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Közlemények utánnyomása a szerkesztöség

engedélye nélkül tilos.

IGAZSAG-ot annak a ténynek a megállapítása
A KERESZTYÉN
indította el, hogy a magyar evangélikus értelmiségnek szüksége
van egy olyan folyóiratra, amelyik az egyházi élet napj-helyi eseményeinek és kérdéseinek tárgyalásán túlmenően irányítást ad neki az
egyetemes keresztyén tanítás területén
és a személyes keresztyén
életben; a pártpolitikai, világnézeti, társadalmi nézetek mögött megláttatja vele lsten akaratát; szétszörtságában,
az ernyesztő kisebbségi
érzetet legyőzve, megmutatja
az igazi egyházi közösséget, felébreszti és fokozza felelősségtudatát;
belevonja az egyházi és nemzeti megújhodás szolgálatába; lehetőséget ad neki
evangélium
meghallására az istentiszteleti igehirdetés és az otthoni bibliaolvasás alkalmain túl.
A Keresztyén Igazság azt a feladatot végzi, amelyet lsten kijelölt részére. Erre a szelgálatra
hívja és várja szolgatársakul a
magyar evangélikus értelmiség minden tagját.

az

Ji nyitott sír előtt_
Tudom, hogy a megfeszített
Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott. . .
Máté 28, 5-6.

_ Husvét reggelén a Krisztus sír jához menő asszonyok a megfeszített Krisztust keresték, akit kínszenved ve, holtan emeltek le
a keresztfáról, akinek holttestét behelyezték a sziklasírba és a sír
szájára kővet hengerítettek.
Ok erre a Krisztusra
voltak felkészülve, ezt a Krisztust várták,
ezt a Krisztust keresték és e
helyett
nyitott
sírt találnak
a Krisztus feltámadását
hirdető
angyallal.
Nagyon érthető, hogy az ember a szenvedő, a megfeszített,
sírba tett Krisztust keresi, mert őt kőzelebb érzi magához, az O
szenvedésében és sorsában benne látja a maga szenvedését, a
maga sorsát. Amilyen meglepődőtten
állnak a jeruzsálemi
aszszonyok a nyitott sírnál, olyan meglepődötten
áll a mai ember
is a husvéti nyitott sírnál. Nem tud vele mit kezdeni. Érthetetlen
és felfoghatatlan
számára. Próbálja
bizonyítani
érvekkel. Nem
sikerül. Próbálja
megkerülni
a dolgot és szimbólummá tenni a
Krisztus feltámadását
(az igazság diadala!?). De ezzel sem oldja
meg a kérdést. Krisztus feltámadása a hitnek a dolga és pedig az
Isten igéjében gyökerezö hitnek a dolga. Ha kiszakít juk a husvéti csodát a teljes Ö- és Ujtestámentum
összefüggéséből,
tnindig értetlenül és idegenül fogunk állni a husvéti nyitott sír előtt.
Nem a logikai
érvek és bizonyíték ok teszik előttünk
ténnyé
Krisztus feltámadását,
hanem a teljes Szentíráson
nyugvó hit.
Azért állunk idegenül és értetlenül
a husvéti csoda előtt, mert
elidegenedtünk
az Igétől, Ige nélkülivé lett a hitünk. A teljes
Szentírásban gyökerező hit számára Krisztus feltámadása az Ige
hitelesítő pecsétje. Jézus Krisztus feltámadásában
Isten bizonyságot tesz Önmagáról
azok előtt, akik előbb bizonyságot
tesznek Oróla. Elsősorban bizonyságot
tesz Jézus Krisztusról
azok
előtt, akik bizonyságot
tesznek Jézus Krisztusról.
Előbb a hit és
bizonyságtétel
a Krisztusról és csak azután a feltámadás és sohasem megfordítva.
Aki hisz a Krisztusban,
annak számára nem
valami egészell újat jelent a nyitott sír, hanem csak annyit, hogy
a szeme megnyilt olyan dolog meglátására, ami már azelőtt is
megvolt, de addig még nem látta tisztán. Krisztus feltámadása
valóra válása annak az Ígéretnek:
"Én vagyok a feltámadás és
az élet." Aki hisz az Igében magát kijelentő Krisztusban, annak
számára Krisztus feltámadása
olyan tény,
amely önmagában
hordja minden bizonyítékát
és belsőszukségszerűségét.
A legnagyobb csoda Igy válik a legtermészetesebb
dologgá.
Molitórisz János.
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Krisztus szentséqi léte.
Az eucharisztikus kongresszus nagy és gyors léptekkel közeledik Budapest felé. Hogy milyen multat hoz magával fényes
uszályképpen: jól ismerjük. Éppen ennek a multnak kézzel fogható valóságos történeti tényei indítottak bennünket már korán
nyilt áltásfoglalásra: mi a kongresszuson
részt nem vehetünk és
sikerét nem szolgálhat juk! (1937. évi novemberi cikkünk) A katolikus sajtó azóta többször kifejezésre juttatta, hogy a budapesti kongresszusnak
semmiféle protestáns ellenes éle nem lesz.
Inkább az istentelenség
és az újpogányság
elleni tüntetés áll
majd középpontjában.
Ám legyen. E kettő ellen nekünk is harcolnunk kell. Azt is reméljük, hogy a mai szörnyű világégésben
és magyar nemzeti életünk veszedelmek között kanyargó napjaiban, valóban ellenünk irányuló él nélkül peregnek le a katolikus egyház ünnepi jelenetei, mint ahogyan mi is csöndet és
otthonmaradást
igérünk. De éppen saját híveink érdekében, akiket talán jólesően átmelegített
a tulsó oldalról jött szokatlan
engesztelékeny hang és most már nem látják tisztán a kongreszszus célját és szellemét, szükségesnek látjuk magáról az eucharisztiáról
is néhány szót szólani. Mi ugyanis nemcsak azért nem
vehetünk részt az eucharisztikus
kongresszuson,
mert e kongresszusok a multban nemegyszer bántásunkra voltak, hanem főképpen azért nem, mert a katolikus egyháznak az eucharisztiáról
szóló
tanításával
nem érthetünk egyet soha! Itt a
választó víz!
Nem az eucharisztia szó ellen van kifogásunk. Betűszerinti
értelme: hálaadfls. A görög egyház az úrvacsorának fontos mozzanatát látta a hálaadó, áldó imádságban, ezért az egészet róla
nevezte el. Igy ma is eucharisztia alatt az egészet kell értenünk,
magát az oltáriszentséget,
vagyis a katolikus "úrvacsorát."
Az a
kérdésünk: mit tanít a katolikus
egyház
az eucharisztiáról és hogyan
ábrázolja
ki azt vallásos
gyakorlatában?
Legelőször is arra a körülményre
kell rárnutatnunk,
hogy
a katolikus tanítás meglehetősen
komplikált.
Legalább is nem
olyan egyszerű, hogy könnyen párhuzamba lehetne vonni a mi
úrvacsoránkkal.
Az evangélikus úrvacsoráról mindent elrnondhatunk egy gondolatkörben:
Krisztus testét, vérét vesszük bűneink
bocsánatára
és üdvösségünkre; tehát maga az úrvacsorázás, a
szentség élvezése az egyetlen lényeges mozzanat. Nem így a
katolikus egyházban. A katolikus eucharisztia tartaImát legalább
is három gondolatkörben
kell megismernünk.
összefüggenek
egymással, de mégis önálló mozzanatok. Náluk a szentség élvezése (a szentáldozás) csak harmadsorban
jön tekintetbe. Elébe
kerül az eucharisztia mint áldozat, mit Istennek mutatnak be
(szentmiseáldozat).
Tehát nemcsak élvezik, veszik Isten ajándékát •..hanern cselekesznek is, adnak Istennek valamit. A másik,

ámi a szeritség élvezése eié kerül: Krisztus szeniség] Jelen/éte
az eucharisztiában,
akit itt imádás illet. Éppen erről akarunk ma
részletesebben
szólni, hiszen ez függ össze legszorosabban
az
eucharisztikus kultuszokkal, ahová a világkongresszusok
is sorozhatók. A másik kettőről majd legközelebbi cjkkünkben ..Egyelőre
tehát K ri sz tus sz e n t ség i 1 éte beszélgetésünk tárgya ..
Az Oltáriszentség,
az eucharisztia Krisztus valóságos testét
és vérét őrzi. Krisztus, maga az élő Krisztus rejtőzik benne kenyér és bor fátyolába takarva. Ott is él, jelen van, létezik. Ez a
Krisztus eucharisztikus
jelenléte vagy szentségi léte! Jellemző,
hogya katolíkus tanítás itt nem tud megállani. Nem elég neki ez
az állítás. Kevés neki az a néhány bibliai hely, amelyre bátran
támaszkodhatnék.
Jellemző ránézve,
hogy lélekzetvétel
nélkül
rögtön felveti a kérdést: hog y a n történik ez? És százszor anynyi időt fordít megokolásra, bizonyításra, végnélküli spekulativ
boncolgatásra,
mint amennyit a szentségi jelenlét egyszerű állítására! Ez a kiváncsi kérdés ül dogmatikaja
királyi-székén:
hogyan, hogyan? - ezt magyarázd meg emberi érte/em! A skolasztikus ész vállalja is a szerepet. A IV. lateráni zsinat 1215-ben kimondja az átlényegülés (transsubstantiatio)
hittételét. A trienti
zsinat (1545-63) részletesen 'kifejti. Már előbb sok század koponyája dolgozott rajta; míg végre Aquinói Tamás odáig hajlítgat ja Aristoteles anyagelméletét,
hogy meg van magyarázva a
nagy titok. Igaz, Tamás szerint isa c s o d ák t öm e g ét foglalja
magában, de így már megfoghatóbb.
Meg!kíséreljük ezt a csoda-o
sort a katolikus dogrnatikákból összeállítani.
De hogy csak egy kissé is megérthessük ezt a .szekrementelis logikát"
(ahogyan nagyon találóan nevezi egy katolikus papból lett nagyhírű élő evangélikus teológiai professzor), - okvetlenül szükséges a régi filozófiából megismerni a "lényeg" és a
"járulék" fogalmakat. A substantia (lényeg, magánvaló, esetleg:
állag) olyan valóság, amely magában fennáll és nem szorul semmire, aminek alanyként tartania kellene öt. Az accidens (járulék)
az a létmozzanat, amely nem áll fenn önmagában, hanem másra
szorul, ami alanyként tartja, hordozza öt. A járulék változásával
nem változik a lényeg is. Például az ember szubsztanciája megmarad, ha változik is korban, gondolkodásban,
öltözködésben
stb.; ez utóbbiak
csak járulékok.
- És most vegyük elő a
csodasort.
Az első csoda az átlényegülés cselekményében
az, hogy a
pap megszentelő szavaira a kenyér és bor szubsztanciája eltűnik. Volt, nincs. Nincs többé ott kenyér és bor (hanem csak Krisztus teste és vére, amint erről később szólunk). De ha a kenyér
és bor, vagyis az úgynevezett
elemek lényege eltűník, a'kkor
azt várná az ember a valóság törvényei szerint, hogya járulékai
is eltűnnek. Ha egy fa megsemmisül, akkor a járulékai is megsemmisülnek: elveszti a színét, virágát stb. De most jön a második
csoda: a kenyér és bor színe megmarad az átlényegülés után is,
a nélkül, hogy valami Irordozná, tartana, mint ahogyan a [árulé7"
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kot valamely magánvalónak
tartaní kell 1 Azt mondja a tan: lsten
külön hatalma tartja. Egy katolikus könyv példájaképpen
az a
csoda történik itt meg, mintha a tűzbe dobott jégdarabnak
Isten
a tűzben is megtartaná a hidegségét. Tehát a kenyér és bor színei megmaradnak
tul aj donságaikkal
együtt: izük van, szárazzá
válhatnak, melegebbé lehetnek ... , mintha a lényegük nem is
semmisült volna meg. A következő csoda Krisztus testének, vérének a létrehozása, produkálása
(productio). Még pedig nem úgy,
hogy az eltűnt kenyér és bor helyére lejön, lehozatík Krisztus
teste és vére, hanem átváltozás történik: Krisztus újra teremtetik
a színek alatt. Krisztus testének, vérének ugyanaz a lényege jelenik meg a szentségben, ami a mennyben van, csak más módon.
Ez a szentségi lét, Arn ez is valóságos, testi jelenlét. Persze jön
a következő csoda, hogy ez a testi jelenlét szellemi módon megy
végbe: Krisztus mint egy szellem, összesűrítve létezik a szeritségben. Másszóval: Krisztus totálisan, az egész Krisztus jelen van az
elemek alatt. Ebből azután már csak természetszerűleg
következik a sokjelenléiűség
csodája (multipraesentia):
Krisztus teste
tökéletesen van jelen a színek bármely részeeskéjében.
minden
szornszédos részecskeben teljesen és önállóan létezik. És végül
permanens is a jelenléte: megmarad mindaddig, mígcsak a színekból van valami. Sőt még arra az esetre is van csoda, ha az
elemek valamiféle behatásra megromlanak.
Ekkor megszűnik a
Krisztus szentségi jelenléte és megtörténik
a régi szubsztanciák
"visszaállítása",
kenyér és bor újra létezni kezdenek, (vagy azok
a szubsztanciák, amivé változnának, pl. penészgombatelep
vagy
ecet szubsztanciáil). És még valamit kell itt megemlíteni. Azért
külön, mert ez tanításuk szerint nem számít csodának. Krisztus
szentséges testével együtt k í s ére tk é p'p e n (per concornitantiam) - tehát nem a pap átváltoztató szavaira, hanem csak kíséretképpen - megjelenik a szentségben Krisztus imádandó lelke
is, azután az Igével való személyes egysége is, sőt megjelenik az
Atya és Szenilélek
Isten is. Mindez nem a productio által történik, "csak" kíséretképpen.
Mármost ezen a tanításon épül fel minden eucharisztikus
k ul tus z. Krisztus szentségi jelenléte egész sor vallásos gyakorlat
tárgya. Az eucharisztiában
megjelent Krisztust és így magát az
eucharisztiát,
az átváltoztatott
ostyát imádás
illeti meg!
Nemcsak tisztelet, hanem imádás. Nemcsak belső áhítat, hanem
külsö testi mozdulatokban is kifejezett hódolat. Ez nem egy gondolatnak vagy vallásos eszmének szól, hanem a személyesen
megjelenő, személyes életet élő Krisztusnak, akinek úgy tetszett,
hogy szentségi létben közénk jőjjön. Hogy ezt a személyességet
a katohkus vallás mennyire szívügyének tudja, bizonyítják azok
a tudós spekulációk, amelyek még ennek a személyes életnek a
titkát is magyarázatokkal
kívánják felfedni. Ezek szerint Krisztus
az eucharisztiában nem használja emberi érzékeit; mint ahogyan
nincs is. neki az ostyában külső kiterjedése. Oe ugyanakkor használja "belső" érzékszerveit;
mint ahogyan az ostyában van neki
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.belsé kiterjedése".
Ez elgondolás alapján az - eucharisztiában
élő Krisztusnak van alakja, ott van teljes nagyságában, minden
képességének birtokában, tagjai összenemzavarodott
rendben és
megnemformátlanodva
illeszkednek egymáshoz; lát, hall, érez;
tud azokról, akik előtte letérdelnek, kitekint a szentségtartóból,
szernlélödik és a fejethajtok
sóhajtozásai elérnek szent szívéig.
Semmi csodálnivaló, hogy ezt a Krisztust imádni kell!
A szeritségnek az imádása a századok folyamán mind több
ö ná 11ó ü n n ep 1é s t hívott elő. Először is magában a misében
imádás píllanatává teszik az úrfelrnutatást.
A keleti egyház megállt ott, hogy az eucharisztikus imádást a rnisére és az azt követő
kommunióra
korlátozta.
De azután mind gondosabban kezdik
mindenfelé megőrizni a megszentelt, átváltoztatott
elemeket. Házaknál tartják eleinte, majd a templom valamely külső szobácskájában; aztán a 7-8. században bekerül egy-egy oltárra, átmenetileg; a 9. századtól kezdve pedig már állandóan ott őrzik.
A második évezredben nyugaton egymásután sziiletnek az önálló
eucharisztikus
kultuszok.
Megkezdődnek
a szentséglátogatások,

a tabernákulum
elötti ájtatosságok.
Kedveltté lesz a szetitségamidőn imádásra teszik ki a szentséget, hiszen már puszta
szernlélése is áldásos. Ide tartozik az u. n. szentségi áldás is, mit
közönségesen litániának szoktak nevezni; ez délutáni ájtatosságo
Külön kongregációk
alakulnak az eucharisztikus kultusz ápolására. Közben megjelenik és elterjed "az egyházi istentiszteleteknek és katolikus szartartásoknak
csúcspontja": a körmenet. Elsősorban az úrnapi körmenet, de másféle szentségí körmenetek
sokasága is. Egy híres katolikus könyv mondja: "A körmenetek
Isten szemében a társadalmi, politikai és egyházi életnek tükörképe!" Ugy gondoljuk, bátran folytathatjuk
ezt a katolicizmus
szellemében
ilyesformán:
Az eucharisztikus
világkongresszus
Isten szemében a világ életének tükörképe. Ezért kell ezen mindent megmutatni!
Szándékosan
időztünk a katolikus
eucharisztia-tanítás
és
kultusz megismerésénél ily hosszan. És szándékosan nem térünk
most vissza e van gé 1ik u s megítélés szempontjaból
külön minden mozzanatra.
Az evangélikus olvasó, akiben igazán él az
evangélium ismerete és Lelke, világosan fogja látni: miért nem
vehetünk mi részt az eucharisztikus kongresszuson
nemcsak történeti okokból, de tartalmi és tárgyi okokból sem!
Mennyire más Luther! Lu the r igazán őrzi a szeritség titkát,
misztériurnát! Nem akar belekavarodni
semmiféle emberi okoskodásba, pogány filozófiából kinőtt elméletekbe. Neki elég az
Ige: ez az én testem, ez az én vérem. Nála csakugyan egyedül
a hit szárnít és nem az emberi ész dadogása, hasztalan megfeszülése. Milyen érdekes is, hogya katolikus egyház, melyet szívesen
neveznek a misztérium vallásának, nem tudja megőrizni a szentség titkát s belebonyolódik egy olyan tanításba, melyben kiszolgáttatja önmagát a filozófiának. És porba hull az - Ige!
, ' Milyen más Luther az imádás kérdésének a megítélésében is!
kitétel,
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Olvassuk csak el még egyszer multkori számunkból az idevonatkozó szakaszt. Nem az imádás fáj neki, hanem a szentségnek
igazi valójaból
való kiforgatása. Nem imádásra rendelte Krisztus,
hanem vételre, élvezésre! Ime, neki megint csak elég Krisztus
akarata, szava: az Ige! A katolikus egyháznak nem elég. Neki
kellenek az emberi találmányok, szokások, az isteni cselekvést kiszorító emberi tevékenykedésele.
Nem ismeri igazában Krisztus
igéjét: nem azért jött Ö, hogy .neki szolgáljanak,
hanem hogy
Ö szolgáljon nekünk!
Mi is valljuk Krisztus jelenlétet a szentségben, de "együgyll
hitte!" (ahogyan 'azt Luther mindig újra rnondja): együgyű hittel, mely nem képes adni, csak elfogadni.
Istennek ez elég. Legyen nekünk is elég!
Scbols: Lászw.

Jelenkori pedagógia.f
A mai válságos kor ezernyi problémája, egy jobb kor utáni
erős vágyakozása talán egy tudományra 'Sem rótt nagyobb feladatot, több kívánalmat,
mint éppen a pedagógiára.
Egyéni
érdekek, nemzeti, párti, politikai, gazdasági stb. célkitűzések.
világnézeti hatások alakitják ma a nevelést. Ahány hatás, majdnem annyiféle irányzat, úgyhogy azok áttekintése az első pillanatra szinte lehetetlennek látszik. Ha azonban a tiszta, tudományos - az idegen hatásoktói megtisztított
- pedagógiát teszszük vizsgálat tárgyává, úgy azt látjuk, hogya
mai pedagógia
sem áll meg a gyakorlatnál,
hanem felemelkedik az élet és kultúra értelmezéséig, azaz filozófiai elmélyülésre,
filozófiai alapra
támaszkodik. Ebből a filozófiai alapból közelíthetjük
meg legkönnyebben
a pedagógiát,
mert bár a jelenkori filozófia sem
egyszerű és könnyen áttekinthető,
mégis itt könnyebb a különfelé rendszereket
alaptörekvéseik
szerint
rendezni,
mint a
pedagógiában.
A 19. században az idealizmus és empirizmus (pozitivizmus,
legszélsőségesebb
formájában
materializmus)
hatalmas
küzdelmet vivtak egymással, melynek hullámai még ma is érezhetők.
Ha e két hatalmas irányt leegyszerűsítjük,
végelemzésben
az
eszme és tapasztalat, az idea s a való lét ősi ellentétet nyerjük.
Ebben az ellentétben van a pedagógia alapkérdése is: a nevelés'
a való létből indul ki s az eszme felé törekszik. A szerint pedig,
hogy melyiket hangsülyozzuk,
keletkeznek a különféle nevelési
irányok. Az eszme lehet metafizikai vagy vallásos cél, magasan
a valóság fölé állítva, mely mellett a tapasztalati valóság - bár
sohasem nélkülözhető - egészen alárendelt tényező; vagy beágyazhatjuk
azt a tapasztalati
valóságba is. A 19. század vége
és a 20. század eleji pedagógiai cél és eszme kialakulására nagy
hatással volt az a két hatalmas szellerni-, politikai-, gazdasági-
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téren megnyilvánult
mozgalom, melyet individualizmus
és szocializmus (filozófiai értelemben)
név alatt ismerünk. E négy
tényező:
empirizmus-idealizmus,
individualizmus-szocializmus
kapcsolata vagy keresztezödese
szerint csoportosíthatjuk
a jelenkori nevelési irányokat.
Az empirizmus
és individualizmus
összefüződése megalkotta a század elején a pedagógiai irányoknak azt a hatalmas csoportját, melyet individuál-pedagógia néven
ismerünk.
Az individuális pedagógia alapja az individualizmus, mely
Schlegel. Schleiermacher,
Schopenhauer
után Nietzsche "Obermenschv-ében éri el csúcspontját. Az egyén egy tökéletes egész,
mindent önmagában egyesítő lény s mint ilyen joga van egyedülállóságát, jogait a tömeggel szemben kivívni s föléje emelkedni. A modern individualizmus ra nagy hatással volt a Darwinféle fejlődés-elmélet,
(az erősebb kiválasztódása,
tovább élése),
a kapitalizmus,
az ipar, 'a technika fejlődése. Az individuális
pedagógia
az egyént egyedülállónak,
egyszer
előf'ordulónak,
összehasonlíthatatlannak
tekinti s célja éppen ennek a különvalóságnak a kifejlesztése.
A nevelés feladata tehát kikutatni
az egyénben azokat a tulajdonságokat,
melyek őt más egyénektöl elválasztják, megkülönböztetik,
hogy ezek kifejlesztésévei
a
többi egyén fölé emelje.
Az individualis pedagógia
keretében
beszélhetünk
eszmei
individuális nevelésről, mely a valóság fölé emelt tökéletes egyént
akar kialakítani.
De az individualis pedagógusok
legnagyobb
része - a 19. századi pozitivizmus hatása alatt - a nevelési célt
a való Iét síkjába helyezi; az egyént empirikus adottságnak tekinti
s döntő fontosságot
tulajdonít az egyén veleszületett képességeinek. Nevelési tevékenységük
természettudományi
módszerekkel dolgozó u. n. objektív lélektanra támaszkodik s a fejlődéselmélet átvételével az egész nevelést természettudományos
alapra
helyezik. Szerintük az egyén, már kezdetben, csirájában készen
van, csak -"- mikép a növénynek - kifejlődését kell biztosítanunk. A nevélés tehát semmi egyéb, mint az egyént nőni, érvényesülni engedni s őrizni a természetes, magától végbemenő fejlődését gátló ráhatásoktóI.
Módszer és tanítás terén egyéni nevelést követel, tiltakozik a tömeg - Nietzsche szavaival' a "horda-nevelés"
ellen, de a legmesszebbmenően
tekintetbe
veendőnek és sérthetetlennek
tartja az egyén individualítását.
.
Ennek az iránynak egyik vezéralakja Ellen Key, a .századeleji "gyermekfelszabadító"
, a "gyermek századának megalapítója". Szenvedélyes kitörései s merész követelései, újitásai.rniatt
forradalmi pedagógusnak
is nevezik. A régi iskolát és tanítóit
gyilkosoknak
mondja, mert megölik a gyermekek
megfigyelőképességét, tudásvágyát,
öntevékenységét
a sémákkal. kerlátokkal. A gyermek ne a felnőttektől kölcsönözze
képzeteit, hanem
alkossa meg maga, a felnőtt csak segítőtársa legyen, segftse a
gyermek természetes kifejlődését,
de ne korlátokkal,
hanem
útmutatással. Ennek az iránynak szamos változata van s [öfor-
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mán mindenütt találunk kísérleteket gyakorlati megvalósítására.
Ilyenek az Olaszországból származó montessori iskolák, az amerilcai módszerjavító kísérletek, stb. s ennek köszönhetík a szovjet "reform-iskolák"
is létüket. A legszélsőségesebb
formája a
tanító teljes alanyi hangulatától
függő önkényét (nincs tehát
tanterv, előre meghatározott
tananyag, stb.) és a tanulók korlátlan szabadságát követeli. Ez nemcsak a szokásos nevelési és
tanítási rend bomlását, de a pedagógiailag
szabályozott nevelés
általános tagadását is jelenti.
Az individuálpedagógia
a naturalizmusa miatt nem juthatott
el az érték és eszme magasságáig, ezért szükségképpen
pedagógiai szkeptícizrnusba és nihilizmusba fullad.
Századunk másik nagy pedagógiai iránya az empirizmuson
és szocializmuson alapuló szociálpedagógia. A 19. és 20. század
nagy világnézeti áramlása termelte ki. Ez nem az egyént, .hanern
a közösséget, a társadalmat tekinti értéknek s a nevelés legfőbb,
sőt kizárólagos
feladata és célja a közösségre
való nevelés.
Keretében két fő irányt különböztetünk
meg: 1. Az eszmei szoelélis pedagógiát,
mely a közösségre
való nevelés céljául nem
egy meglevő, tényleges társadalmat,
hanem egy erkölcsös eszmei, a valóságban nem létező társadalmat állít. Hibája, hogy teljesen elvont, általános ideákból akarja pedagógiáját
levezetni,
vagyis szélsőséges. 2. A politikai szociálpedagógiát,
rnelynek legtöbb formája a korrkrét szociális és gazdasági kérdésekhez kötött marxista materiális vagy gazdasági történetfilozófiai
alapon
nyugszik. Az egyént egy meglévő társadalom, legtöbbször csak
csoport, párt tagjává akarja nevelni. A nevelési célt tehát a tapasztalati valóságba helyezi, Erről az alapról n{önnyen csúszfiatik
a pedagógia tudományos szintjéről a pártérdekek ingoványaiba.
Hogy az ilyen pedagógia
tudományos
színezetét megőrizzék,
kapcsolatba hozták a Comte pozitivizmusából
sarjadt szociológiával, amely a társadalmat már biológiai egységnek tekinti s az
egyének fölötti életet tulajdonít neki.
A szociál pedagógia általában nem a képzést, mint az
individuálpedagógia,
- hanem a nevelést tartja fontosabbnak,
mert míg a nevelés a közösséget szolgálja, addig a képzés az
egyénben csúcsosedik ki. Míg az individuálpedagógia
az egyént
izolálni akarja, addig a szociál pedagógia beállítja a szociális élet
teljes valóságába, melyben éppen a közösség
által nevelődik,
mert ez mindig új és új követelményeket
állít fel vele szemben.
A közösség maga serkenti az egyént a társadalom érdekeit szolgáló munkára, A lélek értelmi oldala mellett az akaratnak is nagy
fontosságot
tulajdonít
a közösségre
való nevelésben. Gyakorlati megvalósulása
a csoport-nevelés,
az iskolában az élet szociálisés gazdasági formáit utánozzák. Az iskola egy külön kis
társadalom,
a nagynak kisebbített
mása. A tanulók önmaguk
igazgatják, fegyelmezik, büntetik magukat, sőt legszélsőségesebb
fokán önmaguk tartják el .magukat (pl. a szovjet "produktiv"iskoláiban),
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Ez az Irány félreismeri a pedagógia lényeget, a nevelés célja
nem lehetnek egyszerű reális életviszonyok.
Éppen olyan egyoldalú, mint az individuálpedagógia,
mert a közösségben ugyan,
de individuumokat
nevelürrk. Materiális megalapozottsága
nem
egyeztethető
össze a keresztyén életfelfogással.
Az individuál- és szociálpedagógia
ellentéteit a személyiség
pedagógiája akarja kiegyenlíteni.
Szerinte
a nevelésnek
az
egyénből kell kiindulnia, azt "értékegésszé",
szernélyiséggé kell
nevelnie. A puszta természeti egyén fölé az eszmei, szellemi szernélyiséget állítja, mely a valóságban legtöbbször csak tökéletlenül jelenik meg. A személyiség eszméje felé emelkedhetik, törekedhetik a tapasztalati
valóságban
gyökeredző
egyén. Ez az
irány nem téveszti szem elől az egyén és közösség viszonyát
sem, a személyiség a társadalomtói
nem izolált egyén, hanem
mint objektiv érték tagja egy értékrendszernek,
közösségnek,
me ly azonban nemcsak természeti egyesülés,
hanem szellemi
összefüggéseken
nyugvó szövetség. A közösség és személyiség
tehát kiegészíti egymást.
A nevelés feladata a szellemi személyiséggé fejleszrés. Lehetövé kell tenni, hogya növendék szabadon és önállóan hatolhasson be a szellemi életbe, hogy ott 'aztán szellerní értékeiket termelhessen. Ennek az iránynak a képviselői majdnem kívétel nélkül
megegyeznek
abban a követelményben,
hogyanövendéknek
magának kell az ismereteket megszereznie, tehát az öntevékénység nagy szerepet játszik. Nem ismer kényszert, sablont, de nincs
is önkény. A tanító-iskola helyébe a munka-iskolának
kell lépnie,
mert munkával (de nem testi, hanem szellemivel!) kell megszerezni a szellemi javakat.
A személyiségpedagógiának
két hibája van: a) a pedagógia
célját teljesen a metafizika területére helyezi, holott konkrétabb
célra van szükségünk,
b) az objektiv értékösszefüggéseket
pontosabban kell meghatározni,
hogy a szubjektivizmus
veszélyeit
elkerüljük. Ezt akarja kiküszöböl ni a legújabb pedagógiai irány.
a kultúrpedagógia.
Az ember nemcsak biológiai, hanem szellemi életet is- él,
objektiv szellemi értékeket teremt. Az értékek egy nagy értékösszefüggésben
rendeződnek. A szubjektumtól
alkotott értékek
a szubjektum fölé emelkednek s egy objektivvé vált szellem formái lesznek. Ilyen formák a tudomány, jog, művészet, stb. Ezek
összesege alkotja az emberi kultúrát. Az egyén tehát objektív
értékeket teremt, - maga is értékközpont, - ezáltal tagja egy
közösségnek,
a kultúrközösségnek,
A közösség nem nélkülözheti
az egyént, az egyének együttműködését
és értékalkotását. - mert
az egyének realizálják a kultúrát, mely az egyénekben állhat csak
fenn. A pedagógia feladata, hogy ezeket az objektív értékeket
a növendék tulajdonává tegye s az egyént az értékközösség tagjává emelje. Ez a cél nem lebeg sem elérhetetlen metafizikai magasságban s nem merül el a puszta létben. A nevelésnek meg kell
egyeznie a kultúrális élet alapvető Irányaíval, Az egyén a kultúr-
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összefüggésekbe
beleréndeltetett, tehát riérn Izofáihatja magát,
ellenkezőleg kell, hogy kivegye részét a kultúrális
élet egészéből s új kultúrértékeket
teremtsen. Ne csak személyiséggé nevelődjék, vagy képezze magát, hanem kezdettől
fogva tekintse
magát a kultúrális értékközösség tagjának, melyben mint személyiségnek kell működnie. E pedagógiai irány kultúrfilozófiai,
szellemtudományi filozófián nyugszik. Gyakorlati megvalósítója
Kerschensteiner. Szerinte az egyén a kultúrjavakat
csak úgy
teheti magáévá, ha azokat "asszimilálj a", szellemi munka által
maga szerzi meg. A puszta megértés nem elég, a megszerzésen
van a 'hangsúly és lényeg. A pedagógia módszere pedig akkor jó,
ha e megszerzést lehetővé teszi.
A gyakorlati nevelés területén nem kisebb a zűrzavar, mint
az elméleti téren. A sokféle elméleti irány megvalósításának
kísérletei még több gyakorlati irányt eredményeztek:
se szeri se
száma a különféle "új-", "modern-", "élet-", "játék", stb. iskolának. Feltűnő a nevelés alakjainak változása, mindig több és
több nevelési tényezőt igyekeznek az irányított nevelés hatáskörébe vonni (családot, környezetet, stb.). Tágultak a nevelés határai is, a nemzetnevelésben
a nevelés már a közvélemény kiala
kításával is összefolyik.
Az elméleti nevelés irányai a gyakorlati pedagógiában
öltenek testet, az elmélet a gyakorlat alapja, a gyakorlati nevelés
alakítja ki a jövőt. Minden ember hat környezetére
s ezáltal
"nevel" akár tudatosan, akár öntudatlanul. Nem lehet tehát senkire sem közömbös a pedagógiai irányok váltakozása, különösen
reánk evangélikusokra.
kiknek kicsiny számuk miatt hazánkban
fokozottan kell sajátos 'Szellemük, kultúrájuk
felett őrködniök,
hogy el ne vesszünk a többség tengerében.
Schrane Béla.

Az evangéliurn és a nevelés.
Szólaltassa meg már maga a cím is álláspontunkat.
A teljes
hangsúly az evangéliumon van. Valljuk, hogy az evangélium a
maga bibliai, vagy ha úgy tetszik: reformátori
teljességében,
mint az élő Istennelk a megfeszített
és föltámadott
Krisztusról
szóló üzenete, uralomra van hivatva az emberi élet minden megnyilvánulása, így tehát a nevelés fölött is.
Ez a meggyőződésünk
mindenekelőtt
azt teszi kötelességünkké, hogy megvonjuk a magunk részéről az éles határvonalat minden olyan állásponttal
szemben, amely nem az evangéliumonépül
föl. Ilyen mindenek előtt az idealizmus, amely különböző változataiban
azzal áltatja magát, hogy az ember természettől fogva jó s így megvan rá a lehetőség, hogya
maga
erejéből szabad, autonom szernélyíséggé bontalkozzék ki. Tudjuk
természetesen,
hogy ezt az optimista emberfogalmat
a maga
módján a materializmus .is kialakíthatja .. Ezzel szemben mint
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Ístenkinyilatkoztatta
tényt vaHju'k, hogy az Ísten képére teremtett ember bűnbe esett. Ez számunkra egy az ember egész életét
átfogó, léte gyökeréig ható ténynek hit által való megismerése.
Ezért más, több, mint az emberi lélek kettéhasadottságának
kényszerű elismerése, akár Platon állapítja meg azt metafizikai
ellentét formájában,
akár az emberi lélek megdöbbentő
mélységeibe belevilágító modern lélektan beszél róla. Az ember bűnös
voltának arról a végsőkig következetes
megismeréséről
és beísrneréséröl van itt is szó, amelynek Luther a bizonyságtevője.
Gondoljunk csak a Kis Káté II. részére, amely az embert, az
Isten teremtette embert a bűn és a kegyelem által való meghatározottságában
látja. Tudjuk, hogy már Melanchton is letér
nagy következetlenül
erről a reformátori
álláspontról.
Kétféle.
kegyességet különböztet meg. Azt, amely a Szeritlélek műve és
azt, amely - külső kegyességnek nevezi - természetes racionális funkciók eredménye. A kétféle kegyesség alapjául szolgáló.
antropológia
merőben ellentétes. A racionális szemlelet az embert elvont mivoltában, csak természeti összefüggésében
látja
és nem veszi tekintetbe az ember bűnbeesett, megváltásra szoruló
voltát. Ilyen módon nyer Melanchton szabad teret arra, hogy
fölépítse a humanista pedagógia racionális rendszerét és ezzel
példát mutasson a következő nemzedékeknek
szinte napjainkig
arra nézve, hogyan egyeztethető
össze (?!) az antik racionalizmus és a keresztyénség.
A mi számunkra ma már teljességgel járhatatlan
ez az út.
Mi úgy látjuk, hogy Luthert .kell elfogadnunk tanítómesterünknek a nevelés kérdéseiben is, mert neki ad igazat a neveléstörténet a megtévelyedések,
kudarcok egész sorával mind a mai
napig. Elég talán arra rámutatnunk, hogy az idealista alapon fölépülö pedagógia szükségképen egyoldalúan individuális. Spranger nem is olyan régen félremagyarázhatatlan
hatarozottsággal
fejtette ki, hogy az igazi nevelő mindig az egyes lélek felé fordul, sohasem valami közösség, még az állam, a nemzet felé sem.
Ezzel szemben hangsúlyozottan
rá kell rnutatnunk az embernek.
a teremtés rendje szerint való egymásrautaltságára,
a nemzedékek egymásutániságában
és a jelen egymásmellettiségében
egyaránt s az embernek ebből eredő függőségére.
Az egyén és
a közösség szempontját Luther klasszikus tökéletességgel
egyeztette össze, amikor megállapította:
a keresztyén
ember hite
révén szabad ura ugyan mindennek, de a szeretetben míndeneknek szolgája. A következö századok tragikuma,
hogy Luther
süket füleknek beszélt századokon át. A rnögöttünk levő évtizedek folyamán is, amikor az intellektust az akarat rovására favorizáló herbartianizmus
ennek következrnényeképen
elhanyagolta
a szociális szempontot s minden figyelmét az egyénre fordította,
még hozzá olyan időkben, amikor már kialakulóban voltak a ma
társadalmát
szétdaraboló
szocíálís elieritétek s éppen ezért, ha
valamikor, akkor ezekben az időkben lett volna szükség arra az
emberre, aki a szerétetben rníndeneknek szolgája.
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Döntő jelentőségű, hogy itt, az antropológia terén lássuk
meg az ütköző pontot az idealista pedagógia és a keresztyénség
között, mert az idealizmus emberfogalma
a termő talaja annak
a naiv, magabízó pedagógiai optimizmusnak, amely akárhányszor
egyenest egetostromló
titanizrnussá torzul.
Ez a pedagógiai
gondolkodás abból indul ki, hogy föltételezi az ember értékelése mögött az ideák, az örök értékek eleve meglevő rendszerét
s ennek alapján úgy határozza meg a nevelés célját, hogy az
- Spranger szerint - értékmegelevenítés,
amely megteremti
az érték és a valóság kapcsolatát. Innen ennek a pedagógiának
a kultúrbölcselettel
való szoros kapcsolata és kultúrpedagógiává
való teljesedése. Semmi sem állhatja szerinte útját annak, hogy
az ember mind följebb és följebb küzdje magát. A kultúra mai
válságának sem kell kétségbe ejtenie bennünket. Becket, a volt
porosz kultusz miniszter szerint csak nem kell megingania az
ember alakíthatóságába
vetett hitünknek. Mert a nevelés ezek
szerint a pedagógusok szerint legalább is emberformálás.
de egy
vonalba állítható a nemzéssei is (Lange: Erziehung als Zeugung)
vagy - egy elterjedtebb
kifejezést használva - teremtő szolgálat (schöpferische Erziehung, creative service). Valóban: magasabbra aligha emelkedhetnek
az embernek saját hatalmában
való bizakodása. Mi, akik az evangélium alapján állunk, rnélységes szakadéket látunk magunk között és e között a pedagógiai titanizmus között.
Ha betekintünk a neveléstörténetbe,
azt látjuk, hogy ez a
rnerész pedagógiai célkitűzés mindig ott és akkor szárnyal föl a
magasba, amikor újra úrrá lesz az elméken az idealista emberfogalom. Luther józansága e tekintetben is sokat mond nekünk.
Hogy ő a nevelés, az iskola szükségességét
mennyire látta, hirdette, tudjuk. De ebben nem vezette humanista célkitűzés. Ellenkezőleg. A nevelésnek föl kell ugyan készítenie az embert élethivatása szolgálatára, de ennek a teremtés rendjében gyökerező
kötelességünknek
a teljesítése közben szembe kerülünk a bűn
valóságával.
amely gátként tornyosul a nevelői munka sikere
elébe, mert a nevelő is, a növendék is bűnös ember. Luther látja,
hogy az ember nem bizakodhatik saját értelmében és erejében.
Utána - példák egész sorával bizonyíthatnók
ezt - csak azokat ragadja el a magasratörő
pedagógiai optimizmus, akiknek
a szeme előtt elhomályosul a bűn realitása. De épen ezért rugódoznak is ennek meglátása ellen azok, akiknek életelernük a pedagógiai optimizmus. Napjainknak
egyik vezető pedagógusa,
a
német Petersen a humanizmus nevében egyenest tiltakozik az
ellen, hogy a bűnről való keresztyén gondolat valahogy befurakodjék a pedagógiai táborba. Kirnondja, hogy Kant tanítása a
radikális gonoszról pedagógiai lehetetlenség. Számunkra viszont
nem marad más hátra, mint annak a megállapítása, hogya bűnös,
az Istenével meghasonlott
ember ítélet, halál alá vettetett
és
pedig mindenestül, tehát pedagógiai próbálkozásával
együtt is.
Hivatkozhatunk
e tekintetben
olyanok nyilatkozatára
is, akik
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nem állnak ugyan azevangélium
fundamentomán,
de nyitott
szemmel megláttak bizonyostényeket.
így Spranger is lát bizonyos, életünk fölfelé törő tendenciáit
keresztező
tényezőket.
A nemzeti szocialista Németország
nagytekintélyű
pedagógusa,
Krieck megállapítja,
hogy elérkezett az autonomizrnus végórája
s ezt vonatkoztatja
az autonom egyedre, az autonom észre, az
erkölcsre,
humani tás ra, tudományra,
nevelésre, művelődésre,
politikára, gazdaságra,
technikára egyaránt. Rieckel azt panaszolja, hogy kultúránknak
nincs céltudatos
pedagógiai
átütő
ereje. A legradikálisabb
mindenesetre az egzisztenciális filozófia
alapján álló Grisebach kritikája, aki a nevelés elméletének és
munkájának teljes csődjét állapítja meg. íme, a bűn zsoldja a
halál: ez újra meg újra igaznak bizonyul az ember pedagógiai
próbálkozására
nézve is. Az ernbernek nem adatott meg sem az,
hogya
maga erejében széttörje bűne bilincseit, sem az, hogy
embert forrnáljon a maga hasonlatosságára.
A pedagógiai titanizmusnak is bukás a vége.
. Legyen áldott az Isten kegyelme, hogy az evangélium evangélium, örvendetes üzenet a pedagógus számára is! Természetesen semmiképen sem a szó olyan értelmében, mintha azevangélium pedagógiai
megoldás
volna. Mert mi az evangélium?
AZ evangélium kinyilatkoztatás.
Ebben a kinyilatkoztatásban
Isten nemcsak megismerteti magát velünk, hanem benne, általa
elénk lép a maga jelenvaló valóságában. A kinyilatkoztatás
nem
kizárólag puszta tudósítás arról, ami egyszer történt, hanem élő
jelenvalóság. Amikor az evangéliuni mint ilyen kinyilatkoztatás
szól hozzánk, akkor benne a Krisztus által hozzánk szóló Isten
döntésre kényszerít bennünket. Amilyen feltétlen a döntésre való
felszólítás, olyan feltétlennek kell lennie a reá adott feleletnek
is. Azzal a valósággal kerültünk szembe, amely minőségileg teljességgel más, mint a bennünket körülvevő valóság, de mint ilyen
fölötte áll ennek a valóságnak és mindeneknek alá kell vettetniök neki. Mindennek, tehát a nevelés folyamatának
is a maga
teljes egészében. Ha igennel feleltünk döntésre való felszólítására, akkor ennek a feltétlen,
minden fenntartás
nélkül való
igennek minden következményét
le kell vonnunk a nevelés
terén is.
Súlyos problémák egész sora áll előttünk. Ezek között - a
szűk keretek között még csak fel sem sorolhatjuk
őket. Aleg~
fontosabb elvi megállapításokra
kell csupán szorítkoznunk, Ezek
között is a legfontosabb
a sola fide elvének elismerése. Van
olyan álláspont, amely azt tartja, hogy a második és harmadik
hitcikkely a kegyelmet megragadó hit területe lévén, a nevelésnek
az első hitcikkely keretei között kell maradnia mint a teremtés rendjéhez tartozó tevékenységnek.
De vajjon nem jelenti-e
ez a határvonás az evangéliumnak
határvonalak
közé való szorítását is? Aki a Krisztusban van, új teremtés 'az. Kivonható-e
ennek érvényessége alól az első hitcikkely területe? Talán közelebb jutunk 'a megoldáshoz azzal a megállapítással,
hogya sola
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fide elve mellé oda kell állítanunk a sola gratia elvét is. Ez az
elv mindkét vonatkozásban:
egyrészt mint bűneink bocsánata,
másrészt mint élet és üdvösség, arra a pontra juttat el bennünket, amely új távlatot nyit a nevelés számára egyáltalában.
Ha
szabad ilyen kifejezést használnunk, mint az evangélium pedagógiája, akkor azt mondhatjuk,
hogy az az ingyen kegyelemből
hite által megigazult szegény bűnösnek a pedagógiája.
Minden
félreértés kikerülése végett hozzá kell tennünk természetesen,
hogy ezt semmikép sem értjük úgy, mintha ez a homo humanus
helyére emelt eszmény célkitűzése volna olyanféleképen,
mintha
a megvalósítása valamiképen a mi hatalmunkban volna. Félelemmel és rettegéssel kell állandóan szem előtt tartanunk, hogy mit
jelent számunkra a sola fide, sola gratia.
Mert ennek az evangéliumnak az uralma alá került nevelésnek a középpontjában
nem az ember, hanem a váltságszerző,
feltámadott, élő Krisztus áll. Az emberben ennek a Krisztusnak
kell lakozást vennie a hit által. NeveJőben és nevelendőben
egyaránt. Ha a nevelés, egyik oldalát tekintve, vezetés, akkor. azt
kell mondanunk, hogy nem az ember vezet, hanem a Krisztus.
Amennyiben a szó föltételes értelmében ember részéről vezetésről egyáltalában szó lehet, csak az lehet vezető, akit a Krisztus
vezet, aki tehát őt követi. Ez Máté 23, 8 megvalósulása: egy a ti
mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
A vezető ember tehát testvér. Ez a testvériség nap-nap mellett
megújul, amikor vezető és vezetett egyaránt megjelenik Ura
előtt, megjelenik a maga semmiségének tudatában mint szegény,
kárhozatra ítélt bűnös és elindul útjára mint Istennek kegyelmet
nyert gyermeke, aki újra hallotta és hittel újra megragadta:
"Megbocsáttattak
néked a te bűneid!" Vezetőnek és vezetettnek
az élete tehát egyaránt a kegyelemből való élet. Mindkettőnek
egyaránt szüksége van növekedésre.
A SzentIélekmindkettőn
végzi rnegszentelö
munkáját. Innen tekintve ebben a közösségben nem lehetséges valá- és fölérendeltség. Szülőés
gyermek,
tanító és tanítvány egy vonalban állanak. Tekintély egy van s
ez Ö, aki mindeneknek Ura. De ő neki tetszik, hogy a maga tekintélyét embereken sugároztassa
át. Rendel némelyeket szülőkül, némelyeket tanítókul. Ennek a tekintélynek azonban mindig mint az ő tekintélyének
kell és lehet csak érvényesülnie.
S van ennek a személyes közösségnek olyan éltető fényforrása
is, amelynek visszaverődő sugarai áthatolnak
az ember titkon
való életének határain s közösséget
teremtenek, tartanak fönn
a Krisztus követőinek testvériségéri
innen, sőt azon túl is, hiszen
a Krisztus mindeneknek a Krisztusa. Ez a fényforrás Istennek a
Krisztusban megjelent szeretete. Erre felel az ember: szeressük
öt, mert ő előbb szeretett minket, szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. így veri vissza a mi életünk Isten szeretetét,
így szóródik szét Isten szeretete ebben a világban. Ennek a sze,
rétetnek .a meleg légkörében megy végbe a nevelés, amelynek a
középpontjában
Ö áll, Istennek testbe szállt szeretete.
Ez old

tll
meg olyan problémákat,
mint a szabadság, a fegyelem pedagógiai problémája.
S mivel az Isten akaratát megjelentő törvénynek döntő súllyal kell alakítania a nevelés folyamatát, a Krisztusból kiáradó szerétetnek a műve lesz, ha a törvény megszólalása nem disszonanciaként
fog hatni, hanem harmoniába olvad
az evangéliummal.
Boldog tapasztalattá
lesz, hogy a Krisztus
szeretete gazdag szeretet. Isten kegyelmének
ajándékaképen
a
nevelés terén is valóságnak fog bizonyulni I. Kor. 13.
De ez, amit mindezekben az evangélium mondott nekünk,
megoldás-e
vajjon? Azt felélhetjük rá, hogy megoldás is, meg
nem is. Ha egzisztenciális komolysággal
nézünk szembe a nevelés problémáival, a nevelő és a nevelés alatt álló nemzedékek s
ezeken belül az egyesek problémáival, akkor csak ezt tekinthetjük megoldásnak. Azért jelent meg az Isten kegyelme a Krisztusban, hogy - az eredeti szöveg szerint - nevelj en bennünket
s fölkészítsen
a Krisztus dicsősége megjelenésének
napjára.
.Hiszen a Krisztus ezért adta oda magát érettünk. A nevelés minden problémája, a családi, az iskolai, az iskolán kívüli, a nemzeti, az egész életünkön végigvonuló nevelésnek minden problémája az ő kezében van, akinek adatott hatalom mennyen és földön, tehát - az iskolában is. Nem vesztünk vele. Ha szóIhatnánk
arról, hogy miképen alakul a Krisztus uralmát elismerő humanisztikus nevelés vagy akár természettudományi
oktatás, látnók,
hogy e tekintetben is igaznak bizonyul Krisztus ígérete: "Aki elveszti az ő életét éri érettem, megtartja azt." Azt azonban el kell
ismernünk, hogy ez a megoldás nem megoldás, ha csökönyösen
megvetjük
lábunkat azon a ponton, amely a pedagógiának,
amint láttuk, mindenekelőtt
az idealista pedagógiának
kiinduló
pontja.
Ha a pedagógia akár teljes következetességgel,
akár
bizonyos mértékig való megalkuvással a jó, az autonom, a teljes
kibontakozásra
törő embernek a magamentése.
ítélet elől való
menekülése, magasba törő titanizmusa akar lenni, akkor ezt il
megoldást, az evangéliumra való utalást vagy 'kereken/ el kell
utasítania, vagy - valamilyen régibb vagy újabb keletű rnódozat szerint - bizonyos határok közé kell szorítania, amelyeken
kívűl aztán az ember megpróbálhatja
a fölfelé szárnyalást, amelyet persze, Ikarus példája
szerint,
előbb-utóbb
lezuhanás
követ.*)
Dr.

s« Podmanicsky Pál.

*) Az elmondottak
kiegészítéseképen
talán szabad utal nom egy a' reformáció neveléstörténeti
jelentőségéről
írott régebbi
némiképen
természetesen elavult -'- dolgozatomra,
de főleg Wichernről,
mint pedagógusról
tartott
előadásomra,
amelyaM,
Kir, Erzsébet-Tudományegyetern
kiadványai sorában jelent meg. Az evangélium
szerint igazodó pedagógiai
irodalom müvelöi közül legyen szabad legalább Ti/ing, Schreiner, Koepp, Doerne
es Frör neveit megemlítenem
s munkáikra fölhívnom a figyelmet.
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Engedelmesség vagy lázadás?
Pest utcáin mind gyakrabban jelennek meg esténként sötét rendszámtáblájC: autók, s miközben végigfutnak egy-egy főúton, ontják magukból a röpcédulákat. Az egyiken ezt olvassuk: 1938_Szálasi." A másikon
ezt: ,,1938. a mienk! Magyarországi Szociáldemokrata Párt." A harmadik.
meg negyedik röpiraton újabb és újabb pártok jelzik, hogy elégedetlenek
a jelenlegi helyzettel és vezetésseI. Az államhatalom meg alkalomadtán
rácsap egyik-másik pártra, vezetőit elítéli, pártjukat feloszlatja. Közben
a megmaradó pártok tűzzel-vassal toboroznak. Ha valaki egy talicska
követ akar odébbtolni vagy egy utcaseprői állást akar elnyerni, először is
abba a pártba kell belépnic, amelyik csatlakozását olyan proteletorral tudja
meghálálni, aki Iehetövé teszi számára valamelyik rnunka elnyerését. Az
pedig természetes, hogy minden pártnak nyiltan vagy titokban vallott
célja a hatalom átvétele.
Igya
mai magyarság nagy százaléka önmagától vagy kényszertől
indíttatva tagja valamelyik politikai pártnak. Természetes, hogy ebben a
helyzetben mindegyik a saját párt jának megfelelő szemüvegen át nézi
helyzetünket és a vele összefüggő kérdéseket.
A hatalom kérdését is.
A másik rész meg bizonytalan félelemmel szemléli a dolgokat, s akad
közöttük,
aki fennhangon is kirnondja, hogy "én nem bánom, akármelyik
párt kerül hatalomra, hiszen az én sorsom rosszabb már úgy sem lehet."
A keresztyén ember számára azonban a rezignált várakozás, vagy az
esküvés, a pártprogramm nem megoldás. Rezignált nem lehet az, aki Isten
elötti felelősségben él, a partikuláris pártszempont pedig túlságosan kevés
és jelentéktelen, ha tudatában vagyunk annak, hogy a keresztyén embernek Isten akaratát kell kifejezésre juttatnia az államhatalomhoz, vagy
a felsőséghez való viszonyában is.
ezért nem vonhatjuk ki magunkat a közügyekből
és a politikai
életből sem. A nemzeti vagy közélet nem egyik vagy másik ember számára kisajátítható monopólium, 'hanem mindig közügy, amelynek helyes
és normális voltáért valamennyien felelősek vagyunk. Még az u. n. diktatúrás országokban sem érvényesül kizárólag
csak egy ember akarata,
hanern azé a csoporté, amelyik megszerezte a hatalmat; s a saját akaratát
vagy egynek tudja a közösség akaratával vagy ráerőszakolja
azt.
Ezért nem várhatjuk azt sem, hogy valamilyen párt hatalomra jutásával gyökeresen megújul a nemzet élete. Nem új rendszerek a döntök,
hanem a rendszereknek tartalmat adó emberek. Hiába változnak a keretek, ha benne az emberek lényegük szerint maradnak a régiek
Mivel a keresztyén ember ezt tisztán látja, mindig az adott helyzetben
és a meglevő felelőssége alapján ismeri fel feladatát. Igyelsősorban
tudja
azt, hogy az állam a történelem folyamán kialakult és legmagasabb
politikai valóság, de mint ilyen csakis Isten akaratából jöhetett létre, s
egyúttal Isten-adta célja is van: a törvényes rendszemek és a biztonságnak
a fenntartása, a nép életének gondozása, védelme, az lgazságszolg áltatás
hordozása, stb. Ezeknek a keresztülvitele
és ellátása az állami felsőség
feladata, még pedig nem véletlenül, hanem lsten megbízásából, mert nincsen más hatalmasság csak Istentől. (Róm. 13, 1.) Ez a hatalmasság aztán
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lehet alkotmányos, diktatorikus vagy akár demokratikus is, a nélkül, hogy
a kérdés lényegén a legkevesebbet változtatna.
Mivel a felsőség Isten akaratából alakult ki, természetes, hogy a
keresztyén ember engedelmeskedik a felsős égnek. De az engedelmésség
követelését is félre lehet érteni. És pedig két okból. Először azért, mert a
törvénynek való engedelmesség mellett (magunk is számtalan példáját látjuk) bő tere marad a legönzöbb könyökölésnek. Akárhányan minden helyzetet a maguk érvényesülésére használnak ki és sokszor épen a hangos
szájjal engedelmeskedők válnak a közélet ellenségeivé, learatva a maguk
számára minden előnyt, amit a törvény adta rend és a paragrafusok csűrése-csavarasa
mellett el lehet érni.
Kevés az üres engedelmesség másodszor azért, mert a minden meggondolás és feltétel nélkül engedelmeskedő ember értékét veszíti. Olyanná
válik, mint egy sablonszerűen készült gépalkatrész.
mely felelősség és
öntudat nélkül rnűködik,
A keresztyén ember egyikre sem vállalkozhatik,
Arra sem,hogy
önző módon keresse érvényesülésér,
de meg arra sem, hogy fogaskerék
rnódjára
vagy szelepszerűen működjék
egy gépben. Mindegyikünknek külön-külön felelőssége van Isten előtt, azóta, hogy Jézus azt mondta a
keresztyén ember felől: .,Ti vagytok a föld sava" és a "világ világossága."
Ez fejezi ki hiánytalanul azt, hogy milyen a keresztyén ember magatartása az állammal, helyesebben a felsőséggel szemben. Velük szemben
is elsősorban keresztyénnek kell lennie. Ez pedig azt jelenti: tanuskodik az igaz Istenről, imádkozik nemzetéért, népéért és a felsőségért. Engedelmeskedik a felsőségnek, egyiittmunkálkodik vele felebarátai érdekében és minden megnyilatkozása kifejezésre juttatja azt, hogy cselekedeteinek rugója az Isten akarata. Megadja Istennek, ami az Istené és a
császárnak, ami a császáré.
Hogy mi a császáré, azt Isten mondia meg, nem pedig az ember.
Amióta Jézus Krisztusban megismertük az Istent, tudjuk, hogy az igazság
Otöle származik. Ezért mindent ezzel a mértékkel mérünk,
Még a felettünk uralkodó felsőséget is. Tehát a felsőségben soha sem láthatjuk például az igazság forrását, hanem csak az igazság őrét vagy eszközét, amelyet Isten akar a maga céljaira
felhasználni. A felsőség nem ura, hanem
csak szolg ája az igazságnak. (Természetesen nem testületek vagy érdekeltségek igazságáról van itt szó, hanem arról, amelyik a Szentírás igéjében
foglaltatik és abból f'akad.) Igy a keresztyén ember számára az igazság
forrása és végső "tekintély" egyedül csak az lsten lehet. Az
helyét még
a felsőség sem foglalhatja el.
Ha mégis úgy változik a helyzet; hogyafelsőség
helyet akar cserélni az Istennel és pl. az élet végső kérdéseire akar olyan feleletet adni,
rnely az Irással ellenkezik, a keresztyén ember nem engedelmeskedhetik.
Sem ilyen, sem ehhez hasonló esetekben, amikor a felsőség a hatalom
birtokában túlzásokra ragadtatja magát és szembehelyezkedik Istennek az
igében kinyilatkoztatott
akaratával. Megnyilatkozhatik
ez a keresztyén
életlehetőség megszüntetésében,
feneketlen önzésben, tirannizmusban, a
szociális igazságtalanságokban,
öncélú osztályuralomban, stb.
Ilyenkor a keresztyén ember kötelezve van arra, hogy a legszigorúbb.
de egyben a legtárgyilagosabb
bírálattal illesse a Ielsöség eljárását, de
ö

nemcsak a meglevő

helytelen
állapotok
bírálataval
(ez csak negativum),
hanem azzal is, hogy rámutat
az igazságra,
amelyet Isten akaratából.
az
állami felsőségnek
képviselnie
kell. Ha ilyen bátor és őszinte kiállás és a
velejáró bizonyságtevés
sem tudja a felsőséget
jobb belátásra
bírni, vállalni kell ennek következményeit
akár az engedelmesség
megtagadásáig.
Hiszen a felsőséget
Isten nem önkényű zsarnokság ra, hanem akaratának
a szolgálatára
hívta el. A történelemból
is tudjuk, hogy ilyenkor az anyagi
hatalom
birtokában
levő felsőség megtorló
eszközökkel
él. Ilyen esetben
a keresztyén
embernek
vállalnía
kell a mártíromságot
is. Nem "elvhű·
ségből," vagy ellenzékiségből,
hanem egyes egyedúl az lsten iránti engedelmességből.
I
A keresztyén
ember és a felsőség egymáshoz
való viszonya mindig
a vázolt keretek között mozog. Államformák,
felsőségek,
- mert emberi
elgondolásokat
valósítanak
meg, - változnak.
A keresztyén
ember magatartása
mert Isten örökkévaló
akaratát
tölti be, - mindig változatlanul ilyen marad. Azaz engedelmes
a felsőséggel
szemben. Megtagadásának csak egy esetben van helye. Ha választani
kell Isten és a felsőség
akarata között. De ilyenkor kizárólag csak az Istennek engedelmeskedhetik.
Végeredményben
tehát mi a keresztyén
ember magatartása
a felsŐ·
séggel
szemben?
Lázadás,
ha hatáskörét
túllépte,
vagy engedelmesség
a végletekig?
Engedelmesség!
- De Istennel szemben! És meddig tart ez
az engedelmesség?
Egészen a mártiromságig!
lJ-fórocz Sdudor.

Aki azt a tételt hallja, hogy lsten a hitet tudja be igazságul,
annak mindig a fülébe kell csendülnie: a hit nem az életnek velemilyen része, hanem maga az egész élet, és: a hit csak tartalma
által az, ami. Aki nem figyel erre folyvást, az bizonyára hamisan
érti, ha azt mondják neki, hogy lsten a hitet tudja be igazságul.
Aki megfeledkezik
arról, hogy a hit csak a tartalma által
értékes, az szükségképen
valami emberi teljesitménnyé
teszi.
Akkor körülbelül
ilyenformán
gondolkodik:
"Eleinte éltem a vi·
lágomat. Amikor láttam, hogy evvel semmire sem jutok, akko:
erkölcsös lettem. De most rájövök arra is, hogy ez sem elégít ki
engem. Azért most megpróbálok
még egy utolsó lehetőséget, ami
még hátra van: megpróbálom
a hittel." Aki ilyen módon akar
hinni, az hívő létére még éppen úgy a saJát ura akar maradni,
mint amikor élte a vi/ágát. Könnyelmű
életfolytatás,
erkölcsösségre való megtérés, mint amannak a reakciója
és végül a hit
mint· utolsó emberi lehetőség,
keresztyén
szempontból
csak
különböző formái az lsten elleni hadakozásnak.
lsten nem azt tulajdonítJa
'igazságul,
hogy egy bizonyos
magatartást
tanusítok; még akkor sem, ha ez a magatartás azt a
benyomást kelti, hogy az igaz hitnek minden részletében pontos
mása. lsten azt tulajdonítja
igazságul, ha az ember a Krisztusban
találtatik.
Hogy Krisztus az én üdvözítőm, ez az én igazságom. Hogy
ezt elfogadom, ez az éti hitem.
ASml,lssen SQla fide ll:
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A magyar huszitizmus.
Lehet - és szokás is - a reformációt mint Luther ,,~gyéni
akció"-ját
magyarázni;
a reformáció elterjedését
külső körülrnények hatásaként feltüntetni. Mily gyakran és ismételten halljuk, olvassuk az 1517 és 1526 egybevetéséből a reformáció magyarországi elterjedésének
okaként a mohácsi vész emlegetését'
Pedig Németországban
és más országokban
nem volt Mohács,
ami a reformáció ottani sikereit megmagyarázná!
A reformációs törekvések végighaladnak az egész kozépkoron. Amint a krisztusi tanítás mélyebben megragad egyes lelkeket és azokat nemcsak az egyházi parancsok követöjévé, hanem
az Ige hívévé, szolgájává teszi, már a XIII. századtól kezdve megjelennek az "eretnek"-tanok,
a Krisztust követni akarók összeütközései az egyházi szervezet rendjével, tanításaival, parancsaival és tilálmaival.
Az összeütközéseknek
kisebbik oka az a gyakran hangoztatott körülmény, hogy egyfelől az egyház tanítása, másfelől az
egyházi tisztséget viselők életmódja, törekvései és életcéljai között túlságosan nagy volt az ellentét. Ez a romlás - amelynek
felpanaszolása
a középkor második felétől kezdve mind általánosabbá válik, - könnyen hatást gyakorolhatott
a felületes szemlélöre, az egykorura és maira egyaránt. Ez azonban semmi esetre
sem lehetetc az az erő, amely hatalmas törnegeket bírt volna arra,
hogy a középkori egybefonódó egyházi és világi hatalmi szervezetekkel való harcot, üldöztetést és esetleg a földönfutó sorsot
vállalja. Mindezek a jelenségek csak hiányérzetet,
elégületlenséget kelthettek.
amelynél fogva jelentős tömegek bensőleg
elidegenedtek
ugyan az egyháztól, de ez a hiányérzet még nem
értékelhető úgy, mint határozott vágy, szomjúság a rnegújhodás
után. A tömeg lelkületéből megújhodás nem születhetett.
A jobbágyság
társadalmi elégedetlensége
- különösen
az
egyházi földesúri hatalom alatt állóké - szintén csak külsö, a
vallásos mozgalmakat
támogató erőként hatolt. A föok mégis
az volt, hogy egyes prófétalelkű
emberek az Igét kezdték hirdetni és a tényleges állapotok tarthatatlanságát
az Ige fényével
leplezték le. Az Ige pedig még ha nem is teljes tisztaságában,
mégis hatni tudott és a hiányérzet
helyére lega1ább bizonyos
rnértékben pozitiv vallásosságot töltött, mely az eddigi egyházi
vallásossággal
szükségképen
feszültségbe került. '
Az Ú. n. "elő reformációs" "mozgalmak
három évszázados
történetéröl
keveset tudunk. Egyfelől azért, mert a szellemi életnek irodalmi megnyilvánulása
teljesen az" egyházi szervezetek
kezén volt. Másfelől - éppen az üldöztetések következtében
a valdensek, ,,'katharos"-ok és a más néven emlegetett mozgalmaknak a hívei zárt, sokszor titkos életet éltek: Az adatok szegényessége azonban éppen nem bizonyítja e mozgalmak híveinek
"kicsiny számát; elterjedtségüknek
legnagyobb bizonyítéka éppen
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az a hatalmas inkviziciós szervezet, amelyet egyházi és világi hatalmasságok elfojtásukra létrehoztak.
Csak' ott jelentkeznek
az adatoknak nagyobb tömegei, ahol
a vallási élet megújulásanak
vágya politikai törekvésekkel
vagy
szociális mozgalmakkal jcapcsolódlk. Ez az oka annak, hogy a
hazai prereformációs
mozgalmak közűl a huszita mozgalomról
vagyunk legjobban tájékoztatva.
Hiszen a huszitizmussal a legszorosabb kapcsolatban vannak egyrészt Zsigmond harcai a csehországi uralomért,
másrészt az a küzdelem, amely Zsigmond
halála után közel fél évszázadon át a magyar trón birtokáért
folyt.
De a magyar huszitizmusnál sem az a Iökérdés, hogy milyen
külső körülmények idézték elő Hus tanainak elterjedését. Tudniillik, hogy pl. Hus idejében a prágai egyetemet sok magyar ifjú
látogatta. Az egyetemi anyakönyvekben
félévszázad alatt éppen
ez időben több mint száz "Hungarus" van bejegyezve. 'Ha azonban azt a kérdést vetjük
fel, hogy ezeknek kisebb-nagyobb
száma miért tette magáévá Hus tanításait és miért nem azokét,
akik ugyanazon a prágai egyetemen á huszitizmus ellen foglaltak
állást, - akkor a mozgalom eredő erőit nem fogjuk a külső
körülmények
hatásaival összecserélni.
A mozgalom gyors elterjedését legjobban az jellemzi, hogy
két évtizeddel Hus mártirhalála
után maga a pápa nevezi ki az
olasz Marchia Jakabot a magyarországi
inkvizició vezetőjévé.
Működésének
területéből
pontosan meghatározható,
hogy hol
voltak a huszita tanítások leginkább elterjedve: a Dunántúl délkeleti részén, a Szerémségben, az Alföld déli és keleti felén és
Erdélyben. De ne feledjük:' mindezekre a területekre az egyházmegyék vezetői hívták az inkviziciót; azért, mert a huszita Ülnitások - és a velük kapcsolatos szociális mozgalmak - elterjedésében veszedelmet láttak. Másutt, - ha talán lappangóbb
formában is - még jobban elterjedhetett
az Ige és az evangéliumi élet utáni vágy. Igy pl. a "huszitizmus" felvidéki elterjedéséröl keveset tudunk, - egyes írók éppen erre hivatkozva
tagadják a huszita tanok felvidéki elterjedését, - de mégis van
adát, amely arról tesz bizonyságot, hogy a XV. század közepén
alig volt szepesi és sárosi gyülekezet, ahol nem két szín alatt
szolgáltattáik volna ki az úrvacsorát.
Marchia Jakab inkviziciós munkája igyekezett alapos munkát végezni. Eredménye az volt, hogy az evangéliumhoz ragaszkodök kis csoportja' 1438-ban Moldvába menekült, ,Az itt élő
magyarság között a huszita tanok erősen el voltak terjedve,
hiszen már az előző évben panaszkodott
Lépes György erdélyi
püspök, hogy nyáját "a Moldvából bejött rühes juhok megmételyezték."
Milyen eredményeket ért el, milyeneket érhetett el az inkvizició? A hívek ellenállásával szemben ott állott a hatalom. Hiábavaló volt a lakosságnak,
az alsópapságnak
szembefordulása.
Marchia Jakab először Zsigrnondnak, majd Albertnek támogatá-

llv
savai, az égyházi és világi f'őméltöságck
karhatalmának
igénybevételévei igyekezett a mozgalmat elfojtani. De nem fojthatta el
az Ige után való sóvárgast.
A vallási, erkölcsi és társadalmi megújulas
vágya, az inkvizíció eszközeivel való szembefordulás
idézte elő - éppen Marchia Jakab 3 esztendős inkvizíciós tevékenysége
idején - az
1437.-i erdély fegyveres felkelést. Dés mellett a kurtanemesekből,
jobbágyokból, hitük miatt otthonukból kiűzött bujdosókból öszszeállott nagy sereg szétverte Csáki vajda hadait és a kolozsmonosto ri egyezségben
rákényszerítette
a vajdára.
püspökre
a szociális követeléseik elismerését. Az akkori társadalmi és gazdasági berendezkedés
mellett ez a siker tartós nem lehetett.
Vallási szempontból másodrendíí is; csak annak igazolásául szolgál, hogy az inkvizíció a mozgalrnak külsö megjelenését
tudta
csak eltüntetni, a tűz a hamu alatt tovább- parázsiott. Ezt nagy
mértékben segítette elő Moldva közelsége is. Nemcsak erdélyi
és szerérnségi husziták menekültek ide. Itt alapították
a század
közepén sopron- és pozsonymegyei menekültek Huszi helységet.
A magyar husziták tanításairól
értesítő Mátyás korabeli emlék
is elsősorban a moldvai huszitákat emlegeti.
Moldvából, Tatros városából maradt ránk az első magyar
bibliafordítás is. Tudós és kornoly vitatkozások folytak e bibliafordítás körül, hogy ki volt, vagy kik voltak az első bibliafordítók, vajjon husziták fcrdítottak-e,
avagy ferences, bencés vagy
más szerzetbeliek. Pedig nem ez a kérdés. Itt is azt kell kérdeznünk: miért fordították
le és kiknek fordították
le?
Azok az egyházi képzettségíí férfiak, akik a fordítás és másolás Inunkáját vállalták, azért ült ették át anyanyelvükre
az
Igét, mert az evangélium szava után való szomjúságot
akartak
kielégíteni. S ha az evangéliumi életre való törekvés XV. századi
formáját huszitizmusnak nevezzük, akkor huszita bibliának kell
neveznünk az első magyar bibliafordítást,
amely a magyar husziták menedékhelyén,
a huszita mozgalom idejében készült. Hogy
a forditók mint ennek vagy amannak a rendnek klerikusai kapták-e kiképzésüket, az kevéssé esik latba; épp úgy, mint arnenynyire kevéssé fontos, hogya XVI. század elejének magyar reformátorai milyen szerzetesrendnek
tagjai közül kerültek ki.
A magyarországi
huszita mozgalmak
természetesen
nem
adják a teljes képét a XV. századi Magyarország
egyházi és vallási állapotának. Még azt sem mondhatjuk, hogya huszitizmusnak döntő előkészítő jelentősége lett volna a reformáció magyarországi befogadására
és elterjedésére. Inkább mint a tényleges
helyzettel szemben meglevő-elégületlenség
egyik legfontosabb
jele érdemel különös figyelmet s egyúttal annak igazolása, hogy
a hiányérzetet egyidőre a kevéssé mély és tiszta "reformáció"nak kellett kielégítenie, mígnem a magyarságot
is elérhette a
tisztán hirdetett Ige teljességéből
táplálkozó reformáció.
~Volnd,rBila,

KRÓNIKA
Az osztrák

"Anschluss"

és mi.

A közel mult napok villámgyors eseményei lefolyásukban és várható
következményeikben
egyaránt rendkivüli történeti jelentőségűek voltak.
Azok számára persze, akik évek óta nyitott szemmel és elfogulatlanul
figyelték a szomszédos Ausztria belső küzdelmeit, a bekövetkezett "Anschluss" nem lehetett meglepetés. Ez elkerülhetetlen volt s csupán az volt
a kérdés, hogy mikor s milyen módon következik be. Most azután bekövetkezett, még pedig olyan simán és olyan hihetetlen gyorsasággal, amely
a csatlakozást kívánó nemzeti szeeialisták legvérmesebb reményeit is rneszsze felülmulta.
Mi természetesen nem húnyhatunk
szernet az előtt, hogy Ausztriának
Németországhoz történt csatlakozása bennünket, magyarokat nagyon közelröl érint. Nem sok értelme volna annak, hogy Ausztria önállóságának megszüntét gyászoljuk, hiszen azt a legnagyobb előnyt, amit az önálló Ausztria
számunkra jelentett (t. i. az elcsatolt Nyugatmagyarország
ügyének békés
rendezését), érthetetlenűl túlzott lojalitásból amúgy sem használtuk ki.
Most a befejezett tényekkel kell szamolnunk. Nem a mi feladatunk azonban, hogy az új helyzetból messzemenö politikai következtetéseket vonjunk
le, hiszen úgy látszik, hogy a jelen pillanatban még az európai politika
felelős vezetői sincsenek egészen tisztában azzal, ami ezután következhetik.
Ellenben az eseményeket f'ormáló történeti erők fellsmeréséböl egy s más
tekintetben igen komoly tanulságokat rneríthetünk a magunk számára.
Folyóiratunk kezdettől fogva élénk figyelemmel kísérte az ausztriai
eseményeket, főkép azok egyházi vonatkozásait. Már Dollfuss meggyilkolása utén utaltunk arra a veszedelmes örökségre, amelyet utódjának,
Schuschnigg kancellárnak hagyott, a Quadragesimo anno elvei szerint felépített és korrnányzott katolikus rendi államban, Schuschnigg ezt az örökséget, mint a katolikus egyház hű fia és a pápa engedelmes alattvalója,
nemcsak sztvös energiával megtartani igyekezett, hanem még tovább is
építette s komolyan hitt egy a régi német-római szent birodalom foly tatásaképen felújítható nagy katolikus birodalom megvalósításában. (V. ö.
Ill. évf. 6. sz. 142. 1.) Ennek az új birodalmi eszmének nálunk is akadtak
lelkes hirdetői. Megdöbbentő bátorság, vagy inkább rnerészség kellett ahhoz, hogy ezt az eszmét, amely voltalképen már a középkor végén megbukott, ma újból időszerűnek,
sőt modernnek próbálják feItüntetni. Hiszen
már a középkorí pápaság egyetemes világuralmi törekvése az akkor
először jelentkező nemzeti gondolat ellentállasán bukott meg, mennyivel
inkább meg kellett buknia egy a Vatikán által támogatott birodalom eszméjének éppen ma, az egyre erősödő nacionalizmus idejében. Nem lehet
megtagadni Schusohnig gnak meggyőződéssel képviselt és elszánt energiával vIvott kűzdelrnétöl
a tiszteletteljes elismerést, - de meg kell érteni azt
a súlyos ítéletet is, amelyet Hitler mondott ki fölötte. Az osztrák nép többsége és a nérnet nép milliói a nemzeti eszme. árulóját látták benne.
Nincs okunk a politikai katolicizmus újabb vereségén ujjongani. Ellenben nagyon nagy okunk van arra, hogy a történtekből
okuljunk. Egyelőre

ti é III tudhatjuk.
vajjon il 'inágYái'óI'sz~gl' katolicizmus hajlandö-é
li történtekből tanulni. Attól kell tartanunk, hogy nem, sőt most még nagyobb
igyekezettel azon lesz, hogy Ausztria szerepét ebben a tekintetben Magy'ar·
ország vegye áto A Szent István ernlékév észrevehetően arra csábít sokakat, hogya "szentistváni gondolatv-nek ilyen értelmezést és tartalmat adjanak. Mi még idejekorán és komolyan figyelmeztetjük
azokat, akik a
kizárólag római katolikus egyházi jellegű eucharisztikus kongresszussal
egyet nem értöket megdöbbentő felelőtlenséggel a "hazaárulás" vádjával
akarják illetni, hogy a magyar nemzet egy a Vatikán járszalagjára fűzött
politikai
ideológiának
veszedelmes kockázatát nem bírja ki! Ilyen római
átfestésű hamis nemzeti politikából nem kérünk.
Ezzel egyúttal azt is
állít juk, hogy az igazi magyar nemzeti politika nem lehet a protestantizmus privilégiuma sem. Az egyház nem lehet semmiféle politikai irány hordozója és g anantálója. Az egyháznak, elsősorban pedig a mi evangélikus
egyházunknak egyetlen és igazi célja és feladata a tiszta, hamisítatlan
evangélium hirdetése alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. De ha az
egyház és annak felelős vezetői nem iSIpolitizálhatnak, ez nem jelenti azt,
hogy minden evangélikus ember a nemzet egyetemet érintő politikai kérdesekkel szemben a teljes passzivitás, érdektelenség álláspontjára vonuljon
vissza. Ellenkezőleg: az igazi evangélikus ember az evangéliumból táplálkozó, Isten elötti f'elelösség érzéssel vesz részt cselekvőleg minden dologban. Sőt éppen a sorsdöntő elhatározásokba kell a maga erős evangéliumi
hitének tartaimát belevinnie, mert csak igy lehet az egyre erősödő magyar
nemzeti gondolatot a fenyegető elpogányosodéstól megóvni.
Nem jelentéktelen az ausztriai eseményeknek az a tanulsága sem,
amely a magyar történelemszemlélet új tisztázására vonatkozik, Ausztrianak a nernzetiszocialista Németországba
történt bekebelezese annak a
birodalmi eszmének nyilván végleges, bukását jelenti, amelyet régebben a
nagy-nemet koncepcióval jelöltek meg, ellentétben a porosz kís-nérnet
gondolattal. Most .bebizonyosodott, hogy. az igazi nagy-nemet koncepció
ebből a lebecsült, állítólagos kis-nérnet gondolatból alakult ki sennek
igazságát immár a történelem is visszavonhatatlanul igazolta. Micsoda szerenesetlen dolog volt éppen országunk megcsonkítottságának
idejében
. ennek a már ideiétmulta nagy-német-kis-német
konstrukciónak az analógiájára egy egészen hamis nagy-magyar-c-kis-magyar
történelernszernlélétet belevinni a köz tudatoal Itt az ideje, hogy a magyar történelernszemléletünkből kiküszöböljük a hamis idegen analógiakat s igyekezzünk
-a magyar nemzeti eszme történeti erőit önmagukból megérteni.
Egyházi tekintetben számurskra az "Anschluss~' szintén új helyzetet
teremtett. Eddig a szornszédos Ausztria evangélikus egyházával csodálatos
módon szinte semmi kapcsolatunk sem volt. Az osztrák evangélikus egy ..
ház új vezetősége, amely sietve kimondta az annyira bizonytalan szervezetü és összetételű
Német Evangélikus Egyházhoz való csatlakozást,
egyszersmind
magyarországi
evangélikus egyházunkkal
leendő szorosabb kapcsolat létesítésére is megtette a kezdeményező lépést. Ennek csak
örülhetünk. De ez egyházunkra is fokozottabb mértékben rója azt a fel. adatot, hogy ezekben a remélhető kapcsolatokban minden vonatkozásban
valóban egyháznak, az Evangelium EgyházánaJk bizonyuljon.
.
.Egyházunk számára. az ú] események rnost megint csak fO~{Qzott

mértékben ídŐstér(lvé teszik <Í zsidókérd6st IS. Egyházunk számára ei !i
kérdés nem lehet faji, gazdasági,
vagy kultúrális
kérdés, hanem kizárólag
csak vallási kérdés. Itt azután az egyház, illetve az egyházi vezetők lelkiismeretének
nagyon
ébernek kell lennie, nehogy - amint az egyszer már
a kommunizmus
utáni időben megtörtént
- egyszerijen
tárt kaput nyisson
azoknak,
akik konjunktúrából
az irhájukat
akarják
menteni,
minden
őszinte hit és meggyőződés
nélkül. De ez azért nern szüntetí meg az Egyház misszióí kötelezettségét
Izráel népével szemben sem. Egyébként
erre
a kérdésre
nézve utalunk arra a tanulmányra,
amely folyóiratunk
mult évi
májusi számában
jelent meg.
IV-,D.

SZÉLJEGYZETEK
Luther nevére

Március volt megint

megmozdult
az ország
evangélikussága.
Szájról-szájra
röppen
a szó,
ujságról-ujság'ra
bukkan
fel az írás:
Szobrot Lutherneki Ámulattal
tölt el,
hogy milyen varázsa van még ma is
ennek a névnek. Lehet, hogy hozzájárul a mai helyzet. Lehet, hogy sokan
csak az illem kényszeréből
adnak. Lehet, hogy híveink nagyszámban
csak
egyházi
becsületkérdést
látnak
benne, ezért sürögnek-forognak
érdekében. Mégis újra világossá
lett, hogy
Luther neve még ma. is varázsszó
a
számunkra.
Kiejtése
hirtelen
és váratlanul
bele vetheti
a legközörnbösebb "hívünket"
is abba 'az állapotba,
ahol
megérzi,
megsejti
és tapogatózva ki is rnondia:
Én evangélikus
vagyok,
más mint ez vagy amaz.
Nem
elhamarkodott
dicséretképpen
enyelgünk
ezzel. Inkább
fáj valami
bennünk és ezt a belső kínt szeretnök
most kisikoltani.
Jobb, ha mi sóhajtjuk ki magunkból,
mintsem
majd a
kő és érc panaszolja
fel: Szobor vagyok, de fáj minden tagom ...
Mi ez a gyötrelem?
Magyar evangélikus
egyházunk
lutherietlensége!!
Népet Luthernek!
Szobrot
is. De
még inkább népet! Érdeklődő
szemet
s fület, mely nem elégszik
meg az
iskolában
tanult hősi Luther-szernlélettel, hanem keresi Luther írásait és
olvassa
azokat.
Tollforgató
gárdát
Luthernek. mely fordít,
tolmácsol,
magyarra
teszi örökségét.
És legfőképpen
szíveket
Luthernek,
kik
a
Szentírásnak
lakóhelyet
adnak
es
egyedül a hitből élnek és a reforrnátortóI Krisztus-hűséget
tanulnak!
Né-

s mindenki
megint
márciusta
hivatkozott.
A legkülönbözőbb
irányok
harcolnak
egymás ellen, a vitázók rekedtre
kiabálják
magukat,
minden
tíz ember ma egy új párt, s nincs két
csoport,
mely egymásra
ne agyarkodna.
De azért
mind
egyformán
március idusára,
Petőfi re és a nemzeti színekre
hivatkozik!
Ki lát itt
tisztán?
Kicsoda képes a rnondatok
mögött
felfedezni
az egyéni politikai érdekeket
és a nemzet jobb iövendőjéért
folytatott,
áldozatos
tusakodást?
Ki bJrja biztos kézzel lehántani a szakszerű,
józan munka-eredményekről
a jelszavas
dilettantizrnus
felszínre
tolakodott
kérgét?
Hol húzódnak
meg' a határok
a marxista
forradalmi
tervek,
a nernzetiszocialista nérnet
példánharsányab·
bá
lett - -dübörzések,
a szociális
kutatásból
nőtt népi demokrácia
és
a hivatalos
kormányzati
reformgondolatok között?
,
Ez a reménytelen
tájékozatlanság a mai helyzetünk
átká! Ma már
mindenütt
látja az ember a jóigyekezetet,
különösképpen
is szociális
téren, de ugy,anakkor
mituienűtt sej t
az ember fedett érdekeket
is s ezek
lehetetlenné
teszik, hogy feltétlenül
támogathasson
egy csoportot.
Mi a
mi tennivalónk
ebben, a káoszban ?
Többet
nem tudunk
mondani,
mint
hogy azokat
méltassuk
legtöbb
figyelemre,
akik - legalább irodalmilag - munkát végeznek!
Igy például
elismerésreméltóa
Márciusi
Front
egy évi munkateljesítménye,
hiszen
csak tavaly született
meg ez a munkaközösség, A'f, akkori 12 pontból té-

pet Luthernekl
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madt a Híd c. lapjuk, s most indult
meg márciussal
a második
.org ánurnuk Tovább címen. Kétségtelen,
hogy
minden lapszámukban
olyan írógárda
áll helyt, amely a mai írástengerben
is tud újat,
komolyat,
eszméltetőt
és velőset mondani! Nem tetszik bennük a zsidókérdés
legyengítése
és
sa] átos
dernokrácia-eszrnényük,
amiből még nem tudjuk, mi forrhat
ki.
De kötelességünk
szernünket
nyitvatartani s e jelenségekkel
foglalkozni.
»

j

Evangelizádó«,

így macskakörmök
közé
téve. Ez
okoz súlyos fejtörőt
a Kelet Népe c.
f'olyólratnak.
Mégpedigügylátszik
az ország belső ügyét illetően. mcrt
a "Belpolitikai
szemle"
rovatában
foglalkozik
vele. Református
testvéreinknek
van egy baráti
társasága,
rnely erősen szívén hordozza
keresztyén nevü keresztyéntelen
tömegeik
evangelizálását.
Közelebbröl
nem ismerjtik ezt a valóban megindított
és
folyó munkát.
De úgylátszik
csakugyan
a leglényegesebb
evangéliumi üzenet áll középpontj ában: Krisztus keresztje, vére és engesztelése, mert
éppen
ezt kifogásolja
erös
ecsethúzásokkal
a Kelet Népe! Nekünk meg éppen a Kelet Népe ütött
szöget fejünkbe
az ő keresztyénségfogalmával, ezért vesszük csak toltra
furcsa sorait.
Valami
hályogos
sötétség
jellemzi ezt a szociális eszmékkel
beoltott mai ifjú kelet népét. Nem mintha a szociális érzület ellen tiltakoznánk, vagy mintha
a keresztyénségnek . ilyen vonatkozásait
el akarnók
törölni.
De amit náluk
látunk,
azt
csak így nevezhetnők
el: pánszocializtnus!
A keresztyértséget
is SZOCIális gondolattá
degradálják.
Azt a
keresztyénséget,
mely
Krisztus
keresztjéről,
vérétől,
engeszteléséről
mer beszélni,
-a .Jceresztyénség
mithikus
elerneinek"
tartja;
a "vérontás-kultusz"
úgy
"szivárgott
át'
az őskeresztyén
teológiába;
nem is
egyéb ez szerintük,
mint a Hegyibeszéd ",ropp-ant
szellern-erkölcsi
magaslatáról"
való
lekanyarodás
a
.J'élbeduin
öshéber gondolkodók
diktatúrájához".
De hát mi akkor a keresztyénség?
~- kérdezzük.
A keresztyénség
"elsődlegesen
szociális
elkötelezettségű";
nálunk
idehaza pedig
mint
"a magyarság-eszme
lényegi

alkatrészét"

1{\;!Il felfogni.

Ezért

til-

takeznak
az ellen a hamis. keresztyénség ellen, "amely a szociális tartalemról
a merev és öncélú dogmatika felé elhajlott."
És ezért tiltakoznak
az evangelizáló
front
ellen,
mert az nem kedvez a "szociális keresztyén
röneszánsznak."
Pedig
ez
lenne a keresztyénség
egyetlen
megújulási
lehetősége
az
gondolataik
szerint. Hát így állunk!
Kedves, ió Kelet Népe és mindazok, kik könnyelrnűen
ilyesfélekép. pen gondolkodtok
a keresztyénség
felől, higgyétek
el nekünk, kik csakugyan
ismerjük
az
evangéliumot,
nem úgy mint azok, kiknek
kezén
még- valószínüen
nem kopott el Biblia, higgyétek
el nekünk,
kik éjjelnappal a hit dolgaival
foglalkozunk,
nem úgy mint azok. kik valösztnüen
csakúgy emlékezetből
idézik a Hegyibeszéd
"szellem erkölcsi"
Krisztusát,
higgyétek
el nekünk:
nem az a
keresztyénság,
aminek ti gonddJ játok!
Krisztus
evangéliuma
sokkal
igényesebb,
semhogy
megelégednék
a szociális
gondolat
uszályhordozö
szolgálatával
e mai világban.
Az
evangélíum
"evangelizálni'"
akar, vagyis Krisztus keresztjéről, véréről és
engeszteléséről prédikálni
és így embereket
Istenhez
téríteni!
Ami szociális tennivalója
van, hiszen ezt nem
tagadiuk,
azt is ezen keresztül
és
nem ennek
kikerülésével
cselekszi,
mert másképpen
nem is teheti. Értsük meg már egyszer, hogy a "szoeialis
röneszánsz"
idején
is bünös
az ember és Krisztus váltságára
szorul! Sőt mi sem mutatja az evangeliz áció szükségét jobban, mint épen az,
hogy még pl. a Kelet Népe sincs tisztában
üzenetével,
pedig nem ellensége, hanem úgy véli barátja
és védelmezője
minden
szektáskodás,
rajong-ás és evangelizálás
ellenében!
Ne féljen Kelet Népe attól, hogy
rnegszólal az evangélium
és az evan/!éíium népévé kell lennünk!
Szebb
jövendőt
Kelet sem álrnodhatott..
ö

!lA vádhafóság
kifog ásolja,
hogy. a történelemben
evangéliumi
szellemet·
reklámolok.
Igen! Ezt tettem minden korszak történelmi
értékméröiének.
Vagy. keresztyén
állam Magyarország,
vagy
nem. Ha igen, a történelmi
események értékrnérője
az evengélium. En
mindíg
azt
kerestem
és keresem,
<\mi Krisztusban
egyesít
és nem 37.t.
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..történészek"
nemzetük bűnét
sok~zor; kíméletIenüJ
megcsapkodták.
Csak azt ne feledjük, hogy ezzel éppen nem a legrosszabb szolgálatot
tették!

ami elválaszt. Apostoli eszményern
nem a vádhatóság által védett Bakócz
Tamás, hanem Temesvári Pelbárt, a
hitűkért
g ályarabságot
szenvedett
protestáns
lelkészek
és Prohászka
Ottokár." Málnási ödön, "A magyar
nemzet őszinte története" c. könyv
vádlottak padjára ültetett szerzője
mondotta el többek között a fentieket az utolsó szö jogán. Egész beszéde át van szöve evangéliumi idézetekkel, s nem merjük állftani, hogy
csak odarángatott
mentségül.
Oe ha
éltekintünk
is ettől a pörtöl, akkor
is tanulságos igazságot fejeznek ki
szavai. Csak fentebb láttuk világos
példáját
annak,
hogy
mennyire
evangéliumnélküli
a ma szociális
gondolkodása. Ez áll a történelem'
szemléletiinkre
is! Ha ezt valaki lehetetlen követelésnek
bélyegzi és vele szembe állítja a történelem tudo-

a magyarországi
evangélikus
egyházegyetem.
És mégsem
jegyzőkönyv! Hanem .Belmísszíot elöadások." Orömtöl
dobban meg a szívünk,
hogy
egyházunk
tervszerű
egy
levegőt
lélekző
egyházrniszsziói életet kezd élni. Nem mintha
egy egységes előadássorozat
kibocsátásával maris végre volna hajtva
egyházunk belrnisszióia. Oe kezdet!
Olyan kezdet, amit eddig csak hiányolhattunk. Végre is szükség van
arra, hogy egyházunk necsak mint
jogi testület képviseljen egységet ki-

mányosságának

felé,

elvét,

mondván:

a

történelemnek nem lehet evangéliumi szemlélete, - hadd feleljük rá: de
igenis lehetséges! Ilyen történelemszernlélete van az Otestémentumnek,
ilyen lsten szernszögéböl
nézett történelern-szernlélete
volt Luthernek.
Az igaz, hogy ezek a szentlrásos

il

Kiadja

hanem

valóban

Krisztus

teste

legyen önmagában, vagvis élő organizmus, rnelynek minden porcikájában ugyanaz a vér lüktet, ugyanaz a
kérdés ágaskodik és ugyanaz a felelet ad biztos egyensúlyt az egésznek. Isten áldja meg egyház egyetemünknek ezt az egyetemes munkáiát!

Ktlsztus egyházának útja ebben a világban
szenvedésnek és a csodának az útjs.

a szolgálatnak,

Söderb/om Náthán,
néhai uppsalai erse«,

A legkevésbbé sem szabad eltűrni, hogy a pap az Vjtestámentom igéit mellőzze, és olyan útvecsorei jegyeket használjon,
amelyeket előbb magános megáldás után Krisztus rendelkezése
ellenére elrekesztett
helyre zárt. Senki se nyujtsa hitetlen babonából az úrvacsorázóknak
a már előbb megáldott jegyeknek
maradványát,
vagy ne tegye félre botrányul,
és ne tanusítson
azoknak valamiféle tiszteletet.
Krisztus ezt parancsolta:
Vegyétek; egyétek, igyátok,
cselekedjétek.
Sohasem mondta: Tegyétek félre, zár játok el, tiszteljétek
gyertyákkal
és lámpásokkal, és
vigyétek kőrül megsetéltetve. Bizonyos, hogy az Üjtesiémentctn
igéi, amiként a keresztség és az oldozat igéi is, mindenkor
és
mindenütt csak úgy bírnak teljes erővel, ha illően kijelentetnek,
így aztán hozzájárul a szabályos cselekmény,
H{l(lterqs.
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EGYHÁZI FIGYELÓ
Az. "ekkJézsia".
lll. .II: evongélJkus tonlt6.
Nem volna teljes az ekklézsia képe, ha a fenti gyűjtőcím alatt öszszefoglaltak során nem szólnánk még külön a tanítóról is. Bennünket
a tanító - e sorok keretében - mint egyházi tisztviselő, mint agyüle;
kezeti, Isten országát építő rnunka egyik hordozója érdekel. Ezért is tartottam szükségesnek
a címben külön is hangsúlyozni az "evangélikus"
jelzöt, amely a tanítóval, annak munkájával kapcsolatban egészen különleges tartalmat és értelmet nyer.
Amikor ezt a tartalmat és értelmet érzékeltetui
akarom az olvasóval, felelevenednek lelkemben annak a több mint egy évtizednek emlékei, amely idő alatt, mint iskolalátogató volt, hogy évente 32 iskolát kellett
végig látogatnom. Hálát adok Istennek ezekért az évekért, amelyek folyamán alkalom adódott arra, hogy ezt az egyházunkban oly nagy horderejű munkát közvetlen közelrőlláthattam
és megfigyelhettem.
Az evangélikus tanítóról alkotott eszményi fogalmunk feltételezi azt.
hogya tanító egyéniségében is magában hordja annak tudatát: mit jelent
e van g éli k u s tanítónak lenni. Megérzése és tudata ez annak, hogy
ha egy képzelt mérleg egyik serpenyőlébe
helyezzük magát a szó puszta
értelmében vett tanítói hivatást, a másik serpenyőlébe
pedig az evangélikus embert, az egyház tisztviselőiét,
a mérleg egy parányi kilengése az
evangélikus jelleg súlya javára döntsön. Felismerése annak, hogy a gondjaira bízott kert palántáinak neve nemcsak: a gyermek, hanem: az evangélikus gyermek, akinek nem elég egy fejlettségéhez szabott tudást adni,
hanem akiből a finom plasztikai tudás minden készségével ki kell formálni az evangélikus magyar ember tökéletes alakját.
A fentebb elmondottak
együttvéve jelentik az ev.angélikus értelemben vett "iskola szellem" foga/mát. A mélységes vallásos hitnek és meggyőződésnek azt az üde lehelletét, amely betölti a tanterem falait és amely
jellemzője a felekezeti iskolának.
A tanítónak az iskolában végzett munkája és a lelkész hitépítő
munkája szoros egységben kapcsolódik egymáshoz. Mindketten Istentől
küldött
munkásai az Úr kertjének. A talajnak az előbbi által iö előkészítése hathatós segítség a lelkész számára a magvetés nagy munkájának
elvégzésében. Következik ebből az is, hogya
lelkész és tanító egymásból folyó és egy célt szolgáló munkája csak a zavartalan egyetértés jegyében teremhet áldásthozó gyümölcsöket. Annál sajnálatosabbnak kell tartanunk, mikor némely esetben lelkész és tanító csak a temetési szertartások elvégzése alkalmával állanak egymás mellett, magánérintkezésűkben
azonban hiányzik a közös munka sikerének feltételét jelentő megértés és
lelki harmónia. A konkrét
esetek ismeretének hiányában nehéz lenne
a hibát általánosítással bármelyik félre áthárítani,
igaz azonban az, hogy
hasonló zavarok sokszor hatnak károsan a gyülekezet harmóniáj ára.
Az iskolában végzett tanítói munka részlétezését
illetően egyházunkat, gyülekezeteinket legközvetlenebbül a vallásóktatás érdekli. Sohasem titqoltam azt a meggyŐződésem et, hogy ideális állapotnak 'l-zt tarta-
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nárn, ha egyházunkban
a vallásoktatás
a lelkész kezeibe -lenne letéve.
Semmiképpen
sem akarom
ezzel a megállapítással
az e téren végzett
tanítói munkát
lebecsülni. Meggyőződésem
azonban az, hogya
vallástanítás - különösen
a felsőbb osztályok
kátétanítási
anyagára
gondolok,
elvégzésére
elsősarban
a megfelelő
teológiai
előképzettséggel
rendelkezé
lelkész hívatott. Iskolalátogatások
során nem egyszer tapasztaltam
a vallásoktatás
folyamán oly hibák korrigálását
a körlelkész
részéről, amelyek
elkerülése már valóban magasabb
teológiai ismereteket
feltételezett
volna.
"Mg azzal sem láthatjuk
megnyugtató
módon való megoldását
a kérdésnek, hogy a konfirmációi
oktatás
folyamán
a lelkésznek
mód adódhatik
pótolni a hiányokat.
Emberileg
szinte lehetetlennek
kell tartanunk
né·
hány heti oktatás keretében
egész évek anyagát
helyes teológiai
megvilág ításban
úgy nyujtani
a gyermeknek,
hogy az számára
tisztán érthető
és lelkében ily módon megrögzíthető
legyen.
A vallásoktatásnak
a lelkész kezébe való letétele - sajnos - egyelőre a gyakorlatban
alig valósítható
meg. Lehetetlenné
teszik
azt a
nagy kiterjedésü,
sok leánygyülekezettel
bíró egyházközségek,
ahol még
segédlelkész
alkalmazása
mellett sem lenne a kérdés megoldható.
Addig
is a segítés más, keresztülvihető
módjaihoz
kell folyamodnunk.
Alaposnak tartom
tanítóinknak
azt a panaszát,
hogy nem áll rendelkezésükre
olyan könnyen
érthető
és a gyakorlatba
is átvihető
vezérfonal,
amely
számukra
a vallás-,
és különösképpen
a kátéoktatás
megfelelő
keresztülvitelénél irányadóul
szolgálhatna.
E kérdésnek
egyetemes
rendezése nagyban pótolná azoknak a hibáknak elkerülését,
amelyek e téren tapasztalhatók.
A tanító
iskolánkívüli
munkájának
jelentős
része a kántorizálás.
Egyházunk zenekultúréie a gyülekezetekben a tanító kezeiben van. Ennek
a, hívatalos
kötelességen
túl terjedő
művelése
Isten adta tehetséget
feltételez. Nagy szolgálatot
tesz egyházunknak,
gyülekezetének
az a tanító,
aki ilyennek
birtokában,
iskolánkívüli
munkája
súlypontját
az egyházi
zene müvelésére,
énekkarok
megszervezésére,
dalköröle alakítására
helyezi.
A hivek egyesületi életében való részvétel, annak irányítása
általában
szép és magasztos tanítói munkakör. Az ebben való tevékenykedés
abból
a helyes elgondolásból
veszi alapját, hogya
tanító és tanítvány
bensőséges víszonya nem szakadhat
meg az immár iskolakoteles
koron túl levő
növendéknek
az iskolától való megválásával.
A tanító iskolájában
nemcsak
a rendelkezésére
álló hatalom
eszközeivel,
hanem egyéniségével
is központ, tekintély,
aki tetszése
szerint vezeti, irányítja
formálja
a rábízott
lelkeket, A volt tanítványok
ezt a felsőbbség
tiszteletét
jelentő érzésüket
tanítójuk
iránt megtartják
később is az iskola padjain túl, és a tanítón
múlik,. hogy ennek állandó ébrentartásával
az ifjúsági egyesületek
stb. rnunkáj ában továbbra is jótékony
befolyása alatt tartsa a lelkeket.
-,
Különös jelentőséghez
jutnak
az imént elmondottak
a leánygyülekezetek életében. Az anyagyülekezettől
való távolság, a nagy illetve szétszórt gyülekezetek
lelkigondozásának
munkája,
amely a lelkészt gyakran
szinte megoldhatatlan
problémák
elé állítja, valósággal
a kis filia helyettes
lelkészéve avatják az egyházi tisztségviselését
mélyen átérző tanítót.
A hívekkel való érintkezése
kapcsán itt különösen
áll az, amit előző
közlernényeinkben
a lelkésznek
és a felügyelőnek
a gyülekezettel
való
viszonyáról
mondottunk,
E kérdéssel kapcsolatban
r~ kell mutatnunk
még

A kottelfog~s
szerint á tanító a ['alu egyik vezetője. Ez így
is van jól, így is van helyesen. Ehhez azonban hozzá kell íüznünk
azt,
hogy első sorban és mindenekelőtt
a felekezeti tanító az egyházi tnegmozdúlások vezetője legyen - leülönösen
a filiákban.
Minden olyan szerepvállalás
pedig, amely esetleg surlódási
felületeket teremthet
a tanító és a hívek között, károsan befolyásolhatja
a gyülekezet békéjét
és megnehezítheti
a gyülekezet
és tanítója közöttí
nyugodt
együttműködést.
A fentiekben,
három
közlernény
keretében
igyekeztem
vázolni
az
,.ekklézsia"
életét, illetve vezetőinek
munkáját
a gyülekezettel,
a gyülekezetben. Ez a munka, Isten országának
építése oly végtelen nagy, hogy
a gyarló ember, csak az örök Kegyelemben
való bizakodással
indulhat meg
az úton és az apostol intelmének
szemelőtt
tartásával:
"mindeneket
Isten
dicsőségére
cselekedjetek."
valarniré.

Dr. Ajkay Is/váll.

SZELLEMI
A magyar nép
nagy kérdéseivel
foglalkozó
irodalmunk
újabb
gazdagodását
jelenti
Kiss Géza Ormányság
és Hidvégi
János Hulló
magyarság
c. könyve,
Mindkettő
a magyarságnak
az egykétől
legjobban
kikezdett
táj át, az
Ormánságot
vetíti elénk. Alig lehet
plasztikusabb
és reálisabb képet elképzelni, mint amilyet Kiss, a református lelkész és Hidvégi.
a felelősségérzéstől
és másfél évtized rettentő
tapasztalatai tói
szorongatott
lelkű
orvos,
egymás
rnunkáját
csodálatosan kiegészítve,
felvázol.
Kiss művének
tetemes
részét
az Ormánság
tárgyi
és szellemi néprajza
alkotja.
Nem a szokványos
etnográfiai
művek
sorába
tartozik
ez a könyv, Amint
az író mindj árt az első mondatában
hangsúlyozza,
"nagy
lelki
gyötrődésből született."
A szerzöt annak a
kínzó
lehetőségnek
tudata
fojtogatja, hogy k önyve egyúttal nagy gyászjelentése
is lehet "a magyar
lélek
egyik legszebb virágának."
Az őrhelyén évtizedek
óta tusakodó,
halálra
ítélt népének haldoklását
öntépő fájdalommal
szemlélő
és az isteni szeretetbe
kétségbeesetten
kapaszkodó
hívő lelkipásztor
tolla nyomán
valami csodálatos
Arany János-i bánattal és szemléletességgel,
egy sokoldalú és az idevágó szaktudományokban otthonos
író vezetésével
a maga
kérlelhetetlen
valóságában
áfI előttünk ennek a pusztuló víl ágnak min-
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den értéke és minden sebe. Hidvégi
rnunkája
kevésbbé
önálló
és rendszeres. A népesedés
elméletének
az
egykére
vonatkozó
megállapításait,
az orrnánsági
községek nek a Szociográfiai Intézetben
található
adatait a
kelleténél
részletesebben
közli.
A
kőnyv lényege az ormánsági
egyke
szociális,
biológiai
és lelki okainak
ismertetése,
míg
elterjedése,
fejlődésének
és mértékériek
leírása csak
töredékes.
Mindkét
könyv
tiszteletreméltó
bátorsággal
mutat
rá közigazgatási
szerveink,
gazdasági
és társadalmi
berendezkedesünk
hibáira
és bűneire,
továbbá 'az egyházi- és a hitélet fogyatkozásaira.
Mindkét
szerzö véleménye
megegyezik
abban,
hogy' a
vallásos élet formalizmusának
döntő
szerepe volt az egyke kif'ejlődésénél.
Az egyke
rneredélyéhez
elérkezett
evangélikus
földmíves
népünk
érdekében végtelenűl
fontos lenne, hogy
ezt a két könyvet
illetékes
egyházi
tényezői nk elolvassák,
meg állapitásaikat
megszívleljék
és főként,
hogy cselekedjenek.
H.

A falu- és tájmonográfiák
között örvendetes
jelenség Rozsonda:
Károly és Sümeghy József mcstanaban megjelent
tanulmánya
Sopronbánfaiváról, rnelyet a Magyar Társaság Falukutató
Intézete
1935. évi pályázatán
az első díjjal jutalmazott.
Az Irók nagyon'sze,rencSéSeIi
válasz-

tottak még a leii'áh(jó kÖzséget. Ennek az egy ősi város közvetlen szornszédság ában lévő
falunak
életében
szárnos olyan mozzanat
van, amely
hazánkban
csak nagyon kevés helyen
található
meg. Nemzetiségi
viszonyainak tanulrnényozésa
és bemutatása
pedig szinte döntő fontosságú
a magyarság
számára.
A szerzök
törekedtek a falu életének
minden rnozzanatát
ha vázlatosan
is, megjeleniteni az olvasó előtt. De éppen e rniatt nem tudnak a leírt közösségben
jelentkező
sajátos jelenségekkel
fontosságuknak
megfelelő
arányban
foglalkozni.
Kétségkívül
sok szempont követeli azt, hogya
falumonográfiákban
bizonyos egység legyen, de
ha olyan valósággal
unikumszámba
menő mozzanatokról
van szó, mint a
jelen esetben, akkor' ezeket az egység rovására is engedni kell érvényesülni. Mindez mit sem von le a mű
értékéből.
Számunkra
különösen
az
avatja igazi örömmé ennek a könyvnek megjelenését,
hogy
tudtunkkal
ez az első olyan tudományos
szinvonalon
álló
rnonográfia,
amely
evangélikus
többségű
községröl
készült, és amely erre a tényre különös tekintettel
is van. Bárcsak minél
több méltó követője
akadnal i--téa.

Remsey Jenfi képeibIil rendezett
a "Műterem"
gyűjteményes
kiállítást.
A művész
merész
expresszionista.
Nem érdekli
az alakok
és tárgyak
anyagi
mivolta,
mindig
az anyagon
túli, a szellemi
az, amit megragad
és ki akar fejezni. Kedves témája az
anyaság,
a legszegényebb
rnunkasasszony
arcán is az anyaság csudálatos
mísztériumával
szereti
merész ellentétben
egymás
mellé
állítani az élet tavaszán
lévő és az élet
vége
felé
haladó
embert.
Egyik
nagy kompoziciójában
a zene titokzatos hatalmát
érezteti az emberi lélek fölött,
tájképeiben
a természetben rnűködö isteni erőt. Vallásos táro
gyú képei is tele vannak
mély tartalommal:
Jézus, amint a háborgótengeren,
a feléje nyúló, kétségbeesett kezek vergödésében
nyugodtan
alszik, s Péter, aki nem rettegő szívvel fogja a kormányt,
nem pusztán
egy
bibliai
jelenet
megelevenítése,
hanem gondolkodtató
jelkép is. Minthogy Remseynek
a földi valósághoz
úgyszólván
semmi köze nincs, önké-

nyesen bánik a fQrmákkal, arányok-

kal.
$okstot
bfzát'rságlg
elralzol
egy-egy
arcot,
színei is valöszerüt
lenele. Érdekes,
hogy Iestéseetének,
szélsőséges
iránya ellenére
is, határozott magyar lelkisége van - különösen
megfigyelhető
ez kukoricafosztást
ábrázoló
nagy vásznán,
tájain és ősmagyar
tárgyú
üvegfestmény-tervein.
Dr. Györr Aranka.

Svéd képzfimíivészeti' kiállítás. '
A szemlélö
keresi,
mi az, amit
jellegzetesen
svédnek
talál ezeken II
műveken.
Végigjárva
a ;termeket.
azt hiszem,
elsősorban
a végtelen
utáni vágyakozás
fűzi össze ezt a
sok művészt
és többféle irányt. Ezt
a vágyakozást
mutatják
tájképeik,
főleg a tengeri tájak, de ez csap ki
sok szobrukból
is. Különösen
érezzük ezt Johnssen [var "A tenger aszszonya" c. szobrán, a messzenézö
arcon, szélfútta
ruhán, a test minden
ízében; vagy Lutidquist John egyébként erősen expresszionista
"Tengerész" c. bronzában,
az alak sóvárgóan kitárt
karjain.
De végtelenbe
vesznek a svéd pusztaságok,
az útak,
különösképp
pedig
e végtelenség
szimbóluma
a
tenger.
Szebbnélszebb
tengeri
tájak
közül
Aberg,
Hullgren
Oscar festményei,
főként
pedig Gunne Carl "Hálók a parton,"
c. széles ecsetkezeléssei
megfestett,
erőteljes,
komor
hangulatú
képe
emelkednek
ki.
Feltűnik
képeiknek
nagy színgazdagsága
is. Pazarló
színekkel
festik
meg az évszakok
színellentéteit,
az
északi táj sajátos levegőjét, friss, hűvös fényeit,
csendéleteiket,
arcképeiket.
Arcképeik
megragadó
lélekábrázoló készségról
tesznek
tanuságot.
Nemcsak
egyéniségeket
adnak,
hanem svéd népi típusokat
is, mint pl.
AmeJin Albin
pompás
munkásfeje,
vagy Damm Benit öreg parasztasz-

szonya.
Kiegészítik
a kiállítás
anyagát
a
svéd porcelIán
és üvegrnűvészet
fejlett technikájú,
ízléses darabjai,
melyek az egyszerűségnek
és gazdagságnak
éppen
olyan szerves
összekapcsolódását
mutatják,
mint a képek
és szobrok.
Dr. Györy Aranka.

»A tömegek lázadása«

címen

új magyar kiadása jelent meg Ortegn,
az e2"Y évtizeddel
ezelőtti
Europa

(

legilrtnepeHebb
filoz6fusil
íegismet'.
te bb művének.
Ez a könyv volt a
leghatalmasabb
tiltakozás
a kellektivizmus öltözetét
magukra
öltő diktatöríkus
áramlatok
ellen.
Ez
a
könyv jelentőségét
kiemelő értékítélet azonban súlyos kritika is, mert a
régi európai
szellem vereségét
semmi sem mutatja
jobban,
mint hogy
csak ilyen "fömű"-re
telt ereje. Ortega könyve mindazt
magában
foglalja, amit a régi, időnként
némileg eltérő színezetü,
de lényegében
változatlan
európai
intellektualizmus értékének
tartott:
csillogó, meglepő fordulatokban
gazdag gondolatrendszerek,
arisztokratikusan
hűvös
tárgyilagosság,
a humanizmus
végletnélküli
irnádata,
romantikus
v.lgyódás
az elefántcsonttorony
békessége után, fölényes
vagy helyesebben f ölényeskedö
kritikai
szellem, a
polihisztorság
szerepében
való
tetszelgés,
mindenekelőtt
pedig
stílus,
pompázó,
elsöprö
szóáradaf.
Ortega
szerint az új barbár, a tömegember,
akinek
tudatközéppontjában
az a
vágy uralkodik,
hogy rnindenféle
erkölcs nélkül éljen, elöntéssei
fenyegeti egész Európát.
Az emberek
a
kötelezettségektől
a tettek
felelőtlenségébe
menekülnek.
A nép és állam bálványainak
védelme'
alatt,
a
szociális
igazságosság
álarcában
jogosultnak
érzi magát az új nyájernber,
hogy
minden
szellemi
életet
megvessen.
és minden
;igáz,án kiemelkedöt
lábbal taposson.
Számunkra Ortegának
az új világ iránti peszszimizmusa
épen olyan idegen, mint
a régi iránti optimizmusa.
A mi hitünk szerint a keresztyénség
nem a
mult : félretolható
maradványa,
mint
Ortega hiszi, hanem a tegnap, ma és
holnap
egyetlen
reális már beteljesült
és beteljesülendö
reménysége.
-f.

Az örökléstudomány
a legutóbbi 80 esztendőben
oly nagyszerű fejlődésnek
indult,
mely párját ritkítja
a tudományok
történetében. Szabó Zoltánnak
"Az átörök~
lés" címü minap megjelent
müve erről a fejlődésről
és annak nagyfontosságú
eredményeiről
ad
alapos.
széleslátókörü
képet.
Sorra
f'elvonulnak előttünk a klasszikus és újabb
keresztezési
kísérletek,
a
sejttani
vizsgálatok
és a kettő összekapcsolódásából
keletkezett
kromozóma
el-

i'néiet,

a~

át~r8kjés
bÓiiYödalmai,'a
öröklésének
miként je,
a
sejtmagon
kívüli
plazmarész
által
közvetített
u. n. látszólagos
öröklés,
öröklődő
megváltozások
keletkezése
ill. létrehozása
stb., al. ember átöröklésí
jelenségei,
végül az örökléstudomány alkalmazásai
a növény, állat
és embernemesítés
terén.
A könyv
nyelve világos,
közérthetö,
a fejtegetéseket
szárnos
grafikon,
táblázat
és kép kíséri. A közölt ismeretek
a
biológus szakember,
az emlitett
gyakorlati
irányok
tervszerű
művelöi
és
az orvos számára nélkülözhetetlenek,
de ezenkívül
a legszélesebb
érdeklődésre tarthatnak
számot, mivel gyönyörködtető
betekintést
engednek
az élőlények
csodás belső megalapo .
zottságába
és abba a nagyszerű kornbinációs
gépezetbe,
mely az élőlények óriási változatosságát
van hivatva fenntartani.
Örömmel
hívjuk fel olvasóink
Iigyelmét Szabó Zoltán könyvére (megjelent a Természettudományi
Társulat
kiadásában
Budapesten),
mely nemcsak a szakembernek,
hanem a műveit közönség
számára
is érthető,
élvezetes
előadásban
részletesen
világítja meg e kérdéseket.
Dér Zoltán.

nerruseg

Evangélikus orgonazenénk
új magyar művel gazdagodott,
KapjKrá/ik Jenőnek
a "Térj magadhoz,
drága Sion" dallamához
szerzett
korál-elöjátékával.
A kompozíció
a szokásos
korálelőjátékok
stílusát
és
arányait
messze meghaladja.
Inkább
korál-fantáziának
mondható,
rnelybe
a téma egyes dallam töredékei
egeszen szabadon
vannak beleszöve .. (A
rnű címében a "Zion, gib dich. nur
zuf'riedenv-re
való utalás
helytelen:
a feldogozott
magyar
dallam
nem
azonos
a nérnet szöveghez
tartozó
melódiával.)
A mű zenei nyelvezete
határozottan
modern:
nem fukar-kodik az élesebb hangzásokkal.
Ezeknek a jelentése
világosan
párhuzamba állítható
a "bús gyötrelem"
gondolatával,
amiről a korálvers
szövege
szól. A befejezés diadalmas kiszélesedése azonban felemel és megnyugtat.
Ugy a téma, mint annak feldolgozási
módja igazolják, hogy egyházias szellemű
kompozícióval
van
dolgunk.
Ahol képzett
orgonás
és iskolázott
hallású gyülekezet
van: ott bizonyára nem egyszer
f02" ezután
Kapj.

Králik
{{óhipözidóJá
elhangzaní
á
hiveknek
lelki épülésére
és Istennek
dicsőségére.
Dr. Gárdonyi Zoltán.

Új magyar regények.

-,

Örvendetes jelenség újabb regényirodalmunkban
az a lelki iránvzat,
amely hol bátortalanabbul,
hol határozottabban,
hol utánzatként.
hol belső
szükségből
egyre
szélesebb
területeken jut érvényre. Némi szornorúsággal kell azt is mindjár t hozzátennünk, hogy ez az, örvendetes
tény
csaknem
kizárólag
katolikus
íróinknál jelentkezik.
Az u. n. neokatolikus
fiatal
íróink
egyik
leggyakrabban
szereplö
tagjának,
Passonyi Lászlónak most jelent
meg első regénye
üldözni
fognak
titeket
címen. Egy
Szovjet-Oroszországba
kikérült
francia ifjú és egy öntudatos
proletárasszony
megtérésének
történetét
mondja el az író. Ha a lelkek fejlődési vonala helyenként
elmosódott
vagy töredezett
is, ha az ábrázolásban és az írásmódban
néhol üde naivság csillog is, ha a francia neokatolikus
Irók
buzgó
tanulmányozása
lépten-nyomon
előtűnik
is, 'mégis
szüntelenül
érzi az 'olvasó, hogy vérbeli író és hívő lélek illusztrálja'
a
szenvedés,
a keresztvállalás
csodálatos titkait.
Meglepően
rokon
hang
szólal meg a már jóval kiforrottabb
írói egyéniségű
Szeben Klára regényében, Az lsten balján-ban. Egy púpos orvos élettörténetén
keresztül
az
önmagával
való elteltség
és elfoglaltság
átkos terheitől
az áldott,
a
szolgálatban
feloldódó
élet áldásá ig
ívelő utat rajzolja meg az frónő. Finom bensőségesség,
természetes
tisztaság, a lelki szövevények
elmélyedő
látása és megjelenítő
készség
a regény legkiemelkedőbb
értékei.
Csak
bizonyos
vonatkozásai
miatt
sorolható ide Kádár Lajosnak, az egykori
juhászbojtárnak
regénye,
a Tyukász
Péter. Az ostehetség nagyon elkoptatottá és gyanússá tett cégérévei
reklámozó hirdető szalag ez alkalommal
igazat mond: Kádár Lajos csakugyan
igazi tehetség.
A regényben
életének
két nagy élményét
írja le: á kiskún legelőkön
és cselédházakban
lejátszódó gyermekkorát
és orosz fogságát. A mű első fele az igazi érték;
a másik kiábrándítóan
sablonos,
bár
itt mondja el írásban először, a ma-

az

g'yar parasztság
egyik tagja
orosz
fogság
ázsai benyomásait.
A tanyai
ember szellemi és lelki életének
az
irodalomban
teljesen ismeretlen
részletei különösen
érdekesek
és jelentősek az aránylagosan
igen nagy tanyai
népességgel
rendelkező
evangélikusság számára.
-ro

Külföldi evangélikus folyóiratok.
Luthertum
(Lipcse,
Deichert-kiadás) ez évi januári füzetében
Bergdolt az "Erős vár" eredetéről,
Althaus a német ifjúság vallásos
helyzetéről íro A februári számban Schöffel
befejezi
nagyszabású
tanulmányát az úrvacsoráról,
Nebe pedig a
"tömegről",
mint teológiai
problémaról értekezik.
Furche (Berlin, Furche-kiadás)
januári és februári
füzetében
Lilie újévi beköszöntőt
és Gusztáv Adolfról
ir, Schlatter a Miatyánk magyarázatából a megszólítást
és az 1. kérést
közli, Knak az afrikai
missziópolitikai helyzetet
ismerteti,
M üller Eberhard a vallas iránt érdeklődő
ernber
tipusaról
ír Heródes példája nyomán.
Dehn Frigyes "Az élet határán"
címen közöl
tanulmányt.
Dibellus
a
niceai zsinatról
és anémetség
megtérésének
sorsdöntő fordulójáról
ír
"Geismar"
címen. A márciusi
számban egy szép középkori
passiói hímnust olvasunk.
Dehn folytatja
tanulmányát, Sebletter a Miatyánk
2. kérését magyarázza,
Dibelius a Canossa-i
találkozó
sorsdöntő
jelentőségét világítja
meg. Kisebb tanulmányok az első hermannsburgi
misszióiünnepről
és az egyháznak
az államhoz való viszonyáról
szólnak.
Egy
szemléletes
tudósítás
Finnországba,
az orosz határra visz el. Apróbb közlentények
egészítik
ki a füzeteket.
Evangelische Theologie (München,
Kaiser kiadás) f. évi 1. füzetének
tartalma: Eichhoiz György: Kíválasztás
és eszchatologia
János 1. levelében;
Koehler Erhard: A cselekvő hitvédeiem; Heshegen Justus: Az új Rousseau-kép.
A 2. füzet tartalma:
Ouervain Alfréd: Krisztus uralma a gyülekezet felett és ez uralom tanusítása
a gyülekezetben.
Rott Vilmos: Nemzeti vallás és az egyház elválasztása
az államtól
Paul
de Lagarde-nál.
Rust János: Az U. n. természet-zsoltárokról.
K.

Szerkesztésért és kiadás ért felelős: Lic. Dr. Karner

Károly.

Baross-nyornda : Uzsaly és J(oncz nyomása Gyar, Andrássy-út 24.
A folyó/fat elfogaddsa ellJj'izetésj klJtelezettséggel jár.

Jelen

8.Z61Dunk. IDUn.k.atérSal:

Dr. Ajkay István, földbirtokos, egyházmegyei felügyelő, Kisfalud. Dér Zoltán, tanár, Sopron. - Dr. Györy Aranka, leánygimn. tanárnő,
Budapest. - Dr. Gárdonyi Zoltán, tanár, Sopron. - Molitorisz János
esperes, Ostffyasszonyfa. - Molnár Béla, tanár, Budapest. - Mórocz
Sándor, vallástanár, Budapest. - Dr. Báró Podmanlczky Pál, egyetemi
tanár, Sopron. - Scholz László, lelkész, Budapest. - Schrantz Béla, polg.
iskolai tanár, Pécs.
A szerkesztöséghez beküldött könyvek:
Ravasz László: Legyen világosság. Beszédek, írások. 3 kötet. Budapest, 1938. Franklín- Társulat kiadása. 531, 532 és 538 lap. Ára 42 P. Seitz János-Szerb
Anna: Ideg és lelkí betegség gyógyítása.
Budapest,
1938. 212 lap. Ára 3.50 P. - Lambinef Ludwig: Christozentrische Relígionsphilosophie? München, 1938. Kaiser kiadás. 102 lap. Ára 1.73 RM. Schnürer Gustav: Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit. Paderborn, 1937. Ferdinand Schöningh kiadása. XVI. és 804 lap. Ára kötve 9.38
RM. - Heim Karl: Glaube und Denken. Grundlegung einer christlichen
Lebensanschauung. 4. kiadás. Berlin, 1938. Furche kiadása. 264 lap. Ára
3.60 RM. - Beekmann E. H. M.: Gott, Mensch, Technik, Wissenschaft.
Paderborn, 1937. Ferdinand Schöningh kiadása. 515 lap. Ára kötve 6.60
RM. - Noth Martin: Das Buch Josua (Handbuch zum AT.) Tübingen, 1938.
1. C. B~ Mohr kiadása. 122 lap. Ára 4.35 RM. - Thielicke Helmut: Kritik
der natürlichen Theologie. München, 1938. Kaiser kiadás. 52 lap. Ára 0.75
RM. - Bezzel Hermann:
Das Heil von Golgatha. Das Vermachtnis des
Gekreuzigten für die Welt. Stuttgart, 1938. Gundert kiadás. 108 lap. Ára
0.75 RM., kötve 1.05 RM. - Abramowski Rudolf: Das Buch des betenden
Volkes. (Die Botschaft des AT.) Stuttgart 1938. Caiwer Vereinsbuchhandlung
kiadása. 243lap. Ára kötve 3.60 RM. - Dittmer Hans: Mission ? Tatsachenberichte aus aller WeH. Göttingen 1937.Vandenhoeck & Ruprecht kiadása. 1841.
Ára füzve 2.70 RM., kötve 3.60 RM. - Luthers Evangelien-Auslegung. 1. füzet.
(Kiadja Mülhaupt Erwin.) Göttingen, 1938. Vandenhoeck & Ruprecht kiadás. 64 lap, előfizetési ára 1.35 RM. - Grobel Kendrick: Formgeschichte
und Synoptische
Quelienanalyse.
Göttingen,
1937. Vandenhoeck
&
Ruprecht kiadása. 30 lap. Ára 4.88 RM. - Felder Hilarin: Jesus von Nazareth. Paderborn, 1937. Ferdinand Schöningh kiadása. 392 lap. Ára kötve
5.10 RM. - KaU Edmund: Biblisches Reallexikon. 2. átdolgozott kiadás. 1.
füzet. Paderborn, 1938. Ferdinand Schöningh kiadása. 575 lap. Ára 7.50 RM.
- Möhler Johann A.: Der ungeteilte Dienst. Salzburg, 1938. Pustet kiadás.
169 lap. Ára 6.50 o. Sch. - Simon Paul: Das Priestertum als Stand und der
Laie. Salzburg, 1938. Pustet-kiadás. 81 lap. Ára 4.90 o. Sch. - Eder Karl:
Deutsche Geisteswende zwischen Mittelalter und Neuzeit. Salzburg, 1937.
Pustet-kiadás. 198 lap. Ára 7.30 o. Sch. - Althaus-Behm: Das Neue Testament Deutsch. 12: Namen und Sachweiser. Göttingen, 1938. Vandenhoeck
& Ruprecht-kiadás, 122 lap. Ára 2.74 RM. - E könyvek ismertetésére még
visszatérünk. A néemtországi könyvek nél a náiunk is érvényes u, n. külföldi árak vannak feltüntetve.
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AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSOKRÓL
második kiadásában jelent meg és újból kapható. - Az első kiadás (21.000
egy hónap alatt elfogyott! - Ára darabonkint 6 fillér, 100 pél·
dány rendelése es etén 5 fillér, bOO-nál 4 fillér és 1000-nél 3 fillér. - Megrendelhetö: Evangélikus Lelkészi Hivatal Budapest, IV., Deák-tér 4. címén.
Felhívjuk lelkészeinket, egyesületeinket, társadalmi szerveinket: terjesszék
tömegesen ezt a rendkívilli aktuális iratot.

példányt)

, MEGHIVÓ.
A M. KIR. ERZSÉBET-TUDOMÁNYEGYETEM
EVANGÉLIKUS
HITTUDOMÁNYI
KARA
,
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1938. április 19-22. napjain Sopr onban tartja negyedik

THEOLOGIA)
"
,
KONFERENCIAJAT
""

amelyre "evangélikus

egyházunk lelkészeit, felügyelőit,
vallástanárait, segédlelkészeit, tanárait, tanítóit és az érdeklődő egyháztagokat hittestvéri szeretettel és bizalommal
meghívja.

Április 19-6n d. u. 6 órakor lDegafit6 istentisdelet
(O. Kovács Sándor
pöspök) és vallásos űnnepéty, melynek keretében D. Dr. Pröhle Károly dékán a konferenciát megnyitja és D. Kapl Béla püspök "Az éld Krisztus" címen előadást tart.
,
A koafereaeia előadásai á,rf)is 20-áa: Az eschatologia flJirányal a jelenkorban. (Dr. Kíss Jenő), Fajvédelem az Otestámentomban. (Dr. Deák János). A vallásos
szocializmus (járosl Andor). Szabadelvlisél! és protestantizmus. (Németh Károly).
Az új Egyházi Törvények és feladataink. (Dr. Jánossy Lajos). '
ÁPFllís 21-6a: Halál, halhatatlansá/! - feltámadás. örök élet. (D. Dr. Próhle
Károly). Urvacsora és evangélium. (l.íc, Dr. Karner Károly). Ami körlilöttlink történik.
(Dr. báró Podmaniczky Pál). A "szentistváni gondolat·
és a protestantizmus.
(Dr. Wiczlán Dezső).
Április 22-éa: Úrvacsora és evangélium, (Llc. Dr. Karner Károly). Az egyház
szolgálata a jelenkorban. (D. Pröhle Henrik). Záróáhltat. (O. Kapl Béla).
Mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál a híttudományí
kar dékánl
hivatala (Sopron, Deák-tér).
'

SCHOLZ

LÁS,ZLÓ folyóiratunk

A HÁLAADÁS

rnunkatársa,

KELYHE

címen még, április havában nagyobb könyvet jelentet' meg az Úr szént vacsorájáról.
Ez a, rnunka részletesen Ismerteti' majd a római katolikus tanitást, Lu the r nak
Rómával és rajongókkaI való úrvacsoral harcát; az evangélikus tanitást pozltlve
kifejti; leírja az utolsó vacsora lefolyását és a szentség szereztetését; röviden végigmagyarázza az úrvacsorára vonatkozó bibliai szövegeket ; végül a gyülekezeti úrvacsora gyakorlati kérdéseiben ad útmutatást a mal valóságos helyzetet szemelőtt
tartva.
.
,Ára kb, 2.50 P lesz. Az április 15-lg előjegyzők a bolti árnál alacsonyabb áron
kapják meg. Elöjegyezhető: Budapest, IV., Deák-tér 4. címen.
Rendkivül aktuális I Figyéljünk fel r~á I ,És hivjuk fel reá már, most hittestvéreink figyelmét I
.
",
BAROSS NVOMDA: UZSALV ÉS KONCZ NYOMÁSA, QVŐR,ANDRÁSSV-jJT 24.

