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A "Keresztyén Igazság II az ' evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, .hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a ",Keresztyén .IgazságIl 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 IgazságIl arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
IgazságIl munkálja evangélikus egyhá~unk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megúihcdását, ,;



Jászol és kereszt
Karácsony mindnyájunk emlékezetében fényes emlék gyanánt él. Vára-

kozásunkban is szabályosan helyet kap ragyogása. Senki sincs közöttünk, aki
ne vetne számot vele. A bűvös-bájos karácsonyi hangulat mindenki szívét meg-
érinti. Hány keserves embersors vígasztalan éjszakájában az egyetlen világos
sugár! Hány rideg Scrooge jégbedermedt szíve csak karácsony tűndöklésé-
ben enged fel és kezd el újra emberies ütemre dobogni !

Azonban ez a poétikus, kedves hangulatú, fénylő karácsony egy jászolt,
egy igazi, durva deszkákból összerótt, mocskos, utolsó szegig valóságos, közön-
séges jászolt takar el csillogó meseíüggönyével. Karácsonykor annyi hatás és
benyomás ér minket: megrohannak gyermekkori emlékeink, felbukkannak már
elköltözött kedveseink ünnepi derűben sugárzó arcai, szeretteink részéről
annyi meglepetés ér, a sejtelmes mindig zőld t1enyőfa díszeivel és szíkrázó
gyertyáival. a szerétet ajándékai annyi ünnepi érzést buggyantanak elő szí-
vünkből, hogy alig méltatjuk figyelemre a karácsonyi jászolt. Karácsonyt ülünk
nagy bensőséggel és közben egyszerűen megfeledkezünk a bethlehemi jászolról.

Holott ez a jászol a színhelye a világ leghatalmasabb eseményének. Ez a
jászol a földö:n ISIten útjának a kezdete. Egy útnak az indulása, aminek a végén
emberi szemek számára a kereszt és az üres sír áll. Amíg mínden érzésünkön és
hangulatunkori túl, ez az út nem ötlik szemünkbe, addig a mi karácsony-ün-
neplésünknek semmi köze sincsen az Egyházhoz, hanem merőben pogány
ünnepeskedés,

A karácsonyi jászol a kereszttel együtt Isten útját jelzi, nyilatkoztatja ki
ebben a mi világunkban. Isten ezen az úron jár és aki Ot keresi, csak itt
találhatja meg. Istennek tetszett, hogy ezt az útat járja és aki az Istennel
él, az sem. kerülheti el ezt az utat. Aki visszariad ettől az úttól és megütközik
azon, hogy Isten az övéit ilyen rej tetten, ilyen alacsonyságban, ilyen aláza-
tosságban vereti, az világos jelét adja annak, hogy egy magacelképzelte isten-
séget szolgál, de nem találkozott még az élő IstenneL

Karácsonykor egy hiradás szólal meg a hozzánk leereszkedő Istenről:
«önmagát megüresítette és szolgaí formát vett fel», valamint «szegénnyé lett
érettünk». Ezt a hírt kell nagyon kornolyan vennünk. Erről kell gondolkoz-
nunk, hogy szűk es gyarló gondolatainkkal utólérjük Isten csodáját, a nyo-
mába szegődjünk, hogy minket is részesítsen, belevonjon a karácsonyi tör tér
nésbe, minket is beleállítson a karácsonyi új világba.

Isten hatalma és szeretete csak ilyen rejtetten, álruhában lép ebbe a
világba. Nyomorúságos istállóban, koldusszegényen, hevenyészett és össze-
kapkodott ruhadarabok között érkezik meg a Mindenség Ura, mint jómaga'-
tehetetlen csecsemő. A legínségesebb emberi viszonyok közül, bűzös istálló-
ból, állatok társaságából indul meg az Isten csodálatos, álmélkodásra késztető
útja. «Ellenkezőjének látszatábans jelenik meg közöttünk Isten. (Luther.)

Ennek hallatára, ennél a csodánál csődöt mond pontosan megfigyelő sze-
münk, vizsgálódó értelmünk. Itt semmi hasznát nem vehetjük látásunknak.
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Fülünket kell megnyitnunk, hogy tudomást szerezzünk róla, részt kapjunk
benne, sajátunkká tegyük. Semmi helye sincs itt poétikus rajongásnak, ro-
mantikus meghatottságnak. Itt csak leborulhatunk és imádhatjuk a jelenlevő
isteni felséget. Vagy önhitt fölénnyel kerüljük ki ezt a csodát, ami érettünk
ment végbe és ami mindegyikünk útjába esett, vagy nagy félelemmel meg-
félemlünk.

Ha a karácsonyi félelem támad szívünkben, akkor bizonyosak lehetünk
a felől, hogy Isten vezetése alá jutottunk, akkor megindul tunk a karácsonyi
úton. Külső1eg talán több harc, gond és inség között járunk, de mégis az:
Isten útját járjuk. Karácsony egyet követel: ezen az úton előre! Rálépni erre
az útra, hátra aroot csinálni eddigi felfelé kapaszkodó, emelkedő, magasbar
törö útunkon és aztán előre az új úton. Biztos léptekkel haladni ennek a veze-
tésnek engedve! Hadd vigyen mínket Isten magával a maga útján!

Karácsonynak ezt az üzenetét, hogy a mi életünkben is meg akar 'történni
Isten csodája, sokszor megbotránkozva halljuk. Elvont spekulációnak bélye-
gezzük az általános közvéleményt követve, mert azt tartjuk, hogy a karácsony
csak jelképe, szimbóluma a szeretetnek, a jóság eszménye ebben a mí gyű~
Iölködő, szívtelen, önző világunkban. Az a szerepe, hogy legalább esztendőnként
egyszer emberséges dobogásra bírja a szívünket, eltöltsön mínket a megbocsá-
tás és részvét hangulatával Családi ünnep a karácsony, de egyben a humak
nitárius érzések ünnepe is.

Akármilyen nagyra tartsuk is az ilyen karácsony-ünneplés «nevelő ere-
jét», «szociális érzületet fejlesztő hatását», karácsony több és más akar
lenni, mint jelkép és eszmény. Karácsony szívünk minden érzéséri és indu-
latán, mínden eszményen és gondolaton túl, a valóságnak, a történelemnek
egy pontjára hívja fel a figyelmünket: a bethlehemi jászolra, Nem az szá-
mít, amit mí érzünk vagy gondolunk, hanem egyedül az a. döntő, hogy aki
itt, ebben a jászolhan fekszik, annak a neve: «Immánuel, azaz Velünk az
Isten!» Karácsony örömhír, örvendetes üzenet erről a csodáról: maga az élő
Isten jött kőzénk ennek a csecsemőnek a képében.

Itt az Isten köztünk! A szent Isten bűnösök közöttt Nem kárhoztatva,
hanem ítélettel és kegyelemmel. Ez karácsonynak világraszóló eseménye. Ez az
a döntő fordulat: halálból az életre támadás, aminek csak halvány, torz
visszfénye az, hogy a világtörténelem innét számítja idejét.

Ez a történelernnek és az életnek kőzéppontja : az Ige testté lett, Isten
érettünk és velünk! Megtörik a teremtést rontó átok, áthidalva a 'bűn-törte
szakadék. Isten örök szövetséget lcöt a hJit által az emberiséggel. 'Helyreáll
az élet épsége és egészsége. Altalmentünk a halálból az életre,

Aki ezt nemcsak hallja, de meghallja, akit Isten maga meggyőz igéjében
mínderröl, az előtt elsápad karácsony emberi fénye, köddé kezd foszlani az
eszmények és érzések meseországa, az megindul karácsony útján. Nemcsak a
pirosbetűs ünnepnapon, de egész életében. Minden bűnén, szeretetlenségén, ön-
zésén. gőgjéri keresztül és m'iln:dje!nnekellenére Isten kezébe kerül. Isten
megigazít js és engedelmességre hívja. Az önfeláldozás, önmegtagadás, meg-
bocsátás, a magunkat másoknak odaszentelő szolgálat megkezdődik életünk-
ben. Karácsony véget vet jóságunkba vetett bizakodásunknak és Krisztus jósá-
gát tulajdonítja nekünk. Sokszor víssza-vísszaesünk, botladozunk, Ie-leroska,
dunk, de Isten felemel és megigazít, megszentel és tovább vezet a maga útján.

Karácsony eseménye: Velünk az Isten és mi az Istené lettünk!

(Budapest) Urbán Ernő.



283

HIT É5 elET
x. "Egy nyáj és egy pásztor."

1. Az egy, szent, egyetemes, apostoli Egyház hitünk tárgya. E
tulajdonságai Krisztus ujrajövetelekor, e világ végén lesznek nyilván-
valókká.

2. A jelenvaló világban az igén és a szentségeken épülö Egyház-
nak történeti, helyhez és időhöz kötött jellege van. Ezért szervezked-
hetik a keresztyénség országonként, nemzetenként. de az egyház hiva-
tása e szervezetekben is megőrizni és erősíteni az egységet.

3. Az Egyház ápolja a történelmi összefüggést; magáénak tudja a
keresztyénség egész történetét. Az ökumenikus, vagyis az egyetemes
keresztyénség hitbeli egységére törekvő mozgalommal Jézus Krisztusnak
azt az imádságát szolgálja, hogy "mindnyájan egyek legyenek" [Ján, 17, 21.).

4. A Magyarországi Evangélikus Egyház az Anyaszentegyházzal való
egységben történetileg Luther reformációja és az Agostai Hitvallás
alapján áll.

5. Egyházunk kőtelessége, hogy a tiszta evangéliummal minden em-
bert Krisztus királyságába vonjon, tekintet nélkül vallására, ill. feleke-
zetére. Hogy e föladatát teljesíthesse, a földkerekség evangélikusságéval
életegységre kell törekednie.

6. Az evangéliuni és a szeatségek által minden Krisztusban hívő
ember tagja az Anyaszentegyháznak. De az, hogya Szentlélek ilyen
csodálatosan, irgalmasan és türelmesen munkálkodik, még nem igazolja
a különféle felekezeteket.

7. Egyházunk tagjai a különböző felekezetekkel bizonyos, e világra
tartozó feladatok elvégzésére együUmüködhetnek, de egyházunk semmi-
képpen sem tehet azoknak engedményeket igazi hivatása kárára. Ez a
protestánsok együUmunkálkodására is vonatkozik.

8. A keresztyénség külső szétszakadozottságát a keresztyén em-
ber e jelenvaló, bünős világ bajai közé sorozza; ezért az őt egyházunk-
hoz való hűségében nem zavarja, sőt arra kötelezi, hogy a közőmbösség
és hűtlenség kísértéseit legyőzze, a tiszta evangélikus keresztyén
tanításban erősödjék és a gyülekezeti életben buzgón résztvegyen. Az
u. n. felekezeti béke és a felekezetfölötti keresztyénség az ördög csa-
lárdsága is lehet, az üdvözítő evangéliuni hirdetése azonban Krisztus
Urunk rendelése.

9. Egyházunk jelenlegi kisebbségi sorsán való kesergés vagy misz-
sziójában, hivatásában való kétkedés a hitetlenség jele.

10. Amikor az Úr Jézus Krisztus, az Anyaszentegyház feje, újra
eljön, leveszi egyházunkról a keresztet, világosságra hozza, hogy egy a
nyáj és egy a pásztor [Ján. 10, 16.), és minden üdvözült et egybegyüjt
a Királyok Királyának, mennyei Atyánknak, az egy örök Istennek
dicséretére.
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AHOGY LEHET.
Fogcsikorgató türelemmel,
Összeszorított szájjal -
Krisztus-követő bús próbálkozással,
Majd da cea1, lobbanóval,
Fojtott igével és visszanyelt szóval,
Tenyérrel. mely sima örökké,
Csak a zsebben szorul ököllé -
Keserű, tehetetlen nevetéssel,
Békiilue meg akármi rendeléssel
Nem csodálkozva már - és csodálkozva mégis,
Hogy rajtunk ez is, az is megesett:
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan,
Kinszenuedést virágzó életet.
Ahogy lehet ...

Megalkuvás zsoltárát énekelve,
Végtelen rabmenetben csak megyiinh,
Nincs semmi fegyverünk,
Fegyvertelen a lelkünk lázadása,
Pedig a vérünk minden csöppje vágyik,
Vágyik a Péter vad mozdulaiára,
Amikor Istenének védelmében
A Málkus fülét hirtelen levágta.
Kik vagyunk mi?
Ö nem az Alázat,
Csak a megolázoitság fiai.
Nemzedékek büszke hídfői közt
Görbülő iu, görnyedő ármenei :
Testvéreim bizony nem élünk jól mi,
Nem apáinknak tetsző életet.
De aki máskép tehetne helyünk ben,
Az vesse reánk az első kövel!
Minden percünk kínzó kiegyezés:
Ahogy lehet ...



Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse,
Félben marad, megmásul mondatod ?
Egy szikra talán mégis zengve pattan
Lángörvényből, mely benned kavarog.
Dagadnak benned áruites erők,
Zúdulna niagarás zuhatag:
Elégedj meg ha megtöltesz belőle
Kristálytiszta vizzei egy poharat.
Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább,
És amit hagynak, egyre kevesebb:
Hát vesd meg lábod ott, ahol megá llhatsz,
S azt menisd, azt a talpalatnyi helyet,
Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból,
A töredéket eltört mondatodból,
Minden megmaradt árva keveset:
Ahogy lehet ...

Láttad a Karsztok szirt-sioatagában
A liliputi termőföld2ket?
Pár négyzetméter - amit a lavina,
A kőgörgeteg könnyen eltemet.
S a Karsztok boldogtalan magvetője,
A földművelés madárijesztője
Ezt a kis humuszt mégis szereii,
Kicsi kőkerítéssei keríti. •
Pedig szinte siriának is kevés.
Ö karszti sors, ó karszti temetés ...

Te is, testvérem, harszti sorsodat
Fogadd el, s védd meg karszti földedet,
Azt a sirodnak is kevés humuszi,
Azt a pár négyzetméternyi helyet,
S azt a fölséges lsten-lábnyomot.
Mit a lavina minden rohama
Eltörölni még sohasem tudott.
Védd ezt a talpalatnyi lelkedet,
Cserépkancsódat és tűzhelyedet.
Utolsó dat ab száraz kenyered!
De azt aztán foggal, tízkörömmel,
Démoni dühvel és őrült örömmel -
Ahogy lehet .

Ahogy lehet .
Reményik Sándor.

285
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Bél Mátyás.
A 18. századnak - főként első felének - szellemisége, sőt egész élete

Magyarországon a barokk jegyében játszódott le. Hatása alatt egy egészen új
állam- és társadalomfelfogás alakult ki, egy új öntudattói és optimizrnustól
duzzadó életszemlélet tört utat magának, mintegy reakciójaként a török idők
sok szenvedésének és lemondásokkal teli kerának. Az új szellem rányomta a
maga bélyegét a tudományra is, az új életszemlélet új történetszemlélet kif'ej-
lődését hozta magával, amely egy egyetemes magyar nemzeti történetfelfogás
kialakulását eredményezte. Ennek az új történetszemléletnek lelkes harcosa
és szorgalmas munkása volt a barokk-kor történetírás ának is egyik kiváló
alakja: Bél Mátyás.

Bár a magyar barokk-kaltúra gyökerei nem protestáns, hanem jezsuita
talajból sarjadtak. eredményeiben, műveíben Bél mégis messze felülmulta
azokat. Jelentős munkát végeztek e kor jezsuita történetírói is, főkép az anyag-
gyüjtés terén, meg sem közelítették azonban azt a hatalmas teljesítményt,
amit Bél ért el tudományos munkásságával, elsősorban történeti és földrajzi,
munkáíval,

Ha azonban megfigyeljük azokat az eszrneáramlatokat, amelyekben Bél
egyénisége és munkássága gyökerezett, azt tapasztaljuk, hogy szellemiségének
nem kizárólagos forrása a harokk-kultúra, hanem inkább a külföldön ekkor
már elterjedt felvilágosodás és az azt megelőző, Németországból származó
pietizmus. A felvilágosodás Magyarországon csak II. József korában, majd
még inkább a század végén, a francia forradalom idejében terjedt eL Első
szálai azonban visszanyúltak már Ill. Károly uralkodásának idejébe és kap"
csolatosak voltak a Magyarországba akkor beszivárgó pietizmussal. Első meg-
jelenését irodalmunkban szenicei Bárány Györgynek a magyar nyelv taníta-
sáért síkraszálló, :1711-ben kiadott munkájától számítják, amely kísérletet
azonban elnyomta a píetízmmssal és a felvilágosodással is élesen szembe-
helyezkedő 'evangélikus ortodoxia, az evangélikus egyháznak a dogmákhoz
szígorú an ragaszkodó iránya. Legközelebbi megjelenési formája Bél műkődé-
sével kapcsolatos. akinél ezek az eszmék már élesebb színekben jelentek meg,
hatásuk tartósabb maradt és szélesebb körre is terjedt ld.

A pietizmus élesen szembehelyezkedett az evangélikus ortodoxiával. Teo-
Iógiájának középpontjába az újszövetséget állította, célkitűzései közt pedig
a komoly vallásos elmélyülésen és az élő hit gyakoríásán kívűl a közboldogság'
megvalósítása állott vezető helyen. A pietizmust a politikai szempontok nem
érdekelték, célja kizárólag a vallásos és jó polgárok nevelése volt. Ebből kő-
vétkezett, hogy síkra szállott az észszerű gyermeknevelésért. az anyanyelven
való tanítás ért és ígehirdetésért. Szükségesnek tartotta az átadandó kultúrának
gyakorlatias kiválasztását és pártolta a reáltudományokat.

Ennek a vallásos szellemi irányzatnak középpontjába került Bél, ami-
kor tanulmányainak kiegészítése céljából 1704-ben Halléba ment, Nagy befo-
lyással volt ott rá - Franeke mellett - Thomasius, anémet reálizrnusnak
egyik vezető egyénisége, akinek hatása alatt Bél, egyházi hivatása mellett,
munkásságának jelentékeny részét az oktatás és a tudomány művelésének szen-
telte. Halléban a racíonalisztikus alapokon felépülő álíamismeretí iskola hí-
veihez szegődött és visszatérve hazájába, ennek megfelelően igyekezett az
ország lakosságának társadalmi, gazdasági, nemzetiségi és politikai viszonyait
megismerni. Munkáiban feltárta nemcsak a helyes és a dícsérendő, hanem a
súlyosan kifogásolható viszonyokat és körülményeket is, hogy tanácsaival rá-
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vezesse a népet arra a célszerű életmódra, amely mellett annak boldogsága
nem csak egy örökké saját maga előtt lebegő ködkép marad', hanern reális
valósággá válik. Igy olvadt össze és lett eggyé benne a barokk-kornak a nemi-
zeti történetért lelkes-edő iránya a felvilágosodás gyakorlati célokat maga elé
tűzö boldogságkeresésével.

A pietizmusról a kutatások még nem tudták kétségtelenül megállapftani,
hogy a barokk vagy a felvilágosodás szellemiségével van e közelebhi ro konL
ságban ; a píetízmus magyarországi legkiválóbb alakjáról, Bél Mátyásról ha-
sonlóképpen csak azt mondhatjuk, hogyabarokkban gyökerező szellemisége
a felvilágosodás eszméinek hatása alatt fejlődött és lett munkáiban nemcsak:
a 'magyar evangélíkusság, hanem az egyetemes magyar nemzetnek is egyik nagy
büszkesége. .

A zólyomí hegyek alatt, egy Garam menti kis faluban, Ocsován született
Bél Mátyás 1684 március 24-én. «Izzasztó vala a pálya, melyet - Bélnek -
meg kellett futni». Egyszerű szülei - apja mészáros volt - az akkori zava-
ros viszonyok között nem is gondolták, hogy fiuk, ha hosszú hányattatásole
után is, de elvégzi a középiskolát, Az egykor híres és virágzó evangélikus is-
kolák, főként az állandó üldözések következtében, ekkor már erősen lehanyat-
lottak. Nyilvános jellegű protestáns iskola alig-alig volt, a protestáns tanulöle
legnagyobb része az egyes nemes-ek önfeláldozásaból fenntartott magánisko-
lákat látogatta. Igy járt Bél is felváltva nyilvános- és magániskolába egyaránt.
Losoncon, Kálnón, Alsó-Sztregován, Beszteroebányán, Pozsonyban, Veszprémben
és Pápán végezte hosszabb-rövidebb ideig középiskoláit.

A protestáns diákok akkori szokása szerint idehaza tanulmányait be-
fejezvén, külföldi, valamelyik németországi egyetemre készült, amely szándé-
kának megvalósitását a besztercebányai egyház anyagi támogatása tette lehe-
tővé. Németországban az 1694-ben alapított hallei egyetemre, a pietizmus kő •.
zéppontjába ment, ahol rövidesen Franckénak lett egyik legkedveltebb tanítJ-
ványa és benső barátja. A teológiai tárgyak mellett mind többet foglalkozott.
jog- és orvostudománnyal, nem említve termész-elesen a bölcseleti tárgyakat,
főként a földrajzot és a történelmet. A pietizmus tehát teljesen átformálta a
hazai iskolákban még egészen más szellernben nev-elkedő ifjút, aki évek mul-
tán Magyarországba visszatérve, az új iránynak, - amely idehaza, főkép
evangélikus egyházi körőkben legkevésbbé sem örvendett népszerűségnek --
lelkes apostola lett. Az evangélikus egyháznak idehaza a pietizmussal szemben
való állásfoglalására vonatkozólag elég talán megemlítenünk, hogy az 1707.'
évi rózsahegyi zsinat a Halléban tanuló magyar ifjakat fel akarta szólítani
arra, hogy m[enjJenek más, nem pietista egyetemre, mert ellenkező esetben
Magyarországon sem lelkészek, sem tanárok nem lehetnek. Bélnek is sok kel-
lemetlensége támadt később amiatt, hogy Halléban tanult, bár ő csak a túl-
zásoktól míent, az embereket jobbá, nemesebbé és gyakorlatiasabbá tevő
irányzatnak, nem pedig a szenteskedéssé fajult pietizmusnak volt a híve.

A hallei tartózkodás és főkép Franeke iskolája nagy hatással volt Bélre
illint pedagögusra is. Az új oktatási és nevelési elveket érvényesítette később:
magyarországi tanársága alatt, amelyek közül talán a legjelentősebb és feltét-
Ienül a hallei hatás er-edménye volt a reáltárgyak erős kihangsúlyozás a és beve-
zetése a humanista tárgyak mellett. 1707-ben néhány hónapig a bergeni gím-
náziurnnak volt az igazgatója, majd rövid habozás után elfogadva a beszterce-
bányaiak meghívását a oonrectorí állásra, visszatért Magyarországba. A sok
gáncsoskodás és vádaskodás ellenére Besztercebányán csakhamar annyira meg-
szerették, hogy 170!}.Jben,Pilarik rektor halála után, az iskola rektorá vá vá-
lasztották, amely tisztet 1714-ig töltötte be. A gimnázium tel virágzását Dél
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rektorsága alatt legjobban az mutatja, hogy a tanulők létszáma megkétszere-
ződött és már nemcsak a környékről, hanem az ország legtávolabbi részeiből is
sokan jöttek iskolájába. 1714-ben a pozsonyi iskolához hívták meg rektornak
és szabad kezet biztosítottak neki a gimnázium újjászervezésére. Bél úgy
látta, hogy nagyobb szükség van rá egy lehanyatlott iskola újjáépítésénél, mint
egy már jól megszervezett iskolánál és azért - bár nehezen vált meg Besz-
tercebányától - mégis elfogadta a meghívást. Átment Pozsonyba, ahol öt évi
rektorsága alatt elérte tanári pályájának legszebb eredményét : a pozsonyi.
gimnáziumot a magyarországi protestáns iskolák első intézetévé tette. Tanári
műkődéséről és azokról akorszerű újításokról - tanári napló vezetése, értekez-
letek tartása stb. - amelyeket a két ískolánál bevezetett, már számos munka
jelent meg azóta. Itt csak egyet kell kiemelni. Bél éles szemmel felismerte azt
a pedagógiai igazságot, hogy a tanár, a pedagógus egyénisége játssza a leg-
főbb szerepet az isloolánál és annak kiválóságán, vagy hozzánemértésém
múlik nagymértékben az iskola fellendülése vagy hanyatlása. Ezért vette
be a rektorra vonatkozó fegyelmi szabályok közé is első pontnak azt, hogy
«mível a rector az egész iskolának a feje, azért nemcsak a tudományokban,
hanem a jámborságban, jelleme szígorúságában is a többieket felülmulní
tarto zik».

Tanári pályája meglehetősen hamar, 1719-ben ért véget, amikor a poe
zsonyíak - beváltván korábbí ígéretüket - Bélt a megüresedett első lelkészi
állásra megválasztották Három évtizedes lelkészi működéséhez fűződik a
pozsonyi evangélikus egyház Ielvírágoztatásán kívül az a hatalmas tudományos
munkásság is, amely elismerést és megbecsülést szerzett nevének idehaza és
lkűlfőldőn egyaránt. 1742-ben egészsége megrendült, hivatalát nem tudta már
rendesen ellátni, úgyhogy 1749-ben az egyház 500 forint évi fizetéssel nyugdí-
jazta. Nyugdíját azonban már nem sokáig élvezte, mert még ugyanazon év
augusztusában anémet-óvári fürdőn szélütés érte és hazautazás közben meg-
halt. «Bél csendesen szenderedett el az úrban, s nem csak az Evang. Község,
hanem az egész Magyar Haza igen nagy emberét vesztette el benne»

Bél nevét elsősorban az a tudományos munkásság tartotta fenn, amely
személyét messze kiemelte kerának tudósai közül, Mínt iskolareformátor a
besztercebányai és pozsonyi iskolákuál volt egy új fellendülésnek a meg-
indítója, mint író, mint tudós azonban a magyarországi szellemiségnek volt
a maga korában egyik legkiválóbb alakja.

Tudományos munkásságának kímerítő ismertetése a jelenlegi szűkre
szabott keretek között nem célunk, de nem is lehetséges. E helyen csak arra
szorítkozhatunk, hogy vázoljuk irodalmi munkásságának irányát és ismertetjük
röviden főbb munkáit. Irodalmi munkássága rendkívül sokoldalú volt, ami
természetszerűleg következett életpályájának a kettősségéből is. Munkái magyar,
latin és t61 nyelven jel-entek meg. Művelődés- és főkép oktatástörténeti szem-
pontból igen jelentősek azok a tankönyvek, illetve kézikönyvek, amelyeket
tanársága alatt a tanulök munkájának megkönnyítésére készített Ezeknek
értékét és je1entőségét mutatja az a tény, hogy evangélikus iskoláink legnagyobb
részénél még a mult század elején is ezeket a könyveket használták.

Bél magyar érzéséről tett tanúbizonyságot az 1729-ben Pozsonyban kl-
adott «Der ungarische Sprachmeister oder kurze Anweisung zu der edlen
ungarischen Spraches c. tankönyve, amely egy század alatt 14 kiadást ért el.
'Azt írta benne Bél, hogy «ezen munkájával célja a magyar nyelvet, mely
neki anyanyelve, idegen nemzetekkel. elsősorban a ném et néppel, megismer-
tetni». Bél nevéhez fűződött pozsonyi tanársága alatt az első szellemtörténeti ér-
tékkel bíró hazai hírlapnak, a «Nova Posoniensa s-nak, a megindítása és szer-
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kesztésc is. 1721. március 15-én indult meg a lap Bél, Beer Frigyes és Marth
Mátyás szerkesztésében, azonban a következő évben már a jezsuíták szerkesz-
tették és rövidesen meg is szünt.

1717-ben javított fordításban kiadta Károlyi Gáspár Ojszövetségét, amely•..
ből állítólag kihagy ta a «von Casparo Károlyi hinein gebrachten Calvínísmus--t.
Jelentősek voltak Bél teológiai, nyelvészeti, irodalomtörténeti és orvosi mun-,
káí is, de mindezeket messze felűlmulták azok a művei, amelyek a hazai föld-
rajz és történelem terén végzett nagyszabású munkásságáról számolnak be:
a Prodromus, a Notitia .és az Adparatus. I

Mint tanár már Pozsonyban tapasztalta, hogy hazánk földrajzát és tör-
térielmét a tanulóífjúság, sőt maguk a tanárok is alig-alig ismerik. Ennek oka
lehetett az, hogy a tanterv ezeket a tárgyakat teljesen mellőzte, de kétségtelenül
oka volt az a körülmény is, hogy nem állott megfelelő feldolgozott munka a
tanárok és tanulók rendelkezésére, Bél iskolájában már nagyobb szerepet jntr
tatott ezeknek a tárgyaknak, eredmény azonban a szükséges tankönyvek hiá-
nyában nem igen mutatkozott. Egy kompendiumot iskolai használatra ugyan
maga is összeállított a rendelkezésére álló anyag alapján, ez is azonban nai-'
gyon sok kívánni valót hagyott maga után. Ekkor folyamodott Bél ahhoz a
megoldáshoz, hogy a vakácíóra menö tanítványait megbízta, jegyezzék fel a
megadott kérdőpontok alapján lakhelyüknek és megyéjülmek földrajzi, nép-
rajzi, természetrajzi viszonyait és történelmi leírását. A kérdőívekből azután;
tekintélyes anyag gyült össze, amely megfelelő alapul és kiindulópontul szolgált
Bélnek földrajzi és történelmi munkáínak a megírásához. Bél ezirányú munkái
így messze felülmúlják a korábbi földrajzi és történelmi munkákat, mert egy-
részt sokkal nagyobb felkészültséggel fogott azok megírásához. másrészt pedig
azért, mert elődeivel ellentétben ő nem az igen sok esetben hibákkal és hiá-
nyokkal teli irott kútfők alapján dolgozott, hanem legfőbb forrásai a sajátmaga
és tanítványai egyéni megfigyelései és tapasztalatai voltak. Személyesen járta
be Magyarország nagyrészét több alkalommal, ami az akkori nehéz közlekedési
viszonyok mellett már magában is szép teljesítmény volt. Jellemző, hogy
ezen utazásai és tudományos búvárkodásai miatt fel is jelentették, az egyilo
külföldi állam kémjének mondották s csak akkor sikerült a súlyos vádak alól
megszabadulnía, midőn 'kéziratait a nádornak bemutatta. A nádorral való
személyes találkozás eredményeképpen most már annak hathatós támogatására
is számithatoU. Végül az uralkodó, Ill. Károly, a protestáns és katolikus
főurak is kivétel nélkül meghajoltak nemes szándékai előtt és versenyt támo-
gattálc törekvéseiben. Igy nyerte el azt a kírályi kegyet is, hogy kiadandó nagy.
munkáját Ill. Károlynak ajánlhatta.
I A Magyarország földrajzát és tőrtérielmét tárgyaló előbb emIített három
munka közül legelőször a Prodromus joelent meg 1723-ban. Ez a könyv eddigi
munkálatainak főbb eredményeit és elsősorban a megírandó nagy munkájá-
nak a tervezetét hozta. A tervezet szerint ez a munkája két részből álllotti
volna: az első rész a Hungaria antiqua, a második a Hungaria nova. Előbbr
négy 'd scportban tartalmazta volna a scythák és húnok, az avarok és a ma-I
gyarok történetét, az utóbbi pedig Magyarországnak Bél Mátyás korabeli álla-
potát. Részletesen, mintegy mutatványként közölte Szepes vármegyének. a
szklenói és vihnyei fürdöknek a leírását, valamint megemlékezett a soproni
borról és az orvostudomány helyzetéről Magyarországon.

A munkát általános elísmerés fogadta, az uralkodó 600 forint segélyt
utalt ki Bélnek, valamint a helytart6tanács által utasíttatta a megyéket, hogy
mindenben álljanak rendelkezésére, Bélnek viszont meghagyta, hogy amikor
egy megye megírásával elkészült, küldje el az illető megyének az esetleges hibák
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kijavítására. A felülvizsgálás azonban egyes megyéknél olyan kőrülménye-
sen ment, hogy Bélnek többször meg kellett azokat sürgetni. A felülvizsgálatnak
lett eredménye az is, hogy a protestáns vallási viszonyokra vonatkozó részei-
ket kénytelen volt munkájából törölni.

Mivel a munka kiadása meglehetősen eltolódott, régi elhatározásahoz
!híven 1735-ben kiadta közben két kötetben a magyar nemzet történetére vonat-
kozó forrásokat Adparatus ad historiam Hungariae ... címen. A második kö-
tet már csonkán jelent meg, mert Bél csatlakozott Schwandtner történeti forrás-
kiadásához, melynek előszavában megírta a magyar történetírás történetét.
Ugyancsak 1735-ben jelent meg Bécsben Straub könyvárus kiadásában a nagy
munkának, helyesebben csak a második résznek, a Hungaria novanak az
első kötete .Notitia novae Hungariae historico-geographica divisa in partes
quattuor» címlen. A Notítía nyomtatásban megjelent kötetei közül az első
Pozsony, a második folytatás kép Pozsony, majd Turóc, Zólyom és Lipté, a
harmadik Pest-Pilís-Solt, a negyedik Nógrád, Bars, Nyitra és Hont, az ötödik
pedig csonkán csak Moson vármegye leírását adja. Az egyes kötetek kiállítása is
rendkívül díszes, aszámos mctszeten és tájképen kívül, minden megyéhez
megvan a Mikovinyi Sámuel mérnök által készített térkép is. A munkának többi
része kéziratban maradt fenn a pozsonyi evangélikus líceum kézírattárában,
a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában és az esztergomi érseki könyvtárban.

Bélnek ez a munkája a feldolgozott anyag újszerűsége és mennyisége
által, valamint teljesen eredeti módszere miatt is feltűnt az egész európai
irodalomban. Bél volt ugyanis az első, aki Magyarország történetét, földrajzi,
néprajzi és természetrajzi viszonyait tudományos módszerrel megismertette
és feldolgozta. Mondhatnánk, Bél volt a 18. század Széchenyije, aki nem volt
megelégedve hazája viszonyaival és azokat külföldi mintára megjavítani, refor-
mální akarta. A magyar ember és a magyar föld megismertetésére törekedett,
még pedig teljes tárgyilagossággal, nem szépítve a bajokat és hibákat sem,
mert célja épen az volt, hogy a magyarság figyelmét saját maga ~s hazája:
felé fordítsa. )

Bél ezen munkájának, mint általában egész működésének, igazi [elentő-
ségét csak akkor tudjuk kellőképpen értékelni, ha azt összehasonlít juk az előtte
megjelent hasonló tárgyú munkákkal és ha figyelembe vesszük azt, hogy meny-
nyiben érték még ma is az egyetemes magyar tudományosság szempontjaból.

Elődeivel szemben fejlődést jelentett nála kétségtelenül az a körülmény,
hogy ő Magyarország történetét és földrajzát szerenesés kézzel egybeolvasztva
sokkal élvezetesebb stílusban és összeállításban írta le az egyes vidékeket.
és eseményeket, mint előtte bárki más. Maga a leírás is elütött a korábbiaktók,
mert nemcsak a politikai és hadi eseményeket ismertette, hanem részletesen
foglalkozott a népr ajzi, természetrajzi és művelődéstörténetí viszonyokkal is;
földrajzi leírása meg egészen új volt, mert hozzá hasonló pontos és csaknem
az aprólékosságig részletes leírás Magyarországról Bél rnunkájának a megje-
lenéséig nem volt. Ha bizonyos vonatkozásban, főleg népességi és statisztikai
tekintetben mutatkoztak is hiányosságok, azok a munka nagy érdemei mellett
teljesen eltörpültek. A munka mai használhatóságát pedig legjobban jellemzi,
hogy a legutóbbi években nagy lendülettel megindult magyar falukutatás Bél
művét «a javító célú falukutatás alapvető munkájánalo tekinti.

A magyar falu, a magyar nép gazdasági és kultúrális viszonyainak, lelki es
szellemi világának, az igen sok téren fennálló -elmaradottságának megismerése
és megismertetése ma már nemcsak jelszó, 'frázis, hanem sokak által rnunkált
komoly programm. Ennek a magyar szempontból ma már életet és jövőt jelentő
programmnak volt első hirdetője és munkása a «tót földön» született evangé-
likus lelkész, Bél Mátyás. ' I
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Életét, működését és egész munkásságát igyekeztünk lehetőleg úgy bemu-
tatni, hogy minél jobban kiemelkedjék előttünk nemcsak evangélikus egyházunk-
nak, hanem egész magyar hazánknak, sőt az egész európai tudományosságnak
is értékes és kiváló alakja, örök büszkesége. Legnagyobb munkájának, a No-
titia (első kötet) megjelenésének kétszázéves fordulója alkalmából igaz kegye-
lettel úgy adózunkemlékének legjobban, ha hozzá hasonlóan megismerni törek-
szünk hazánkat, a magyar földet Pozsony tól egész Erdélyík és Kassátói le a
Bácskáig, ha áthidalni törekszünk azt a nagy űrt, amely ma még a magyar
értelmi ség és a magyar nép között tátong.

Bél mint lelkész harminc éven át volt gyülekezetének odaadó, kiváló
lelkipásztora, mint tanár a besztercebányai és pozsonyi gimnáziumoknak mw.
sodik megalapítójaj legnagyobb érdemet és elismerést mégis mint a magyar
nép helyzetének megjavításával és közboldogságának emelésével foglalkozó
író és tudós szerezte meg. Méltán írja róla multszázadi életrajzírója: «Halha-
tatlan az ő érdeme, mellyet magának mint híres 's tudós honyí historiograph
szerzett. Aki csak valamennyire jártas a' Magyar Literaturában, e' nevezetes
Férjfiunak nevét, felmelegült sziv's tisztelet nélkül nem nevezhetí».

(Budapest) Dr. Vác%Elemér.

fl norvéq evangélikus népegybáz.
A norvég egyház evangélikus népegyház, azaz olyan egyház, mely az

egész népet magába foglalja. A norvég nép felekezeti szempontból ritka mér-
tékben egységes: több mínt 97 %-a tartozik a norvég egyházhoz. A népegy-
házon kívül a lakosságnak csak 2.7 %-a áll, beleszámítva azokat a külíöl-
dieket is, akik Norvégiaban tartózkodnak. Ennek a csekély kisebbségnek vala-
mivel kevesebb, mínt egy negyede, kívűl áll minden vallási közösségen, míg
a többi különhözö egyházakhoz és szektákhoz tartozik, melyek közül a luthe-
ránus szabad-egyház és a baptista és methodista egyház a lieglfontosaJ:>bak.
Említésre méltó az, hogy a katolíkus egyház számbelileg jelentéktelen: alig
3003 lelket számlál és ezek között is sok a külföldi.

Norvégia tehát tiszta protestáns, kifejezetten lutheránus ország. A nor-
vég lutheránus egyház le]ki otthona majdnem az. egész norvég népnek. E
tekintetbell Norvégia még szerencsésebh helyzetben van, mint Svédország,
ahol a szabadegyházak nagyobb szerepet játszanak és a nép felekezetileg job-
ban megoszlik.' , '.

Hogyan jött létre és hogyan maradt fenn máig ez a felekezeti egység?
Létrehozta a reformációnak bizonyos tekintetben szerenesés története. A nor-
vég reformáció történetér ugyan rendszerint szerencsétlennek szekták tar-
tani. Hozzánk meglehetősen későn ért el a reformáció: még csak 1537-ben indul
meg, majdnem mínden előkészítés nélkül. Kívülről kényszerítették ránk dán
katonák és később dán lelkészek is, akik a norvég papok helyébe léptek. A
Biblia is idegen nyelven jutott el hozzánk, a dán nyelven, 'amely annyira
közeli rokonságban volt ugyan a norvéggal, hogy a norvégole megérthették, de
mégis idegennek érezték. A reformáció nálunk a legnagyobb nemzeti hanyat-
lással egyidőben indul meg és eleinte csak fokozta azt. E tekintetben a non-
vég reformáció története eltér minden más országétól, A reformáció idején ke-
veset hallunk valóban jelentős emberekről, keveset felbuzogó életről és kü-
lönösen keveset a nép megmozdulásaról. Röviden: a reformáció szomorú
fejezet történelmünkben, Az eredmény azonban szerenesés volt: egy hitvall.
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lásában és szellemében egységes, evangélikus nép, amely a lutheri tanítást
belsőleg magáévá tette. A katolíkus egyház nálunk elveszítette talaját. Nem:
állott rendelkezésére a szükséges külső hatalom, belső ereje pedig az új egy-
házra szállott, amely sokat megtartott a régi hitből is. Elkerültük az ellen-
reformációt is - főleg az ország távoli fekvése miatt, de e mellett a dán-norvég
kírályok felekezeti buzgalma miatt is. Az is áldás volt, hogy a reformáció
csak az orthodox-lutheri formában ért el hozzánk. Ezért egyházunk törté-
nete nem ismeri az evangélikus és a református egyház köztí szerencsétlen
haroot.

Igy jött létre népünk hitvallási egysége. A nép szigorú evangélikus állam"
egyházban nyerte vallásos nevelését. Abszolutisztikus királyság és buzgó pap-
ság a legszigorúbb törvények segítségével őrködtek a nép hitvallási egységén.

De hogyan maradt épen ez az egység a 19. század víharaíhan, a sza,
badságmozgalmak, az ébredésí mozgalmak és a szekularizmus századában?
Először is azáltal, hogy az egyház rugalmasabbá vált. Másodszor azáltal, hogy
a Hans Nielsen Hauge nevéhez fűződő nagy ébredési mozgalom, amelyegy ...
házunkat a mult század első felében megelevenítette és amelynek hatásai még
ma is érezhetők, az egyházon belül folyt le és nem különült el az egyháztól.
Harmadszor azáltal, hogy a kritikus időben, a mult század második felében,
az egyház vezető emberei, - a püspökök és egy nagyon befolyásos teológiai
tanár, Johnson Gisle Krisztián, - szerencsésen egyesítették személyes életük-
ben é, az egyház vezetésében az orthodoxiát a pietizmussal és a demokrácíával,
Ez az a színtézis, amely a mi egyházi és politikai életünkben szükséges volt.
A fejlődé" eredménye az, hogy a merev, hivatalos államegyházi intézményből
rugalmas népegyház lett, amelyben a világi elem nagy szerepet játszik és amely
egymástól nagyon eltérő irányokat foglal magában. Egyházunk ennek révén
olyasvalamire tett szert, amit az anglikánok comprehensiuness-aeu: neveznek,
ami azt jelenti, hogy egyházunk nagy ellentéteket képes magában elviselni.
Olyan mozgalmak és törekvések, amelyek például Angliában és Svédországban
szabadegyházak alakulásához vezettek. nálunk az egyházon belül maradtak.
Ezek közüí a Iegjelentősebbek az önkéntes jellegű keresztyén szervezetek, ame-
lyek az egyház kőrén belül alakultak és lelki otthonául szolgálnak sok, elv-
ből egyháziatlan, közösségi keresztyénnek. akik így megmaradnak az egyház-
ban, résztvesznek az egyházi istentiszteleteken s híveink között vallásilag ér-
tékes elemet képviselnek.

Abban, hogy a lakosságnak csak 0.7 %-a él a keresztyén egyházakon es
szektákon kívül, a hozzáértő még egy örvendetes tényt láthat meg. Nálunk -
más országokhoz viszonyítva - csekély az egyházellenes propaganda és tulaj-
donképen sohasem volt kilépési mozgalom. A munkásság tömegei az egyház-
ban maradtak, a szociáldemokrata párt pedig nem mer egyházellenes prog-
rannnal fellépni, noha elméleti képviselői egyénileg heves ellenségei az egy-
háznak. Ez kétségtelenül a népegyház erejének a jele.

A~ egyházi nevelés helyzete Norvégiában kedvezőbb, mint a legtöbb
más országban. Az iskolai vallásoktatás nincs megterhelve azokkal a prob •.
lémákkal, amelyeket másutt felekezet nélküli, felekezetek szerint megosztott és
szimultán-Iskolákkal ") próbálnak megoldani. A helyzet nálunk nagyon egy-
szerű. Joggal mondhatjuk, hogy népískoláink a legkevésbbé elvílágiasított is-
kolák közé tartoznak. Majdnem minden gyermek részesül egyházi konfirrná-

*) Szimultán-iskoláknak Németországban a különféle felekezetü tanulők számára
létesített iskolákat nevezik. Szerk.
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cióban, noha a konfirmáció teljesen önkéntes. Majdnem minden házasságkötés
egyházi esketéssel történik, jóllehet a polgári házasságkötés is érvényes.

II norvég egyház nemcsak népegyház, hanem egyúttal államegyház is. A
nagyon kevés, még fennálló államegyház között a norvég őrizte meg legtisz-
tábban ezt a jel1egét. A lelkészek és a püspökök állami hivatalnokok és a kor-
mány nevezi ki őket. Az egyházi törvényeket is a parlament hozza. Az egyház-
kormányzat részben a püspökök, részben a kultuszminisztérium kezében van.
Ez a helyzet ugyan súlyos konfliktusokra ad lehetőséget, de a valóságban
mégis meglepően simán folynak a dolgok. Az egyházi berendezkedésnek ez a
formája még lehetséges egy felekezetileg ennyire egységes népnél, lehetséges
azért is, mert népünk aránylag keveset szenved a kultúrális élet szeknlarizálá-
sától, Sőt ez az egyházi berendezkedés felel meg kétségtelenül a legjobban a
mi viszonyaink között. Allamegyház nálunk azt jelenti, hogy az egyház mentes
sok gazdasági, egyházpolitikai és közigazgatási tehertől, és ezért erejét a tulaj-
donképpeni egyházi munkára központosíthatja. A kinevezések körül és az
egyházkormányzatban az államegyház nagyobb igazságosságot is jelent, mint
amilyent bármely más egyházi képviselet nálunk érvényesíteni tudna. Ez a
berendezkedés lehetövé teszi az egyház és az iskola közvetlen kapcsolatát is.
Es különösen fontos, hogy az államegyház biztosítja az egyház egységét is.
Ha nálunk az államegyház egyszer megszünnék, akkor nem egy, hanem több,
egymással vetekedő szabadegyház lépne helyébe. Másfelől az állam nem avat-
kozhatík bele az egyház lelki ügyeibe. Ilyesmivel szemben megvédi az egyházat
hitvallása és a püspöki hivatal. Az államegyház nem jelent vallási kényszert sem,
mert az egyházból való kitérés szabad és könnyű mindenki számára. (Ez
alól csak a lelkészek és egyes tisztviselők, pl. bízonyos iskolai tisztviselők aL-~
ketnak ldvételt.) Röviden: az államegyház a mi körülményeínk között a legjobb
egyházform:a. Ebblen egyetért a hívek túlnyomó többsége is, amint azt pár
évvel ezelőtt az e kérdésre vonatkozó népszavazás is mutatta.

Olyan népegyház, mint a norvég, nem ismer sok nehézséget, amelytől
más egyházak szenvednek. De egy bajt túlontúl eléggé ismerünk mi is. Egy el-
lenség nálunk is bénítja erejét és veszélyezteti életét. Ez nem üldözés, nyomorú-
ság, támadás szóban vagy írásban, nem is más egyházak és vallásos közös-
ségek -versenye, hanem a közöny, a közömbösség, a halott tagok. Ezt a bajt
ismerjük. Imádkozzunk azért: Veni, sancte spirit us, reple tuorum corda fide-
lium.*) "

(Oslo) Dr. Molland Einar,
egyetemi docens.

A kultúrprotestantizmus, amely falán jó szolgálatokal is lehetett
a maga idején, feladatát elvégezte, helyét szükségképpen a hit protestan-
tizmusa foglalta el, amely a reformáció hittartalmára helyezi a súlyt és
annak hincseivel gazdagítja a lelkeket.

Bizo reménységgel szemléljiih ennek térfoglalását. Ez hatja át ige-
hirdelésiinhet. Ez támaszt lelkésznemzedékünk körében ifjú apostolokat.
Ez hoz létre a semmiböl szebbnél-szebb templomokat. Ez hív életre eddig
elhagyatott szórvány területeken virágzó egyházközségeket. Ez tette legégetöbb
feladatunkká a szórvány kérdés megoldását, amelyböl természetszerűleg az
egyetemes egyház is készséggel vállalja a reá eső részi.

D. Báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő ezévi egyetemes

kőzgyűlési megnyitójából.

*) "Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket böven."
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flz ifjúság és az egyház Németországban.
AL egyház egyik legfontosabb kérdése, miképpen teljesítheti hivatását

növekedő tagjaival szemben. Az kétségtelen, hogy mint minden tagjára, ifjú-
ságára is kiterjed a felelőssége s kétségtelen az is, hogy ifjúságával szemben.
más formában kell ennek eleget tennie. De milyen formában? Ez a kérdés
állandó kísérletezés és félrelépések területe, sokszor a történelem egy váratlant
fordulata győz meg arról, hogy helytelen úton jártunk. Kár volna le nem
vonnunl; azokat a tanulságokat, amelyek a németországi ifjúsági munka vál-
ságábau állnak előttünk.

A mai német ifjúság a válság idejét éli az egyházhoz való viszonyában
is. Az egyház életéből és istentiszteleteiről az ifjúság meglepően hiányzik s a
közönyössé-válás folyamata a látszat szerint még egyre tart. Felszínre ke-
rülő új eszmék lángja elsősorban az ifjúság lelkébe kap beIie s az újnak itt
kell megtalálnia a helyes viszonyt a meglevőhöz. Hiába sikerülne ma N émet-
országban az egyháznak megtartani, illetőleg megnyerni azokat, akiket a nem-
zeti szocialízmushoz kapcsolódó eszmeáramlat éppen csak érintett. Sorsa nem
ott dől el, ahol fél-, negyed-, vagy nyolcad-értékek helyezkednek el egymás
mellett békésen, meg nem támadási alapon, vagy egyenesen egymást kölcsö-
nösen segítő egyezségre lépve, hanem ott, ahol egész áll egésszel szemben, el-
szánt küzdelemre, amelynek eredményeképen vagy megtalálják egymással a
helyes viszonyt, vagy egyiknek, a gyengébbiknek vesznie kell. Ez a harc
folyik ma teljes becsületességgel és meg nem alkuvással anémet ifjúságnál,
ez határozza meg az egyházához való viszonyát. A köztük élő idegennek nem
egyszer van élénk benyomása arról, hogy milyen kemény ez a küzdelem. Volt
néhány alkalmam németországi tartózkodásom alatt résztvenni ilyen tárgyú
baráti beszélgetéseken. Ilyenkor tudtam legjobban átélni azt a válságot, amelybe
a német lélek került.

A nemzeti szocíalizmus az ifjúság mozgalma. Szélső radíkálizmusa, meg
nem alkuvása, akadályt nem ismerő fanatizmusa, hevülettel teli, naiv ídeálíz-
musa az ifjúságnak predesztínálja. Az ifjúságnak olyasvalami kell, aminek
mindenét, - az egész lelkét odaadhatja s ami egyúttal mindenévé tud lenni,
színíg be tudja tölteni életét. A nemzeti szocializmusnak egész emberek kel-
lenek, a nemzeti szocializmus mindenévé kíván lenni az övéinek. Érthető
tehát, hogy a leglelkesebb hívei az ifjak közt vannak, s a mozgalom [öven-
dőjét teljesen az ifjúságra építi. Az új szellern nemcsak a Hitlen-ifjúság moz-
galmát itatta át, hanem! az egész nevelést gyökereitől fogva. Az iskolában
az egyes tárgyak új szempontok alá esnek, míndenütt igyekeznek kidombo-
rítani a faj jelentőségét a nemzet életében. Az értelmi nevelés viszonylag vissza-
Ihúzódik s helyébe az akarat, a [ellem, az életrevalóság kifejlesztése, a külö-
nösen nagy teret foglaló testi és politikai kiképzés lép. Vége az egyéniség bete-
ges istápolásának, amely az újabbkori pedagógiának a fővonása volt, helyette
a fegyelmezettség, a «vezér....elvnek» a nevelés terén való alkalmazása, a szociálís
szellem és érzéle s a faj többi egyedeiért való felelősségérzet kinevelése jut
a főhelyre. Még a tulajdonképeni tudományos munka az egyetemeken se von-
hatja ki magát az idők változása alól. Az egyetemnek a valóságból kinövö,
az ember természetes, főképen faji meghatározoUságától függő tudomány és
egy ízig-vérig nemzeti szocialista világnézet kiépítésén kell dolgoznia. Annak
a tudománynak, amelyikből ez hiányzik, német egyetemen nincs többé helye.
Mellékesen utalhatunk arra, hogy ebben a nevelési irányban nagyon sok
olyan mozzanat van, amelyet nekünk keresztyéneknek is követelnünk kell.

"
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Hiszen éppen keresztyén hitünk figyelmeztet Isten ajándékaira. melyekben
azáltal részesültünk, hogy valamely nép tagjaivá tett. De nem az a főkérdéís,
hogy a nemzeti szocíalista világnézet 20 vagy 50 %:..ig keresztyén-e, hanem,
hogy ennél az ifjúságnál s ebben a nevelesi programmban, amelyet, mint
látjuk, gyökeresen meghatároz nemzeti szocializmusa, tnarad-e hely az egyhá;
isteni örömüzeneiei, evangéliumoi hirdető munkája számára.

A kérdésnek két oldala van. Először külső oldaláról kell megvizsgálnunk:
megvannak-e a külső feltételei annak, hogy az egyház teljesíthesse feladatát
az ifjúsággal szemben. Eddig az egyházzal több-kevesebb kapcsolatban álló
egyesületek tettek a Iegtöbbet vezen a téren. Az egyesületi forma felel meg
leginkább az ifjúság lelki alkatának. A kereső s egyedüllétének keserűségét
sokszoros erővel érző ifjú az egyesületben lelki otthont talál, biztonságot az
életének, barátokat kőzös törekvésekkel s kérdésekkel a lelkükben. Az egyel-
sület míndene, szórakozásának, önművelésének, önnevelésének a helye, itt
keres tájékozódást politikai kérdésekben épúgy, mint vallásiakban, mihelyt
egyesülete valamiben nem tudja kielégíteni, kezd elhidegüini iránta. Az egye~
sület vagy míndene neki, vagy semmi. Már most :az egyesületi forma, mely
Németországban sok területen túltengett, a forradalmi átalakulás nyomán meg-
bukott. Az buktatta meg, hogy a liberalizmus szülötte s ennek a bélyegét viseli
magán, benne az élet irracionális kötöttségeiből kívont egyedek egyesülnek
egyesületté. Az egyházzal valamiféle kapcsolatban álló egyesületekkel szemben
a nemzeti szocíalizmus nem járt el gyökeresen. Történtek ugyan ellenük intéz-
kedések, de a lényeget, a vallási téren végzett munkát nem érintették. Csak
lényegtelennek látszó tartozékaiktói fosztottak meg őket (politika, sport)',
vagy feladatteljesítésük lényegtelennek látszé formáitói (felvonulások, táboro-
zások, egyenruhaviselet, nyilvános szereplés) és mégis a gyökerűket érte a
támadás. Az ifjúság életének középpontjáha a Hitleri-ifjúság került, az egye-
sületnek ki kellett esni onnan (ennek az érdekében történt az említett inté{:l~
kedés is). Vannak ugyan még virágzó helyi egyesületek, azonban ezek egy
elhalt szervezet még élő sejtjei csupán, másünnen nem meríthetnek életerőt,
hacsak nem kapcsolódnak be a gyülekezet életébe, amivel persze meg kell
tagadniuk eredetüket. Akadtak egyesületek, amelyeknek a vezetősége maga
látta be a történtek után munkája folytatásának a lehetetlenségét s a nemzeti
szocializmus fontos küldetését átérezve, maga küldötte át ifjait a «Vezér» tábo/..
rába. Az ifjúság gondozásának egyesületi formája komoly válságba került, még
a tovább tengődő egyesületekből is teljesen hiányzik az utánpótlás.

Az ifjúság egyesületi gondozása az egyháztól többé-kevésbbé függetlenül
folyt. Csak ennek a válsága vezette rá az egyházat a helyes 'útra, hogy most
már maga vegye kezébe ennek a feladatnak a megoldását. Történtek már
intézkedések a munkának egységes megszervezésére az egész birodalom terl1-
letén, de erek az egyházpolitikai viszályok miatt csak részben érvényesülnek,
A törekvés az, hogy mínél erősebben összefűzzék ezt a munkaterületet is a
gyülekezettel, Ha viszonylag különálló területe is ez a gyülekezeti életnek,
mégis csak annak egy területe, amelyet a gyülekezet számára kell megmű-
velni s belőle egyházukban, gyülekezetükben mínél mélyebben gyökerező
tagokat kell kinevelni. A feladat ilyen formában való megoldása is sok!
nehézségbe ütközik. iAz ifjúságot, különösen az iskolába járókat, annyira
igénybe veszi szabad idejében a politikai és szociálís kiképzés, kivonuláso k,
felvonulások, hogy mindennapi feladatainak elvégzésére is alig marad módja.
Bizonyos engedmények fejében az állam szabaddá tett heti 2 délutánt, amikor
az egyház tisztán bibliai s lelkipásztori munkát végezhet (minden egyéb ki-
zárásával), azonban e kÖI!Ül a 2 délután körül is sok a viszály az állami
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kiképzés vezetőinek túlbuzgósága miatt. Vasárnapokon, az istentiszteleti idő
alatt is, rendszerint kivonulások vannak fiuk s leányok részére egyformán',
ami szintén nagy akadálya az eredményes ifjúsági munkának, Fordultam meg
gyülekezetben, ahol ennek ellenére is példás ifjúsági munka folyik. Alapelve;
hogy minél mozgathatóbb s tagjaiban és a gyülekezettel minél összeforrtabb
közösségekké nevelje az ífjúságot, forma helyett inkább a lényegre helyezve
a súlyt. Az ilyen formában megszervezett munka minden nehézség nélkül eleget
tud tenni az állam támasztotta követelményeknek is. Jó alap a munka szá--
mára az erős összetartozandóság!-érzet, amely különösen a «hitvallási mozga-
lom. gyülekezeteit betölti. -

Németország példája világosan mutatja, hogy az ifjúsági munkának egye-
sületi megoldása nem minden körülmények között áll meg. Az egyesületi formá-
val mí is gyakran elkövetjük ifjúsági munkánkban azt a két hibát, amelyik
Németországban válságot hozott. Az egyik az, hogy az egyesület mellett: a
munkának a formája mellett, elvész annak a lényege. Van egy nehézkes szerf
vezet, nagy tisztikar, minél több nyilvános szereplés, sport vagy szórakozás
annyi ága, van «egyesületesdi», e mellett lassanként a tagok tudatában egyre
[elentéktelenebbre zsugorodik össze, amiért valójában az egyesület alakult:
az evangélíum. Jöhet egy történelmi fordulat, - s itt nemcsak Németország,
hanem Olaszország példájára is lehetne hivatkozni - amely mindezektől a
kűlső formáktól megfoszt bennünket, más kerül az ifjúság életének a középpont-
jába s kítüník, hogy az egész munka csak látszat volt. Az első tanulság tehát:
minél kevesebb formát s minél többet a lényegből! - A másik hiba, a libe-
ralizmusból fakadó egyesületi forma «eredendő bűne», hogy sok esetben
nem gyökerezik eléggé az egyházban, a gyülekezetben, annak szellemében,
tanításában. Az ifjúság lelkivilágának aktivizmusra, radikalizmusra és oppo-
nálásra hajló vonására épít s az eredmény az egyházával, gyülekezetével kö-
zösséget nem vállaló fiatal farizeus-csapat. Németország példája megtanít, hogy
munkánk állandásáqára igazán csak akkor számithatunk, ha azt a lehelő le{fr
jobban beépítjük az egyházba, a gyülekezet közösségébel Ez a második tanul-
ság. Az ifjúsági munka egyesületi formájának ezeket az áldozatokat meg kell
hoznia, még ha alaptermészetévei ellenkeznének is.

Eddig csak külső oldaláról vizsgáltuk meg azt a kérdést, hogy varr-e
módja az egyháznak teljesíteni evangéliumot hirdető feladatát a Harmadik
Birodalom nemzeti szocíalístának nevelt ifjúságával szemben. Van azonban
ennek a kérdésnek belső oldala is. Hiába állna az egyháznak rendelkezésére
mégannyi alkalom s lehetőség szolgálatának végzésére, ha az ifjúság nemzeti
szocíalístává-nevelése akadály lenne feladata érvényesítésénél, Önkénytelenűl
felmerül a kérdés, hogya külső lehetőség szűkreszabottsága , helyett, nem itt
van-e az ifjúság egyházától való elhidegülésének az oka. A kérdés annyira
nehéz, hogy bajos volna rá feleletet adni. Ott él valamilyen formában mínden,
a két erőtől: az evangéliumtól, meg a nemzeti szocíalizmustól némi kép megérin-
tett német ember lelke mélyén, a kettő egymáshoz való viszonyának a kér-
dése. Itt már a nemzeti szocíalízmus természetesen nem politikai és szociális
programm csupán, sokkal több annál. Az ilyen rendkívülí hévtől áttüzesített
mozgalmaknál - életünk bármely területéről induljanak is ki azok - min-
dig megvan az a törekvés, hogy úrrá legyenek egész létünk felett, Igy beszélnek
és írnak ma Németországban úton-útfélen «nemzeti szeeialista világnézetről».
Hogy mi ez, arról még egységes képet nem lehet alkotni, az egyiknél ez, a
másiknál az. Ha azonban nem vetik alá semmi korlátozásnak s abból, ami
relatív, valami abszolút lesz, ha az élet céljának, értelmének a kérdésére akar
feleletet adni, sőt szentségtörő kezével leszaggatja a keresztyénnek egy másile
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világra irányuló hitét és reménységét, hogy teljes energiával állítsa be e-világi.
. céljainak a szolgálatába, - akkor már túllép a jogkőrén. Bálvánnyá lesz, amely-

ben, ha a legsz-ebb értékeit építi is bele az ember, mint mínden bálványban ön-
magát - esetleg a fajiságára kívetített önmagát - imádja s ezzel kivonja
magát Isten megalkuvást nem ismerő igénye alól. Az Ú. n. «nemzeti szocialista
világnézet» sok helyütt, különösen az ifjúság körében érvényesülő formár
jával, ezen az úton van. De minden ilyen bálvánnyáJ.-fejlődéssel szemben van
egy segítség: a megváltás evangéliuma. Ez minden titáni, az emberi hatáskörőn
túllépő próbálkozásról leránt ja az önámítás leplét s megmutatja alatta a hűnős,
nyomorult s kicsisége érzetében Istene után vágyódó embert. S mikor ez a
nemzeti szocíalizmust legnagyobb veszedelmétől megszabadítja, lehetővé teszi
annak a nagy politikai és szociális programmnak a megvalósítását, amely
a pusztulás szélén ragadta mieg a német népet s vezeti a megújult nemzeti lét
magaslatai felé.

(Körmend) Szabó Lajos.

Gyermektraqédíák,
A családvédelemnek égető problémája megokolttá teszi, hogy rámutas-

sunk olyan esetekre, mikor a családban felmerültellentétek tragédiákban robl-
bannak ki. Aki figyelemmel kísérí a lapok rendőri és törvénykezési rovatát,
láthatja, mily gyakori eset - kűlönösen a háború óta -, hogy házastársak,
jegyesek s gyermekek az isteni és emberi törvényekkel szemben való fel'e>-
lősségérzetnek és keresz tyéni türelemnek teljes hiányával fegyvert emelnek
arra a legközelebbi hozzátartozójukra, akivel a míndennapí élet, akár csak
pillanatnyilag is, szetnbeállítja őket.

Akármilyen elszomorítók, sokszor megdöbbentők az ilyen esetek, érdemes
velük foglalkozni a pillanatnyi aktualitásori túl is, mert bennük feltárul a
családi élet válsága, korunk egyik legszörnyűbb betegsége.

t. Büntetőbírósági gyakorlatomban két olyan esettel találkoztam, mikor
a «fiatalkorú" fejszecsapásokkal meggyilkolta az édesanyját. Az egyik eset a
háború alatt történt egy kis somogyi faluban. Egy 16 éves leány a fejfájása'
miatt ágyban fekvő IS alvó édesanyja fejére nagyfejszével néhány olyan csapást
mért, hogy az fel sem ébredt többé. Nem volt k'önnyű kinyornozni a tettest.
Ki gondolt volna a fiatal lányra? Inkább valami háborús csavarg6ra gyana-
kedtak a nyomozó közegek, vagy a férjre, de az utóbbi hosszú szabadságbün-
tetést töltött az egyik fegyházhan. Abból az okból, hogy a közszájon forgó hírek
szerínt az asszony - férje távollétében -, nem élt kifogástalan életet, a gyanú
az anyával egyedül otthon maradt fiatal leányra irányult. Ámde a leány a
csendőrségen nem: vallott s csak akkor nyilt meg a lelke és ajka, mikor a
királyi ügyész elé került. Itt is csak lelkiismeretének felébresztése után ismerte
be, hogy ő 'ölte meg az édesanyját. Cselelmlényének indítóoka azonban örökre
homályban maradt. A leánynak ugyan szemmel láthatólag jól esett, hogy
könnyített lelkén s ki is jelentette, hogy bűnhődni akar, de tettének igazi
okát tőle megtudni sem ekkor, sem a tárgyalásokon nem lehetett. Ot évi fog'~
házbüntetését kitöltötte, a fogházban példásan viselkedett, gazdasági munká]a
közben mélabús magyar dalokat énekelt, nevetni alig látták, földi törvényeink
szerint bűnhődött bűnéért, de a motívumokkal adós maradt ... Mivel azonban
a leány lelkében különösebb romlottság csíráit felfedezni nem sikerűlt, cse-
lekményének indítóokat alig lehet másban keresni, mint az anyának olyan
magavíseletében, mely őt gyermekével meggyűlöltette.
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A másik - általam közelebbről megismert - eset Budapesten történt.
Egy magas műveltségű apának 14 éves gimnazista fia megelőző szóváltás után
baltával a fejre mért ütésekkel agyonverte az édesanyját. A szeroplök egyél-
Inisége s az eset körülményei folytán itt már bőven álltak rendelkezésre a
cselekményt motíváló adatok. A szülök elváltak, ennek folytán a fiú apa nélkül
nőtt fel az anyánál. Az árvaszék határozatának indokolása szerint az akkor
3 éves gyermeket azért hagyta itt, mert zsenge kerára tekintettel erkölcsi
hátrány az anya mellett még nem érhette. Ot éves korában a Gyermekvédő
Liga kőzbenjárására Belgiumba került a fiú, ahol 21/2 évig boldog napokat
élt egy orvos házában. Itthon az elemiben kitűnően tanult, de az apa már
arról panaszkodott az árvaszéknek. hogy az anyja mellett a züllés veszélyének
van kitéve, A gimnáziumban az első években szintén jól tanult a fiú, jól is
viselkedett, csak később vett fel utcaias modort, úgyhogy fegyelmi bünte,
téssel is sújtották. Az anyja is durvának és engedetlennek mondta a fiát, akit
szeretett volna javítá- vagy elmegyógyintézetben elhelyezni. Egy esetből kifo-
ly6lag aztán a fiatalkorúak bírósága elé állíttat ja, ahol megállapítást nyert,
hogy a fiú engedetlen, sőt durva magaviseletet tanúsított az anyjával szem-
ben, pénzre kártyázott, az iskolában pedig indokolatlanul mulasztott. Viszont
megállapíttatott az is, hogy az anya magatartása és viselkedése nem volt olyan,
mely a feddhetetlen és feltétlen tiszteletet érdemlő szülő képét tárhatta volna a
gyermek elé. Az apa 250 pengő havi tartásdíjat adott feleségének, aki saját kis
házában lakott, albérlőjétől némi jövedelmet is húzott, cselédet nem tartott,
az ebédet pedig a népkonyhából hozatta maga és fia részére s azért heti
1 P 60 f-t fizetett. Lakása rendetlen, piszkos volt, fiát feltűnő szegényesen
öltöztette. Az asszony látogatói nem társadalmi állásának megfelelő szemé-
lyek, hanem fiatalabb iparosok s ügynökök voltak Ezek alapján a fiatalt-
korúak bírósága a fiút anyjától elvétette és nevelését s gondozását egy ide"
gen tisztviselőre és egy gyógypedagógiai tanárra bízta. 1tt csak rövid idei~
maradt, mert az apja saját házába vette. Azonban itt sem maradhatott soká, az
apja egy vidéki intézetben helyezte el. Ezen a helyen megint nem érezte jól
magát s egy napon levdet írt anyjának, aki aztán haza hívta. Hazaérve. más-
nap anyjával ennek egy férfi látogatója miatt heves [elenete volt a fiúnak
Idézern az elsőbirói ítéletet: « Éjjel a fiú nyugtalanul aludt. Eddigi életének
hányatottságán, szenvedéseín, szégyenein töprengett és kereste akiútat.
Másnap reggel leverten es rosszkedvűen ébredt». Következett ismét egy szó-
váltás a még ágyb!an fekvő anyával. E!I1TIekvége az, hogy a fiú Telkapta'
a diván mögött álló fejszét, hátulról több ízben anyja fejére sújtott, úgyhogy
az azonnal meghalt. Ezután letörölte kezéről a ráfröccsenő vért és apjának
lakására menve mostohájának bejelentette, hogy agyonütötte «a dögöt», ahogy
e háznál az anyát nevezték

Az említett elsöbírósági ítélet így jellemzi a fiatalkorút : «Nyugodt, ille-
delmes viselkedésű, jó emlékezötehetségű, megfelelő ítélőképességű, logikus
gondolkozású, cinikus magatartású egyén... Anyját sohasem szerette, szél
gyelte, lenézte és nagyon gyűlölte... Apját határozottan szeréti és nagyra-
becsüli, de tőle nagyon fél. Jóakaróit, különösen ha ezek felette állnak, mint
tanítói és tanárai, szereti és tiszteli... Egyáltalában nem züllött. Istenhívő':
de nem zelózus típuss.

A bűncselekményelkövetésének okait ugyanez az ítélet a következök-
ben találja meg: «Fíatalkorúnak hirtelen fellobbanó haragja és vad termé-
szete, kétségbeesése sorsa felett és valamilyen kiút keresése, a halál kis jelerr-
tőségű értékelése, az ölés iránti tompa érzékűsége, az anya nyugodt hangú,
komolynak vehető fenyegetése, az agyonütés és ölésnek anyja általi többszöri
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emlegetése, mérlegelése és tudata annak, hogy mint fiatalkorú túlságosan nagy
büntetést nem kaphat, végül anyja iránti megvetésének és gyűlöletének igen
nagy foka •.

2. Az eddig elmondottak ennek a lap nak az olvasóit talán csak az erkölcsi
felelősség kérdésének szempontjából érdeklik: végeredményben kit terhel a
felelősség ezekért a gyilkosságokért? Nézetern szerint szó lehet itt az egyém
(tettesek, szülők). s a 'köz (társadalom, egyház) felelősségéről. Bennünket külö-
nösen az egyház felelősségének kérdése fog érdekelni, s ebből a szempontból
közömbös, hogy a tettesek milyen vallásúak voltak,

Vizsgálnunk kell mindenekelőtt azokat a mélyebben fekvő okokat, me-
lyek a szabad akaratelhatározásí képességgel alig bíró s így emberek és földi,
törvények által felelősségre alig vonható fiatalkorúak tettének előidézői voltak.
Igy juthatunk el aztán annak megállapítására, hogy a fentebb leírt esetekben
a tettes cselekrnényéért felelősség terheli a szülőket, elsősürban magukat a
megölt anyákat, aztán a társadalmat, sőt bizonyára az egyházat is.

Figyelemmel olvasva a teljes tárgyilagüssággal leírt két esetet, kétség-
telenül az anyák felelőssége tolul előtérbe. Az anya a gyermek lelkében álta-,
lábán olyan magas piedesztálon áll, hogy onnan csak durva erőszak döntheti
sárba. Durvább erőszakot azonban el sem lehet képzelni, mint mikor maga az
anya tanúsít olyan viselkedést, hogy gyermeke előtt méltatlanná válik arra II
tiszteletre és szeretetre, mely általában az anyák homlokát övezi. A gyermeknek,
jó szeme van és ha látja, hogy anyja nem olyan, mínt a többi gyermeké, - ha
az anya nem tanusítja az igazi anyai szeretetet gyermekével szemben, - ha,
házastársát elhagyja s erkölcsileg kifogásolható, sőt erkölcstelen életet él: maga
szakítja el a szerétet szálait s maga iránt gyűlöletet vált ki gyermeke lelkéből,

Annak a somogyi parasztlánynak az apja fegyháztöltelék volt, anyja a
faluban rossz hírben állt. A budapesti kis gimnázistának pedig szintén azt
kellett látnia, hogy az anyja férjétől elválva olyan emberekkel élt bizalm as
barátságban, kik éppen nem hozzávalók. E mellett egy jelentéktelennek látszé,
de szerintem nagyjelentőségű ténykörűlményre kell itt rámutatnom, mely szin-
tén hozzájárulhatott a fiú lelkületének kialakításához, Az anya viszonylagos
jólét mellett nem vezetett háztartást, hanem a népkonyhából hozatott ételt,
tehát onnan, ahonnan csak a legszegényebb néprétegek élnek. Az apa házában
sem volt konyha. Hideg -tűzhelyek, hideg szívek, Mert bizony, bármilyen
prózainak látszik is, a konyhaheli tűzhelynek s az ebédlőasztalnak nagy szerepe
van a család összehozásában s egybetartásában. Az otthon gonddal elké-
szített s bizalmas beszélgetés közben együtt élfogyasztott ebéd és vacsora
nemcsak a testre, hanem a lélekre is üdítőleg hat. Az élet kűlönböző munka-
mezőin elfoglalt családtagok az ebédnél ,és vacsoráná! találkoznak, mely
helyes felfogás mellett nemcsak fiziológiai célokat szolgál, hanem bizonyos
foldg ünnepélyes aktus, amilyen már Krisztus korában is volt.

A kís gimnázistának tehát nem volt meleg otthona, nem volt szeretö SZÍvű
anyja. Nélkülözte az apai bölcs szígort is, így lelke mínt az iránytű nélküli hajó
hánykódott a sötét éjszakában. Az apáról azt állapítja meg az elsőbíróságí
ítélet, hogy «nenr ért rás a gyermekkel foglalkozni. Ha ez valóban így van,
úgy ez az apa felelösségérzetének teljes hiányát mutatja. Mert akit az Isten
gyermekkel áld meg, azért számadással tartozik. Az apának, úgy, mint az
anyának, rá kell érni arra, hogy gyermekével foglalkozzék, ez legszemélye-
sebb kötelessége, melyet másra áthárítani nem lehet. Ahol a nevelést a
szülők helyett kizárólag fizetett nevelőkre bízzák, vagy éppen egészen elhat-
nyagolják, ez mindig megbosszulja magát.
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És a másik apa, aki jóformán csalásokból élt s a fogházaknak és börtö-
nöknek volt állandó lakója, a lehető legrosszabb példát mutatta gyermekeinek

Mint fentebb már említettem, a bűnügybeli adatok szerint sem annak a
somogyi parasztlánynak, sem a budapesti gimnázistának az anyja nem élt
erkölcsileg kifogástalan életet. Csoda, ha az ilyen anyát a gyermeke nem
tiszteli s nem szeríeti ? A kis gimnázistáról azt állapítja meg az elsőbírósági
ítélet, hogy «anyját sohasem szerette, szégyelte, lenézte és nagyon gyűlölte».

Igen: a gyűlölet adta mindkét anyagyilkos kezébe a fejszét, de ezért
a ,!', yűlöletért elsősorban maguk az anyák felelősek

De felelős - közvetve - míndkét faktumért a társadalom is, mely az
ilyen anyákat kitermeli. Külön cikkel lehetne arról írni, hogy a mai társa-
dalmi élet ferdeségei. a szeméremsértő ruházkodás, viselkedés, társalgás,
tánc stb. hogyan s mennyiben járulnak hozzá az ily típusok kitermeléséhez.
E helyütt azonban elégedjünk meg annak megállapításával, hogy a társada-
lom minden rétegében' tapasztalható erkölcstelenségért felelős maga a tár-
sadalom is, mely eltűri, előmozdítja s ezzel színte szentesítí az erkölcstelenséget.
Puritán családjainknak, ideális célt szolgáló társadalmi egyesüléscinknek s
a hatóságoknak nem lenne szabad szemet húnyni az erkölcstelenség előtt,
hanem ostorozni s üldözni kellene azt. E téren egy kis radikalizmus nem
ártana s meg vagyok győződve arról, hogy senki sem vádolná alkotmánysertés-
sel vagy diktatúrával azt a kormányt, mely a szernélyiség jogait sem respele-
tálva erős kézzel nyúlna bele ebbe a kérdésbe.

Végül figyelmeztetnek ezek az esetek az egyház felelősségére is. Egészen
bizonyos, hogy ha az a két meggyilkolt anya az egyház tanítása szerint val-
Iásos és erkölcsös életet élt volna, nem esett volna áldozatul gyermekei fej-
szecsapásainak Viszont a két fiatalkorú anyagyílkos sem tette volna magát
egész életére szerencsétlenné, ha igazán vallásos nevelésben részesült volna.
Mert hiába állapítja meg a bíróí ítélet a kis gimnázistáról, hogy istenhívő:
Inem volt annak lelkében igaZti hit. A parasztlányka is hiába járt vasár-
naponként a templomba: lelkében a mélyebb vallásos érzés gyökeret nem
verhetett. Igy történt, hogy azt a mély szakadékot, amely a két fiatalkorú s
édesanyjuk közt támadt, igazi vallásosság hiányában nem tudták másképpen
áthidalni, mint az isteni és emberi törvényekbe ütköző cselekménnyel,

Mi lenne tehát az egyház tennivalója? Mint már sokan és sokszor meg-
állapították: iskolában és templomban nyiltan szembeszállni az erkölcstelen-
séggel, hittanórán és szószéken kérlelhetetlenül ostorozni a bűnt. Nagy fel-
adata van a vallástanításnak e tekintetben: arra kell törekednie, hogy a gyer-
mek erkölcsi érzékét kifejlessze és személyes felelösségérzetét felébressze,
mert csak az ép erkölcsi érzékkel bíró ember tud különbséget tenni jó és
rossz között és csak az Isten előtt való felelősség tudata tart vissza a bűntől.
A szószéki prédikáció pedig legyen a mai élet követelményeihez alkalmazkodó,
mid végig érdekes, a figyelmet lekötő s a lelkiismeretet felrázó szózat, mely
Isten színe elé allítja az embert, hogy tőle nyerj en erőt erőtlenségében.

E gyermektragédiák is mutatják, amit egyik püspökünk hangsúlyozott ez-
évi jelentésében, hogy t. i. «a családot a benne élő és ható tiszta erkölcs tudja
megvédeni a romlástól és bomlástól>. Minden igazi családvédelem ennek a
tiszta erkölcsnek az ápolásánál kezdődik.

(Budapest) Dr. Kring Jenő.
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KRÓNIKA
H betvenötéves Gyámintézet.

Hetvenöt éve, hogy Székács Józsefnek, «az ország papjának> kezdemé-
nyezésére - az akkor már nálunk is évtizedek óta áldott munkát végző német-
országi Gusztáv Adolf Egyesület példájára - megalakult a Magyarhoni Egye-
temes Gijámintézet. Székács Józsefnek és buzgó utódainak sok nehézséggel
kellett megküzdeníök, amíg vérré kezdett válni egyházunkban, a hívek kicsiny,
de egyre növekvő seregében a t Gyánűntézet szentígéje: «Annakokáért míg
időnk van, cselekedjünk jót míndenekkel, kíváltképpen pedig a mi hitünknek
cselédeível!» (Gal. 6, 10.) I

Az elhagyott, szétszórt es erőtlen tagokért, a másvallásúak közt a lelki
halál 'veszedelmének kített hittestvérekért való felelősségnek első, igazi segítő:
cselekedette válása a Gyáminlézet munkába állása. Mint az egyház lelki sze-
retetmunkájának önkéntes szerve, elsőnek látta meg a napjainkban már-már élet-
halálkérdésünkké lett szórványgondozási feladatunkat. A Gyámintézet mun-
kája - mint Igazi egyházi szeretel-munka - az Ige szolgálata; célja a szent-
ige tiszta hirdetésének és a szeniségek hamisítatlan kiszolgáltatásának lehetövé
tétele míndenütt, ahol őket nélkülözni kénytelenek a hittestvérek, - de
feladata az ige utáni vágynak a felkeltése és az igééirt való felelősségnek a
tudatosítása is; míndez pedig nem más, mínt az Egyház Urától nyert sajátos
karizrnáinak megfelelően a keresztyén igazság szolgálata!

A Gyámintézet hetvenötéves szolgálatában békebeli milliókat gyüjtött
híveink közt és fordított inséges gyülekezetek megerősítésére, - milliós vagyont
vesztett el a világháború, illetve az állami összeomlás következtében és még
így is hatalmas egyházmegye telnék ki azokból az új gyülekezeteinkből, ame-
lyeket tulajdonképpen a Gyámintézet templomépítő munkája hívott életre és
amelyekben így lehetségessé vált annak a lelki templomépítésnek a munkája,
amelynek méreteit, eredményességét emberi mértékkel és statisztikai ada-
tokkal kifejezni nem lehet... Áldassék mindezért Jézus szent nevel

A hetvenötéves Gyámintézet keresi azokat a gyülekezeteinket, amelyek
valóban el vannak 'látva Isten szent igéjével és nréltán várja tőlük - a min-
denfelől összegyült jubileumi adományokori túlmenően! - a hála áldozatát
a szent ügy állandó és odaadó szolgálatában!

A november 14-én Budapesten megtartott jubiláris ünnepen jól esett
ennek a lelkületnek a megnyilatkozását tapasztalnunk a Gyámintézet hivatalos
vezetői és a csonka haza mínden részéből felsereglett önkéntes munkásai
részéről, akik egy szívvel, egy lélekkel adtak hálát Istennek a hetvenöt &.v
szolgálati lehetöségeíért, - A leánygimnázium dísztermében megtartott ünnepi
kőzgyűlés Ziermann Lajos soproni lelkész és báró Feilitzscli Berthold jelen-
legi gyámintézeti elnökeink együttes elnökletével egyszerűségében is bensőséges
lefolyású volt. A jubilárís közgyülés jelentőségét fokozta az az örvendetes
tény, hogy Tesnádi Nagy András vallás .. és közoktatásügyi államtitkár olyan
meleg együttérzést dokumentálva hozta el a magyar királyi kormány üdvöz-
Ietét és hogy a három éve Gusztáv Adolf nevét címében is viselő Gyáminté-
zetünk hatalmas németországi testvérintézménye, a Gusztáv Adolf Egyesület
lipcsei központja elküldte hozzánk elnökét: dr. Gerber professzort, Az utób
binak üdvözlő beszéde, (le minden egyes megnyilatkozása is a hittestvéri egy"
ség lelki örömével tölthetett el mindnyájunkat, akik aggódó és féltő szerétettel
hordozzuk imádságunkban szívűnkön Jézus Krisztus tiszta evangéliumának
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éppen a lutheri reformáció szülőföldjén sok-sok megpróbáltatást kiálló szent
ügyét ...

Azzal a kívánsággal köszöntjük a hetvenötéves Magyarhoni Gusztáv
Adol] GyámintézeteI, hogy hűséges vezetöinek irányítása mellett soha meg
nem lankadó buzgósággal teljesíthesse egész Sionunkban az Ige expanziójának
és intenzitása fokozásának elválaszthatatlanul összetartozó szent szolgálatát l

J. L.

fl maqyar katolíkus történetirés gátjai.
Folyóiratunk hasábjain már volt szó az ifjú katolíkus történetírók munka-

közösségéröl, amely munkaközösség a mult «rnulasztásait» pótolva, igyekszik
új színt és új hangot adnli történetírásunknak. A Vigilia c. folyóirat első
száma izelítöt is adott a meglehetősen misztikus programmból, a tulajdon-
képeni cél és a nyilvánvaló tendencia azonban csak most kezd fokozatosan
kibiontakozni. E kibontakozásnak legújabb eredményéről óhajtunk az aláb-
biakban röviden beszámolni.

A Magyar Kultúra - Bangháék lapja - szeptember ő-iki számában Sz. R.
jelzés alatt "A magyar katolikus történetírás gátjai- címlen egy «felületes és
kétesértékű», tartalmilag teljesen valótlan és összekapkodott cikk jelent meg.
Kár az időért, amely elolvasásához szükséges és kár ezekért a soro kért, ame-
lyekben figyelemre méltatjuk. Mégis megemlékezünk róla, hogy olvasóink
kezébe jutva, esetleg kellőképpen tudják az abban előadottakat értékelni. Előre
is jelezzük, hogya Magyar Kultúra október ő-iki számában Balanyi György
piarista igazgató válaszolt e cíkkre s így a továbbiak során igyekszünk Bala-
nyi megjegyzéseit is ismertetni. '

A cikk 'elejétől-végig durva támadás a Magyar Történelmi Társulat el-
len, amelynek «életében a protestáns érdekek túlzottan érvényesülnek», és
amelynek «vezetőségében protestánsok vannak többségben», Ilyen bevezetés
után felháborodva állapítja meg a cíkkíró, hogy nem csoda, ha a Századok.,
a Történelmi Társulat hivatalos folyóirata katolikus szerzők munkáiról csak
«nyilvánvalóan tendenciosus bírálatokat- közöl, amikor "a Századok főprotes-
táns szerkesztöí és az általuk sugalmazott bírálói» szerint katolikus szerző,
katolíkus történetíró csak olyan lehet, aki módszertanilag iskolázatlan, szűk-'
látókörű, tekintélyekre támaszkodó .... szertelen, kicsinyes stb.». Nem mondható
azonban, hogy szerzőnk megelégszik csak elméleti, teoretikus megállapításokkal,
nem, tovább megy, adatokkal támasztja alá kijelentéseit. Sorra veszi a Száza-
dokban, az utolsó öt évben, főkép katolikus egyháztörténeti munkákról meg-
jelent bírálatokat és ezekből mutatja ki, hogy milyen szornorú sors vár arra
fl katolikusegyháztörténetíróra, akinek munkáját a Századok ísmertetésre
méltatja. Az már természetesen a sors különös játéka, hogy nagyobbrészt olyan
ismertetéseket sorol fel, amelyek katolikus szerzők tollából kerültek ki. Fel-
sorolja a «Iedorongolt» munkák között Hermann Egyed (katolikus paptanár)
A magyar katolikus papság az osztrák katonai diktatura alatt c. munkáját is
ugyanakkor, amikor az előző sorban éppen Hermann Egyed ismertetésére hivat-
kozik, mint amelyik alaptalanul és igazságtalanul állapította meg Juhász Kál-
mánnak A csanádi püspökség története c. munkájáról, hogy «adatszegény» és
«kétesértékű feltevésekkel van tele>.

Az ilyen és hasonló lehetetlenségek szép számmal találhatók a cikkben,
amelyeknek zagyva felsorolása után Ciceroként kiált fel a szerző: Quo usque
tandem Catilina? Meddig «kötelesek tűrni a katolíkus történetírók a Századok
piszkálódásait ?» Hisz «a Magyar Történelmi Társulat és folyóirata, a Századok,
már úgyis utolsó életszakaszában van, kimúlása elkerülhetetlen. A katolikus
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történetírók és történetkedvelők leghelyesebben teszik, ha a süllyedő hajóról
leszállva, Katolikus Történelmi Társulatba tömörülnek és Katolíkus Történelmi
Szemlét adnak ki ... Az az óhajunk - írja az illusztris szerző -, hogy a ka-
tolikus történetírók és történetkedvelők mielőbb a saját szigetükön együtt
legyenek, ahová nem hatolhat fel a rosszindulatú bírálatok szennye, iszapja •.

Eddig a harcias cikk, lássuk most Balanyinak a válaszát, akit elfogultság-
sággal még Bangháék sem vádolhatnak. Balanyi a legnagyobb tárgyilagos-
sággal megállapítja, hogy a cikk «tartalmában és hangjában egyaránt messze
túllő a célon» és az a komoly katolíkus történészeket arra készteti, hogy «óvást
emeljenek ellene». Szerinte a szerzö «a protestáns elfogultság kiáltó példáiként
jó kétharmad részben olyan krítikákat említ, melyeket katolikus szerzők, részben
a katolikus történetírók munkaközösségének kiemelkedő tagjai írtak». e . •. aki
- tehát - mindjárt az alaptételben ilyen tévedést követ el, az igazán nem'
tarthat rá igényt, hogy állításait kornolyba vegyük». Ami a Történelmi Társulat
protestáns jellegére vonatkozik, «legyen szabad annyit megemlítenünk, hogyl
elnökeí gr. Mikó Imre és br, Kemény Gábor kivételével eddig mind katoli-
kusok voltak, köztük két püspök: Horváth Mihály és Ipolyi Arnold. Katolíkus'
mostaní elnöke is: Hóman Bálint. Ami pedig a Századokat illeti ... diák korunk
óta forgatjuk lapjait, de egyoldalú protestáns irányzatot sohasem észleltünlo
benne».' ,

Ezek Balanyi megjegyzései, amelyekhez mi még szerényen csak azt sze-
retnénk hozzáfűzni, hogya Magyar Kultúra «neves» és névtelen munkatársaí,
ha valóban a magyar kultúra munkásai lennének, nem törekednének a csak-
lJlem 70. éve fle!b.nálló, eredményekben és sikerekben gazdag Történelmi
Társulatot aláaknázni és felrobbantani és nem lelnék örömüket a felekezeti
ellentétek kiélezéséhen.

Vagy talán Bangháék célkitűzései között ezek szerepelnes a vezető he-
lyen, s a 'Magyar Kultúra hasábjai a rombolás és bomlasztás, nem pedig az
építő és alkotó munka szellemének állanak rendelkezésére? A sok baj és csa-
pással sújtott hazánkban a pártoskodás és viszálykodás tűzét élesztgetni nem
jelent, s nem 'fog a jövőben sem dicsőséget jelenteni. ' -T.

Levél egy falusi iskolából.
fIbol egy darab kenyér az ebéd.

Bekőszöntöttek a hideg, nyirkos őszi napok. Barátságtalan szótlanság
űli meg a falut, a mezőt. Az ernberek is hallgatagok. Fázósak, A kalap vagy
a bőrsapka is éppen csak megmozdul köszönéskor, - Jóformán még el sem
hangrott a déli harangszó, már egy csapat agyonfoltozott ruháj ú gyermek újra
itt van az Iskolámban. Siettek vissza melegedni, mert az otthónuk hideg.

Egy székesfővárosi tanítótársam a mult télen meglátogatta iskolámat,
Megrökönyödött, hogy mennyi a sápadt, gyenge csontozatú, kevéshúsú növen-
dék és milyen kevés egészséges, pírosarcú, pufók falusi gyermek van! En nem
csodálkoztam. Csak keserűséggel hallgattam, hogyaszékesfőváros napközi
otthonaiban hetenként ötször van háromfogásos jó ebéd, friss hússal s a
tésztá; napok is kiadósak. Azonkívül tízórai, uzsonna. Ellátás írószerrel, hasz-
nálható jó tankönyvekkel, cipővel, meleg téli ruhával. S falun? Saját erőnkből
csak írószer- és tankönyvsegélyt tudunk adni. A vármegyei inségakció révén
egyszer kaptunk 10 öltözet ruhát. Az anyagi segély elenyésző. Pedig a szegé-
nyebbsorsúakra, a törpebirtokosok, 'napszámosok és gazdasági cselédek gyer-
mekeire de ráférne! Tényeket írok le. NeJ;I1veszek el, nem teszek hozzá. -
Falun télen nem délben főznek, hanem 'reggel és este. Heggel tehát jólla-
kottan jön el a gyermek iskolába. Délben öt percre hazafut, hogy egy darab



304

kenyeret, vagy reggeli «maradékprószáts magához vegyen. Sietve jön vissza,
Inert az iskola meleg, de az «otthon» hideg! Ebédet nem főznek, hiába pedig
csak nem tüzelnek! Sok helyütt az fényűzés. A férfiak az istállóban időznek,
az asszonyok meg nagykendőkbe burkolva foltozgatnak a hideg szobában.
Ezért télen napközben az iskola inkább otthona a gyermeknek. Az éhségét
is jobban feledi ott. Mert a szegényebbje éhezik. Gyomra rég elfeledte a reg'r
geli rántottlevest. Falun Iöétel a leves. Leves helyett esetleg 2 dl tejel, a
héjában sült vagy főzött burgonyát, a «szegényember fánkjáb , vagy kukorica-
lisztből készült «prószát» es kását reggeliznek. Az este meg még messze van.
S mi vár a gyermekre este? Amit reggel evett: egy kis pohár tej, vagy pár
darab sült burgonya, esetleg rántottleves. Erre könnyű rámondani. hogy meg
lehet vele elégedni. De míkor reggel ismétlődik a rántottleves, délben a «csak
egy darab kenyér», este a két dl tej, vagy a sült burgonya?! Aztán ismétlődik
harmad-negyednap, hétrökhétre. Állandósul egy hónapra, egy hosszú télre!
Szegénységet, elesettséget éreztető elmulhatatlansággal... S mi az értéke és;
következménye az ilyen egyoldal ú táplálkozásnak? Mégis, mikor délben kér-
dem a kis Szakács Feritől: mit ettél '1 lázongás nélkül, vágytalan lélekkel Ie-
leli: «kenyeret». Hát még mit? Magátólértetődő hangon: «mást semmit». Mert
item jut. A megértéshez közlőm egy cselédnek egy évi fizetését, szept. H
értékesítési lehetőségek szerínt: 4.5 q búza = 70 P, 9 q rozs = 117 P, 3.5 q
árpa=49 P, napi 1:51 tej évi értéI~e=.54.75 P (ll 10 fillér), egyévi készpénz
16 P, 1200 '0 öl föld haszna = 54 P, (idén a tengeri drágasága miatt emel-
kedett ennyire), 15 éves fiának évi napszámkeresete = 84 P. Egyéb jöve-
delme: 12 éves fiának fizetése állatok őrzéséért egy nyárra: 25 P és élelem,
2 drh sertésért kapott 58 pr-t, baromfiból. tojásból árult 10 PLt. E::vi- .bevé-,
tele: 537.75 P. Egy hónapra jut: 44.81 P Ebből az összegből él hatodmagával.
Pedig ilyen bevétele nem sok családnak van. S akinek több van, az fehér
holló. ; .

Több cselédnek is összeszámítottarn mindennernű bevételét. Az átlag
.40-41 P egy hónapra, Más falvakban is ennyi egy cseléd havi [övedelrne,
Akinek 4-5 hold földje van, az a nyári arató- és napszámostnunkával keres
még annyit, hogy földje hozadékával együtt havonta kb. 55-58 P jut megél-
hetésre. Ebből kell egyházi-állami adót fizetnie, nagyszámú családját ruházni
és élelmezni. Faluhelyen pedig «ég a ruha» (gyorsan szakad) az emberen!
A. 15-20 holdas kisgazda sem tud félrerakni a jövedelméből. Pedig a magyar
parasztra azt éppen nem lehet rámondani, hogy pazarló, vagy nem előre-
látó. Inkább nagyon takarékos. Az igénytelensége sokszor bosszantóan nevet-
séges. Jellemző példát említek. Sok egészséges, tágas, nagyablakú. szép lakást
építettek falvakon is, azonban a háznép kamrákban és az Ú. n. füstös kony •.
hában zsugorodík. Ez a magyar falunak elég általános jellemvonása. Tehát
a higiénikus elvek szerint épült szép falusi házak nem mindig jelentik gaz-
dáik egészségügyi és kultúrális igényeit! De van örvendetes jelenség is. A leg-
szegényebb ember is Lelkén viseli gyermekeinek elemi ískoláztatásí ügyét és
többet törődik vele, mint a multban. -. Mennyivel egészségesebb légkör venné
körűl a falusi gyermeket, ha anyagi segély s falusi jóléti intézmények könnyí-
tenének szüleínek sorsán! Ha a lélekhez férkőző tanítás emelné a falusi emf-
ber lelki életének színvonalát !

Nyirkos ősz után itt a hideg tél. Karácsony közeledtén sokat hallunk a
szegényekről. Beszélünk a «szegények karácsonyáról». Beszélni nem nagy tett.
Puszta érzelgősség, sőt őszinte részvét, belső ellágyulás nem az a fajtája a
felebaráti szeretetnek, amely itt segíthet. A falun sok a nélkülöző testvérünk.
Az egyre súlyosodo helyzet ismerete sürgetőleg követelí tőlünk végre a meg-
felelő tetteket is. Tetteket, ameddig még nem késő. .

(Szergény) Vineze Lajos.
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SZÉLJEGYZETEK
A felekezeti békéről
mondotta egyetemes felügyelőnk ez-
évi megnyitójában az egyetemes köz-
gyülésen : «II. Rákóczi Ferenc Magyar-
országán, amelynek egén a cum Deo
volt a vezércsillag, a felekezetközötti
viszonyok akkori állásához viszonyítva
az egyházak olyan összefogása szü-
letett meg, amely ma is példaképül
szolgálhat. A szécsényí országgyűlés
emlékérmén megrajzolt kép: a közös
oltár, amelyen három egyház papja
együtt áldoz és az emlékérem felira-
tában kifejezett tény: «ooncurrunt ut
alant» ma szinte elérhetetlen ábránd-
nak tűnnék fel, ha a kommunízmus
bukását követett nemzeti ébredezés,
sajnos, rövid életű keresztyén össze-
fogása nem tett volna bizonyságot a
mellett, hogy a kép és jelmondat
egyaránt valóság lehet, csak komolyan
akarni kell. Csak hatalmi érdekek szol-
gálata helyett alázatos istenszolgálat
legyen minden egyház legfőbb törek-
vése. Csak egymás szerétetlen bírál-
gatása, kíméletlen és igazságtalan ítél-
getése helyett mindenik a maga iga-
zaival igyekezzék minél hívebben sá-
fárkodni. Csak a 'maga sajátos karak-
terének ápolása s kidomborítása mel-
lett míndenik megtanulja felismerni s
s értékelni a másik sajátos értékeit
és isteni küldetését».

Bibliahetet
rendezett, mint már évek óta, ez évben
is az elmult hónap folyamán a Brit
és Külföldi Biblia Társulat. Bár e hét-
nek nem volt meg a szokásos beha-
rangozása újságokban, reklámokban,
mégis érdemes rá felfigyelni. Minden
külső reklám nélkül II Biblia még mín-
dig a legtöbbet olvasott könyv. Csak
a Brit és Külföldi Biblia-Társulat éven-
ként kb. 10 millió Bibliát, illetve bib-
liarészt ad el a világon s több mint
száz éves fennállása óta az általa
eladott Bibliák, Ojtestámentomok, vagy
bibliarészek száma meghaladja a 450
milliót! Mícsoda óriási számok I Ha-

zánkban is a Biblia a legtöbb et olva-
sott könyv. Nálunk évenként kb.60
ezer Biblia, Ojtestámentom és bíb-
liarész kel el. Hol marad ,el ettől
még a legszenzációsabb könyv sike--
re is! A Biblia nem új, változó szö-
veg, melynek újsága vagy meglepő
szenzációi szereznének vásárlókat. Ezt
jó meggondolnunk e számoknál. Mert
mutatják az éhséget, mellyel népünk
a Bibliát várja és fogadja. De e té-
nyek figyelmeztetik is egyházunkat:
ezt az éhséget ki kell elégíteni, min-
den prédikációban meg kell elevened-
[nie a Biblia nyomtatott betűjének,
hogy Isten Igéje legyen. Csak így
lesz több a bibliaterjesztés emberi si-
kernél, csak így táplálja a betű a lel-
ket.

"Az Úr katonái."
E mellett a darab mellett, mely az

egyik fővárosi színház müsorán he-
tek óta szerepel, 'nem mehetünk el
szó nélkül. Végre a színpad ráesz-
mélt arra, hogy van téma a szerel-
mí háromszög csőmörlésig feszegetett
változatain kívűl is. S mégis: noha
existentiális lelki problémák 'fog-
lalkoztatják a szereplöket, számunkra
mindazonáltal nagy csalódást jelen-
'tett ez a darab. S ez a csalódás egye-
nest a megdöbbenésíg fokozódik, ha
tekintetbe vesszük, hogy a darabban
elénk táruló vallásosságot a katolikus
sajtó (pl. a Vigilia legutóbbi száma)
mint korrekt katolíkus vallásosságot
állítja elénk Szinte érthetetlen, hogy
olyan emberek, akik ragaszkodnak a
bibliai kinyilatkoztatáshoz, ennyire
Krisztus nélkül való vallásos életet él-
jenek Viszont ez érthetővé teszi a
szereplők ingadozását, vergődését, vég-
ső krfzisekig fokozódó válságait. A
perííérián föl-föltünedezik ugyan Krisz-
tus személye és jelentősége - mind-
össze két alkalommal -, de csakis a
periférián. Nem is fogadhatjuk el épen
ezért, hogy ez a darab a hit prob-
lémáját tárgyalná s annak a lénye-
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gét juttatná kifejezésre. Ez a hit,
amelyről itt szó van, teljesen emberi
síkban érvényesülő erőfeszítés, annak
elhivése és elhitetése, hogy Boldog
Martin József csodákat tesz s így mél-
tó a szentté avattatásra. Mi, akik Is-
ten Lelkének a műve és ajándékakép-
pen vesszük a Krisztusban lett ke-
gyelmet megragadó hitet (1. Kis Káté
3. hitágazat magyarázata), ezt a da-
rabot csak tapogatódzó kísérletnek te-
kinthetjük. A bibliai tájékozódás tel-
jes hiánya a siralmas fogyatkozása en-
nek a darabnak, amely különben dra-
maturgiai szempontból is lehetetlen al-
kotás és csak néhány ügyesen megírt
jelenete révén tudja biztosítani a szín-
padi hatást.

A svéd szociáldemokrácia
egyik legutóbbi stockholrni gyűlésén
hivatalos nyilatkozatban foglalkozott
azzal a váddal, amely több külföldi
párt szervezet részéről már ismételten
érte a svédországí szociáldemokrata
munkáspártot, hogy miért nem tesz
még csak kezdeményező Iépéseket sem
az dllamegy ház rendszerének meg-
szüntetésére. A svéd szociáldemokrácta

_. így szól a nyilatkozat egyik ér-
dekes része - tisztán látja, hogy a
svéd (= ágo hitv. evang.) egyház mí-
lyen magasrendű vallásos élettipust
képvisel és valósít meg, amelyet a
svéd nemzet nem nélkülözhet; attól
tart, hogy az államegyház rendszeré-
nek megszüntetésével igen nagy ha-
nyatlás következnék be a nemzet lelki
és szellemi életében, mert arra a fokra
hanyatlanék le a svéd keresztyénség.
amelyet a különféle vallási felekezetek
(szekták) képviselnek. -

Bár az egyházat sohasern téveszti
meg a világ tetszése vagy nem-tetszése,
mégis érdemes a fenti megnyilátko-
záson elgondolkoznunk minekünk,
minálunk!

"Hit és Élet"
sorozatunkat jelen számunkban lezár-
juk. Végig mentünk az egyházi, szo-
ciális, gazdasági, nemzeti élet számos
kérdésén s igyekeztünk világos, rövid
tanítást adni e ma oly égetően fon-
tos kérdésekben. Olvasóink nagy ré-
sze különösen nagy hálával vette e
tanítást, mutatva, hogy mennyire szük-
ség van ma rá.

ÚJ KONYVEK
Három orosz 11"0
egy-egy könyve fekszik előttünk, melyek
tartalmuk különbőzősége ellenére is szo-
rosan összetartoznak, mivel mindegyik se-
giti feltárni korunk irtózatos válságának a
gyökereit, Közűlök Berdjajev Nikolai
neve nálunk a legismertebb, A magyarra
is lefordftott "Az új középkor" C. könyvé-
nek folytatása most jelent meg "Das
Schicksal des Menschen in UDserer
Zeit" címen [Luzern, Vita Nova-kiadás,
100 lap, ára 3'50 sv. frank),

Az itélet, mely alá az emberi történelem
kerül a világháborúban robban ki és min-
dent elárasztó kaoszba taszítja az emberi-
séget. Benne tárul fel a modern ember
borzalmas sorsa: a humanizmus megfosztja
az embert emberi méltóságától, a liueraliz-
mus szabadsága végeredményben új rab-
szolgaságra vezet és az új diktatórikus
rendszerek nem tudnak új életet teremteni.
Majd elvonulnak szemünk előtt a jelenkor
új világtörténelmi hatalmai, alapvető szellemi
áramlatai és segítik megfejteni arcvonásai-

nak titokzatos zártságát, hogy megértsük a
végső konkluziót: a jelenkor válságából
csak egy új szellemiség vezethet ki ben-
nünket és pedig új keresztyén szellemiség,
melyben "az lsten iránti szeretet egyúttal
szeretet az emberek iránt is, az evilág
hatalmából való felszabadulás pedig egyúttal
szeretet a teremtmények és lsten világa
iránt" (99, lap), Berdjajev e könyve mely-
ben a csodálatos világosan látás egyesül a
mélységes keresztyén hittel, alapvető munka
azoknak, akik korunkban tájékozódni akar-
nak. Ugyancsak a korunkban való tájé-
kozódásnál lehet segítségünkre ArseDÍew
Miklós "Der urchristIiche ReaUsmas
and die Christenhelt der Gegenwart"
c, műve (2 kötet, 1933 és 1935, Kassel,
Bareareiter kiadás, egyenként 2 RM), A
rendkívül nagy olvasottságű szerző végig-
vezet bennünket korunk vallásos és teoló-
giai irányzatain és mindenütt igyekszik ki-
mutatni azokat a mozzanatokat, melyek az
őskeresztyénség realizmusának a megúiho-
dásár6l tanuskodnak. Ebből igyekszik ki-



mutatni, Iogy "Krisztus ereje a mi időnkben
is munkálkodik és talán különös erővel -
a nyomorúságok és szenvedések közepette
is". - A bün erejének irtózatos feIhalmozó-
dása napjainkban, valamint a világválság
kirobbanásig feszült bizonytalansága rend-
kívül tanulságossá teszik a még 1900-ban
elhunyt kíváló orosz gondolkodó, Solow-
jow Vladimir "Die Erzahlung vom
Antic:hrist"c. elbeszélését. [Luzern, 1935,
Vita Nova-kiadás, 90 lap, ára 3,25 sv. frank).
Szeloviov csodálatos éles látással ismeri
fel a Gonosz démoni hatalmát és erejét s
hivő orosz lelkének a bizodaimával rajzolja
meg Krisztus eljövetelét és birodalmát.
Szava meglepő frisseséggel és üdeséggel
hangzik - érdemes volna magyarra is le-
fordítani. K.

Hirzei, Stephan: Der Graiund
die Brüder. Gotha, 1935. L. Klotz
kiadása. 359 lap; ára kötve 4'80 márka.
A könyv Zinzendorf Miklós Lajos gróf

étet ének és a herrnhuti "Brüdergemeine'
keletkezésének történetét nyújtja. De nem
valami száraz életrajz vagy unalmas törté-
neti munka, és nem is regény. A keresz-
tyén kegyességtörténet egy igen érdekes
részletének ügyes megelevenítése ez a
könyv, amelynek a szerző bevallása sze-
rint hármas célja van: tanítás, építés és
intő figyelmeztetés a mai, vallási téren
moz galmas kor kereső embere számára.
Olyan ember írta ezt a könyvet, aki csodál-
kozó meglepetéssel ismerte meg közelebbről
Zinzendorf életművét, de nyitva maradt a
szeme egyoldalúságainak meglátására is. Fi-
nom beleérzéssel rajzolja meg Zinzendod
egyéniségének rokonszenves vonásait, de
ügyesen szemlélteti azokat a belső és külső
nehézségeket is, amelyek munkája elé tor-
nyosultak. Érdekes szerep jut ebben a
pletykának, kósza mende·mondának is, ami-
ben részben a kor hangulata és gondolko-
zása tükröződik. A szerző nagyszerű elbe-
szélő képessége valóban élvezetes és egy-
ben tanulságos olvasmánnyá teszi a köny-
vet. W. D.

Grüner V.: Schleiermacher
und die Dorpater Theologie.
Bertelsmann, Gütersloh. 1934. 26 lap.
1 RM.

A dorpati egyetem több mint 100 éves tör-
ténete folyamán - 1802-ben alapftotta I.
Sándor cár - a német teológiai irányok-
kal párhuzamosan haladt. A racionalizmus
reakciójaként létrejövő schleiermacheri teo-
lógiának a hatása, mint általában minden
egyetemen, úgy a dorpátin is mint ellen-
hatás érvényesült. Az orthodoxiával szem-
ben mint eleven érzelemmel teljes kegyes-
ség. Az édeskésen tolakodó, tudománytalan
pietizmussal szembekerül Schleiermacher
józan, Platonon és Kanton iskolázott szel-
leme, amely a tudományt, mint az igazság-
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keresés formáját nagyrabecsüli és a vak
rajongást elitéli. Végül egészségesen befo-
lyásolja az egyetem szellemét a szűklátó-
körű koníesszionalizmussa! és türelmetlen
dogmatizmussal szemben Schleirmacher
életátfogó és egységesítő univerzalizmusa.
Schleiermacher lényegtörekvése, hogy a
vallás ne legyen életdekoráció, hanem
"exisztenciális" viszony, amely meghatá-
rozza az élet egészét, nem tévesztette el a
hatását.

Ez a Luther-Akadémia Sondershausenben
tartott nyári ülésén elhangzott előadás, nem-
csak mint történeti ismertetés kiváló, ha-
nem értékelésének helyes szempontjai a
mai teológiai helyzet birálatához is értékes
alapot szolgáltatnak, R. L.

Asmussen Hans: Die Seel-
sorge. 2. kiadás. Műnchen, 1934.
Chr. Kaiser-Verlag. 229 1. Ara kötve
4'90 RM.
E kiváló munka a "Pfarrbücherei für

Amt und Unterweisung" c. gyűjteményes
vállalat első köteteként jelent meg. Nagyon
jellemző, hogy a lelkipásztorkodásról szóló
mű nyit meg egy könyvsorozatot, amely a
gyakorlati lelkészi szolgálat számára akar
elméleti segítséget nyújtani. Már ez a kő-
rülmény is alkalmas arra, hogy a figyelmet
magyar viszonyaink közepette is, ahol a
tömegek megnyerését célzó evangélizációs
megmozdulások a legfontosabb egyházi
teendőkként nyomulnak előtérbe, megint
a kimondottan az egyes lelkek javával
törődő lelkipásztorkodásra irányítsa. De
még jobban nyeri meg a figyelmet a lel-
készi munkának ezen ága számára magá-
nak a könyvnek az elolvasása. Szinte azt
lehetne mondani, hogy új örömöt fakaszt
és új bátorságot ád, de egyúttal új, céltu-
datos irányítással is szolgál az egyéni lelki-
pásztorkodásnak talán legnehezebb tevé-'
kenysége számára.

Asmussen nem akar a lelkipásztori gya-
korlat számára részletes, kazuisztikus uta-
sításokat adni. Célja elsősorban annak ki-
domborítása, hogy a gyakorlati lelkipász-
torkodásban sem merülhet fel semmiféle
lényeges kérdés, amelynek megoldását nem
az egyháznak a keresztről szóló központi
tanításából kiindulva kellene megkísérelni.
Fejtegetéseiben először a lelkipásztorkodás
mai helyzetképévei foglalkozik és kimondja
a lesújtó itéletet, hogy többnyire csak
egyes ritka esetekben lehet igazi "lelki-
pásztorkodásról" szó, Azután igen érdekes
módon kűlönbséget tesz lelkipásztorkodás-
lelkigondozás (Seelsorge) és lelki vezetés
[Seelenfűhrung] között. Szerinte az első
úgy viszonylik a másodikhoz. mint az evan-
gélium a törvényhez. A lelki vezetés cél-
tudatos, tervszerű nevelés, a lelkipásztor-
kodás-gondozás szuverén isteni történés,
melynek a lelkipásztor tulajdonképen csak
eszköze és melynek célja, hogya másik



308
lélekben pozitiv módon végleg tisztázódjék
az embernek Istenhez való viszonya. Végü
a lelkipásztorkodásnak és a lelki vezetési
nek részletesen - és igen megragadó mó-
don - kifejtett szempontjait szintén rész-
letesen alkalmazza a keresztelés, a házas-
zágkötés, a temetés, a beteglátogatás
lelkipásztori alkalmaira és a záró fejezet-
ben, amelynek jellemző módon "Az, aki
más" (Das Andere] címet adja, arról az
objektiv isteni történésről szól, amely a
kézrátétel nyomában járó testi gyógyulá-
soknak és a gyónást követő bűnbocsánat
nak hátterét alkotja.

Asmussen könyve alkalmas arra, hogy
új bátorsággal és új munkakedvvel ajándé-
kozza meg a lelkipásztort nehéz hivatása
teljesítéséhez. Hozzá kell még tennünk,
hogy szinte prófétai erejű részleteivel éb-
resztőleg hat és a szó szoros értelmében
épít. B. O.

Seeberg Reinhold = Zur Ethik
der Bergpredigt. A. Deichert
kiadása Lipcse, 1934. 84 lap, 2'80 RM.
E rnű a napjainkban nagyon is aktuális

kérdést nagy alapossággal tárgyalja és meg-
állapításai a jelenkor vallási harcában is
igen jól használhatók fel.

Megállapítja, hogy Máté evangélista írói
terv alapján csoportosítja Jézus beszédeit,
fgy a Hegyi Beszédet is i ezzel szemben a
Lukács cv.vban meglevő rövidebb forma
(6, 20-49) tekinthető a beszéd eredeti iro-
dalmi fíxirozásának. Ennek későbbi redak-
ciója, azaz kűlönbözö alkalmakkor elhang-
zott jézusi beszédekkel való kibővítése a
Máté-féle közlés, amelyet azonban mégis
jol!gal lehet ill. kell jézusi eredetünek
tekinteni.

A Mt.-féle közlés gyüjteményes jellege
mellett is Jézusnak az individuális és
egyúttal szociális morálra vonatkozó kőz-
léseit tartalmazza megfelelő vallási megala-
pozással, valamint Jézusnak a törvényhez
való viszonya világos kifejtésével. Lukács-
hoz viszonyítva már fejlettebb viszonyokat
tételez fel, feltünik már a pogánykeresz-
tyénség is, az érintkezés a pogány és zsidó
keresztyénség közt, valamint a zsidóságtói
való egyre határozottabb elkülönülése.

A Hegyibeszéddel akár tudományos, akár
gyakorlati célból Ioglalkozásnál R. Seeberg
munkáját nagy haszonnal forgathatjuk ;
benne egy hosszú, hűséges teológiai mun-
kában eltöltött élet kikristályosodott meg-
állapításai találhatók a tudományos mun-
kában is hívő keresztyén lélek :világábó1.

Kiss Jenő.

Sammetreuther J. : Predigt-
meditationen über die Altkirch-
lichen Episteln und die Eisenacher
(neuen) Evangellen. Kaiser-kiadás, Mün-
chen, 1935, 277 1. Fűzve 4.60, kötve
5.60 RM.
Sajátságos és újszerű könyv, de igen

hasznos segítsége lehet az evangélikus ige-
hirdetőnek. Meditációk! Nem kidolgozott
prédikációk, s nem is vázlatok. Nem rész-
letes írásmagyarázat. Meditációk abban az
értelemben, ahogyan egy igehirdetői hiva-
talában nagy felelősséget érző lelkipásztor,
az egész Szentírás egységes gondolatvilá-
gában élve, meglátja és papírra veti az
egyes perikopák mondanivalóját. Nem ad
készet és minden további nélkül átvehetőt
a mi számunkra. Nem teszi feleslegessé a
mi aktivelőkészülő munkánkat, Egyszóval
nem mankó I De segítség, mert magunkat
is komoly meditálásra késztet. Sebben
van értéke a számunkra.

A szerző bele mer nyúlni a problémákba,
jól ismeri, sokat idézi Luthert. Az egyes
perikópák összefüggésére is tekintettel van
s ezzel az egyházi esztendő elevenen áll
előttünk. S csak még egyet: e könyv ol-
vasgatása nyomán bizonyára velem együtt
sokaknak ajkáról elhangzanék az az óhaj-
tás - talán nem is új, - hogy kidolgo-
zott, vagy vázlat. prédikációk helyett ezek-
hez hasonló meditációkat közöljön a mi
nagyrahivatott "Lelkipásztor" -unk is 1

Ugyancsak Sammetreuiher J. szerkeszté-
sében és kiadásában jelenik meg fűzeten-
kint egy prédikáció-sorozat : Bekenninis-
Predigten címen. Eddig 6 füzet jelent meg.
(Kaiser-kiadás, München, füzet je 0.55 RM.)
A hitvalló közősség vezetőinek hangja ez
az igehirdetésben. Aktualitás van bennük
elég: harc az egyház tiszta tanításáért. hol
az igazság? - az egyház elvilágiasodása, a
kereszt hordozása sorsdöntő órákban ...
De azért nem politikai csemege egyik sem.
Igéhez és hitvalláshoz kötött igehirdetés
valamennyi. Külön ki kell emelnünk Beck-
mann düsseldorfi lelkész hatalmas beszédét,
mely világosan összefoglalja, hogy mit is
akar ez a hitvalló közösség : "Mi a reíor-
mátori hitvallású evang. egyház akarunk
lenni és maradni, mert ez Jézus Krisztus
igazi egyháza." &110& Lászl6.

Folyóiratszemle ..
A "Luthertum" (A.Deichert kiadása

Leipzig) f. é. októberi számában Ortenbur-
ger Adolf a porosz egyházi unió ellen vívott
azon sziléziai harcokkal foglalkozik. melyek
az evangélikusok egy részét kivándorlásra
kényszerítették, a kivándorlottak alapítot-
ták meg az ausztráliai evang. egyházat.
Schomerus a keresztyén házasság kérdé-
sével foglalkozik.

A Deutsche Theologie (Kohl-
hammer kiadása, Stuttgart) f. é. október-
novemberi száma közli Weiser tanulmányát
az ószövetségi tudomány teológiai feladatá-
ról, Wolff és Gogarten a kinyilatkoztatás
és történelem egymáshoz való viszonyának
kérdésével, Müller Frigyes pedig a népek
fejlődésének a keresztyénséghez való viszo-
nyával foglalkozik. K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. ~arDer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A fol1óirat elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.
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Levelesláda ..
Több olvasónk fordult hozzánk azzal a kérdéssel, hogy mi a vá-

laszunk a "Magyar Kultúra" VI. Sándor pápa és Luther címen közölt
(ugyan még befejezetlen) és Luther személye ellen intézett minősíthe-
tetlen támadására. ,Mi nem tartjuk érdemesnek, hogy komoly formában
szót vesztegessünk az ilyen kificamodott "tárgyilagosságú" okvetetlen-
kedésekre, amelyek nek tendenciája nagyon is nyilvánvaló. Pedig kitünő
alkalom volna ez arra, hogy pl. VI. Sándor pápa alakját és az egész
'renaissance-pápaságot a maga igazi mivoltában megvilágítsuk. sőt tovább-
menőleg éppen az inkrimáll cikk szerzőjének módszerével rávilágítsunk
az ő egész "szellemi" világára és "erkölcsi" felfogására. De hát mi
Luthernak és a reformációnak igazolását nem a renaissance-pápaság
hallatlan erkölcsi romlottságában látjuk. Viszont, hogy a "Magyar Kul-
túra" még ma is ilyen eszközökkel igyekszik Luthert lehetetlenné tenni,
ez odaát a rossz lelkiismeretnek bizonyítéka. Mi nem óhajt juk közőu-
ségűnket ilyen és ehhez hasonló csemegékkel táplálni, - undorral
fordulunk el a felekezeti polémiának ettől a fajától, még ha százszor is .
belénk kőtnek hasonló módon, A mi törekvésünk továbbra is a tiszta
keresztyén igazság szolgálata marad. Az ilyen jelenségek éppen arról
győznek meg, hogy a reformáció még távolról "sem végezte el fel-
adatát s ma még fokozottabb mértékben szűkség van a reformáció
tiszta üzenetének és igazságainak hirdetésére. A mi válaszunk tehát az,
hogy ezt a feladatunkat' igyekezünk még jobban elvégezni s alkalom-
ádtán hozunk majd olyan cikkeket, amelyek Luther házasságát, a há-
zasságról és egyéb erkölcsi kérdésekről vallott felfogását minden polé-
mia. nélkül fogják ismertetni,

Kérjük hátralékos előfizetőinket előiizetésük
, rendezésére! •

Karácsonyi ajándékul alkalmas: ,

.Lic, Dr. Karner Károly:

"Máté evangéliuma"
c. könyve, mely az evangéliuni új fordítását és részletes magyarázatát
tartalmazza,

Ára fűzve 5'- P, kötve 6'20 P.
A "Keresztyén Igazság" előfizetőinek .fűzve 3'SO P, kötve 4'SO P

[portó 20, ill. 40 fl. Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66.



Olvasóinkhoz.
Jelen számunkkal befejeződik a "Keresztyén Igazság" második

évfolyama. Isten iránti mélységes hálával állunk meg e határkőnél.
Reménységek, bizakodások és aggodalmak között indultunk el két évelőtt
evangélikus egyházunh. művelt rétegeinek szolgálatára, Isten reménységen
felül megsegített bennünket, igazolta bizakodásunkat és megszégyenítette
aggodalmainkat. Dicsérjük érte az ő szent nevét!

Ugyanakkor köszönjük a támogatási mindazoknak, akik szándékunkat
megértve mellénh álltak. Tudjuk, hogy még igen távol vagyunk célunhtol :
hogy evangélikus intelligenciánh egyházunknak egyseges, összeforrt, a
hitvalló ősök tiszta eoangéliomi hitében élő, magyar hazáját hűséggel
szolgáló seregéoé legyen. A "Keresztyén Igazság" azért a jövőben is
folytatja munkáját az eddig követett irányban. Szolgál továbbra is az Ige
tanitásáual, irányt mutat a keresztyén hit és élet kérdéseiben, megvilágifja
korunk szellemi áramlatait, az örökkévalóság mértéhe alá igyekszik állítani
a magyarság vajudó problémáit és egyházunk életének aktualitásait.

Mindehhez azonban szüksfgünk Qan olvasóink fokozott támogatására.
Kérjük, mélyedjeneh el ezeretettel a "Keresztyén Igazság" tartalmában.
Legyenek a benne meglátott keresztyén igazságnak vallói és válla lói.
Keressék a közvetlen kapcsolatot folyóiratunk munkatársi körével és
fogadják jó sziooel a szerkesztőségnek ily irányú igyekezését. Ezenfelül
pedig tegyenek meg mindent folyóiratunk előfizetői táborának niioelésére;
hogy ne legyen műuelt evangélikus ember, akihez el ne jutna a "Keresz-
tyén Igazs6g".

Már most. közöljük, hogy a következő évfolyam első számaiban a·
következő tanulmányok kiizlését tervezzük:

Prőhle Károly: Anyaszentegyház. Föld, vér, lélek. - Karner Károly:
Evangélikus egyházunk helyzetképe. - Wiczián Dezső: A németországi
evangélikus egyház harca. - Tolerancia és vallásszabadság. - Kiss·
Jenő: Pál apostol. - Hilscher Zoltán: A reform nemzedék. - Járosi
Andor: Reményik Sándor. - A transzilvánizmus, - Sólyom Jenő:
Evangélikus egyházunk és az intelligencia. - Urbán Ernő: Hit, vallásosság,
világnézet, egyházi öntudat. - Evangélikus könyvpolitika. - Kiss György:
A svéd evangélikus egyház. - Dér Zoltán: Az örökléstan mai állása. -
Vermes Miklós: Formál-e világnézetet ,a modern természettudomány. -
Remport Elek: Tompa Mihály. - Wellmann Imre: Tessedik Sámuel.
- ifj. Próhle Károly: Berzsenyi Dániel. ,

Minél több az előfizetője folyóiralunknak, annál nagyobb terje-
delemben jelenhetik meg!

SZÉKELY ÉS TÁRSA KŐNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


