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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuru üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krísztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja, táiékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesftse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megűjhodását,
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fiz fitya munkálkodík,
Az 'én Atyám mitidezideiq münkálko-

dik, éti is munkálkodom. Ján. 5, 17.

Ha ember állítaná azt valakiről, hogy örökké munkálkodik, akkor ál-
Iításához azonnal kérdőjelet tennénk. Kicsoda is merné kőzülűnk azt állítaní,
hogy akár ő, akár édesatyja szüntelenül dolgozik? Mi emberek annyira töré-
kenyek vagyunk, annyira végesek és ídeig-órákíg valók, hogy minden este,
minden hét végén és minden nyár elején letagadhatatlanul' pihenésre szoru-
lunk. Amit az Irásban olvasunk, azt nem is ember állítja, hanem Isten mondja
az embernek Istenről.

Mit jelent számunkra az, hogy Isten mindig munkálkodik? Orőmhírt és
buzdítást! Örömhírt, mert az Atya nem hagyta magára a világot. Nem bízta a
maga útjára, a véletlen szerencsére 'vagy szerencsétlenségre, nemcsak megindí-
totta a fejlődést, az életet, hanem azóta is ő maga az Élet és az élet útJa. Az
Atya nem nézi az élet Iorrongását, de a m,i egyéni kicsíny kis életünknek a
küzdelmeít sem tétlenül összetett kezekkel, hanem érezteti hatalmát, szeretetét:
«minden veszedelem ellen megoltalmaz és minden gonosztól megvéd és meg-
őriz ... ', azaz munkálkodik. És ugyanezt ígérte Jézus is. «Nem hagylak titeket
árvákul, ... íme én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig... én is
munkálkodom.» Miosoda hatalmas örömhír ez. Mennyire eltörpül mellette min-
den emberi munka, kapcsolat és ígéret: Isten dolgozik, Isten marad velünk.
Most, amikor következik a nyár pihenése, amikor letesszük a tollat, kalapácsot.
búcsút intünk néhány hétre a műhelynek, ískolapadnak, hivatalnak és aggódva
tekintünk a félbehagyott munkára, éppen most hangzik fel az örömhír: Isten
munkálkodik. Nem az én munkabírásornon, munkafolytatásomon vagy pihené-
semen függ Isten királyságának ügye. Az Atya munkálkodik. Az Atya javítja
ki állandóan az én elrontott, munkámat, az Atya támogat és folytat mindent,
amit mi abbahagyunk. Hiába állnak ki egyesek «pihenni», hiába tagadják meg
egyes korok a munkát, hiába dőlnek ki néhányan a barázdákból, Isten tovább>
munkálkodík, láthatatlanul, titokban vagy nyiltan. Milyen jó is, hogy nem az
ember hűségén vagy munkabírásán, hanem Istenen múlik minden.

Az örömhír buzdít is. Ha az Isten királyságában nincsen munkaszünet és
vakáció, akkor vigyáznunk kell, hogy lelkiekben ne legyen megállás és «le-
vegőváltozás>, hanem állandó életközösség. Vigyáznunk kell arra is, hogy az
Isten Szentlelke szabadon munkálkodhassék közöttünk és bennün!", mert Jézus
nem azt mondja: Isten munkálkodott, hanem munkálkodik ... továbbra is mun- ,
kálkodík. .. továbbra is munkálkodni akar. Engedjük azért, hogy az elkövetkező
nyári CIsendes napokban és áldott alkalmakkor, ott; ahol Isten dolgozni akar, .
valóban O munkálkodhassék, mert az Isten munkája mindig jó.

Danhauser László.
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Protestáns magyarság - ma.
Hosszú időn keresztül a magyar köztudatban protestantizmus-) és ma-

gyarság elválaszthatatlanul összetartozott. Nem vonta senki kétségbe, hogy van
más, katolikus magyarság is, de a protestantizmus mindazzal, ami magyarnak
vallotta magát, oly elválaszthatatlan egységbe forrott össze, hogy a kettő közt. az
elválasztó határvonalat is nehéz lett volna meghúzni. Mi protestánsok úgy lát-
tuk, hogy az utolsó négy évszázad viharokkal teli történetében a magyarság
ügye legtöbbször akkor hanyatlott alá, amikor a magyar protestantizmus vere-
séget szenvedett sforditva, mínden támadás, mely a magyarság ügyét alá-
ásta, egyúttal a protestantizmusra nézve js veszedelmes volt. Bocskaí, Bethlen
és 1. Rákóczi György nemcsak a hitünk szabadságaért és megmaradásáért vivott
legendás küzdelmek hősei, hanem a magyarság előharcosaí is egy idegen érde-
keket képviselő, a magyarság életérdekeit elhanyagoló, idegen seregeikkel ma-
gyar véreinket pusztító dinasztiával szemben. A Wesselényi-féle szövetkezés
ürügyén a pozsonyi törvényszék elé idézett protestáns -lelkészek, a gályarab-
ságra hurcolt hitvalló és mártir papok, Caraffa áldozatai a mi szemünk-
ben nemcsak hitükért, hanem magyarságukért is szenvedtek. Hákóczi Ferenc,
a vezérlő fejedelem pedig nemcsak a nemzeti elnyomás rabbilincseit szétszakító
elpusztithatatlan magyar élniakarás csodálatos hőse, hanem a mi szemünkhen
a hosszú, kegyetlen elnyomás ideje utján a jobb idők hajnalhasadásának a jel-
képe is: amerre a kuruc fegyverek győztek, - úgy hallottuk mindig emlegetni,
- ott könnyebbedett a hithű eleinkre nehezedő nyomás s a kuruc fegyverek
oltalmában, Petrőczy Istv:án generális elnöklete alatt tarthatták meg őseink
a rózsahegyi zsinatot.

De arimagyarságnak és a protestantizmusnak ez az elválaszthatatlan egy-
sége nem bomlott fel akkor sem, amikor az üldözések a protestáns egyházakat
nagyrészben felőrölték. Igy volt ez még a mult században is. Amikor az abszo-
lutizmus idején a kormány új alapokon akarta rendezni a protestáns egyhá-
zak szervezetét és 1859~ben megjelent a híres császári páíens, a protestáns
egyházak ősi autonómiájának megszüntetésében az egész magyar közvélemény
a magyarság egyik legfontosabb fellegvára ellen intézett támadást látott és az
egész nemzet felekezeti különbség nélkül vette fel a harcot a pátens ellen. Eny-
nyire egynek tudta, ennyire elválaszthatatlanul egybekapcsolta a magyar gon-
dolkodás a protestantizmus lés a magyarság ügyét.

A protestantizmus és a magyarság ügye azért kapcsolódott nemzetünk
kőzvéleményében ilyen elválaszthatatlanul, mert mindkettőben a szabadság-
eszme kiteljesedését kerestük. A magyar protestantizmusnak négy évszázados
multjában majdnem állandóan nehéz harcot kellett folytatnia létéért s a ma-
gyarság e négy évszázad folyamfulugyanosak majdnem állandóan harcolt
olyan törekvések ellen, melyek nemzeti létét támadták, veszélyeztették, vagy
egyenesen megsemmisüléssel fenyegették. A magyar protestantizmus ellenfelei
nem voltak ugyan mind nemzeti Létünket is fenyegető idegenek - csak Páz-
mányra kell gondolnunk, kinek izzó magyarsága közismert, - de azok sorában,
akik ellen a magyarság harcba szállt, igen sokszor ott voltak a protestan-
tizmus elnyomói is. Igy kovácsolódott össze protestantizmus és magyarság

1) "Protestantizmus" -ról szólunk a következökben, még pedig nemcsak azért, mivel
a két protestáns egyház az elmúlt évszázadok folyamán elvitathatatlan sorsközösségben
élt, hanem azért is mivel a magyarsághoz lényegileg azonos viszonyban voltak. Ez nem
zárja ki, hogy pl. evangélikus egyházunknak a protestantizmuson belül van külön fela-
data és hivatása magyar népünk szolgálatában.
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négy évszázad alatt annyira, hogy a legutóbbi idők gondolkozásában a «val-
lásszabadságért» kűzdeni majdnem teljesen azonos volt a magyar haza füg-
getlenségéért folytatott harccal.

Ezek közismert dolgok. Nem kellene újból lelki szemünk elé állítani
mindezt, ha a jelen magyar élet válsága nem kényszerítene új eszmélésre ben-
nünket. A mai, háború utáni gondolkodás számára a magyarság és protestan-
tizmus összetartozása többé nem olyan magától értetődő gondolat, mint volt
a háború előtti nemzedék számára. Széles rétegek számára elvesztette a jogos-
ságát az a szemlélet, mely a protestantizmusban kereste és látta a magyar
szabadságért folytatott harc élcsapatát. At a gondolatvilág, melyben mi pro-
testánsok felnevelkedtűnk s melyben a magyar protestantízmus történelmi
hivatását igyekszünk felismerni, sokak szemében a letunt 19. századnak, a
liberalizmusnak a szeraléletmódja. Ez a szemléletmód azonban átértékelés alatt
van. S ha mi szívesen hivátkozunk a protestantizmus fontos nemzeti jelen-
tőségére a legutolsó négy évszázadban, úgy mínd szélesebb rétegek kezdik
ma hangsúlyozni a magyar katolicizmust, mint legfontosabb, nemzetünket for-
máló és fenntartó erőt. Még .ennél a multra tekintő revtziőnál is fontosabb,
hogy a magyar katolicizmus integráló, azaz magasabb egységbe tömörítő. erejét
és szerepét mindinkább hangoztatják azok, kik a magyarság útját keresik a
jelen zűrzavarban és a világ mínden tájáról felénk meredő, fenyegető össze-
omlásban .. Erősödnek a hangok, melyek egy új «Kőzép-Európa» tervéért lelke-
sednek és pedig úgy, hogy ebben az új Közép-Európában a különféle népeket
és nemzeteket összefogó, magasabb egységben tömörítő erőt a katolicizmusban
vélik felfedezni. Nemrégiben a protestáns Bajcsí-Zsilinszky Endre írt a «Ko-
runk Szavas-ban a «középeurópai katolikus gondolat roppant építő, integráló
erejés-ről. «A magyar történelmet ismerő legjobb katolikusok is el kell ismer-
[ék, hogy a magyar protestantizmus századok folyamán gyakran volt kovásza az
egyetemes, magyar ügynek. Most azonban rajtunk a sor, magyar protestánsokon,
hogy belássuk: a magyar reíntegrácíó s a mainál természetesebb és szerve-
'sebb Dunavölgye és Középeurópa fölépítése szempontjából egyre nagyobb
történelmi szerep vár a katolikus gondolatra és katolikus szellemiségres. A
némel és orosz túlsúly közé szorult Középeurópa számára, melyet egyformán
szerengat az újpogány keleti és nyugati ímperializmusok hódító törekvése, a
katolikus Középeurópa tűnik fel mint egyetlen biztos oltalom.

Nem a mi feladatunk, ho~ e mellett az elgondolás mellett vagy ellene
állást foglaljunk, rámutassunk értékeire és feltárjuk gyrenge pontjait. Ezt már.
«katolikus Középeurópa» gondolata szük-osak azért sem tehetjük meg, mível a
ségképen a politikai konoepcíó formájában lép fel. Politikai szemléletröl van
szó akkor is, amikor katolíkus írók a szentistváni-hungarizmuss-ban foglal .•
[ák őssze a magyarság történelmi hivatását, benne látják azt a «szilárd vezér-
gondolata-ot, «mely, nemcsak minket, de az itt élő többi kis népet is elvezetheti
a béke, haladás, meggazdagodás és kultúrálís felemelkedés Igéretföldére.»! En-
nek a szentistváni gondolatnak a tengelyét is a magyar katolícízmus integráló
ereje teszi. Erre az egész konoepcíöra, éppen mível politikai elgondolásról van
szó, itt csak egYi megjegyzést tehetünk: veszedelmes kísérlet a vallást poli-
tikummá tenni. A keresztyénség az ilyen kísérletekből eddig nem erősödött, ha-
nem a politika járszalagjára került. Viszont a politika az ilyen kísérletek kö-

1) L. ehhez Pongrácz Kálmán tanulmányait a "Katolikus Szemle" 1934-i augusz-
tusi, az "Uj Kor" 1935. 2-5. számaiban, továbbá Bogya János, Komlácsy István és
Krüger Aladár cikkeit a "Nemzeti Figyelö" 1935. febr. 24-i, ápr. 21-i és május 26-i
s;z;ámaiban.
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vetkeztében nem vetkőzte le a hatalmi önzést, mely a népek együttélését meg-
bénítja és a kölosönös bizalmat lerombolja. Ha a keresztyén ség polítlkummá
lesz, a politika nem lesz keresztyénné. Nekünk protestánsoknak élénk emléke-
zetünkben van még a háború utáni keresztény-keresztyén psszefogás politikai
kurzusa s ennek legfőbb tanulsága, hogy mennyire veszedelmes hitünkre, ha
a vallásból politíkumot csinálnak.

De ha nem is foglalkozhatunk itt II katolikus Közép-Európa gondolatá-
val, mégis magunk elé kellett állttaní ezt a koncepcíót, mível mindennél szem-
léletesebbeu mutatja, hogy a protestantizmus és a magyarság kőzt fennálló
szoros kapcsolat a közvéleményben meglazult. A szahadságeszme, melynek
szemszögéből a 119.sziázad a protestantizmus és magyarság elválaszthatatlan
összetartozását nézte, elvesztette vonzóerejét, annál is inkább, mível az évs;zá-
zados álomnak, a függetlenségnek a megvalósulása hazánk szörnyű megoson-
kításával járt s ma úgy tűnik fel; hogy - amínt egy ismert publicista, Pethő
Sándor mondja, - a magyar jövő csak «a magyar eszme és a Habsburg-eszme
kompromisszuma» lehet. Mi protestánsok erősen benne élünk ugyan még abban
a gondolatvílágban, mely a magyar nemzéji és a protestáns vallásos eszme
szoros összetartozását hirdeti. Ez természetes is. Multunk megannyi ténye,
melyből csak néhányat soroltunk fel, mínd ebbe 'az írányba m~t)atl. Minden
erőnkkel azon kell lennünk, hogy ennek a multnak az örökségét el ne veszit-
sük. Hűtelen sáfárok volnánk, ha divatos kereszmék kedvéért valamit is oda-
ajándékoznánk multunkból és engednők, hogy az valami vásári büvészmutat-
vány átértékelésén elsikkadjon.

De éppen azért, mert a 'multunk felismerhetétlenül drága kincs, mellyel
nehéz jelenünkben sáfárkodnunk kell, hogy belőle elevlen erők fakadjanak',
azért kell féltő gondossággal őrködnünk azon, hogy azt senkí, se barát, se el-
lenség ne tekinthesse a ma már letűnt mult századbeli gondolatvilág, ideológia,
egy darabjának. Ennek a magyar protestáns multnak nem szabad semmiféle
ideológiának, sem,' a 19., sem: a 20. század ideológiájának az egyoldalú szolgá-
latába állani. Mert akkor könnyen úgy járhatunk, ho.gy a 20. század protestáns
magyarsága nem tud mit kezdeni a 19. század gondolatvilágában jelentkező ele-
ven történelmi életünkkel, Ezért kell ma első sorban nekünk magunknak rá'-
eszmélünk arra, hogy mi is tulajdonképpen a protestantizmus szotqálata, leg-
nagyobb szolgálata magyar n'épünk kötött. A mai magyar protestantizmus tör-
ténelmi helyét a magyar glóbuszon csak akkor találja meg, ha helyes feleletet
tud adni erre a kérdésre és ma igazán magyar csak az a protestantizmus lehet,
ma egy új magyarság felépítésének a munkájában ,psak az a protestantizmus
vállalhat eredményesen aktív részt, mely ennek a történelmi szolgálatnak az
irányvonalában építi népi és nemzeti életünket.

Mi a protestantizmus legfontosabb szolgálata a történelmi magyarságban ?
Vissza kell nyúlnunk a magyar protestantizmus eredőforrásaihoz, le kell száll-
nunk a 16. század' mébjséqeibe, ha ezt fel akarjuk ismérni. Olyan korba kerű-
tűnk, mely épp olyan tragikus. mint a mi saját korunk, sőt Moháes Magyar-
országa bizonyos vonatkozásokban talán még tragikusabb, mint Trianon Mar
gyarországa. összeomlott Mátyás birodalma, - micsoda irtózatos út alig néhány
évtized alatt onnét, hogy «ny:ÖtgteMátyás bús hadát Bécsnek büszke vára ••
egészen Mohácsig, a törők és németdúlta, elpusztított országig, melyben száz-
számra hamvadtak el falvak, lettek üszkös romokká .virágzó városok, termét-
ketlen, mocsaras ingoványokká az Alföld búzatermő mezei és virágos rétjei l
Hontalanna lett a 'magyar hazájában! S ezt az összeomlást betetőzte a középkorí
magyar katolicizmus összeroppanása a 16. század első felében. Nem a refor-
máció hódítása törte össze a 16. században a magyar katolikus egyházat. Nem
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kisebb történetíró, mint Szekfű Gyula mutat rá arra, hogy a római egyház ha-
talmas középkori szervezetét hogyan idegenitették el a katolikus hitükben tán-
toríthatatlan magyar királyold s ezzel «színte» megsemmisítették a kőzépkor-i
egyház «anyagi alapjait és lelki hatalmár.vt) De ehhez hozzá kell tennünk,
hogy ennél a külső, szervezeti összeroppanásnal súlyosabb volt a belső, a lelki
összeomlás. A középkor végén, mint míndenütt, úgy hazánkban is megfigyel-
hető a katolíkur hitélet mind intenzívebb ápolása, az emberek erősen vallásosak.
Ezen nyilvánvaló lelki éhség és erő-teljes vallásosság ellenére a középkorí ma-
gyar katolikus egyház a !mohácsi vészt követő időkben spirituális vonatkozásban:
is összeomlott, csődbe került. A magyarság történetének ezen egyik legnehe-
zebb órájában, amikor a nemzetnek kétszeresen szüksége lett volna a keresz-
tyénség szolgálatára, a katolikus egyház megnémult. Nem .volt szava a nem-
zethez, mellyel elesettségében segítségére tudott volna sietni, lelki erejét a meg-
próbáltatásole közt erősítette, beléje új, a jővendőre és hivatására tekintő
hitet tudott volna oltani.

Ezt a helyzetet kell világosan felismernünk. Mert így látjuk meg a re-
formáció igazi nagy szolgálatát, melyet ebben' az- időben a magyarság közt vég-
zett. Azt mondhatnánk, szirnbólikus jelentőségű cselekedet volt, amikor Luther
Márton Máriának, II. Lajos özvegyének egy négy zsoltár (Zsolt. 37, 62, 94 és
109) magyarázatát tartalmazó iratával sietett a lelki segítésére és vígaszta-
lására, «Ezeket a zsoltárokat azért bocsátottam közre, - írja Luther irata
ajánlásában, - hogy királyi felségedet vígasztaljam ebben a nagyhirtelen sze-
rencsétlenségben és nyomorúságban (amennyire Isten minket vigasztal és ne-
künk vigasztalást ad). A míndenható Isten most így látogatja meg királyí Fel-
ségedet, nem haragból vagy írgalmatlanságból, mint azt bizton reméljük, ha-
nem, hogy fenyítsen és próbára tegyen s így királyi Felséged megtanuljon bízni
egyedü) az igaz Atyában, ki a mennyben lakozik, s vigasztalást találjon az
igaz völegénynél. Jézus Krisztusnáls., Amit itt Luther Ir, alapvető jelentőségű
lett. Ahogyan Luther Márton Mária királynJét, úgy igyekezett a reformáció ma-
gyar úttörőinek csapata népünket irtózatos elesettségének, külső' és belső ösz-
szeomlásának nehéz idején, török;- és németdúlás zioatarai, belső testvérharc
felőrlő egyenetlenségei, vallásos uillonqások: és üldöztetések kozepetie erősí-
teni, vigasztalni, hitében megtartani és a kétségbeeséstől megmenteni, viqas» ..•
talari jelenében a magyar jövendő reménységét ébren tartani.

Valóban, a mohácsi vészt követő szörnyű időkben nem volt nagyobb
nemzeti feladat, mint a hitet erősíteni s a reménytelen esüggedéstöl megóvni a
magyarságot. S hogyan válIalj;a ezt a feladatot a magyar reformáció? Ú.gy,
hogya magyarság letkérdését a legmélyebb gyökerénél ra;gadta meg és tárta
fel. A tiszta evangélium igéjénél, melyet a reformáció hozott, megvilágosodott
a sötétségbe borult magyar lét, Az egész nemzetet, a hatalmasoknak, ország-
részek fölött uralkodó nagyuraknak az életét éppen úgy, mint a legutolsó job-
bágyét, az egyház és ország kőzügyeít a reformáció az Isten igéjének a világos-
ságával árasztotta el. Isten színe elé állította nemzetűnket. Ez nem hitvitázó,
irodalom volt, ahogyan legtöbbször halljuk, ez a szó legszorosabb értelmében
nemzctuédő é" nemzetmentő szolqálai volt, amiiqenhez; foghalól lelki gondozás-
ban a kereszfyénség sem azelő.ft, sem azóta nem részesítette a maquarsáqot,
Ma már: a reformáció prédikátorait alig ismerjük, sokszor m'ég' a nevük is el-
veszett az évszázados ismeretlenség homályában, Nehézkes botorkáló nyelven,
töredezett, külső szépség nélkül szűkőlködő formákban, a retorika és a költői
virágok megszokott frázisai nélkül, de annál több evangéliumi felelősségtudat-

1) L. "Magyar Történet", 1. kiadás, IV. 243. 1.
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tal szólal meg az egész magyar létünillet új világosságba derftö reformátori
ige. A zsidó nép története, kegyes férfiak életképe, mint JóM; vagy a pátríár-
káké, Jeruzsálem históriája és ostroma mind példává lesz, melyben a mi magyar
sorsunk tükröződik. Minden «tanulságais-val utat mutat, hogy a reá szakadt
sötétségben népünk helyes ösvényre találjon. Új értelmet nyernek a zsoltárok:
Sztárai Mihálytól fogva a magyarság bennük önti ki keserveit Isten előtt, de
belőlük ismeri meg Istentől elszakadt elesettségét, a bűnért sújtoló ítéletet és
újra hallja a kegyelem életet adó ígéretét.

Sorjában megszólaltathatnók a reformáció századának egész irodalmát, a
prózát és a költészetet, hogy ezt szemléltessük, A sok helyett vegyünk csak
néhány példát. Baiizi András a XLIV. Psalmusban így fedd, int és könyörög:

... te most elvetöttel minket,
Elhagytad a mi seregűnket,
Reánk hozád elenségeinket,
Hatalmaztattad rajtunk őket.. ~

Elvonul a rabszíjra fűzött 'nép minden nyomorúsága szemünk előtt:

Előttünk forognak szégyen~ink
. "

Ezt érdemlék mi nagy bűneink.

Nem méltán büntet az-e meg minket?1
Mert most elfeledtünk tégedet,
Szívünkbe tettűnx isteneket,
Bálhoz emeltük kezeinket.. . ,

Nem bíztunk csak az egy Istenbe,
Azért hagytál,el a szűkségűnkben.

De minden harag és büntetés, ítélet ellenére is könyörög:

Támadj fel Úristen már meIleUünk,
Mi nagy ügyeinkben légy velünk,
Szinyedet ne rejtsd el előttünk,
Győzedelmet adj már minékünk.

A hitnek ezzel az eleven ereiénel szolgált a 16. században a reformáció
a magyarságnak. Hogy ez miesoda nagy szolgálat volt, azt csaki az tudja fel-
mérní, aki mai elesettségünkben is meglátja bajainknak, nyomorúságunknak
gyökereit. Látja, hogy hogyan veszett ki ma is széles rétegekben az eleven hit,
hogyan pusztít városon és falun egyaránt a hitetlen anyagiasság és hogyan lesz
úrrá a hitetlenség nyomán népünkben a reménytelenség, Akinek füle van a
hallásra és szeme a látásra,annak ebben'. a mi mcstaní helyzetünkben megele-
venedik annak a reformlátOini igének minden szava. Hogy mennyíre eleven,
mennyire a mi mostani magyar létünk sorskérdései szólalnak meg e régi négy-
százados porlepte írásokban, azt talán mi sem mutatja jobban, mint hogy Ko-
dáls] Zoltán Psalmus Hungariousa számára a 16. századbeli Végkecskeméthy
Mihály versét vette alapul.

Igazi, hivatása magaslatán álló, isteni kűldetéséttek engedelmeskedl5. ma-
gyar protestantizmus ma is az lesz, ameiq; úgy szolqál a nemzetnek, hogy ma~
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gáévá teszi, megszólallatja tttindeti létkérdését, megszólaltatja a falu és a város'
testi, lelki nyomorúságát, megtanít szociális felelősségtudatra munkások és
munkanélküliek, zsellérek és nincstelenek iránt, és kitörölhetetlen, égő fájdalom-,
má teszi minden egyes magyar testvérünk baját, fájdalmát, nyomorát. Mindezt.
pedig úgy, hogy ma,gyar létűnk; e sorsdöntő fordul6hpz elérkezett kérdéseit
a tiszta evangéliumi ige oiláqosséqába állitia és igy nemi 'emberi bölcseséggel
és emberi elgondolásokkal, nem jóakaratú ötletekkel, vagy a hamis szakszerűség
hitetlen, az eleven élettől elszakadt szoba-tudományosságával, hanem az Isten
igéjében elénk táruló örök igazság fényszórójával világít be a jelen sötétségébe.

Sötétté a jelenünket, bajjá a nyomorúságunkat a hitetlenségünk teszi.
Mert a hittel együtt kialudt szívünkben a szeretet lángja is, elhamvadt a fele-
barátért való felelősség tudata. s m;int a példázatbeli PaP és lévita, csak ma-
gunkra, önző érdekeinkre gondolva rójuk az élet országútját, mitsem törődve
útfélen heverő, kifosztott, megnyomorított magyar testvérünkkel. A legtöbben,
kik e sorokat olvassák, többé-kevésbbé biztos helyről vívják az élet harcát
s fedezékükben körülbástyázták, gondosan beásták magukat, nehogy egy elté-
vedt golyó, vagy könnyebb gránát veszélyeztethesse biztonságukat. De ugyan-
akkor mellettük napról-napra hullanak el bajtársaile nekik nem volt médjuk-
ban fedezéküket úgy kiépíteni, mint' a többieknek, pedig akárhányan segíthet-
tünk volna rajtuk s nekik nem kellett volna időnap előtt elhullani a kímélet-
len harcban! Ma a jól ismert igével elhárítunk magunkról minden felelősséget:
Avagy őrizője vagyok-e az én atyámfiának ? De 'vajjon mindig elutasíthatjuk
majd ezt a kérdést?

Mennyire megváltoznék egyszerre ez a magyar élet, megváltoznék meg-
csonkítottságunk mínden nyomora ellenére is, ha egyszer megszólalna és a
segítő irgalmasság tetteire indítana mindannyíunkat a lelkiismeret! Ha a szere-
tetünk nem szó és frázis volna, hanem a hit önfeláldozó cselekedete, hit ab-
ban az Istenben, aki számon kérheti és számon is kéri tőlem az én atyámfiát. Ha
igazi cselekvő hitre ébrednénk m~ magyarok mindannyian, nem mulna ugyan
el rólunk a világválság sok, fenyegető nehéz kérdése, de bizonyára nagyobb
kenyeret tudnánk juttatni az éhezőknek és lelket üditő vígasztalást tudnánk adni
az élet elesettjeinek, a kétségbeesés szirtjein elbukó magyar véreinknek. De
ezt a nagyobb karéj kenyeret emberi önzésünk bölcsesége soha sem találja meg,
eZ! a :vigasz:talás nem terem me'(l a szébhúzás és hatalmi érdekek kopár mezőin.
Ezeket csak a krisztusi szeretet hozhatja ennek a világnak.

Ezzel, a krisztusi szeretet segítő és vigasztaló keresetuénséqéuel tartozik
ma a magyar protestantizmus nemzetünknek. Ma egyik legelső,rendű és leg-
fontosabb nemzeti feladat, hOrJy megtanuljuk ismlét egyéni és nemzeti Létűnkei
lsten igéjének a világításába helyezni s hogy meghajoljunk ennek az igének
itélete és kegyelme előtt. Csak így szabadulunk meg a sok míndenféle látszatos
és úgynevezett keresztyénségfől és leszünk ismét valóhan keresztyénekké. Ma"
gyar protestantizmus ma - ez éppen. a ~bib1ik,u{; rejormátori keresztyénséggel
való szolqálaiot jelenti. .

De vajjon éppen ez ma valóban protestáns feladat és protestáns szolgá-
lat? Igen, protestáns feladat és protestáns szolgálat, mert a protestantizmus igazi
és eredeti értelme szerint az eredeti tiszta keresztyénség megelevenedése és
tiltakozás minden ellen, ami a keresztyénséget meghamisít ja, emberi elgondo-'
lásokkal, emberi tanokkal tölti meg. De egyet nem szabad felednünk. Azt t. i.,
hogy a magyar protestantizmusnak ez a szolqálaia első sorban nem kifelé,
kíviilállókra tekint, hanem befelé, mi magunkra. A protestantizmus nagy mér-
tékben elvesztette számunkra eredeti értelmét és felváltotta felvilágosodás, libe-
ralizmus, demokrácia, kultúra és civilizáció, valami üres protestálás, amelyből
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hiányzik az eleven hit ereje és [oga, Ez a megüresedett .pretestantizmus soha
sem tud nemzetünknek azzal szolgální, amire valóban szüksége van. Azért első
sorban nekünk magunknak kell meghajolnunk az Isten mínden emberi böl-
cseséget és hitét elvesztett protestantizmust is sújtó ítélete előtt, hogy kegyelme
új erővel töltsön el bennünket és alkalmassá tegyen minket feladatunk és szol-
gálatunk elvégzésére. Azért magyar protestantizmus ma ~, uz újra meqtalált
rejormátori örökség szoloálatát jelenti megújult és meqeleoenedett hitben.

Befejezésül csak egyet. Telegdi Miklós és Pázmány Péter óta mindig kí-
üjul a vád a magyar protestantizmus ellen, hogy a sorsdöntő órában, mikor a
magyarságnak szilárd lelki egységre lett volna szüksége, a reformáció elter-
jedése megosztotta és ezzel gyengítette a nemzet lelkét. Abból, amit elmendet-
tunk, nyilvánvaló, hogy ei a vád teljesen hamis. Az igazság az, hogy az össze-
omlásban, akkor, amikor a katolikus egyház elnémult, a reformáció igéje adott
'magyar népünknek új hitet és új erőt, hogy felismerje önmagát, megtalálja nem-
zeti életét és felegyenesedjék új reménységgel. Felekezeti kérdés a reformáció-
ból akkor lett, amikor a katolíkus restauráció a magyar protestantizmusnak
ezt a szolgálatát megakasztotta és a nemzet életében véglegesítette a két hit
megosz.lottságát. Telegdi és Pázmány Péter vádja hol nyíltabb, 401 burkoltabb
forrr ában mindig újra jelentkezik, jelentkezik ma is.t) Vele szemben nem elég
rámutatni történeti ígazaínkra, arra, hogy a protestantizmus és magyarság mí-
lyen elválaszthatatlanul összetartozott a multban. Ennél sokkal fontosabb, hogy
gáncs és rágalom közepette, szegénységben és külső dísz, társadalmi méltány-
lás nélkül is vállaljuk, mint őseink, az igazi protestantizmus szolgálatát,

Ennek a magyar protestantizmusnak isteni küldetése van.

.,.

Lic. Dr. Karner J(ároly.

1) L. pl. Antal István jászberényi beszédét a katolicizmus és magyarság viszonyá-
ról az "Uj Kor", 1936. május 15-i számában. "Ez a nemzet akkor volt nagy és hatalmas,
- mondja Antal István - e nemzet fiai akkor vottak megelégedettek és boldogok, a
magyar nemzeti társadalom akkor volt egészséges és kiegyensúlyozott - gondoljunk az
Árpádok, az Anjouk, Mátyás király korára, - amikor az állam élet irányításában az.
Egyház méltó és preponderáns szerepet vitt". "A nemzet katasztrófáia ott kezdődött,
amikor a magyarság vallásilag kettészakadt, amikor hitében megbomlott s amikor a hit-
ben és vallásban rejlő hatalmas morális és anyagi erők nem a kűlső ellenség vissza-
szorítására, nem a nemzet nagy életproblémáinak megoldására, nem a nemzeti társada-
lom újjáteremtésére koncentrálódtak, hanem terméketlenül, sőt egymást gyengítve és
lerontva szétporladni kényszerültek a magyarnak magyar elleni harcában". - Az itt
megszólalö felfogás úgy tesz, mintha a középkori magyar királyság soha nem kénysze-
rült volna harcba szállni az Egyház vezetőinek "preponderáns" befolyásával, mintha a
társadalom kiegyensúlyozottságát nem zavarták volna meg ismételt parasztlázadások,
s mintha a nemzet katasztróíáia szempontjából Mohács jelentéktelen epizód lett volna.
Amennyiben pedig a hit "megbomlása" miatt a vallásban rejlő erők "terméketlenné"
lettek, sőt gyengítették a nemzetet. úgy ez a vád első sorban azt a katolikus restaura-
ciót éri, mely polemiájával és a hatalmi eszközök kíméletlen kihasználásával nem en-
gedte megnyugodni a lelkeket.

Ha valaki bűnbe esett, akkor gondoljon legerQsebben a keresztségére,
milyen sziioetséget kötött vele abban Isten, hogy t. i, minden bűnéi meg-
bocsátja, ha mindhalálig küzdeni fog ellenük. Hogy Istennek ez a szövet-
sége valóban igaz, örömmel kell rá hagyatkoznunk és akkor a keresztség
újból hatékonnyá és erqs~é lesz, a sziv pedig ismét 1J1e~elégedettés vidám.

/.uthet,
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fl közoktatásügyi igazgatás 1.U) ezervezete.
A nemzet nevelésének, az iskolai oktatásnak legújabb szabályozásáról

ma széles körökben sok szó esik. E:Z a kérdés közérdekű és nagyjelentőségű,
nemcsak azért, mert a nevelés közügy, hanem mert sok ember napi munkáját
is a legközvetlenebbül érinti. Egyházi vonatkozásában hivatalosan kell vele
foglalkoznia a főhatóságoknak, iskolai szervezeteknek, lelkészeknek, tanároknak
és tanítóknak egyaránt, de közvetve a szülők és a tanulóifjúság is kapcsolatba
kerülnek az új intézkedésekkel. Az új törvény most van az életbe való átvitel
útján. Az egész kép még nem alakulhatott ki róla. Az élet még nem mondhatta
meg a véleményét s azért itt nem is lehet más feladatom, mint csak az elgon-
dolás, a terv s az eddigi részletesebb rendelkezések megismertetése és néhány
észrevétel közlése.

1. Abban az előszóban, amelyet Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyí
miniszter a törvényjavaslat elé írt! a kérdest a következő főbb gondolatokkal
világosítja meg. Korunk sokféle bajának, zűrzavarának alapja lelki válság. Az
ebből való kibontakozás végeredményben nevelésűgyi probléma, A nemzet
világszemléletének, művelödésének az egységét kell biztosítani. Az iskolai neve-
lés egységét pedig elsősorban a közoktatásűgyi igazIgatás újjászervezésévei ér-
hetjük el. Ez az újjászervezés azt célozza, hogy az igazgatást egyszerűbbé, a
felügyeletet egyöntetűbb.é és szakszerűbbé tegye. Az alapelv: racionalizálás azl
egész vonalon. Ez a javaslat volt' az első, melyet a Gőm b ős-kormárry a racio-
nalizálás célzatával az új országgyűlés elé terjesztett. A javaslat Iőkérdései :
az igazgatás új szervezete, a személyzet helyes kiválogatása és magának az
igazgatási eljárásnak a reformja. Nem utánoz külföldí példákat, habár azok-
kal rokon vonások felfedezhetők benne. A XVIII. század összefogó rendszeré-
hez tér vissza; a tankerületi ldl'. főigazgató utóda az 1777. évi Ratio Educa-
tionis főigazgatójának. A kormányzati politika alapgondolata a személyek he-
lyes kiválogatása. Közérdekellenes, ha képességek nélleül kerül valaki vezető
állásba, Kühönösen fontos ez a köznevelés területén, ahol a vezetők egész
nemzedékek nevelését irányítják. Azoknak az egyéniségeknek kell helyet adni,
akik nem az állástól várnak dfszt, hanem maguk képesele az állásnak súlyt
és tartalmat adni.

A javaslat két évig, a legnagyobb körültekintéssel készült. Jól esik kéz-
be vennünk ezt az alapos, nagy munkát, amely statisztikával, térképekkel. gra-
fikonokkal van alátámasztva. A javaslatból tanügyünk egyik határkővet je-
lentő törvénye lett, mely törvénytarunkban az 1935. évi VL. t-c. címen szerepel.i

12. A törvény az országot 8 tankerűletre osztja, melyeknek élén az államfő
által kinevezett tankerületi kir. főigazgat6 áll.

A főigazgatók közvetlenül a míniszternek vannak alárendelve. Hatáskörük
a főiskolák kívételével minden oktató és nevelő intézményre kiterjed. A törvény
két rendelet készítését bízta a míníszterre a főigazgatókkal kapcsolatban: lll'.

egyik a főigazgató működésének részletes szabályzata, amelytől igen sok függ:
majd, a másik az ískolánkívüli népművelésben való hatáskörének megállapítása,

A tankerületek népoktatási kerületekre tagozödnak. Jelenleg 27 ilyen ke-
rület van' s rendszerint 1-1 vármegyét ölel fel, csak Budapest székesfőváros és
Kecskemét környéke alkotnak külön kerületeket. A népoktatási kerület élén a
kir. tanfelügyelő áll, aki most nem a míniszternek, hanem a főigazgatónak van
közvetlenül alárendelve.
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A törvény felsorolja a ianügyl. hatós6.golcat. Ezen hatóságok szervezetét
és jogkörét túlnyomórészt már meglevő, rendelkezésekre való hivatkozással
mondja ki. .

Á mi olvasóinkat leginkább érdekelheti az egy'Mzi hatóság alátt álló
iskolák igazgatása és felügyelete. Az autonómián változás nem esik. lskoláikai,
nevelőinf,ézeteiket, tanfolyamaikat az egyházi hatóságok saját szabályaik sze-
ritit igazgatják, A tantervet a mitüsüer jóváhagyásával a fenntartó állapítja.
meg, de a célok és az anyag terjedelme egyezzék az állami tantervvel. Az egy-
házaknak tehát fontos jogaik vannak. Ez kiemelendő tény. Kérdés, hogy meny-
nyiben élnek jelenleg ezekkel a jogokkal ? Különösen is érdekel, hogy mennyi-
ben él és élhet vele az egyházunk? Legalább arra volna nagy szükségünk, hogy
az egyes iskolák állami tantervei. mellé részletes, szakszerű és a kornak meg-
felelő kiegészítéseket készíttessen a legkiválóbb szakembereinkkel. amely pót-
lások a célkítűzésekböl, tanítási anyagból, a nevelői és tanítói eljárás egyes
mozzanataíból kiernelnék az evangélikus iskolák számára különösen alapvető,
fontos részleteket. Mert iskoláínk létezésének jogához tartozik, hogy ne borít-
son a közömbösség vagy tájékozatlanság minden tanító-nevelő munkát jóté-
kony szürkeségbe. A tankönyveket, segédk'önyveket, térképeket a fenntartó en-
gedélyezi, de engedélyezés előtt bemutatja a miniszternek s ha az államellenes
tartalmú, használatba nem vehető, Ha pedig a miniszter a könyvben oallás-
ellenes tanokat vagy felekezeti izqaiást talál, akkor .az általa kinevezett elnök
vezetése alatt a két fél vegyesbizottsággal dönt az engedélyezésről. Ez egészen
új intézkedés. Sajnálatos volna, ha a mai felekezetközi helyzet alkalmat adna
ilyen bizottságok működésére, de a lehetőség megvan arra, hogy az elfogult,
szélsőséges elemek mérsékletre szoríttassanak, Az is nyilt kérdés, hogy míben
lát a miniszter felekezeti ízgatást. Mindenesetre örülnünk kell annak, hogy a
különbőző felekezetek egymás tankönyveíbe beletekinthetnek. Ez a lehetőség
fokozott éberségre és gondosságra inti egyházunkat befelé es kifelé egyaránt,
Különös figyelmet kell fordítanunk vallástani tankönyveink mellett ~ történe-
lem és irodalom tankönyveire, tanítóképző-intézeteinkben a neveléstudományra.
Vigyáznunk kell, hogy ezen a Iponton helytálló kifogás ellenünk ne lehessen,
viszont a tárgyilagos beállítást, jogos érdekeinket igyekezzünk megvédeni.

A közép-, középfokú- és szakiskolai díjak kérdését a fenntartó rendezi
~s 'Ő szedi be a míniszter által 'a fenntartó hozzájárulásával kivetett díjakat. A21
'érettségi és képesítő-vizsgálatokhoz elllJÖköt a fenntartó rendel. Ezek es még
a fegyelmi eljárás tartoznak az iskolai autonómiához.

A miniszter az állami főlelügyeletet a főígazgató útján gyakorolja. A
fenntartó tudomásával az iskoláktói jelentéseket és statisztikai adatokat kí-
vanhat. Felügyelő közegek az iskolát bármiker meglátogathatják. E látogatások
célja: a rendelkezések megtartásának ellenőrzése, az oktatás és nevelés ered-
ményének, az iskolák szervezetének, elhelyezésének. felszerelésének megvizsgás
lása. A felügyelők az iskolák vizsgálatain jelen lehetnek és a tantestülettel ért-e-
kezletet tarthatnak. Kifogások esetén az állami közegeknek nagy körültekintés-
sel kell eljárniok. Az orvoslás teendőinek sorrendje ez: négyszemközti figyel-
meztetés, a főigazgató megkeresi az egyházi főhatóságot,a miniszternek tesz
jelentést, a miniszter figyelmezteti a töhatóságot. Csak e lépések eredmény-
telensége után lehet szó arról, hogy az államfő felekezeti középiskolát bezár,
vagy a miniszter a népiskola államsegélyét megvonja. Igazában tehát csak ab-
ban al esetben van szükség a törvény egész súlyának alkalmazására, ha az
állam és az egyház kőzött éles ellentét volna.

A törvény által elgondolt fogalmazási és felügyeleti teendőket a taniigyl.
fogalmazói személyzet látja el.
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A felügyeletben a tanulmányi felügyelők és körzeti is/colafelügyelők mű-
ködnek közre. A tanulmányi felügyelőket az illető iskolafaj számára előírt képe-
sítéssel és legalább 10 évi szolgálattal bírók közül a miniszter bízza meg; A
szakszerűség oly fontos érdeke meg van védve. :Ilyen megbízást hitfelekezeti
tanerők is kaphatnak, tehát itt hitfelekezeti alkalmazott állami munkakört lát-
hat el. A tanulmányi felügyelőket a tanárívvagy igazgatói teendőik alól ez a
megbízás nem mentesíti. Tehát olyan emberek a felügyelők, akik maguk is
benne vannak állandóan a megfelelő rnunkában. A 'tapasztalat eddig azt mu-
tatj-i, hogy saját régi munkakörük ellátása nem szenved ezzel a megbízással
különösebben. A helyettesítés és időbeosztás nem ütközik rendkívülí nehézsé-
gekbe, de a felügyelök mindenképpen több munkát végeznek. mint előbb. A
tanuln: ányí felügyelők teendőit is külön renddelettel fogja a miniszter sza-
bályozni. Megbízásuk bármiker visszavonható.

Kőzvéleményünk ezideig legtöbbet tudhat a népiskolák és kisdedóvók
új tanulmányi felügyeletéről. Ezt a körzetí iskolafelügyelők -látják el. Körzeti
iskolafelügyelő lehet legalább 10 évi szolgá)attal bíró népiskolai tanító vagy
szolgálati időre való tekintet nélkül tanítóképző-intézeti Igazgató vagy tanár,
Ezzel az intézkedéssei a tanítóság régi óhaja teljesült. Egyes intézkedések, amí-.
lyen ipl. a tanításokra való kötelező írásbeli előkészülés, az Ú. n. vázlatkészítés el-
rendelése, a tanítóság legnagyobb részéből csalódást, sőt elégedetlenséget is'
váltottak ki. '

Az 1935. évi VI. V-c. szól még az Orsz, Koeoktatási Tanács szerepéről.
Újra rendezi a tanács szervezetét és ügyrendjét. Egiészen új intemény lesz
a Tankerüleli Kozoktatási Tanács, mely va tankerülelek székhelyén működik.
Ennek műkődését szabályozó rendelet is előkészületben van. A Tanácsok véle-
ményező szervek.

A fegyelmi eljárásra vonatkozó eddigi rendelkezések is módosulnak. A
tankerület székhelyén tankerületi fegyelmi bizottság alakítandó, A népiskolai
tanítók fegyelmi ügyeit az eddigi eljárás szerint intézik.

Az egyházi hatóság alá tartozó iskolák tantestületének fegyelmi kérdéseit
az egyházi hatóság szabályozza. A szabályzatot a miníszternek jóváhagyás végett
be kell mutatni. A miniszter kívánságára a fegyelmi eljárást az egyházi hatóság
köteles megindítani, a jogerős határozatot tudomásulvétel végett be kell mutatni.
Akit állásvesztésre ítéltek, azt csak a miniszter előzetes jóváhagyása esetéri lehet
újból alkalmazni. A fegyelmi jog gyakorlásával kapcsolatban is volna egyhá-
zunknak fontos teendője. Olyan korszerű és részletes egyházi fegyelmi szabály-
zatra van szükség, mely minden keresztyéni méltányossága mellett is lehetet-
lenné teszi a közösségnek, kűlönősebben is falusi gyülekezeteinknek életét nem
egy esetben hosszú időre megmérgező álhumanizmust. A nem odavaló elemek-
nek ám biztosíts ul. valahogyan a megélhetést, de ne hagyjuk meg az egyházi
hivatalban. Több végrehajtó hatalom kell a főhatóság kezébe, amely az egyházi
érdek képviseletében könnyebben tudja magát függetlenné, tárgyilagossá tenni,
mint a kisebb és helyi kötöttségek alatt is álló testületek.

Kűlön fontos kérdés lesz az Ú. n. szaktanulmányi felü{/yelet részletes
szabályozása és az általános nevelési és tanulmányi felügyelethez való víszo-
nyának a tisztázása. Erről m1é;gsemmi részlet nincs.

'3. Kíváló munka a javaslat általános indokolása. Az érvelés történeti
tanulságoken nyugszile s igazán nemi lehetne hivatottabb tollra bízni az isko-
lázás idetartozó történeti vonatkozásainak nagyvonalú áttekíntését, mint ami-o
lyen tol~ a történész-kultuszminíszteré, Szinte sajnáljuk, hogy olvasóinkat nem
vezethetjük végig ezen a 'világos fonalon.
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I A köznevelés elvi egységének bomlása Eötvöstől kezdve nagy méreteket
öltött, Végül a tankerületi kir. föigazgatók hatáskörében .csak a középiskolák
maradtak. A tan felügyelői státus kiépítésénél viszont az elemi népiskola szem-
pontja érvényesült s a középfokú és szakiskolák kicsúsztak hatásköréböl. Az
iskolafelügyelet 1935. elején 11 szerv között oszlott meg, ami egységes nevelő-
szempontok szerint irányított iskolahálózat kiépítését lehetetlenn'é tette. Olyan
nagy a különállás, hOlgy ezt az Iskolafajok feladatának különbözősége nem
okolhatja meg. Az iskolák egymásra való tekintet nélkül élik a maguk külön
életét. Erről persze főként az eddigi törvényhozások tehetnek. Otletszerűen vet-
tek szervezés alá különbözö korok más-más légköreben szorosan egymáshoz
tartozó iskolákat. Pl. Előbb gondoltak a tanítóképző, azután az elemi iskola
tantervének reformálására, holott a tanítóképzést kell a népiskola céljaihoz
szabni. A külön útakon való járást nagyon 'elösegítette társadalmunknak el-,
fogult és kicsinyes szemlélete, mellyel az iskolák kőzé éretlen gondolkodásra
valló rangkülönbségeket illesztett. Ez főként a magyar középosztálynak a hi-
bája, amelyért el is vette büntetését. Gazdasági és szakképzettség nálunk
sokáig lenézett volt. Míndenki a hivatalokba tódult.'

A lelki válságban, szétesésünkben, az atomizálódáshan szükség van egy-
séges szempontok szerint irányított iskolahálózatra.

Közigazgatási szempontból is nagy kifogásokat lehet emelni az edddigi
szervezet ellen. Az egyetlen összekötő szerv a kőzoktatásügy hatóságal és hiva-
tabi kőzött maga, a minisztérium volt, mely így letért eredeti irányító rendelte-
téséről s olyan alacsonyabb ügyeket intéz, amelyek elnehezítik és megdrágít.'
ják az ügyek lebonyolítását. Magasrangú tisztviselők foglalkoznak apró-cseprő'
ügyekkel s alig képesek elvi kérdésekkel törődni. Olyan a helyzet, mint mikor-
egy sok feladattal bíró hivatalban csak egy ember van s annak kell míndent:
elvégeznie és éppen a lényegest nem tudja 'megcsinálni, az ;Ugyl mérhetetlen
kárára.

A főigazgató nem azért van, hogy folytonosan iskolákat látogasson ; fel-
adata az összefogás, az általános érvényű nemzetnevelési szempontok haté-
kony érvényesítése. Rajta fordul meg a gondolat rmegvalósításának oroszlán-
része. A főigazgat.6i és tanfelügyelői hivatalok tisztviselői elsősorban igazgatási
feladatokat végeznek. Az iskolák közvetlen felügyeletét a tanulmányi felügye-
lők, körzeti iskolafelügyelők végzik, ezek ellenőrzése pedig a fogalmazói karba,
kinevezett pedag6giai szakelőad6k feladata lesz. A közvetlen ískolafelügyeletben
így mind nagyobb szerep jut a tanácsadó, felvilágosító, példátadó elemnek,
azért ezt a munkát kiváló aktív pedagógusoknak kell ellátníok', akik egyénisé.
gükkel is tudják a nevelés és oktatás 'színvonalát emelni. Ezért kap minden
iskelatipus olyan tanulmányi felügyelőket, akik iskoláíkban aktív pedagógusok
maradnak s az illető iskola különleges hivatását, tanulmányi rendjét, médsze-
rét 1átják. A munkatöbbletüket esetleg csökkentett heti óraszámmal ellensú-
lyozzák s a felszabaduló órákat hospitáló tanárok és tanítók rendszeres alkal-
mazásával lehetne ellátni. Annyi bizonyos, hogy a legtöbb helyre ember bövem
akadna, csak az anyagi megoldást kell jól elintézni. Ha ezek az elgondolások
az egész vonalon érvényesülnének. akkor nem kellene attól félnünk, hogy ide-
gen iskolafujra képesítettek vagy jogászok látják el ja tanulmányi vezetést s
bírálják el a tanteremben látott munkát, sem pedig attól, hogy a tanulmányi
felügyelők a kettős munkát nem tudják elvégezni.

Ez a terv biztosítja a nevelés és oktatás szükséges egységét, de nem a
tanítás és tanár lélektelen uniformizálásával, Minden iskolatípus, sőt minden
tantárgy egyéni jellegét, az iskolafenntartók különleges célkitűzéseit tiszteletben
tartja, de valamennyi iskolát egységes nevelőszempontok szerint irányított

1
1
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szerves Iskolahálózatba foglalja. Az igazgatás egyszerűsődik, a felügyelet egy-;
öntetűés szakszerű lesz. A föígazgató tehermentesiti a mínisztert és biztosítja;
a köznevelés egységét. A tanfelügyelö hatásköre is bővül. A törvény követ keze-
tesen alkalmazza az egyfokú fellebvitel elvét a tanfelügyelő, főigazgató és a
miniszter között. A miniszter végső fokon csak országos, elvi jelentőségű és
főfelűgyeletí ügyekben dönt. A tanügyi Iogalmazóí kar színvonala emelkedik.
A kűlső igazgatási állások egyetemi végzettséghez kötöttek. A konkrét ügyek ez-
után sokkal növidebb utat futnak meg az elintézésig. M~s a hangsúly nem at
igazgatás javításán, hanem a nemzeti nevelésügy fokozott gondozásán van.
Ezért került a főigazgat.6 alá minden ískolatípus ; ezért létesülnek a tanúgyi taná-
csok, ezért épűl ki a tanulmányi felügyel et, a körzeti Iskolarelügyelet.

A középfokú iskolák tanulmányi felügyelőit szakcsoportok szerint kell
kiválogatní, ezek kiegészítik a főigazgatói hivatal pedagógiai szakelőadóinak
munkáját saszakcsoportok alapján berendezett felügyeletet esetről-esetre a
főígazgató felhívására gyakorolják. Itt feltétlenül lesznek jelentékeny nehézsé-
gek a kivitelben. Hány szakreferens lesz a főigazgatóságon ? Hány tanulmányi:
szakfelügyelő lesz és milyen tárgyakra? Ha a szaktárgyi elvet alaposan ér-
vényre akarjuk juttatni, akkor sok. embert kell mozgósítaní. Hiszen az eddigi
főigazgatók minden tárgy tanítását elbírálták. Az új rendszernek ez a része van
a legkevésbb é előkészítve. A kérdés felett a gyakorlat mond végleges ítéletet.

A minisztériumban kűlön nevelési ügyosztály lesz. Az Orsz. Közoktatási
Tanács és a Tankerületi Közoktatási Tanácsok csak vélernényező szervei a mí-
níszternek, ill. a Iöigazgatónalq, s a' különféle iskolafajok legkiválóbb tanerőit s
elméleti pedagógusait foglalják egybe s hozzájárulnak az iskolák öncélú tö-
rekvéseinek korlátozásához, felesleges vetélkedések megszüntetéséhez.

A törvény biztosítja az általános nevelési és tanulmányi ügyekben a
miniszter befolyását más miníszterek hatósága alá tartozó iskolákban is, vi-
szont a szakiskolákban a szakmíníszterek szavának meghallgatását. A versen-
gést, féltékenykedést, őszinte együttműködésnek kell felváltania.

~Az egyházi iskolák főfelü;gyeletének kérdésében a miniszter alapelve
minden egyház teljes egyenjogúsága, az iskolatípusok félügyeletének egyön-
tetüsége abból a célból, hog',y a. nemzetnevelés egységét a szükséges állami
felügyelet hatályosabbá tétele biztosítsa. A töruény a maga teljességéllen [úlius
L-én lép életbe s ettől kezdve valamennyi ískolatípus igazgatása a tankerületi
főigazgatók hatásköre alá kerül. Ezzel az eddigi. intézményeknek egész sora
szűnik meg,

4 Közoktatásügyi igazgatásunk új szervezetének áttekintésével párhu-
zamosan mérlegeljük kissé a nevelés kérdését nemzetünk és egyházunk mai
állapota szempontjából.

Ma már szinte kőzömbősen halljuk újra és újra, hogy korunk lelki vál-
sággal küzd. Ezt számbajöhető helyen sehol kétségbe nem vonják. De először
szükségünk volna a pontos kórísmeretre . mi is hát a mai kor lelki életének
a baja? A végső oka a bajnak a hitetlenség, az embernek Istentől való elszaka-
dása, e földhöz, e világ javaihoz való szánandó ragaszkodása, vak és görcsös
hozzátapadása. E világi élet ideigvalóságának érzése és tudata nem él olyan
elevenen az emberiségben hogy igazán meglátnák az egyedüli orvosságot. Pedig
csak az Örökkévalósághoz fordult embernek lehet magasabbrendű lelkisége és
magatartása. A baj tehát feltétlenül lelki természetű és a nevelésre is utal.

Milyen könnyű volna a bajok gyógyítása, ha magunkévá tehetnők kul-
tuszmíniszterünknek a rnevelésröl vallott nagy optimizmusát 1 De úgy a nevelést
végzők, mínt a neveltek, nem vonhatják ki magukat a bűnnek hatalma alól, Em-
ber az emberi nevelésben nem bízhatik egészen, Csak a magától jöV;'ö,isteni
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kegyelem képes megadni a nevelés munkájának azokat a részleteredményeít,
amelyek valóban előbbrejutást jelentenek.

A kultuszminiszter optimizmusa azonban mint nem teljes igazság is nagy
terhelés súlyos felelősséget jelent elsősorban a nevelést vezető kormányzatra,
de az egyházakra és minden hivatásos nevelőre személye szerint is.

A mai Európában egymással szembenálló szélsőségek törnek érvényesü-
lésre. A nacionalizmusból félig-meddig vallás, a vallásból politika, a polgárból
elvtárs lesz. Nemzetünk szervezetében is gyülile a mérge:ző anyag. Az átfogó
eszmél, szétmennek, egyének gyarló kezére jutnak, akik tetszésükreértelmezik,
önzésük szekerébe fogják. Mindenki csak: a saját vélt igazáért képes köröm-
szakadtáig harcolni. É[etelvvé van téve az egyes táborokban a mindenáron
való győzniakarás. Kevesen tudnak annyira szabadok lenni, hogy valóban egye-
tcrries érdekeket szolgálnak. Veszedelmesen torzsalkodnak a felekezetek. Már,
gyakran emlegetik, hogy a protestantizmus a végét járja. Pedig Szekfű is meg-
állapítja, hogy nemzetünk egyik arculata letagadhatatlanul protestáns. Napi-
renden van a központi hatalom tekintélyének általános rombolást végző" -elva-
kult, ízléstelen, számító: lerángatása. A tömegek az ilyen leekéket gyorsan meg-
tanulják. Erősen dolgozik a polgári társadalom közös nagy ellensége, a világ.
forradalmat szító komm unizm us is. Szélsőséges naeionalizmusok fegyverkés-
nek egymás ellen. Mennyire tudja majd ilyen helyzetben a kormányzat biztosí.
tani azt, hogy a kétségtelenül nem doktriner reforrnkodásból megszületett új
tanügy-közigazgatási szervezet, a törvény nagyvonalú s feltétlenül nemzeti ér-
dekű követelményei ne muljanak ki mint életképtelen, gyenge betűk? Mennyí-
ben valósulhat meg látszatok mögött az emelkedett tárgyilagosság? Meg tudja-e
védeni az állam alattvalóinak különböző táborát egymás ellen? Remélhetjük-e
a nemzeti szemlélet és művelődés egységének valóra válását? Mi szabadítja
meg az iskolát ennek a zűr-zavaros, vészesen kavargó légkörnek a nyomása
alól'! Hiszen a nemzeti nevelés jelszavát azok is befoghatják vitorláikba, akik
nem magyar lelkűek s a magyar hajót zátonyra viszik!

A nemzeti nevelés ügyébe, jövőnk munkálásába döntően szólanak bele
az egyházak. A magyar nevelés igazgatásának új szervezetét a protestáns egy-
házak őszintén és minden leülönősebb aggodalom vagy fontolgatás nélkül ma-
gukévá teszik. Századokon keresztül küzdöttek az egyenlő. mértékkel való mé-
résért. A törvény ezt most is kim ondja, az egyházak között különbséget nem
tesz. A protestáns egyházak; a multban is mindig a nemzet szolgálatába állították
az evangélium szellemében végzett nevető, munkájukat.

Egyházunknak ma is jól kell látnia, hogy mire köteleztetett. Az állaruha-
talom törvényeiről, a világi felsőségről százados, de mindig igaz tanítás szöl
hozzá. Hirdesse, hogy az egyházi és a világi hatalmat nem szabad ősszezavarni.
Az egyházi hatalmat csak az igének tanítása és a szentségek kíszolgáltatása út-
ján szabaa gyakorolni. A polgári élet igazságrendjét és a közbékéí az államha .•
talem tartsa fenn. Az egyházi hatalom ne érvénytelenítse a polgári hatóságok-
rendeleteit, ne oldja fel a törvényes engedelmességet, ne ruházzon át földi ki-
rályságokat, ne rontson idegen hatáskörbe, ne szabjon törvényt a felsőbbségnek
arról, hogy milyen legyen az állam formája.

Egyházunk végezzen minden tekintetben igazán evangéliumi nevelést. Is-
kolái legyenek korszerűek, adjanak egységes szemléletet, dolgozzanak szak-
szerűen és gazdaságosan. Ezért a JoéIért a mai helyzetben külőnősen meg kell
hoznunk az áldozatokat. Olyan áldozatokat, melyek könnyebh időkben nem
feküdtek elég súllyal a szívünkőn. Az egyház így járuljon hozzá annak a nagy.
feladatnak szolgálásához, melyet az új keretek között történő neveléstől vár a
nemzeti közösség.
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A nemzet vezetőinek pedig meg kell találnluk az eszközöket és médokat
arra, hogy a faji és felekezeti különállás kellő méltánylása mellett a nemzet
érdeke kárt ne szenvedhessen.

Rozsondai Károly.

Evangélikus könyvpolitika.
A keresztyénség élete - emberi szemmel nézve - egy könyv körül forog.

A Bibliának' a sorsa egyben az egyház történelme. Ez az egy könyv, mindjárt
az első századokban, a kéziratok, a fáradságos másolások korában is irodalmat
teremtett, amely az életet szolgálta.

A keresztyénség újjáéledése és új előretörése a reformációban ugyancsak
világosan mutatja, hogy az élő szó mellett milyen nagy hatalma volt az irott
szónak. Maga az élő szó, a prédikáció és missziós igehirdetés is teljesen a Bibliá-
ból, egy könyvből él, de számottevöen formálja az ígehirdetés hagyománya
is, amint az irodalmi formában 'hat. Az eleven egyházi élet is a Biblia alapján
állva keresztyén irodalomból táplálkozik, de egyben irodalmat is teremt. Eb-
ben a körforgásban mélyül és gazdagodik az élet az egyházban és innen ki-
indulva. az élet minden, de minden területén. Innét érthető az a közismert tény,
hogy a reformáció mindenütt nemzeti irodalmat hívott életre, amely az egy-
házi szükségletek kíelégítésén messze túlmenően a művelödés mínden terüle-
tén alkotáshoz fogott.

Napjainkban meg egyenesen nagyhatalom a könyv. A fantázián keresz-
till milliós tömegeket fog meg: lelke legmélyén és taszít mélységbe vagy emel
magasságok felé. Manapság jóformán senki sincs, aki ne olvasna. A filléres
ponyvák kelendősége és üzleti sikere - rumden nyomorúság ellenére - vilá-
gosan tanúskodik a roppant betűéhségről. Korunk egyben a reklám és pro-
paganda kora. Minden mozgalom és irányzat megteremti a maga irodalmát :
könyveit, füzeteit, sajtóját, röpiratait, amelyeken keresztül akarja mondanivaló-
ját belevinni a köztudatba. Aki ma - jó értelemben véve - érvényesülni akar.
hatásra, befolyásra, az élet alakítására törekszik, tömegeket akar vezetni, tusa-
kodó, tanácstalan embereken akar segíteni, az semmiképpen sem lehet eJ
irás és közönség-szervezés nélkül.

Ha nem akarunk hűtlenné válni egyházunk szelleméhez, a keresztyén-
ség gyökeres, valóban ősi hagyományaihoz és ha nem akarunk lemaradni a
mának a holnap kivívásáért vivott versenyében, ha nem akarunk a mult meg-
porosodoti kiállítási emléke lenni, akkor nincs sürgetőbb teendőnk, mint eleven,
mozgékony, széles en ható evangélikus magyar könyvpolitíkát teremteni.

Ha elfogulatlanul figyeljük egyházunk életét, örömmel vehetjük észre,
hogy a világháború óta Isten felráz minket hosszú álmodozásunkból és el-
kezdette gyökeres, teljes megújításunkat. Sok központí és mellékes kérdés fel-
színrevetődése mellett az egyházi sajtó ügyének szönyegre jutása az utóbbi
években szintén az ébredezés jele. Sok szó esett egységesítésröl, hiányokról,
szükségletekről. Sok itt m(~ a tennivaló, a javítandó, de allt senki sem ta-
gadhatja, hogy az evangélikus sajtó ügye már megindult. Ami bírálat helyt-
állóan érheti ezt a gyermekoipőben járó sajtót, az mind egyházunk jelenlegi
helyzetéből fakad, amint arról a folyóiratunk januári számában közölt tan ul-
tanulmány is tanuskodik. Hiszen egy sajtószervünk sem nyúlik egy emberöltőn
túl a multba és nincsen kellő sajt6hagyományunk. Amennyire kikovácsolódik
egy egységes életakarat és életszándék közöttünk az ott kijelölt irányban, olyan
rnértékben rendeződnek sajtóvíszonyaínk.
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Ugyancsak az életretámadás örvendetes jele az, 'hogy most az evangé-
likus könyvpolitíka és evangélikus írodalom kérdése kezd szemmel láthatóan
iníncínkább az előtérbe nyomulni, Észrevehető haladás jelentkezik ebben. Hi-
szen amikor már van egyházi sajtó, amely vállalja az egyház életjelenségeiről
a tájékoztatást, az egyháztagok gyűjtését, szervezését, hitben erősítését, az
éppen felvetődő kérdésekben az' elemi irányítást, aminek 'Olyan beláthatatlan
a jelentősége, a pillanatnyi szükségletekben a részletmegoldások hirdetésének
szolgálatát, egyszerre felbukkan és égetövé válik egy mélyebbenszántó, átfo-
góbb, egységes, nagyobbvonalú irányítás, vezetés, ihletés és indítás, valamint
egy tervszerű és céltudatos elmélyítö lelki nevelés szükséglete. Akármilyen
'Oldalról kőzeledjünk is egyházunk életkérdéseihez. el nem odázható és el nem:
alkudható szükség e~y eleven, újszerűbb, módszereiben sokrétűhb, hatásos
és tartós gyülekezetnevelés. Ebben az egyetlen egyházi feladatban és egyetlen'
szolgálatban az egyházi lapok csak bizonyos részt vállalhatnak, természetükből
kifolyólag. Folyóirataink is csak bízonyos mértékben, csak valamivel nagyobb
szerrel tudják ezt a munkát végezni. Ide már könyvek sora, egész írodalom
kell. Élő gyülekezetek nevelése elválaszthatatlan a könyvpolitikától.

Ha az eddigi sok, elismerésre méltó, becsületes, jószándékú vállalko-
zást és törekvést, a sok jóindulatú és jóakaratú elszórt egyéni kezdeményezést
számba vesszük, az eddigi eredményt sem lehet lekicsinyelni. De a mult és a
jelen minden ilyen irány ú tevékenységéért hálásan is, lehetetlen észre nem
vennünk, hogy ha mí élni akarunk, ha számottevően hallatni akarjuk hangun-
kat és üzenetünket, ha szerveseru bele akarunk kapcsolódni a most induló ú]
Magyarország felépítésébe. minden eddigi eredményt messze felülmúló élő és
ható könyvpolitikára van szükségünk. A Luther-Társaság ezen a téren a maga
idejében, a háború elötti viszonyok között, jó szelgálatot tett. Nem lehet meg-
feledkezni. a Harangszó, a Fébé, a Protestáns Irodalmi Társaság, a Diákszövet-
ség Szövétnek kiadóvállalata. a békéscsabai Ev. Könyvkereskedés, Norvég Misz-
szíó, Bethánia, Sylvester, Londoni Vallásos Traktátus Társaság és a többi evan-
gélikus, vagy közös protestáns alakulás munkásságáról sem. De ha a 16. és 17.
században három részre szakított Magyarország nyomdai és könyvkíadói telje-
sítményét és szellemi fogyasztását szembeállít juk a maival, amikor jóval keve-
sebb fáradsággal, olcsóbban, nagyobb vásárló és 'Olvasó közönségre számítva
lehetne dolgozni: pironkodnunk és röstelkednünk kell. Minden elismerés az út-
törésért és hála az áldozatosságért nem ment fel minket az alól a kötelesség
alól, hogy megállapítsuk : ma többre, van szükség, Ma nem elég ötletszerűen,
egyéni meglátásokra, irodalmi és fordítói ambíciókra és kedvtelésekre, egyént
ízlésre és felfogásra bízni többé könyvkiadásunk és kőnyvterjesztésűnk ügyét,
hanem összefogásra, tervszerűségre, céltudatosságra van .szükség, Egy szóval'
számottevő, mozgékony, alkotó és szervező könyvpolitíkára.

Mi szabja meg a hamisítatlanul igazi evangélikus kőnyvpolítikának az
irányát és tervét?

Csak két tényező határozhatja meg elgondolásainkat és gyakorlatunkat.
Az egyik: egyházunk igazi mívolta, sajátságos, jellegzetes, de egyben őseredeti
keresztyén élete. Ami eltér ettől, ha m,ég olyan szép, épületes, hatásos is,
annak háttérbe kell szorulnia, Minden másvágású kegyesség értékes drágagyön-
gye mindaddig fölösleges, sőt káros fényűzés számunkra, amíg hiányzik a mi
igazi, erőtadó, éltető táplálékunk, amíg meg nem 'erősödnek csontjaink, amíg
ki nem bontakozik a mi igazi egyházi életünk. Csak ha már él eleven erőként
és hat az igazi, meg nem rontott, meg nem csonkított, el nem torzított evangé-
Iikusság a magyarságban, csak akkor nyúlhátunk más szellemű, más lelkiségű
kegyes megnyilatkozások után. Akkor önbírálatunkra, ösztönzésünkre, mások
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megbecsülésére, az egy egyetemes keresztyén anyaszentegyház közös keresésére
szolgál nálunk is az, ami előbb csak vesztünket okozná és szívűnket csérélné ki.
Világért sem szabad evangélikus látszat és külső alatt idegen életet melenget-
nünk és tenyésztenünk.
I A másik tényező, aminek döntő módon kell alakítania könyvpolitikánkat :
a jelen helyzet, a maga kendőzetlen valóságában, félrevetve minden csügge-'
teg sötétenlátást, de minden dicsekedő, önhitt képzelődést és ábrándot is. Meg!
kell ismernünk és ísmertetnünk egyháztagjaink valóságos - templomon és
gyűléseken kívülí - életét, számba kell vennünk a kiáltó hiányokat és ural-
kodó tévedéseket, azután fel kell keresnünk őket testvéri szeretet segítő szol-
gálatával. Oda kell menni hozzájuk, oda, ahol valóban vannak és nem oda,
ahol mi képzeljük őket. A valóság sziklatalajára kell állanunk, a való, kínálkozó
lehetőségeket kell józanul, hideg ésszel mérlegelnünk és megragadnunk. A·'l1
adottságokat kell nekünk az élő, Isten jövőt teremtő kegyelmének csodatevő',
semmiből életet támaszto fényében szetulélnünk. Csak ilyen hűséggel, a való-
ság iránt és ilyen vakmerő hittel Isten kegyelmében lehet megindítani és mín-
den akadályokon keresztültörve elvégezni egyházunknak ezt a régi és mégis'
új szolgálatát: az evangélikus kőnyvpolitíka gyakorlását.

Mire kell kiterjeszteni az evangélikuskönyvpolitikában figyelmünket?
A legsürgősebb teendő az élő, szemébjes hitet adó és erősítő könyvek

kiadáso. A római vallás beérheti azzal, hogy az élet külsö képére rányomja aj
maga bélyegét, tömegeket szerepeltessen hatalmának megmutatására, külső'
fegyelemre idegezze be a neki meghódolókat, a reíormátusság is sokszor meg-
akad a lázas tevékenykedés és szakadatlan mozgalrnasság útvesztőjében. Ná,
lunk azonban csak az egyének teljes megtérésével kezdődik egyházi életünk A·
léleknek kell előbb keresztyénnek lennie, mielőtt életének kűlső megnyilatkozá-
saíban, közéletében keresztyénné lesz. Valóban az Igét hirdető áhitatos és igazi
imádságos könyvekre van szükség. Az eddigiekben többnyire túlteng az érzel-
gősség vagy a retorika. Holott az imádság nem költői műfaj, és nemcsak az
érzelmek dolga, hanem az egész emberé. Az eddigi imakönyvek gyengéje az,
hogy «szerzöík» egy tévedés áldozatai voltak Azt hitték, hogy saját kegyes han-
gulataiknak és érzelmeiknek kell szép kifejezést adnio'k. Mindig csak a saját-
jukkal hozakedtak elő. Holott egy igazi imádságos könyv nem nélkülözheti az
egyház eddigi évszázados igazi, élő imádságait, valamint a többi nemzetbeli mai
evangélikusság imádságainak színe-javát. Csak harmadsorban és utoljára kerül-
het sor a magunk imádságaira, amennyiben azok az Ige fegyelmezése alatt
állnak. Az áhítatoskönyveknek pedig a ma nyelvén kell szólniok, sem elvontak,
sem pedig kegyes szólarnoktól hernzsegők nem lehetnek Abba kell hagyni
a: kenetteljes egyházi nyelvezetet és a mai embernek közvetlenül, egyszerűen
kell tolmácsoIni Isten Igéjét. Egyeseknek. családfőknek, lévitatanítóknak, gyü-
lekezeti munkásoknak, biblíakör-vezetöknek kell szolgálnunk az ilyen iroda-
lommal. Csak megújult prédikáció és megujult irott igehirdetés eszközölhetí,
közvetít heti egyházunk megújhodását egyénekben és gyülekezeti közösségünk-
ben. Amíg itt, ezen a téren me.g\nem szünnek a szörnyű bajok és nem indul
meg a gyökeréig ható, míndent újra és előlről kezdő megújhodás, hasztalan
az egyházi életnek minden külsöleges megelevened'ése és fellendülése. Itt kell
elsősorban és minden erővel segíteni - többek között éppen egy erélyes könyv-
politikával. .

Egyéni és közösségí érdekből egyaránt fontos éselodázhatatlan feladat
az evangéliumi hit és élet forrásainak mindenki számára hozzáférhetővé tétele.
Sort kell keríteni hitvallási írataínk teljes és olcsó kiadására, Luther fontos:
építő iratainak, a magyar reformáció értékes írásainak fordítására, illetve ter-
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jesztésére. Kűlön kell választani élesen két szempontot. Az egyik a tudomá-
nyos, amiről nem szabad lemondanunk, amíg élő egyház számba akarunk menní,
de ennél is előbbrevaló mindezek népszerű, olcsó, szinte füzetszerű kiadása.

Alapos tanulmányokban, de főképpen fiizefsorozatokban, röpiratszerűleg
fel kell dolgozni minden égető, levegőben lógó kérdést. Istentiszteleti élet, litur-
gia mibenléte, prédikáció jelentősége, az igehallgatás, egyházszervezet, igazi
egyháztagság, gyónás. szeretetszolgálat, adakozás stb., azután a többi sürgető:
nagy kérdés, az evangélium üzenete és ajándéka a szociális és gazdasági kér-
désekben nemzeti és nemzetiségi életben, nevelésügyben, a missziói és ökuméní-
kus törekvésekben, általában a hit és élet minden kérdésében. Igazi, élő köz-
véleményt kell ezek által a filléres, rövid, egyszerű, érdekes, talán négy vagy
nyolc oldalas íratocskákkal teremteni és megmozgatni.

Meg kell csinálni a lelkészek, tanítók teológiai szak képzését mélyítő ma-
gyar művek jegyzékét, ki kell érlelni a maga kiforrottságáhan a magyar népmísz-
szió é:" evangélizáció műfaját sajátos nyelvével, hangnemével, gondolatformái-
val, előadásmódjával, idegen hatásoktol mentesen. Ki kell építeni a keresztyén
ifjúsági és gyermekirodalmat, végül az értelmiség látókőrének tágítását és fe-
lelősségének ébresztését szolgáló irodalmat.

Eddig már meglátott, felkarolt. de nem eléggé belterjesen művelt terület:
az igazi, irodalmi értékkel rendelkező, színvonalas egyházi szellemű szé piro-
dolom. Kapi Bélának: «Az Isten hárfásas c. könyve a legörvendetesebb ígérete
annak, hogy ezt a fontos ugy et ma sikeresen lehetne előmozdítani. Az igazi
keresztyén gyönyörködés és szépélvezés szolgálata evangélikusok között nem
igényel semmi külön hosszas indokolást. Az ilyen műalkotások mérhetetlen
nevelő hatására azonban csak másodsorban szabad hivatkoznunk.

Végül rátérek az aránylag legnagyobb előszeretettel művelt térre: az
egyháztörténelemre. Sok részlettanulmánnyal és népszerűsítö írással rendel-
kezünk, mégis nem sok szót kell arra vesztegetni, hogy kimutassuk a hiányo-
kat. és mulasztásokat mind a kutatásban, mínd a feldolgozásban. A napjainkban
végbemenő «történelmi átértékelése-sel szemben nem lehet egyszerüen a régi
cliberális» szemléletmódot hangoztatni, mert ez a kialakuló új magyar történet-
tudathoz képest visszavonhatatlanul a rnulté, Ellenben az írányzatossá lett át-
értékeléssel szemben jobban, az igazsághoz híven kell korszerű tudományos
módszerrel (a «szellemtörténet» segítségével) feltárni a magyarság s vele együtt
a magyar keresztyénség (nemcsak a «magyar protestantizrnuss l) multját. Ehhez
járul még valami: eleink kegyességéről, életéről, mindennapjáról és ünneplésé-
ről, gondolatvilágáról alig van sejtelmünk, az adatok bősége elle,nére. De ettől
az újabban meglátott tudományos színezetű feladattól eltekintve is, lényege-
sen fontos szolgálat volna élő egyházi öntudat nevelésére az egyháztörténet igazi
ismerete: az evangélium hatása és érvényesülése az élet kemény valóságában,
Krisztus az egyesek és pedig nemcsak a kímagasló nagyságok, de az átlagembe-
reknek es a közösségeknek az életében. Egyházi munkánknak innen kell kapnia
dús megvilágító anyagát, rengeteg útbaigazítást, óvaintést és ösztönzést. Ez a
kép kiegészítendő a külíöldön, elsősorban elszakított területen élő testvéreink
jelen egyházi életének és munkásságának, a mísszió hatalmas művének állandó'
ismertetésével. Közösségi öntudatra kell nevelnünk, nemcsak a mult irányában',
tl;e;a jelen kiterjedésében is.

Mindezeknek a törekvéseknek az iskolai egyházi nevelésben is [elentkez-
niök kell. Hiszen itten történik az alapvetés minden későbbi szolgálatra. Fontos
az eddigi tankönyvek megújítása, újfajta tankönyveknek kialakítása (pl. finn
mintára a tanyai ember könyve, az iparostallonc könyve). Olyan könyvek legye-
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nek ezek, amelyek egy életen keresztül elkfsérik hívünket, mindig felfrissítik
hitbeli ismereteit és mindig újat tud találni bennük.

Hadd próbáljak végül még egy-két követelést felállítani, ami megfonto-
landó és szükséges.

Kimerítő teljességű jegyzéket kell felvenni minden eddig megjelent magyar
írásról, ami mívelűnk, magyar evangélikusokkal kapcsolatban van. Külön kell
azonban nyilvántartanunk azokat a könyveket, füzeteket, traktátusokat. amelyek
ma is megszerezhetők és egyházunk bibliai-reformátori megújhodásának szol-
gálatára alkalmasak. Ezeket úton-útfélen, lépten-nyomon hirdetni, terjeszteni
kell. Csak ilyen határozott, irányított propagandával, érdeklődéskeltéssei lehet
olvasótábort és azon keresztül élő egyháztagokat nevelünk Isten kegyelméből.

Ir6gárdát kell nevelni és szeroezni. Aki tehetséget kapott Istentől, bármi-
lyen irányban, azt tanáccsal, olvasmánnyal, anyagiakkal kell támogatni, fel-
karolni, útját egyengetni. Le kell számolni az eddig követett eljárással. ame-
lyik irígységből, féltékenységből, hírnévvágyból és hasonló indulatokból éppen
azok ellen irányul, akik szolgálatban kiválnak a többi közül és akikre Isten
többet akar bízni és akik tudnak és mern ek is hitben valamit cselekedni. Véget
kell vetni a ma dívó demokratikus érzékenykedésnek, amely úgy keresi az egyen-
lőséget, hogya kimagasló fejeket levágja. Bátorítani és lehetőségeket adni, ez
legyen a vezető indulat 1

Nem az a fő, hogy mínden 'áron valami eredeti, önálló dolog kerüljön ki
a műhelyböl, hanem éppen olyan fontos szolgálat az idegen nyelveken megjelent
remekművek fordítása, De, hogy ne legyen a fordításból ferdítés, az erre alkal-
mas emberek nevelése, képzése, irányítása szorosan hozzátartozik az előbbi teen-
dőkhöz. Pályázatokat kell kitűzni: falusi igehirdetésre, városi beszédre, munkás
evangélizációra, gyermekprédíkácíóra, traktátusokra stb. Súlyt kell helyezni,
hogyne kellene, az egyéniségre, eredetiségre is, de ennél sokkalta fontosabb az
egyöntetűség egyházunk lényeges fődolgaiban.

Oéltudatosan és hozzáértéssel mindent el kell követní olvasótábor terem-
tésére és szervezésére. Minden modern eszközzel meg kell tanulni bánni: elő-
fizetésgyüjtés technikája, propagandagyűlés, sajtonap stb.; állandóan tohorozní,
gyűjteni, ébreszteni; szükségletet kelteni, meglévő könyvéhséget irányítani, egy-
házi könyv és irodalmi kérdésekben ingyenes tanácsadást létesíteni stb.

Egy ilyen könyvpolitikának pénzügyi alapjait is okosan és észszerűen kell
biztosít ani. Sok pénz van még a' mai lyukas zsebekben is, miég könyvre is sok
megy el, de milyenekre! A filléres és pengős pouyvaknak es a kőnnyű fajsúlyú
álírodalomnak van kelet je. Meg lehet és meg kell találni az útját-módját, hogy
ebből a tenger pénzből ilyen központi fontosságú életügyre is jusson. Csak egy
gyakorlati javaslatot vetek fel. Vegye az egyetemes egyhaz az egyh:w:j tan-
könyvkiadást a maga kezelésébe. Ezzel egyrészt olcsóbbak lesznek a méreg-
drága tankönyvek, másrészt bőven kerülne innen könyvalapra is.

Legalább egy lelkészembert kellene sajtólelkészi állásra meghívni. Egy-
két lelkes állástalan fiatalemberrel, egy: pár pengös ügykezelési költséggel meg!
lehetne indítani az egészséges kibontakozást, alkotást és fejlődést. Lehetne evan-
gélikus könyvpolitikát teremteni, mielőtt még késő.

Nem szalasztom el ezt az alkalmat, hogy fel ne hívjam, a figyelmet a;z
«Evangélikus Élet» f. évi 21. számában «Nihil obstat?" címen megjelent cikkre,
amelynek egészével örömmel azonosítom magam és mindenki, aki szívén viseli
egyházi megújhodásunk ügyét. Szükség van az ilyen hangokra, mert csak a
kérdések tisztázásaból támadhat áldásos, gyümölcstermő' gyakorlat.

Befejezésül egy önként támadó ellenvetésre szeretnék válaszolni. Könyvek-
ről volt az eddigiekben szó, Azt mondják erre, hogy elméleti dolog ez. Kevés
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köze van az élethez. Csakugyan könyvről van most szó, könyvpolitikáról, de
nem papírszagú, dohos, könyvmolyok és betűrágók öncélú könyveiröl;' hanem
az életet szolgáló könyvekről, A Könyvek Könyve hatása alatt álló, abból élő és
táplálkozó könyvekről. Az ilyen könyv, amely az Élet Könyvének alapján Isten
kegyelméből készül és a Szentlélek urunkássága révén terjed: a leggyakorlatibb
ügy a föld kerekségén. Mert e nélkül nincsen élet. Urbán Em6.

,

KRONIKA

I Morehead t I
Egy nagy szív szűnt meg dobogni. Olyan emberé, akit ha, valami, szioe

tett igazán naggyá. Elveszlével a világ evangélíkussága lett szegényebbé, Magára.
a lutheri keresztyénségre jellemző, hogy legértékesebb embereinek egyike azok
sorába tartozott, akiknek neve a nagyvilág előtt jóformán ismeretlen. Sőt bizo-
nyárasaját sorainkban is vannak, akik a gyászkeretes név láttára homlokrán-
colva kérdik: ki is volt ennek a névnek aviselője?

John Alfred Morehead 1867. február 4-én született Pulaskíban, Virginia
államban (Egyesült Államok). Már több éven át működött mlnt lelkész, mikor a
tudomány szomjúságától hajtva a berlini és a lipcsei egyetemet kereste fel, hogy
tanulmányait kimélyít se. Nemsokára ezután a rendszeres teológia tanárául hív-
ják meg a Souther Lufíheran Theol. Seminaryba, ennek igazgatójává, majd a
lutheránus Roanoke College igazgatójává és a Synod of the South elnökévé-vá-
lasztják. Avilágháború végén bekövetkezett európai összeomlás idején ő működik
az amerikai lutheránusoktól megindított nagyarányú európai segélyakció élén.
Ezen működése közben a bold. emlékű Lauriiz Larsennel, a National Lutheran
Council elnökével együtt ismételten eljött Magyarországba is, hogy itt evan-
gélikus egyházunk inségben sinylődő intézeteit és alkalmazottait, valamint ezek'
özvegyeit és árváit felsegítse. Sokan, igen sokan vagyunk családjainkkal együtt,
akik a megsegítő testvéri szeretetnek ezt az áldozatkészségét úgy tartjuk hálás
emlékezetben, mint az isteni gondviselésnek szinte életmentő jótéteményét. Fá-
radságot nem kímélve, erejét, egészségét tékozolva utazta be Európa inségben
szenvedő összes evangélikus egyházait, - megkönnyebbülést, örömöt, vígasz-
talást, lelki erősödést, áldást terjesztve mindenütt.

A korán elhúnyt Lauritz Larsen 'után ő kerül a National Lutheran Coun-
cil élére s ezzel elismerten egyik első vezéremberévé válik nemcsak az amerikai.
evan gélikusságnak, hanem a világ evangélikusságának általában, Bold. 1limels
szászországi püspökkel és a mi Raffay püspökünkkel együtt ő indítja meg fl
segélyakcióval kapcsolatos tárgyalások során az evangélíkusság egyetemes szer-,
vezkedését és így jön létre 1923 augusztusában Eisenachban az első evangélikus
világgyűlés, egyházunk legújabbkori történetének egyik legkimagaslóbb esemé-
nye.

Az eisenachi világgyűlés Moreheadet választotta a munkát folytató hat.
tagú állandó választmány elnökévé. Ebben a mínőségében jött el hozzánk még
égyszer és utoljára 1927 őszén, mikor az evangélikus világgyűlés állandó választ-
mánya Budapesten tartotta rendes évi értekezletét, Mindnyájunk számára emlé-
kezetesek azok a szavak, melyekkel Moreltead a magyar evangélikus egyház



169

egyetemes gyűlésének színe előtt oly melegen adott kifejezést egyházunk és mé-
lyen sújtott magyar hazánk és nemzetünk iránti rokonszenvének és nemzetünk
újrafeltámadása iránti reményének.

Mint egyházunk és nemzetünk őszinte barátját tüntette ki Moreheadet hit-
tudományi karunk a tiszteletbeli doktori 'címmel - Söderblommal, Ihmelsszel és
Rendtortfal egyidőben. Az 1929-i koppenhágai második evangélikus világgyűlés
keretében volt szerenesém az erről szóló díszoklevelet neki és a többi kítünte-
tettnek átadhatni. Ez a második világgyűlés, mely egy további fontos lépést
jelentett az evangélikusság egyetemes szervezkedése terén, kétségkívül helyesen
értékelte Morehead egyéníségét és munkásságát, mikor további 6 évre ismét
őt tette meg az állandó választmány elnökévé, Ebben az időszakban Szovjet-
oroszország már-már haldokló mártíregyházának segítése, az onnan menekűl-
teknek új házába áttelepítése, továbbá a nagy -reményekre jogosító ukrajnai
mísszíó gondozása volt Morehead gondjainak főtárgya. E mellett állandóan szí-
vén hordozta az anyagi vagy egyéb súlyos nehézségekkel küzdő összes evan-
gélikus egyházak .és missziók ügyeit és külön szerető gondjaiba vette Magyarcr-
szágból Amerikába kivándorolt hittestvéreinket Kanadától Brazíliáig. Nemcsak
hivatalos megnyilatkozásai és közleményei, hanern még közvetlenebbül kezemnél
lévő nagyszámú magiá'nlevelei éreztetik, mennyire forrón dobogott szíve az
ősök hitéért, az egész világ evangélikusságáért. Az imádság lelkétől ihletett
szíve nem tudott máskép, mint földrészekben gondolkodni.

A mult év őszén Párizsban tartott harmadik evangélikus világgyűlés von
oekuménikus munkásságának befejezése és megkoronázása. Az egyetemes evaugé-
likusság szolgálatában felőrlődött erőinek hanyatlását mindenki észrevehette, de
halk szavaból annál meghatóbban sugárzott az az imádkozó szeretet, mellyeI
az egész világ evangélikusságát tartotta átölelve. A további vezetés terhét már
nem vállalhatta, de eddigi munkásságával bőven reászolgált arra a kívételes ki-
tüntetésre, hogyavilággyűlés örökös tiszteletbeli elnökké, választotta. Ugyan-
ekkor érte az a másik kitüntetés is, hogya párizsi protestáns teológiai fakultás
tiszteletbeli doktorrá nevezte ki. Morehead az alázatos lelkű ember hivalkodástóJ
ment hálás örömével fogadta a kitüntetéseket.

Egyéniségét az emlí tett vonások mellett szent komolysággal párosult nyá-
jas derű és valami csodálatos egyszerűség formájban jelentkező közvetlenség
[ellemezte, mely államfők előtt és a nyilvánosság ünnepi pillanataiban sem
hagyla el s amely így csak olyanoktol telik, akiknek nincs okuk arra, hogy te-
kíntélyüket féltsék. Fellépésének, megnyilatkozásainak, az emberekkel való érint-
kezésének imponáló bíztesságát az evangéliumon nyugvó hit belső szilárdsága
adta meg. Nagysága a szív emberének nagysága volt. Életem drága kincseihez
számítom, hogy személyesen megismerhettem és bizalmának részese lehettem. -
Párizsban «viszontlátásra. búcsúztunk. :ez a remény immár az örökkévalóságé.

Június elején érkezett New-Yorkból a megdöbbentő hír, mely Morehead
elhúnytát, a világ evangélikusságának gyászát jelentette. Ebben a gyászban
híven osztozunk mi magyar evangélikusok is és hálás kegyelettel őrizzük meg a
nagy halott emlékét,

D. Dr. Prőhle Károly.
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kább, mint a zenében nem tárgy el-
mefuttatások számára, hanem eszköz,
akinek el kell végezni szolgálatát és
akit szolgálatáért, de csak szolqála-
táért kell szeretní.»

A Magyarságtudomány
legutóbbi számába Varjas Béla ezen
a címen írt tanulmányt: Az irodalmi
'élet sorskérdései Mohács után. A XVI.
század a protestantizmus százada s
országunknak ebben a kerban törté-
nő nagy átalakulását ma fokozott tör-
ténetkritikával kísérik. Az említett ta-
nulmány egy-két megállapítását ér-
demesnek tartjuk ideiktatni.

A század szellemi életére jellemző
a következő adat: «Az eddig feltárt
661 tizenhatodik századbeli magyar-
országi és erdélyi nyomtatvány közül
48-nak a kiadási helye ismeretlen, a
fennmaradó 613-ból pedig mindössze
164 magyarországi eredetű, a többi
449 erdélyi nyomdákból került ki.»
Ez a tény a reformáció Erdélyének
nemzeti alapokra helyezett különállá-
sából fakadt. .A humanizmus és a
reformáció volt az a két erő, mely a
katolicizmus háttérbeszorulásával a
magyarságot még szorosabban. Nyu-
gathoz fűzte és ennek a kultúrának
keleti közvetítőjévé avatatta. S ez a
két erő fogta össze egységes szellem-
ben a politikailag széttagolt nemzet
nagy tőbbségét.» Varjas tanulmányát
ez a mondat fejezi be: «Az ellenre-
formáció Regnum Marianuma pedig
diadalmaskodva a protestantizmuson,
vallásilag és ezzel együtt műveltségí-
leg is eltávolította egymástól a ma-
gyarországi és erdélyi magyart»

Ezek a tények bizonyos vonatko-
zásban a ma számára is intelmet je-
lentenek a magyarságnak.

SZÉLJEGYZETEK
A pf'otestáns teológia meg-

újhodásának
ismert vezéralakja, Barth Károly má-
jus 10-én érte el 50. születésnapját.
Ez alkalomból rendkívül sokan ke-
resték fel űdvőzletükkel, jókívánsá-
gukkal s most Barth nyilt levélben
válaszol üdvözlőinek. Mivel e levél
nemcsak Barth Károly egyéniségére
igen jellemző, hanem a mi sok ünnep-
lésűnk és jubilálásunk számára is ta-
nulságos, egyik legjellemzőbb szaka-
szát a következőkben közöljük: «Kü-
lönös örömömre szolgált, - írja
Barth - hogy majdnem mindabban,
amit a napokban nekem írtak, üdvöz-
lőim a rólam való megemlékezésnél
teljesen az üggyel foglalkoztak s csak
mellékesen személyemmal s azért nem
nekem, hanem Istennek adtak hálát 's
őt dicsőítették. Mindannyian azért
élünk, hogy az ügy szolgálatába áll-
,junk s ha ezt tesszük, nincs helyünk,
hogy a saját, vagy más valaki mun-
kateljesítményében mint olyanban gyö-
nyörködjünk. Egy különös okból ki-
folyólag ma éppen néhány fejezetet
olvastam Mozart életrajzából, akinek
műveit gyermekkoromtol fogva mái-
soknál jobban kedvelt em s szívtam
fel magamba. Ismét tanulságos és ví-
gasztaló volt számomra az a csodá-
latos dolog, hogy felőle zenéjétől el-
tekintve tulajdonképpen semmi jelen-
töset sem lehet hirül adni, legfeljebb
mindenféle problematikus dolgot. Az
embernek éppen zenéjét kell hallgatni
s ezzel vége! Olvasta On már Har-
nack életrajzát? Mennyire más kép!
Lehet és kell is neki örülni. De mí-
lyen jó, hogy ma ismét belátták és so-
kan megértették, az ember a teoló-
giában és egyházban még sokkal in-



171

SZELLEMI ÉLET
Humanizmns ?

A Népek Szövetségének egy nyúlványa;
a «Szellemi Együttműködés» müvészeti és
irodalmi bizottsága f. évi június hónapban
Budapesten tartotta értekezletet. A Szel-
lemi Együttműködés nemzetközi szerve-
zete a szellemi élet magasabb köreiben kí-
vánja szolgálni a pacifizmus gondolatát. A
rövidlátás hibájába esnénk, ha az emberi-
ség vagy saját nemzetünk javára valami
sokat várnánk az efféle gyűlésektől, me-
lyeken többnyire jóindulatú rajongók
mondják el kenetes frázisaikat a népek
kölesönös megértéséről, a legjobb eset-
ben annak tudata nélkül, mennyire egy>-
oldalúan szolgálják a nemzetközi politika
hatalmasainakaz érdekeit. Az igazság,
mely nélkül pedig «igazi» béke nincs,
nem igen otthonos az efféle gyűléseken.
Inkább arra jók, hogy a hivatalos lég-
körön kívül barátokat szerezzünk ma-
gunknak, azaz nemzetünknek. - Az a
jelszó, mely legerősebb hangsúllyal csen-
dült ki a nemzetközi «müvészeti ésiro-
dalmi bizottság» tárgyalásai ból, ezúttal a
1/1umanizwus volt. A «jó emberek» ettő.!!
várnak mindent. Persze arra nézve már
megint nem értenek egyet, hogy mi és mi-
nemű legyen az a felmagasztalt huma-
nizmus. Az egyik beszélő szerint a mai
világ szellemi válsága abban csúcsosedik
ki, hogy az emberiség elvesztette azt az
emberszemléletet, mely a görög-római
kultúra alapján kialakult. Akik így vé-
lekednek, azok sem azt a görög-római
emberssemiéletet nem ismerik igazán,
sem az antik kultúra összeomlásából nem
tanultak semmit. Egy másik felszólaló a
humanizmussal kapcsolatban óvatosan em-
lítette a vallást, de a keresztyénségriJl,
úgy látszik, senki sem mert beszélni. Pe-
dig a megváltás evangéliuma nélkül a
humanizmus a tévelygésnek az az útja,
melyre az ember szükségképpen reáke-
rül, ha lényének középpontjában elsza-
kad az élő, igaz Istentől és mégsem akar
elmerülni az állatiasságba. Akkor az em-
ber magát teszi az élet középpontjává és
kénytelen magát különbnek, jobbnak, erő-
sebbnek képzelni, mint a milyen, kényte-
len egyedül önmagában, a saját erejét-
ben hinni és bízni és ettől azön-hittöl
várni mindent. Ez az önámítás, az önmeg-
váltás, az önistenítés útja. Az. igazi em-
berszemlélet, saját mivoltunk és rendelte-
tésünk igazi megismerése csak azon a
ponton tárul fel előttünk, ahol önmagun-
kat, az embert mint elbukott és a megval-
tó kegyelemre szoruló teremtményt ismer-

jük fel. Erre az igazi önmegismerés re
pedig csak az Lqe, ali Ev,angélium segít
bennünket. Előbb erre kell hallgatnunk és
csak azután beszélhetünk új emberség-
ről, ha tetszik: új, keresztyén humaniz-
musról p.

Két erdélyi könyv.
Nyirö József = Az én népem.

Meglehetősen virágzó regényirodal-
munk legkiválóbb műveí az elmult évti-
zedben kétségkívül Erdélyből, vagy leg-
alább is erdélyi származású írók tollából
valók. Legnagyobb érdeklődéssei és vá-
rakozással tekintünk azért minden on-
nan érkező, illetve odavaló könyvújdon-
ságra.

- Nyírö József egy székely falunak gaz-
dasági válsággal, elemi csapásokkal, ro-
mán iskolapolitikával folytatott küzdel-
mein akarja bemutatni a mai erdélyi sor-
sot. Amit elibénk tár, megrázó; különö--
sen gyengébb idegzetűek számára. Egyes
jelenetei klasszikus szépségű novellák,
együtt mégis az erőltetett összefűzés! be-
nyomását keltik. Az önálló részek össze-
tartója egy kócbelü, pipogya fiatal re-
formátus lelkész, aki csak tehetetlenlee-
dik a nagy események körül. Tanítója, mí-
kor elvették az iskolaépületet, a temp-
lomban tanít, amelyet végül is egy szál
megmaradt gyerekért fűttetnek. Pompá-
san faragott parasztjai irányában na-
gyon gyámoltalan, azok meg gyengéd
fölénnyel hagyják papjukat nagyokat ter-
vező semmittevéseben. Vészben, árvízben
ha osztozik is jó szívvel a bajbajutottak-
kal, jajnál, sóhajtozásnál nem viszi több-
re.

Nyírő, aki az Isten igájában a lelki ka-
tolicizmus rajzával páratlanul szépet al-
kotott, bizonyára kedves gesztusnak szán-
ta, hogy - mondjuk így: a paritásért, -
ezúttal református lelkészt tett «hősévé».
Hogy ez az alakja ilyen szánalmas an sike-
rült, az nem a jószándékán mult. Az át-
lagolvasó, aki az összetevő novelláknak,
vagy az egész írás mögött meghúzódó
;nagy erdélyi gondnak hatása alá kerül,
észre sem veszi talán, hogy irodalmunk
újfent szaporodott egy protestáns papi
alakkal, aki lényege szerint nem különb
az eddigi szomorú kollekciónál, ha nem
is borzsák és szoknyavadász, mint elő-
dei s energiáit angol Mikszáth-Iordítá-
sok visszamagyarítása helyett népmentö
szövetkezeti ábrándokra is fordítja. -
Valami szőrnyű esüggedés árad ennek a
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tragikus bohócnak az alakjából, ami elönti
a tájékozatlan olvasót is. Ezért roppanf
igazságtalan és torzító ez a könyv. Igaz-
ságtalan, mert ha valahol ezen a meg-
próbált magyar földön, úgy a kolozsvári
teológiai akadémián nö ma olyan ifjú-
ság, amelynek vannak' látásai népének
.szolgálására a mai mostoha körülmények
között is, és ahol tudják, tapasztalják a
hitnek és imádságnak életformáló csodáit.
Torzító pedig azért, mert a gyanútlan ol-
vasó elé tálalt «kálvinistának» (hangsú-
lyozom, hogy nem felekezeti elfogult szán-
dékossággal) semmi hite, belső tartalma
sincs, az csak itt felejtett életkeret, amely
a magyarság önfenntartási harcában védő-
állásnak volna felhasználható.

összefoglalóan és a tárgyadta kifogá-
sainktól eltekintve, szeretnénk, ha Nyírő
remek novelláit novellának hagyná és
nem Iüzné őket egy rossz, regény mad-
zagjára.

Tamási Áron; Jégtörő Mátyás.
Tamási, hál' Istennek, felhagyott Abel

ciklusával, amelynek első tagja. remekmű
volt, a második minden mély szimbolíz-
musa mellett is obszcén íaléstelenség, a
harmadik pedig már Göre Gáborrá fajuit.

Jégtörő Mátyása irodalmunkban újdon-
ságl: a népmeaének és a regénynek ke-
resztezéséből született .műfaj, amelyet,
úgy hiszem, csak a realizmus es natura-
lizmus iránt érzett csömörrel lehet indo-
kolni. Húsból, vérből való emberek és
meaéből való szellemek, hónaljban köl-
tött lidércek szerepelnék benne. Tamási-
nak a mesélésbengyön:yörködő székely
vére hord itt össze rengeteget a népi élet,
fantázia kincséböl, babonáiból és szokásaí-
ból.

Izes párbeszédei, rajongó tájleírása, a
székely világ becéző szeretete még akkor
is hálára indítják a kíváncsi olvasót, ha
magával a történettel - amely mcsének
talán nem is eléggé áradó, - nem tud.
mit kezdjen.

Mátyás egyébként csak a könyv végén
születik meg és így bizonyára. lesz még
vele találkozásunk.

Az élei és halál
kérdésével foglalkozik Julian Sorrel Hux-
ley könyve, amely mostanában jelent meg
magyar nyelven.

A szerző könyve utolsó fejezetében,
amely a biológia és a társadalomtudo-
mányról szól, irja: «Meg merem jósolni,
nem fog elmulní ötven év és a biológia
lesz minden tudományok szü!őanyja».
Könyvét végigolvasva, az olvasóban is ez
a meggyőződés alakul ki. A tudós bioló-
gus tudományának leszürt eredményeit

hozza, amiket részint élet jelenségek exakt
megfigyeléseiből, részint a modern bio-
lógiai kísérletekből merítettek, - még pe-
dig olyan vonatkozásban, ahogy ezek a
fontos kérdések az egyes emberben felme-
rülnek. Mindenki hallott az öröklődés kér-
déseiről, az egyén- és fajfejlődésröl, a
;nemek kialakulásáról és harcáról, hiszen
e kérdésekkel jórészt mindennapi életünk-
ben találkozunk. Vagy a nap-nap után
előttünk végbemenő halál-jelenségeket is
jól ismerjük, de kevésbbé e jelenségek
«miért Za-jét. H. könyvéböl e sok-sok mi-
ért-re kapunk választ.

H. nem fél kimondani, hogy a bioló-
giai kutatás alapján bizonyos emberi sa-
játságok egészen más megvilágításba ke-
rültek s ezért ezekkel szemben az em-
beri társadalomnak eddigi elítélő maga-
tartását revízió alá kelI venni (pl. bizo-
nyos nitersexuális típusú egyedekkel
szemben). Az életfejlődés haladó tenden-
ciáját hangoztatja, amely fejlődés a ma-
gasabbrendű szellemiség vonalában ha-
lad. Éppen ezen a ponton kapcsolja össze
a modern pszichoanalitikus lélektan hatal-
mas eredményeit abiológiával s ad az
emberi sexualitás természetéről az eddig
szokásos, sok konfliktusra vezető értelme-
zéstől teljesen elütő magyarázatot. A mai
kort az átalakulás korának tartja B a. bio-
lógiai álláspont győzelme szünteti csak
meg a mai chaotikus állapotot. Nagyon
súlyosan hajj a biológus szájából a~ a ki-
jelentés, hogy a szellemet ma már nem
valamilyen elvont megnyilvánulásnak, ha-
nem valóban létező jelenségnek ismerjük.

A nem szakember egész új világot, új
nézőpontokat s egész új s~léletet is-
mer meg! e rövid, de all!I>0s munkában.

A predestInációrói
ir evangélikus szemszögböl nagyon tanul-
ságos tanulmányt a «Luihertum» f. évi
áprilisi számában P.öhlm4nn Tóbiás. E ta-
nulmányt most, mikor Kálvin Instítutio-
jának jubileuma kapcsán a reformátusok
ismét erősebben eszmélnek rá Kálvin ta-
nítására, minden lelkészünknek, de egy-
házi ügyeink iránt érdeklődő értelmisé-
günknek is ismernie kellene. Ugyane
számban fejeződik be Weber Emil tanul-
mánya Luther Mártonról. - A Luther-
tum (A. Deieliert kiadása, Leipzig) má-
jusi számában Birkeland az ószövetségi
kinyílatkoztatással, mint törvénnyel és
evangéliummal foglalkozik, Sperl Luther-
Inak a hivatásról vallott tanításáról és en-
nek jelenkori kihatásairól, Sirasser pe-
dig Bugenhagen reformátori jelentősé-
géről ir. Szellemes széljegyzetek és ta-
nulságos könyvismertetések egészítik ki.
a gazdag tartalmú füzeteket.



Levelesláda ..
Jelen számunkhoz csekklapot mellékelünk. Kérjükazo-

kat az előfizetőinket, akik hátralékban vannak, hogy elő-
fizetésüket sürgősen rendezzék. Folyóiratunk csak előfize-
tőire támaszkodhatik és szolgálatát csak úgy végezheti el,
ha minden előfizetője pontosan beküldi az előfizetési díjat.

Azokat az előfizetőket, akik előfizetésüket a folyó évre
Glár rendezték, kérjük, hogyamellékelt csekklapot tekint-
sék tárgytalannak. Köszönjük nekik, hogy eddig is híven
kitartottak a "KeresztyénIgazságU mellett és kérjüktovábbra
is hűséges támogatásukat.

** *
Az idei hangversenyévadról a múlt számunkban közölt

krónika a 145. lapon az utolsó előtti bekezdés végén megemlíti a szerző
Kapi-Králik Jenőt is. A szerző megemlítése a szerkesztőség hozzátétele
volt, amikor ezt a szerzö kértére közöljük olvasóinkkal, tesszük azt
avval a megjegyzéssel, hogy Kapi-Králik Jenő munkája az egyházi zene
ápolása terén annyira kőzismert és elismert, hogya tudósítás hiányos
Iett volna, ha a krónikáböl kimaradt volna._.

Szerkesztőségűnkhöz beküldött könyvek.
Dr. Wiczián Dezső: Az újabb Luther-kutatás főbb irányai és eredményei. Sopron,

1936. ára: 0'80 P. - Turóczy Zoltán: A győri evangélikus templom másfélszázados
jubileuma. 1785-1935. Győr, 1936. - Ecsedy. Aladár: Krísztus az eke nyomában.
Tahitótfalu, 1936. ára: 2 P. - Aradi Zsolt: Öt éjszaka. Budapest, 1936. ..Vigilia"
kiadása. - Kálvin János Instititiója. Ford.: Dr. Victor János. Budapest,. 1936. A
magyar református egyház kiadása. - Barabás István: Az igazi keresztény magyar
hitvallás. Budapest, 1936. - De Heer t Armageddon, a népek pusztulásának a színtere.
Ford. Szabadi Elemér. Budapest. 1936. - Asmussen Hans: Das Kirchenjahr. Kaiser
kiadása München, 1936. ára: 1'95 RM. - Sommetreuter Julius: Bekenntnis-Predigten.
14. fúzet. Kaiser kiadása München. 1936. - Dr. Bauer Walter: Griechisch-Deutsches
Wörterbtich. 3. kiadás. 3 - 4. füzet. Topelmann kiadása Berlin, 1936. ára: 2'10 RM. -
.Luiher Martin: Von der Obr igkeit in Familie, Volk und Staat. (M. Luther, Ausgew.
Werke 5 Bd.] München 1936 Kaiser kiadás. - Thiel Rudolf: Martin Luthers grosser
Krieg ums Abendmahl. München 1935. Kaiser kiadás.

A külföldi könyveknél a nálunk 250jo-al olcsóbb árak vannak feltüntetve.



Olvasóinknak ajánljuk

Lic. Dr. Karner Károly:

"Máté evangéliuma"
c. könyvét, mely az evangelium 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 'f). Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiad6.
hivatalában, Sopron, Várkerület 66.

~ ...
Most jelent meg:

Dr. Wiczián Dezső:

Az újabb Luther-leutatás főbb
irányai és eredményei ..

Ára so fillér.

Megrendelhető a szerzőnél (S.>pron, Alsólövér-utca 12,),

.-
Most jelent meg:

"Elsüllyedt falu a Dunántúlon .."
Miért hal meg egy magyar falu? Miért egykés a magyar? Hogyan

él a falun? Milyen a gazdasági kultúrája? Milven a lelki élete?
E kérdésekre adja meg e könyv a feleletet, melyet a Pro Christo

Diákok Háza falukutató munkaközösségének tagjai írtak, többek közt
folyóiratunk belső munkatársa, Dr. Hilscher Zoltán. Az előszót Gróf
Teleki Pál Írta.

Ára 2-30 P, megrendelhetö a Sylvester Irodalmi és Nyomdai R-T.-
Budapest XIV., Hermina-út 27. .
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