben az a kötelességünk, hogy pusztítsuk
ki hírsóvárgó szenvedélyünket, másodszor pedig a nemesen gondolkozó,
jóérzésű emberekkel közösen gyomláljuk, i'rtsuk közvéleményünk földjén
a rérnhír ek és pletykák parazita növényeit. Legyünk ebben a munkában
Ielernényesek.: mert vele szelgálatot végzünk ,édes magyar hazánknak.

Fülöp Dezső.

Közösségi gondolat, közösségi nevelés,
keresztyén közösség.

Egyenes út vezet a XV. századi humanizmustóI, a felvilágosodáson át
a XIX. század Iiberalizmusáig,az individualitást illetőleg. Az egyén a mér-
téke ezekben mindennek, s nagyegyéniségeken nyugszik e korok minden
eredménye. Napjainkban viszont egyre erősebb erre a reakció s a közös-
ségi gondolat ma már egyre szélesebb rétegekben jelentkezik. Nemcsak
a tudományos gondolkodásban található meg, hanem m\nt gyakorlati köve-
teles is él, mikor közösségibb, szociálisabb, kollektívebb magatartást kíván-
nak az egyéntől. Napjaink történelmében is óriás tömbök, nernzetközös-
ségek állanak szemben egymással s egyáltalában nem közörnbös, hogy
magyar nemzeti közösségünk mennyire egészséges és milyen veretű, ezért
éppen ma különösen fontos a közösségi lélek munkálása.

De nemcsak a jelen aktualitása miatt van szükség a közösségi, szo-
fiális emberre, hanem azért is, mert emberi életünk Isten teremtő akara-
tából csupa közösségböl, kapcsolatból és viszonyból áll. Már az egyes
ember puszta léte is feltételezi a szülöket, hogy azután ez az egyes ember is
szülövé válj on, S kapcsolatban álljon multtal és [övövel. Azonban nemcsak



ilyen biológiai viszonyban áll az ember a rnulttal és jövővel, hanem sokkal
mélyebb lelki-, szellerni-, szeretetközösségben is él: a családban. Itt lesz
az ember viszonya kölcsönössé az embertársaival. Ebből a közösségből
indul ki a vérségi közösség tágabb szociális egysége: a faj. Ez azonban
a közösség nek ismét csak biológiai formája s így pusztán anyagi kapcso-
lat. A nemzet a tulajdonképpeni közös mult alapján kialakult erkölcsi, szel-
lemi, lelki, cselekvésbeli közösség, míg ennek szervezett, intézményszerű
formája az áJlam. Sajnálatos kivételektől eltekintve, valamennyi ember éle-
tében megtalálható a fentemlített közösségekbe való tartozás, azonban eze-
ken belül is az élet sokszínű és gazdag tagolódású közösségekre osztja fel
az egyeseket. így található meg a barátok, bajtársak. kolleg ák, testüle-
tekbe, foglalkozásokba, hivatásokba, társadalmi osztályokba tartozók közös-
sége, stb. Valamennyi közösséget átfogja az a tény, hogy mi emberek mind-
nyájan egyaránt lsten teremtményei vagyunk, s mint teremtettek, közös-
ségben vagyunk egymással. Ez a legszélesebb perspektívájú közösség.
Ezzel egyenrangú még csak az a másik közösség, amelyet "bűnközösség-
nek" nevezhetünk, mert ez a pápuától a fehér emberig minden emberre ki-
terjed az Adám bűne óta. E legszélesebb közösségekben helyezkedik el
egy kisebb kör, az egyházban, a Krisztus testében élők közössége.

Mindennek az elmondására azért volt szükség, hogy kitűnjék a közös- •
ségi élet igazi gazdagsága és fenséges távlata. Igy nyilvánvalóvá lesz az,
hogyha közösségi emberre van szükség, akkor nem elég a közösség í, szo-
ciális élet egyik területére gondolni és azt célba venni, hanem az ember-
nek, élete minden közössége számára a közösség i életre alkalmasnak kel!
lennie. Az emberi életben minden összefügg mindennel. Az ember annyi
közösségbe tartozik bele egyszerre s azok annyira kapcsolatban vannak
egymással, hogy lehetetlen elképzelni olyan embert, aki egy bizonyos
dologban közösségi érzelmű és cselekvésű, a többiben azonban nem. Konk-
réten szólva: nem közösségi ember - jelen esetben -, hazafi például az,
aki a zsidótörvény megtartásával kapcsolatban lelkiismeretes, tehát egy
bizonyos dologban közösség i érzelmű, de nemzete többi érdekevel szemben
áruló. Az igazi közösségi ember valamennyi életkapcsolatában és viszonyá-
ban a közösséget szolgálja, saját önzését alá rendelve annak

Könnyű ma megállapítani, hogy közösségi, szociális emberre van szűk-
ség, deo honnan vegyük azt? Az idealista gondolkodásnak egyetlen ember-
formáló lehetősége a nevelés. Igy született meg a szociélpedegcgie, amely
helyes közösség i életre alkalmas embert akar nevelni. Mély filozófiai alap-
vetésböl, évtizedes nevelői tapasztalatból és sokak szorg almas munkájából
született meg a szociálpedagógia. E szerint a családdal indul meg a társa-
dalomba való belépés, a közösségi élet alapelemeit itt sajátítja el a gyer-
mek. Már egész korán a közösségi életre lehet szoktatni a gyermeket
a játékkal. Ahol a szabályokkal ismerkedik meg s a -mag a 'módj án a társa-
dalomba kezd beolvadni, amikor a fiú prirnitívfnódon a "közéletben" sze-
repel harcol, vagy hódít, a leány pedig ápol, gondoz. A játék érdekében
csoportszellemnek kell kialakulnia s az egyénnek néha apró áldozatot is
kelJ hoznia. Később maga az iskola és az osztály biztosíthatja a kollektív
szellemet. Az egyes tantárgyak pedig igen kedvezően mélyíthetik ki li
nemzeti közösség egybetartozásának a tudását és érzését. Magasabb fokon
az egyesületi élet ad alkalmat a társadalmi erények gyakorlására, a tisztség
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és hivatalvállalás a közösségnek tartozó felelősséget ébreszt fel, s az alap-
szabályokkal a jogi helyzet értékelését gyökerezteti meg. A levente-intéz-
mény és a esetkészet pedig a nemzeti közösség tagjáva nevelnek. Nagyjá-
ból ezeken az eszközökön át igyekszik a szociálpedagógia a közösségí
embert kiformálni. A részletes ísmertetésre természetesen itt nem térhe-
tünk ki, csupán a nagyobb összefüggések re. Azonban erre a tiszteletre-
méltó pedagógiai elgondolásra is vonatkozik az, hogy korlátia van min-
den emberi nevelésnek. Sokkal több közösségbe tartozik bele az. ember,
mint amennyit a szociálpedagógia célba vett. Mert elsősorban a politikai
közösségek számára igyekszik kiformálni a közösség i embert. Holott, mint
fentebb láttuk, nem elég, ha az ember egy bizonyos irányban megfelelő
magatartású a közösség számára, a többiben azonban nem. A legszoro-
sabban összefüggnek az ember' közösségi viszonyai. Aki például az egyik
közösségi viszonylatban, családi életében önző s egyke vagy egyse rend-
szert követ, az a nemzete számára, a másik közösségi viszonylatban is,
közösségellejles, önző marad. Nem elég tehát a közösségi nevelést olyan
felszínesen elképzelni, hogy elegendő a "forum-élet" számára közösségivé
tenni a gyermeket. így például kimaradt a szociálp edagóg iából a Iinomabf
és mélyebb közösségek számára való nevelés és tulság osan gyakorlatilag
látja a szociális embert, nem igyekszik egészen a mélyre hatolni, s gyöke-
rében megtámadni az önzést.

.Arra van szükség, hogy az egész ember, életének minden vonatkozá-
sában ne a maga önző életének szolgáljon, s önmaga körül forogjon, .ha-
nem a másiknak segítségére siessen, s ezáltal a közösséget szolgálja. A poli-
tikai, "forum-élet" számára esetleg tudunk emberi erővel .Jcözösség i",
"szöciális gondolkodású" embert nevelni, de olyan embert, akinek az egész
életét és minden közösségi kapcsolatát áthatja a keresztyén testvéri szol-
gá/at és szeretet, csak az élő Isten tud formálni! Ez nem emberi erő műve,
hanem Isten ajándéka, de viszont Isten ma is osztogatja ezt az ajándékot,
s aki Krisztusban van, ma is új teremtessé lesz. Nem valami rejtelmes úton-
módon lesz ez, hanem úgy, hogy Isten igéje felcsendül s benne Krisztus
toborozza a tanítványait, s a Szeritlélek által népévé, gyülekezetévé, egy-
házává teszi azokat, akik hisznek Benne. Arról ismeri meg a világ a Krisz-
tus tanítványait, hogy egymást szeretik és szolg álják. Ez az ismertető
jegyük. A legtalálóbban Luther fejezte ki a keresztyén testvéri szeretet és
szolgálat ~1agatartását, amikor így ír "A keresztyén ember szabadságáról"
c. iratában: "Jóllehet a keresztyén ember ilymódon egészen szabad, mégis
önként ismét szolgává kell magát tennie, hogy felebarátján segítsen. Úgy
éljen vele együtt és azt cselekedje rajta, amit Isten cselekedett rajta' Krisz-
tus által. Es mindezt ingyen, nem keresve semmi egyebet, mint Isten tet-
szését, ilyenformán gondolkodván: íme, az én Istenem engem, méltatlan
és elkárhozott embert minden érdemem nélkül, ingyen való kegyelméből
megajándékozott Krisztus által és Öbenne minden igazság és üdvösség tel-
jes gazdagságával, úgyhogy immár semmi másra nincs szükségem, mint
hogy higgyem, hogy ez így van. Nos, tehát ennek az én jó Atyámnak, aki
fölös javakkal ilyen bőségesen elhalmozott, én is megteszek mindent ön-
ként, jó kedvból és ingyen, ami csak tetszik neki. Felebarátom számára
"Krisztussá" leszek, aminővé irántam Krisztus lett és nem cselekszem im-
már egyebet, csak amiről tudom, hogy az néki hasznos és üdvösséges.
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Hiszen nekem hitem által Krisztusban mindenem megvan bőségge!." (Kar-
ner Károly fordítása az Evangélium és Magyarság c. kötetben, 221. oldal.)
Ime, a közösségí ember, akire oly szükség e van ma hazánknak!' Kell a
szociálpedagógia közösségi nevelése, de sohasem szabad elfelejteni, hogy
igazi, teljesértékű közösségi ember csak az a keresztyén lehet, akinek élete
termi az új élet gyümölcseit!

Nem arról van szó, hogy közösségi ember kell, s akkor, mint esz-
közt, vagy éppen receptet, elővesszük a keresztyénséget és kínálgatjuk,
hanem arról van szó, hogy magyar életünk minden kornoly, végső kérdé-
sénél Istenhez jutunk s hálát adunk néki, hogy amikor elindulunk egy-egy
magyar probléma megoldására, újra meg újra az elé a tény elé kerülünk,
hogya mi Istenünk nélkül lehetetlen megújulnia magyar népünknek, min-
den problémánk Ö utárla kiált! A pedagógiai munkában és az életben egy-
aránt tőle kapunk mindent, még az igazi közösségi életet, a kerésztyén.
testvéri szolgálatot és szeretetet is!

Dr, dttlllk Entő.

"Magam helyett-."
- Németh László önéletrajza. *) -

Életrajzi művében Németh László nem önmagát akarja megírni, hogy
beleél esse az olvasót sorsába, környezetébe, lelki állapotaiba. hanem "maga
helyett" tanulmányt ad életéről. Segíteni akar vele mindenkinek hogy
tisztán, átlátszóari gondolkodhassék önmagáról, "lelkünk g ócai azért geny-
nyesednek el oly csunyán, mert nem tanulunk meg elég tágan és nemesen
godolkodni rajtunk". írása tudományos jellegű: gondolatai illusztrációj ára.
konkretizálására használja fel élete történetét, de egyben szépirodalom is,
amennyiben nem rekeszti azt mindenestül és kizárólagosan előre felvett
elgondolásainak keretébe és mértéke alá, hanem egész, önmagában is
összefüggő élettörténetet nyujt. A tudomány és szépirodalom határán jár,
hol az egyik, hol a másik oldal felé hajlik el. Mint minden írását, úgy
ezt is - a többinél még 'inkább - jellemzi az elvontnak és a szemléle- _
tesnek az az ötvözete, amely a gondolatot metaforában és történetben.
az élet konkrét valóságát pedig elvi síkon igyekszik kifejezni. írói egyéni-
ségének ebben a kettősségében, az az apai s anyai, ellentétes lélekalkati
örökség felesel egymással, melynek rejtélyét felfedi előttünk most kiadott
önéletrajzának első részlete.

Szüleinek jellemzésével kezdi. Anyja osztrák-német eredetű, apja
dunántúli, törzsökös-magyar parasztivadék, kiből fővárosi tanár lett. Össze-
bekülni nem tudó lelki alkatukat, 'mint örökséget, fiuk belülről kapta feT
életfeladatu!: " ... az én eszmélésern valóban azzal kezdődik, 'hogy az ő
meghasonlásukból próbálok lelket csinálni magamnak."

Apja eszményi tanár, fáradhatatlan a diáköröm kieszelésében, nála
Buda egész határa volt a tanterem ... műveltség ével ma senki sem adná
alább az .egyeterni katedranal ... megvolt benne a pedagógus erénye: a
mértéktartás ... nem eredményre tört,' hanem harmóniára ... "személyisé-
gében megvolt az élet kornolyan vétele, a protestáns erkölcs, a gondos'
tiszteletadás, egy kis körülmágnesség... Rajta mérhetem, hogy az iro-
dalomtörténeti érdem rnily rosszul fedi az emberi értékeket. Mennyivel
tökéletesebb ember volt ö nálam s lám, az én nevem mégis csak fennmarad
valahogy s belőle, aki annyival különb volt nálam, csak az én bámulatom
őriz meg valamit". Ez utóbbi mondatban kifejezésre jut a nagyobbrészt
anyja lelki alkatát öröklő fiúnak állandó nosztalgiája apja természete után.

Anyja egyike volt azoknak az asszonyoknak, akiket így jellemez:

*) Budapest, 1943, Magyar Élet-kiadás.
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"Minthogy a jó, egyenletes k ályhaasszonyi meleg nem ömlik belőlük: egy
külön nagy próbára, erényre, teljesítményre van szükségük, hogy f'ölmele-
gedjenek. Enélkül niagukba horgadnak, boldogtalan ürességbe hullanak,
melyet pedáns kötelességtudással próbálnak kitölteni, vagy indulatroha-
mokkaI átszakítani ... beleheccelte magát a nevetésbe ... valahogy még-
sem természetes a nevetése. Úgy döcög. mint akinek végre sikerül oda-
adnia keserű testét ennek a ritka állapotnak. S most tovább döcögteti, mint
kellene". Szépen tud írni róla is sok helyütt, említi rendszeretetét, ön-
feláldozását, életrevalóságát, mégis egészen más az a hang, mint amellyel
apjáról ír: benne van az a bevallott érzése, hogy anyját épenúgy szereti
ugyan, de természete neki nem rokonszenves, annak ellenére sem, hogy
benne is anyja lelki alkata kerül túlsúlyba: .,a puhaság, indulatosság, érzé-
kenység, fellengzős érzelmek". További életében ezek mindjobban kibonta-
koznak: nappali álmodozás vesz rajta erőt, a gyermek és ifjúker szokásos
ábrándjain messze túlmenően, eszményi képeket vetít a mindennapi, meg-
szokott valóság fölé, mitizálja az udvar tárgyait, Szamos-menti kastélyok,
Magyarország katonai megmentése s ehhez hasonló képek lepik el fantáziá-
ját. Mindent az értelme felől szeret vagy tud csak megközelíteni s elsajá-
títani lelkileg, a zenét éppúgy mint a vallás dolgait. Apjáért való lelkese-
désében is anyai lelki örökséget lát: a rajongást. Indulatossága lépten-
nyomon s már igen kor án kiütközik, később irodalmi harcaiba is beszaba-
dul. Szerepekbe, gyöngédség ekbe indulatokba zaklatódik bele stetszeleg
bennük. Megtörténik néha, hogy egészen idegenné lesz önmagának:
" ... szégyen fogott el azért, aki az én hangommal, az én arcizmaimmal
ilyen utálatosan áradozik". Az olvasasról. mely tulajdonképen önmagunkat
átadó, odaadó, belefelejtkező magatartás, azt írja. hogy I annak általában
sokkal kisebb szerepe 'volt életében, mint ahogy irodalmi kritikusról fel-
tételezhető. "Tán azért is váltam be kritikusnak, mert könnyű volt tudós-
ként közelednem a könyvhöz: agyam kész pengéivel metszettem, bontot-
tam, elemeztem. Inkább egy képességem gyakorlata volt az olvasás, más.
nem olvasói célok szolgálatában." Pubertás-élményei értelmi síkon ébred-
nek s az ösztön szerepe benne mindvégig másodiagos marad.

De a benne szunnyadó apai lelki örökség is erősítést kap: apjának
szétágazó, falusi rokonsága az a fundus, melybe mint lelki talapzatba, lelke
legmélyén szilárdan fogózik. Reá is átviszí rajong ását. Könyvének legszebb
lapjai azok, melyeken ezt a nagy családot vonultatja fel.

A két ellentétes alkat végül is benne, a fiúban jut szintézisbe. Alrno-
dozásában sohasem császár, mint Peer Gynt (ez tisztán anyai jelleg volna),
hanem stratéga: ő verekszi ki a királynak, amire szükség e van; nem fő-
vezér. de a hadműveleteket, a csatározást ő végzi. Küzdeni, verekedni vagy
szolgálni valaki másért szeret csak és tud igazán, mindig valakiért, aki
felette van, sohasem önmagáért. A footballban cente rhalf', aki mindenkiért
dolgozik, mindenkinek segít, helye határozatlan, a homályban van, de a
döntő pillanatban az élre nyomul. A maga Rolland-kornplexumának nevezi
ezt s "ez a komplexum - vallja - égész életemen átvonul".

Ha a közösségi nemzeti lelki alkatok természetrajzát már pontosan
és részletesen ismernénk s nem volnánk rnind e mai napig tapogatózásokra
utalva, a fenti apai, ill. anyai lelki örökséget ':6 be tudnánk és mernénk
illeszteni többé-kevésbé valamely közösségi, nemzeti alkat keretébe. A ket-
tőnek ötvözete pedig érdekes és tanulságos példaként állhatna előttünk
a lelki asszimiláció lehetőségére.

Németh László elmélete szerint minden egyes emberi életnek megvan
a maga "növésterve", ehhez kell ragaszkodnia s csak amennyiben meg-
tanulja az önmagához való hűséget, annyi biztonsága lesz az életben s
annyi háttere a kozmosz rejtett szándékaiban. Különösen fontos ezt ma
hangoztatni, amikor a technika, az egyéni és közösségi szellemi élet el-
gépiesedése, az alacsonyra húzott normák fenyegetik az isteni növésterv-
nek kibontakozását, sőt az emberi szernélyiség def orrnálását," eltorzulásat
idézik elő. Fenyeget mindannyiunkat a másolt élet hazugsága, a műélrné-
nyek elhatalmasodása és immár olyan sokan élnek körülöttünk' emberek
- művészek, tudósok is -, akik tulajdonképen nem a maguk életét élik.
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A fenti elgondolás igazságaiban részben régi keresztyén gondolatok sze-
kuláris megfogalmazását látjuk. Isteni küldetés: Isten teremtő és gondviselő
akarata van benne minden személyiségben, mely az ö- törvénye, vagy törvé-
nyeinek komplexuma. Ezt azonban nem elégséges felismerni, sem hozzá
hűnek maradni, kibontakozását munkálni. Az ember nem. képes a törvényt
betölteni, áll ez itten is. Ha tehetsége teljes megfeszítésével megcselekszi
is, legfeljebb azt fogja megtapasztalni, hogy hiába. Ha ugyan elég őszinte
tud lenni önmagával és a tényekkel szemben. Nem sikerül és nem sikerül-
het. önámítása hiteti el vele, hogy egyszer, mégiscsak, valahogyan így
sikerülhet. Szükség es néki újj ászületnie s erre az erőt - a maga tusako-
dása közben ugyan, de nem abból, felülről kapja meg.

Ferdillálld Istvan.

Egyetemi hírek: A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetern Rektora
bejelentette, hogy felállítják az egyetem délszláv katedráját.:

Magyary Zoltán egyetemi tanár elnökségével M unkatudományi Inté-
zetet állítottak fel. Az intézet az ipari munkával akar foglalkozni. tudomá-
nyos módszerességgel, a politikától függetlenül. Különösen a munka bölcse-
letének, Iélektan ának, élettanának és gazdaságtanának vizsgálatával fognak
foglalkozni.

A Kisebbségi Körlevél VII. évf. 4, száma szerint az Egyesült-AJlamok
egyetemein két-háromszáz magyar orvos, mérnök, nyelvész, történesz
helyezkedett el, ha nem is mind mint professzor, legalább mint egyetemi
előadó. Ezzel szemben a magyaro), harmadik nemzedéke már legritkább an
tud mazyarul

Magyar írók külföldi sikereiről új abb hírek érkeztek. Emil Boleslav
Lukác, a pozsonyi teológiai kar magyarul is beszélő professzora irányítá-
sával s legtöbbször fordításában sorozatban fordítják szlovákra a magyar
irók műveit. Jókai és Mikszáth újabb fordításai után Nyirő elbeszélései,
Wass Albert: Farkasverem című regénye és "Babiloni vizek partján" címen
modern magyar lirai antológia jelent meg szlovákul. .

A Budapesti Lengyel Intézet Tadeus Fangrat fordításában Ady-anto-
lógiát jelentetett meg lengyel nyelven.

A Kárpátaljai Tudományos Társaság Tomcsányi Vilmos Pál, Kárpát-
alja kormányzói biztosának jelenlétében tartotta évi rendes közgyűlését.
A gyűlésen Ilniczky Sándor nagyprépost. a Társaság elnöke beszédében töb-
bek között a következöket mondotta: "A Kárpátaljai Tudományos Társaság
azért alakult, hogy levezesse azokat az idegenszerű irodalmi, kultur ális,
sőt ezeken keresztül politikai törekvéseket. arnelvek a multban szembe-
állították a ruszint a ruszinnal. Ugyanis az ú, n. nyelvi kérdések leple alatt
Kárpátalja két táborra oszlott. Az Ú. n. kultúregyesületeket politikai beállí-
tottságú egyének írányitottak. Végeredményben nem volt fontos a 'nyelv,
a ruszinok kultúr ája, mert a háttérben másért folyt a harc. A KTT fenn-
állása óta azonban ez a társaság a ruszin könyv és betű ügyében többet
tett, mint akár a Duchnovics és Proszvita egyesületek együttvéve."

A Hotvéiorszégi Magyar Közművelödési Közösségről a Sorsunk c.
foiyóiratban Sümeghy: ,.A horvátországi magyarság" c. Cikke számol be.
A Közösség alapszabályait 1942. ápr. 8-án hagyták jóvá, s Zágráb köz-
ponttal miriden olyan helységben fiókot állíthat, melyben a tagok száma
legalább húsz. A szervezkedés szép eredménnyel folyik a 70.000-nyi ma-
gyar kisebbségben. Harminc helység kért magyar tanítási nyelvű iskolát,
de ehhez csak 21 tanító állott rendelkezésre. A legnagyobbakhoz a tanítók
beosztását elvégezték,. de jóváhagyásuk a horvát közoktatási minisztérium-
tól még nem érkezett meg. A magyar iskolákötelesek jelenleg tanfolya-
r.nokon nevelődnek. '

A Magvető 1941. karácsonyi számában Ágoston Sándor ref. püspök
felhívást tett közé, melyben 4 önként vállalkozó református segédlelkészt

~



185

kért, hogyha egy éven belül megtanul horvátul, azonnal állást kap. 18
református segédlelkész jelentkezett, s hír szerint csak egy kérdezte meg,
mennyi fizetést fog kapni. A Református Életben ad hírt az egyik ilyen
Horvátországba került fiatal lelkész. "Eddig elmondhatjuk, hogy úgy
járunk-kelünk ebben a háborgó országban sértetlenül Isten csodálatos
hatalma alatt, mint Dániel és társai egykor. Itt a pap élete egybe van
forrva a népe életével.': Bombázás és par tizánharcok között harcolnak a
református magyárok lelkéért. . I

A magyarországi kisebbségi középiskolák a következöképen oszlanak
meg: -A németeknek Besztercén, Apatinban, Budapesten, Pécsett, Szász-
régenben Újverbászon van gimnáziumuk. Budapesten a népi német g imná-
ziumon . kívül Birodalmi Német Gimnázium is működik elemi iskolával
együtt, a magyar főiskolákra és egyetemekre képesítő érettségi joggal. -
A románoknak Kolozsvárt, Naszódon, Nagyváradon (állami gimn. román
tagozata) van gimnáziumuk. Összesen 1400 tanulóval, akik között ilyen
nevek szerepelnek az Értesítőkben: Covaciu (Kovács), Fodor, Haragos, Hor-
váth, Kiss, Péter, Silaghi (Szilágyi); stb. Visszaemlékezhetünk, mikor még
a kolozsvári magyar iskolákban is névelemeztek a románok. - A szlová-
koknak Kassán és Nagysurányban, a ruténeknek Huszton, Munkácson és
lJngváron van gimnáziumuic A hatalmas huszti intézménynek 700 növén-
déke van, köztük 185 magyar fiú, Munkácson 12 osztályban 451 növendék
tanul! - A szerbek az újvidéki és a zombori gimnáziumban tanulnak (össze-
sen mintegy 1'300 fiú- és leány tanuló).

FOly6iratok:
A Sorsunk c. folyóiratban, melyet a Janus Pannonius társaság ad ki

Pécsett, Temesi Mihály három közlernényben mutatta be az ormánsági
magyar gyerrnekjátékokat. Elképesztően együgyű és idegen gyermekmon-
dókákat, énekeket és játékokat tanítgató állami óvódáink felfigyelhetnének
ezekre a közleményekre! .

A Századokban egyik fiatal történettudósunk nagy érdekességű tanul-
mányt közöl: "Megoldandó kérdések az Intelmekben" círnen., s kirnutatja,
hogy az István király Intelmeiben "megrajzolt kétségtelenül történeti kép a
tudomány mai állása szerint bajosan illeszthető bele Szent István korába".
Utal a következő problémákra: az Intelmekben szereplő következö mondat:
"Ha akadnak egyesek a te hatalmad alatt egyszer, akik a Szentháromság-
nak ezt az egységét megosztani, kisebbíteni, vagy növelni akarnák, tudd
meg, azok az eretnekség fejének szolg ái, nem a Szentegyház gyermekei".
Ez az eretnekség pedig a XII-XIII. sz. fordulóján fordul elő először olyan
formában, hogy az Magyarországra is eljuthatott. 1183-ban átkozza ki a.
pápa a katharokat, patarénusok, Bresciai .Arnold híveit, s 1200-ban szólítja
fel Ill. Ince pápa Imrét, hogy lépjen fel ez ellen az eretnekség ellen. Az
Intelmek továbbá úgy állítja be a helyzetet, mintha a király nem ítélkez-
hetnék az egyház papjai felett, holott ez még szent László idején is termé-
szetes volt. A "soknyelvű" és "sokszokású" országról való Intelem is, vala-
mint egy nagyon fontos kifejezés ("kövesd az előző királyokat"), szintén
későbbi eredetre utalnak. Ezzel szemben szembeszáll Guoth Kálmán olyan
nézetekkel, melyek az Intelmeket mindenestül idegen eredetű anyag korn-
pilációjának tartják. A sokban Deér Józseffel vitázó cikk nagy érdeklödést
kelthet.

A Társadalomtudományban Imre Sándor 'cikkezik "A nemzetnevelés
fogalma" címen: "A nemzetnevelés mivoltának megértéséhez három foga-
lom elkülönítése és egymás mellé helyezése szükséges. Maga a nemzet-
nevelés szava az elvi alapot jelöli meg. A nevelés elméletének, szervezésé-
nek és gyakorlatának is központi gondolata a nemzet. A nemzetté nevelés
a nevelő örök feladata, a benső egység folyamatos munkálása, gondozása
ott is, ahol rend van és semmi nyelvi különbség, sem egyéb nem különíti el
egymástól a nemzet tagjait. A nemzeti nevelés pedig a nevelésnek a nem-
zet szükségleteihez, vagy is állapotához, feladataihoz, közvetlen tennivalói-
hoz és a nemzet tagjainak mindenkori minőségéhez való alkalmazása."
" ... A nemzetnevelés tehát nem valami különálló részlet a nevelés körében,
hanem valamennyi részlet összefogása a. nemzet gondolata körül, nem
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különleges feladat, de a nevelésnek elvi alapja. Ezért nem lehet örülni
annak sem, hogya Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban külőn ügy-
osztálya van a nernzetnevélésnek, holott az egész Minisztérium tevékeny-
ségétkellene ennek az elvnek irányítania."

Képzőművészet:
A Hadbavonult Olasz Művészek tárlatát meghosszabbították- a Mű-

csarnokban. Az olasz kiállítás nem annyira művészi irányzatával és szín-
vonalával, mint inkább mélyemberiességben keltett méltó feltűnést. Ebben
il mélyen átérzett humanitásban magasan felette állott az eddigi _ehhez
hasonló kiállitasoknak. Aldo Uggé: Emlékezés .és Lejárt szabadság C., Man-
freda Acerbo ; Mesél a hazatért C., Guglielmo Carro: Bucsu C., Blagio Poi-
dimani: A távozó c. alkotásai megragadóak. Nagy feltűriést keltett Aurélio
Quaglino: Fegyveres Victoriája, Fulvio Bianconi hadifogoly-portré sorozata
és Ezio Casteluzzi oroszországi életképsorozata. Vitterio di Coibertaida:
Páncélosok c. szobra térre kívánkozik.

Dezséry~Mórocz.

I

KONYYSIEM·IE
Deák Anasztaz: Szent Pál taní-

tása a megigazulásról. Különös te-
kintettel az ószövetségre és a Ró-
maiakhoz írt levélre. Pannonhalma,
1942, 87 lap. - A protestáns ol-
vasó nagy érdeklődéssei veszi ke-
zébe ezt a világosan és ügyesen
megírt dolgozatot. Természetesnek
tartjuk, hogy a katolikus teológus
a katolikus tanítás keretei közt
mozog gondolatmenetével cs meg-
állapításaiban arra az eredményre
jut, hogy Pál apostol tanítása össz-
hangban van a katőlikus dogrná-
val, nevezetesen a trienti zsinat
végzéseivel. Ez utóbbiak vizsgáló-
dásainak nemcsak a lezárásárrál,
hanem sokszor már a kiindulópon-
-foknái is szóhoz jutnak, úgyhogy
természetszerűleg és észrevétlenül
.színezik azt, amit a szerző az apcs-
tolnál olvas. Először vázlatos átte-
kintést ad arról, hogy mit tanít az
ószövetség a megigazulás ról, . Pál
apostolnal a megigazulást minde-
nek, előtt mint, az apostolnak, a
damaszkuszi útban nyert személyes
élményét ' rajzolja 'meg, majd a
Római levél alapján először a meg-
igazulás .Jciindulópontját", . "folya-
matát", végül "eredményét" veszi
tárgyalás alá. Az "Isten igazsága"
f ogalrnának tárgyalása sok tekin-
tetben mutatja, hogy ma mennyire
közeledett erre nézve a katolikus
és protestáns írásmagyarázat, nem
utolsó sorban azért, mivel a trienti

'.'

zsinat e f'og alorrinál inkább az
augustinusi értelmezés felé hajlott,
tehát a felé az értelmezés felé, mely
Luther számára is irányadó volt.
Az ellentét erősebben domboredik
ki, amikor a szerző a "megigazu-
lás" ("dikaioun") fogatmát nyoma-
tékosan az "igazz.á tevés" értelmé-
ben igyekszik biztosítani. Döntővé
azután azok a fejtegetések lesznek,
amikor a hit-fogalom tárgyalása
kapcsán arra az eredményre jut,
hogy "az első kegyelmet (prima
gratia) az ember nem tudja a ma-
ga erejéből megsze rezni", noha "a
megigazulás megszerzéséhez bizo-
nyos előkészületi cselekedetekre
van szüksége az embernek"- (hogy
ezek melyek, azt Pál apostol sza-
vaiból nem próbálja, de persze nem
is tudná igazolni!) -. "A megiga-
'zult ember a kegyelem állapotá-
ban" azonban "már tud érdemeket
is szerezni, s egyre jobban biztosít-
ja üdvösséget" (74-75. lpk), E pon-
ton azután a fejtegetés már telje-
sen szétveti a Pál apostol és az uj.
szövetség által általában adott ke-
reteket.

Nekünk evangélikusoknak abból
a szempontból is érdemes tanulma.
nyozni Deák Anasztaz írását, mert
ismét mutatja: a katolikus megiga.
zulás-tan ma már nem azonos av-
val a vulgáris katolíkus felfogással,
mely ellen egykor Luther hadba
szállt. A trienti zsinat végzései óva-



tosabbak is, de meg közelebb is
állanak az Újszövetséghez, mint a
középkori katolicizmus, De amikor
a trienti zsinat Luther ellen állást
foglalt, akkor' természetszerűleg
utat nyitott a leg alizrnusnak és mo-
ralizmusnak. Pál apostol harca azok
ellen, akik a törvény cselekedetei-
ből akarnak megigazulni, e felfogás
szerint történeti ernlékké és a jelen
keresztyén életállapot szempontjá-
ból értelmetlenné lesz. Tanulságos,
hogy Deák Anasztaz sem veti fel
a kérdést: miért kűz d a ker esz-
t y é n n é lett Pál apostol ak e-
res z ty é n gyülekezetben a cseleke-
detekből való megigazulás tanítása
ellen. Ha erre a kérdésre próbálna
feleletet keresni, akkor meg kelle-
ne 'látnia, hogy a lutheri értelme-
zésben még több igazság van, mint
amennyit így is hajlandó / kcnce,
dálni.

Nem tehetjük a tanulmány egyes
tételeit részletes kritika tárgyává.
Ennek azért sincs értelme, mivel a
szerző nem annyira a saját kutatá-
sai alapján formálja eredményeit,
mint inkább más katolikus írásma-
gyarázók munkája alapján. Viszont
sajnálatosnak látjuk azt, hogy azo-
kat a protestáns írásmagyarázókat,
akik ellen hadakozik, legtöbbször
csak másodkézből ismeri, így na-
gyon könnyen végez velük, mert
hiszen csak azt ismeri belőlük, amit
az általa idézett szerzők már úgy
is "megcáfoltak". Sajnálatos, hogy
ha hellyel közzel kezébe is vett
egyes protestáns rnunkákat, éppen
.az újabb és legfontosabb rnunkákat
nem ismeri (pl. egyenesen hiba,
hogy a fogalmi analíziseknél nem
ismeri a Kittel-szótár idevonatkozó
tanulmányait). Még sajnálatosabb,
hogy Luther állásfoglalását is csak
közvetve ismeri, ezért részben egé-
szen hamisan reprodukálja (téves
adat pl. hogy Luther Római levele
1515-ben "jelent meg"! vagy hogy
Luther a Jakab levelét a kánonból
"kiutasította"). A felekezetek közti
harcnak sincsenek az' ilyen téves
beállítások a javára, de még ke-
vésbbé segít keresni az egység út-
ját. Karner.

Bouhler Ph.: Nepoleon, egy zseni
.üstökös úiis. Fordította: dr. Olasz
Pál. Centrum kiadás. Ára 20.40 P.
- A Napoleonra vonatkozó művek
már egész könyvtárt töltenek
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meg. Hiszen nincsen a világtörté-
nelemben olyan nagy ember, aki-
nek alakja annyira megragadta vol-
na az emberek képzeletét, mint Na-
poleoné. Történettudósok megvilá-
gították pályájának minden pont-
ját. Ennek ellenére Bouhler egy
munkája most újra elvonultatja sze-
münk előtt a felragyogó és a le'-
hanyatló üstököst. Érdemes volt-e
ezt a munkát megírni? Feleletünk
erre: nemcsak érdemes, de szüksé-
ges is volt megírni. Miért? Azért,
mert a nagy ember mindig újabb
talányokat ad fel s az olyan em-
berek, mint Napoleon, minden kor
előtt új megvilágításban jelentkez-
nek és történelmüket minden ko r-
ban újra meg kell írni. A munkán
vörös fonál·ként húzódik végig az a
harc, melyet Anglia ellen' folytat.
Ezért akarja egész Európát köz-
vetve vagy közvetlenül uralma alá
hajtani. Fr anciao rsz ág ereje egy-
magában nem elegendő a nagy cél-
ra. Napoleon terve nem sikerült.
Miért? Mert számításon kívül hagy-
ta a nemzeti öntudatra ébredő né-
met néPI roppant dinamikus erejét.
Szinte kiérezz.űk a szerző sajnálko-
zását azon, hogy a francia és né-
met nép egymás ellen fordult és
Anglia húzza ebből az ellentétből a
busás hasznot. Különösen érdekes
és értékes része a munkának a.
Napoleon személyiségével foglalko-
zó része. Hasonlóképpen lebilincseli
figyelmünket az a rész, ahol mint a
katonáról szól, vagy ahol bukása
okait histórikus szemmel bogozza
elénk, A sok napoleoni arckép és
jellernrajz után egy ú], egy embe-
ribb Napoleon jelenik meg elöttünk.
Látja hibáit is, de ezek a hibák
csak olyanok mint a napfoltok: nem
zavarják a hatalmas égitest ragyo-
gását. A közel 400 oldalas, szép
reprcdukciókleal diszített, stílsze.
rűen csinos kötésű könyv esztéti-
kailag .is diszíti könyvtárunkat és
ezt a szép könyvet mindig olvasni
is fogjuk, ha Napoleont és ko rát
a mai Európ a élet-halál harcának
szemüvegén keresztül/akarjuk meg-
ismerni. Dr. Kamondy Zoltán.

Rantanen Vilmos: UJdÖzöttek.
Fordította Koren Emil. Győ r, 1943,
Harangszó-kiadás. - Ez a könyv
egy kareliai evangélikus finn csa-
lád sziberiai számüzetését és rnene-
leülésének a történetét írja le meg-
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rag adó, élénk, a figyelmet mind-
végig lekötő előadásban. A mai vi-
szonyok közt, amikor a bolseviz-
mus égető veszedelmét ismét a köz
vetlen közelben érezzük, ennek a
könyvnek igen nagy elteriedettsé-
get kell kívánnunk: valósággal az
u,tcára kellene dobni, hogy necsak
evangélikusok, hanem minden ma-
gyar olvassa és tanuljon belőle.
Ezért Koren Emil igen jó sz olg ála.
tot tett, amikor a könyvet ma-
gyarra átültette. Rantanen írása
megható módon tükrözteti a finn
felébredtek közvetlen gyermeki hi-
tét és ezért a könyv nekünk evan-
gélikusoknak különösen drága. K.

Eöttevényi Olivér: Ferenc Fer-
dinánd. Budapest, Egyetemi Nyomda
kiadása. - Az eJ.ső világháborút a
szarajevói gyilkosság indította el.
Ferenc Ferdinánd halála így sors-
szerűen lett a kiindulópontja azok-
nak a véres eseményeknek, ame-
lyeknek az első f ejezetét a mo-
narchia pusztulása és a rövidlátó
páriskörnyéki békék zá rták le. Már
ez a körülmény is érdekessé teszi
a Ferenc Ferdinánd alakjával való
foglalkozást, mert hiszen nem lehet
tisztára véletlen, hogy halála vál-
totta ki az első világháborút. Való-
ban, Eöttevényi könyve talán eb-
ből a szempontból a legtanulságo-
sabb: az egész -könyv arról szól,
hogy a volt trónörökös mennyire
látta a bajokat, melyeknek a mo-
narchia a hatalmába került. Min-
den igyekezetével arra készült,
hogy a monarchiát kir ag adja a sors
hatalmából s megmentse új fejlődés
számára. Milyen tragikus, hogy e
könyv alapján kénytelenek vagyunk
meglátni: éppen a volt trónörökös
sokszor hjhetetlenül felelőtlen és
-meggondolatlan tevékenysége, a
"belvedere-i mellékkorrnány" is
egyike volt azoknak a tényezők-
nek, melyek akaratlanul is segítet-
ték az ősi Habsburg-hatalom sír-
ját megásni. Nekünk magyaroknak
Ferenc Ferdinánd alakja különösen
is emlékezetes. Noha a magyarság
vezetői ismételten .rncgtettek min-
dent, hogy megnyerjék öt nemze-
tünk számára s noha pl. ismeretes
házasságkötési ügye körül éppen
a magyar kormány volt egyik leg-
főbb segítsége és támasza, mégis
az évek folyamán egyre több

balvéleménnyel és ellenszenvvel telt
el irányunkban. Eöttevényi rendki-
vül tanulságosan világ ít rá ezekre
a körülményekr c, de egyúttal jme g
is mutatja azokat a lelki rugók at,
melyek Ferenc Ferdinánd állásf og ,
lalást döntő módon meghatároz-
ták. Ferenc Ferdinánd azonban nem
kizárólag "történeti emlék": alak-
jában újból megelevenednek a Duna-
medence problémái, qzok a kérdé-
sek, melyek nagyrészt ma is meg-
oldatlanok s amelyek megoldása

-egyre inkább sorsszetűvé válik ma-
gyar hazánk jövendéje szempont-
jából is. Ezért Eöttevényi könyve
rnost különösen is tanulságos és
aktuális. kk.

Deutsche Theologie. Stuttgart,
Kohlhammer-kiadás. A folyóirat
most félévenkint jelenik meg, elő-
fizetési ára félévre 3 RM. - A f. é.
első füzet Rud. Alex Schröder és
Lohmeyer egy-egy tanulmányát tar-
ta~mazza. Amaz a keresztyénség
és $lmanizmus viszonyát tárgyalja
emté'l. pedig a magvetőről szóló pél~
dázatot értelmezi K.

rTatay Sándor: .Húsbegv ákedd",
(~e·gény.) - "Csipke". (Elbeszélé-
sek.) Budapest, Bolyai Akadémia.
- Reménységgel és szeretettel fi-
gyeltük Tatay Sándor írói fejlődé-
sét eddig is: evangélikus teológus-
nak indult s igen hányatott élet-
sorson keresztül érkezett el oda,
ahol ma áll. De a hányatott élet-
sorsban is hű tudott maradni ön-
magához és nem veszett el a kísér-
tések és hányattatasok áradatában.
Első regény-kísér letétöl ("Az eke")

_a "Húshagyókedd"-ig hosszú út van,
tele tapogatódzássaJ. és bizonytalan-
ságg al, de regényeit és elbeszélé-
seit mind jellemzi az erős egyéni
átélés nyiltsá ga, a dunántúli ma-
gyarság életlatása. széles látóköre
és kultúráltsága. Mindez azonban
a nélkül, hogy önmagát és magyar-
ságát elveszítené a kultúrában és
a városi életben. Ezért írásainak
erős földszaga van, akkor is, ami-
kor városi témákat dolgoz fel. A
"Csipke" novellai nagyobbrészt ilye-
nek. Van köztük a régi Tatay Sári-
dorra emlékeztető groteszk mese
is (kül. a hóhérnak és a vallásos
leányn-ak a története). A városi ala-
kokban az elhagyottakat, a maguk
útján küszködöket látja meg Tatay
es rajzolja meg nagy szeretettel.



Ez ad e részben rövid karcolatok-
'nak nemcsak életességet, hanem
igen s&k belső melegség et is. A
"Húshagyókedd" is így vonultatja
fel napjaink Budapestjét. A főIhős-
nek az alakja telve van "a sze rzö
saját élettapasztalataival. A többi
szereplö majdnem hogy tipussá vá-
lik, minden egyéni színeződés el-

·lenére. 'I'atay pompásan szemlélteti
bennük az utolsó tíz esztendő ma-
gyar társadalmi küzdelmeit és ke-
serű szájízzel fedi fel a magyar
megújulásra törekvó irányzatok
belső ürességét. így regénye éles

<társadalcmkritékévá lesz. Benne bát-
ran mutat rá a zsidókérdésnek a

. többi magyar problémákat sz inte
elfödő súlyosságára a nélkül, hogy
egyetlen szóval is szidná a zsidó-

.kat, vagy a szokásos antiszemita

.fr azeolog ia kelepcéjébe. hulJana .

.Ezért is olyan éles es életes a rajza.
Így lesz a regény meséje a magyar
társadalom vkameváljává, melyben

-csak az alulról jött és kemény mun-
kával feltörő magyarság mutatja a
jobb jövő reménységét. Ez a záró-
akkord letompít ja a groteszk és
üres karneváli felvónulás által' ben-
nünk keltett csömörérzetét, de nem
teszi befejezetté a regényt. Úgy
hisszük Tatay sem jutott el ebben
a regényben még sem azTg az i ma-
gasságig,sem az igazi mélységig.

.De hisszük azt is, hogyjó úton van
errefelé. K,

Veres Péter: Szűk esz·tendő. Bu-
'dapest, 1943. Magyar Éjet kiadása.
'--- A könyv a Falusi krónik a foly-
tatásának sz ámít. Ezzel együtt a
legigazibb és legszebb Veres Péter-
könyv. Amaz a pusztai, az állattal'
vesződő magyarember életét tárja
fel, emebben a falusi földmunkás
sorsa tárul fel, s a "féi'csipejű gaz-
dáé", aki ott akarja hagyni a tarisz-
nyát, hogy földbérlettel' a gazdál-
kodók köz é dolgozza fel magát.
Mindkettő felett pedig ott lebeg a
ké rlejhetetlem érthetetlen. kisz ámít-
hatatlan Idő, a szűk esztendő, mely,
ben hiába minden, egyik baj a má-
sik után,s a szegényember csóréri
marad, reménytelen és rongyosan,
hiába a tenger munkája, A könyv
tulajdonképen két részből áll. Az
első a földmunkás naplója, második
a bérlettel próbálkozó ember rajza:
a szűk esztendő. Az első derűsebb,
a szegénységbe bele törődött ember

/
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küszködése a munkáért, s a munka
sovány béréből. Az alföldi falu al-
sóbb rétegeinek nagyszerű rajza.
Társadalmi élete, magánélete úgy,
amint az a télutó nagy inségében,
a kifogyott kamrák igézetében fo-
lyik, s úgy, amint megindul a ta-
vaszi kűz delern a munkáért. A törzs-
magyarság egy 'hatalmas rétegének
élete ez, az olcsó ember élete a
drága világban. Tökéletes szocio-
gráfia és tökéletes irodalom. A
"Szűk esztendő" kornor színeivel,
kilátástalanságával megüli az ol-
vasó lelkét. így érti meg az ember,
mit is mond a magyar, amikor azt

.rnondja: "Szegény embert még az
á,g is húzza" és itt értjük meg, mi
is az a rossz termés, a szűk esz-
tendő éppen azoknak, akiknek sem-
mijük sincs azonkívül, amit éppen
reménységgel elvetettek Ahogyan
Veres Péter leírja, hogyan folyik
egy földbérlet re az árverés, hogyan
folyik a tehénvásár, hogyan lesi
a bérlet vállalkozására mindenét
feltett ember az időt, a földet, az a
legnagyobb magyar irók tollára
való. A Falusi króníkával együtt a
Szűk esztendő az a két Veres Pé-
ter-könyv, amit mindenkinek el kell
olvasnia. dyl.

Bucsay Mihály: A reformátorok
úrvacsorai v1tái. Sárospatak-Buda-
pest, 1942. (A Sárospataki Főiskola
Kiadványai.) 26 lap. - A reformá-
torok úrvacsorai felfogását helye-
sen előadni és lemérni igen nehéz
feladat. Igen jól kell ismerni nem-
csak az egyik vagy másik, hanem
valamennyi fél idevágó felfogását S
az annak kifejtésében érvényesülő ?

mozgató erőket. Bucsay magánta-
nári előadásnak készült s genetikus
módszerrel felépített dolgoza ta 'min-
denesetre azt a látszatot kelti, hogy
szerzője nemcsak a svájci reformá-
torok felfogását ismeri közvetlenül
és alaposan, hanem aLutherét és
a közvetítökét is. Mégis az a végső
megállapítása, hogy a reformáció-
nak legfőképen éppen az úrvacsorai
tan miatti kettészakadását egyedül
Luthernak és epigonjainak a saját
exegézisükhöz és dogmatikai spe-
kulációikhoz való merev ragaszko-
dása okozta, .- a nemszakember-
ben is gyanút kell ébressz en az elő-
adás higgadt elfogulatlansága iránt.
Valóban: Bucsay csak Luthernál lát
makacsságot, megnemértést, sőt
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Ez ad e részben rövid karcolatok-
'nak nemcsak életességet, hanem
igen s&k belső melegséget is. A
"Húshi:(gyókedd" is így vonultatja
fel napjaink Budapestjét. A főlhős-
nek' az ála'kja telve van /a szerző
saját élettapasztalataival. A többi

. szer eplő majdnem hogy tipussá vá-
lik, rninden egyéni .színeződés el-

·lenére. 'I'atay pompásan szemlélteti
.bennük az utolsó tíz esztendő ma-
gyar társadalmi küzdelmeit és ke-

-serü szájízzel fedi fel a magyar
rnegújulásra törekvó irányzatok
belső ürességét. így regénye éles
t ársadalomkribikává lesz. Benne bát-
ran mutat rá a z.sidókérdésnek· a
többi, magyar problémákat szinte
elfödő súlyosságára a nélkül, hogy
egyetlen szóval is szidná a zsidó-
.kat, vagy a szokásos antiszemita
, frazeologia kelepcéjébe. hullana.
.Ezért is olyan éles es életes a rajza.
így lesz a regény meséje a magyar

,társadalomkarneváljává, melyben
-csak az alulról, jött és kemény mun-
kával feltörő magyarság rnutatja a
jobb jövő reménységét. Ez a záró-
akkord letompít ja a groteszk és
üres karneváli felvdnulás által' ben-
nünk keltett csömörérzetét, de nem
teszi befejez etté a regényt. Úgy

.hisszük Tatay sem jutott el ebben
a regényben még sem az igazi ma-
gasságig,sem az igazi rnélység ig.
De hisszük azt is, hogyjó úton van
errefelé. K.

Veres Péter: Szűk esz'tendő. Bu-
dapest, 1943. Magyar Él'et kiadása.
'-- A könyv a Falusi 'krónika foly-
-tatásának számít. Ezzel együtt a
'legigazibb és legszebb Veres Péter-
könyv. Amaz a pusztai, az állattal'
veszödö magyarember életét t árja
fel, emebben a falusi földmunkás
sorsa tárul fel, s a "fé1'csipejű gaz-
dáé", aki ott akarja hagyni a tarisz-
nyát, hogy Iöldbérlettel' a gazdál-
kodók közé dolgozza fel magát.
Mindkettő felett pedig ott le'bega
kérlejhetetlern érthetetlen, kíszárnít-
hatatlan Idő, a szűk esztendő, mely,
ben hiába minden, egyik baj a má-
sik után, s a szegényember csóren
marad, reménytelen és rongyosan,
hiába a tenger munkája. A könyv
tulajdonképen két részből áll. Az
első a földmunkás naplója, második
a bérlettel próbálkozó ember rajza:
a szűk esztendő. Az első derűsebb,
a szegénységbe beletörődött ember
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küszködése a munkáé rt, s a munka
sovány béréből. Az alf.öldi falu al-
sóbb rétegeinek nagyszerú rajza.
Társadalmi élete, magánélete úgy,
amint az a télutó nagy inségében,
a kifogyott kamrák igézetében fo-
lyik, s úgy, amint megindul a ta-
vaszi küzdelem a munkáért. A törzs-
magyarság egy 'hatalmas rétegének
élete ez, az olcsó ember élete a
drága világban, Tökéletes szocio-
gráfia és tökéletes irodalom. A
"Szűk esztendő" komor színeivel,
kilátástalanságával megüli az ol-
vasó lelkét. így érti meg az ember,
mit is mond a magyar, amikor azt

.rnondja: "Szegény embert még az
ág is húzza" és itt értjük meg, mi
is az a rossz termés, a szűk esz-
tendő éppen azoknak, akiknek sem-
mijük sincs azonkívül, amit éppen
reménységgel elvetettek. Ahogyan
Veres Péter leírja, hogyan folyik
egy földbérletre az árverés, hogyan
folyik a tehénvásár, hogyan lesi
a bérlet vállalkozására mindenét
feltett ember az időt, a földet, az a
legnagyobb magyar Irók tollára
való. A Falusi króníkávaí együtt a
Szűk esztendő az a két Veres Pé-
ter-könyv, amit miridcnkinek el kell
olvasnia. dyl.

Bucsay Mihály: A reformátorok
úrvacsorai vitái. Sárospatak-Buda-
pest, 1942. (A Sárospataki Főiskola
Kiadványai.) 26 Iap. - A reformá-
torok úrvacsorai felfogását helye-
sen előadni és lemérni igen nehéz
feladat. Igen jól kell ismerni nem-
csak az egyik vagy másik, hanem
valamennyi fél idevágó felfogását s
az annak kifejtésében érvényesülő ~
mozgató erőket. Bucsay magánta-·
nári előadásnak készült s genetikus
módszerrel f'elép ített dolgozata 'min-
denesetre azt a látszatot kelti, hogy
szerzője nemcsak a svájci reformá-
torok felfogását ismeri közvetlenül
és alaposan, hanem aLutherét és
a közvetítőkét is. Mégis az a végső
megállapítása, hogy a reformáció-
nak legfőképen éppen az úrvacsorai
tan miatti kettészakadását egyedü]
Luthernak és epigonjainak a saját
exegézisükhöz és dogmatikai spe-
kulációikhoz való merev ragaszko-
dása okozta, .- a nemszakember-
ben is gyanút kell ébressz en az elő-
adás higgadt elfogulatlansága iránt.
Valóban: Bucsay csak Luthernal lát
makacsságot, megnemértést, sőt
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idegenszerű (skolasztikus) spekul'á-
ciót. Pedig pl. Marburgban valója.
ban Luther tanusított a másik rész.
ről nem méltányolt engedékenysé-
get, viszont Zwing li. ragaszkodott
makacsul álláspontjához. Zwingli ta-
nításának hibáját Bucsay csupán
exegézisének hiányosságában látja,
de sem nála, sem Kálvinnál nem
látja meg gondolkodásuknak az
evangéliumtói idegen mozgató ru-
góit (pl. a tisztára racionális logi-
kát), amelyek valóban spekuláció-
hot vezetnek. Viszont még kevésbbé
látja és érti meg azokat a tiszta s
nagyon komoly vallásos érdekeket,
amelyeket Luther, ellenfeleinek ér-
velésétöh kényszerítve, olykor köz-
'keletű, bár az evangéliumi gondol-
kodást ugyancsak zavaró kifejezé-
sekkel (substantialitás, ubiquitás)
igyekezett biztosítani. Végered-
ményben Bucsay dolgozata az úr-
vácsorai tanbeli ellentét mélyebb
elemeinek és rugói nak teljes f'eltá.
rása hiányában, látszólagos iö igye-
kezete ellenére mégis egyoldalú és
elnagyolt. Több részlet-tévedése
közül csak azt az egyet említem
meg, hogy Luther nem apá pa-
s á g, hanem "Az egy há z babiloni
fogság áról" címen írta meg egyik
fő reformátori iratát. W. D.

v. Walter, Johannes: Christen-
tum und Frömmigkeit. Gesammelte
Vortrag e und Auf satze. - Güters-
loh, 1941. "Der Rufer", Evang.
Verlag, H. Werner achf. V,
366 lap. Ára 9.50 RM. - Az 1940-
ben elhunyt s az újabb Luther-
kutatás terén is jó nevet szerzett
rostocki egyháztörténésznek -"-- a
Luther teológiájáról tartott elő-
adásai után - tizennyolc, nagyrészt
még nyomtatásban meg nem jelent
kisebb-nagyobb értekezését adták
ki tanítványai ebben a kötetben. A
kötet címével Walternak azt az
egyháztörténetírói felfogását kíván-
ták érzékeltetni, hogy az "egyház"
története helyett inkább a keresz-
tyénség történetet igyekezett nyuj,
tani, ebben pedig a hangsúlyt a
kegyesség történetére vetni. Ezt a
szempontot a kötetben kiadott ta-
nulmányok közül legátfogóbban a
vallásos determinizmus történeti át-
tekintése képviseli. Különben a ta-
nulmányok javarésze Lutherral, il-
letve a reformációnak egy-két, év-
fordulók révén aktuális eseménye-

vel foglalkozik, s részben ebben az
összefüggésbe tartozik az Eras-
musról szóló két tanulmány is.
Ugyancsak a kegyességtörténeti
szempont érvényesül a pietizmusról
és Franckéról tartott előadásokban
is. Az ókori egyházra vonatkozó
néhány tanulmány is van a kötet-
ben; lényegében ide esik pl. a kato-
licizmus és protestantizmus problé-
máját kettőjük történeti gyökerei-
nek feltárásával tárgyaló értekezés
is. - A részben régebbi eredetú
tanulmányokat a kiadó néhány
szükségesnek látott újabb iroda-
lomra váló utalással egészítette ki,
Legtöbbjük, ha itt-ott talán kissé
túlhaladottnak is látszik, szerzőjük
halála 'után is adhat újabb eredmé-
nyekhez segítő indításokat. W. D.

Kiss Sándor: Péter apostol első
levelének magyarázata. Pápa, 1942"
103 lap. - Kiss Sándor nem ad tu-
dományos teológiai magyarázatot
Péter első leveléről, arra sem tö-
rekszik, hogy a levél gondolatmene-
tét és annak fogalmait sajátos ösz-
szefüggésükben tárja Iel. "Gyakor-
lati" magyarázatot ad, azaz a levél
mondanivalóját közvetlenül alkal-
mazza és aknázza ki a gyülekezeti
élet szükségletei számára. Ezt két-
ségkívül ügyesen és szemléletesen
teszi, úgyhogy a tárgy iránt érdek-
lődő olvasó örömmel és belső nye-
reséggel használhatja a könyvet.
Hisszük, hogy az első sorban a Bib,
liát olvasó laikusoknak jó sz olg ála-
tot tehet. K_

Grundmann Walter: Germanen-
tum.t Chrlsientum, Judentutn. II. kö-
tet. Leipzig, 1942, Georg Wigand
kádása. 416 lap, ára 8.40 RM. -
Ez a kötet a "germáns,ág, keresz-
tyériség és zsidóság" kölcsönös vi-
szonyának a felder ítését szolgáló
tanulmányokat tartalmaz és a zsi-
dóknak a német egyházi életre gya-
korolt befolyását vizsgáló intézet
munkájából származik (mint az L
kötet is, 1. Ke r. Ig. 1941, 339. lap).
A tanulmányokközü\ az elsőben
Eis en h u tha "germán, zsidó és
keresztyén isteneszmét" vizsgálja: a
keresztyén isteneszrnér ől előadottak
fogyatékosak, a. zsidó isteneszmérőf
mondottaknál pedig a szerzö egy-
általán nem tudja igazolni,· hogy
valóban az általa elmondottak a
jelJegzetesek a ,z s id ó isteneszme
szempontjából. Oe tanulmánya még-
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is tanulságos annak reven, amit a
modern "germán" "istenhitről"
mond. Gr und ma n nnak két tanul-
ságos tanulmánya van a kötetben:
egyik az "ap,okalyptikus" és a né-
met történelemszemléletről, a má-
sik az újszövetségi "messiás"-prob-
lémáról.vAmaz a biblikus "apoka-
Iyptikus" történelemszemlétettel
szemben a ném et, a népiségben gyö-
kerező történelemszemléletet pró-
bálja érvényesíteni, emez arra mutat
rá, hogy Jézus személyi titkának a
f eltárásár a elégtelen a zsidó "messi-
ás"-fogalom.Wa gen f üh r er az Új-
szövetség egyház-fogalmáról, poh 1-
m ann a liberalizmus Jézus-képéről,
Euler az ókori Kelet felkutatásának
a tör ténetéröl és annak az ókori
faj, -kérdésekre vonatkozó eredmé-
nyeiről ad áttekintést, Ber tra m ta-
nulmánya pedig a zsidó Josephus-

, szal foglalkozik. Ko ep p a "germán
lélek" történetével, Me y e r - E r l a c h
pedig az északi keresztyénségről
írt tanulmányában főként a dán
Grundviggal foglalkozik. Végül
Hun ger a "zsidó" pszichoanalízist
állítja szembe a "ném et" lelkigon-
dozással. - E tanulmányok részle-
Les bírálatára nincs mód: bár van
köztük sovány és gyenge ís, a jeg-
több mégis valóban problémát pr»-
bál megoldani, s ha a megoldás
keresztülvitele ellen kifogásokat is
lep et tenni, mégis van mondaniva-
ló juk. A szerzők valamilyen formá-
ban leginkább azt a követelést 31-
Iítják fel, hogy a keresztyénséget
oly módon kell "németté'" tenni,
hogy belőle a zsidós elemeket (s
ezekkel együtt az Ószövetséget is)
kiközösítik. Anémet f'ajiságriak ma-
gában véve határozatlan és 'tág fci~
galrna így lesz mértékévé a keresz-
tyénségnek, Hogy ez a keresztyén-
ség megüresítését, sőt egyenesen
megszüntetését eredményezi, a szer-
zök, úgy látszik, nem veszik észre,
~ aminthogy azt sem látják, _hogy
a keresztyénség ilyen értelmű ger-
manizálásával sehogyan sem tesznek
jó szelgálatot anémetségnek. K

Masci 8.: Az élet szolgálatában.
Budapest, Singer és Wolfner kiadás.
- A sok orvosregény után most
egy sebész visszaemlékezései 'van-
nak előttünk. A regények bizonyára
élvezetesebbek, mint egy sz akem-,
bernek bármily elevenen, szemléle.
tesen és belső melegségtől átfűtött
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irasa, De ez az' utóbbi megis csak
életesebb és sok vonatkozásban
megragadóbb. A laikus átlagolva-
sót valószínűleg inkább az egyes
érdekes "esetek" fogják érdekeini
s a többi, sokszor már fejtegetéssé
váló részt talán inkább átlapozza.
Pedig a könyv igazi -értékei itt van-
nak: sok tanulságos szempont az
orvosi murrka elspecializálódása, az
orvosképzés hibái ellen stb. Különö-
sen értékes az emelkedett erkölcsi
felfogás és.rhivatástudat, rnely ben-
ne megszólal, valamint az egyház
munkájának és a keresztyén hitnek
a megbecsülése. r.

Michel Otto: Das' Zeugnis des
Neuen Testaments von der Ge-
meinde. Göttingen, 1941, Vanden-
hoeck & Ruprecht-kiadás, 98 lap, ára if

4.80 RM. - Michel könyve kritikai
áttekintést ad az Ujszövetség egy-
házfogalmáról úgy amint az az
utolsó emberöltő teológiai munká-
jában tükröződik. Mások rnunkájá-
nak a kritikai számbavétele alapján
fejti ki azután saját álláspontját.
Ez a módszer egyfelől lehetövé
teszi, hogy alaposan tájékozódjunk
azokról a vitakérdésekről, rnelyek
az Újszövetségnek az egyházra vo-
natkozó bizonyságtételei tekinteté-
ben támadtak, másfelől pedig mö.
dot ad a szerzőnek arra is, hogy
hibás szempontokat f elszámoljon és
a kutatást továbbvigye. Különösen
tanulságos annak kifejtése és hang-
súlyozása, hogy az egyház lényege
nem ragadható 'meg szociológiaí
szerkezetében, vagy tagjainak sze-
retetközösségében, 'hanem Krisztus-
ra vonatkozásában, az igében és
Isten kinyilatkoztatásában áll elénk.
Ezen a ponton Michel könyve köz-
vetlen aktualitást nyer a mai egy-
házi élet és munka számára is: az
Újszövetség bizonyságtétele így lesz
helyes értelemben az egyház mun-
kájának a koronájává.· K.

8ieder Werner: Ekklesia und
Polis im Neuen Testament und in
der Alten Kirche. Zürich, 1941,
Zwingli-Verlag. 184 lap, ára 5.80
sv. fr. - Bieder abból a kérdésből
indul ki, mit jelent az újszövetségi
"város" ("polis", v. ö. Zsid. 12, 22)
ill. "mennyei Jeruzsálem" képzete
az "egyház", fogalmához való vi-
szonyban. Majd a "polis" fogalmá-
naka görög gondolkodásban ki ala-
kult jelentéstartalmát. vázolja fel



Szerkesztésért és kiadásért felelős: Líc, Dr. Karner Károly.
Ilaross-nyoroda: Uzsaly é. Koncz (Haranllazó nyomdája) Gyór, Andrássy-ú! 24.

192

S .azt a kérdést vizsgálja,' hogy
a görög polis-fogalern milyen ha-
tást gyakorolt az egyház-fogalom-
ra, ill. az egyház valóságának a
gyakorlati alakulására az ókori egy-
házban. Fejtegetései e ponton meg-
döbbentöen érdekesek és izgalma-
san tanulságosak, mert egy saját-
ságos metszetben mutatják, hogyan
árasztotta el a görög gondolkodás
a keresztyénséget és hnmalyosltotta
el annak eredeti tartalmát. Kár,
hogy a tanulmány filológiai exeg e-
tikai megalapozása nem kifogásta-
lan s hogy a szerző nem teszi vizs-
gálat tárgyává azt a másik, ugyan-
csak égető kérdést, hogy az ókori
egyház hogyan és mit 'őrzött meg
az egyházra vonatkozó tanításban
az Újszövetség gondolatvilágából.
Egy utolsó fejezet Peterson Erik
egyházfegyelmét veszi kritikai vizs-
gálat alá, K.

Pfeiffer Miklós: A katoIikus
Egyház és a hazai nemzetiségek.
A Láthatár kiadása, 39 lap. - E
tanulmány a Láthatárban jelent
meg, mint előadás pedig az 1942.
évi Debreceni Nyári Egyetemen
hangzott el. Az alapvetés a római
katolikus egyháznak a nemzeti és
nyelvi téren való tanításával, e ta-
nítás mult- és jelenbeli megvaló-
sulásával foglalkozik. A derekas
rész a hazai vonatkozásokat tár-
gyalja; ismerteti a Trianon elötti
M~gyarország nemzetiségi helyze-
tét, a Trianon miatt bekövetkezett
változásokat a római katolikus egy-
ház kormányzatában, a leszakított
területeken kisebbségi .sorsba ke-
rült magyar római katolikusság
helyzetét, végül a megnagyobbodott
Magyarország nemzetiségi kérdé-
seit. A'L előadás szük kerete foly-
tán csak vázlatot kaphatunk, de ez
elég a tájékozódásra, Pfeiffer Mik-
lós kassai székesegyházi kanonok a
Felvidéken élte át Trianon kersza-
kát; ezért érthető, hogy a felvidéki
helyzetet viszonylag részletesebben
tárgyalja, mint Pl. az erdélyit, ho-
lott az erdélyi latin szertartású
római katolikus .magyarok szomorú
tapasztalatairól is lehetett volna

egyet-ma t közölni. A szerzö maga
is rámutat arra, hogy "kevés kér,
désben olyan megegyező a külön-
féle krisztushívő hi-tvalláso-k állás-
pontja, mint épen a nemzeti és
nyelvi kérdésekben";' véleménye
szerint "ép a nemzeti és nyelvi kér-o
dés egyike azoknak, amelyeiknél a
testvéri együttműködés nagyon is
közelfekvő". Az evangélikus egyház
nemzetiségi kérdéseivel foglalkozva,
valóban számot kell vetnünk a ró-
mai katolicizmus nemzetiségi-nyelvi
problémáival és használnunk kell az
olyan rvilágos szerkesztésü és tár-
gyilagos tanulmányt, mint amilyen
Pfeiffer Miklósé. S. J.

Pálfi Miklós: Jelentés a hallel
egyetemi magyar és délkeleteuró-
pai egyházi kutatóál/omás működé-
sének második szakaszáról. Buda-
pest, 1943. - Szerző részletes-en be-
számol jelentésében a kutatóállornás.
murrkaköréről (egyetemi előadások,
nyelvtanfolyamok, kutató rnunka,
stb.), mely a háború megnehezí-
tette körülmények miatt az elmult.
évben főképen a. Hallei Magyar
Könyvtár (kb. 12.000 mű) szakszerű
könyvtárí feldolgozására szo rítko-
zott, Elödjeinek, valamint a hazai
könyvészetriek adatait új eredmé-
nyei alapján revideálta, kiigazította
és kiegészítette. A 16-18. századi
történelem, különösen pedig a ma-
gyar protestáns egyháztörténet ku-.
tatásához - oly' nagyfontosságú és
még ki nem aknázott Hallei Ma-
gyar Könyvtár (egy kisebb része az
utóbbi időben a berlini Collegeum
Hungaricumba került), így nemcsak
alapos, de könyvtártudományilag is.
szakszerűnek mondható feldolgozást,
nyert. F. I.

Túróczy Zoltán: Isten ismerete.
2. kiadás. Megrendelhető: Celldö-
mölk, "Lelkipásztor" kiadóhivatala, .
ára 4.20 P. - E kötet első kiadását,
1942. augusztusi számunkban ismer-
tettük. A részletes ismertetésre
nézve utalunk említett számunkra,
egyébként pedig örülünk annak.
hogy ebből az értékes -kiadványból
új kiadás vált szükségessé. K.
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A magyar protestáns egyházi tudományos életet figyelemmel' kísérök
, előtt ismeretes Zoványi Jenőnek az a támadása, amelyet Revész Imre ellen

"Új egyháztörténetírás" c. füzeteben (Keresztény Magvető Füzetei, 31.' sz.,
Cluj-Kolozsvár, 1940.) intézett, ismeretes továbbá Revész Imrének az ,;Új
egyháztörténetirás"-ra kibocsátott "Nyilatkozat"-ára (Protestáns Szemle,
1940., 3. sz., 88--91. 1.) Zoványi Jenő viszonválasza .Révész Imre válasza
Révesz Imrének Zoványi Jenöröl" címmel (Keresztény Magvető, 1940., 2. f.,
68-75. 1.); ugyancsak ismeretes, hogyetámadások ellenére Revész Imre
- tárgyi bíráló megjegyzéseinek fenntartásával - Zoványi Jenő nagy
tudományos érdemei mellett tett bizonyságot a Zoványi által a Theolog iai
Lexikon részére írt cikkek bírálatában, a cikkek ellen más oldalról történt
támadással kapcsolatosan (Adalékok a következö cimű kiadvány előtörté-
netéhez: Zoványi Jenő cikkei a "Theologiai Lexikon" részére a magyar-
országi protestantizmus történetéről. Kézirat gyanánt, Budapest, 1940. cím-
mel). Zoványi legutóbb megjelent "Akadémikus, céhbeli és dilettáns egy-
háztörténetírók" címü füzetébert (Budapest, 1943'.) többek között Revész
Imrévei is foglalkozik és támadását ellene még hevesebben megismétli.
A fentiek ismeretében úgy is, rnint Révesz Imre tudóstársai. munkatársaí
és tanítványai, úgy is, mint a magyar protestáns tudományos élet munkásai,
megállapitjuk a következőket:

1. Révész Imrét mindeddig olyan tudósnak ismertük meg és tartjuk,
aki egyrészt mindig alázatosan elfogadja a tárgylas bírálatot és hajlandó
annak érvei előtt meghajolva a maga megállapításait esetenként kiigazítani,
másrészt pedig elfogadja és tiszteletben tartja az övétöl eltérő vagy azzal
ellenkező teológiát, illetőleg világnézetet valló tudósok tudományos ered-
ményeit is. .

2. Kifejezést adunk ama meggyőződésünknek, hogy Ísten igéje, amely
annak az Istennek szava, aki egyedüli Ura a történelemnek, a történet-
tudományi értékelésben is hivatva van megadni a végső és döntő irányi-
tást. Ennek alapján valljuk az evangéliumi történetszemlélet föltétlen lét-
jogosultságát és ehhez ragaszkodunk. Ugyanakkor azonban tiltakozunk az
ellen, hogy az evangéliumi történetszemléleletet bárki is akár nyilt, akár
rejtett egyházpolitikai vagy világi politikai tendenciákkal azonosnak igye.
kezzék feltürrtetní.

3. Eppúgy elismerjük természetesen azt a jogot, hogy más álláspont
vallói az evangéliumi történetszemlélettel ellentétes felfogásukat kifejtsék
és azt előbbivel ·szembeállítsák. Teljes mértékben elítéljük azonban azt,
hogyha ez a szembeállítás szernélyeskedő módon, általában nem a minden
tudományos és világnézeti meggyőződésnek kijáró tiszteletadással történik.
Kifejezzük azt a reményünket, hogy a Zoványi Jenő e téren való példa.
adása protestáns egyházi tudományos életünkben nem fog követökre találni.

1943. évi július hó l-én.

Benedek Sándor s. k., Bodonhelyi József s. k., Czeglédy Sándor s. k.,
Deák János s. k., Erdős Károly s. k., Esze Tamás s. k., Gönczy Leios s. k.,
Hetsénvt András s. k., Imre Lsios s. k., Juhász István s. k., Kathona Géza
s. k., KálJay Kálmán s. k., Makkai Sándor s. k., Maksay Aibert s. k., Mátyás
Ernő s. k., Nagy András s. k., Nagy Barna s. k., Nagy Géza s. k., Pap László
s. k., báró Podmaniczky Pál' s. k., Pongrácz József s. k., Prőhle Károly s. !k,
Soós Béla s. k., Sólyom Jenő s. k., Szabó Zoltán s. k., Tavaszy Sándor s. k.,
Tóth Endre s. k., Tóth Leios s. k., Török István s. k., Varga Zsigmond s. k.,

Vasady Béla s. k., Wiczián Dezső s. k., Zsiros József s. k.



Balatoni evangé1izáló eMndHhetek férfiaknak és nüknak~
Gy II n eid i á 8 o n férfiaknak az Evan~éllkai BelmJwióiOtth.onbNl,

fiúknak párhuzamosan egy közetí villa telepen lesz evan,iélitálÓ csendell hét
al Evangélikus Testvéri Szolgálat rendezésében aug. 23. estétöl aug. 30.
reggelig. A teljes ellátás és összes költség egész hétre a vasúti jegyen kivül
férfiaknak 38, fiúknak 36 pengő es a liszt-zsír-cukoradagok. A hazautazás
a balatoni MÁV utoidénykedvezménnyel teljesen ingyenes! Részletes pro-
gramm, felvilágosítás, jelentkezés: Ev. Testvéri Szolg álat, Budapest. I.,
Verböczy-u, 28. Telefon: 160-468. - Az asszonyok-édesanyák s a leányok
csendeshetein (jún. 15-júl. 15.) idén is ugrásszerűen nőtt a részvétel. A leá-
nyokén az 1940·ben történt kezdéskor 48-an, 1941-ben 67-en, 1942-ben IOg.en,
idén pedig 203-an vettek részt. Asszonyok-édesanyáknak 1941-ben volt elö-
ször csendes hét; a résztvevők száma 25-ről 1942-ben 87-re, idén pedig
156-ra nőtt. Ezek a számok csak sejtetni engedik azt az egészen rendkivüli
áldást, amelyet Isten ezekre a kegyelemből támadt lelki elcsendesedésekre
árasztott. Férfiaknak mult évben volt először csenhes hét Gyenesdiáson 56
résztvevővel, fiúknak pedig az E. T. Sz rendezésében mcst lesz először.

Hívjuk fel mindenkinek a figyelmét ezekre a hátralévő alkalmakra.
Gondoljunk rá, hogy meanyire kimondhatatlanul szüksége van ma a leg-
erősebbnek is arra, hogy teljes lelkierőt nyerhesserr a jelen és jövő minden
lehetőségévei szemben!

Megjelent! Napjaink égető kérdése!

HalhalalláDság vagy feltámadás!
írta: Karner Károly.

TARTALMÁBÖL: 1. Halál, halhatatlanság, feltámadás. Fenyeget a ha.
láll - A halál Itélet! - Menekülés a halál elől. - A feltámadás remény-
sége. - Örök élet. - A .Iélek. halhatatlansága": "Lélek" és "halhatatlan-
ság" a filozófiában, a keresztyén tanításban és modern gondolkodásban. -
Mit mond a Biblia? - Halál utáni élet és halhatatlanság. - Az Uíszövet-
ség és a "halhatatlanság". - A "lélek" a Bibliában. - Jézus és a lator. -
.Krisztusnél lenni." - A feltámadás üzenetének jelentősége. - Megváltás
és feltámadás. - Feltámadás és új teremtés. - Halhatatlanság vagy fel-
támadás? - Ára: 1.20 P. - Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában, Sopron, Arany J.·u. 9.

1. Giertz Bo: Házát kősziklára építette. Svéd egyházi regény az utolsó
három nemzedék életéből és küzdelmeiből. Eredetiból fordította: Wolf
Lajos. 320 oldal. Ára fűzve: 10 P, kötve 13 P.

2. Granvalszky Károly: Az evangélikus valtástanítas célja tárgyi szempont-
ból. Az evangélikus teológiai dolgozatok első füzete. 70 oldal. Ára
fűzve: 2.50 P.

3. Liturgikus istentiszteleti rend. Lelkészi szolgálat. Ára fűzve: 2 P.
4. Maróthy Jenő: Szegények szíve, A korán elhunyt kíváló evangélikus

író összegyüjtött novellái. 190 oldal. Ára fűzve: 6 P, kötve 8.50 P.
5. Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. A nagysikerű munka

második, 'bővitett kiadása, sorozatosan megjelenő füzetek alakjában.
Eddig 'három füzet jelent meg. Az 1. és 2. füzet ára egyenként 24 filllér,
a 3. füzet ára 32 fillér. Egy·egy f.üzet 32 oldal terjedelmű. A még hátra-
levő három füzet a nyáron jelenik meg.

6. Scholz László: Isten fegyverzetében. Ef. 6, ll-20 magyarázata, a
"L éle k 'k ard j a'' círnü sorozat első füzete. 56 oldal. Ára fűzve: 1.20 P

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltjában: Budapest, VIlI.,
üllői-út 24.
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