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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuni üzenetének korszerü tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet ősszes aktuális problémáit megvilágítja. tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkália evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megüjhodásét.



Hősies keresztyénséq,
Máté 5,3-10.

A hegyibeszéd bevezető sorait sokszor tekintették vígasztaló igéknek,
pedig minden sora szent lelkesítésnek a beszédét tartalmazza. Nem megrokkan-
takhoz szól Jézus, hanem nagy küzdelemre indulókhoz, akiket a hősiesség lel-
kével akar megteliteni. A mi időnkben nagy szükség van arra, hogy ezeket a
régi keresztyén erényeket, melyek győzelmes elszántságot jelentenek, magunk-
ban fölelevenítsük, mert többet mondanak, mint a lármás harcizaj. Hősiességre
van szükség ahhoz, hogy kicsi, fontoskodó személyünk háttérbe lépjen és kitart-
sunk az Isten országáért vívott küzdelmünkben.

Hősi lélek kell ahhoz, hogy szegények legyünk. A külső szegénységhez
is. Mennyi jobb sorsra érdemes életet tett tönkre a gyávaság, hogy nem mert
szegény lenni. Mily sok nemes terv fulladt kudarcba nemzeti életünkben is,
rnert amikor kellene, nem tudunk szegények lenni. De Jézus itt lelki szegény-
ségről szól. Nincs teremtés a földön, amely olyan nagy szegénységet érezne,
mint az az ember, aki életének lehetőségeit és követeléseit meglátta az örökké-
valóság fényében. Minél magasabbra törekszünk, annál jobban érezzük ezt.
Ez a szegénység boldogság.

A szenvedés elhordozásához is bátorság kell. Ha magafeledt duhajko-
dásban látunk egyéneket, vagy egy világot, föltámad az emberben a vágy így
imádkozni: Uram, kűldj szenvedést, mert itt más már nem segít! - Szenvedés
van elég a világon, de legtöbbször nem áldást, hanem átkot szül. Ma azért
kell könyörögnünk, hogy legyen hősi lelkünk a szenvedést elhordozni. Nehéz
csak elképzelni is olyan embert, aki boldog anélkül, hogy a szenvedés áldá-
sában részesült volna.

Hősiesség szükséges a szelídlelkűséghez. Szelidnek maradni, amikor min-
dent az erőszak hatalma alá vetettnek látunk. Hinni a lélek győzelmét. Bizal-
matlannak lenni a gyűlölködés; erőszak. hazugság-eljárásával szemben. Bátor-
ság szükséges szelid lélekkel hinni a jó végső győzelmében lassú haladása
ellenére is. l

Az igazságért való küzdelem hősi lelkét a világ sokszor felismerte és
értékelte. Az igazságnak a világon sok törhetetlen bajnoka volt. Nemzetünk
történetéből is felénk közelít nemes alakjuk. Hitünk, hogy Jézus róluk b~-
zónnyal elmondotta: «Nem vagy messze az Isten országától». De hősiessé az
igazságért folytatott küzdelem akkor lesz igazán, ha nemcsak a körülöttünk
lévő világban, hanem magunkban is harcolunk érte. Az igazság szolgálatára
vagyunk hivatottak, de arníg emellett még önző érdekeket is szolgálunk, addig
a legnehezebb küzdelem még hátra van.

Bátorság kell az irgalmasság gyakorlásához is. Ennek hőseit rendszerint
azok sorában találjuk meg, akik megtanultak szenvedni. Az irgalmasság mun-
káihoz hősiességre van szükség a csalódásokkal és a határtalan szükséggel
szemben. Látni - a mérhetetlen szükséget és mégsem meglankadni. Hogy ebben
boldogság van, azt bizonyítja, hogy ritkán látni oly igaz öröm tükröződését, mínt
azok lelkéből, akik mernek mentőmunkát végezni.

A flsztaszívűek bátorságának jutalmául Jézus az Isten meglátásának
boldogságát igéri. Bátorságra van szüksége a rossz lelkiismeretű gyermeknek
ahhoz, hogy bűnbánat és bűnvallás útján lépjen szülei arca elé. Addig nem
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tudja a lelkünk meglátni Istent, míg nem vettünk bátorságot hősies lélekkel
szívünk megtisztításához.

A Szentírás a békesség Istenéről szól. Mi ennek a békesség Istenének
vagyunk a gyermekei. A külső békesség lehet hazug. Csak egy igaz békesség
van: az Istenben való békesség. Ez menti meg a világot. Népek pusztulriának
el, ha nem élnének köztük, akik teljes elszántsággal erre a békességre igye-
keznek. Az Isten gyermekei a fenntartói minden nemzetnek.
! Végül szól Jézus a vértanúság bátorságáról. Ebből már teljes aktivitás
sugárzik. Van-e a ma keresztyénségében ily bátor lélek? Amíg elszórtan küzdöt-
tek Isten országáért az első keresztyének, a reformátorok, ez a hősiesség
napról- napra fényesen ragyogott. Félő azonban, hogy a «keresztyénné» lett
világrészekerr-elveszett a vértanuság hősi lelke. Széles úton. járunk. Nem lehet
az egyházhívek egyetlen kötelessége az őrhely en állás a földi életközösség
javai fölött, hanem elalkudhatatlanul az Isten ügyének szolgálójává ken len-
nie. Mert azok a hősök «boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért,
mert övék a mennyeknek országa 1»

Wolf Lajos.

Mé~legen.
A protestantizmus önkritikájának borzalmas hiányosságai ellenére is el

kellett jönnie annak az időnek, amikor protestantizmusunkat kénytelenek va-
gyunk mérlegre tenni. Ma vádlottként állunk a kor szelleme előtt. A történelem
bosszút állott rajtunk a 19. századi olcsó síkerekért. Amikor a «sötét» közép-
kor ijesztő rém volt, amellyel a liberálizmus demagógjai riasztgatták a «sza-
bad» és «fölvllágosult» embert, - amikor a katolicizmus mozgolódásaíra egy-
kettöre ráhuzták a reakció vádjának sötét leplét, akkor nagyon könnyű volt a
protestantizmusnak a haladás és szabadelvűség nevében tetszelegve a népsze-
rűség fényében sütkérezni. A történelmi erők játéka ma egészen más helyze-
tet teremtett. Ma már nem tudjuk fölényesen lenyornni a mérleg serpenyőjét.
Ma már a protestantizmust szokás az avult régiségek közé sorozní, aszociálif
sabb levegőjű életet megakasztó kapitalizmussal azonosítani, vagy egyszerűert
elhanyagolható nagyságnak tekinteni.

Szeretnék rámutatni e végzetes történelmi pálfordulás két indító okára.
Az egyik és talán súlyosabbik ok, amely a mérLeg skáláján a protestan-

tizmus rovására hatalmas eltolódást okozott, az úgynevezett történelmi átérté-
kelés. Az az átalakulás, amit ma a magyar történetírás köreíben észlelhetünk.
nem más, mint az európai történetírás szempontváltozásainak a magyar tala-
jon bekövetkezett utórezgése, A francia forradalom kétes értékű vívmánya, a
kihatásaiban ma még fel sem mért hármas liberáIis eszme száz esztendőn
keresztül valóságos izzó lávafolyam volt az európai politika szilárd kérge
alatt, mely időnként rengéseket, kitöréseket okozott itt is, ott is, de mindig és
míndenütt megszabta a történetírói szempontokat. A 19. század kicsit opti-
mista, kicsit materialista, a nemes humánum Rousseau-i elgondolását valló
s az automata fejlődésben vakon hívő liberáIis történetírója vagy történet-
filozófus a nem tett mást, mint egyelőre elkészített sémát kítöltött adatokkal.
Ez a séma a nyárspolgári liberalizmus és racionalizmus hű vetülete: sötét
középkor, a renaissance, humanizmus és reformáció pillérein nyugvó s egyre
felfelé ívelő felvilágosult újkor, s végül az emberi szellem és alkotó akarat
diadalát hirdető legújabb kor. Szarkasztikus, vagy inkább tragikus fejleménye
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a dolgoknak, hogyeszépen elgondolt séma után a világháború a maga borzal-
mas következményeível odatette a kérdőjelet és a séma egyszerre odakerült
az emberi szellern kevéssé szimpatikus muzeális értékei közé. A középkor
rehabilitálása ma már közismert tény. Érdekes, hogy ebben az újraértékelés-
ben milyen jelentős szerepe van Schleiermachernek és Troeltschnek is! Be-
low, Bernheím, Dopsch, Kulíscher, Kernés nem utolsó sorban Hóman Bálint
kutatásai alapján ma egészen más világításban szemléljük és értékeljük a
középkor életjelenségeit. Karsay Géza írja a Magyar Szemlében: «Szabadság
tekintetében korunk sem vethet sokat a középkor szemére, mert ott legalább
magasabb, természetfölötti érdekeknek áldozták fel az emberek egyéni sza-
badságukat s éppen ezért szabadabbak voltak, mint mi, mert igájuk sokszor
az úr gyönyörűséges igája volt». (XXII. k. 1. sz. 1934 szept.). A középkor újra-
értékelését nyomon követte az újkor és legújabb kor átértékelése. Annak
jellemzésére, ami ezen a téren történt, ideírom a katolikus Korunk Szava
egyik cikkirójának megállapításait: «Európa újabb történelme, mélyebb érte-
lemben véve, katasztrófák történelme. A 16. század óta három egészen nagy
összeomlás zúdúlt ránk. Egy vallási forradalom, melyet éppen Luther indított
meg; egy politikai, melyet Rousseau s egy társadalmi, melyet Marx Károly
idézett fel. Természetesen nem egyedül ez a három ember rázta meg a nyugatot
eresztékeiben, de :3 három legsúlyosabb megrázkódtatás az ő hatásuknak volt
közvetlen következménye: nélkülük el sem képzelhetnénk a harmincéves há-
bo rút, a francia forradalmat és a bolsevizmust. Luther, Rousseau és Marx
jelenti Nyugat előrehaladó feloszlását; Luther a pápa ellen kelt fel, Rousseau
a kereszténység ellen, Marx Isten ellen. Az emberi együttéléshez szükséges
megkötések mindig nagyobb mértékben romboltattak le és tolattak félre.
Hogy azonban ezen megkötések - s hangsúlyoznunk kell: ugyanannyira szük-
séges, mint áldásos megkötések - eszmeileg mennyíre egy Szent Birodalom
nagy gondolatához voltak kapcsolva, abból láthatjuk, hogy a három romho-
láshullám míndegyike megkísérelte, hogy Magyarországból - abból a Ma-
gyarországból, mely a birodalom legsebezhetőbb pontja volt - új erőt me-
rítsen, még abban az időben is, midőn ez a birodalom már csak Ausztriává
zsugorodott össze. Az eretnekség a debreceni (1567) és zimonyi* (1610) zsi-
nattól Rákóczi Györgynek Ill. Ferdinánd el1eni harcáig (1645) tartó években
(de nemcsak ezekben az években); a forradalmi eszme Kossuth Lajosban; a
marxizmus Kun Bélábans.e=) Mit tett a protestantizmus erre az igazán véres
átértékelésre? Észlelhető volt ugyan valamilyen gyenge felszísszenés akkor,
amikor az új utakon járó történettudomány meglepetésszerűen megrohanta
és felforgatta a mult század történelmi felfogásának a protestantizmusra
nézve kedvező porlepte megállapításait, de ez a kényeímében megzavart em-
ber fészkelődéseíhez hasonlítható mozgalom nemcsak tudománytalan, hanem
meddő is volt. Ma, amikor a liberális elvek egy szenilis szellemi térszín pusz-
tuló csonkjai, igazán nem lehet eredményesen küzdení a liberalizmus szóla-
mainak arzenáljával. Ma - a középkor elvi és gyakorlati reneszánsza korá-
ban - igazán eredménytelen és dísztelen dolog a középkor «sötétségét» hir-
detni s ezzel kapcsolatban a protestantizmust úgy beállítani, mintha egyet-
len legfőbb hivatása a sötét középkor visszatértének megakadályozása lenne;
Ma igazán hiábavaló az a Luther-apológia, amely ő benne csak a lelkiísme-
retszabadség bajnokát látja. Bethlen Gábort se lehet «vísszaértékelni» az ér-
zelmi Habsburg-ellenesség Jrázisaival. Talán kellemetlen megállapítás

"llEz valószinűleg a zsolnai zsinat akar lenni!
**) Ill. évf. 15. sz. 223 I.



lesz, de leírom, hogyaprotestantizmusnak könyvekben, cikkekben és beszé-
dekben való védekezése végzetesen kezd hasonlítani a liberálís körúti sajtó
vezércikkstílusához.

Jó lenne már feléhredni végre a «protestáns szellemi fölény» szép ál-
mából és meglátni azt, hogy az átértékelő történettudomány megmérte a pro-
testantízmust és nagyon könnyűnek találta.

. A másik terület, ahol a protestantizmus ugyancsak csatát vesztett, a
gazdasági élet területe. A gazdasági kérdések ma a közérdeklődés homlokteré-
ben állanak. Századunk ezen a téren olyan új elméleteket dajkált föl, ame-
lyek pehelyként fújták el, vagy készülnek elfújni a gazdasági liberalizmus
elavult értékrendszerét. Amióta a rechdale-i takácsok megalakították az első
modern fogyasztási szövetkezetet, azóta a manchesterízmus egyre fokozottabb
mértékben és egyre gyorsuló ütemben kénytelen feladni állásait, s ma már a 19.
századi Angliáról, a gazdasági liberalizmus fény koráról és fényes diadalának
színhelyéről nagyon kemény ítéletet kellett kímondania Priestleynek, a ma-i
angol élet egyik legalaposabb ismerőjének. Szavait - egy ismertetés nyo-
mán - ideírom. «Minél többet gondolkozom Anglia gazdasági fölényének
ezen a kor-szakán, annál jobban kialakul bennem az a vélemény, hogy ez a
korszak óriási gaztetthez hasonlít. A kereskedelmi nagyság egyik oldalán kari-
kásszemű, kiéhezett gyermekeket látunk, amint a gyárak gépei között botor-
kálnak, a másik oldalon pedig tengerentúli űzleternbereket, amint rossz pálín-
kával itatják a bennszülötteket». Olyan szavak ezek, amelyek megmutatják
a 19. századi gazdasági élet Jánus-arcának csunyábbik felét s amelyek pőröly-
ként zúzzák össze a Cobden-szövetségek mai ideológiáit.

Most persze az a kérdés: mi köze ehhez a protestantizmusnak ? Bár na-
gyon könnyű visszautasítani azt az alaptalan és a tudomány módszereível
indokolhatatlan vádat, hogy a gazdasági liberalizmus szörnyszülött gyerme-
kével: a kapitalizmussal együtt csak a protestáns szellem által megmunkált
talajon magásodhatott fel,") a protestantizmus mégsem vonhatja ki magát a
felelősség alól, mert nemtörődömségévei és hallgatásával végzetes mulasztásí
bűnt követett eL Nem a protestáns közvélemény, hanem a katolicizmus híva-
talos fórumai riadtak fel a gazdasági éld nyomorultjainak jajszavaira. S
amig a protestantizmusnál beteljesedett Sombart Werner megállapítása, mely
szerint protestáns gazdaságelmélet nincs és nem is lehet, mert «az evangé-
likus keresztyéneknél hiányzik a lex aeterna, a szilárd természetjog biztos
alapzata», addig a katolicizmus a Rerum Novarum és a Quadragesimo anno
pápai körlevelekkel tevőlegesen és nem siker nélkül avatkozott bele a gazda-
sági élet irányításába. Nincs most helyünk arra, hogy ezeknek a körleveleknek
mondanivalóját a keresztyén igazság mérlegén megmérjük, de azt a tényt le
kell szögeznünk, hogy az európai közvélemény előtt a protestantizmus rovására
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*) Ennek a vádnak a képviselői szeretnek hivatkozni a lutheri "hivatáshűség"
gondolatára, amely - szerintük - a középkori gazdasági kollektivizmussal szemben a
kapitalista tőkegyűjtés belső indítéka lett; szeretnek hivatkozni - mint történelmi
példára _. a Poroszországban. Hollandiában, Északamerikában megtelepedett huge-
nottákra, akik minél nagyobb töke felhalmozásával akarták biztosítani függetlenségüket.
Weber Max szerint a kapitalizmus a protestáns puritanizmus terméke. Idevonatkozólag
ld. Kraus S. J.: "Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus" c. müvét. (1930.) Az igaz-
ság kedvéért meg kell jegyezni, hogy ezeket a vádakat a komoly gazdaságtudomány
legkatolikusebb művelöi sem veszik komolyan. Kulischerben, a gazdaságtörténet egyik
legkiválóbb művelőjében, volt annyi történelmi érzék, hogya gazdasági kérdések össze-
függésében a reformációnak ,,\ őrténelemíölőttiséget" tulajdonít, s a világért sem akarja
pl. összefüggésbe hozni az 1517-i lelki forradalmat az 1525-i parasztforradalommal.
Pedig Kulischer bolsevista 1
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nagyon megnőtt a katolicizmus súlya és tekintélye, mert «a Quadragesimo
anno az új irányok helyes meglátásait összeegyeztetve, határozott utat jelöl
ki a társadalmi berendezkedésnek természet jogi elvek szerint történő reformja,
a szociális igazságnak érvényesítése felé».")

Ismételten hangsúlyozni kell azt, hogy mindezek nem jelentenek érték-
ítéletet. csak azt a tényt szeretnék megállapítani, hogy a katolicizmusnak a
gazdasági és állami berendezkedésele tekintetében megnyilvánuló rugalmas-
sága, n-odernsége és mondanivalója ma a katolicizmust nagyon kedvező szín-
ben tűntetik fel a világ közvéleménye előtt. - I

A protestantizmus ott fekszik a 20. század mérlegén s a dolgoknak egy,
talán bizonytalan látású, de aggódó szívű megfigyelője úgy veszi észre, hogy
nem tudja azt legalább is egyensúlyban tartani. Nem is fogja tudni mínd-
addig, a-níg bele nem dobja a maga serpenyőjébe azt az abszolut életértéket,
amelynek hordozására és hirdetésére hivatott, azt az abszolut súlyt, amely
míndent javára billenthet : az evangéliumot, **)

CHódmezővásárhely)
Kek/i/n Andrá •.

Hz ausztriai protestantizmus sorsa,
Luther 1517 október 31-i wittenbergi tételkíszögezése a Habsburgok

ausztriai örökös tartományaiban is örömteljes visszhangot keltett. Polgá-
rok és parasztok, nemesség és klérus, diákok és bányászok, sőt a kolostorok
lakói is egyaránt felfigyeltek a «wittenbergi fűlemile» énekére. Többnyire mín-
den nagyobb .feltűnés nélkül ment végbe Ausztriának a lutheri reformációhoz
való csatlakozása. Ennek okai itt is ugyanazok voltak, mint egyebütt. A kato-
likusegyház állapota a középkor végén éppen úgy előkészítette a talajt, mínt
a nép gazdasági helyzete és az akkori szociális viszonyok. De nem utolsó sor-
ban a német lelkület volt az, amely a «római» egyházban idegennek érezve
magát, a népet anémet reformátornak. Luther Mártonnak a karjaiba hajtotta.
Ez a tény, amiképen az egész német népnél, úgy Ausztriában is igen hamar s
szinte öntudatlanul, a nép ügyévé tette a reformációt.

Ma már nem lehet egyenként felderltení azokat az utakat, amelyeken
a reformáció Ausztriába jött. Nemesi családok, mint pl. a Starhembergek,
Schaumburgok, Jörgnerek vés mások, halhatatlan érdemeket szeréztek ebben,
még ha ma élő utódaik ezt a tényt nem szívesen hallják is. II. Miksa a refor-
máció ügyét országában a legmesszebbmenő támogatásban részesítette és

*) Mihelics Vid: Keresztényszocializmus. (1933.) 77. 1.
**) Fenti cikket azzal a megjegyzéssel közöljük. hogy szerzőnek a protestantizmus

éles önkritikáját kívánó megnyilatkozását nagyon megszívlelendönek tartjuk. Folyóira-
tunknak éppen egyik célkitűzése az, hogy evangélikus értelmiségűnket kisegítse abból
a zsákutcából, amelybe a mult századi és a világháború elötti liberális korszemlélet
tetszetős szólamai belesodorták. Ez, a protestantizmusnak a lényeget radikálisan félre-
ismerő szellem egyházunkban még ma is erősen tartja magát, ezért a leghatározoHabb,
még önmagunknak fájdalmat okozó küzdelemre is van szűkségűnk ellene. De a kritika
mellett nélkülözhetetlen a pozitivumnak még határozottabb felmutatása. A középkor
újraértékelését nekünk is komolyan kell venni, - de annál inkább szűkséges a reformáció
újraértékelése is, az evangelium örökérvényű tartalmának minden korszellemtől és
divattól független kifejtése, természetesen a mai ember számára érthető módon. Ezt a
feladatot folyóiratunk eredeti célkitűzéséhez képest a jövőben még nagyobb határozott-
sággal kívánja szolgálni, A fenti cikknek ezirányú kiegészítését. illetve folytatását a
szerzőtől is mihamarább reméljük. Sze,lt.
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annak egyházi szervezésére nem kisebb embert, mint Chytraeus rostocki teo-
lógus-professzort hívta meg. Legyen elég itt annak megállapítása, hogy a 16.
és 17. század fordulóján az ország lakosságának legalább 80 %-a az evangé-
likus (lutheri) egyház híve volt,

Róma azonban semmit sem hajlandó feladni, ami egyszer birtokában
volt; minden elvesztett állást igyekszik visszaszerezni. A jezsuiták ellenrefor-
mációra készülődtek s a Habsburgokban olyan uralkodókra akadtak, akik
készséggel oda adták magukat a protestantizmus kiirtására. Amint a harminc-
éves háború első csatáiban a hadiszerencse a császári-katolíkus hadak zász-
lóihoz szegődött és Pfalzi Frigyes téli királysága véget ért, szabaddá lett nil'
ellenreformáció útja, amely a jezsuitáktól szítva, az uralkodóktói elősegítve
s nem ritkán hitehagyottaktói végrehajtva, a szenvedés és nyomorúság, vér és
könny tengerét hozta országunkra.

Az ellenreforrnációt II. Ferdinándnak 1624 október 6.-án kiadott ellen-
reformációs pátense vezette be. Ennek értelmében az összes evangélikus lel-
készeknek és tanítóknak egy héten belül el kellett hagyniok az országot, a!
népet pedig az elé a választás elé állította, hogy vagy visszatér egy éven belül
a katolíkus egyházba, vagy vándorbotot vehet a kezébe. Lelkészek és tanítók
csapatokban vonultak el. Bennük a nép vezetőit vesztette el s most már
könnyű dolog volt a vezetők nélkül maradtakat legyűrni és «katolikussá tenni •.
Számtalan csatában öntözte a hazai földet az evangélikus hitvallók vére. Egye-
dül Felső-Ausztriában mintegy 40.000-et tesz ki a számuk. Mások a hitért és
hazáért vívott szörnyű küzdelemben kívándoroltak és Gusztáv Adolf seregéhez
csatlakoztak. Ezek közül sokan a Nürnberg körülí csatákban estek el. Ismét
mások új hazát találtak a harmincéves háború járványai következtében elnépte-
lenedett délnémetországi területeken. Bajorország nagy területeit, így pl. a
Steigerwaldot felsőausztriai menekültek (exulánsok) népesitették be újból,
Majd ~gy évezred előtt Felső-Ausztriát Bajorországból népesitették be. Most
ez a «Landl ob der Enns» legjobb fiait adta vissza a régí hazának. Ennek me&-
állapítása nem fölösleges, mert sok tekintetben ez teszi lehetövé a jelennek
helyes megítélését. 1,

A vesztfáliai békekötés felekezeti szempontból Ausztriában nem hozott
változást. A Habsburgok örökös tartományait kifejezetten is kírekesztette
abból az egyházi megbékélésből, amelyet Németországnak szerzett,

Itt tehát tovább folytatódott az ellenreformáció. Az 'evangélikus egyház
tiltott volt, a hozzá való tartozás pedig államellenes vétség. Katonákból és
szerzetes papokból alakított ellenreformációs bizottságok járták be az orszá-
got, hogy megsemmisítsék a titkos «eretnekfészkeket». Abesúgás virágzott,
hiszen a titkos protestánsok feljelentése egészen jól jövedelmező üzletté lett.
A börtönajtók megnyiltak, mindenfelé akasztófák emelkedtek. Az Ú. n. «trans-
mígratío» révén sok száz családot űztek ki az országból, akik jórészt Er-
délybe vándoroltak. Németország minden vidéke ugyancsak vendéglátó szere-
tettel nyitott ajtót amenekülőknek. Firmian Lipót érsek alatt egyszerre
32.000 salzburgi evangélikus hagyta el az országot (1731-32). '

A visszamaradottak kénytelenek voltak külsőleg a római igába haj-
tani magukat, de bensőleg hívek maradtak atyáik vallási örökségéhez. Nagy-
nak kell mondani a hitbeli és lelkiismereti szaba:dságért vivott hősi küzde-
lernnek ezt az idejét országunkban. De teljes joggal mondhatjuk, hogy a tit-
kos protestantizmusnak ezután következő másfél évszázada, amely a látszat
és valóság, a katolikus kényuralom alatti külső meghunyászkodás és a refor-
máció egyházához való belső ragaszkodás lelket őrlőellentmondásainak je-
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gyében folyt Ie, még nagyobbnak tekinthető. De azt sem szabad elhallgatni,
hogy ez a kettős játék a népjellern alakulására nem míndenben volt kedvező,

Végül eljött az új idő hajnalhasadása. A régi Habsburg-törzsnek a fel-
világosodás szellemében nevelkedett és «rninden lelkiismereti kényszer káros
voltáról meggyőződött» legnemesebb sarja, a népétől még ma is hálás szere-
tettel és tisztelettel övezett népcsászár, II. József 1781 október 13-án kiadta
türelmi pátensét, amely az ágostai és helvét hítvalláshoz tartozóknak Ausztriá-
ban megtűrést (toleranciát) biztosított. Tehát csak megtűrtek, nem a katolíkus
egyházzal egyenjogúak lettek atyáínk. Sok kellemetlen kicsinyességben jutott
ez kifejezésre, Azonban a «csak megtűrteknek. kicsíny csapataibanélt az a
csodálatos apostoli győzelmes erő, amely rajtuk is beígazolta ennek az igé-
nek a valóságát: «A Jézus Krisztus nevében, kelj fel és [árj !» A belső és külső
építés örvendetes időszaka következett el.

A türelmí rendelet kiadását részben az a gondolat vezette, hogy káros
már nem lehet, hiszen úgy sem kelthet visszhangot. De milyen nagy volt a
csalódás! Rövid időn belül 70.000 protestáns jelentkezett. Ez megijesztette
az ellentábort s minden módon igyekeztek az áttérést nehézzé, sőt lehetetlenné
tenni. Igyekeztek a császárt a pátens visszavonására rábírni. Erre azonban,
mint becsületes 'ember, nem tudta magát rászánni, jóllehet élete vége felé
a kafolíkus egyház befolyására több, szabadságot nyujtó törvényét vissza-
vonta.

A német országos egyházak úgy keletkeztek, hogy az uralkod6 csatla-
kówtt a reformációhoz és a «cuius regio, eius religio» elv alapján országában
a reformátori egyházi rendet is bevezette. Ezzel eleve biztosítva volt az egy-
hái egységes kialakítása és központí vezetése. Az ausztriai evangélikus egyház
ezzel ellentéthen úgy keletkezett, hogy csak itt-ott alakult egy-egy gyülekezet,
amely maga volt kénytelen arról gondoskodni, hogy valahonnan lelkipásztort
kapjon és anyagilag is a saját lábán kellett megállnia. Ennek következménye
olyan gyülekezeti individualizmus lett, amely az egyetemes egyházi öntudat
kialakulását nagyon nehézzé teszi. Ennek káros hatását az egyház mint egyete-
mes organizmus a mai napig érzi.

A tolerancia alapján keletkezett gyülekezeteknek nem volt' szervezetük.
Az állami toleranciá-törvények egyúttal egyházi alkotmányképen is szerepel-
tek. A kormány által kinevezett szuperíntendensek a gyámhatósági bíróságole
mellett az állam szerveí voltak az egyházban. Utóbbinak élén a Bécsben szé-
kelő konzísztórium állott, amely inkább volt az egyházzal szemben az ál-
lam rendőri szerve, mintsem az egyház érdekeinek hivatott őrzője és védel-
~~ I

1861·ben, 1. Ferenc József császársága alatt a megtűrtség egyenjogú-
sággá változott. Ennek az évnek április 8-án jelent meg protestáns pátense,
amely megszüntette a katolikus egyház összes előjogait s az eddig csak meg-
tűrt egyházat mint az «Ausztriai Ágostai és Helvét Hitvallású Evangélikus
Egyházs-at «örök időre» teljoesen egyenrangúvá ésegyenlő jogúvá tette a
katolikus egyházzal. Ezt a törvényt előkészítette egy 1849-ben kiadott császári
manifesztum, melyet az 1848-i forradalom viharaiban sikerült a kormánytól
kicsikarni. '

Az evangélikus egyház most új szervezetet nyert, melyet első fogalma"
zásában úgy erőszakoltak rá. Ezen szervezet több zsinaton sok változáson
ment keresztül s 1891 dec. 9-én nyert végérvényes formát.

Ennek az egyházalkotmánynak az alapja a zsinat-presbiteri gyülekezeti
elv, melynek csupán az akkor még «cs. és kír» evangélikus egyházi főtanácsban-



(k. k. evangelischer Oberkirchenrat) van episzkopális betetőzése. Az egyházi
főtanács elnökét, váltakozva az evangélikus és református egyház tagjai sorából,
a császár nevezte ki.

Az egyház kifelé mint kormányzati és munkaközösség úgy az állami
hatóságokkal, mint más egyházakkal szemben egységet képviselt, befelé azonban
két teljesen elkülönült hitvallási egyházra tagozódott, melyek mindegyikének
saját egyházi hatóságai, zsinatai és zsinati bizottságai voltak. A Iutheránusok
és reformátusok egymáshoz való viszonyának ez a megoldása a mi szór-
ványegyházunkban a lehető legszerencsésebbnek bizonyult, amelyhez a jövő-
ben is ragaszkodni kell. Ez a megoldás éppen úgy számol az egyes hitvallások
külön egyházi életével, mint ahogy másrészt lehetövé teszi és megvalósítja
a két nagy reformátorí hitvallás kívánatos egységét és közösségét. '

A szerencsétlen st. germaíní béke a régi dunai monarchia szétszaggatá-
sával az ausztriai ágostai és helvét hitvallású evangélikus egyházat is szét-
darabolta, Ennek egyes részei az utódállamokban most önálló egyházi testű-
letekké alakultak. Az Ausztriában maradt egyházrész nek a háború után mind-
össze 270.000 híve van. Mivel a régi birodalom összes szláv területei elsza-
kadtak, így az ausztriai evangélikus egyház teljesen németté lett. Az Ú. n.
Burgenland-nak (Nyugatmagyarország) odacsatolásával néhány évvel később
a felsőőri magyar gyülekezet, mint egyetlen nem német nyelvű gyülekezet
került hozzá.*) A régi Ausztria szétesésével majdnem valamennyi református
gyülekezet is kivált a régi egyházi kötelékből. Mindössze a bécsi református
gyülekezet maradt meg, továbbá két vegyes gyülekezet Bregenzben és Feld-
kirchben, amelyek bár több, mint % részben lutheránusokból állnak, mégis
református egyházi kormányzat alatt vannak; végül az említett felsőőri
magyar református gyülekezet: mindössze kereken 12.000 református a 270.000
lelket számláló új osztrák evangélikus egyházban.
I Az állami újjáalakulás az egyházat az elé a feladat elé állította, hogy
alkotmányát a megváltozott politikai viszonyoknak megtelelöen átépítse. Ez
míndenekelőtt az egyház legfelsőbb vezetése tekintetében volt szükséges. Az
egyháznak vissza kellett nyernie teljes önkormányzati jogát. Szükséges volt,
hogy a legfőbb egyházi vezetőség tagjait ne a kormány nevezze ki, hanem maga
az egyház hívja el és bízza meg őket. Elengedhetetlen, hogy az egyház vezetése
a jövőben ne egy jogász-elnök, hanem egy országos püspök kezébe legyen
letéve.

Az ezirányú tárgyalásoknak nem volt se vége, se hossza. Nyilvánvalóan
húzták-halasztották a dolgot egy bizonyos oldalról. Igy csak 1931-ben- ült
össze a zsinat, amely letárgyalta és megalkotta az új egyházi alkotmányt. Ennek
állami jóváhagyása azonban mind máig nem történt meg.

Meg kell mondani, hogy ez a halogatás súlyos hiba volt. A nagy poli-
tikai átalakulást követő első évtizedben az egyház a parlamenti pártoktól
könnyen elnyerhette volna azt, amit ma nehéz lesz elérnie. Akkor a katolikus
pártok még barátságosak voltak az evangélikus egyházzal szemben, mert szá-
mítottak segítségére az állam és egyház fenyegető szétválasztásának megaka-
dályozásában. A marxista pártok viszont azért voltak hajlandók az evan-
gélikus egyház kívánságait támogatni, mert ezzel igyekeztek ellensúlyozni
a nekik veszélyes katolikus egyházat. Mégsem használták ki ezeket, az egyházi
újjáépítésre olyan 'előnyös éveket, többszöri figyelmeztetés ellenére sem. En-
nek a következrnénye a mi mostani sorsunk.
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*) Az elszakított területen magyarnyelvü még az öriszigeti evangélikus gyüleke-
zet is. Szerk.
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A katolikus egyház ugyanis ez idő alatt nem maradt tétlen. Évről-évre
gyarapodott politikai erőben és a katolíkus pártok e közben előkészítették
a konkordátumot, amelyet a parlamentnek 1933-ban bekövetkezett kikapcso-
lása után az új autoritativ irányzat olyan ügyesen épített bele az ez év május,
elsején életbelépett új állami alkotmányba, hogy az a katolikus egyháznak az
államban kiváltságos szerepet biztosít, amint azt dr. Schuschnigg szövetségí
kancellár is kifejezte ez év augusztus 29-én Mariazellben, a katolíkus hitokta-
tók gyűlésén «Mí kétségtelenül arra vagyunk hivatva, hogy ennek az országnak
a [ellegét megadjuk».

A hitbeli és lelkiismereti szabadsághoz a korrnány, ismételt kijelen-
tései szerint nem akar hozzányulni. De a felekezetek egyenjogúságáról már
nem hallani egy szót sem.

A Németországon kívüli protestantizmusnak az a sorsa, hogy az anya-
országéval elszakíthatatlan közösséget alkosson. Ez áll az ausztriai evangélikus
egyházra is, sőt erre másokkal szemben talán annyival is nagyobb mértékben,
amennyiben lelkészeinek nem jelentéktelen száma éppen Németországból jött
át a szolgálatába. A két államnak jelenlegi feszült politikai viszonya követ-
keztében ez azzal a kísértéssel jár, hogy az evangélikus egyházzal szemben
barátságtalan érzületű körök ezt a helyzetet az evangélikus egyház iránt poli-
tikai bizalmatlanság szítására használják ki. Ezek azok a körök, amelyek nem
akarják azt megérteni, hogy a hazafias gondolkodás Luther reformációjának
örökségéhez tartozik és hogya protestantizmus Ausztria talajában régen meg-
gyökerezett. ,

A német forradalom anémet szellemet is forradalmasította. Ennek
hatása alól az osztrák németség sem vonhatja ki magát. Ezzel a szellemi átal ar
kulással kapcsolatban az utolsó félévben Ausztriában az evangélikus egy~
házba irányuló jelentős áttérési mozgalom indult meg; eddig mintegy 30.00O-en
csatlakoztak már hozzá. Az az egyesek által kifejezésre juttatott gyanú, hogy
ez az áttérésí mozgalom csupán a politikai téren elégedetlenkedők mozgalma,
egyáltalán nem helytálló. Még lehetetlenebb az a vélemény, mely szerint az
egész mozgalom egy bizonyos politikai párt részére való leplezett toborzás.

Ennek az áttérési mozgalornnak a következménye 1933 szeptemberében
«a felekezetek védelmét szolgáló törvény» létrejötte, amely a vallásváltoztatást
lényegesen megnehezíti s legkevesebb három hónapi várakozási időhöz kötí,
Egyes hatóságok ezt a törvényt olyan értelemben alkahnazzák, hogy a kato-
likus egyházból az evangélikusba való áttérést egyenesen megtiltják. Szeretnők
remélni, hogy ezek csak a politikailag feszült időben támadt idegességből
fakadó intézkedések, amelyeknek nem lehet jogszabály értékük, hiszen mín-
den kultúrállam védi polgárainak szabadságát a hitvallás megválasztásában,
I Az ausztriai evangélikus egyház, mely kerek számban 120 gyülekezetből
áll 150 lelkésszel, régen nem volt olyan nehéz és bizonytalan helyzetben, mint
éppen jelenleg. Olykor már alig lát az ember szeme továbbvezető utat. Az
ellenséges érzületű napisajtó szüntelenül gyalázza és rágalmazza. Hogy csak
egy példát említsünk, a júliusi forradalommal kapcsolatban azt a hazug-
ságot terjesztették. hogya Ieobení evangélikus lelkész fia a templomtoronyból
géppuskával lőtt a végrehajtó hatalom embereiré. Még ha utólag meg is álla-
pítják az ilyen hírekről, hogyatényeknek nem felelnek meg, -semperali-
quid haerét. Az ilyesmi a bizalmatlanságnak nyomasztó légkörét teremti meg,
ami azután ennek megfelelő intézkedéseket von maga után. Csak így lehet meg-
magyarázni, hogy hét evangélikus lelkészt fogházba juttattak azon gyanú
alapján, hogy résztvettek a júliusi lázadásban, hogy sok helyütt házkutatást
tartottak, másokat politikai rágalmak alapján rendőrileg -:- részben több
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ezer schíllíngre - bűntettek, ismét másoktól állami hatóságok megvonták a
vallástanitási engedélyt, egyeseket azzal bűntettek, hogy fizetésük állami kiegé-
szítését elvonták, sőt némelyeket vagyonuk elkobzásával is sújtottak.

Jövőnk így teljes bizonytalanságban van. Jelszavunk csak ez lehet: dol-
gozni és - hinni!

** *Örömmel közőliűk a fenti cikket, mely a hozzánk legközelebb eső osztrák
evang~likusság nálunk nagyon kevéssé ismert sorsáról és jelenlegi helyzetéről ad össze-
foglaló áttekintést. Szerzőjét saját kivánságára - érthető okokból - nem nevezhetjük
meg. Egyéb kezünkben levő bizalm as közlésekből is hasonló módon érezzük osztrák
hittestvéreink súlyos küzködéseit, amelyek nek reményt keltő fénypontja az a nagy-
arányú áttérési mozgalom, amely - úgy látszik - annál erőteljesebb, meanél inkább
igyekeznek azt elfojtani. Illen fontos, hogy ebben a mozgalomban mindig és kizárólag
az evangélium ereje érvényesüljön s az mentes maradjon minden politikai mozzanattól.
Az osztrák evangélikus egyháznak egyháznak és elJangélikusnak kell maradni, mert
csak fgy állhatja meg helyét az erőszaknak ellene fordított fegyvereivel szemben.

Ámbár folyóiratunk nem törekszik hírszolgálatra, mégis a fentebbi cikk kiegé-
szitéseképen közöljük, hogy az osztrák evangélikus egyház zsinati bizottsága már hatá-
rozott lépést tett abban az irányban, hogy az egyház lelkészi vezetés alá kerüljön és
a f6egyháztanácsnak az államhatalom által kinevezett elnöke mellé bizalmi emberré
választotta Heinzelmann János villachi szuperintendenst, akinek az egyház szabadságá t
és békességét követelő pásztorlevelét a hatóságok nem engedték a gyülekezetek templomi
szószékeiről Ielolvastatní I Szerk,

Hz evangélikus népiskola
néhány kérdéséről,

E helyen csak mozaikszerűen néhány gondolatcsoportot illesztünk ösz-
sze. Evangélíkus népoktatásunk kérdései oly sokoldalúan ágaznak szerte,
hogy alaposabb megvilágításuk csak önálló, nagyobb munka keretében tör-
ténhetnék meg.

1. A lutheri egyház és az iskola. Nem kell bizonyítanunk, hogy az iskola-
ügy a multban is egyházunk egyik életkérdés-e volt. A lutheri egyház iskola
nélkül alig képzelhető el. Egyház és iskola mindig együtt szolgálták az evan-
géliumi igazságot.

Luther irataiból az egyes ember és a nép nevelésének olyan magasztos
felfogása szól, amilyenre előtte példa nem volt. A nép tudjon legalább ol-
vasni, hogy az evangéliumból mindenki anyanyelvén meríthessen. De Lu:
ther a nevelést a társadalmi rend és a földi boldogulás swlgálatába is állí-
totta nagy gyakorlati érzékkel. A nérnet városok «tanácsos uraihoz», a «körül-
tekintő, bölcs, jó urakhoz- intézett híres iratában megfellebbezhetetlen meg-
gyöződéssel kívánja keresztyén iskolák állítását és fenntartását. A nevelés
Isten parancsa. «Amennyiben szavamat fogadjátok, ebben kétségkívül nem
nekem, hanem Krísztusnak engedelmeskedtek, s aki nem fogadja szavamat,
nem engem vet meg, hanem Krísztust». «Úgy vélem, hogya külső bűnök közül
egy sem terheli annyira a világot Isten előtt s egyikért sem érdemel oly
szörnyű büntetést, mint éppen azért, melyet a gyermekeken követünk el ak-
kor, míkor nem neveljük őket». «A felsőbbséget illeti, hogy az ifjúságra a
legnagyobb gondot és igyekezetet fordítsa». «Nem szabad költséget és fára,tJ:-
ságot sajnálnunk» Ca nevelés érdekében). «Az a város virul legjobban és leg-
gazdagabban, az boldogul leginkább és lesz legerősebb, amelyiknek mínél
'több kimí1velt tudósa, tanult, értelmes, tisztes, jól nevelt polgára van; az
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ilyenek tudnak azután vagyont és mindenféle javakat gyűjteni, megtartani
és hely-esen használni».

Magyor evangélikus egyházunk e nagy örökséghez híven, buzgó áldo-
zarkészséggel szerves alkotórészéve tette az evangélikus iskolát. A népnevelés
és tanítás terén állandóan előljárt. kezdeményezésével és példájával [óté-
konyan termékenyítette nemzeti életünket. Ez legalább a multra nézve áll.
Egyházi Alkotmányunk 3. §-a szerint: «A magyarországi ágost. hitv. ev. ke-
resztyén egyház iskolái és jótékony intézetei, mínt az egyház önfenntartásának
eszközei, az egyház testéhez tartoznak».

2. Az állam és felekezeti iskoláink. Népiskoláink helyzetét döntő mér-
tékben az államhoz való viszonyuk határozza meg. Az iskolázás intézése a
XVIII. századig csaknem kizárólagosan az egyházak kezében volt. A felvilá-
gosodás korának abszolutizmusa jelentette ki először politikumnak az isko-
laügyet, s azóta lett az iskoláztatás terén is állandó kérdés az egyházak és az
állam viszonya. Mégis aránylag hosszú idő telt el az első népiskolai tör-
vényig; az 1868. é. XXXVIII. t. c. lett népoktatásunk alaptörvénye. Ha az egy-
házak az állam intézkedései következtében jelentékenyen veszítettek is addigi
kiváltságos szerepükből, mégis a helyzet a felekezeti népoktatásra nézve álta-
lában kedvezőnek mondható maradt. Az állam arra törekedett, hogy nemzeti
nevelésünk - régebbi megemlítések szerint nationalis educatio - összhang-
jának a felekezeti különbözőség minél kevésbbé legyen akadálya. A nemzeti
közösség veszélyeztetése nélkül nem is lehet a felekezeti oktatás agresszív,
Az alaptörvény az államnak csak irányító és felügyelő hatáskört, meg iskola-
állitási «jogot és tisztel» biztosít, úgyhogy Európában sehol sincs az egyhá-
zaknak közjogi helyzetüknél fogva tanügyi tekintetben olyan önállóságuk,
mint Magyarországon.
, Törvényekkel igyekezett rendezni az állam a felekezetek kölcsönös vi-
szonyát is. Mégis történeti okokból a katolikus egyház közelebbi kapcsoláb-
ban áll a magyar koronával, ill. állammal. A törvényhozás törekvése az, hogy
az egyházak között jogegyenlőséget tartson fenn és a viszonosságot bizto-
sítsa. A viszonosság elvének becsületes és minden mellékgondolat nélküli ke-
resztülvitelével a vallási surlódások legalább iskolai kérdésekben a míní-
mumra volnának leszállíthatók. A különben Iíberális Eötvös is tiszteletben
tartja az egyházak tanügyi munkásságát és történelmi jogait s kijelenti, hogy
eaz oktatás terén minden monopólium káros». Az 1848. é. XX. t. c. 3. §-a ki~
mondja, hogy «mínden bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségleteí
közálladalmi költségek által fedeztessenek». Törvény tehát volt és van, azon-
ban a végrehajtás körül lehetnek sérelmeínk, A tényleges állapot a törvény
elgondolásának Porántsem felel meg. Nem óhajtunk únos-untig sérelmeket
számontartaniés hangoztatni, de az élethez ragaszkodnunk kötelességünk s
kétségtelen igazság az, hogy a számszerínti, mereven egyenlő elbánás, különböző
valóságokra dgazságosan» alkalmazva, nagyon igazságtalan eredményekre vezet.

Azóta, hogy az állam vette át a népoktatás legfőbb intézését, többé-ke-
vésbbé mindig felszínen volt az a törekvés is, mely tagadni kezdte az egyhá-
zaknak az iskolához val6 jogát. 1867-ben még alig volt népiskola az álbud
kezén, azóta azonban az állam mindenekelőtt éppen a népoktatás területére
igyekezett állandóan 'erősebb befolyást gyakorolni, mert felismerte ennek
nagy politikai súlyát. Viszont az egyházak is a legnagyobb gondot éppen az
elemi népoktatásra fordították, mert azon keresztül voltak legközvetlenebb
kapcsolatban gyülekezeteíkkel, a hívők tömegeivel.

Mint annyi nemes és szellemi ügynek, úgy, sajnos, az egyházi iskoláz-
tatásnak is állandó és legnagyobb kérdésévé lett a pénzkérdés. Szegénység



és kultúra szembenállanak egymással. Főként a szegény felekezetek nem tud-
ták a megnövekedett igényekhez szükséges anyagi erőforrásokat előteremteni
és egyre jobban ragadták meg az állarn segítséget nyújtó kezét. Az építési,
fenntartási és Iizetéskíegészítési államsegélyek folytonos emelkedése ellené-
ben vállalniok kellett és kell az állam fokozódó kikötéseit. Sajnos, ez zsák-
utca-szerű helyzet. A tények amellett tanuskodnak, hogy az államot valame-
lyik irányban is szándékes rosszindulattal vádolni nem lehet. Az állam a fele-
kezeti jellegű népoktatás je1entőségét és szükségességét ma is állandóan han-
goztatja, Vannak olyanok, akik ezt csak látszatnak tartják. Tény, hogy az
állarn törekszik az oktatásügyet mínél nagyobb terülden kezébe venni s újap~
ban az államsegélyek fokozatos csökkentésével és megvonásával sok iskolánk;
életét kíoltotta és veszélyezteti. A háború után - nem nagyon túlozunk - egy-
házunk vagyoni összeroppanása következett be. A békeszerződés folytán vi-
szonylagosan legtöbbet ev. egyházunk veszített. Iskolai alapjaink és alapít-
ványaink - egyik legfőbb erőforrásunk - jelentéktelen összegekké értéktele-
nedtek, számottevő íngatlanaínk, melyeket átmenthettűnk volna, nincsenek. A
gyülekezetek anyagi 'ereje annyira megcsappant; - remélhetőleg azonban csak
átmenetileg, - hogy most már tanítóikat sem fizethetik rendesen s a klormány
megértő készségéből ismét jelentékeny állami támogatást kell elfogadnunk.
'Pedig ez egyházunkra nézve nagy veszedelem. Míg régebben iskoláink veret-
tek, most már általában egyre nehezebben maradhatunk versenyképesek. Itt
nem részletezhető statisztikai műveletekkel kimutatható, hogy az állami isko-
lák szaporodásával is a többségi egyház nyer, s «a protestáns egyházak leg-
elementárisabb életérdekeiket védik, amikor iskolaikhoz ragaszkodnak és min-
den erejökkel arra kell törekedniök, ho.gy azok a tiszta evangéliumi keresz-
tyénségnek veteményes kertjei legyenek•.*)

Vajjon megtalálják-e az orvosságot az illetékesek arra, hogy ezt a fon-
tos ügyet valóságosan, tényekkel is szolgálják és szolgáltatni tudják?

3. VG'nások a helyzetképből. Népiskoláink élő állapotáról a közvetlen
helyszfni tapasztalás győzhet meg legínkább, de beszédesen tájékoztatnak a
statisztika adatai is. Ha állapotrajzot akarunk készíteni, akkor az iskolázás
belső és külső feltételeit kell számonvenni. Belső feltételek: tanítók, tanul-
mányi felügyelet és irányítás. Külső feltételek: épület, felszerelés, és a fenntar-
táshoz szükséges anyagi erő: a pénz. Nyilvánvaló, hogy a külső feltételek hil-
zonyosfok-i megléte nélkül a legszerencsésebb- belső körülmények sem hatás-
képesek, Kőztudomású, hogy e tekintetben volna sok tennivalónk. Ezért is
fontos, hOIlY mit mondanak a statisztika számsorai. Egyházunk tagjainak állan-
dó érdeklődésére számítanak ezek a számok.**) A számadatokat azonban nagy
körültekintéssel kell mérlegre tenni. A következtetések igazságos levonása,
nem könnyű, mert sok tényezőből születík meg a valóságos helyzet, mint
eredmény. Egyházunk diaszporális jellegéből is sok hátrány származik. Ezért
esetleg vádat emelni pusztán számok alapján egyik irányban sem lehet. A
mai nehéz helyzet a tények logikája által, az erők törvényei alapján jött
létre. A tények közül nem szabad kífelednünk 'magunkat, együttesen és egyén-
ként: a személyí velemek közreműkődését a tények létrejöttében. Az 1931/32.
tanév lP.gfontosabb adatait hozzuk tájékoztatásul.

Magyarország 8,688.319 főnyi népességéből evangélikus 534.065 (6.10/0).
Az elemi népiskolák összes száma 6.862, ebből evangélikus 396 (5.80/0).
A felekezeti népiskolák összes száma 4.646, ebből evangélikus 396 (8.5010).

---
*) tic. dr. Karner Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilá-

gításában. 87. lap.
** L. id. munkát.
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El-emi népiskolába járt összesen 1,085.419 tanköteles.
Exangélíkus népiskolába járt összesen 42.448 tanköteles.
kl; ev. tanítók száma 712; 59 tanulóra jut egy tanító.
PoéL. ev. iskolák típusainak (hány tanítós?) megoszlása:

Tanítók száma: 2 3 4 I 5 6 7 8 9 I 10 IlO-nél több.

Iskolák száma: 249 91 22 12 I 6 6 3

Allamsegélyben részesült 190 iskola, községi segélyben 6, állami és községi
segélyben 140. Teljesen az egyház tart fenn 60 iskolát. Az államsegély összege
1,119.954P.

Ezek és más adatok a következő főbb tényeket mutatják: "felekezeti
arányszámunknál viszonylagosan több iskolát tartunk fenn; iskoláink vit-
szonylagosan legjobban vannak tanítókkal ellátva; még mindig túlnyomó
többségben vannak (63 %) osztatlan iskoláink; az állami vagy községi segély-
ben részesülő iskoláink száma jelentékenyen megcsappant. A részletes ada-
tokból még a következők tünnek ki: háború előtt az evangélikusok vették leg-
kevésbbé igénybe az államsegélyt (gazdag szász iskolák!), háború után e tekin-
tetben elsö helyen állottunk; a felekezeti iskolák közül a gyermekek beísko-
lázása az evangélikusoknál a legkedvezőbb; írni-olvasni tudás tekintetében
harmadik helyen következünk az izraelita és unitárius népesség után. Ezekben
a kőrülményekben jelentős szerepe van egyházunk munkájának. - A béke-
szerződé« következtében elveszítettünk 741 népiskolát.

Tanítóképzőink adatai: 2 tanítóképző, 22 tanár, 354 növendék; 1 nő-
'képzö, 10 tanár, 172 növendék. Az államsegély fokozatosan lecsökkent az
utóbbi 10 évben 83 %-ról 60-ra. - Elveszítettünk: 2 tanítóképzőt. -

Ha végiglátogatnók ev. népiskoláinkat, nagyon különböző képek fogad-
nának. El/ideink a templom mellett találták méltó helyét az iskolának s rend-
szerint közös, erős kőfallal vették körül. Ez, mint szimbólum is figyelemre
méltó. Mil már sok helyen nincs gazdag, evangéliumi éld el falak között. Jár- ,
tam olyan helyen, ahol az ev. tanítók nevét már csak sírköveken olvashatjuk s
a szalmatödeles, fagereadás iskola néptelenül várja az összedülés óráját. Eb-
ben a faluban 1 ev. tanköteles gyermek van. - Nagy kontraszt egy másik kép:
a gyülekezet elnéptelenedett, törpeiskoláját az állam vette át. Még ott van az
iskolaépűlet a templom mellett, a kőfalon belül, de új sodrony kerítés vá-
lasztja el őket egymástól. Nem édestestvérek többé. Az iskolán állami címer és
felírás, a csinos épület tágas ablakokkal néz szembe a kís templomablakokkal.
A torony megkopott, zsindelyes. Az iskolaudvar virágerdő, a templom körül
bozót, duríva, tüske. A templom szűk padjaiba alig lehet beférni s még pad-
lózatra sem jutott. - Más helyen meg a széles utcájú, tágas falu kényelmesen
terpeszkedík s a jómód az iskolatelket olyan szűkre szabta, hogy az udvarán
alig férnek el a gyermekek, .

Kit vádolhatnánk e látásokért ? ,~ gyűlekezetek elnéptelenedése vagy
anyagi erejének megrendülése még nem egészen magyaráz meg mindenütt min-
dent. Az iS döntött, hogy mi volt a szívügye az intézőknek, meg az egyszerű
hívőknek Mert emberi érzés, gondolat, érdeklődés és érdek nélkül nem létesül-
nek és nem állanak fenn az intézmények. Az intézmény az ember nélkül ha-
lott. Nem a hivatalok beszélnek és tárgyalnak egymással, hanem mindig és
mindig csak emberek, akik sokszor teszik meg az intézményt személyük helyett
élettel bíró organizmusnak.

De vannak szép, kifogástalanul megépített és jól felszerelt falusi és vá-
rosi modern ískoláink is, melyek munkássága csak megbecsülést szerez az
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ev. tanügynek. Az emberek mégis inkább meglátják a belsőt a külsőn keresztül.
A lelki élethez a test táplálás'! is feltétlenül szükséges.

t Néhány feladat. Ha népoktatásunkkal kapcsolatos feladataínkra gon-
dolunk, első megállapításunk az, hogy társadalmunknak csak a neve keresztyén.
Míndinkáhb csődbe jut a keresztyén család, bajban van az egyéni lélek is..
A társadalom, a család és az egyén szempontjai érvényesítendők a nevelésben.

Az ískoláínk feladata kettős: vannak örök, változatlan ésvannak a helyzet-
hez időnként alkalmazkodó feladatok. őrök feladata lesz ev. iskoláinknak, hogy a
gyermekeket Krisztushoz vezesse. «Engedjétek, hogy a kis gyermekek énhoz-
zám jőjjenek» (Luk. 18, 16,)~ Az evangéliuni hamisítatlan szellemében való ne-
velést iskoláink helyett semmi más intézményeI nem végzi. De a reformáció
öröksége az a felfogás is, hogy az evangéliumnak Iegerősebb fegyvere az igazi
tudás s uogy a népműveltségnek a keresztyénség tan tisztasága szempontjaból
is nagy a jelentősége. Ezért állandó célkitűzése iskoláínknak a tiszta és nem-
zeti művelődés megadása is. Egyházi Alkotmátutunk 204. §-a úgy tűzi ki nép-
iskoláín'c célját, «hogy az evangéliumi keresztyén vallás által áthatott nem-
zetí műveltségnek azon elemeit nyújtsák és megvessék azon alapjait, melyekre
egyházunk minden hívének és. hazánk minden fiának szüksége van». S 32 évvel
ezután az 1925. évi állami népiskolai Tanterv szerint: «a népiskola célja a
hazának vallásos, erkölcsös, értelmes és öntudatosan hazafias polgárokat ne-
velni, a~ik az általános műveltség alapelemeit bírják s képesek arra, hogy
ismereteiket a gyakorlati életben értékesítsék- . A. két célkitűzés között nem
ellentmondás, hanem összhang van. A hangsúlybeli különbség és bizonyos
többlet jelenti a különbözöséget, amely többletet az egyház az iskolájától,
tanítójátol és felnövekvő híveitől kíván,

Erintsünk közelebbí és aktuális feladatokat.
a) Iskoláink meqtartása. Már eleven testébe vágott iskoláinknak a két-

ségbevonhatatlanul törvényen alapuló intézkedés, mely törpeískoláink állam-
segélyét megszünteti s ezzel halálraítéli őket. Az aíeletti öröm, hogy a gyüle-
kezet saját erejéből fenntarthatja, vagy magánískolává alakíthatja át eddigi
iskoláját, csak múló öröm. Ahol a magániskola éppen megalakulhatna a kö-
rülmények folytán, már keletkezéseker meg vannak számolva életének éveí,
Ai állami szuverénítás és az egyházi autonómia szembekerüléséből, mind meg-
tépettebben. gyengébben kerülünk ki s eddigi jogállományunkból egyre töb-
bet kell feladnunk. A zsinat bizonyára meglátja azokat a helyeket alkotmá-
nyunkban, melyeket fenntartani már csak papiron tudunk. - Az áldozat-
készség legvégső határáig kellene elmennie minden egyes tényezőnek, hogy
valamelyes sikeres mentőmunkát végezni tudjunk.

Szükséges lenne jobb karba hozni az arra különösen rászoruló iskolain-
kat, mert már hasonlattá lesz az iskola elhagyatottsága, kopottsága, ridegsége.
Az iskolának más levegőt kell lehelnie,

b) A tanitokérdés. A tanító az iskola lelke. A társadalom eddig még so-
hasem jutott el addig, hogy a nevelés ügyét megfelelő mértékben méltányolja,
Önmaga felett mond ítéletet és bírálatot akkor, mikor legdrágább javainak,
saját gyermekeinek, továbbplántálóinak nevelőíül jónak tartja, sőt egyenesén
küldi a gyengébb minőségű tanulóanyagot, Akinek a fejlődő lélek és az egész
ember alakítása, állandó előrevivés és példamutatás a hivatása, annak er-
kölcsi, értelmi, sőt testi tekintetben is a legkiválóbbak közül kell kikerül-
nie.. Igazán keresztyén és igazán kőzérdekű, szociális felfogás az emberkérdést.
minden matériális részletérdeknél. közgazdaságnál, iparügynél és sok más egyéb--
nél előbbrevalónak teszi. A kőzösség érdekében állónak tartjuk és megértés-
sel kell támogatnunk a tanítóságnak 'Oly szélsőségektől mentes, józan; tárgyi-
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lagos és indokolt harcát, melyet csakis a tulajdonképeni magasabbrendű cél-
kitűzés egységes érvényrejutása gondolatában társadalmi, tanulmányi és anyagi
előbbrejutásáért hosszú idő óta folytat. A nevelés, a tanügy egészének helyzete
míndenképen csak emelkednék és a siker a szellemi értékek érvényesülése
volna. - A mai tanítónak Illem az a feladata, mint a görög rabszolga-pedagógus-
nak, hogy az Iskoláig vezesse a gyermekeket. A görög rabszolga akkor lett
pedagógus, ha a fáról leesett, lábát törte és másra már használható nem volt..
Valahogy más megnyilvánulásban, de ma is gyakran találkozunk hasonló ese-
tekkel. Tanítói anyagunkat jobban meg kellene válogatni. Dc küzdelmünk
nem könnyű, mert őszinte szívüggyé a közügy csak nagy ritkán lesz annyira,
mint az egyéni érdek. Olyan tanítókra van szükségünk, akik nemcsak, hogy az
egyházhoz feltétel nélkül ragaszkodnak, annak munkájából egész lélekkel
részt kérnek, hanem olyanokra, akik tudnak is egész munkát végezni. Monda-
nunk is felesleges, hogy nagy számmal vannak kiváló, sőt országos hírű tam-
tóink is és az ev, tanitói kar nagy buzgalommal és szép eredménnyel végzi
el nehéz viszonyai közőtt is egyre nehezedő feladatait. - Az sem egyházi érdek,
hogy azt 3 tanítót keressük és alkalmazzuk, aki tulajdonságainál fogva «a légy-
nek sem árbo A nevelői és egyházépítő munka kialakult egyént és aktív embert
kíván. - A tanító alkalmazásának mai rendszere is megváltoztatandó volna.
Attól eltekintve, hogy nem érvényesülhetnek eléggé a tárgyi érdekek, sokszor
szomorú, megalázó és szégyenletes' jelenségeket okoz. A kiélezödött pártharc
még gyújtogatáshoz is vezetett falun. - Nagyobb figyelmet és részletesebb ki-
fejtést kívánna a lelkész és a ianitó viszonya is. Ha ez most elsősorban eset-
ről-esetre a személyeken fordul meg főképen, de generális egyházi intézke-
désekkel elő kellene segíteni, hogy az egyházi munka érdekében oly nagyjelen-
tőségű hivatalos és azontúl is személyi viszony minél kedvezőbben alakuljoan
Együttműködésre hivatott tényezők között meg kell az összhangot teremteni.
Természetes, hogy a kérdést nem szabad egyoldalú beállításban megítélni. -
A tanítóság iskolai nevelő-munkájának egyik nagy kerékkötője a sokoldalú
és nagy elfoglaltság, mely a tantermi munka naponkénti értékét és termékenyítő
hatását jelentékenyen megkárosítja. Le kell nyomatékosan szögezni azt, hogy a
tanító hivatása mindenek fölött a gyermekek iskolai nevelése és tanítása s ettől a
munkájától várunk gazdagon termő gyümölcsöket. Ezért, ha éppen tetszetősebb is
más irány ú érvényesülés, de a lehetőségig meg kell szabadítani, ill. el kell
zárni a tanítóságot a sokoldalú, ískolánkívűli, sokszor reggeltől estélig tartó
szakadatlan teendők terhétől. Nem esünk itt sem túlzásokba kellő mértékkel
végezzen a tanító egyházi hívatásához tartozó, iskoláján kívüli teendőket.

Bizonyos ellentmondás van abban, hogy míg a népoktatás ügyét minden
egyház legnagyobb gondjának ismeri el, ennek értelmében nem fordít meg-
felelő figyelmet a felekezeti tanitáképzésre. Egyetlen áUami törvényünk és
Egyházi Alkotmányunk is népnevelő intézetnek minősíti a tanítóképzöket,
Amíg felekezeti népiskolák vannak, addig az egyházak tanítóképzéséhez is ra-
gaszkodnunk kell. Jelenleg tanítóképzőínk a legkizárólagosabban egyházi ér-
dekeltségű iskoláínk ; aki ezekbe jön, az egyházi iskolában egyházi hivatalra
készül. Természetesen csak a számarányunknak megfelelő tanítóképzésre van
szükségünk, s az íntézetek fenntartása, csak akkor indokolt, ha növendékeinek
százalékaránya jelentékeny többségben tényleg evangélikus. (1932/33-ban a sop-
roni tanítáképző növendékeinek 95.5 %-a, a miskolcinak 33.8 %-a, a szarvasi
nőképzó növendékeínek 80.9 %-a volt ev. vallású).

Határozottan el kell ismernünk, hogy egyházunk mindig rokonszenvvel és
meleg megértéssel méltányolta tanítóképzőink munkáját, de e téren nem leki-
cslnyelhető elmaradás van, holott az -állami tanítóképzők szervezésénél nem
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egy, már akkor működő felekezeti képzőnk is szolgált mintául. Ma már alig
lehet verseny képességünket minden vonalon megállapítani. Intézetcink elma-
radtak, nem haladtak kellőképpen a fokozódó igényekkel és nagy küzdelmet
kell vívniok a színvonal megtartásáért. A munka eredménye ugyan elsősor-
ban nevelői és más személyi tulajdonságoken fordul meg, de íntézeteink észre-
vehető személyi és dologi hiányait végre már meg kellene szüntetní. Inter-
nátusi nevelésünk színvonalát aránylag csekély anyagi áldozattal jelentékenyen
lehetne emelni. Kiáltóan fontos egyházi érdek volna ez, már csak azért is,
mert a tanítóképzés várható reformjára egyházunknak is el kell készülníe.*)
A háború előtt jó pár évvel az volt a helyzet, hogy az álfam átlagban egy
férfi-képző jére kb. 3-swr annyit és egy nőképzőjére kb. 6-swr annyit költött,
mint amennyi 1-1 felekezeti képzőre esett. El lehet gondolni, hogy milyen
előnyös körülmények segítették az állami tanítóképzőintéretet növendékeinek
nevelésében. Azt azonban kötelességszerűen megállapítj uk, hogy nehezebb víszo-
nyaink ellenére is növendékeínk általánosságban minden téren ősszemérhetők
más intézetből kikerült tanítókkal.

c) Az iskola-jelűquelet. A kultuszmíniszter ősszel a Ház elé szándékozik
vinni az összes iskolák felügyeleti rendszerének új szervezetéről szóló törvény-
javaslatot. Erre való tekintettel is a mi Iskoláink felügyéletét előbbre kellene
vinni. Az Egyházi Alkotmány 189. §-a szerint «a népiskolák megvizsgálása iránt
az illetékesegyhá;7.megyei közgyűlés... intézkedik... iskolai bizottsága köz-
vetítésévels. Van ugyan az egyházmegyei iskolalátogató bizottság jogait és kö-
telességert megállapító, nem régen alkotott részletes szabályzat, awnban az egész
iskola-felügyelet olyan egyetemes, egységes és szakszerű szabályozására volna
szükség, mely iskoláink pedagógiai munkáját is állandóan termékenyítené s
melynek részletei között a felügyelet lényeges kellékei nem vesznek el. J6
lenne, ha esetleg a zsinat novellát alkotna az egyházi iskolai felügyeleti rend-
szer hatékonyabb és szakszerűbb kiépítésének alapjául. Nem elég csak látszat
kedvéért benézni az iskolaterembe.

d) A vallásoktatás. Népiskoláínk tanító-munkájának különleges és leg-
fontosabb feladata a mai igényeknek megfelelő vallásoktatás. A vallásoktatás
előbbrevitelének érdekében ma már több területen is számottevő munkásság
folyik. Elég, ha a megjelent ezirányú művekre, különösképpen pedig arra a
személyes építő és tanító-munkára hivatkozunk, amely a tanítói és lelkészi
körzeti konferenciákon évről-évre oly áldásosan gazdagít. De ez még nem az
egész megoldás. Szükség lenne jó tankönyvekre. A tanítóképzésnek is vannak
fokozott teendőt; a pályára való előkészítés azonhan mindig csak részleges
lehet. Tanítóképzőnknek még saját vallástanára sincs. - Az előadás, a szó
elr-öppen a katedráról. Feltétlenül szükség volna a tanítóknak mé-
lyebb teológiai tájékozottságra és a lelkészeknek több pedagógiai
tudásra és több érdeklődésre. Ezt a kétoldalú kívánalmat - egyelőre
legalább -egy józanul, szakszerűen és jól megszerkesztett, az elméleti alap-

*) Tanítóképzésünk nehéz helyzetet példaképpen a következő adatok is eléggé
il!azolják: A soproni tanítóképző-intézet 1858-ban nyilt meg, Már 1895-ben kapta Kapi
Gyula igazgató azt a megbízást, hogy az intézet fejlesztésére készítsen részletes terve-
zetet. A tervezet megállapítja, hogy szükség van az épület megnagyobbítására, la har-
madik emeld ráépítése által). Ezt a megállapttást a főiskolai nagybizottság az intézet
versenyképességére való hivatkozással magáévá tette. Azóta, is állandóan napirenden
van az épület hiányosságának, a helyiségek elégtelenségének, ill. új épület feltétlen'
szűkségességének a kérdése. 1918 elején 98.100 aranykorona volt együtt "képezdei
építési államsegély" címen. - Néhai Klebelsberg Kunó kultuszminiszter pedig Sopron-
ban határozott ígéretet tett új épület emelésére. - A körülmények mégis úgy alakultak,
hogy az épület teljesen a 75 esztendős keretei ben áll.
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vetést és a gyakorlati keresztül~itelt egyaránt tárgyaló nagyobb szabású, <fu
olcsó evangélikus oallástanitási uezérkörujo elégíthetné ki, mely a tanítók
és iskolalátogatók kezében a legszükségesebb irányító lenne. Minden más tam.
tárgy bőven el van látva ilyen segítő eszközzel s egyházunknak módot kell ke-
resnie, hogy előmozdítsa, egységessé tegye és megoldáshoz segítse ískoláínk
egyik legfontosabb feladatát.

Ez a vázlat korántsem jelölhetett meg és még kevésbbé oldhatott meg
mindent, ami az evangélikus népiskolák kérdéséhez tartozik. Célja csupán az,
hogy szélesebb körök érdeklődését terélje rá népiskola-ügyünk égető kérdé-
seire. I

(Sopron) Rozsondai Károly.

Hz öröklődő betegségek
és anémet steríüzácíős törvény.

Az emberiség egyik legfontosabb feladata az Istentől nyert élet fenn-
tartása és fejlődésének előmozdítása. Ennek a célnak szolgálatában áll az
orvostudomány akkor, amikor az embert a különböző betegségektől védi és
megszabadítja. Vannak azonban betegségek, amelyekkel az orvosi tudomány
megbirkózni ma még nem tud s hosszú időn át előreláthatólag nem is fog tudni.
Ezek között a legsúlyosabbak azok, amelyek nemcsak egy ember életét teszik
tönkre, hanem rettenetes örökségképen szülöről gyermekre, nemzedékről nem-
zedékre szállnak: az öröklődő betegségek. Súlyos problémát jelentenek az
orvosi tudomány számára is, de a társadalomnak, a nemzetnek s az egész
emberiségnek egyaránt.

Amerika egyes államaiban s Európa több északi országában már ko-
rábban tettek lépéseket abban az irányban, hogy az öröklődő betegségek ter-
jedését akadályozzák. Németországban pedig a nemzeti szocialista párt ura-
lomrajutásának egyik legelső tette volt, hogy törvényt hozott az öröklődő
betegségek ellen való védekezésról (1933 július). Ennek a törvénynek a lénye-
gét ismerteti s etikai jogosultságát védi orvosi és világnézeti szempontból
egy most megjelent füzet (H. Wichern: Erbkrankheit und Weltanschauung,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht kiadása, 4"8lap, 1934, 1.35 Márka). Szer-
zője a bielefeldi városi közkórház vezető orvosa s a belmisszió atyjának,
Wichem János Henriknek a leszármazottja, ami különös érdekességet kölcsönőz
a műnek. ,

Wíchern az életért az Isten előtt felelős evangélikus orvos lelkiismere-
tével veszi szemügyre a nehéz kérdést. Mindenekelött ismerteti az orvostudo-
mánynak az öröklődő betegségekre vonatkozó megállapításait. A betegségek,
melyekre a német törvény vonatkozik, a következők : 1. Veleszületett gyönge-
elméjűség, 2. schízophrenia (dementia praecox), 3. církulárís (mániás-de-
pressziv) elmezavar, 4. öröklődő epilepszia, 5. öröklődő vitustánc (Huntington-
chorea), 6. öröklődő vakság, 7. öröklődő súlyos testi rendellenességek (csípő-
ficam). Az öröklődő bajok közé sorolja a törvény a súlyos alkoholízmust is,
mivel annak hajlamosító oka rendesen az említett betegségek valamelyikében
található. I

Az öröklődő betegségek, - mint látjuk - legnagyobbrészt az elmebajok
közül kerülnek ki. Közöttük és a súlyos természetű bűnözés között színte meg-
döbbentöen szoros kapcsolat áll fenn .. Például egy 1810-ben született iszákos
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asszony 894 leszármazottja közűl eddig 181 utcai nő, 142 koldus, 76 "súlyos
gonosztevő, 7 gyilkos és 70 szegényházi töltelék került ki. Egy bizonyos család
öt egymásután következő nemzedékének valamennyi nőtagja utcai nö, mín-
den férfitagja gonosztevő volt. Egy iszákos asszony 800 ivadéka közt 342 alko-
holista, 127 utcai nő és 37 halálraítélt gyilkos fordult elő. Az iszákosság ezek-
ben az esetekben többnyire öröklött gyöngeelméjűségben vagy epíleptíkus el-
fajulásban gyökerezett.

Az öröklődő baj nem mínden esetben jár ily szörnyü következmények-
kel. Sok esetben alig lesz nyilvánvalóvá, de általában mindig károsan be-
folyásolja az utódok lelkíségét, aszociálissá s társadalom-bomlasztóvá teszi
őket. A legtöbbször híjával vannak minden erkölcsi érzéknek már a természe-
tüknél fogva s nincs bennük fogékonyság a jó iránt. Szaporodási arány számuk
pedig legalább a kétszerese az öröklődés szempontjából egészségesekének. Ez
azt jelenti, hogy két népességi csoportban, amelyek közül az egyik öröklődés
szempontjából egészséges, a másik terhelt, a most megállapítható szaporo-
dási arányszám szerínt 150 év alatt az egészségesek csupán a 6 %-át fogják
kitenni a két népességi csoport összes leszármazottainak. A többi 94 ofo örök-
lődő betegségben fog szenvedni vagy legalább is örökíti azt. Ha tehát az örök-
lődő bajokkal szemben a társadalom nem lép fel radíkálisan., számolnia kell
az egész emberi nem igen gyors és súlyos degenerálódásával. Sőt: öngyilkos-
ságot követ el.

Lehetséges ez? kiáltunk fel megdöbbenve. Miért nem pusztult el akkor az
emberiség már eddig is? Miért nem beteg mindenki?

Wichern felelete kérdésünkre az, hogy régebben nem állottak fenn az
emlitett arányok. Az öröklődő betegségben szenvedők a létért való természe-
tes küzdelemben rendesen igen korán, még mielőtt szaporodhattak volna, el-
pusztultak. Csak az erősek, az egészségesek maradtak meg. Meg volt a termé-
szetes kiválasztódás. A keresztyén vallásból sarjadt legújabbkori humanizmus
azonban azáltal, hogy a betegekkel, a nyomorultakkal szemben kírnéletet tanu-
sít, sőt gyöngéd és gondos ápolásban részesíti őket, továbbá a modern orvos-
tudomány, mely vívmányaival az emberi éLetkornak - és pedig elsősorban a
betegek, a gyöngék életkorának - az átlagát majdnem a kétszeresére emelte
s ezáltal a szaporodás Iehetőségét tetemesen fokozta, melengetőjévé lett az
emberiség degeneráltjairrak s öntudatlanul hozzáj árult ahhoz, hogy szeren-
csétlenek jőjjenek a világra, akiknek az élete a társadalomra és önmagukra
nézve egyaránt teher, sőt veszedelem.

Lehetne vitatkozni afelett, vajjon a felebaráti szeretet krisztusi nagy
parancsa mikor érvényesül igazán. Akkor-é, ha tekintet nélkül a következmé-
nyekre, a pillanatnyi helyzetet tartjuk szem előtt s így épen jóságunkkal elő-
mozdít juk az emberi nyomorúság és bűn jövőben való fokozódását, lényegileg
pedig vétünk a nagy parancs ellen? Vagy akkor, ha ismerve a baj természetét,
Isten előtti és az utódok érdekében való felelősség tudatában, az utódok iránti
felebaráti szeretetből a bajnak azáltal való orvoslási módját választ juk, mely
a betegséggel együtt a betegek földi életének a tovább öröklődését is megaka-
dályozza? Efelett lehet vitatkozni, el kell azonban ismernünk, hogy hatalmas
etikum nyilvánul meg abban, amikor Hitler kijelenti, hogy «aki nem egész-
séges testben és lélekben s méltatlanná vált Ca házasságra), annak szenvedését
gyermeke testében örökéletűvé tennie nem szabad».

A német statisztika szerint 10-50 %-os a valószínűsége annak, hogy az
öröklődő bajban szenvedő embernek az utódai ugyanabban a bajban fognak
szenvedni. Wichern azért felveti a kérdést: felülteti-e a családját valaki az
olyan vonatra, amelyen az utazás 10-50 %-os életveszedelemmel jár!? Orvosi
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és etikai szempontból tehát épen az emberi élet érdekében indokoltnak lát-
szik a német kormány eljárása, amelynél fogva törvénnyel igyekszik védekezni
az öröklődő betegségek ellen és pedig a legradikálisabb, de a jelenben egye-
dül célravezető módon: az öröklődő betegségben szenvedők műtéti sterili-
zálásával - terméketlenitésével. Ez a műtét kétségtelenül mélyen belenyúl az
egyén életébe. Az egyén személyes boldogságát azonban fizikailag egyáltalán
nem befolyásolja. Attól a deprimáló érzéstől pedig, hogy a sterilizált ernber-
nek nem lehet gyermeke, azzal igyekeznek megszabadítani az illetőket, hogy
terméketlenségüle a nemzet érdekében történö hősies cselekedet, hazafias
önfeláldozás, áldozat a faj ért. Ha az egyén a haza érdekében köteles életet
is odaadni, nem vonhatja ki magát az alól a kötelessége alól sem, hogy a
nemzet érdekében amúgy is szenvedő ivadékairól lemondjon. Igyekeznek te-
hát önkéntes etikai cselekedetré emelni a terméketlenítéshez való hozzájá-
rulást, ami kissé nehezen mehet a gyakorlatban, mivel az öröklődő beteg-
ségben szenvedők igen kevés morálís érzületröl tanuskodnak.

A keresztyén humanizmus és az orvostudomány sikerei tették köteles-
séggé az öröklődő betegségek ellen való védekezést. Wichem szerint most
épen ennek a kettőnek az összefogása szükséges, hogy a bajt orvosolják és
pedig oly módon, hogy az orvostudomány megadja a lehetőséget a műtéti
úton való beavatkozás által a radikális védekezésre, a keresztyénség pedig
etikai szempontból járul hozzá a törvényhez s helyesli azt, a lelkileg és tes-
tileg tisztább, nemesebb, magasabbrendű nemzet érdekében. -

Ez a mai helyzet Németországban az öröklődő bajokra nézve. Mennyiben
érdekel mindez minket, magyarokat?

Statisztikailag hazánk az öröklődő bajokat illetőleg valamivel ked-
vezőbb helyzetben van, mint Németország. Az elmebajosok száma és szám-
aránya azonban nálunk is emelkedőben van. Ma a csonkahaza területén kb.
ugyanannyi elmebeteget tartanak nyilván, mint amennyi 50 évvel erelőtt
Nagy-Magyarországon volt. Ennek egyik oka bizonyára a statisztika tökélete-
sedése is. Míndamellett magától vetődik fel a kérdés, nem lenne-e kívánatos,
ha az illetékes körök hazánkban is szemébe néznének a bajnak s .sátat vetné-
nek annak, hogy a nemzet egészséges testét 20-25.000 öröklődő betegségben
szenvedö fertőzze?! A mult év folyamán a napilapok szerint a kormány foglal-
kozott egy idevonatkozó törvénytervezettel, az ügy azonban sajnálatos módon
elaludt. A kérdés olyan természetű, hogy huzamosabb f.elszínen tartását s
minden oldalról való tüzetes megvitatását, nemkülönben az esetleges intézke-
dést föltétlenül szükségesnek kell tartanunk.

(Szolnok) Viszkok Lajos.

Minden ember hajlandó a bűnt nem annyira a gonosz kivánság,
mint inkább a. közszokás mértéke ezerint megítélni. Ezért fordul elő igen
sokszor, hogy kiki csak azt hibáztatja. amit a saját környezetében hor-
társai gáncsolni és kárhoztatni szoktak s viszont fordítva helyesli és
dicséri azt, amit megengedhetőnek tartanak azok, akikkel együtt él. Igy
esik meg, hogy az Ige tekintélyétől áthalott emberek is csak hépies
beszédnek veszik, ha az, amit az Irás parancsol, a közszokástól eltér,
vagy ha az, amit hibáztat. azzal megegyezik. De a Stentirás nem köve-
tel mást, mint csak ezeretetet s nem emel vádat, csak a gonosz kivánság
ellen s igy formálja az emberek erkölcsiségét.

Augustinus, De doctrina Christiana.



236

KRÓNIKA

Egyetemes egyházközi mozgalmak.
A nyári időszak ezidén is meghozta azokat az értekezleteket, melyek kü-

lőnféle kőzelehhi célkitűzésekkel és módszerekkel az egyházak egymással való
kapcsolatainak kímélyítésén és megerősítésén fáradoznak. Ezek között mínket
természetesen legközelebb érdekelnek azok, amelyek a lutheri hitvallás alapján
szolgálják az evangélikus egység gondolatát. Ennek legtevékenyebb szerve ma
kétségkívül a sondershauseni Luther-Akadémia, mely két évvel ezelőtt elsősor-
ban Stange göttíngení professzor buzgólkodása révén jött létre s ezidén, július
29-augusztus ll-ig tartotta harmadik egyetemes teológiai konferencíáját, -Nagy
siker volt már az, hogy ez a konferencia az akkori politikai viszonyok között
a külföldíeknek oly nagy számú részvételével általában létrejöhetett és Stange
professzor következetesen gondoskodott arról, hogy a konferencia egyetemes
jellege kellően kídomborodjék, A konferencia, melynek tárgysorozatán egyrészt
állandóan középpontí, másrészt kiválóan időszerű tárgyak szerepeltek (a Jézus
Krisztusban való hit, a germán vallás, Luther Jelentősége és a Luther-kutatás
problémái, egyház és népiség, állam), ismét szép és felemelő példáját szolgál-
tatta németországi és külföldi teológusok (Althaus- Erlangen, Wehrung- Tü-
bingen, Wobbermin-Göttíngen, Brtng=-Lund, Grüner=-Híga, Ihleu=Oslo, Nör-
regaard-Kopenhága, Puukko=-Helainkí, Tennmann-Dorpat sth.) testvéries
együttműködésének a közös lutheri hitvallási alapon. E sorok írója ez alka-
lommal a megnyitó ünnepi beszéd megtartásával működött közre s oly módon
igyekezett rendkivül kényes feladatát megoldani, hogy egyfelől a legmesszebb
menő megértést juttatta kifejezésre a németevangélikusság nehéz helyzete
iránt, másfelől nyomatékosan rnutatott reá arra, hogy anémet evangélíkusság
csak addig állhatja meg helyét Róma és az új pogányság támadásával szemben
és maradhat pótolhatatlan támasza a Németországon kívüli evangélikusságnak,
ameddig hű marad a népíséget nemcsak híven ápoló, de annak egyúttal fölébe
emelkedő lutheri hitvalláshoz.*)

Augusztus utolsó hetében a Gyakorlati Keresztyénség (<<Lifeand Work»)
Söderblom álta' alapított vílágszövetsége ("Stockholm.) tartotta népes nagyvá-
lasztmanyi ülését Fanoe szigetén (Dánia). A tárgyalások középpontjában az egy-
ház és állam egymáshoz való viszonya állott, miközben elkerűlhetetlenné vált,
hogy a németországi viszonyok is szóba ne kerüljenek. Miután a gyűlés nyiltan
kifejezésre juttatta a németországi egyházi ellenzékkel való rokonszenvezését
s a jelen volt hivatalos német evangélikus egyházi küldöttség ellennyilatkozat-
tal élt, súlyos helyzet állott elő, melyet hosszas tárgy aliis után az elnökség
tapintatos nyilatkozata simított el.

A fanoei értekezletet nyomon követte a Hit és Egyházszervezet (<<Faith
and Order») világkonferenciája ("Lausanne.) nagyválasztmányának szeptem-
ber első hetében a Víerwaldstátti-tó mellettí Hertensteinben**) tartott gyűlése,
melyen e sarok írója a magyarországi evang. egyetemes egyház képviseletében
vett részt s az elnökség előzetes felkérésére az egyik vitakérdésben körvona-
lma egyházunk álláspontját. Ez az értekezlet főkép az «Egyház és az Ige. és az

*) A beszéd megjelent az AlIg. Evang-Luth. Kirchenzeitung ez évi aug. Iü-i (32.)
számában.

**) Itt tartózkodott szerencsétlen IV. Károly kírályunk 1921 májusától októberig,
aminek emlékét egy tóparti ligetben elhelyezett kis emlékszobor őrzi.
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«Egyház és a Világ. problémáinak a teológiai bizottság előterjesztése alapján
való megtárgyalásával járult hozzá a Hit és Egyházszervezet 1937-ben ismét
Lausanneban tartandó második világkonferenciájának előkészítéséhez. A külön-
féle egyházi álláspontok nagy eltérései mellett is többször megható és fel-
emeli) módon jutott kifejezésre a kölcsönös testvéries megértésre való őszinte
törekvés s azért hisszük, hogy ez a munka sem hiábavaló «az Úrban». P. K.

fl maqyar fiatalság
mínd sürgetőbben zörget a kapukon. Nemcsak az «állástalan diplomások. és
társaik. akik kenyeret, saját munkájuk után való megélhetést kérnek - joggal
--i a társadalomtól, hanem az a fiatalság is, amely egészen más gondolatvilág-
ban élve, mint az «öregeb, részt kér a közügyek intézéséből. A fiatal katoliku-
soknak megvan már negyedik éve a szócsövük, a «Korunk Szava», «aktiv ka-
tolíkus organum», most a Solí Deo GLoria Szövetség által kiadott «Új Magyar-
ság» c. folyóirat alakult át - átenged ve nevét a Mílotay által indított politikai
napilapnak, - «Magyar (Tb címen kéthetenként megjelenő orgánummá, s «új
laptípust teremtve» tgyekszíkeröteljesen hallható szót biztosítani magának a
magyar élet sokszínű megnyilatkozásaiban. «Nem politizál, hanem országot
épít az a fiatal nemzedék, a megújult harmincasok, amely nem kenyértelenség-
'ből, nem érzelmi alapon, de értelmének hideg lernérése alapján megállapítja:
Igy nem mehet tovább! Nem okol elődőket, nem kárhoztatja a mát ez a neml-
zedék, csak megállapítja, hogy a magyar élet eddigi útja tragikus szakadékhoz
~ut s a jövőtbírás biztató szépségével keresi az igazi magyar utal». S mi ez
az «úb? .nt, amelynek magyarsága nem görögtüzes, tósztos hazafiságban,
nagy-dob irredentizmusban, más nemzetek és fajok szellemi és lelki kíncseinek
lebecsülésében, vagy fehérlő áldozásban kedvlelő turáni ős-magyarkodásban, de
a magyar faj predesztinált értékeinek kiteljesedésében sn..' «A legmerészebb
és legracionálisabL magyar álom: magyar földön magyar út, nem a XX. század
negativ sovinizmusának, de az Evangéliuru pozitiv fajszeretetének értelmében».
Beszámol azután az első szám arról, hogy «a konferenciázó magyar ifjúság
azokat a kereteket, amelyekben cselekvésre, forradalomra (!) készülődik már
évek óta - csendben, de nagyon komolyan, nagyon elszánt lélekkel, - kezdi
szétfeszítení» . Ennek bizonysága szerínte a Solí Deo Gloria Szövetség által a
református egyház püspökeihez és kerületeíhez benyújtott «kiáltvány. is. A
kiáltványball a Szövetség «reform-javaslatokat» terjeszt elő, melyekben «nem-
zetünk megmentésének és egy új Magyarország megteremtésének munkatervét»
látják. A reformjavaslatok vonatkoznak 1. a telepítésre, «kihaló gyülekezetek,
vidékek benépesítésére egyfelől, a rettenetes nyomorban vergődő, összezsúfolt
földmívesproletáríátusnak felszabadítására, másfelől ; 2. radikális földbirtok-
reformra «ti magántulajdon elvének az evangélíum szerínt való újra fogal-
mazása alapján» s végü! 3. új örökösödési törvényre, «rnely nélkül az előző ket-
tő nem éri el célját».

A «Korunk Szava. nagy szimpátiával vett tudomást erről a megmozdulás-
ról nevezetesen a Solí Deo Gloria Szövetség fentebbi kiáltványáról. úgy vétí,
hogy benne csupa olyan dolog van, «melyért a Korunk Szava is harcol, sőt:
melyért mi harcolunk talán a legélesebben. A református ifjúsággal, íme, máris
keret tudunk fogni ilyen alapvető kérdésekben •. «Mi történne itt, - folytatja
a Korunk Szava, - ha az a jószándék mindenkiben meg volna».

A «Református Elet», mely ma bizonyára joggal mond ható a hivatalos
református egyház legfontosabb szócsövének, örömmel, de bizonyos fenntar-
tásokkal üdvözli a megmozdulást: «Vígasztaló látvány, hogy a társadalmi
sebeket élesen látja a mi fiatalságunk. Szinte prófétai teher számára hordozni



a társadalmi élet sok kiáltó igazságtalanságát. Aggasztóawnban, hogy a
Magya. út túlságosan alászáll azokhoz a tömegekhez, akiket megnyerni akar,
A memorandumnak egyetlen kérésé sincs az egyház lelki munkájáért, Az evan-
gélium diadalmasabb hírdetéséért, Az egész újságból kimaradt az Ige, a köz-
vetlen Ige.» Ebben a kritikában a Református Eletnek nyilván igaza van,

Ez a rövid szemle csak rá akart mutatni a mai magyar lélek válságának
egyik tünetére. Agyonhallgatással, vagy lekicsinyléssei vagy éppen hangos meg-
botránkozással afölött, ami az ifjúság ezen megszólalásában helytelen és
aggodalmas, nem segítjük a válság megoldását. Folyóiratunk legközelebb visz-
sza fog térni ezen kérdésekre, hogy rámutasson az igazi megoldásra. Most
csak annyit: két tábor, mely sok tekintetben ellentétes alapfelfogásból ín-
dul ki és egészen ellentétes célok felé halad, mégis találkozik egymással. Vaj-
jon itt csak arról van szó, hogy az utak valahol keresztezik egymást, mível'
hiszen mindannyían ezen a magyar földön élünk és életünkkel a magyarság
boldogulását kívánjuk szolgálni ? Vagy pedig azért, mível jelentleezik Krisz-
tus evangéliumának felekezetek fölötti ökuménikus ereje, rnely- letör kor-
látokat, ha egyszer hatalmát valóban érezteti? Vagy pedig - mindkét cso-
port elhagyta az evangélium világát és más-más formában, de csak kül-
sőséges kapcsolatot tud teremteni az evangélium követelése és a való élet
kegyetlenül reális szükségleteí közt, úgyhogy evangéliumi igazságok érvé-
nyesitése mellett iselsikkad az Evangélium ?!

Evangélikus egyházunknak, a tiszta evangélium letéteményesének kell
itt az' útat megmutatnia. Jaj nekünk, ha ezt az útat, az Euangélium útját nem
tudjuk megmutatni népünknek! K.
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Szabadtéri játékok.
Szeged nagy felkészültséggel, elsőrendű művészek pazar előadásában

színrehozta "Az Ember Tragédiájás-t és felejthetetlen estét szerzett mindazok-
nak, akik erre az eseményre odagyültek. Nagyszerű tömegek, fények, táncok,
ábrázolások keltették életne Madách világremekét. Az előadás azonban mégis
valamí űrt hagyott hátra, Valahogy több volt benne a színház, mint amennyit
a föléje boruló ég megenged, Lehet, hogy a Tragédia nem 'való a szabadba.
De lehetséges az is, hogy másképpen kellene megfogni, ha a csillagos ég alatt
akarjuk adni. A görögök és a kőzépkor szabadterű színielőadásaínak leg-
főbb szereplő je az ég volt, mely kis semmivé tette az embert és isteni-örök
jelentőségűvé a színpadi történést. Az ókorban áhítattal meatek a népek ezrei,
istentiszteletként nézni ezeket a történéseket. f:s még inkább a középkorban,
amikor egyszerű szekértábor állt a városok piacára, az egyikről mindenki
tudta, hogy ez a főpap házát jelképezi, a másik Pilátusét: és közöttük eljátszot-
ták, - nem, újból átélték, celebráltak Krisztus szenvedéseít, Ez a valami, ez
a keresetlen, ős-naív hit és játékonfölüliség, az f:g az előadásban, ami hiányzott
Szegeden. De teljes mértékben megvan például a budaőrsí Passiójátékban.
Magános hegyen, a falun kívül építették föl középkorí szekérszínpad módjára
Jeruzsálemüket: a főpap házát, a templomot, Pilátus, Jairus házát és azt, ahol
Jézus az Úrvacsorát szerzi, Mögötte a hegy két csúcsa: az Olajfák hegye és
Golgotha. Egyszerű, szimbolikus épületek, mint Giotto vagy a középkori fes-
tők képein. Elől Jeruzsálem utcái: emberek, léviták, korsóvivő asszonyok jár-
nak föl-alá, római katonák lépkednek át, A hegyről jön Jézus tanítványaival:
tiszta, világos ember, aki hirdeti a jól és cselekszi is, Lenn a főpap házában
pedig összeülnek és halált kiáltanak rá. Amilyen megható már ezektől az
egyszerű sváb falubelíektől, hogyan beszélik, amilyen szépen csak tudják,aJ



magyart, annyira bámulatos, hogy milyen mélyen és őszintén élik magukat
szerepeíkbe, \

De csodálatos jelenség már magában az is, hogy itt egyszerű falusiak,
ott rutinos fővárosi színészek mennek Isten szabad ege alá játszani, többé
nem kíválasztott keveseknek. hanem ezreknek, mindenÍdnek. Es a világ mín-
den tájáról. halljuk ezt: Rómában, Velencében, Veronában, Salzburgban ren-
deznek az idén szabadtéri játékokat. Véletlen ez? Jele egy színhází dekaden-
ciának, mely kimerltette a kulisszák és festett egek minden lehetőségét? Vagy
egy új vágyakozásnak jele levegő után, nagyság után, Isten után? Akik eddig
szerettűk mimagunk, emberek, betölteni a színpadot, újra kis semmik akarunk
lenni, alázatosak és szerények és leborulni újból az él-etünkből már-már szám-:
kivetett Isten előtt? - Aki át tudja újból érezni Adám tragédiáját és meg-
nyugvást találni abban, hogy kifürkészhetetlenek a Gondviselés útjai, az nem
a tegnap embere már, a matériát, önmaga tudását imádó ember, ez. az új
ember, aki fájónak, tűrhetetlennek érzi a mát fojtogató tegnapot, aki egy
új, egy szebb világot akar teremteni, ahol testvér az ember, és aki újból
Istent tisztelni jár a művészetek házába. Igy van-e ez, vagy remény csupán?
En úgy érzem, hogy a római, salzburgi, budaőrsi játékok legnagyobb szereplője
a reáj uk boruló, csillagos Ég.

(Budapest)
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va« Erik.

SZÉLJEGYZETEK
Az orosz szovjetköztársaság

felvétele I
a Népszövetség tagjai kőzé éles fény-
nyel világít rá arra a kettős erkölcsr-e,
amely annyira jellemzi világunkat. E
szerínt emberi kötelesség megindult,
esetleg felháborodott hangon megemlé-
kezni a megölt vagy lassú éhhalálra;
ítélt millíónyi ember sorsáról, a ke-
resztyénség megcsúfoltatásairól és az
ezeket okozó mételyt az országból szí-
gorú törvényekkel távol tartani, de ha
a pillanatnyi érdek úgy kívánja, meg
kell alkudni az adott körülményekkeí
és elfelejteni a történteket és tőrténő-
ket. Mert az érdekek szolidarítása mín-
dig erősebb e szerínt, mint az elvek, fl,

meggyőződés-ek és a világnézetek szo-
lidarítása. - De van a genfi szinjáték-
nak egy örvendetes jelensége is, amely
azt mutatja, hogy, ha szórványos an is,
de más erők munkája is látszik. Ez a
holland delegátus nem-szavazata, aki
a holland parlament alig egy őtödét
alkotó keresztyén világnézetű katolíkus

és protestáns képviselők bátor fellé-
pésére kénytelen volt ellenezni a fel-
vételt.

A szt•.ájkmozgalmak,
amelyek világszerte dúlnak, megdöb-
bentő erővel mutatnak rá az egy-egy
társadalmon belüli kiegyenlíthetetlen
ellentétekre, Gazdasági vagy politikai
túlerő hosszabb vagy rövidebb ídö-
re térdre, hallgatásra kényszerítheti a
gyengébb társadalmi rétegeket, de mé-
lyen a lelkekben ott forrong a kaoti-
kusérzések tömege és vad vágyakozás-
sal várja a kítörésre alkalmas pillana-
tot. Nem segíthet itt a legönzetlenebb
legkiterjedtebb szociálpolitika, a leg-
bölcsebb politikai vagy társadalmi be-
rendezkedés, a legteljesebb emberi be-
látás sem. Legfeljebb elodázhatja a
katasztrófát. Gyökeres átváltozásokra
van szükség. Még pedig ott, ahol a ba-
jok fészke van. Az individuális és a
kollektiv, a kapitalista és a szocialista
egyaránt materialista gazdálkodás he-
lyébe a sáfárság közgazdaságának ken
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lépnie, amely szerint sem a tőke, sem
a munkaerő nem az egyéné, de nem'
is a kollektívumé, hanem az Istené.
Az egyénnek és a köznek csak egy
magán- és közgazdaságí feladata lehet:
sáf'árkodnía kell a rábízott értékekkel,
ahogy azt az igazi Tulajdonos akarja.

A magyar paraszt
mcstoha sorsa végre a közérdeklő-
dés előterébe nyomul. Ankétok, röp-
iratok, állandó rovatok tartják szá-
mon a kérdést és a komoly nekilátás
biztató igérete ként könyvelhető el,
hogy a kérdéssel éppen a korrnányhoz
közelálló sajtó foglalkozik különös
szerétettel és figyelemmel. Leginkább
a gazdasági és kultúrálís vonatkozá-
sokat hangsúlyozzák, - s bizonyos,
van ebben a vonatkozásban is elég
hánytorgatni való. A probléma leg-
mélyebb lényege azonban lelki ter"
mészetű. Megdöbbentő egyes vidékeken
a falusi s még inkább a tanyai em-
ber lelki magárahagyottsága, elszige-
teltsége. Hogy Istentől, erkölcstől, egy-
háztól, templomtól mennyíre eltávo-
lodott, annak egy-egy ijesztő jele a:
gyakori ásatás arzéntói korhadt fej-
fájú temetőkben, gyilkosok rejtegetése
vagy az egykés vidékek őrállóinak
velőt rázó sikoltozása.

Az összeomlás után a magyar ér-
telmiség jelentős rétegeit érintette az
Isten utáni vágyakozás; s ha vegyült is
rengeteg képmutatással, felületesség-
gel, olcsó felekezetieskedéssel : az
ímádkozó, templomozó ernberek száma!
az értelmiség és tartozékai kőrében
mégis csak emelkedőben van. A földi
népe azonban ettől érintetlen maradt
s inkább még jobban távolodik Is-
tentől.

Nyilvánvaló, hogy erről nem őmaga
tehet, hanem a falut is egyre jobban'
hatókörébe ejtő istentelen civilizáci-
ónk. Mérhetetlen súlyú felelősség ne-
hezedik azonban mindazokra, akiknek
Isten az élő hit világosságát adta: el
kell sajátítaniuk azt a nyelvet, amely-
re a föld népe is hallgatna, és a két
műveltség közti százados szakadékat

áthidalva, egy új reformáció lendü-
letével vinni hozzá az örömhírt a!
megváltó Krisztusról.

Tahiban középiskolás diák-
konferencián

a nyáron egyik vidéki Ielkészünk elő-
adást tartott az északi népek nagy lel-
ki megújhodásáról a mult században
s ennek kapcsán az ottani népfőisko-
lák jelentőségéről. Utána diákjaink
kérdések pergőtűzébe fogták az elő-
adót, a napi programm felborult, a
konferencía izzott a nagy látomástól:
valahol az Alföld szívében meg kell
alapítani az evangélikus földmíves Iő-
iskolát! Azóta Németh László felve-
tette a "Paraszt Eötvös-Kollégíum» ős-
tehetség-nevelőintézetnek az eszméjét!
A gondolat visszhangra talált s bizony
jó volna, ha meg is valósulna. Az
említett evangélikus intézményt azon-
ban semmiképpen sem tenné fölösle-
gessé. Először is azért, mert a falu és
tanya népét elsősorban lelki válságá-
ból kell kísegítení, ez pedig a tni fel-
adatunk. Másodszor (minden feleke-
zeti lélekhalászás gondolatát elutasít-
va), a másvallásúaknak is épen az
evangélikus karizmákra van most leg-
inkább szükségük. Harmadszor, kűl-
földi hittestvéreinknél nekünk külőnö-
sen kiváló példák állanak a rendel-
kezésre. Végül pedig a Kemenesalja és
Rábaköz stb. evangélikus falvaiban
míénk a régi gazdag lelki örökségét
aránylag híven megőrzött, legművel-
tebb magyar parasztság.

Szernünk elrévedez a magyar róna-
ság fölött Ceglédtöl Orosházáig : vajjon
hol hallják meg legelébb a Lélek pa-
rancsszavát? - A tájak fehérek az
aratásra.

A telepítés ügye
egyre komolyabban foglalkoztatja az
érdekelteket és illetékeseket. Kétség-
kívül a magyar faj önfenntartási ősz-
tőnének legjelentősebb és sorsdöntő
megnyilatkozásáról van itt szó. A há-
rom míllió földből élő földnélküli ma-
gyarnak .a jövője kell, hogy a nem-



zetnek legszentebb ügyeve legyen.
Nem szabad a magántulajdon fogal-
mának helytelen értelmezésén, vagy,
a nagytőke öncélú hazafiaUanságán
és istentelenségén, vagy bármi más ön-
zésenelbuknia.

Van ennek a nagy kérdésnek egy-
házi vonatkozása is, amellyel tanácsos
idejében foglalkozni. A kormány, -
ha csak nem esik egyoldalú felekezeti
politika áldozatául, - lehetőleg a fe-
lekezeti számarány szerint toborozza
majd a telepeseket. Az evangélikus
érdekeket itt eleve két veszély fenye-
geti. Elsősorban az, hogyegyszerűen
kihagyják. Mozgékony és jól szerve-
zett nemzetiségi kisebbségeinktől eset-
leg meg sem látják a színmagyar evan-
gélíkus tömegeket, amelyeknek földhöz:
juttatása pedig elsőrendű nemzeti ér-
dek (pl. Orosháza!). A másik veszély.
hogy az evangélikus telepeseket szét-
szórnák az egész telepítési területeni
ahol másvallású környezethen a gyü-
lekezetalkotás rninden lehetőségétől el-
esnének. - Egyházunk befolyásos té-
nyezőinek a telepítők figyelmét idején
kell a kiválóan értékes magyar evan-
gélikus nincstelénekre terelni s oda-
hatni, hogy vagy egy-egy önálló köz-í
séget alkossanak, vagy már meglévő
gyülekezetcink közelébe telepedhesse-
nek.

A Magyar Szemle
szeptemberi számának négy cikkéhez
fűzünk megjegyzéseket. Szekfű Gyula
a magyar jövőért aggódva állapítja
meg azt a zavart, amely gondolkodá-!
sunkban a népíség, nemzet és állam
fogalmai körül támadt. Ova int, hogy
a magyarságra való alkalmazás nélkül
ne vegyünk át idegenből nézeteket.
Jövőnk sírját ásnók, ha olyan állam-
fogalmakat fogadnánk el, «melyet
egyetlen nemzettel lehet és kell ki-
tölteni». Kívánja Széchenyi, Eötvös;
Deák koncepciójának fenntartását. A
cikk igen tanulságos, jó segítség az
idevonatkozó fogalmak tisztázásához;
de szűkszavú a helyes út megjelöl é-
sében, Nem kapjuk a Széchenyi-ken-

241

cepció, «a történeti magyar államfo-.
galom» elvi alapozását. Rá lehetett
volna arra is mutatni, milyen benső!
kapcsolatban van a «népállam» bio-
logikus kívánalma az egyébként már
elvirágzott materiálízmussal, - vi-
szont az egyoldalú ideálizmus sem tud
megfelelni az itt íelvetödő kérdések-
re. E téren míndenesetre sok monda-
nivalója van az evangélikus teológiá-
nak, mert semmiféle ideológia ked-
véért sem tagadja le a valóságot, a te-
remtettség tényeit, azt, hogy külőn-
böző népek élnek a világban, de
ugyanakkor komolyan veszi a bűn ere-
jét is, amely a népek életét a terern-
tés rendjétől eltérítí, A magyar evan-
gélikus teológia annyival is inkább
kivánhat ja, hogy meghallgassák. mert
sem Berlin, sem Róma nem parancsol
neki. - Megdöbbentő kép tárul elénk
Boros Margit cikkében, Ostoros, bor-
sodmegyei község szociográfiájában.
De bármennyire fájdalmas is az olva-
sása, hasznos lenne minél több ilyen
községrajz révén megismerkednünk a21
egész ország viszonyaival. Luther-Szö-
vetségeínk vállalhatnák, hogy hasonló
községrajzok iratásával és terjesztésé-
vel közelebb hozzák 'egymáshoz a vá-
rosi és falusi evangélikusságot. Egy-
más ismerete nélkül csak szavalni tu-
dunk összefogásról, de nem cseleked-
hetjük a segítő szerétetet. - Simándj
Béla is panaszolja, hogy «a magyar
társadalom előtt majdnem teljesen is-
meretlen területei is vannak orszá-
gunknak . .. és csak ez lehet oka,
hogy azok gondjai, örömei, problé-
mái iránt alig van érzéke». Ezzel függ
össze, hogy'« Krisztus még mindig nemi
juthatott el míndenhová az alföldi
tanyák kőzött». Helyesen állapítja
meg, hogy nem templomokra van
szükség elsősorban. hanem papokra,
akik vállalják a missziói munkát a
tanyavilágban. Nem mondja ki, de a
sorok mögűl az a tanítás hang-
zik, hogy az egyház hivatása nem
templom-, toronyépítés vagy harang-
öntés, hanem az evangélium közlése.
- Karsay Géza a középkor elismerte-
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téséről értekezik. Tanulságosan jel-
lemzi, milyen hullámszerűen változó
megítélésben részesült a középkor; tö-
leg azzal az érdeklődéssei foglalko-
zik, amely ma feléje fordult. De ezen
felül hangulatkeltően is híveket to~
boroz a középkor számára, tehát a tu-
dományon kívül gyakorlati célt is szol-
gáL Ezért kerüli ki a cikk azt a prob-

lémát, hogy vajjon nem a dekadencia
egyik tünete-é a középkor megúj ulő
becsülése. Folyóiratunk szempontjá-
ból mindenesetre halaszthatatlan an-
nak a megállapítása, hogy az evan-
géliumi keresztyénség igazsága, a lu-
theri reformáció lényege íüggetlen at-
tól, melyik világtörténelmi korszaknak
emelkedik vagy süllyed az ázsiója.

ÚJ KC)NYVEK E=
Doerne Márton, Die Kirche vor dem

Anspruch der Nation. Leipzig, 1933.
Verlag von Dörffling u. Franke. 26 old.
50 pfennig.

Elert Werner, Ecclesia militans. Drei
Kapitel von der Kirche und ihrer Ver-
fassung. U. o. 1933. 53 old. l'SO márka.
Ha olyan gyors és változatos lefolyású

mozgalomban, amilyen a németországi egy-
házi viszonyok alakulása, nem akarjuk el-
veszíteni a táiékozódást, jól tesszük, ha
időnként visszatérünk a mozgalom első
időszakára, melyben a problémák aránylag
tisztábban jelentkeznek, mint később rnel-
lék körülmények révén bonyolultabbá vált
helyzetekben. Ebből a nézőpontból tekintve
a fenti két röpirat azok közé tartozik,
melyek egyáltalában nem vesztették el ak-
tualításukat és most is megérdemlik figyel-
münket.

Doerne röpirata világosan állítja elibénk
azt a problémát, melyből a Deutsche Chris-
ten mozgalma kiindult, hogy t. i. a nem-
zeti szocializmusnak a német nép életében
való uralomra jutása milyen súlyos feladat
elé állítja a német evangélikus egyházat.
Doerne felismeri és elismert ennek a prob-
lémának döntő jelentőségét, de a maga
részéről mélyebbre kíván ásni, mint a
Deutsche Christen és teljesebben érvénye-
síteni az egyház sajátos lényeget és hivatását.

Hogy amit Elert erlangeni professzor, a
jelenkornak ,egyik legkitűnőbb lutheri teo-
logusa. az Agostai Hitvallás VII. cikkelye
alapján az egyház lényegéről, továbbá a
szolgálat értelmében vett monarhikus egy-
házi szervezetről a maga szellemes, tem-
perantumos modorában ír, állandó értékű
tanulságokat jelent, azt nem is szűkséges
külön hangsúlyoznunk. P. K.

Althaus Pál: Die deutsche
Stunde der Kirche.
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht ki-
adása, 1933. 60 lap, ára 1'60 márka.

Abból a hovatovább rendkívül gazdag
irodalomból, amelyet a német nemzeti
szocializmus forradalma az ~gyházi élet te-
rén előidézett változások révén megindított,
kiemelkedik Althaus erlangeni professzor-
nak ezen kis füzete. Folyóiratunk egy ré-
gebbi számában már megemlékeztünk arról,
hogy a nemzeti szocíálista forradalom által
előidézett fordulatnak és kiváltképen a
ném et népi erők megűihodásának elemi
erővel feltörő vallásos, "kinyilatkoztatás-
szerű" értékelése idézte fel a német evang.
egyházban az ismert rendkívül súlyos, ma
is folyamatban levő és következményeiben
beláthatatlan harcot. A nemzeti, ill. népi
ujjászületésnek ezen vallásos értékelése ,el-
len a leghallhatőbban és rendkívül éles-
elméjűséggel Barth Károly, a dialektikus
teológia nagynevű vezére küzd. Barthnak
a szellemi vezérlete alá került az az egy-
házi ellenzék, mely a "német keresztyének"
mozgalmával szemben olyan éles és erős
ellenállást fejt ki. Barth küzdelme pedig
elsősorban a kinyilatkoztatás fogalmának
sajátos. merev Iogalrnazáséböl táplálkozik
sbenne a kálvinizmusnak tipikus poziciói
mind élesebben tünnek ki. Althaus a
"német keresztyének" törekvései ellen foly-
tatott küzdelemnek ezen hovatovább szinte
végzetes kálvini befolyásolása ellen kűzd s
a kinyilatkoztatás biblikus értelme alapján
igyekszik feltárni a, nemzeti ujjászületés
értelmét és [elentőségét az egyhází munka
számára. A német nép lelki megűjhodása
a nemzeti szociálista forradalomban belát-
hatatlan jelentőségű lehet az Egyház mun-
kája számára. S ha az Egyház tisztán és
korszerűen tudja hirdetni, hozni anémet
népnek az evangelium üzenetét, akkor való-
ban elkövetkezhetik az Egyház "német
órája". Ma a német nép és vele az evan-
gélikus egyház belső helyzete olyan súlyos,
hogy ilyen reménység alig látszík jogosult-
nak. Ennek ellenére megmarad Althaus
füzetének az értéke. Benne az evangélium
és népiség egymáshoz való viszonya olyan
világos és .alapos megvilágítésban részesül,



hogy nagyon tanulságos - mutatis mutan-
dis - az evangelium és a magyarság viszo-
nyának megállapítása s ezzel együtt magyar
evangélikus egyházunk munkája számára is

K.

Eissieldt Otto = Einleitung in
in das Alte Testament.
Tűbingenv L C. B. Mohr kiadása, 1934.
752 lap, ára 15'50 márka.
A tübingeni Mohr könyvkiadó cég még

a mult század utolsó évtizedében megindí-
tott egy kiadványsorozatot, amely a külön-
féle teológiai tudományágakat vezérfonalak-
ban dolgozta fel. Ezt a sorozatot, amelynek
különösen egyes kötetei annak idején
rendkívüli aleposságuknál fogva igen hasz-
nálhatók voltak, most a kiadó egy új
sorozattal szándékozik pótolni. Ezen új
sorozatnak egyik legelső kötete az Eissfeldt
hallei professzor által dolgozott ótestámen-
tomi bevezetés. A szerző a "bevezetés"
feladatának meghatározása után könyve
első részében az ótestámentomi irodalom
"irodalom elötti" fokát, azaz azokat a "mű-
fajokat" tárgyalja, amelyek a reánk maradt
iratoknak a még ma is megállapítható és a
redaktorok által feldolgozott hagyomány-
anyagát alkotják. Egy második fejezet az
ótestámentomi könyvek irodalmi "őstörté-
neté"-vel foglalkozik, azaz azon folyamattal,
amelynek a során a fentebb említett "iro-
dalom elötti" fokon meglévő .Jegkísebb
egységek" -et először gyüjtötték össze, ill,
dolgozták fel. Ezen gyüjtemények és fel-
dolgozás ok a megelőző fok ot alkotják a ká-
nonban levö iratok nagy részéhez. A könyv
harmadik részét teszi az egyes kanonikus
iratok "analizise". Ez a közel 450 lapnyi
rész alkotja természetszerűleg a könyv Iő-
tartaimát, hozzá csatlakozik azután az ó-
testamentomi kánon története (ennek kap-
csán foglalkozik a szerző az apokrifus
és pszeudoepigrafikus iratokkal is) s vége-
zetül az Ótestámentom szövegének a törté-
nete. A könyv főrészeinek ez a vázlatos
áttekintése természetesen még nem nyujt
képet annak a rendkívül gazdag tartalmá-
ról. A szerző élvezetes, világos áttekintés ben
foglalja össze az Ótestamentomon és egyes
könyve in végzett kritikaí munkát és vezeti
el az olvasót a jelenkori kutatást mozgató
problémák ismertetéséhez s viszont maga
is tovább viszi a kutatás munkáját. Mind-
ezzel a könyv nélkülözhetetlen segédesz-
közzé lesz mindazok számára, akik az
Ótestámentommal és annak egyes irataival
foglalkoznak. Azon a területen, melynek
feldolgozását feladataként látja maga előtt,
a szerző feleletet igyekezik adni minden
lényeges kérdésre s feldolgozza az Ótestá-
mentom keletkezésére vonatkozó problé-
mákat. Kérdésessé ennek a munkának a
jelentősége csak akkor válik, amikor ezen
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"bevezetés" teológiai [ellegét vizsgáljuk.
Szerző egy utolsó paragrafus ban az Ótes-
támentom "hatásának" a történetét kutatia
s igyekezik néhány vázlatos vonással fel-
tárni az Otestámentom jelentöségét a "ke-
resztyénség formálására". Ebben az össze-
függésben joggal várhatnánk utalást arra,
hogy az Ótestámentomban Isten kinyilat-
koztatása szólt hozzánk. Ehelyett a szerző
megelégszik annak a megállapításával, hogy
az Otestámentom "mint vallásos erő for-
rása" fo!! tovább hatni a jövőben is. A
keresztyén teológia munkájának égetően
fontos feladata, hogy az Egyház számára
korszerű módon ismét hozzáférhetővé te-
gye, feltárja és világoltassa az Ótestámen-
tom kinyilatkoztatás-tartalmát. Ezen mun-
kánál elengedhetetlen szükség van az olyan
kritikai bevezetésre is, mint amilyenn el itt
van dolgunk, de azzal tisztában kell len-
nünk, hogy ez a "bevezetés" csak előrnun-
kálat a teológiai kutatás számára. K.

Baumgartner Walter = IsraeU-
tische und altorientaUsche
Weisheit. Tübingen, 1. C. B. Mohr

kiadása, 1933. 34 lap. ára 1'50 márka.

Az ótestámentomi iratok közt egy külön
és saját os csoportot alkotnak azok, ame-
lyeket a "bölcseség-irodalom" nevével
szoktak ujabban összefoglalni [Péld., Préd,
hozzájuk tartozik azután az apokrifusok
közül "Salamon bölcsesége", Jézus Sirákfia
könyve i ennek a talaján nőtt Jób, vala-
mint közel áll ezen irodalomhoz néhány
zsoltár is). Erre a bölcseségirodalomra az
utolsó évtized kutatásai meglepő fényt
derítettek, lehetségessé tették eddig nem
is sejtett kapcsolatok megállapítását, úgy-
hogy ezen iratok értelme is jóval tisztábban
áll előttünk. Baumgartner világosan meg-
írt értekezése ezen kutatás eredményeit
tárja fel és foglalja össze szélesebb körök
számára is élvezetes előadásban. K.

Márkus Jenő = Schleiermacher
váltságtana. Pápa, 1934. 118 old.

Ez évben volt száz éve annak, hogy
Schleiermacher, a modern protestantizmus
egyik legnagyobb teológusa, meghalt. Ez
a körülmény is aktuálissá teszi Márkus J.
kőnyvét, mely Schleiermacher teológiájá-
nak, s vele együtt minden teológiai munká-
nak egyik legfontosabb, központi kérdését
tárgyalja. Márkus a schleiermacheri teológia
főhibáját a szubjektív módszerben látja.
Schleiermacher a vallásos igazságokat a
vallásos tudat ból. élményből következteti
ki, a váltságtant is ezen a módszeren ke-
resztül értékeli, ill. vezeti le. A bűntudat-
ból vezeti le a bűn Iogalmát, a lelkiisme-
retből Isten szentségét, a megváltottságnak
az élményéből, érzéséből Krisztus megvál-
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tását.:'Joggal lehet kérdeznünk, hogy vaj-
jon ezen az úton eljutunk-e bizonyossághoz
Isten felől, valóságos Isten-megismeréshez,
ahol az illuzionizmus gyötrő kérdésétől sza-
badok vagyunk Csak ha az Igében magát
kínyilatkoztató Isten szavát halljuk, mene-
külhetünk meg ettől a gyötrő kérdéstől.
Érdeme Schleiermachernek, hogy a kinyi-
latkoztatás igazságait komoly an akarja
venni, de ezeket csak annyiban értékeli,
amennyiben módszerének megfelelnek. Az-
által, hogy ezekhez az igazságokhoz a mód-
szer segitségével tud eljutni, elveszi azok
kinyilatkoztatás-iellegét is. Ezek Márkus
könyvének problémái. Érdeklődésre tart-
hat számot nemcsak teológusainknál, ha-
nem mindazoknál, kik valamiképen hisznek
s kik azt gondolják, hogy alélek, a ter-
mészet és történelem mélységeínek és tit-
kainak kutatása útján mély ebb Isten-isme-
retre jutnak, mint az Egyház igehirdetése
útján. Ebben a könyvben meglátjuk a mi
természetes Isten-ismeretünk bizonytalan-
ságát, illuziórius voltát, s szemeink előtt
feltárul a kinyilatkoztatás nagysága.

Lehel ne.

A világmisszió válságáb a.
A misszió tudományának német nesztora

D. Richter Gyula írt tanulmányt e címen.
("In der Krisis der WeItmission." C. Ber-
telsmann kiadása Gütersloh 1934. 51 lap.
Ára 1'50 Mk.) Nem vészkiáltás akar leani
ez a könyv, amelynek a missziói munkát
ellenző, vagy hűvösen néző tábor örül-
hetne. Mindenesetre jótékony hideg zuhany
azoknak, akik azt gondolják, hogy a világ
missziója már biztosan közeledik céljához
s hogy mindegy: mimódon űzzűk a misz-
sziót. Az írót rendkívül széleskörű tár;.:y-
ismeret, a valóság őszinte keresése s a
misszió iránti feltétlen szerétet jellemzi.

Richter szerint ma világviszonylatban a
lelki apály idejét éljük. A nagy tömeg-
megmozdulás ok sem a keresztyén orszá-
gokban, sem a misszionálandó világban
nem a vallásos sikon játszódnak le. A vál-
ság okai: 1. A háború előtt túlságos őn-
bizakodással adták ki a jelszót : a világ
evangelizálása ebben a nemzedékben 1 2.
Az evangelizálás mellett a misszió elhanya-
golta önálló egyházak alapítását. 3. A nem
keresztyén népek úgy vélik, hogy a nyu-
gati kultúra kivánatos elemeit a keresztyén-
ség nélkül is el lehet sajátítani. 4. Az
iszlám, a bolsevizmus és a nacionalizmus,
amely utóbbi a pogány népeknél a régi
vallás reneszanszát is jelenti, eddig nem
képzelt erejű hatalmas vetélytársai a keresz-
tyénségnek. A keresztyénség ugyanekkor a
világháborúval, erkölcs ének itthoni rette-
netes lezüllésévei s a gyarmatokon való

önzo es fertöző kiélésévei egyre mezitele-
nebbre vetkőzik. Nem veszi észre, hogy a
tanulmányútra jövő s a könyveit olvasó
Kelet és Dél a legkedvezőtlenebb fény-
képeket raktározza el róla. 5. Hozzájárul
a protestáns missziók egységének hiánya,
- csak Németországban 31 nagyobb tár-
sulat van. Ugyanakkor a kath. missziók
éles konkurrenciát indítanak s az egységben
és gazdagságban rejlő előnyük et kihasznál-
ják a prot. missziók ellen. Ennyi kedvezőt-
len tünet megállapítása ellenére a könyv
szerzője nem pesszimista, hanem a missziói
parancs iránti engedelmességben keresi az
utat, melyen a pogány népeknek új erővel
hirdethetjük a Krisztus evangéliumát. Ezért
érez a könyv olvasója kedvet és belső
kényszert arra, hogy a misszió ügyével
foglalkozzék. Bárcsak ébredne a mi magyar
evangélikus intellígenclánk is tudatára an-
nak a Ielelösségnek, amely bennünket is
kötelez a missziói parancs iránti engedel-
mességre. Gáncs Aladár.

Folyóiratszemle ..
A Luthertum (Leipzig, Deichert-kiadás)

1934. évi 8. [aug.] száma a következő cik-
keket hozza: Lauerer Hans (a neuendet-
telsaui diakonisszaintézet rektora): Jézus
igénye tanítványaival szemben, 1. rész. -
Schrelner Helmuth [rostocki professzor):
Az eschatologikus rezignáció ellen.
Schomerus Hans: Széljegyzetek. - Folyó-
irat- és könyvszemle.

Az Evangelische Theologie (München,
Kaiser-kiadás) 1934. 5. füzete (augusztus):
Bultmann Rudolf: A teremtő Istenben való
hit (prédikáció I. Kor. ,8, 4-6. v. alap-
ján). - Brunner Péter: Altalános és kűlö-
nös kinyilatkoztatás Kálvin Institutio-jában.

A Deutsche Theologie (Stuttgart, Kohl-
hammer W. kiadása) 1934. 7. (július) füzete:
Hirsch Emanuel: Az igehirdetés hivatala.
- Haenchen Ernst: Hitpótlék ? - Szemle
(könyvismertetés).

8. (augusztus) füzet: Fezer Károly: "Kér-
jetek és adatik néktek." (Prédikáció Máté
7, 7-11. v. alapján.) - Cramer Károly:
Az ószövetségi tudomány és az egyház. -
Gogarten Frigyes: Az első parancsolat
jelentősége az egyház és a nép számára. -
Kiitel Gerhard: A rituális gyilkosság tör-
vénye. - Szemle.

Hibaigazílás.
Folyóiratunk 9., szeptemberi számában

az "Elcserélt orvosságok" című tanulmányba
értelemzavaró sajtóhiba csúszott bele. A
194.lapon, alulról a 7. sorban "az el\yház-
társadalmi egyesületektől" olvasandó.

Szerkesztés ért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karuer Károly.
Nyomatott: Székely és TárSAkönyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A folyóirat elfogadása el6fizetlsi kötelezetfslggel jár.
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·A 'uKeresztyén:Igazság" kizárólag .előfizetésekböltartja fenn magát,
kitűz5ttés' további Ieladatáit csák akkor- valósíthatja meg, .ha előfizetői
cserbennem ·'ha'gylák:. .Aiért:· klrjÍik rizfniIáző-kcit;. akik lapunkat'meg-
,tartritfálJ-s. 'í~y Jog ..'sz~rint; '~lófi~etQi.l~ttl!k,··dé,éiqfizéte$idíjrikQ" riJég
nemküldt~k:beJ valamint. a:hátra(ékos félév(!s el()fiz~t6ket; 'hógyaz
ése.dékes előfizetési összeget a. júniusi számhoz mellékeli: csekkldp
segítségével küldjék be. Azoktól az elófizetóinktól,akik hátralékukat
erre a felszólításra nem rentIezik,az''elófizetési díjat decemberben
póstai megbízás útján fogjuk beszednl,

Szívből köszönjükelöfizetőink eddigi bizalmát és támogatását és
kérjük őket, hogy szerezzenek a "Keresztyén Igazság"-nak új ~Iófize-
t()ket. Ettől függ, hogy folyóiratunk következő évfolyama szebb formá-
ban és bővitett tartalommal jelenhessék meg, az előfizetési díj emelése
nélkül.
, 'Szükséges, hogy a "Keresztyén Igazság" szavát olyanok is meg-
hallják, akik eddig még nem vettek róla tudomást. Így',teljesítheti immár
nékülőzhetetlen hivatását magyar: evangélikus egyházunk építésében,

Hittestvéri üdvözlettel

a "Keresztyén, Igazság"
szerkesztösége.



A Keresztyén I~azsá~ Könyvtára ..
Idestova egy éve lesz, hogy nehéz körülmények -közt, de bizo-

dalmas hittel megindítottuk a "Keresztyén Igazság"-ot. Isten remény-
ségünkön felül áldotta meg vállalkozásunkat. Amit nem is mertünk
volna remélni, a "Keresztyén Igazság" oly visszhangot talált evangélikus
egyházunkban, hogy alig egy évelteltéveI nagy olvasótábora van és
sokan várják örömmel hónapról hónapra beköszöntő füzeteit. A
"Keresztyén Igazság" szerkesztösége most elhatározta, hogy Istenben
bízó hittel, vállalva a nagy kockázatot hozzáfog azon égetően sürgős
feladatainak megoldásához, amelyek folyóiratunk kereteit meghaladják s
ezért minél sürgősebben megindítja "A Keresztyén Igazság Kőnyvtárv-át.

Négyszáz évvel ezelőtt Luther Márton egyik legelső feladatának
ismerte, hogy a gyülekezet kezébe adja Isten Igéjét, a tiszta, hami-
sítatlan Bibliát. Egyházunk megújhodásáért folytatott kűzdelműnk nem
lehet áldásos, ha arra nem törekszünk minden erővel, hogy az eleven
Ig~ ismét mínél erősebben ható tényező legyen egyházunk minél széle-
sebb rétegeiben. Azért a "Keresztyén .Igazság" könyvtárában mindenek
előtt megindítjuk a magyar magyarázatos Ujtestámentorn sorozatát.
Ennek első köteteként

Máté evangéliumának magyarázata
fog megjelenni, előreláthatólag ez év decemberének elején, úgyhogy
ott lehet mindenkinek a karácsonyfája alatt. ,

Máté evangéliumának magyarázatát
Lic. Dr. Karner Károly egyetemi tanár írta. A kb. 220-240
lapnyi, sűrű- nyomású .kőnyv magában foglalja Máté evangéliumának
korszerű magyar fordítását és annak mindenki számára érthető magya-
rázatát. A szerző célja az volt, hogy olyan könyvet adjon egyházunk
híveinek a kezébe, melyben megelevenedik az evangelium mélységes
tartalma, ledőlnek az immár majdnem kétezer éves Irást a ma embe-
rétől elválasztó választófalak és akadályok és ismét közvetlen eleven-
ségg~l szól az Ige. A könyv nemcsak lelkészek számára készült,
hanem' nélkülözhetetlen minden hitoktatónak, tanítónak a vallás-
tanitásnál, nélkülözhetetlen segédeszköz minden bibliaköri vezetö-
nek és minden Bibliát olvasó embernek.

Máté evangéliumának magyarázatára
szerkesztőségűnk előfizetést -hirdet. A könyv előfizetési ára előrelát-
hatólag kb. 4 P lesz. _ .

Nagy kockázatot vállalva indítjuk meg "A Keresztyén Igazság
Könyvtárát", azért kérjük olvasóinkat, hogy megrendelésükkel minél
hamarabb keressék fel a "Keresztyén Igazság" szerkesztöségét (Sopron,
Honvéd-út 17) és terjesszék ezen hézagpótló művet :barátaik körében.

"A Keresztyén Igazság Könyvtára", Máté ev~géliumának magya-
rázata ne hiányozzék egy evangélikus asztaláról sem!

A "Keresztyén Igazság"
.' sze.rkesztősége.


