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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangélium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes 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 el!yházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megújhodását.



Ha nem volna velünk az
,

Ur ...

LUTHER MAR TON :

A 124. zsoltár.

Ha nem volna velünk az o-, -
Igy zengjen lsten népe, -
Ha nem oédne mostan az Úr,
A csüggedés széiiépne,
Gyenge nemzet, maroknyi nép,
Nem lel barátra semmikép;
Mind e világ rátámad.

Adáz szivvel törnek reánk
Armánykodva erösen;
Ha lsten nem nézne le ránk,
Elnyeltek volna bőszen.
Majdnem elborít most az ár,
Reánk az örvény torka vár
Es el akar sodorni.

Az Úrnak érte hála jár,
Hogy még menekvést leltünk.
Mint hálóból a kis madár,
Úgy szabadult meg lelkünk.
A háló szála szertehullt,
Az Úr keze felénk lenyult:
Dicsőség hát nevének!

Fordította REMPORT ELEK.



Dávid leomlott sátora.

246

Azon a napon helyreállftom Dávid leom-
Loti sátorát és kijavítom repedéseit és helyre-

állítom omladékait és megépítem azt, amint volt
hajdanán. Ámos fl, 11.

Amos próféta megdöbbentő komolysággal hirdeti Isten pusztító ítéletét
Izráel országának, mely egykor Dávid uralkodásának fényében ragyogott.
Izráel országát a népnek, kiváltkép fejedelmeinek bűnei miatt sújtja a szörnyű
ítélet. De az ítélethirdető komor beszédek végén felhangzik a prófétai igéret
Dávid leomlott sátorának helyreállításáról.

I Evangélikus igemagyarázók már régóta az A.nyaszentegyházra értették
a Dávid sátorát sennek megfelelően a leomlott sátor helyreállítasának igére-
tét a reformáció művére vonatkoztatták. Az Egyház képe valóban úgy állott
Luther tekintete előtt, mint egy leomlott sátoré, A sátor leomlott, mert el-
tűnt belőle az, ami. a .sátort tartja, az Ige. Ez volt Luther lelkének nagy SZOr

morúsága, amikor a kolostori cella csöndjében az Irás fölé hajolva igazságot
szomjúhozó, imádkozó lélekkel elmélkedett a Krisztus Anyaszentegyházának
állapotáról. «Azon a napon», amikor a keresztyénség történetében elérkezett
az ideje, az Úr Luthert hívta el, hogy helyreállítsa Dávid leomlott sátorát. Az
alázatos lelkű reformátor jól tudta .azt, hogy az igazi helyreállító nem Ő, az
ember, hanem az Or, akinek szolgálatában állott, - hogy a leomlott sátor
helyreállításának nagy munkáját egyedül Ű, az Úr, végezheti és végzi el, nem
máskép, hanem egyedül az Ű .Igéjével és Szeritlelkével. Es ha nem csupán a
külsőre nézünk, hanem lélek szerint tudunk látni és ítélni, akkor észre kell
vennünk azt, hogy a reformáció útján az Igének tisztán és igazán hirdetésében,
Istennek lélekben és igazságban val6 .imádásában, a hívők ihletett hitvallásá-
ban, az Úr dolgai körül való buzgólkodásban csakugyan helyreállott, újra
épült, ahogyan azokban az időkben lehetséges volt, Dávid leomlott sátora, az
Anyaszentegyház, «amint volt hajdanán», az apostolok napjaiban, - míg ezzel
szemben az Igétől elzárkózó «egyház» a teljes romlás képét mutatta.

Es ma - nem úgy van-e, míntha az a kép az ellenkezőjére fordult volna?
Mintha a reformáció, az Ige egyháza hasonlítana a repedezett, leomlott sátor-
hoz, míg amaz hatalmas restauráciéti ment keresztül és tekintélyben, hata-
lomban megerősödve imponálóan áll a világ szeme előtt ...

Mindegyikünlmek fáj egyházunk baja. Repedései szívünket sebzik. Om-
ladékai, helyenként ilyenek is vannak, lelkünket nyomják. De meg ne csalat-
kezzunk. A restauráció, mely odaát folyik, emberi munka és inkább a külsőre
tartozik. Sikereit ne kicsinyeljük, de ne is irigyeljük, se ne utánozzuk, hanern
okuljunk tanulságain. Nekünk is van restaurálni valónk, sok, igen sok. A repe-
dések kőrül. Buzgólkodjunk, áldozatoskodjunk, hogy .a repedéseket kíjavítsuk,
a hiányokat pótoljuk. De ne gondoljuk, hogy a restauráció magában elég. A
mi munkánk irányvonalát nem a restauráció, hanem a reformáció jelöli meg.
Tehát az Ige, a testLé lett, a megírt és a hirdetett Ige. Omladék csak ott van,
ahol az Igét elhagyták. De 'kicsoda vette vagy veheti el egyházunktói az Igét?
Ahol az Ige él és hat, ott él és épül az Anyaszentegyház. Ez megnyugtat, mert
az Ige, Istennek hála, még hozzáférhető mindegyikünk számára és a mi hallá-
sunkon, engedelmességünkön, hűségünkön fordul meg, hogy életünkben, egyhá-
zunkban az Ige ismét kífejtse .újjáteremtő hatalmát. De ugyanez fel is ráz és
nem enged pihenni, mert az Ige, mely lelkünkben visszhangra talált, a leg-
nagyobb hajtóerő. Ez újraépűlésünk egyedüli útja. D. Dr. Prőhle Károly.
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Veszedelmek a zsinat körül,
1 .«Az Egyház igen sokat kibír, amit rákényszerítenek: sebeket és g.va-

lázatot, szenvedést és harcot, üldöztetést és halált; mindezen diadalmaskodik;
csak egyet nem tud elviselni az Egyház, mert az halálos méreg számára: véré-
nek összevegyítését idegen vérrel, a világ vérével. Ez a törvény érvényes nem-
csak az Egyházra, hanem minden élőre. Idegen fajú életnek a vére, belevive
az ember vérébe. megmérgezi azt és kiszolgáltatja a halálnak. Igy áll a dolog
az Egyházzal. Semmi, ami e világból való, nem határozhat ja meg; élethez
való jogot és életerőt csak egy adhat neki: az Isten igéjes. Schöffel, azóta,
már - éppen a politika idegen fajú vérének az egyház vérébe való behato-
lása következtében - lemondott hamburgi püspök írta ezeket a szavakat,
s amikor most végig nézek azon javaslatok és hozzászólások fellegén, amely
a rövidesen összeülő zsinat körül gomolyog, ezek a szavak jönnek az én
tollamra is. Az itt kifejezett nagy igazságnak átérzése késztet arra, hogy mín-
denek előtt azokkal a cikkekkel foglalkozzam, amelyeknek törekvése idegen
fajú vérnek egyházunkba való behozatala, illetve a már régebben behozottnak
abban való konzerválása, s amelyek éppen ezért nagy veszedelmet rejtenek
magukban egyházunkra nézve,

Amennyire módomban áll áttekinteni a zsinatielőmunkálatokhoz való
hozzászólások tömegét, két ilyen idegen fajú vér akar jelenleg érvényesülni
egyházalkotmányunkban. Az egyik egy világnézeti, illetve politikai irány, amely
- részben a korszellemnek, részben az abnormális politikai helyzetnek ha-
tása alatt - már régebben behatolt abba. A szóban forgó korszellemnek a
napja már lealkonyult s az említett abnormális helyzet (elnyomatás, üldözte-
tések) is megszünt, de egyházunkban mégis mínden áron meg akar maradni
A másik egy osztályérdek, amely a mostani zsinat alkalmával igyekszik abba
betörni és ott érvényesülni. Ha Schöffel szavai igazak, akkor a zsinatnak mín-
denek előtt arra kell ügyelníe, hogy ez az idegen fajú vér ne befolyásolhassa
munkájáhan, s ne tehesse azt áldás helyett átokká egyházunkra nézve.

Azt mondhatná ugyan valaki, hogy -Schöffel az Egyházról mondja, amit
mond, s arra vonatkozólag igazak is a szavai, de az egyházalkotmány (-szer-
vezet, -kormányzat, -közigazgatás) nem az Egyház s ama törekvéseknek az
egyházalkotmányban való érvényesülése nem is jelent semmi veszedelmet az
Egyházra nézve. Igaz, hogy az egyházalkotmány és az ezen felépülő kormányzat
és közígazgatás nem «az Egyház». Igaz az is, hogy evangélikus felfogás szerínt
«az Egyház valódi egységére elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélíum
hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására nézve, Ellenben nem szükséges,
hogy míndenütt hasonló emberi hagyományok vagy szokások, vagy embe-
rektől rendelt szertartások legyenek». S ezek közé az emberi jogon alapuló
intézmények közé tartozik nyilván az egyházalkotmány, kormányzat és közigaz-
gatás is; azoknak idegen fajú vérrel való áthatottsága tehát nem jelenti okuet-
lenűl az Egyháznak, a Krísztus testének hasonló megfertözöttségét is. Ha nem
így lenne, akkor már régen elkövetkezett volna az Egyház halála. Éppen az
tette lehetövé az Egyháznak, mint Krisztus testének, magyar evangélikus egy-
házunkban való megmaradását, hogy bármennyire idegen szellemmel volt is
telítve az alkotmány és közigazgatás, annyira-amennyire mégis csak meg volt
benne az evangélium tanításának tiszta hirdetése és a szentségeknek Krisztus
rendelése szeríntí kiszolgáltatása. Ha azonban az alkotmány és a kormányzat
- hála Isten - nem tartozik is hozzá az Egyház lényegéhez s ennélfogva a
lényeg egyháza fennáll hat a nem belőle, hanem tőle idegen szellemből fakadó
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alkotmány és kormányzat ellenére is, ebből nem következik, hogy a lényeg
egyházára közömbös volna az alkotmány és kormányzat míneműsége, hogy az
valami triellékes lenne, amelyet oda lehet vetni a kerszellem és politika játék-
labdájául s ki lehet szolgáItatni a tömegek önkényének. az egyéni és osz-
tályérdekeknek. Ellenkezőleg: azegyházalkotmány az Egyházra nézve szük-
ségképenis mínden tekintetben kötve van a lényeg egyházához, mínt a maga
éltető lelkéhez és szabályozó norrnájához, mert abban mindig a lényeg egy-
háza akar működni és hatni. A lényeg egyházára nézve igen nagy különbséget
jelent az, hogy az alkotmány és kormányzat ellenére kell-e érvényesülnie,
vagy pedig annak a segítségével, hogy az egyház jogi szervezete elnyomni
igyekszik-e a lényeg egyházát, vagy pedig annak szolqálni. Az egyházalkot-
mánynak értelme csak az utóbbi esetben van, mert az alkotmány nyilván
nem önmagáért, hanem az Egyházért van. A segítésnek és szolgálatnak ez az
esete pedig nyilván csak akkor áll fenn, ha az Egyháznak olyan alkotmánya
és kormányzata van, amely nem idegen szellem szülötte, hanem magának az
Egyháznak lényegéből fakad, annak lényeget és hivatását tükrözi; bár a már-
sik oldalon bizonyos az is, hogy az Egyház mai szolgaí állapotában ez mindig
csak hiányosan és töredékesen lehetséges. A magyar evangélikus egyház -
amint láttuk - Egyház maradt ugyan az idegen szellernből született alkotmánya
ellenére is; Egyház maradt, mert így is meg volt benne az evangélíum tiszta
hirdetése és a szentségeknek Krisztus rendelése szerinti kiszolgáltatása, de az is
bizonyos, hogy evangélikus egyházunk állapota egészen más lenne, mint ami-
lyen, ha saját lényegének megfelelőbb alkotmánya lett volna, ha saját alkot-
mánya nem akadályozta volna önmagának építésében. Nagyon jól tudjuk
ugyan, hogy evangélikus egyházunknak általunk oly forrón óhajtott lutheri
szellemben való megújhodását az egyházalkotmány, kormányzat és közigazgatás
megreformálása nem hozhatja meg, ezt csak maga Krisztus művelheti az Ű
Szeritlelkének az igében és a szentségekben való működtetése által, de azért
erre a megújhodásra nézve mégis nagyjelentőségű az a körülmény is, vajjon
zsínatunk iengedí-e, hogy az Egyház a maga lényegének megfelelőbb alkot-
mányt, kormányzatot és közigazgatást ölthessen magára, vagy pedig nem.
Ezért egyházunkra is életbevágóan fontos az, hogy zsinatunkat a maga mun-
kájában ne befolyásolja a világ, ne befolyásolja nevezetesen sem az emlitett
világnézeti és politikai irány, mely továbbra is meg akar maradni alkotmá-
nyunkban, sem pedig az az osztályérdek, mely most akar abba betörni.

2. Az a világnézeti, illetve politikai irány, amely egyházalkotmányunkban
továbbra is megmaradni akar: a liberális demokrácia, mely a multban any-
nyira uralma alá hajtotta egyházunkat, hogy sokak szemében egyjelentésűvé
vált a protestantizmussal, ugyannyira, hogy egyházunknak igen sok tagja
fémjelzett protestánsnak számított úgy a maga, mint mások szemében, pusztán
azért, mert körme hegyéig liberális volt. Ennek az irányzatnak érvényesülése
okozta, hogy aki egyházunkat a maga tapasztalati mivoltában (alkotmányá-
ban, kormányzatában, közigazgatásában) vette szemügyre. annak feltétlenül
azt a benyomást kellett nyernie, hogy itt nem a Krisztusban hívőknek, Krísz-
tus által létre hozott és kormányzott, az Ű lelkétől áthatott, az egy hitben
eggyé lett és teljesen a kegyelmi eszközök (az ige és a szentségek) kezeléséhez
és élvezetéhez kötött, közösségével áll szemben, hanem egy, ilyen vagy amo-
lyan «egyéniségek» kítermelés ére emberek által ötletszerűen alakított egye-
sülettel, amelyben az egyéniséggé deformált keresztyén szabadságból folyÓ'-
lag míndenki azt hiheti, ami neki tetszik, s amelynek nemcsak tagja, hanem
irányítój a, exponense, szellemének «megtestesítöje» is lehet olyan eegyéniségs ,
akinek a maga «keresztyén szabadságá»-ban semmi szüksége sincs a kegyelmi
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eszközökre. Röviden szólva ez okozta azt, hogy magyar evangélikus egyházunk
alkotmányában, kormányzatában és közigazgatásában egyáltalán nem tükrözte
az egyház reform átori lényegét. f

Bs most mégis ennek a Iiberális-demokratikus Iránynak további uralma
mellett száll síkra Duszik Lajos «Quo vadis» c. cikkében (Evangélikus met,
1934. 21. sz.), Miután előbb a liberálizmusról, libertásról, individuumról zen-
gett fülsiketítő frázisok tömegét zúdítj a reánk, megállapítja, hogy «jaj nekünk
ha a mai alulról felépülő egyházi szervezetünk fundamenturnát lazítjuk» s
ezzel (!) elszaggatjuk az ősi kőtelékeket, melyek a híveket (?) egyházunkhoz
füzték. Hogy egyházunk fennmaradhasson, ahhoz szerínte, nem ezt kell ten-
nünk, hanem inkább még több jogot kell adni, még több libertást az egyház-
községeknek, hogy individuális életüket belterjesen megélhessék. - Ezek a
szavak világosan megmutatják, hogyacikkírónak bizony nem az Egyházért
fáj a feje, hanem csak a liberalizmusért. Mert az a közösség, amelybe csak az
fűzi az embereket, hogy ott egyéni jogaikat érvényesithetik s amely azonnal
széthullik, mihelyt ezek a jogok (?) korlátozást szenvednek, lehet mínden
egyéb, csak Egyház nem, csak Krisztus teste nem. Duszik nem is az Egyházat
védelmezi, hanem 'egy, a liberalizmus szellemének hatása alatt, individuális
élet élhetése céljából létrejött emberi egyesületet, melyet ő «egyházközsége-nek
nevez samelynek számára követeli azután a libertást. De, hogy miért az egy-
házközségnek követeli ezt, miért nem magának az annyira dicsőített indivi-
duumnak, azt már nem okolja meg. Pedig, ha ezt megpróbálta volna, akkor
rájött volna arra is, hogy az ő álláspontján semmivel sem lehet megokolni
azt, hogy az egyén autonómiája olvadjon fel az egyházközség autonómiájában,
s akkor esetleg észrevette volna azt is, hogy ö bizony nem az Egyházért, ha-
nem egészen más valamiért harool, mert az autonóm individuumokat mégis
csak bajos lenne Egyháznak, tehát a Krísztus organikus testének nevezni.

Ugyanígy a liberális demokrácia idegen fajú vérének az egyházban
való konzerválásáért száll síkra lándori Kéler Bertalan is (Pesti Napló f. évi
júl. 22. sz.). Ű ugyan úgy igyekszik feltüntetni a dolgot, mintha a zsinati elő-
munkálatok a hitleri világnézetet és politikát akarnákegyházunkba behozni s
ez ellen kellene az Egyházat megvédeni. Amde, ha csakugyan úgy állna is a
dolog, hogy a zsinati előmunkálatok a hitlerista szellem befolyása alatt készül-
tek, akkor is csak az történne a zsinaton, hogy Belzebub által akarnák kir
űzni egyházunkból az ördögöt. Mert, hogy az előmunkálatoknak azok a javas-
latai, amelyeket Kéler elképzelhetetleneknek és megdöbbentőknek talál, nem
az Egyház ellen, hanem csak az egyházunkban terpeszkedő liberalizmus ellen
irányulnak, az minden elfogulatlan s az Egyház lényegét csak valamennyire
is tisztán látó ember előtt azonnal nyilvánvalóvá lesz, mihelyt közelebbről
szemügyre veszi azokat. Mert mik azok az «elképzelhetetlen és megdöbbentő-
javaslatok '1 I I

Elsőként említi a hitoallásos alapot. Dc hát kinek a számára elképzel-
hetetlen és megdöbbentő evangélikus hitvallásainknak a törvénybe iktatása ?
Nyilván nem annak a reformátori Egyháznak a számára, amely az Egyház
egységéhez mindig elengedhetetlennek tartotta s ezért tagjaitól mindig megkí-
vánta az evangélium tanítására vonatkozó oonsensust, tehát a hitvallásos
egységet s amely szerint az egyház meglétének elengedhetetlen ismeret jegye
éppen a hitvallási iratokban kifejezést találó közös hit. Elképzelhetetlen és
megdöbbentő csak a «liberalizmus» számára, mert eszerint, úgy látszik, egy-
ház az olyan közösség is, amely nem hitközösség. Ez a liberalizmus, úgy lát-
szik, a szent individuum sérelmének tekinti már azt is, hogy az Egyház egy-
ház akar lenni, vagyis hitet mer kívánni tagjaitól. Bizony igaza van Kélernek.;
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a liberalizmussal átitatott magyar evangélikus egyházunkban ez is elképzelhe-
tetlen és megdöbbentő dolog!

Ilyenként említi továbbá «az egyházközségek jogainak és az egyházi de-
mokráciának meqszűkitését». Nem vizsgálom most azt, hogy az előmunkálatok
csakugyan megteszík-e, és ha igen, mennyiben teszik meg ezt. Mennyiben te-
kinthető pl. a demokrácia szűkítésének az, hogy a szavazati jogot a nőkre
is kíterjesztik, Fogadjuk el, hogy az előmunkálatok valóban korlátozni akar-
ják az egyházközségek jogait. Ellenkezik ez az Egyház lényegével is, vagy
pedig csak a liberalizmussal ? - Luthernek és hitvallási iratainknak a felfo-
gása szerínt nem a lényeg egyháza jön létre az egyes keresztyénekből és gyüle-
kezetekből, hanem éppen megfordítva, az egyes gyülekezet is, valamint az
azt alkotó egyles keresztyén is a lényeg egyházából születík meg s éppen ezért
az igazi keresztyén egyéniséget is, meg az igazi keresztyén gyülekezetet is kell,
hogy áthassa az a biblikus hit, amely tudja, hogy a lényeg egyháza neki fe-
lelte áll, azzal ő tagsági viszonyban van. Az igazi keresztyén egyéniség és gyü-
lekezet éppen ezért nem is akar autonóm individuum, ill. autonóm gyüle-
kezet lenni, hanem csak olyan szerves tagja az összegyháznak, amely a maga
autonómiáját mindig kész alárendelni az összegyház rendelkezéseinek, feltéve
persze, hogy azok az evangéliummal nem ellenkeznek. Ennek igazságát legfel-
jebb az tagadhatja, aki a lényleg egyháza és az empirikus egyház közőtt téves
elszellemiesítő célzattal olyan szakadéket létesít, amelynek következtében az
előbbi a valóságtól teljesen elszakadt idealitásba emelkedik, az utóbbi pedig
teljesen alámerül evilágba. De nem tagadhatja az az evangélikus, aki tudja,
hogy nincsen kűlön látható és külön láthatatlan egyház, hanem csak a Krisz-
tusnak egy Anyaszentegyháza, mely egyszerre látható is) meg láthatatlan is,
s amelyben a lényeg egyháza és az empirikus egyház olyan egységben vannak,
mint Krisztus istenemberi személyiségében az istenség és az emberség. A re-
formátori egyház lényegéből folyólag tehát a keresztyén egyének és a keresz-
tyén gyülekezetek autonómiáját igenis lehet, sőt szükség esetéri kell is korlátozni.

Hogy azután ennek a korlátozásnak szüksége jelenleg fennforog-e, az
megint más kérdés, amelyre nézve lehetnek eltérő vélemények olyanok között
is, akik valóban az Egyház érdekét tartják szem előtt. Aki azonban nyitott
szemmel nézi egyházunk mai állapotát, az aligha tagadhatja ennek a szüksé-
gességnek fenníorgását; aligha tagadhatja éppen azon independentísztikus je-
lenségek miatt, amelyek éppen az egyházunkban uralkodó liberalizmus fo-
lyományai s amelyek miatt akarják a zsinati előrnunkálatok is «átstilizálnb
az Egyházalkotmány 11. §-át. I \

Azokat, akik az egyházközségi autonómíának Jelen alakban való fenn-
tartása, sőt annak további «kiépítése» mellett kardoskodnak, hadd emlékeztes-
sem egyik hitvallási iratunknak a szavaira: «Ha valaki» - s ez áll nemcsak
a pápára, hanem a gyülekezetre és az egyénre is, - «se Egyháznak, sem más-
nak ítéletét nem akarja tűrni», - tehát teljes autonómiát tulajdonít magá--
nak, - cez annyit jelent, mint saját magát istenné tenni» (Schmalk. c. 336.
lap. 40:), s ha ezt a mi egyházunkban akár az egyesek, akár a gyülekezetek,
akár bármely más fórum megteheti, akkor valóban kár volt az isteni jogon
való uralkodást a pápaságtói megtagadni. Ha van az egyházi alkotmánynak
olyan formája, mely ellenkezik a reformátori egyház lényegéve!', akkor a
pápás autokratizmus mellett, legelső sorban a túlzott gyülekezeti autonomízmus,
illetve independentizmus az. I

A továbbiakban még a gyülekezetek lelkészválasztási jogának elkob-
zásával vádolja Kéler a zsinati előmunkálatokat. Tekintsünk el itt is attól,
hogy a vád hamis, s tegyük fel, hogy csakugyan lépés készülne ezen jog korlá-
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tozására. Ellenkeznék ez a reformátoriegyház lényegével? Egyáltalán nem.
Hiszen mindaz, amit az egyházközségek jogainak szűkítésével kapcsolatban
elmondottunk, erre is vonatkozik, lévén a lelkészválasztás is egyházközségi
jog. - Csak egy körülményre hadd mutassak itt mégis reá. Tudtommal még a
legvadabb (Kéler szavai!) liberálisnak sem jutott soha eszébe, hogy a gyü-
lekezetek lelkészválasztási jogának korlátozását lássa abban, hogy csak olyan.
embert választhattak lelkésznek, akit az Egyház erre a hivatalra képesített. Ha
azonban az Egyház megszabhatja. sőt kötelessége megszabni. hogy ki lehet
lelkész és ez nem korlátozása a gyülekezetek lelkészválasztó jogának, míért
ne szabhatná meg akkor azt is, hogy ki lehet pl. városi, falusi, hítoktató s1lb.
lelkész? A mai társadalmi élet fejlettségevel kapcsolatosan a lelkészi munka-
körök is annyira differenciálódtak, hogy nem lehet mínden lelkészi képesí-
téssel bíró egyén egyaránt alkalmas mindegyik munkakörre. Miért ne von-
hatná le tehát az Egyház ennek a megváltozott helyzetnek a következményét?
Ez ellen megint nem tiltakozhatik az, ami bennünk egyháztag, hanem csak az,
ami bennünk liberálls individuum.

Minden eddig említettnél elképzelhetetlenebb és megdöbbentőbb tervnek
tartja Kéler azt, hogya híveket fegyelmez ni akarják. Ennek a kérdésnek a
részletes tárgyalására itt most nincs helyünk. Itt csak annyit, hogy a fegyel-
mezést Luther is, hitvallási irataink is és a Szentírás is az Egyház egyik isme-
vetjegyének, tehát az Egyház lényegéhez tartozónak vallják, s bízonyos mérvű
fegyelmezés nélkül nem is lehet az Egyház soha, nincsen ma sem. Ha pedig
a fegyelmezés csakugyan az Egyház lényegéhez tartozik, akkor annak eset-
leges fokozása nem egyházunk lényege ellen irányul, hanem megint csak az
Egyházba behatolt liberalizmus ellen. Hogy pedig 'ennek a liberalizmusnak
ellen a téren való további erősödése hová vinné egyházunkat, azt semmi sem'
tárja fel olyan valóban megdöbbentő módon, mínt az, hogy Ké1er nemcsak
azt a jogot akarja megtagadni egyházától, hogy híveit fegyelmezhesse, hanem,
úgy látszik, azt szeretné, ha még javadalmas tisztviselőit és nyugdíjasait sem
vonhatná fegyelmi eljárás alá. S a liberális álláspontnak csakugyan ez a végső
konzekvencíája. .

De nem folytatom tovább a részletezést. Mindössze arra mutatok még
rá, mint az egyházunkban még ma is virágzó liberalizmusnak egyik alap-
meggyőződésére, hogy, mint Duszik szerint, úgy Kéler szerint is «az egyház
élő tagjaívás [oqkiterjesztéssel lehet tenni az embereket. Hogy ez a felfogá's
mennyire hamisés milyen szöges ellentétben áll az Egyház igazi lényegével,
arra az elmondottak után, azt hiszem, felesleges szót vesztegetni.

A lényeg egyháza szempontjából azt kell kívánnunk: bárcsak valóban
azt tennék a zsinati előmunkálatok, amivel Kéler alaptalanul vádolja azoleat,
mivel azonban - sajnos - nem teszik azt, ezért Kéler nyilatkozata nem egyéb,
mint a nemzeti szocialízmustól rettegő liberalizmus ideges rémlátása, az ör-
dögnek Belzebubtói való riadozása. Hogy mégis ilyen részletesen foglalkez-
tunk ezzel a nyilatkozattal, annak oka nem az volt mintha túlságos jelentőséget
tulajdonítanánk neki, hanem egyedül az, hogy alkalmat adott annak a szörny-
szülöttnek a megmutatására, amívé a liberalizmus torzította az Egyház refor-
mátori lényegét. Vajha zsinatunk is meglátná ezt végre! Belátva, hogya Iibera-
lizmussal csakugyan idegen fajú vér került bele egyházunkba, bizonnyal nem
elégednék meg a zsinat a liberálizmus egyes rikító kínövéseinek nyesegete-
sével, paragrafusoknak lényeget nem érintő átstilizálgatásával, hanem tudato-
san és elszántan törekednék annak a veszedelemnek teljes kiküszöbölésére,
amelyet ennek az idegen vérnek további megtűrése jelent egyházunkra nézve.

(Rábaszentandrás) Gyarmathy Déne•.
(Befejezés következik.)
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fl szlovenszkói evangélikus egyház.
Az államfordulat után Szlovenszkóban az evangélikus egyház nehéz

megrázkódtatások, autonómiájának a felfüggesztése után jutott el odáig, hogy
megalkothatta új egyházi alkotmányát és hozzáfoghatott azon feladatok meg-
valósításához, melyeket az evangélikus egyháznak bármilyen körülmények
között teljesítenie kell. Mikor az új országhatárokat megállapították, a magyar-
hom egyetemes evangélikus egyház és a Szlovenszkóban megalakult evan-
gélikus egyház között nem az volt a búcsúszó, hogy a megváltozott körül-
mények között testvéri szeretetben akarnak élni és erősíteni fogják a hit-
testvéri kapcsolatokat, melyeket evangélikusok között a történeti események
bármilyen változása sem képes szétszakítani. Az elválásuál mindkét részről
keserűségek halmozódtak fel. Az élet azonban tovább sietett s a megváltozott
viszonyok új problémákat vetettek fel az 'evangélikus egyházakra nézve, a
határokon innen s túl Ezek a kérdések súlyosak voltak és szinte paran-
csolólag követeIték a velük való foglalkozást, úgyhogy a keserűség és a nehez-
telés érzése mínd jobban háttérbe szorult, hogy helyet adjon annak a fontos,
mindenek előtt az egyház érdekét értékelő szempontnak, melynek lényege ebben
foglalható össze: Suprema lex est salus ecclesiae.

1918 óta 16 esztendő tűnt el s ez lehetövé teszi, hogy bizonyos történeti
távlatból nézzük a szlovenszkói evangélikus egyház életét is. Ez a cikk azt
a feladatot tűzte maga elé, hogy objektíve adjon számot arról, hogy az új
államalakulat után mílyen fejlődésen ment át az evangélikus egyház Szlo-
venszkóban, i

I. Az egyháztörténet nem vetheti a feledés fátyolát arra a ballépésre,
míkor azok a férfiak, akik az új állam megalakulásakor az evangélikus egyház
kormányzását a kezükbe vették, felfüggesztették az egyház autonómíáját s
1919 január 30-án az államnak szolgáltatták ki az egyházat, amelyben az
akkori római katolikus teljhatalmú miníszter nevezte ki az egész közígaz-
gatásí vonalon a tanácsokat, a püspököket, az espereseket, egyetemes, kerü-
leti és esperességi adminisztrátorokat. 16 esztendő után - nyugodtan szem-
lélve az eseményeket - ezek az intézkedések nemcsak egyházunk lényege
ell-n elkövetett hibák voltak, hanem felesleges lépések is. A szlovenszkói
református egyházban s a többi utódállamban élő' protestáns egyházak
közül egyikben sem függesztették fel az autonómiát s az átalakulás, a szer-
vezkedés az új viszonyok között mégis megtörtént. A szlovenszkói evangélikus
egyház azonban olyan tövist engedett szúrni az organizmusába, melytől sokáig
vérzett a seb. - Ezért nem csatlakozott Komárom és Somorja az új egyházi
szervezethez. -

Az egyházi alkotmány Ielfűggesztését legföljebb két évre kontemplálták,
hogy ez idő alatt zsinatot készítsenek elő és hívjanak össze, melyen az új tör-
vénykönyvet megalkotják és az egyházi életet átvezetik az alkotmányosság
útjár.i. 1921 január 18-án Trencsénteplícen a zsinat össze is ült. Ez alkalommal
anémet és a magyar kiküldöttek nevében dr. Schmidt Károly Jenő pozsonyi
főesperes azt kívánta, hogy az autonómia felfüggesztése ellen protestáljanak,
hogy a zsinat mínt olyan menjen szét és nyilatkoztassa ki önmagáról, hogy
csupán egyházi összejövetel s hogy ebből az összejövetelből hívja fel agyüle-
kezeteket, hogy határozzák el az alkotmányozó zsinat megtartását. A zsinat
azonban napirendre tért e kívánságok felett és a bizottságok hozzáfogtak mun-
kájukhoz. A törvénykönyvet beterjesztették az államhatalomhoz, melynek ne-
vében azt 1922 május 15-én az akkori teljhatalmú míniszter alá is írta. A gyüle-
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kezeteket azután felhívták a v'álasztásokra' s azok először az egyetemes fel-
űgy előre, azután a kerületi és végül az esperességi elnökségekre szavaztak. Ez-
zel il szlovenszkói evangélikus egyház rálépett az autonómia útjára.

II. A trencsénteplici zsinaton hozott egyházi törvények sok hasonlatos-
ságot tautatnak a régi magyarhoni egyetemes evangélikus egyház alkotmá-
nyával. Vannak azonban benne újítások is. Az egyházi kormányzásban a világi
elem. kerül a második helyre. A 35. § kimondja, hogy a nőknek is van választó-
joguk. Választható azon választó, aki életének 24. évét betöltötte, nők azonban
csak az egyházközségekben választhatók. Az alkotmány új állást is kreált:
az egyetemes püspök méltóságát. A 181. §szerínt az egyetemes püspök legfőbb
kötelessége, hogy a vallás és egyházi élet összes fontos kérdéseiben tanács-
kozásra hívja össze a püspököket. Ez a méltóság azonban ez ideig betöltetlen
maradt. Kötelességeit a hivatalban idősebb" püspök végzi. Fontos újítás, ami
a 13. §-ban van kimondva, hogy az egyházat a presbiteri zsinati elvek alapján
szervezík meg, mely szerint az egyházkormányzás összes fokain a preshitériu-
mok és a közgyűlések határoznak. Az egyházmegyei egyháztanács öt választott
tagból áll, de hozzáadva a hivatalból is oda' tartozókat, 8-10 tagból álló
presbitérium intézi az csperesség ügyeit az egyházmegyei közgyűlés mellett. Kis
esperességekben, mint amilyen Bars és Árva, ez a két szerv voltaképpen azo-
nos. Az egyházkerületi presbitérium hivatalból való és választott tagjainak a
száma 12-14, míg az egyetemes presbitériumban 16-18-at tesz ki. A presbí-
tériumok évenként kétszer, néha többször is üléseznek. Ezek mellett a kerületi
és egyetemes egyház évi rendes közgyűlései nehézkessé és terjengőssé teszik
az egyházi közigazgatást. A presbitériumok voltaképen a bizottságok ügykörét
vették át. Szakemberekből álló bizottságok azonban könnyebben és gyor-
sabban készítik elő az ügyeket, mint a 15-20 tagból álló presbítéríumok, me-
lyek voltaképen kis kerületi és kis egyetemes gyűléseket jelentenek. Szlo-
venszkóban az evangélikus egyház évek óta sürgeti a zsinatot és annak egyik
legföbb feladata az lenne, hogy az egyházi közigazgatást leegyszerűsítse, hogy
a presbitériumok mellett ne kelljen minden évben még külön a kerületi és
az egyetemes gyűléseket rnegtartaní, hanem a közigazgatási gyűlések helyett
inkábh az egyházi építés szolgálatát végeznék.

Ill. Evangélikus egyházunk tanító 'egyház. Iskoláink híresek voltak és a
tudomány mellett az evangélium fényességét 'is árasztották. Az államfordulat
után Szlovenszkóban az evangélikus egyház vezetői lemondottak az evangélikus
középiskolákról és tanitóképzőkről. Évszázados középiskoláink, mint Pozsony,
Selmecbánya, Rozsnyó stb. egyszertien állami intézetekké lettek. Eperjesen és
Késmárkon kívül nincsen evangélikus középiskolánk ".Vannak evangélikus nép-
iskoláink, de azok számára nem nevelhetünk evangélikus szellemű tanítókat,
mert a selmecbányaí és eperjesi evangélikus tanítóképzőket átadták az állam-
nak. Az evangélikus népiskolák államosítása pedig állandó folyamat. Éven-
ként 10-15 evangélikus iskolának szűnik meg az egyházi jellege, Nemcsak
fogy az evangélikus népiskolák száma, de ma-holnap nem lesz olyan tanító ..
aki vallásos és az evangélikus 'egyház szellemében tudja nevelni a gyermekeket.
A római katolikus egyháznak van felekezeti tanítóképző je. A református egy-
ház is hamarosan megnyitja felekezeti tanítóképzőjét. Az evangélikus egyház
csak keserűséggel gondolhat arra, hogy iskoláiról lemondott. Másfél évtized
után mind gyakrabban adnak kifejezést az egyház vezetői annak a fájdal-
muknak, hogy 1918-ban kár, sőt könnyelműség volt lemondani a felekezeti
iskolákról. , . .

A lelkészeket a pozsonyi teológiai főiskolán képezik. Ezt a főiskolát
hosszú küzdelem után az állam végre fakultási rangra emelte s az már ez év
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októberében meg is nyilt. De a teológiai fakultás nem lesz a pozsonyi egye-
ternnek szerves része, hanem külön, önmagában álló főiskola, fakultás 'jelleggel.

IV. Az egyház és a hivek közti viszony alakulására nem csekély befolyás-
sal volt az államhatalom azon intézkedése, hogy a kötelező polgári házasság-
kötés helyett a fakultatív polgári házasságkötést vezette be és életbeléptette
az interkontesszíonálís törvényt. -

A fakultativ polgári házasságkötésről szóló törvény bevezetése lehetövé
tette a híveknek, hogy tisztára egyházi házasságot kössenek, Ennek az volt az
értelme, hogy híveinknek nem kellett elmenniök az állami anyakönyvvezető-
höz, a lelkész vette föl a házasság megkötéséről szóló jegyzőkönyvet, amit
azután a politikai járási hivatal főnökének terjesztett be. A vegyesházasságole-
nál azonban nehézségek merültek fel, mert a tisztán egyházi úton kötött házas-
ság feltétele az, hogy a házasságra Iépők a templomban kihirdettessenek. De
a római katolikus egyház lelkésze nem hajlandó a vegyes házasságra lépőket
kihirdetni. Miután a reverzálls az interkonfesszíonális törvény szerint - mely-
ről még szólni fogunk - érvénytelen, azért a katolikus klérus esküt vesz ki
az evangélikus házasulandótói, hogy gyermekeit átengedi a római egyháznak,
vagy az elé az alternativa elé állítja, hogy csak áUérésesetén köthetí meg
házasságát egyházi úton. Ebben az esetben az evangélikus lelkésznek sincs
más választása, mint hogy a vegyes házasulandókat nem hirdeti ki a temp-
lomban. Egy lehetőség azonban fönnállott, hogyavegyesházasságokat is tisztán
egyházi úton lehetett megkötni. Ez pedig úgy történt, hogy az országos hivatal-
tól a lelkész engedélyt kért a kihirdetés alól való f'ölrnentésre, melyet szó nél•.
kül megadtak minden vegyesházasságra lépőnek. Ezt a gyakorlatot a legújabb
állami rendelet oda módosította, hogyavegyesházasságot előbb polgárilag
kell megkötni és csak azután következhetik a templomi szertartás. Ez az intéz-
kedés azonban már az előszele azon mozgalom erősödésének, mely évek óta
kívánja a fakultatív házasságkötés eltörlését és a kötelező polgári házasság-
kötés újból való bevezetését.

Az interkonfesszíonális törvény 1. §-ának 3. pontja kimondja, hogy a
gyermekek vallására nézve bárkinek adott reverzális hatálytalan. A házas-
társak szerződésíleg megállapíthatják, hogy gyermekeik milyen vallásfelekezet-
hez fognak tartozni, de a szerződés nem bír érvénnyel, ha a szülők a gyermek
születésétől számított 14 nap alatt egyhangulag más vallásfelekezetet álla-
pítanak meg és azt az anyakönyvbe való bejegyzés alkalmával kijelentik. Sőt
a szülő a gyermekének 16. élete évéig - mikor mindenki a maga vallásával
szabadon rendelkezik, - jogosult a vallásnak a meghatározására. Nem kell
mást cs elekecníe, mint szóval vagy írásban hejelenteníe azt a lakóhelyén
lévő kerületi politikai hivatalnak és az egy hónapon belül köteles írásbeli
elintézést adni és arról értesíteni az elhagyott egyház előljáróságát. Vagyis a
kitérőnek nem kell jelentkeznie tanuk jelenlétében a lelkésznél. A politikai
hatóság adja tudtul az illetékes lelkésznek a kitérést, A kitérő is a politikai
hatóságtól kap bizonyítványt arról, hogy elhagyta íelekezetét és ezen bizonyít-
vány alapján veheti föl annak az egyháznak a lelkésze, amelybe az illető be
akar térní, !

Ne higgye azonban valaki, hogy ezzel a reverzálls-kérdés meg van oldva
és az evangélikus egyháznak Szlovenszkóhan ezzel nincsen baja. Az ellen-
tábor nem reverzálist kér, hanern a vegyesházasság alkalmából a nem katolíkus
féltől eskü alatt veszi ki az igéretet, ho.gy a születendö gyermekeket mind a
katolikus vallásban fogják nevelni. Esküre azért van szükség, mert a törvény
szabadságot enged a vallásváltoztatásra akkor is, ha házasságkötés előtt a
szülők megegyeztek volna születendő gyermekük vallására nézve. Sajnos? a
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törvény nagy lehetőségeket ad az embereknek, hogy szeszély, pillanatnyi han-
gulat alapján, mely könnyen az egyház iránti ellenszenvvé lesz, állapítsák
meg vagy az egyik, vagy a másik egyházhoz való tartozandóságukat. Ami gyak-
ran annyit jelent, mint egy megunt ruhadarabnak a levetése és az újjal való.
felcserélése. Az evangélikus egyházra nézve ez az eset igen sokszor fönnáll,
míg az ellentábor, amely nagy mcstere a lehetőségek kíhasználásának, a maga
javára préseli ki mindazokat az előnyöket, melyeket e törvényből megsze-
rezhet, f

V. Az egyháznak az államtól való elválasztása, különösen az államfor-
dulat után következő néhány esztendőben, állt az általános érdeklődés és a
komoly tárgyalások középpontjában. A parlament elé törvény javaslatot is
terjesztettek erről a problémáról, Egy idő óta azonban mind kevesebb és
kevesebb említést tesznek róla. A szlovenszkói evangélikus egyház, úgy, mínt
a többi bevett vallásfelekezet is, az államtól támogatásban és segélyekben ré-
szesül. Sajnos, hogy amikor arról van szó, hogy új egyházközségeket szervez-
zenek és nyissanak meg, akkor az államhatálomnál süket fülekre talál az
egyetemes egyház s az újonnan megalapítandó 'egyházközségek számára semmi
segélyt s a megválasztandó lelkész számára a kongruát folyósítani nem haj-
landó. Ez az egyház fejlődésére és növekedésére nagy hátrányt jelent. A sze-
mélyi és -dologí kiadások fedezésére az állam körülbelül 6 míllió koronát ad
évenként, 1926-ban új kongrua-törvény lépett életbe, mely a rendes lelkészek
és káplánek kezdő fizetését 9000 koronában állapította meg, mely 3 éven-
'ként 10 ízben növekedik 972 koronával, s így összesen 18.720 koronát tesz ki.
Egy gyermek után 1224, több gyermek után 1800 korona neveltetésí segély
jár. Kongruára annak van jogosultsága, akinél a helyi jövedelem nem éri el
az alapfizetést és a 3 'esztendőnként járó korpótlék összegét. Mihelyt ezek túl-
lépík a helyi [övedelmet, akkor a lelkésznek jogosultsága van kongruára s azt
az állam utalja ki. Az egyházi lelkészi nyugdíjintézet megszünt és a lelkészek
nyugdíjat is az állam folyósít ja. 35 évi szolgálat után a lelkész nyugdíja 15.000
korona, a lelkészözvegyé pedig 7500 korona, A gazdasági krízís azonban érez-
teti a hatását. Az államsegélyekből és a kongruából 5-10 Dio-igmegtörtén-
tek a Ievonások. Meg kell említeni, hogy az összes lelkészek az úgynevezett
«gyógyalap» tagjai, melybe minden lelkész évenként átlag 400 korona tagdíjat
fizet és -ezért betegség esetén nemcsak neki, hanem családjának is orvos és
gyógyszer jár.

VI. A szerétetintézmények között áldott munkát végez a gyámíntézet,
mely az egyházközségtől kezdve egészen az egyetemes gyámintézetig ki van
építve. 1932-ben fölvette elnevezésébe a Gusztáv Adolf nevet is. Pozsonyban már
1891-ben megnyilt a diakonisszaház s 1922-ben Liptószentmíklőson is meg-
kezdte ez az intézmény áldott munkáját, Az államfordulat előtt létesített árva-
házak közül a rozsnyóí nem fejtheti ki nemes hivatását. Éveken keresztül kato-
naságot helyeztek el benne. Meg kell emlékezni a Balló Otthonról, amelyet
Balló Ede, a budapesti művészeti főiskola tanára alapított 600.000 korona
adományával szülőhelyén, Líptószentmíklőson, hogy azok az elöregedett evan-
gélikusok találjanak benne otthont, akiknek nincsen senkijök.

(Somorja) (Befejezése következik.) Lic; Fizély Ödön.

Kétség nélkül s minden bizonnyal legyőzhetetlen az az ember, ciki
ragaszkodik Istenhez, nem azért, hogy ezzel különleges áldást érdemeljen
ki magának, hanem azért, mert semmi sem érték számára, csak az,
hogy csüng Istenen. Augustinu" De vera relitione 90.



A magyarországi középfokú iskolázás ügye szoros kapcsolatban van a
reformáció elterjedésével hazánkban. A nagyhírű debreceni, nagyenyedi, pápai,
sárospataki református kollégiumok, az eperjesi evangélikus kollégium, a sop-
roni evangélikus líceum stb. a reformáció első évtizedeiben keletkeztek s kö-
zeI négyszáz éven át voltak a hazai protestáns tanulóifjúság messze földön:
ismert alma materel.

KözépiskoIáink száma és jelentősége jóval meghaladta lélekszám sze-
rínt való számarányunkat. Röviddel a világháború kítörése előtt, 1912/13-ban
az ország 222 középiskolájából református volt 27 (12.16 %), evangélikus
24 (10.81 Ofo), egyesült protestáns 1 (0.45 %), protestáns középískola volt
tehát összesen 52 (23.42 %). A trianoni békediktátum következtében evan-
gélikus középiskoláink közűl elveszett a besztercebányai, eperjesi,
felsölövői, iglói, késmárki, pozsonyi, rozsnyói és sehnecbányai főgimná-
zíum, elvesztek a szász evangélikus középiskolák s középfokú iskoláink közül
többek közt a felsőlővőí tanítóképzőintézet és a modori polgári leányiskola is.
Az elmult iskolai évben 166 középiskola működött hazánkban. Ezek közül re-
formátus 24 (14.46 %), evangélikus 10 (6.02 Ofo), protestáns együtt 34 (20.48%).
Bár középiskoláinkban való veszteségünk igen nagy, .középiskoláink száma
ma í s körűlbelűl arányban áll országos lélekszámunkkal, mert az 1930. évi
népszámlálás szerínt evangélikus volt a lakosság 6.14 Ojo-a.

Kedvezőtlenebb már a helyzet, ha ískoláinkat a felekezeti középfokú is-
kolákkal és még sokkal kedvezőtlenebb, ha az összes középfokú iskolákkal
hasonlítjuk össze. A 222 felekezeti középfokú iskolából r, kat. 164 (67.770fo),
mig a lakosságból csak 64.84 0/ol a r. kat. és 2.32 % a g. kat., református 47,
(19.42%, míg a lélekszámból20.87 0/O), evangélikus 14(5.78%, míg a lélekszám
6.14 (\(0) es izraelita 17 (7.03 0/o, míg a lakosságból 5.12 % az izr.). Ha az összes
középfokú iskolát tekintjük: 29 fiúgimnáziumból evang. 2 (6.89 0/O), 74 reál-
gimnáziumból evang. 5 (6.75%), 18 reáliskolából evang. nincs s így összesen
121 fiú középiskolából evang. 7 (5.78%). A 24 leánygimnáziumból evang. 2
(8.33%), a 21 Ieánylíceumból evang. 1 (4.76%), vagyis a 45 leányközépísko-
láhól evang. 3 (6.66%) s együtt a 166 középiskolából evang. 10 (6.02 %). De
már a 32 fiú és 17 női felső kereskedelmi iskola, valamint a 4 felső mező-
gazdasági iskola közt nincs evang. iskola, A 19 tanítóképzőből evang. 2 (10.52
0/O), rt 35 tanítónőképzőből evang. 1 (2.85 Ofo),míg a 4 óvónőképző közt evang.
nincs. Az 58 képző közül tehát evang. 3 (5.17%). Végül a 194 fiú polgári iskola
köz+ nincs evang. s a 248 polgári leányiskola közt csak 1 evang. iskola van
(0.4 QfC'o), vagyis 442 polgári iskolából csak egyetlenegy evang. iskola van (0.22
%). Ily módon az ország 719 középfokú iskolájáhól csak 14 evangélikus kő-
zépfokú iskolánk van (1.940/0:) s ez a szám még egyharmadát sem teszi ki a
lakosságban elfoglalt számarányunknak.

Az 1933-34. iskolai évben 14 középfokú iskolánk volt*): a budapesti
(182~~ és a szarvasi Vajda Péter gimnáziumok (1802), az aszódi Petőfi Sándor
(1764), a békéscsabai Rudolf (1855), a bonyhádi (1806), a nyiregyházai Kossuth
Lajos (1861), es a soproni líceum reálgímnáziumok (1557), a budapesti Veres
Pálné (1883) és a nyíregyházai leánygimnáziumok (1917), a kőszegi Gyurátz
Ferenc leánylíceum (1899), az aszódi leánynevelő intézet (polgári leanyis-
kola, háztartási és gazdasági iskola) (1891), a miskolciés a soproni tanító-
képzö){ és a szarvasi tanítónőképző.

*) A zárójelben levő számok a tanintézet alapítási évét mutatják. A miskolci tanító-
képzőintézet mint a megszállás alá jutott eperjesi tanítőképzöintézet jogutódja alakult meg.
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Evangélikus középfokú iskoláink az 1933/34. tanévben.
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. Mivel a miskolci tanítóképző nem adott ki értesítőt, a 14 iskolának 13
értesítője állt rendelkezésemre. Ezek, valamint a Miskolcról beküldött ada-
tok alapján a következőkben világíthatom meg röviden evangélikus közép-
fokú iskoláink mult évi életét.

A 14 iskolában összesen 294 tanerő működött. Ezek közül igazgató volt
14, (~ közülök címzetes főigazgató), rendes tanár 137, hitoktató 45. A véglege-
sített tanerők száma legnagyobb volt a budapesti gimnáziumban (21), legki-
sebb az aszódi leánynevelő intézetben (5). A középískolák míndegyikében leg-
alább 11 rendszeresitett tanerő működött, a képzőkben 6-7.

Iskoláínk tanárai jelentős közéleti tevékenységet fejtettek ki. Nincs
olyan iskolánk, amelynek tanárai az egyházi életből és különböző társadalmi
munkásságból nem vették volna ki a részüket. Sajnos azonban, hogy az érte-
sítő" egy része nem mutat reá a tanárok iskolán kívül való munkásságára,
pedig soha sem árt, ha a nagy nyilvánosság is tudomást vesz arról. A taná-
rok közéletí tevékenysége nemcsak az ő egyéni ügyük s nemcsak nekik köl-
csönöz súlyt és megbecsülést a társadalomban, 'hanem iskolájuknak is.

Az iskolák munkásságába a nagyközönség nem tud beletekinteni, de az
iskolákban folyó vallásos, hazafias nevelésröl tanubizonyságot tszolgáltatnak
az iskolai ünnepélyek. Az évnyitó és évzáró, valamint a szokásos hazafias és
egyház'. ünnepélyeken kívül minden iskolában megemlékeztek Luther Márton
születésének 450 éves fordulójáról. A nyiregyházai reálgimnázium zene- és ének-
kara hangversenyt rendezett Békéscsabán, Budapesten és Szolnokon is. Kíma-
gasló esemény volt a budapesti leánygimnázium életében a fennállásának 50
éves fordulóján és a soporí tanítóképzőben a megalapításának 75 éves for-
dulóján rendezett jubileumi ünnepély .

.~Z ünnepélyeket mindenütt az őnképzőkőrők s a többi ifjúsági egye-
sületek rendezték. Ezeknek életéről szintén csak hézagosan számolnak be az
értesítők. Minden iskolának van sportköre, a legtöbb iskolában műkődik cser-
készcsapat, van zenekör, gyorsírókör, sakkőr, ifj. Luther-szövetség, ev. gyám-
intézet, belmissziói kör stb. Kívánatos volna, ha ezek értékes nevelő mun-
kájáról részletesebben számolnának be az értesítők lés feltétlenül közőlnék
mindenütt a tagok számát is, hogy kitünjék az, mi iránt érdeklődik komolyan
a tanulóifjúság?

.\. vallásos nevelésre iskoláink nagy gondot fordítottak. Ha nem is em-
líti meg minden értesítő, bizonyára mindenütt elvezették a tanulókat a vasár-
és ünnepnapi istentiszteletekre, megtartották az évi 2 gyónást: a deprecatiót és
azzal kapcsolatban az íJrvacsorához való járulást. A legtöbb értesítő meg-
emlékezik a tanítás eleji és végi imáról. Több iskolában szokásban voltak a
bíbliaőrák, a bibliamagyarázó összejövetelek, a vallásóráken az egyházi ének-
tanítást is gyakoroltak s 6 iskola értesítője említi meg az évenként esetleg
több ízben is rendellett vallásos estélyeket.

A. 14 középfokú iskolában 111 osztály működött. A beírt rendes tanulők
száma 4194, a magántanul6ké 204, az összes tanulóké 4398. A tanév végén
osztályoztak 4093 rendes, 190 magán-, összesen 4283 tanulót, ezek közül a
leányiskolákban 1090 s a fiúiskolákban 82, együtt 1172 leányt és 3111 fiút.
A legnépesebb volt a budapesti gimnázium 608 beírt s 592 osztályozott tanuló-
[ával és a legkisebb népességű a kőszegi leánylíceum 123 beírt és osztályozott
tanulóval. A fiúközépiskolák létszáma a soproni líceum kívételével
míndenütt meghaladta a 300 tanulót,' Sopronban az osztályozott tanulók szá-
ma .277 volt. A 3 képző osztályozott tanulóinak . létszáma 496 volt, köztük
140 p.ő.

, tanulök vallási megoszlása a következő képet tünteti fel: evangélikus
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volt 1964, református 720, unitárius 11, római katolikus 993, gorog katolikus
49, görög keleti 9, baptista 3, izraelita 534. Legmagasabb az evangélikus ta-
nulók százalékos száma a. fiú kőzépískolák kőzül Sopronban (82%), legalacso-
nyabb Nyíregyházán (17%), a tanulóknak nagyobb fele evangélikus Budapes-
ten és Szarvasen. A leányiskolákból legmagasabb a százalékos .arány Kő-
szegerr (60%), 500/0-nát több Budapesten, a legalacsonyabb Nyiregyházán
(13%\ A 3· képző közűl Sopronban 90%, Szarvasen 80 Ofo, Miskoloon 38
0/Oao: evangélikus tanuló, A református tanulők százalékos száma legnagyobb
a két nyíregyházai iskolában (37, illetve 33 %), legkisebb a soproni képző-
ben {U.7%), viszonylag legtöbb katolikus tanuló van a két aszódi iskolában
(58, illetve 49 %), legkevesebb a 2 soproni iskolában (8.8-8.5%), aránylag
legtöbb az izraelita a két nyiregyházai iskolában (29, illetve 33%), a Iegkeve-
sebb f' soproni líceumban (2 %), a 3 képzőben izraelita tanuló pedig nem volt.

!\. tanulók közül le1es előmenetelű volt 550, ló 647, elégséges 1265, meg-
felelt tehát 3683. Magaviselet szerint 3102 tanuló példás, 963 jó és 29 szabál~-
szerű ~rettségi, Illetve képesítő vizsgálatra került az év végén 414 tanulo.

Minden iskola rendezett tanulmányi kírándulásokat sértékesítette az
azokon szerzett tapasztalatokat. A legtöbb kiránduláson voltak a soproni lí-
ceum fis a köszegi leánylíceum tanulói.

Érdemes volna tanulmányozni az iskolák szociális ,és karitativ mun-
M.lá.\.,á.mde az értesítők adatai itt is nagyon hézagosak A tandíjelengedések
összege 11 iskolában 30.126 P 90 f, kedvezményt élvezett 821 tanuló. Pénzse-
gélykép 8 iskolában 4264 P 12 r-t osztottak ki. A jutalmakra fordított összeg
11 Iskolában 5458 P 95 f, a jutalmazott tanulők száma 12 iskolában 333. Könyv-
jutalomként 11 iskolában 451 kötetet osztottak ki. Tartásdíj és tápíntézetí se-
gély volt 7 iskolában 331 tanuló részére 28.198 P 50 f. A kőszegí leánylíceum
karácsonykor 12 szegény gyermeket ruházott fel, a mískolci képzőben agya-
korló iskola szegény tanulói kőzt 1100 tízórait osztottak ki. A legtöbb iskola
nem rendelkezik elegendő anyagi erővel arra, hogy tanulóit a mai nehéz
gazda-sági viszonyok között megfelelő módon támogassa. A budapesti gímná-
zíumnak 84 alapítványa van, de ezekből 63 pénzünk leromlása következtében
elértéktelenedett. Alapítványainak összértéke 1932. december 31-énl,227.802
P 51 f volt, de ebből egy alapítvány maga 1,200.000 P értéket képvisel, míg 42
olyan, alapítványa van, amelyek értéke egyenként csak filIérekre rúg s együt.
tes értéke 6 P 71 f.· A többi iskola még ennél is kedvezőtlenebb helyzetben
van. I .,;

A vallás- és közoktatásügyí minisztérium az év tavaszán elrendelte, hogy
minden középfokú iskola statisztíkájába be kell venni a felszerelés darabszá-
márn és értékére vonatkozó részletes kimutatást. Több iskola értesítőjéből
hiányzik ez a kimutatás s igy ősszefoglaló képet nem kaphatunk iskoláink
felszereléséről. A felszerelés összdarabszáma 8 iskolában 178.936 sennek ér-
téke 837.208 P 71 f. A tanári könyvtár darabszáma 11 iskolában 115.831 kö-
tet, 3 tanári könyvtár értéke 8 iskolában kb. 280.000 P.

Nem míndenütt van az iskoláknak megfelelő épületük, bár az értesítők
még ebben a tekintetben is szűkszavúak. A szarvasi tanitónőképző 3 külön
épűlethén nyert elhelyezést. A soproni tanítóképző épülete már 40 évelőtt
is szűk és nem megfelelő volt. Ez utóbbi iskola már 20 évelőtt remélte,
hogy .megfelelő, modern épülethez jut, de a kitört világháború s utóbb hazánk
szerenesétlen sorsa és mai gazdasági helyzetünk hosszú időre .elódázta az
oly régóta várt megoldást.

*
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1i<:21ekbenigyekeztem rövid vonásokban képet adni evangélikus közép-
fokú oktatásunk mult évi állapotáról. Érdemes lett volna egyik-másik kérdéssel
részletesebben is foglalkozni, folyóiratunk terjedelme azonban nem engedi
meg, hogy részletekbe bocsátkozzunk. De, hogy az általános kép teljes legyen,
ahhoz szükséges, hogy az iskolák értesítői azonos szempontok figyelembevéte-
lével készűljenek s bizonyos, közérdeklődésre számot tartó adatot snínden
iskola pontosan közreadjon. Remélem, hogy egy következő ismertetés alkalmával
már az értesítők mind meg fognak felelni ennek a kívánalomnak.

(Sopron) Lflgány Dflu6.

Néhány szó egyházunk válsáqáről, .
Újabban mind sűrűbben hangzanak el olyan kijelentések, még pedig

illetékesek ajkáról, hogy evangélikus egyházunk válsággal küzd. Raffay püspök
a most lezajlott egyházkerületi közgyűlésen tett ilyen megállapítást, a Keresz-
tyén Igazság októberi számának egyik cikke pedig az evangélikus iskolák
ügyeível foglalkozva, jut el ugyanarra az eredményre. Ha ezek a megállapítások
helytállók, - már pedig azoknak kell őket elfogadnunk, - úgy elég komoly a
helyzet ahhoz, hogy nemcsak a hivatalosak, hanem minden egyházát szerető
intelligens evangélikus foglalkozzék e sajnálatos jelenség okaival és igyekez-
zék segíteni a mentésben. ' '

A katolikus egyháznak a legnagyobb ereje a gazdagságában rejlik, az
anyagi eszközök nagy hatalmat képviselnek és ezt a nemzetközi hatalmat az
ugyancsak nemzetközi szervezet mínden időben nagyon ügyesen tudta érvé-
nyesíteni céljai elérésére. Mínthogy evangélikus egyházunk nemcsak vagyonnal
nem rencelkezik, de határozottan szegénységgel küzd, ezen a téren nem vehet-
jük fel vele a versenyt. - Azonban a válságunk okát sem merném a szegény-
ségünkbell keresni, bár sok tekintetben ebből folyik a hátrányunk.

Szerény véleményem szerínt a szervezet az a terület, ahol bajaink egy
részére találhatunk orvosságot és ahol tanulhatunk katolikus testvéreinktől.
A katolikus egyház a maga óriási szervezetével egészben véve nagyon fürge,
mozgékony, rugalmas, ügyes, előrelátó, céltudatos. Nem darabolta fel a belső
hatalmát apró részekre, nem az egyedekre bízta a komoly egyházi ügyek felett
való határozást, hanem a magasabb egyházi méltóságok intézkedési jogát tar-
totta fenn. Mi következik ebből? -- Ha valahol a lelkész és gyülekezete között
olyan viszony fejlődik ki, mely a hitéletre káros lehet, a püspök a lelkészt
máshová helyezteti s új embert küld a nyájhoz. - Ha valahol, - mint pl.
Debrecenben, - a kálvinista erő veszélyezteti a katolikus kisebbséget az egy-
ház megállapítása szerínt, - küldenek oda egy szerzetesrendet, vagy odahe-
lyezik a legkiválóbb, a legharcosabb admihisztrátorokat. Viszont, ha vala-
hol,eldugott vidéken szónoki, vagy egyéb tehetséget látnak megérni, módját
ejtik, hogy az olyan helyre kerüljön, ahol érvényesíthetí tehetséget egyháza
swlgálatában.

Ezzel szemben nálunk? Széleskörű autonómiát élvezünk, az egyedeken
nyugszik és épül fel egyházunk egész alkotmányos épülete. Ha valahol a lelkész
és gyülekezete között megromlik a jó viszony, a gyülekezet nem szabadulhat
a lelkésztől, a lelkész a gyülekezettöl, hacsak véletlenül meg nem választja
egy másik gyülekezet. Ilyenkor az egyszerű nép körében hamarosan terjed a
templomtól való elszokásvelszakadás. - Pedig egyházi alkotmányos életünkben
hány alkalom van arra, hogy lelkész és gyülekezet között nézeteltérések kelet-
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kezzenek! Egy tanítóválasztás, vagy valamilyen járandóság ügye elég ehhez,
sajnos, mert az egyszerű népből hiányzik az emelkedettség s nem tudja az
egyházi érdekeket magasabb szempontból, - csak egyénileg nézni.

Másik eset. Kiváló lelkész pályázik egyszerű kis falucskából nagyobb
helyre, püspöke szívesen látná azon a helyen, mert ott többet tehetne egyháza
javára. De nem sikerül a pályázata, tnert vellenfele daliásabb megjelenésű s
talán rokonságban van néhány leendő hívével. Láttam a közeli multban egy
virágzó gyűlekezetünk belső békéjének teljes felbomlását shitéletének· meg-
romlását, csak azért, mert az autonómia nem engedi, hogy a felsőbbség eré-
lyes kézzel, bölcs fővel személyváltoztatással idejekorán rendet csináljon.

En igenis, egyházunk hanyatlásának egyik okát a széleskörű autonórniá-
ban látom! Ha, akár a püspöknek, akár egy,erre a célra külön választott,
bizottságnak a joga és hatásköre volna a papnak és a tanítónak kinevezése
valamely helyre és akár a saját, akár a gyülekezet kérésére való áthelye-
zése, sok bajt meg lehetne előzni, sok egyházi érdeket meg lehetne óvni és
sokszor kárörvendő kritikákat elmellőzni. Ennek a gyakorlati megoldását
úgy képzelem, hogy természetes szelekció útján kerülnének a tehetségek és
értékek, az érdemek és ambiciók a nekik megfelelő nagyobb - és az egyház
szempontjából exponáltabb helyekre. - Ebben nem akar részemről semmi
támadás lenni az egyházi lelkészi és tanítói kar ellen, tudom, hogy önzet-
lenül buzgó munkásaí az egyházi ügynek valamennyien. De bizonyos, hogy
sokszor a körülmények olyanok, hogy nem kívánatos helyzetbe kerülhetnek.
Azonkívül, ha a lelkészi buzgólkodás minősítésétől függne egy nagyobb, esetleg
johb javadalmazású állás elnyerése, az még a rnostaninál is nagyobb lelkese-
déssel sarkalná a munkáskart az Egyház szent ügyeinek előbbrevitelére. Ennek
a lélektaní magyarázata az örök emberi törekvésben rejlik. -

Ugyancsak helyénvalónak találnárn a lelkészi javadalmaknak a ren-
dezését olyanformán, hogy a lelkész ne közvetlenül a hívektől kapja a járan-
doságait. Igy ez némiképen megalázó rá nézve, rengeteg surlódásra ad alkalmat
és a hívek egyikében-másikában is helytelen következtetésre adhat alkalmat,
ami a lelkészre sértő s pasztorális munkájában is akadályozhatná. - Mint
ahogy az állam most a tanítók járandóságait vállalta a gyülekezeti hozzá-
járulásók beszolgáltatása ellenében, olyanformán lehetne esetleg egyházmegyén-
ként a lelkészi stallumokat rendezni. -

Az autonómia megtartása nem lehet öncél I Ha veszélyben evangélikus
egyházunk hajója, mínden érdeket alá kell rendelni az egyházi érdekeknek.
Ne a matrózok határozzanak és vezessék a hajót, hanem a kapitány, aki ért
a vezetéshez és - tovább lát! A gyülekezeti autonómia egyházunknak kétség-
telenül megazentelt és nemes hagyománya. De, ha a kor szava és kívánalma kí-
vánja, hogy tegyük félre, szabad-é tradícíó-szeretetböl ragaszkodnunk hozzá?
Az üldözések korában erősségeink voltak az autonóm gyülekezetek, Ma más
fegyverekkel harcolnak, ma erős központi vezetésre, elaszticitásra és gondos
szelékeióra van szükség, hogy lépést tudj unk tartani, enyhén szólva: verseny"
társainkkal. : ;

A legnagyobb emberi szervezetek, a nemzetek mutatják a kor jeleit. A
régi alkotmányosdi játszás a mai zűrzavaros, nehéz viszonyok között nem
felel. meg a nemzeti érdekeknek. Erős, színte díktatórikus kőzponti hatalom
veszi át a vezetést s a népek vezéreit a szervezett, fegyelmezett tömegek kö-
vetik a közös boldogulás felé. Olaszország, Németország, Törökország, újabban
Portugália és bizonyos fokig a mi hazánk jutott el erre a korszerű fokra, amely
rendet, békét és haladást jelent. A háború utáni félreértett szabadság: a sza-
badosság, az áldemokrácía, egyszóval a vbomlás természetszerű reakciója a
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tömegek vágyakozása a rend, fegyelem és tekintély tisztelet után, amely vágya-
kozásból sarjad az említett nemzeteknél az erős központi vezetés. - A kato-
likus egyházszervezet teljesen összhangban van ezzel a korszerü principiummal.
Ellenben a mi szervezetünk nem bír vele lépést tartani. Innen van a válság
egyik oka. '1 (:' :

Lényegileg nem is jelentené egy ilyen központi erős vezetés az egyem
jogok feladását, csupán egy (esetleg választott) szervre való átruházását. -

Egy másik oka a válságnak abban található talán, hogy a lelkészek és
a hívek lelki beállítottsága sokszor nem találkozik az istentiszteletek folyamán,
ami a lelkész részéről kiábrándulást, a hívek részéről kielégűletlenséget s en-
nek kapcsán a templomtól való elszokást eredményezheti.

Nagyapáink idejében, ha vasárnap megszólalt a hívó harangszó, hónuk
alá kapták a régi nagy énekeskönyvet s megindultak a feketeruhás tömegek
a templom felé, Még a városokban is ünnepi csend és vasárnapi hangulat terr
jedt szét s a hívek már ezzel a templomos hangulattal lépték át a templom
küszöbét. Nemcsak vártak, - de vittek is valamit a templomba, - Ma más
a helyzet. A ma embere tele van ezer gonddal, gondolattal; fáradt ideges és
siet. Templom előtt és után meg van állapítva a teendöje, le van kötve az ér-
deklődése. Az énekeskönyvet is a templomtól várja. Az istenháza küszöbét tel-
jesen készületlenül lépi át, nem annyira szükség nála, mint inkább megszokás
a templomba járás. A probléma felvetését, megoldását, - mindent a lelkésztől
vár. I : i'!

Pedig a ma szenvedő, roskadozó magyar embere meg tudja érteni, be
tudja fogadni lelkébe Krisztust, jobban, mint bármikor. Vágyik is rá, keresi.
Hiszen régi igazság, hogy a szenvedések tisztítják a lelket s a ma gyermeke
szenvedett már annyit, hogy Lelke alkalmassá vált Krisztus befogadására, vá-
gyik is a krisztusi szeretet símogatására, sőt vágyik a Krisztus közvetlen át-
élésére. '1 : l I

A lelkészségnek tehát segítségére kell sietnie a botorkáló, iránytvesztett
embereknek. Nem elég a legszebb felépítésű és legcsiszoltabb prédikációt el-
mondani, hanem finom lélektani megérzéssei ki kell keresni a mának, a ma
gyermekének aktuális lelki problémáját, úgy, hogy a lelkész nyomán ráeszmél-
jen saját énjére, saját lelke vívódására, szinte felhangolódjék a krisztusi taní-
tás hangnemére s akkor kell és lehet korszerű megoldást adni Krisztusban.
Krísztus tanitása örök, elavulhatatIan. Szóvirágok, biblikus szólamok nem elé-
gitik ki a un a emberét; logikus, korszerű probléma-megoldást vár Krisztus
élete és tanítása által.

Krisztus él s akik Ot hirdetik, azoknak élniök kell az élőkkel, mert mí-
helyt elavulnak vagy dogmákba merevednek, elvesztik Krísztus vezérfonalát,
de nem az 0, hanem saját hibájukból!

Amit mondtam, a laikus meglátásával s egyházam iránti aggodalomból
mondtam s meggyőződésem, hogy ebben a válságnak egynémely okára helye-
sen mutattam rá.

(Kapuvár) Sátory Vilmos.

Hogy mikép tiszteljük a szenieket, erről gyakran nyilatkoztam. Kü-
lönbséget kell tennünk a meghalt és az élő ezentek között. És amit a
szentek javára akarunk tenni, vonjuk el a holtaktól és adjuk az élőknek.
Az élő szentek a te felebarátaid, a mezítelenek, az éhezők, a szomjazók,
la családos szegények, a megszégyenültek ; ide fordítsd segítségedet, itt
fogj munhába, itt használd nyelvedet, hogy meguédd, felruházd é5 tiszte-
ethez segéld őket. Lathe,. Márton.
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KRÓNIKA ~==I
A krónikás első szava most a hálás megemlékezése legyen

azon alkalomból, hogy az egész magyar nemzet szívben, lélekben egybe-
forrva a mélységes hála és hódolat érzéseinek önként, szabadon, túl-
áradóan felbuzgó megnyilatkozásaival ünnepli

vitéz nagybányai HORTHY MIKLÓS
Budapest székesfővárosba a nemzeti hadsereg élén való, történelmi
jelentőségű bevonulásának tizenötödik évfordulóját. Amikor a legmélyebb
megaláztatás és csüggedés napjaiban az otrantói hős, aki a nemzet
nagy baját nemcsak lelkére vette, hanem a szabadulás útját is meglátta
és elkészítette, bevonult az ország szívébe, vele a nemzet szívébe
vonult be újra az önbizalom, a nemzeti léttudat, az élni akarás, a jobb
jövő reménye, a Gondviselés hite: "ÉI még nemzetem Istene !" És az
Adria hőse mint a nemzete biz almából s egyéni tulajdonainál fogva
egyaránt legelső magyar ember másfél évtized válságai között úgy
kormányozta nemzeti létünk hajóját, hogy ennél a fordulónál vissza-
pillantva csak azt mondhatjuk imádkozó lélekkel: Istennek legyen mély-
séges hála, aki (jt nekünk adta, amikor legnagyobb szükségünk volt reá;
Isten tartsa, óvja, áldja meg (jt nemzetünk javára még igen sokáig!

(P. K.)

Hz idei katolíkus nagygyűlés
a család jegyében ser-eglett össze. Ezzel már jókorán felkeltette maga iránt a
figyelmet s a korábbi nagygyűlések hatásán messze túlmenően biztosítani
tudta a maga számára az élénk érdeklődést. Nemcsak a katolikus, hanem az
egész magyar közvélemény kiváncsi volt, mit fog mondani a cölibátusban élő
papság és a vegyesházasságok dolgában kérlelhetetlen Actio Catholica a csa-
lád védelmében. Az ország nunden polgára kénytelen volt elismerni, hogy
komoly szükséglet a családdal kapcsolatos problémák tárgyalása; jól esett
megállapítani, hogy ezúttal nem a felekezeti érdek feszítő ereje duzzaszt ja a
tábort, hanem egyetemes magyar érdek szolgálatába áll a nagygyűlés.

~ Úgy látszik azonban, hogy ami megnyugtató volt a kívülállók számára,
nem volt kielégítö a türelmetlen, intranzigens katolikusoknak. Sokan még na-
gyobb tömegeket óhajtoUak volna megmozdulva látni, keveseltek a beszédek
Iendületét, hibáztattálc a politikamentességet, A Korunk Szava nyiltan be-
vallja szkepszisét az ilyen nagygyűlés és kapcsolatos körmenetek eredményes-
ségében : «Nem hisszük, hogy nagy földhözragadtságunkból lehessen még
kiút a szenvedés olvasztó tüze és nagy megpróbáltatások nélkül>.

Hogy e sorok írója mire gondolt, forradalomra-é és milyen re, szociális,
vallási vagy etikai forradalomra, vagy talán ránk kényszerült pogányságra,
nem könnyű megállapítani. De jóhiszeműleg úgy magyarázhatjuk, hogya bűn-
bánat tisztító tüzére és a hit próbáira célzott. Ha így volna, akkor az «aktív
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katolíkus orgánum» szkepszise lényegben azonos volna a mi véleményünk-
kel: a megújhodás útja nem tömeglelkesedésen, hanem a keresztyének bűnbánó
hítén át vezet, - nem gyertyát égető csapatok körmenete jelzi az új magyar élet
útját, hanem azoknak a csoportja, akik naponta megégetik ó-emberüket, hogy
ne ők éljenek, hanem a Krísztus éljen bennük. .

Mi sem jellemzőbb, mint, hogy a nagygyűlés egy másik kritikusa a szó-
noklatok temperaturáját kívánta volna magasabbra. Nyisztor Zoltán szerint
«mínden gyűlés keretében lenni kell legalább egy olyan nagy szónoknak, aki
tömeglelkesedést tud támasztani s szinte a vihar erejével, a szélvész zúgásával
tud kollektív lelkesedést és akarást fakasztanis. Magyarul: helyet a demagó-
giának! Ezzel még jóhiszemű magyarázgatás árán sem tudunk egyetérteni.
Tiszta szívből kívánjuk Isten oltalmát, hogy ne ilyen «kollektiv lelkesedéssel
és akarássals oldassék meg a magyar családi élet annyi sok problémája.

Tartalmi szempontból külőnősen figyelemre méltóak voltak Hóman Bá-
lint és Serédi Jusztinián megnyilatkozásai. Hóman a józan ítélet olyan hang-
ját szólaltatta meg, hogy például a Magyar Kultúra kötelezve érezte magát
«helyreígazító nyilatkozatot» tenni az Actio Catholica harcias csoportja nevé-
ben. Azért meg egyenesen megorrolt e folyóirat, hogy a miniszter óvni merte
a katolikus társadalmat a felekezeti tűrelmetlenségtől. Valóban szokatl!anná
vált már, hogy katolíkus nagygyűlésen hangozzék el ilyen kijelentés: «A ma-
gyar társadalom tagjainak többsége katolikus, de e többség mellett ott áll a
nemkatolikus magyaroknak számra tekintélyes tömege, amely éppen úgy alkotó
része a nemzeti társadalomnak és részes-e a nemzeti életnek, mínt a katolikus
többség, és amelynek egyedei a katolikusokkal társadalmi kőzületeinkben szo-
ros kapcsolatban élnek Ezt a történetileg kialakult állapotot nagy nemzeti
problémák, társadalmi, állami, sőt valláspolitikai kérdések taglalásánál és
megoldásánál sem hagyhatjuk figyelmen kívül». Amit ebben a vonatkozásban
mondott Hóman Bálint, aligha tetszett túlságosan az ötmillió katolíkus öklöt
emlegető akciósoknak, pedig voltaképpen mély bók volt azok felé, akiknek
rövid időn belül sikerült annyira átgyúrni a magyar katolikus lelket, hogy
immár külön emlékeztetni kell a többmilliós reformátusság és evangélikusság
létezésére. A miniszter szavainak őszinteségét mindenesetre az bizonyítana a
legékesebben, ha nem támogatná azokat, akik az egyetemes magyar élet rová-
sára parciális katolikus felekezeti politikát űznek és közvetve vagy közvetlenül
hozzájárulnak a magyar nemzet bomlasztásához.

Ami magát a család védelmet illeti, korai volna vizsgálni, hogy az egyes
előadásoknak milyen hatásuk volt a hallgatókra. Több esztendő kell hozzá,
hogy meglássék, mennyire vették szívükre a jelenlévők a tiszta családi életre
unszoló beszédeket. E családvédelmi beszédek különben is abba a «kőve-
.telésbe» torkoltak, hogy ismerj-eel az állam az egyházi házasságot. Ahercegprímás
záróbeszédében a házassági törvény rnódosítására, amint ismeretes, két le-
hető módot ajánlott. Az egyik lehetőség szerint csupán az egyvallású [egyesek,
a másik szerint a különböző vallásúak egyházi házassága is legyen érvényes
polgári házasságkötés nélkül. Mindkettő szerínt az elválasztás, illetőleg érvény-
telenítés arra az egyházra tartoznék, amely előtt a házasság köttetett. Nyilván-
való, hogy ez a törvénymódosítás aligha elég jó orvosság arra a betegségre,
amelyben a magyar családi élet általánosságban véve szenved. De tegyünk
eleget a hercegprímás óhajának: foglalkozzunk röviden ajánlatával. Két gyökeres
hibája van. Hiányzik mögüle a helyes történelmi ismeret és téves dogmatikai
nézettel társul. A javaslat és a nagygyűlésen elhangzott más előadás úgy álli-
totta be a dolgot, mintha a romlás legfőbb okozója a polgári házasságkötés
s a vele kapcsolatos sok állami intézmény volna. (Pl.: .A keresztény házasságot
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nálunk is detronizálta a laikus törvényhozás»). Már egészen csekély törté-
nelmi tudással meg lehet állapítani, hogy a polgári házassági törvény szám-
lájára szinte csak jelentéktelen rész írható abból az állapotból, amelyben ko-
rnnk családi élete leledzik. Elég rámutatni arra, hogy az, melyik házasság
mondható keresztyénnek s melyik nem, teljesen független attól, hogy 1895
előtt vagy után kötötték, A keresztyénség tiszta tanításának szempontjából
pedig a javaslat azért téves, mert Isten törvénye megvalósulását közösségi
(egyremegy, hogy állami vagy «egyházi» jogszabályok alkalmazásától teszi
függővé. Ha ejavaslat törvénnye válnék, újra intézményesen terjedne az a
hiedelem, hogy keresztyénné lesz egy házasság, mert «egyház. előtt köttetett.
Eppen eléggé kell küzdeni ez ellen a mágikus felfogás ellen a mostani viszonyok
között is. Az Anyaszentegyház nem házassági törvények hozatalára kapott
parancsot, hanem arra, hogy a házasságban élőknek is hirdesse Isten
törvényét és evangéliumát.

Befejezésül megemlítem még, hogy a már említett Nyisztor Zoltán sze-
rint az 'egyetemi ifjúság gyűlésén «nagyon csendes, nagyon objektív, metsző
logikával kidolgozott, de öregesen fáradt és hideg beszédek. hangzottak el.
.Az egyetemi ifjúság pedig... mereven, némán, de valami szinte fenyegető
hidegséggel figyelt». A cikkíró talányként kezeli a megfigyelteket: «vajjon
a mindenből való kiábrándultság, vagy a reménytvesztett hangulat fojtogató
levegője volt-e ez, vagy pedig puszta véletlen? Ami neki talány, az nekünk
kétszeresen is aggodalmat keltő. 1. Vajjon milyen az állapota az evangélikus
egyetemi ifjúságnak? Törődnek-e vele, akik felelősek érte? Ha nem is tudnak
semmit tenni, ismerik-e bajait, talán ugyanazt a fagyosságát, amiről fentebb
volt szó? 2. Mire lesz képes ez a katolikus egyetemi ifjúság, ha továbbra is
úgy szítják közte a kenyérharc tüzét, mint ahogy eddig tették? Nagy felelős-
ség reménytvesztett nemzedékeket felekezeti számaránnyal és érvényesülési jogok
emlegetésevel készíteni a jövőre! S. J ..

I~ F=ISZÉLJEGYZETEK
A családvédelemmel
foglalkozó katolikus nagygyűlés után
nem sokkal ült össze Budapesten a
Társadalmi Erkölcs Nemzetközi Kon-
gresszusa, Az utóbbi tanácskozás elő-
adói még nyersebben szóltak a csa-
ládi élet területére tartozó bűnökről,
mínt a nagygyűlés szónokai, még szív-
bemarkolóbban fígyelmeztetlék a fele-
lős tényezőket a teendőkre. Nyilván-
való tehát, ,hogy korunkban különös
mértékben kell vigyáznia s őrködnie
a keresztyénségnek az élet ezen terűle-
tén. Egyháznnknak állandó feladata
lsten valamennyi parancsolatának hir-
detése, de most külön is rá kell döb-
bennie ama hivatásának nagyságára,
hogy a hatodik parancsolatot megal-

kuvás nélkül prédikálja. Egyházunk-
nak azzal kell megmutatni igazságát,
hogy a fenti gyűlésekkel ellentétben
nem kívülről várja a segítséget, nem
az államra, a polgári házassági tör-
vényre hárítja a felelősséget, nem
rendőri intézkedésektől várja a ja-
vulást, hanem rögtön, halaszthatatla-
nul, a teljes felelősség vállalásával,
Isten kegyelméből elkezdi munkáját:
hirdeti a Teremtő Isten akaratát a
családi életről.

Az Országos Református
Kiállítás

a magyar református mult emlékei-
nek hatalmas törneget gyüjtötte egybe
azzal a célzattal, hogy növelje a ha-



zai reformátusság megbecsülését. E tö-
rekvésnek megfelelően a kiállított
anyag zsúfoltsága szembeötlő bizonyí-
téka volt a gazdag multnak és a je-
lenben is duzzadó erőnek. A kiállítás
természetesen elsősorban a reformá-
tus híveknek szerzett épülést, de a
kívülállók is sokat tanulhattak belőle.
Megható volt látni, mint igyekeztek az
egyházközségek, egyházmegyék, hogy
rninél több anyaggal tudjanak hozzájá-
rulni a kiállítás teljességéhez. Nyil-
vánvaló volt, hogy nemcsak a rende-
zők fáradtak s áldoztak sokat, hanem
szinte az egész magyar reformátusság
megmozdult a közös siker érdekében.
Ez pedig a széthúzás, féltékenység mai
világában jeles teljesítmény. Itt leg-
feljebb az a hátrány mutatkozott,
hogy azoknak a területeknek az emlé-
keit, amelyek nem küldhették el nehéz
életük jeleit, alig láthattuk; a rende-
zőségnek a teljesség kedvéért magá-
nak kellett volna fáradságosan össze-
szedni a rendelkezésre álló emléke-
ket. A szolgálni tudók áldozatkészsége
még így is feledteti a hiányosságot.
Tanulságos volt a kiállítás azért is,
mert látni, figyelni tanított. A szűk
lálókörűek intést kaptak, hogy tekint-
senek túl falujuk határán; ha csügged-
nének a helyi viszonyok láttán, vígasz-
talódjanak a távolabbi szép munkássá-
gon. Az anyag változatossága kinyitot-
ta a szemet: lám, mi minden hozzátar-
tozik a keresztyénség életéhez! -
Egyébként a kiállítás csak egyik moz-
zanata volt a református ünnepi hét-
nek. Ennek különböző alkalmain Is-
ten igéje is eljutott a lelkekhez. A
reformátusság vezetői tehát jól tud-
ják, hogy nem elég a történelem segít-
ségével büszkeségre, önérzetré nevelni,
hanem a lélek mélyén kell megragadni
az embert: engedni kell, hogy maga
Isten munkálkodjék igéjével - s ne
a bár dicső, de emberi mult és jelen!

A "Magyar Út",
a fiatal reformátusok lapja, adja
«Tósztok a templomban» cím alatt a
következő «korképeb : .Az utóbbi esz-
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tendőben megfordultam legalább fél-
tucat egyházmegyei gyűlésen. A leg-
többet templomban tartották. Minde-
niknek volt legalább 32 programm-
pontja, amit egyetlen délelőtt kellett
elvégezni Felállott a főgondnok -
derék, mindenki által tisztelt gentle-
man - és megnyitójában, mert ez már
így szokás, végigvette az egyházmegye
családi krónikáját. Nem hagyhatta kö-
szöntés nélkül elnöktársát. aki Signum
Laudist, vagy kormányfőtanácsosi ci-
met kapott, 20 éves házassági évfordu-
ló elé érkezett, unokája született, vagy
nagynénjét magához szólította az ur ...
Az esperes úrnak legalább olyan hosz-
szan illett válaszolni. Megköszönni a
jókívánságot, amelyre, világos, hogy
érdemtelen és kifejtve ékes szavak-
kal, hogy az illusztris főgondnok urat
is köszönteni kell, mert a vármegye
most választotta bizottsági vagy ép-
pen főrendiházi taggá. Azt sem lehet
elhallgatni, hogy szépreményre jogo-
sított leánya férjhez ment, s mi több,
reverzálíst sem adott, sőt csupa kál-
vinista liberalizmusból - nem is fo-
gadott el. Aztán jönnek a tanácsbíró
urak, végül az újonnan megválasztott
tanitók. Mindenkít külön-külön kell
köszönteni, bokros érdemeit csokorba
kötött szavakkal méltatní. - '" ~s az
idő halad, a toronyóra már aH-et
is elütötte, s a több mint 32 pontos
programmot egy órára be kell fejezni,
mert az ebéd ekkorra rendeltetett meg.

Méltóztassék jól megérteni, Kedves
Szerkesztő úr, nem ezeknek az urak-
nak az abszolut jóhiszeműségét vo-
nom én kétségbe. Úgy szeretem őket,
én is közéjük tartozom, világért sem
akarnám bántani őket. Nem is az a
baj, hogy ezek a kétségtelenül nemes
emberi motivumok: halál és születés,
jubileum és kitüntetés hangot kap-
nak. .. De a hely és a mód, Szer-
kesztő Uram! Utovégre bármilyen ne-
mes gondolkodásból fakadnak is ezek
a széppé kerekített gondolatok, a
templom mégsem arra való, hogy ott
emberek, komoly, felnőtt férfiak, re-
formátus férfiak egymásnak bókolja-
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nak, egymás érdemét (?!) méltassák,
nem is szólván arról, hogy emiatt 30
és egynéhány pont alapos megtárgya-
lására sohasem werült idő. - Arról
van szó, hogy végzetes ragály rab-
jai lettünk. A t6sztolást és b6kolásl
kezdtük a jehérasztalnál, folytattuk a
zöldasztalnál és ma már az Ilraszta-
lánál tartunk, ahol pedig csak az uri-
szentvacsora jegyei számára volna
hely. Az istentisztelet helye ember-
tisztelet helye lett és ezt a tragikus
félreértést öntudatlan jóhiszeműséggel
szolgáljáks.

Egyházi ének- és zene-
ünnepély

volt a Zeneművészéti Főiskolán az or-
szágos református nagyhét rendezésé-
ben. Felemelő és boldog élmény ma-
radt minden résztvevő lelkében az
egyházi zeneművészetben gyönyörködő
lelkes s szinte családiasan együttérző
nagyszámú hallgatóság. Jóleső látvány
volt, hogy mennyi vidéki s hány fő-
városi ember merült el a legszebb
művészi élménybe: a templomi zene
áhitatos hallgatásába. A hangverseny
műsóra azonban az ott lévő kevés
számúevangélikusnak sokkal többet
jelentett: felemelő egyházi öntudatot,
s egyúttal szomorú vádat saját ma-
gunkkal szemben. Mert az űnnepélyen
majdnem kizárólag evangélikus egy-
házi szerzők műveí hangzottak el.
Bach J. Sebestyén «Gott; der Herr,
ist Sonn und Schild» címet viselő
reformáció-kantátéja a lutheri bátor-
iság s ujjongó halleluja hatalmas hang-
képe. Ugyancsak Bach műve a «Schla-
ge doch gewünschte Stunde» kezdetű
s a halálvágyról szóló, végtelenűl fi-
nom s költői szóló-kantáta. Az orgo-
nán szélalt meg Bach hatalmas C-dur
Tokkátája; az a-moll adagio költői fi-
noinságú kantilénájával. A Bach előtti
evangélikus szerzöket Tunder Ferenc
«Ein feste Burg ist unser Gott» c. kan-
tátával képviselte és Gumpeltzhaimer
két gyönyörű kórussal.

Ez a műsor azonban nekünk evan-
gélikusoknak hangos figyelmeztető is
az eg~ázi zenénk iránti sürgős kőte-
lességeínkre, Mikor lesz nálunk olyan
zenei közizlés, hogy megérteni és él-
vezni tudja mindenki Bach, nekünk
evangélikusoknak készült drága érté-
keit? Mert ezek szólhatnak minden-
kihez, Lelke mélyén azonban csak
evangélikus élheti át igazán. Mikor
lesz nálunk olyan gyülekezeti közszel-
lern, hogy míndenki szívesen áldoz
hetenként egy-két esti órát a saját
templomában felcsendülő énekkar szá-
mára? Hol van a mi városi, hangsze-
ren játszó intelligenciánk, akik tízen,
tizenöten összeállva megvetnék az
evangélikus Bach-kultusz alapját s vég-
re ,egy nagy ünnep előestéjén megszó-
lalna az arra írt Bach-kantáta, Vagy
míkor fogja egyházunk belátni, hogy
az énekkarokat anyagilag is, jogilag is
az 'egyház kötelékébe kell vonni s azo-
kat míndenféle módon segíteni, bőví-
teni, támogatni s megfelelő szakembe-
rek vezetésére kell bízni? Hány olyan
gyülekezetünk van már, ahol istentisz-
telet vagy vallásos est végén nem a
templom elötti beszélgetés a fontos,
hanem az utolsó orgonaszám áhitatos
végig hallgatása?

Súlyos vádakkal illethet minket a
régi evangélikus zeneművészet hanyag
mellőzése s egyházi zenénk közömbös
magárahagyása s elhanyagolása. Lel-
kiismeretünk előtt mérlegelni kell,
hogy megteszünk-e mindent, ami
a mai időkhöz alkalmazkodva,
az egyházi zene segítségével is össze-
tartja, megőrzi, sőt gyarapítja temp-
lomlátogatóink számát. K. Kr. J.

'"
A reformáció emlékünnepe
alkalmából örömmel hozzuk Luther egyik
legszebb s egyházunk mai helyzetében igen
aktuális énekének fordítását. A fordítást
annál inkább is ajánljuk olvasóink figyel-
mébe, mivel Luther ezen énekének tudo-
másunk szerint magyar fordítása még nem
volt.
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UJ KONYVEK E=
Vathy Elek: Kéztől kézig.

Budapest. 1934
Jakus Imre és Kádár Gyula:
Magvetőt vár a föld.

Év és hely nélkül.
Befelé élő és befelé néző emberek csen-

des örömeiről, titkos harcairól, diadalmas
vagy leroskasztó meglátásairól, fáradt meg-
torpanásairól és új nekilendüléseiről szóló
őszinte vallomások ezek a versek. Az 01-
vasót gyakran szégyeníti meg olyasféle ér-
zés, mint hogyha ílletéktelenül [árkálna és
nézelődne behajtott ajtajú belső szobák-
ban és nem mások számára való interieu-
röknek lenne szemtanuja. Megszólalnak
néha a versekben hangosabban pattogó és
lázasa bb ritmusú sorok is, de ezek úgy
hatnak, mint hogyha csak kölcsön kapott
holmik lennének. Aki szereti a lélek halk
rezdüléseit és a szelid tisztaságot, az örö-
mét leli ezekben az írásokban, ha nem is
találja meg mindig bennük azt, ami a ver-
set verssé teszi. H. z.
Mikola Sándor: A fizika gon-

dolatvilága. Budapest, 1934. 411 lap.
A könyv címe alapján azt gondolhatnők,

hogy az csak szakembereket érdekel. holott
egyetemes érdeklödésre tarthat számot.
Mikola Sándor végigvezet bennünket a
fizika történetén, miközben állandóan tekin-
tetbe veszi azt a hatást is, amelyet a fizíka
a kultúra és a civilizáció fejlődésére gyako-
rolt. Könyve nem tisztára fizika-törté-
neti, hanem szellemtörténeti és a civili-
záció fejlődésének története szempontjából
is érték.

A fejlődés legelején ott áll előttünk az
ember, akit a szerszámalkotásnak a képes-
sége különböztet meg az állattól. A szer-
szám útján alakítja az ember a természet
világát. Felmérhetetlen már az a változás
is, amit az ember pl. a kalapács és a kés
révén hozott létre. A szerszárnokat mind-
inkább tökéletesíti az ember: létre jön a
gép. A fejlődés folyamán ez ujabb és ujabb
kihatással van a civilizáció ra, de nemcsak
erre, hanem a társadalmi életre és az egyén
életére is. A gép fejlődése pl. létrehozza
a nagyipart. A töke torlódik és ez szocio-
lógíai vonatkozásban az osztályharc ban hat
ki. Az író alaposan elemzi a fizikának az
emberi szellemre való hatását is. így pl.
a legprimitivebb eszközökkel kapcsolatban
(kés, kalapács) absztrahálódnak az emberi,
értelem végső fogalmai : az egész, a rész
a nagyobb, a kisebb fogalmai. Vagy pl. a
tűz megismerésével kapcsolatban: a meg-
maradás, az elmúlás, keletkezés, változás
öska tegóriái alakulnak ki. A fogalmak is

változásokon mennek áto Ujabb eszközök
ujabb fogalmakat hoznak létre a fizikai
gondolkozás terén.

A fizikai megismerés másik iránya a
makrokozmos fizikája. A szerző ebben a
részben végigvezet bennünket azon a hosszú
úton, amely az ókori kozmológiákkal kez-
dődik és ma a relativitás elméleténél tart.
A relativitás elméletének ismertetése didak-
tikai szempontból is elsőrangú, amiért kűlö-
nösen mi, nem-szakemberek lehetünk hálá-
sak.Akönyv harmadik része a mikrokozmos
fizikájával foglalkozik, azokkal a kérdések-
kel, amelyeket Dér Zoltán cikk éből olva-
sóink röviden megismerhettek. Az anyag,
a fény, az elektromosság, a sugárzás és az
ezzel kapcsolatos kvantum-elmélet kérdései
nyernek itt tárgyalást. A könyv negyedik
része a fizikai megismerés természetével
foglalkozik. Az eddigiekben ismertetett
három megismerési mód (közvetlen, makro-
kozmikus és mikrokozmikus megismerési
módj alapjait és kapcsolatait vizsgálja. Mivel
a fizikai megismerés a valóságra irányul,
a szerző igyekszik a különböző filozófiai
irányok valóságmegismerésének i~azság-
mozzanatait felmutatni.

A közvetlen tapasztalat fizikája című rész
ismertetése kapcsán már láttuk, hogy az
ember a fogalmakhoz absztrakciók útján jut
el. "A priori" ebből következöleg nincs.
Mikola Sándor tehát a filozófiai téren Kant
által abszolutizált Euklidesí-geometría fogal-
mait csak relatívoknak ismeri el. Abban
azonban igazat szolgáltat Kantnak, hogy
tisztán gondolkodás útján megalkotott fo-
galmak rendszerébe gyömöszöli be a fizikus
ismereteit. Ismeretelméleti álláspontjának
csak természetes következménye rezervált-
sága a metafizikai spekulációkkal szemben,
Ezeknek a "szertelenségeit akarja egész-
séges, józan kritikában részesíteni." Amikor
a matematikai formuláknak nagy jelentő-
ségé! tárgyalja a mai fizikában, óv a mate-
matikai miszticizmustól, mint valami tőlünk
független abszolutumban való hittől, hisz "a
kialakult matematikai formákat mi magunk
látjuk bele a természetbe" (376. lap.]. Az
ember semmiféle abszolutumhoz nem juthat
el. mert állandóan az értelem-immanencíá-
ban marad. Éppen, mert ezt Mikola Sándor
látja, exakt tudós marad és nem akar "a
felhőkről spekulálni és azokat elfogni"
(Luther). Nem akar tehát az Isten-kérdéssel
sem foglalkozni. Luther sem ismer semmi-
féle utat az embertől az Istenhez - éppen
ezért szakított a középkori katolikus ter-
mészetes istenismereHel - és a tudomány
autonómiáját elismerve, az "ancílla teolo-
giae" követelményétől eláll. Az Istenhez
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egyetlen egy út van, de ezt nem rni építjük, tatásoknak még nincs vége i lehet, hogya
ezt Isten maga építi hozzánk. Ha lenne martyrok számát kell szaporítanunk i de a
más lehetséges út Istenhez ezen kívül, végső diadal az Övé, aki megdicsőíti híveit.
akkor eztaz egyetlen utattennénkkérdésessé. A füzetet, még inkább ennek alapján a
Naj!yon tanulságos az, amit Luther mond: Jelenések könyvének tanulmányozását me-
"Ne kutasd Isten titkos utait s ne mássz legen ajánljuk olvasóink figyelmébe.
okosságoddal a házte töre. Nem akarja, hogy Ki•• Jen6.
így kerülj oda fel, ö maga jön hozzád, Köhler Walther: Dokumente
hágcsót. utat és hidat készített hozzád: Én zum Ablassstreit von 1517.
szállok le a mennyből hozzád és leszek
emberré ... Te pedig higgy bennem s indulj 2. javított kiadás. Tübingen, 1934. J. C.
útnak bízva énbennem, aki a kereszten B. Mohr. - VIlI, 160 lap i 2'50 márka.
haltam meg éretted." Lehel Ferenc. Luther reformációját a búcsúkkal űzött

visszaélések elleni tiltakozása indította el.
H. Strathmann: Was soll die A mai katolicizmus szempontjából alig ért-

"Oiienbarung" des Johannes -hető ez, hiszen szabatos katolikus tanítás
im Neuen Testament? szerint a búcsú csupán az ideigtartó bün-

tetések elengedése. nem pedig bűnbocsánat
Gütersloh, Bertelsmann kiadá sa, 1934 nyujtása és így teljesen helytelen a búcsú
42 lap ára 1'20 márka. elnyerésére jogosító leveleket "bűnbocsátó
A Jelenések könyvéről és az abban~ cédulák"-nak mondani. Azonban Luther

foglalt hét pecsétes könyvről is elmondható, 95 tételét és a búcsú ellen folytatott további
hogy olyan sphinx, amely még senkinek harcát nem a mai katolikus tanítás szem-
sem tárta fel maradék nélkül a titkát. A pontjából kell megítélni (mellesleg megje-
könyv szimbólikus, prófétai, apokaliptikus, gyezve : még így sem egyeztethető össze
viziós jellege tényleg kezdettől fogva sok ez a tanítás és gyakorlat a tiszta és komoly
fejtörést okozott a vele foglalkozóknak. evarngéliumi keresztyénséggel), - hanem a
Még a reformáció idejében nem értették búcsúnak a középkor folyamán (a 11. szá-
meg a könyvet. Luther is tartózkodó vele zadtól kezdődően) kialakult elmélete és
szemben. Évszázadokra kiterjedő kutató gyakorlata alapján. Ezen alapon kétségtelen,
munka segített el megértéséhez. Szerző hogy a búcsúnak ez az elnevezése: indul-
szembe helyezkedik minden olyan tőrek- gentia a poena et culpa, valósággal elmé-
véssel, amely a Jelenések könyvéböl akarja leti igazolását nyujtotta a búcsúkkal űzött
a mindenkori jelennek s jövőnek nehéz visszaéléseknek. A nép u. i. valóságos és
megpróbáltatásait megérteni. Az egyház- teljes bűnbocsánatot látott a búcsúban s a
történeti vagy világtörténeti magyarázás búcsúárúsok a nagyobb kelendőség biztosí-
bele-magyarázás és nem megmagyarázás. A tása céljából ezt a hiedelmet a fenti for-
könyvmegértéséhez szűkséges az ószövetségi mulára támaszkodva tudatosan is táplálták.
és zsidó előzményekre vonatkozó hagyo- Köhler heidelbergi professzor igen hasz-
mánytörténeti, akorviszonyokra s vallási nos szolgálatot tett a búcsú kérdésével
felfogásokra vonatkozó kortörténeti és a foglalkozóknak ezzel a kötettel, amelyben
világvégét vallási szempontból tárgyaló összeállította a búcsú kialakulását legjob-
eszchetolágíai felfogás. ban szemléltető középkori dokumentumokat,

E hármas értékelési mód esetén tűnik valamint Luther 95 tételét s a búcsú kér-
ki, hogya könyvben monumentális módon désével foglalkozó néhány sermóját [pré-
hangzik Isten igéje a keresztyén gyüle- dikácíók]. Igaz, hogya kötet egy, az egye-
kezethez. Jézus evangéliomi szavára: az terni szemináriumi gyakorlatok céljára
én országom nem e világból való, hangzik készült sorozatban jelent meg, de nélkülöz-
itteni vígasztalása: íme mindeneket meg- hetetlen mindenkinek, aki eredeti források
újftok. Az üldöztetések közt élő gyülekezet alapján akar meggyőződni a búcsú igazi
számára a könyv vígasztalás, de vallási lényegéről. w;
értelemben. Lehet, hogy egyesek, sőt száz- Fl'· t ml
ezrek elpusztulnak, mielőtt a végső diadal OyOlra sze e.
eljön. Nem baj. A földi halál még nem a A Latherlum (Leipzig, Deíchert-kiadás]
legyőzetés. A re az, hogy a "Bárány" 1934. évi szeptemberi száma a következö
könyvében felírva legyenek. Ezzel a bizta- cikkeket hozza: Riscb Adolf: Az 1534. évi
tással emeli fel a híveket a földi szférából Luther-Biblia. - Lauerer Hans: Jézus
az örökkévaló felé s így lesz a könyv a igénye tanítványaival szemben (II. rész). -
hősies keresztyén ségnek dicső himnuszává. Ortenburger A.: Az ausztráliai lutheri egy-
E világra tekintve a könyv szerzője pesszi- ház történetéhez.
mis ta; de túl tekintve rajta optimista. mert A Deatsehe Theologie (Stuttgart, Kohl-
a véj!ső diadal Istené. hammer-kiadás), 1934. szeptember: Born-

Igy értve van a könyvnek minden idők kamm Henrik: A sakramentom kérdése
minden hívője számára mondanivalója. ALuthernél. - Kittel Helmuth: Evangéliumi
mai kor keresztyéneinek is. A megpróbál- nevelés.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lie. Dr. KarDer Károly.
Nyomatott: Székely 6s Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A folyóirlJt elfogadása előfizetési kötelezettséggel ;ár.



A "Keresztyén Igazság" kizárólag előfizetésekből tartja fenn magát,
kitűzÖtt és további feladatait csak akkor valósíthatja meg, ha előfizetői
cserbe~nem hagyják. Azért kérjük mindazokat, akik lapunkat meg-
tartott s így jOlI ezerini előfizetői lettek, de előfizetési díjukat mé~
nem kü ték be, valamint a hátralékos féléves előfizetőket, hogy az
esedékes előfizetési összeget a júniusi számhoz mellékeli csekklap
segítségével küldjék be. Azoktól az előfizetőinktől, akik hátralékukat
erre a felszólításra nem rendezik, az előfizetési díjat decemberben
póstai megbízás útján fogjuk beszedni.

Szívből köszönjük előfizetőink eddigi bizalmát és támogatását és
kérjük őket, hogy szarezzenek a "Keresztyén Igazság"-nak új előfize-
tőket. Ettől függ, hogy folyóiratunk következő évfolyama szebb formá-
ban és bővitett tartalommal jelenhessék meg, az előfizetési díj emelése
nélkül.

Szűkséges, hogy a "Keresztyén Igazság" szavát olyanok is meg-
hallják, akik eddig még nem vettek róla tudomást. Így teljesítheti immár
nélkülözhetetlen hivatását magyar evangélikus egyházunk építésében.

Hittestvéri üdvözlettel

a "Keresztyén Igazság"
szerkesztösége.



A Keresztyén Il!azsál! Könyvtárá-
nak első köteteként december elejére megjelenik

Lic. Dr. Kamer Károlytól

"Máté evangéliuma" ..
Az első magyar munka, amely kőzérthetően, korszerűen magyarázza
Máté evangéliumát. Nélkülözhetetlen lelkészeknek, hitoktatóknak, vallás-
tanítással foglalkozó tanitóknak, bibliakörök: vezetőinek, valamint minden
Bibliát olvásó embernek.

Előfizetési ára 3'80 P lesz" bolti ára 5'- P.

Mellrendelheiö a "Keresztyén lllazsáll" szerkesztőséllében,
Sopron, Honvéd-út 17.

$

Előzetes értesítés és előfizetési felhívás..
Az Újszövetséggel eredeti nyelvén foglalkozó teelőgusok, lelké-

szek és más érdeklődök részére régóta érezhető hiányon akar segíteni
a most kiadásra kerülő

'Újszövetségi Görög-Magyar Szótár,
amely kb. 20-22 ív terjedelemben nagy zsebnaptár formában jelenik
meg. D. Dr. 'Daxer GyörllY néhai pozsonyi- teológiai tanárnak" kézira tos
szöve~é,t az újabb ~zótát-iroda,lom alapján átdolgozta Dr. Kiss Jenő,
egyetemi tanár. 'A könyv előreláthatóan' januárban jelenik meg. Bolti
.ára kb: 8 pengő lesz. Előzetes jelentkezés esetén 6 pengő. A szótár
felöleli az egész Újszövetségre terjedő szókincset. A fontosabb szavak-
nál, viszony- és határozó szöknál gazdag Iráshely-utalásokkal, a nehe-
zebb igealakok külön feltűntetésével.

Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet: Dr. Kis s Jen Ő, egyet~
taaárnál SoproD, Hittudományi Kar.


