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"Nem alkalmas",
"Valaki az eke szarvára veti kezét és hátra
tekint, nem alkalmas az lsten országára." (Lukács
9, 62.)

Nekünk embereknek mindig nagyon fáj, ha illetékesek azt
állapítják meg rólunk, hogy valamire nem vagyunk alkalmasak.
Ebben a szentigében is ezt az ítéletet olvassuk: "Nem alkalmas." Csakhogy itt már nem állásról, kenyérről, tisztségről van
szó, hanem sokkal többről: mennyországról,
üdvösségről. Arról,
hogy van ember, aki nem alkalmas az Isten országára.
Mi mindnyájan pályázók vagyunk. Pályázunk a mennyországra, pályázunk az üdvösségre. Éppen azért nagyon is közelről érdekel bennünket a kérdés, hogy kicsoda nem alkalmas hát
az Isten országára?
Szentigénk
egészen meglepő választ ad e kérdésre. Azt
mondja: Nem alkalmas az Isten országára az, aki "hátra tekint".
Ugye, mi valami egészen más választ vártunk? Valami olyasmit,
hogy nem alkalmas rá a gyilkos, a parázna, a tolvaj vagy más
nyilvánvaló bűnös. Igénk azonban félreérthetetlenül
azt mondja,
hogy az nem alkalmas az Isten országára, aki "hátra tekint".
Mit is jelent hát "hátra tekinteni?"
Aki hazulról távozva hosszú útra indul, útjáról vissza-visszatekint, amig csak látja a búcsút intő lobogó kendőket, amíg csak
el nem tűnik szeme elől faluja tornya. Ez a hátratekintés
azt
jelenti, hogy nem tud könnyen elszakadni szeretteitől,
eddigi
környezetétől,
egy.szóval eddigi életétől. Igen! Erre gondol az
Úr Jézus: Ha valaki elindult az új élet útján, de nem tud elszakadni régi életétől, hanem hátratekintgetve,
oda örökké visszavisszavágyik, az az ember nem alkalmas az Isten országára.
Szentigénk azonban szántóvető emberről beszél. Az a szántóvető, akinek a szeme szántás közben nem előre, hanem hátranéz, hanyag, figyelmetlen, lusta munkás, akit minden érdekel,
csak éppen munkája nem. Sok ilyen munkás van a keresztyén
élet területén is, aki elindult, aki munkához látott, de hamarosan
megunja s kelletlenül éli keresztyénségét.
Az ilyen ember sem
alkalmas az Isten országára.
Az ismeretlen, veszélyes úton, talán éppen sötét éjszaka járó
utas. ember is gyakran szokott vissza-visszanézni. Ez a hátratekintés a félelmet, a gyávaságot jeleriti. Azt, hogy bármily veszély felbukkanása esetéri azonnal készen áll - nem a helytállásra, nem a küzdelernre, hanem - a megfutamodásra.
Az ilyen,
minden akadálytól
és nehézségtől félő, megfutamodó,
gyávakeresztyén sem alkalmas az Isten országára.
Vigyázzunk, hogy a legfőbb Ítélőbíró, az Úr Jézus Krisztus
ne legyen kénytelen egyszer elmondani felettünk azt a legsúlyosabb itéletet, hogy mi nem vagyunk alkalmasak az Isten országára.
DediHssky

GyultJ.
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A "keresztény nemzeti gondolat".

•

Az elmult hónapokban egymást érték az emlékünnepélyek,
amelyeken városok, községek és egyéb közületek
a proletárdiktatura áldozatairól emlékeztek meg. Mire e sorok napvilágot
látnak, éppen húsz esztendeje lesz annak, hogy Kun Béláék terror-uralma összeomlott és lassan megindulhatott
a világháború
pusztítása után a borzalmasan megcsonkított
ország lassú, f'oko-,
zatos újra rendezése. Ez a korszak még ma is tart, bár hovatovább annak egy új szakaszába jutottunk. Éppen ezért az évforduló komolyan emlékeztet arra, hogy számot vessünk az elmúlt
húsz esztendő
törekvéseivel,
eredményeivel
és fogyatékosságaival.
A kommunizmus vallásellenességének
és nemzetköziségének
erős ellenhatásaként
a "keresztény nemzeti gondolat" jegyében
indult az újjáépítés. Igazságtalanság
volna megfeledkezni arról
a sok őszinte jószándékról és becsületes igyekezetről, amely akkor a keresztyén összefogás és a nemzeti újjáépítés tekintetében
az egyházak vezetőit és a társadalmi
alakulatok
élén járókat
eltöltötte. Úgy látszott, hogya "keresztény és keresztyén" öszszefogásnak sikerül a felekezeti harc csatabárdjár
elásni és egységes munkafrontba
tömöríteni minden igaz magyar jószándékot. Katolikus egyházfejedelmek,
élükön Prohászka Ottokárral
telve voltak jó igyekezettel
a szociális kérdések megoldása
iránt és felismerték azokat a súlyos akadályokat, melyeket a magyar katolikus egyház történetileg
alakult szociologiai formája
jelent a főpapjainak és egyházfejedelmeinek
hatalomba és pompába burkolt alakjával s mindavval, ami ehhez hozzátartozik,
a
magyarság nagy életkérdéseinek
a megoldása tekintetében.
Az
októbrista gondolkodásnak
a forradalmakban
megnyilatkozott
ereje által érintett "történelmi osztályok" előtt is felvillantannak
a szüksége, hogy az ország feudális-kapitalisztikus
társadalmi
szerkezetét a rendi hagyományokból
táplálkozó
egészségtelen
gondolkodásmóddal
együtt felszámolják valami "demokratikus"
berendezkedés
javára. Így került azonnal homloktérbe
a földbirtokreform ügye, a zsidókérdés és ennek kapcsán a magyarság
élet jogának biztosítása a sajtó, az irodalom és a színház terén.
Ha ma mindezekre a jószándékú kezdeményezésekre
vissza-·
tekintünk, nem csodálkozhatunk
azon, hogy e sok buzgó igyekezet a valóságban csak a ,,'keresztény kut zus" -ig jutott el és abban
is csődbe került. 1919 után nem volt tisztára frázis, amikor szószékeken, de meg társadalmi megnyilatkozásoknál
is a Himnusz költöjének
bűnvalIása csendüIt fel: "Hajh, de bűneink miatt gyúlt
harag kebledben ... " Azonban igaza van Szekfű Gyulának, amikor naivitásnak minősíti annak a feltételezését,
hogy "egy már
kifejlett, nézeteiben megállapodott
nemzedék ily morális meggondolásokból
változtasson
magatartásán"
("Három nemzedék,
és ami utána következik").
A forradalom
tulságosan
gyorsan
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mulott 'el ahhoz, hogy a magyar életkérdéseket
új felismerésekkel és megtisztult akarattal megoldani törekvő vezető réteg válthatta volna fel azt a "harmadik nemzedéket",
mely teljesen kiszolgáltatta
magát a társadalmi
és szociális liberalizmusnak
s
közjogi gondolkodásának
megszűkített
látóterébe be sem engedte a magyar föld és nép nagy életkérdéseit.
• Az 1919~i ellenforradalmat
ez a "harmadik nemzedék" vitte
diadalra. Ez tűzte zászlaj ára a "keresztény nemzeti gondolat't-ot,
mint az új országépítés alapelvét. Érthető, ha ez a nemzedék kegyetlen bosszúval fordult mindazok ellen, akik az októbrizrnus
vagy éppen kommunistaság
gyanujába
keveredtek.
Hiszen a
nagy nemzeti összeomlásért jóformán a teljes felelősséget Jászi
Oszkárék rövidlátó doktrinér nemzetiségi politikájára,
meg a
Károlyi Mihály kormányának
elhamarkodott
fegyverletételére
hárította. Holott akármilyen végzetesen esztelen volt is a forradalmi kormányok politikája, az összeomlás okai jóval mélyebben feküdtek. A harmadik nemzedék önmagát, a saját gondolkodásmódját
és cselekedeteit igyekezett igazolni, mikor az öszszeomlásért és az ország megcsonkításáérf
a forradalmat.
és ellenségeink elvakult rövidlátó gyűlöletét tette felelőssé. Mindez
nagyon érthető, sőt talán az akkori helyzetben elkerülhetetlen
is volt. Oe ez nem változtat azon, hogy az ellenforradalmi
gondolkodás szellemisége nem egyengette az útját a magyarság életérdekei által követelt kibontakozásnak.
A sajtó terén sikerült
ugyan néhány új alapítás segítségével a magyar íróknak is han.
got adni, sőt a katolikus egyháznak jelentős befolyást biztosítani.
Azonban ez még nem törte le a háború előtti zsidó-liberalis ujságírást, sőt az még csak most fejlődött ki igazán és érte el befolyásának a csúcspontját.
Így a "zsidó-kérdés"
elsatnyult néhány verekedéssé, mely valóban nem szolgált a "kereszténykurzus" jóhírének az öregbítésére. A "numerus clausus"-törvény
eleitől fogva hatástalannak
bizonyult, mivel számos lehetőséget
adott a kijátszására. Egyébként sem fogta meg a kérdést mindenütt, ahol igazán égető volt. Legtöbbet sikerült még a földreform
terén elérni. A forradalmak hatása alatt maguk anagybirtokosok
is ráébredtek annak a felismerésére, hogyaföldbirtokmegoszlás
egészségtelen és Nagyatádi Szabó István törvény javaslata "a földbirtok egészséges megoszlásáról"
előbbre is segíthette volna a
földkérdés egészséges megoldását, ha annak keresztülvitele
körül legyőzhetetlen
akadályok nem támadtak volna .. Így bár a
földreform-törvény
viszonylag elég nagy földbirtok-területeket
mozgatott meg, Magyarország
továbbra is maradt a nagybirtok
hazája, ahol az 1000 holdas és annál nagyobb gazdaságok száma
az összes gazdaságoknak
csak 0.1 %-át, de a kezükben levő megművelhető föld az összes megművelhető
földnek majdnem negyedrészét (24.7%-át) teszi. Vagy másszóval amíg 3,962.094 kat.
hold 1560 (1000 kat. holdnál nagyobb tulajdonnal
rendelkező)
nagybirtokos tulajdonában van, addig az 5 holdig terjedő törpebirtokok száma 1,439.750. Kezükön összesen 1,933.345 kat. hold
16*
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van, az 5-50 holdas kisbirtokok (428.857) területe pedig 5,624.125
kat. hold.
Végeredményben
tehát a .Jiarmadék nemzedék", amint a
forradalmak
után ismét uralomra jutott, minden erejével arra
törekedett, hogy visszahozza és állandósítsa azokat. a társadalmi
viszonyokat, melyek a háború előtti évtizedekben kialakultak. Ez
a .Jiékebelí Magyarország"
s benne a "történelmi
osztályok"
kényelmes jóléte lett az eszménye mindazoknak, akik valamilyen
formában tagjaivá lettek a "vezető réteg"-nek. Hogy ez a szomorú emlékű őszi rózsás forradalomnak
egészségtelen
visszahatása volt, azt ma már világosan látjuk.
Ez az önzővé és kicsinyessé lett ellenforradalmi
szellemiség keresett magának kifejezésmódot
abban a "neobarokk"
gondolkodásmódban,
melynek Szekfű Gyula olyan utólérhetetlen
művészettel festette meg
az arcképét. Az új erőre kapott liberalizmus azután fel is számolta a "keresztény kurzust" és hozta helyébe a "konszolidációt", a forradalmak, a gazdasági összeomlás és az infláció után
z új fellendülést a mezőgazdaságban
és a kapitalizmusnak
a még
erőteljesebb
kivirágzását a szűkre összeszorult és nagy igyekezettel iparosodó országban. Hogy ez az új fellendülés azonban
jórészt az injekciókkal felhízlalt beteg látszategészségéhez
hasonlított és hogyaliberalizmusnak
ez az utóvirágzása
már távolról sem érte el a gazdasági liberalizmusnak a mult századbeli
belső erejét, azt ennél a nemcsak nálunk, hanem az egész világon
tapasztalható
jelenségnél
hamarosan megmutatta
az 1929 óta
egyre erősebben érezhető gazdasági válság. Az egyre fokozódó feszültség
vezetett
1931 nyarán
robbanásszerű
jelenségekkel a ,;konszolidáció"
bukásához
s nyomában
különféle
kísérletekhez,
hol a "diktatúrás törekvések" vádjával illetett új
gazdasági és társadalmi berendezkedések
leplezett utánzásához,
hol a régi helyzet megmerevítésében
az "alkotmányvédelem"
jelszava alatt.
Mi lett közben a "keresztény nemzeti gondolat" -ból?
Jelszó.
Még hozzá olyan jelszó, amelyet kiki a saját hasznára igyekezett kiaknázni. Az egyházak közti ígéretes együttműködés,
a
"felekezeti béke" hamarosan
politikusok
játéklabdájává,
vagy
legjobb esetben optimisták reménységévé lett, melyre minduntalan rácáfolt a kegyetlen
valóság: a történelmi
adottságokból
származó tehetetlenség.
Ezt még csak tetézte a felekezeti harc
kiélesedése jelentéktelennek
látszó, de a mindennapi együttélést
annál mélyebben mérgezö surlódások:
zászlószentelések
és egyéb
közünnepségek
alkalmán, valamint a reverzálisharc sokszor ocsmány lélekhalászatának
a kegyetlen
kiújulása következtében.
Fájdalmas a "keresztény gondolat"-nak
erről a felekezeti harcba
torkolló csödjéről beszélni, legalább is annak, aki hisz Krisztusban és abban, hogy az Egyház, az Ö teste felette áll, de egybe is
foglalja a világba lesüllyedt és a világ részévé lett egyházakat.
Fájdalmas annál is inkább, mivel a szembenálló, egymással kicsi-
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nyes szélmalomharcot
folytató felekezetek a legjobb támadási
felületet nyujtják a közös ellenségnek, a minden irányból ránk
törő hitetlenségnek.
Pedig Isten akaratából a keresztyén egyházak hovatovább olyan elemi sorsközösségbe
jutnak, mely nem
az egymás fölött való diadalnak az útján vezeti, hanem a szenvedésnek és a martiriumnak a mélységeibe taszítja őket. Amire a
hatalmukra és egyházpolitikai sikereik re féltékeny egyháznagyok
nem tudják rászánni magukat, azt akkor majd meghozza a hitetlenséget és istentelenséget
is ostorul bölcsen felhasználó Isten.
De hasonlóképen
megüresedett
jelszóvá vált a nacionalizmus is. Még a konszolidáció delén rámutatott
arra Klebelsberg
Kunó, hogya régi értelemben vett nacionalizmus elvesztette tulajdonképeni tartaimát. Az "osztrák centralizmus és germanizáló
törekvések"
elleni küzdelem hangsúlyozta
akkor Klebelsberg - éppen úgy tárgytalanná lett, mint "a magyar állameszme
beplántálásáért"
folytatott harc a hazánk terül etén lakó népek
lelkébe. Ezért szerinte "a régi érzés elé új célokat kell állítani" .
Ezt nevezte annak idején Klebelsberg "neonacionalizmus"-nak
s
értette rajta, hogy .snűvelt és jómódú nemzet akarunk lenni",
"faj súlyosabb, mint a bennünket környezö népek". A "munkás"
azaz dolgozó nacionalizmusnak
erre a programjára,
- melynél
Klebelsberg már akkor első sorban a fasizmusra utalt, mint példaképre, - bizonyára meg lehet tenni azt a kritikai megjegyzést,
hogy a magyar nacionalizmusnak
a két régi törekvése még nem
vált annyira tárgytalanná,
mint Klebelsberg gondolta. Kiváltképen is súlyos hiba volt, hogy a magyarság látóköréből teljesen
eltünt - trianoni megcsonkításunk
hatása alatt - a nemzetiségi
kérdés. Holott valamilyen formában még a trianoni magyarság
számára is életprobléma az a kérdés, hogy hogyan éljenek meg
egymás mellett és hogyan férjenek meg egymással a Duna-medencében élő kis nemzetek. A mult év ősze óta megindult új rendezésnek pedig egyenesen alapvető feltétele, hogy a magyarság
új tisztánlátással ismerje fel dunavölgyi sorsának ezt az alapvető
kérdését. Abban azonban Klebelsbergnek
igaza volt, hogy szellemi és gazdasági téren fokozott erővel dolgozó magyarság ra
van szükség, hogya
magyar nacionalizmusnak
népiesnek kell
lennie, azaz a kormányzatnak
és a közigazgatásnak
"népbarát"nak kell lennie, első sorban a legalsó társadalmi rétegek felemelésére kell törekednie. Akkoriban Klebelsberg jórészt gúnyt és
ócsárlást aratott ezért a "neonacionalizmusá"-ért:
a neobarokk
gondolkodás
mindent elutasított, ami csak egy kevéssé is megzavarta önelégült nyugalmát, zavarta telítettségét
még akkor is,
ha az egyik legfőbb "neobarokk tekintély"-től
származott is.
19y lett a "nemzeti gondolat" necbarokk
külsőséggé,
trianoni
kesergéssé és nagyhangú szólamokká, a helyett, hogy dolgos
munkában kitartó erőfeszítéssel emelte volna a széles néprétegek erkölcsi szintjét, műveltségét és anyagi jólétét.
Húsz év távlatából kihűlt remények, félbemaradt jószándékok és fájdalmas romok között járunk, ha a "keresztény nem-
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zeti gondolat" ellenforradalmi
fogalmazását szeniléljük. Keresztyénsége lelki építés helyett presztizzsé lett, keresztek felrakásává vagy legjobb esetben kőtemplomok
építésévé, bár sokszor
hiányzott
e templomokból
a köszíveket
megelevenítő
Lélek.
Nacionalizmusa frázissá üresedett meg és elvesztette felelősségtudatát népünk, sokszor éppen a "magyari magyarok"-felé.
Amikor mindezeket elmondjuk, nem kifelé, mások ellen akarunk az utolsó húsz esztendő történetéből vádat kovácsolni. Önmagunk felé irányul a leszámolásra való igyekezet. Mások tekintsenek önmagukra és igyekezzenek a saját hibáikat és mulasztásaikat meglátni. Mi ismerjük fel azt, hogy mint evangélikusok, akik olyan büszkén szoktuk emlegetni, hogy az "intelligencia egyháza" vagyunk, egyenként is, de meg mint egyházi közösség is az elmult húsz esztendő alatt nagyon is benne leledzettünk a "harmadik nemzedék" bűneiben és mulasztásaiban.
Rajtunk is erőt vett a neobarokk gondolkodás, egyházunkat is elöntötte a necbarokk tekintély tisztelet, sokkal többet dolgozunk
a látszatra és a szép statisztikákra, mint a lelkek igaz táplálására.
FéItékenyen őriztük kifelé tekintélyünket
és tovább hajtogattuk
a sérelmi politika rég betanult •.szólamait. Meg vagyunk győződve arról, hogy az egyházunknak adott kincs az igaz gyógyító
ir a magyarság sok sebére. De szolgáltunk-e ezzel az orvosszerrel úgy, ahogy szolgálnunk kellett volna? Vállalva a vele járó
minden kockázatot
úgy, mint ahogy a fuldokló megmentése is
életveszedelemmel
jár? Hallott-e tőlünk a magyarság egyebet is,
mint a neobarokk gondolkodásának
kedves szólamokat?
Hallott-e tőlünk mást, igazabbat, mint amit úton-útfélen hallhatott a
sok sarlatántói és a mindenfelé feltünedező álprófétáktól?
S ha
hallhatott is, nem nyomta-e el az igazság szavát akárhányszor
a
szólamok árja, amikor mi is belefujtunk a füleket izgató, de nem
a mi ajakunkra való kürtökbe?
Húsz esztendő elteltével ma ismét és talán még sokkal élesebben jelentkeznek számunkra a magyarság nagy életkérdései.
'Számunkra,
evangélikusok
számára is életkérdések
ezek. nj,
evangéliumi feleletet kell keresnünk rájuk s a feleletet nem elég
orvosszerül szép szólamokkal felkínálni a "nemzetnek". Nekünk
élni kell a feleletet, mivel mi is a -magyarság egyik eleven tagja,
talán éppennagy felelősségű szolgálatra hivatott szerve vagyunk.
Karner Károly.

A világ nem látja és nem ismeri fel a Szent Lélek adományait, hanem
megveti és ócsárolja azokat; még pedig mindaz, amit az Or lsten szól és
cselekszik, a világ szemében nem megfelelő. Igen, az lsten igéjét eretnekségnek és a Gonosz tanltásának tartja; ellenben az Ördög tanítását
lsten szavának. Isten igéjének semmisnek, sőt ördöginek kell lennie előtte;;
ellenben az ördög művét magasra becsüli és Isten művének mondja.
Luther

Márton.
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Egyháztörténelmi

reviziót!

Az a könyv, amelynek kapcsán szóvá tesszük a magyarországi
evangélikus
egyháztörténelemben
szükségessé
vált reviziót,
megérdemelné
a
legrészletesebb
ism ert e tes t. Oe éppen fokozott
jelentőségénél
fogva
folyóiratunk
Ielmentve
érzi magát a szokványos
ismertetés,
az aprólékos
kritika vagy a jelen esetben közönségesnek
ható dicséret feladata alól. A
szakemberek
már is tisztában vannak e könyv értékével. folyóiratunk
olvasói
számára
pedig célszerűbb
lesi a könyv egynéhány
tan u I s á gát
megállapítani.
Révész Imrének "Magyar református egyháztörténet"
című művének
1. kötetéről
van szó.")
Vége-hossza
nem lenne, ha felsorolnánk
mindazokat
a részleteket,
amelyekben
különbség mutatkozik
Revész Imre könyve és evangélikus
értelmiségünk
egyháztörténelmi
ismerete között. Igen sokszor nem is egészen ú], ami ilyen szempontból
szóba jöhet, de ezek a többé-kevésbbé
úi
részletmegállapítások
együtt véve hatványozott
erővel mutatják
ebben a
tekintélyes
műben, hogy milyen sok ponton kell kicserélnünk
egyházunk
történetére
vonatkozó
tudásunkat.
Csupán izelítőül említjük a következö
apróságokat
Sylvester János .Erdösí" neve "alighanem
csak a XVIII. század végén keletkezett
találgatás",
ő maga ezt a nevet nem használta,
hanem
kizárólag
a Sylvester
nevet. (64. 1.)
Dévai Bíró Mátyás, a "magyar Luther" élete vége felé sem "Iehetett
egészen határozottan
helvétirányú,
hanem valami közvetítő
eszmekörben
mozoghatott,
... a Kálvinéban még aligha". (61. 1.) Vagyis nem lett lutheránusból kálvinistává.
Az erdélyi szászok az Ágostai Hitvallást
kifejezetten
csak az 1572-i
medgyesi
zsinaton vették be (84. 1.); a. köztük
folyt reformáció
kezdetén
az egész szász közösségre
vonatkozóan
az 1544-i és 1550-i esztendő tűnik
fel fontos
időpontul.
Tehát amit eddig az 1545-i, zsinatnak
minősített
medgyesi
gyűlésnek
tulajdonítotturrk,
félre kell tennünk.
Az erdélyi országgyűlés
már 1550-ben olyanforma
rendelkezésű
törvényt hozott, hogy kiki az Istentől néki adott és engedett
hitében maradjon meg és senki se háborítson
mást .a vallásában.
"Ez tehát 'az első olyan
erdélyi törvény, amely már (öt évvel megelőzve az augsburgi
vallásbékétl)
fenntartás
nélkül számol két keresztyén
vallási felekezet egyidejű és egy- .
másmelletti
létezésével."
(289. 1.) Itt a rómali katolikus
vallás mellett a
másik
nyilvánvalóan
az ágostai
hitvallású
evangélikus
keresztyénség.
Vagyis nem 1557-ben veszi tudomásul
az erdélyi törvényhozás
az evangélikus egyháznak
államilag
is jogosult
létezését.
"A XVI. századból
ismert
és valósággal
működött
mintegy
húsz
magyarországi
nyomdai
vállalkozás
egyetlen
kivételével
mind protestáns
alapítású volt s protestáns
kezekben protestáns
vallási és egyházi érdekeket
szolgált
elsősorban ... " (279. 1.) Tehát bár lényegileg
nem változik meg
idevonatkozó
és büszkélkedö
ismeretünk,
mégis a reformáció
korabeli
protestáns
nyom dák számát le kell szállítanunk28-Fól
19-re. -."A
.vandornyomdász-reformátor"
nem úgy értendő, mintha maga foglalkozott
volna
a saját vagy mások műveinek akiszedésével
és nyomásával. sőt még betűmetszéssei
és öntéssei is, és maga szállította
volna egyik helyről a másikra "kézisajtóját"
~ kétségtelen
hitelű adatunk egyikre sincsen, s mindez
*) Dr. Révész
Imre: Magyar
református
egyháztörténet.
1. kötet.
1520 tájától 1608-ig. Debrecen, 1938. A magyar református
egyház kiadása.
410 lap. Ára 10 pengő. Kritikai méltatását
lásd a Protestáns
Szemle
1939. évf; 2. számában ..
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sokkal bonyolultabb
feladat
is volt, semhogy
más irányban
oly nagyon
igénybe vett embereknek,
aminők prédikátoraink
voltak, egykönnyen
vállalkozni lehetett
volna rá." (279. 1.) Ez a megállapítás
megfoszt
minket
egy romantikus
illuziótói,
de kárpótlásul
figyelmeztet
a reformátorok,
illetve prédikátorok
igazán becsülésrernéltó
működésére.
Hangsúlyoznunk
kell, hogy a például bemutatott
.részletek sem ujak,
ha csak a tudományos
egyháztörténetírásra,
általában
a tudomány
eredményeire
nézünk, és nem egyházunk
közönségére,
de ez a nagyszabású
mű tekintéllyel
és súllyal sürgetőleg
kényszerít
mindnyájunkat,
hogy tanuljuk újra a magyarországi
"protestántizmus"
történetér.
A részletismeretek
reviziója nem is okoz különösebb
nehézség et, csak
hűséges
utánanézést.
Már nem ilyen egyszerű Révész Imre könyvének
tanulságai
alapján
revizió alá venni evangélikus
értelmiségünk
közkeletü
felfogását a magyar
országi reformáció
századáról.
Két éve sincs, hogy legutóbbi
zsinatunk
befejeződött;
az egyházkormányzati
kérdések még a levegőben vannak. Legokosabb
tehát, ha azt
kérdezzük,
hogy vajjon a valóságnak
megfelelően
gondoljuk-e
egyházunk
szervezetét
olyannak, amely egyenes vonalú fejlődésben
alakulr ki a reformáció kezdetén
elindult eszmék szerint, a 16. században
tehát vajjon lényege szerint ugyanolyan
volt-e, mint .a. mostani. Kétségtelen,
hogy akkor
is vannak egyházközségek,
vannak esperességek
és a mai egyházkerületekkel összevethető
"püspökségek".
De ha az esperes gyűlést hív egybe, akkor nem az egyházközségek
képviselőit
gyűjti össze az egyházi autonomia
elvei szerint. Nyoma sincs a presbitériumnak,
és a zsinatok
összetétele
a legsúlyosabb
botránkozást
okozna a lelkészi és "világi" elem paritását
patikamérlegen
méricskélök
között,
Hogy sajátosan
az evangélikus
egyházban
milyen volt az egyházi
szervezet
és korm ányzat, azt Révész Imre könyvében
nem találjuk
meg
részletesen
kifejtve, de egyik-másik
mondata
ránk vonatkozólag
is foglal
magában
megállapítást.
"A magyarországi
protestáns
egyházalkotmanyi
formálódásnak
rnindjárt
a legkezdetén
találkozunk
a lel kés z e k zsinatával és a superinterrdensi
hivatallal,
amelyet
a lelkészek
töltenek
be'
választás útj án élethossziglan,
habár természetesen
a. superintendensül
megválasztandó
egyén kiszemelésénél
is, meg a zsinatok munkásság ának lehetövé tételénél
s tekintélyének
biztosításánál
is rendes en igen hathatósan,
vagy éppen döntőleg
érvényesül
világi tényezők - legtöbbször
a nag yföl des ll' rak
akarata."
(194. 1.) Révész előadása annál inkább ösztökélhet minket nézetei nk üiraértékelésére,
mert vizsgálódásának
eredményeképpen a magyar református
egyházi alkotmányt,
szervezetet
és korrnányzatot (persze
erre a korszakra
nézve) püspök-esperes-Ielkész-zsinatinak
mondja, és azt tartja, hogy ez a kialakulás
a sajátos kálvini s általában.
református
egyházalkotmányi
tanok teljes és.tudatos figyelmen IkívÜ.Jhagyásával, tisztára
lu the r i példaadás
nyomán,
illetőleg
a magyarországi
lu the r á n us alakulás egyszerű
átvételével
és . továbbfejlesztésével
történt." (204. 1.) Ha tehát még a református
egyházi alkotmányban,
szervezetben
és kormányzatban
sem találjuk meg a nálunk protestáns
elvűnek
emlegetett,
de valójában
kálvini
gyökerű
"zsinat-presbiteri"
rendszert,
mennyivel
kevésbbé szabad a 16. századi magyarországi
evangélikus
egyházi alkotmányt
- akár még .ernbrionális
értelemben
is - zsinat-presbiterinek elskatulyázni.
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Oe ha az egyházi jog történelmére vonatkozólag megláttuk a revízió
szükségét, ezzel is csak példát találtunk
az újravizsgálódás
feladattömegéből.
A közkeletű
egyháztörténelmi
felfogást a lap j ban rendíti meg
a könyvnek az a nagyszabású tanulsága, hogy nincs protestantizmus
Magyarországon a 16. században. Tehát hogy. egyéb példákat ne is említsünk, helytelennek, súlyosan megtévesztőnek kell mondanunk az eddigelé
legjelentősebb népszerű, "protestáns" vonatkozású egyháztörténelmi vezérműnek a címét: "A magyarhoni protestáns egyház története."
Ez korántsem jelenti, hogy a protestáns, protestantizmus
szavakat
kisegítésképpen, jobb híján a 16. századra vonatkozásban nem használhat juk többé. Révesz Imre is él velük. Oe tisztában kell lennünk azzal,
hogy olyan fogalmak, amelyek abban a kerszakban nem utalnak egységes
valóságra. Erre Revész Imre már a bevezetésben utal, ott, ahol 'kifejti,
miért ír magyar református egyháztörténetet protestáns egyháztörténelem
helyett. A "protestantizmus"..
. "egy, a reformáció egyháziés
vallási
mozgalmainak s azok későbbi folytatásainak
meglehetősen szövevényes
összességéből elvonni próbált világnézeti gyűjtőfogalom:
mert ennek, t. i.
"protestantizmusnak",
történelmileg megfogható egyházi, vagy általában
intézményes, társas képlete kialakulva nincs és már a puszta meghatározására és értelmezésére sincs egy csak valamennyire is tűrhető közrnegegyezés". (5. 1.)
Erre azonban még azt mondhatná valaki gyanakvólag, hogy ez pusztán felfogás dolga. Azt a vádat, hogy a 19. századbeli liberálizmus hamisan láttatta az egyháztörténelmet,
valóban könnyű
visszafordítani a korunkbeli. reform áto ri teológiai gondolkodásra, hogy t. i. a maga izlése
szerint mutatja be az egyház multját. Oe Révesz Imre adat szet ú megállapításai, a felsorakoztatott
tények kétségtelenné fogj ák 'tenni a gyanakvók
előtt is, hogy a 16. században Magyarországon sincs, ahogy másutt sincs
- és ezt másutt már jól tudják - protestantizmus. Röviden csak a következö tényekre ernlékeztetünk:
a 16. században - nemcsak a királyí Magyarországon, hanem Erdélyben is - az állam (modern szóval élve) feltűnő különbséggel kezeli a lutheri és a nem-lutheri reforrnációt;
a ma
egység esítöen protestánsnak nevezett "egyházak" éppen úgy vitatkoznak,
birkóznak egymással, mint a római katolikus vallással, nem is szólva arról,
hogya ma unitáriusoknak nevezett és többé-kevésbbé protestánsoknak tartott szenthárornságtag
adók mind az evangélikus, mind a református "egyház" szemében mentség nélküli ellenség voltak; "az ágostai és helvét hitvallású protestantizmus első politikai' ös~zefogása a habsburgi országrészben" 1604 tavaszán következett be (341. 1.), addig nem volt rá lehetőség,
és akkor sem lett állandóvá.
Nem lehet szó a 16. században a mai értelemben vett protestántizmusról a kultúra, a világnézet és életfelfogás szempontjából sem. Mert
bár a reformáció és-a humanizmus szálai erősen összefonódnak, az. igazi
egyháztörténelem
képes megmutatni, hogy a -reforrnált keresztyénség
elsődleges és elsőrendű szolgálata és hatása nem a kultúra területére tartozik. Ennek következtében pedig .célttévesztett dolog lenne. a protestantizmus egységét a kultúra mezején keresni.
"A protestántizmus elveiből folyó vallásszabadsági gondolat" - így
á
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szokták idézgetni ez eszmét - szintén hasznavehetetlennek
bizonyul, mert
Erdély uralkodói
és vezető politikusai
a vallásokat
és híveiket az államrend
és társadalmi béke érdekében igyekeznek
egymás józan, megfontolt
eltűréséhez szoktatni,
"A valóság tényei és adatai minden lépten-nyomon
megcáfolják
azt a mult században
keletkezett
történetíetlen
történetszemléletet, mintha Erdélyben
a protestantizmus
hatása alatt már a reformáció
korában
a modern
vallásszabadsáJgi
és vallásegyenlőségi
gondolat
ven
volna
gyökeret
s talált
volna az állami valláspolitikában
kifejezésre."
(286. 1.)
A könyvnek
az egyháztörténelem
revíziójára
kényszerítő
jelentősége
annál súlyosabb erejű, mert egészében véve távolról sem olyan kiábrándító,
mint ahogy az előbbiek alapján valaki talán gondolná,
ellenkezőleg:
méltán írta róla Protestáns
Szemle-beli
ismertetője,
hogy hitvalló egyháztörténet. Bizonyságtétel,
annak ellenére, hogya tudományosság.
kivánalmainak
eleget
tesz. És amikor
szerzöie
a református
hitet vallja, ugyanakkor
hosszabb sugarú a szemhatára,
mint akármelyik 19. századi protestantizmustörténésznek.
Magyarországi
evangélikus
egyházunk
nem ezúttal kap először inditást történelmi
felfogása
és tudása újravizsgálására.
Oe sajnálatos
módon
eliiesztette
attól a történelmi átértékelés, a római katolikus történetszemlélet hetvenkedese (praepotentiája)
és a mumussá tett szellemtörténet. Az
evangélikus
értelmiség
pontosan
úgy viselkedett
az egyháztörténelmi
revizió kérdésében,
mint a magyar középosztály
a reformokéban
: reakciós,
konzervativ,
öregtisztelő
lett.
Veszélyes
az egyháztörténelmi
felfogás
megbolygatása,
nosza ragaszkodjunk
a hagyományos,
a kényelmes,
az illuziós egyháztörténelmi
gondolkodásunkhoz!
Igy láthatjuk
meg, hogy az
egyháztörténelmi
revizió végrehajtásának
a lehetősége
is végeredményben
függvénye
egész egyházunk
mindenestől
való megújhodásának.

Sólyom Jenő_

Abban nem lehet ingadozás: nekünk a keresztyén Magyarországot
akarnunk kell, mert ha nem akarnánk, akkor Magyarországról
mondanánk
le azzal. De ne építsünk arra, hogy Magyarország keresztyén vol t, mert az
kétséges. Hanem inkább arra, hogy Magyarországnak
keresztyénnek kel l
len n i e, mint minden országnak Jézus Krisztus óta, - mituiiobben keresz:
(vénné, mint minden országnak, melyet Jézus Krisztus lelke már érintett.
Hiszen nem lehet keresztyénség Rajta kivűl.
És itt senki sem akarhatjaabban
e/égségesen
meg val ó s í tot t nak
a keresztyén Magyarországot, hogy megint szabad legyen kirakni a fes z illet eke t és ne szabadjon beszenttyezni a szentképeket.
A keresztvén
Magyarország nincs elérve azzal, hogy minden megyének, minden városnak
legyen v é d ősz e nt j e, hogy megint kötelező lesz a hitoktatás, hogy a
nem keresztyéneknek nagyon rossz dolga lesz itten; - a keresztyén Magyarország az lesz, mikor aSz e n t l éle k műv é n á t 1 st eni
esz
min den m i n den e kb e n, mikor itt mindenütt hirdetik
s hallgatják
J é zu s Kr i s zt us életlgéiét,
s mikor itt mindenki megérti, hogy keresni
kell az Ist e n ars z á gát.
Gáncs Aladár: 1 9 1 9. aug. 20.
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KRÓNIKA
Szórványhitoktatás

az Alföldön.

Ha valakinek kedve van hozzá és szeretné megtudni,
hogy mit is csinálnak azok a papok, akik "hat- napon át láthatatlanok
és a hetediken érthetetlenek",
hát jöjjön el a battonyai,
rnakói, nagylaki.
magyarbánhegyesi,
.nagyrévi,
szentesi vagy hódmezővásárhelyi
határba,
bújj on el az útmenti
csenevész akácok mögé és figyelj en.
Árva legény baktat a feneketlenül
sáros tanyai úton. Úgy jár, mintha
mázsás terhet cipelne, pedig csak a csizmáját
marasztalja
a sár. Egyik
'kezében aktatáskát
lóbál; Biblia; énekeskönyv,
nérhány ujság van benne,
mind ennivaló ez a tanyai lelkeknek,
de van ott kenyér, és szalonna is, ez meg az ő ebedie lesz. Másik kezében vesszőt forgat. A töltés melletti
füzesben vágta. Kell valami fegyver
a kézbe, mert a tanyai kutyák
alaposan meg szekták szorongatni
az odavetődött
idegent.
Ha száraz az út, vidámabb képet láthat a kiváncsi szernlélő. Titokban
megfigyelt
barátunk
lehúzza a gumicsizmát.
mackóruhát
ölt és rnotorkerékpárra
ül. Igaz, hogy apor vastag rétegekben
rakódik a ruhájára,
meg a
tüdeiére,
de mégis csak jobb így, mint dagasztani
II sarat.
Oe ni csak!
V ágásba szalad a kerék, s ő ott fekszik a porban, elnyúlva, mint egy béka.
Nincs semmi baj. Rendbeszedi
magát is, meg a motort is, és püf ög tovább.
Csak egy aggasztja.
Hol vegyen szappant,
hogy a kezét megmoshassa.
Csupa por és olaj. Ahová megy, ott nem nagyon ismerik a szappant;
örül
a szegény tanyas, ha egy-két kiló mosószappant
ki tud alkudni a gazdától a kommencióban,
de bizony ez nem sikerül mindig. Barátunk
pedig
éppen ilyen helyre igyekszik.
Husvét van. Úrvacsora is lesz, s neki olyan
reménytelenül
piszkos a keze!
Ki ez a néha sarat dagasztó,
néha motort koptató
ember? Egy szórványgondozó
lelkész, aki istentiszteletre
vagy hittanórára
megy. Van az
Alföldön
egy egyházmegye,
a csariád-csongr
ádi, mely jelleg zetese n- szórványegyházmegye.
Papjainak
kétharmad
része küzködik
a szórván; g-mdozás nehézségeível.
különösen
pedig a legnagyobb
testi-lelki
f áradsá.rot jelentó szórványrnunkával:
a· szórványiskoták
evangélikus
gyermekeinek
hitoktatásával.
. A helyzet a következő.
Az egyházmegye
15 gyülekezete
közül
12-ben
van szórványiskola.
Néhol csak egy, néhol 18. Összesen 84. A szórványiskolák
távolsága
a lelkész lakóhelyétől
nagyon
változatos.
Van egesz
közeli is, alig két kilométernyire.
Oe van olyan is, hogy 45 kilométernyire
fekszik. Ha van vasút, akkor nincs semmi baj. A kövesút is megjárja. Oe ha
csak földút kígyózik az iskola felé, akkor a szegény hitotató néha heteken, .
néha pedig hónapokon
keresztül
lesheti a jó időt. Attól nem ijed meg,
ha 15-20 kilométert
kell gyalogolnia,
de hogy oda-vissza
50-60
kilornéteren keresztül
bukdácsoljon
a sárban, ahhoz. sem ereje, sem ideje nincs.
Ebben a 84 iskolában
525 evangélikus
tanuló volt a mult tanévben.
Volt iskola, ahová huszan is jártak; de sok volt olyan is, ahol egész éven
át csak egy árva evangélikus
gyermek szerénykedett.
Persze, munka szempontjából
ez alig jelenthetett
különbség
et. Ilyen kifogást,
hogy "ide nem
tartottam
érdemesnek
elmenni, mert csak egy evangélikus
van", nem ismer
. .avszórvanyhitoktatást
ellenőrző statisztikai
űrlap.
.
A távolságon
és az elszórtságon
kívül nagy nehézséget
jelentett
a
tankönyvhiány
is. Honnan vegyem, honnan vegyem? - töprenkedik
a tanév
első hónapjában,
a hitoktató.: A gyermek
szegény;
nemhogy
tankönyvre,
de még cipőre sincs pénze az apjának.
A gyülekezet
szegény, nem fordíthat minden évben jelentősebb
összegeket
tankönyvek re. A missziói segédlelkész pedig mindhármuk
között a legszegényebb.
Októberben
már nem
töprenkedik,
hanem tanít tankönyv
nélkül. Elmondja
a bibliai történetet
ötször, a kátét tízszer. Igy is megragad
a gyermek fejében, talán még jobban és világosabban,
mintha könyvböl tanulná, csak az a baj, hogy az idő
kevés, hiszen évenként alig 10-20· hittanórára
nyílik alkalom. Most azon-
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ban remény van már arra, hogy ez a nehézség megszűnik. Az egyházmegye
300 példányban,
az egyes gyülekezetek
összesen 700 példányban
megvették az "Üzenet" evangélikus
szórványlap
kiadásában
megjelent,
"Amit minden evangélikusnak
tudni kell" círnű könyvet. Itt - tudom - nincs helye
a reklámnak,
de az "Üzenet"
önzetlen szolg álatára fel kell hívnom a figyelmet. A kiadott könyvben
benne van mind a hat elemi osztály hitoktatási anyaga és az ára mindössze egy pengő. Még a béresgyermekek
is
megvehetik,
hiszen hat évre veszik. Ráfizetni senki nem fog, csak az "Üzeriet" kiadója. De az biztos, hogy a csanád-csongrádi
egyházrnegye
tizenöt
szórványhitoktatója
áldva fogja emlegetni
a nevét.
Végül van még egy olyan nehézség, rnelyre a helyzettel
nem ismerős
alig gondolhatna,
s amely mégis sok fejtörést
okoz a hitoktatóknak.
Ezt
a nehézséget
a hitoktatási
helyiség kérdése okozza. Egy szórványhitoktató
jelentéséből
veszem a következö "sorokat: "Végeztem
már hitoktatást
legény tanító
mag ánszobájában,
csukott
vagy nyitott
folyosó
végében,
a
közeli akác os tisztásán, uradalmi cseléd-lakás
falának tövében, ahol hallgató
közönség em egész nagy csoporttá
növekedett:
asszonyok
és lányok jelentek meg, székek et hoztak,
és a végén azt vettem észre, hogy a három
evangélikus
gyermek helyett vagy harmincan
hallgatják
a hitoktatást.
Tartottam a kis gulyás számára a gulyalegelőn
vallásórát,
míg az örízést az
eb végezte. Tanítottam
cirokkazlak
tövében, sáncparton
'stb."
Ismerve
e nehézségeket.
talán méltányolni
fogjuk
azt a munkát,
melyet az egyházmegye
tizenöt szórványhitoktatója
végzett az elmult tanévben. A 84 iskolába összesen 1206-szor szállottak
ki és 1896 hiftanór át
tartottak.
Itt vannak előttem a jelentések.
Olyan' szempontból
is megcsináltam az összegezést,
hogy egy-egy hitoktató
hány kilométert
tett meg
pusztán a szórványhitoktatás
ellátása céljából. A végeredmény
jóval felülhaladja a 25 ezer kilométert.
Vegyük hozzá ehhez a szórványistentisztele.
teket, bibliaórákat,
családlátogatásokat,
sakkor
elmondhatjuk,
hogy egy
evangélikus
egyházmegye
lelkészei - útjaikat
összeadva - egy év alatt
megkerülték
volna a földet az egyenlítő
mellett, gyalog, kocsin, kerékpáron és motorkerékpáron.
A lényeg az, hogy egyetlen evangélikus
gyer-'
mek sem maradt hitoktatás
nélkül.
De térjünk
vissza ismét azokra,
akik ezt a munkát
a cikk elején
jelzett módon elvégezték:
a szórványgondozó
lelkészekre.
Nem a rendes
lelkészekról
lesz itt szó. Az ő munkájuk 'állandó jellegű, létük biztosított.
A munka dandárja
a szórványgondozó
gyülekezeti
vagy önálló missziói
segédlelkészék
vállán nyugszik.
Az
helyzetüket
tekintve
fogas kérdés
előtt állanak egyházunk
felelős tényezői.
A munka azt kívánja,
hogy a
szórványgondozó
.személye hosszú időn keresztül
ne változzék.
Hónapok
telnek el, míg egy új rnunkás megismeri
munkaterületét.
Ha gyülekezeti
segédlelkészről
van szó, akkor az átmenetet
a paróchus
lelkész valamiképpen mégis csak biztosítja.
Ha azonban önálló missziói segédlelkész
személye változik,
akkor ezt a változást
a munka két-három
hónapon
keresztül bizony nagyon megsinyli.· Ilyen szempontból
tehát az lenne a jó,
ha legalább öt éven keresztül
ugyanazt
a szórvány területet
ugyanaz a lelkész gondozná.
Itt azonban fogassá válik a kérdés. Olyan fizetés mellett,
aminőt most kapnak egyházmegyénk
szórványgondozó
segédlelkészei.
egy
éven túl idegrendszerének.
de általában
egészségének
komoly veszélyeztetése nélkül senki sem bírhatja
ki a szórványmunka
malomkövei
között.
Más lenne a. helyzet, ha kiegyensúlyozott
anyagi körülrnények
között élnének. Igy azonban igazán büntetésszámba
rnegy, ha valakivel egy évnél
hosszabb ideig végeztetik
a lehető' legnehezebb munkát, a lehető legkisebb
fizetés rriellett.
Tapasztalatból'
tudom, mert a vásárhelyi
gyülekezetben
történt, hogy az egyik segédlelkész
egy f'elöltöt, két rend ruhát és három
pár cipőt tett egészen tönkre egy esztendei szórványmunkában.
Ha máshonnan nem kapott volna pénzt, fizetéséből
igazán nem tudott volna újból
Ielruházkodni.
Azt igazés
nagy hálával kell kiemelnünk,
hogy 'kerületünk
missziói lelkű és jóságos szívű püspöke sok segélyben
részesítette
a szörványgondozókat.
Egyetlen .szórványgyülekezet
sincs egyházmegyénkben,
mely eddigJs
ne érezte volna nagy hálával püspök urunk missziói felelősségérzetének
jótéteményeit.
A csanád-csongrádi
útakon
szaladgáló
egyö
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házi motorkerékpárok
is arról beszélnek,
hogy
megérezte
a szórványgondozás
munkájának
nagy jelentőségét
és megérezte
ennek a munkának
a nehézségeit
is. Abban azonban mindenki igazat fog adni e cikk írójának,
hogyaszórványgondozás
munkáját nem lehet segélyekre
alapítani. Mi lesz
a szórványainkkal,
ha egyszer elfogynak
a segélyek?!
Itt csak egy gyógymód
van. Felállítani
a központi
lelkészfizetési
pénztárt
és állandó munkaeröket
alkalmazni
a kis lélekszámú
szórványokon is. Egyszer
már szó is esett erről egyházi lapjainkban.
Hovatovább
mindig égetőbb
lesz a szükség e ennek a radikális
átrendezésnek.
Lássuk
meg, hogy ezt nemcsak a szociáiis igazságosság,
hanem szórványaink
életérdeke is megköveteli.
ö

Dr. Keken András.

SZÉLJEGYZETEK
"Az agrárolló,
mint a református
kultúra . veszedelme" címmel igen tanulságos
tanulmányt olvastunk
a Protestáns
Szemle
júliusi számában.
Arra hívja fel a figyelmet,
hogy ,;a jövedelernszegény
városok
sorában
szinte kivétel
nélkül ott találjuk az összes református
városokat,
sőt még azokat is, ahol a
reformátusság
jelentős
kisebbségjet
alkot."
Azagrárvárosok
a községi
pótadó
révén
egyre
képtelenebbek
lesznek
annyit
fordítani
kultúrára,
mint eddig. "Az agrárolló
a mai adórendszer
mellett egyfelől
megállította a református
városok
fej lődését,
másfelől aránytalanul
magasabb
községi adóterhekkel
sújtja
ezeknek
a
városoknak
a polgárságát."
Klvánatos, hogy e cikk nyomán
vizsgálat
alá vegye
valaki
a többé-kevésbbé
evangélikus
érdekeltségű
városok
és
vidékek helyzetet
az agrárolló
szempontjaból.
Á tanulrnányozást
feltétlenül ki kellene terjeszteni
a falvakra,
és csak másodrendűen
kellene
vi zsgálni a kultúra veszedelmét,
elsőrendűen pedig az egyház sajátos
tevékenységét
fenyegető
veszélynek
kellene elébe nézni. Ha ugyanis
szükség esetén. vissza is kellene huzódnia
egyházunknak
a kultúra
mezeién
épített
erödltményeiböl,
akkor
sem
lenne
szabad
szüneteltetnie
sajátos
munkáj át: ,az igehirdetést,
a valtástanítást, "a pásztorolást,
a missziót.
Ennek
a", sajátos
egyházi
munkának
az elvégzését
nem szabad az egyes
egyházközségek
agrár-,
ipari
vagy
egyéb jövedelmének
esetlegességétől
tenni függővé. Az egyházegyetem or'szágos
jellegének
többek között abban is ki kell domborodnia,
hogya!

azonos
feladatok
azonos
terhet
jelentsenek
az ország
egész evangélikussága
részére.
Folyóiratunk
jelen
száma két közleményben
is utal erre
a kérdésre.
A szórványhitoktatásról
szóló cikk helyesen emlékeztet
a közös lelkészjavadalmi
pénztár
szükség ességére;
az a széljegyzet
pedig,
amely egy nagyvárosi,
tehetös
egyházközség
templomépítő
gyűjtését
teszi szóvá,
ugyancsak
figyelmeztet
arra, hogy nem szabad többé a föld
műveléséből
élő vidéket - akár adakozás címéri is - megadóztatni
a nagyobb jövedelrnű főváros javára. Fordítva volna rendjén.
\

Bocskay szavát
idézi Szabó Zoltán
az egyik napilapban: " ... mi sem 'az dialektikához,
sem' az retorikahoz
nem- tudunk,
a
dolgot
önmagát
nézzük, csak az mi
nemzetünk
javát
és magunk
megmaradását,
azonkivül
a szók és rábeszélések
'minálunk
semmit
nem
fognak ... " A cikkíró jó szolgálatot
tett értelrniségünknek,
hogy ezzel az
idézettel
és ennek kifejtésével
rámutatott
a magyarság
igazi tennivalójára. "Az alternatíva
nem ez: jobboldallak
legyünk-e
vagy baloldaliak,
.ehhez
a
világfronthoz
csatlakozzunk-e vagy amahhoz.
Az alternatíva ez: világnézetek,
elvek megigézettieí
s ezzel az elvhordozó
hatalmasa-bb nép elöreküldött,
elesni- kül-" "
dött
[anicsáriai
leszünk-é,
vagy
a
dolgot"
önmagát
vizsgáló,
magyar
prograrnot
nem vi!ágáramlatból,
hanem' magyar
helyzetismeretből
ki,bontó
magyarok?"
"-, 'Az emberek
kedvelik
a mámort,
és tudvalevő,
hogya
nyomorúság
fokozza a kábu-
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lat utáni vágyat. Érthető ennélfogva,
hogy
a magyarság
ma kapva-kap
mindenf'éle
szer után, amely rózsaszínű ködbe rejti előle a rideg valóságot.
De a csüggedt
és elkábított
magyarok
közt az lenne hivatásuk
az
igazán
evangélikusoknak,
a Luthert
nemcsak,
szobrában,
hanem
tanításában
is tisztelőknek,
hogy merjék
elszántan
meglátni
és megláttatni
a
dolgot önmagát, a helyzetünket
úgy,
ahogy
van,
elködösítés
nélkül,
elvektől
és világnézetekíől,
rokonszenvektől
meg
ellenszenvektől
el
nem fogultan.
Egyházunk
és a politika különálló
dolgok
ugyan, de az
evangélikus
magyar
embereknek
kiváltságos
hivatásuk
van 'a magyarság
politika] ában, az, hogy az eszméktől
avalóságdiktálta
kötelességekre
fordítsák a politikusok
és az egész nemzet tekíntetét,
persze elsősorban
ők
maguk járván elől a józanságban
és
a szónoklatmentes
munkában.
Ha erre a hivatásunkra
csak név szerint
volnánk
alkalmasak,
de képességeink
szerint
nem, sőt ellenkezőleg
közülünk
is kerülnének
ki élelmes
elvkereskedők
és világnézetkorcsmárosok, akkor
kétszeres
lenne rajtunk
az ítélet. Nézzük hát a dolgot
önmagát!

Ev'angéliKus közepiskoláinkat
az új tanév nehéz feladatok
elé fogja
állítani. A kultuszminiszter
a felügyelete alatt álló iskolák számára megállapította
a felvehető zsidó növendékek arányszámát.
Eddig
még nem
hallottunk
arról, hogy az egyházi főhatóság
iskoláinkra
vonatkozólag
intézkedett
volna hasonló
értelemben.
Holott
ha szigorú
és szigorúan
betartott
intézkedés
nem történik,
akkor fokozódik
a veszedelem,
hogy
evangélikus
iskoláink
még az eddiginél is jobban
el fogják
veszíteni
"evangélikus"
jellegüket.
Mert a zsidóság
természetszerűleg
fog
még
jobban,
mint eddig,
középiskoláink
felé áramlani
s a különf'éle
gondokkal küzdő
tanintézetek
nem tudnak
majd a sokszor kísértésként,
sokszor
protekcióval.jelentkező.
.könyörgésnek
ellenállni, hacsak szigorú
és szigorúan
betartott
intézkedések
dőre
le nem eresztik
a zsilipet az áradat
előtt. Nemcsak nemzeti szempontból.
hanem egyházi
szempontból
is fájdalmas
volna,
ha egyes
iskol áink
menedéket
adnának
azoknak,
akik

jogosan
szorultak
ki
máshonnét.
Egyházunk
iskolái,
ahogy
mondani
szekták,
egyházunk
"veteményes
kertjei".
Legyenek
valóban
veteményes kertek, de - egyházunk számára
es egyházunkban
is ne csak a jórnóduak, hanem rnindazok számára, akik
istenadta
tehetségükkel
megérdemlik a taníttatást.
Ehhez persze új felelősségtudatra
van szükségünk
iskoláinkra vonatkozólag.

Körlevelet
hozott a minap a pósta egyik agilis
és nagyon buzgó gyülekezetszervezö
lelkészünktől.
Szokássá
lett, hogy a
szórványokat
szervező
lelkészek
az
egész magyar
evangélikusség
lelkiismeretét
hívják fel segítésre.
Ez helyes is. Mégsem
örülhetünk
az említett körlevél nek. Benne nem a ma'
gukra
maradt
szórványhívek
gondozója számol
be munkájáról
és kér
támogatást,
hanem a nagyváros
egyik
részének a szervezője.
Amilyen jogos'
a szórványokért
való
f elelösségtudatnak
az
élesztgetése,
olyan
kényelmes és annyira
jogtalan
az ország evangélikusságához
fordulni ott,
ahol
a gyülekezetnek
megvan
az
anyagi ereje ahhoz, hogy szükségleteiről gondoskodjék.
Kezdünk egyházi
téren, is gyűjtési
dzsungelbe
kerülni.
Idej e volna, ha közegyházi
intézkedés vágná útj át az olyan gyűjtéseknek, amelyek
joggal
kifog ásolhatók.

A rozsnyói pedagógus evangélízácíé
új színt vitt iskoláink
életébe. Teljes
kornolysággal
állította
az ifjúság ne,
velölt Krisztus színe elé, szakított
a
humanizmus
idealisztikus
neveléséveI
és az evangéliumot
szólaltatta
meg a
nevelés döntő kérdéseiben.
Hadd idézzünk itt csak néhány mondatot
Turóczy
Zoltán
püspök
előadásaiból :
"Micsoda az ember? Ez a pedagógia
egyik alapkérdése.
A Biblia felelete
szerint menthetetlenül
a bűn mocsarában fuldoklik,
elveszett
és elkárhozott. az ember. Az evangéliumi
pedagógiának
ezzel az emberrel
van
dolga.
Célkitűzése:
az Istennek
átadott.L.szent"
ember. Ezt. a, célt csak
úgy érheti el, ha alkalmakat
ad arra,
hogyareábízott
gyermeken
a Szentlélek a kegyelem
-munkáját
elvégezhesse. Mert nem mi nevelünk, hanem
az örök pedagógus,
Krisztus."
Adja
Isten, hogya
rozsnyóí
találkozót
még
sok hasonló. követhesse ..
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Valláslanításunk
történetében
u.] korszak
kezdődik
az új tanév kezdetével.
Hatályba
lép
minden fokú iskolában
az új vallastantási tanterv és utasítás, amely Július folyamán
hagyta
~I a sajtót,
hogy
az egész országban
elindítsa
egyházunk
vallástanítás
címéri ismert

EGYHÁZI

tevékenységének
megújhodását.
Az
új tantervet
és utasítást,
amennyire
ez a folyóirat
olvasóit
érdekli,
rnielöbb ismertetjük;
addig
is kérjük
őket, vigyék Isten elé imádságukban
vallástanításunk
valóságos reformját.
Áldás helyett csapás lenne rajtunk, ha
ez a reform
is csak papi ros-reform
maradna.

FIGYELÓ

A lelkészi nemzedék-válság teológiai alapja
és az erdélyi magyar evangélikus lelkészképzés.*)

I

A nemzedékek
és így a lelkésznemzedékek
között is - minden
időben fennállott
egy bizonyos feszültség,
harc, válság. Ez a szembenállás
a korkülönbség révén magától
értetödö
volt. Más az idősebb
és más a fia-o
talabb korosztály
felfogása,
ideológiája,
lelki alkata. A fiatalság
a lelkesültség kora, az idősebb nemzedék a megfontolásé. A fiatalság
véralkatanál fogva türelmetlen,
az általa látott
eredményekkel
elégedetlen,
nem
ismer akadályokat,
az eredménytelenséget
kritizálja,
Az idősebb, tapasztalt kor higgadtan
mérlegel,
sokszor
megfáradt
és megelégszik
kisebb
eredményekkel.
E különböző
természet
az egyházban
is rninden időben surlódásokr a, kölcsönös vádakra vezetett, de végeredményben
ez a nemzedékharc szülte, lehetségesítette
az egyház fo'kozatos előhaladását.
munkája elmélyítését.
Tagadhatatlan
azonban, hogy a jelenkori lelkésznemzedék-válságban
a
természeti tényező mellett egy teológiai tényező is közreműködik,
amely a
század ~Ieji teológiai
szellemben
bekövetkezett
gyökeres
változással
áll
'összefüggésben.
A régebbi nemzedékválságnál
ez a tényező csak nagyon
kis mértékben
működött
közre. Hiszen a teológiának
Schleierrnachertől
a
modern
pozitiv teológiáig
vezető vonala úgyszólván
csak árnyalati
különbségeket
hordozott
magában, míg a Barth hatásaként
bekövetkezett
változás diszkontinuitással
átszelte a teológia történetét
és hatalmas
ugrással
a reformátorok
teológiájához
kapcsolódott
vissza.t")
Barth-nak
a reformja
az Isten igéje sui generis voltának
az újrafelfedezésé ben áll. Az azelőtti kor teológiáj ában is fontos, sokszor központi
szerepet játszott az ige, a kinyilatkoztatás
(Herrmann,
Rítschl), De az idealizmus béklyóiból
szabadulni
nem tudó teológia
soha. sem tudta azt eredeti mivoltában,
hanem
csak mintegy
elhumanizálva
szeralélni.
Emberi
szempontok
szerint nézve, értékelve végül is Isten igéje emberi fogalommá
*) Ezt a tanulmányt
nemcsak
azért közöljük,
mivel bepillantást
enged erdélyi magyar
evangélikus.
tes(véreink0.küzd.elmébe,
han,em azért is, mivel a teológiai
gondolkozasban
bekövetkezett
törés
nálunk' IS erosen
érezteti hatását
5 Igy a cikknek
számunkra
IS van mondamvalója.
Hangsúlyozni
kell azonban,
hogy a teológiai
gondotkodásb-n
bekövetkezett
változás,
nem nemzedékkérdésr
ma a fiatalok
közt is vannak akárhányan,
akik a háború
előtti teológiai
gondolkodás
kitaposott
útjain járnak,
viszont
vannak
idős
-elkészeink.
akik anélkül,
hogy az
új .irány"
híveivé szegődtek
volna,
mégis lsten igéjét hirdetik.
A nemzedékváltozásnak
ehhez
csak annyiban
van köze, hogy a fiatalabb
nemzedék
számára
a teológiai gondolkodásban
bekövetkezett
változás új fogalmai,
kífejezésmódjat
természetszerüleg
könnyebben
hozzáférhetőek.
A
teológiai
gondolkodá.
változásai
egvébként
még nem tejezödtek
be. Barthnak,
akinek életernunkája a már évtizedek
óta lappangó
feszültséget
kirobbantotta,
rnindkét
protestáns
egyház teológusai nagy hálával tartoznak.
Teológiáját
nem lehet avval elintézni,
hogy gondolkodása
.református" (jóilehet
egyre
jobban
integrálódik
a kálvinizmus
felé). Viszont
világosan
kell látni.
hogy Barth nem tudja a valság valóságos
megoldását
adni, és sajnálni
kell, hogy ezt a szocialista
multjából
származó
gátlások
egyre nehezebbé
teszik a számára
(Sxerk.)
**1 E folyóirat
hásábja.n
Urbán Ernő ismertette
Barthot.
Ezért ismétlésekbe
nem akarván bocsátkozni,
olvasóinkat
e cikk újból való elolvasására
kérjük.
E cikkben mintegy ahhoa

kapcsolódunk,
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lett, mint ahogy az Úr lsten is posztulátummá, gondolati szükségképpeniséggé, etikai normává, személytelen tárggyá lett az idealizálódott teológia
számára. Holott lsten élő lsten és igéje az O igéje, nem az, amit az ember
mond Róla. A prédikáció nak sincs más kísértése, csak az, hogy a prédikáló beszél az Istenről, a helyett, hogy lsten beszélne rajta keresztül.
A teológia tárgya Istennek az igéje. Istennek! Amikor azt mondhatjuk: itt
van, beszélt az lsten, mintha előttünk állna! Ez az ige. "Magának az Istennek 'a beszéde, tehát nem valami Isten-ről alkotott dolog, valami levezetett,
másodkézből nyert fogalom, nem is valami Istentől kapott lelki benyomás,
amelyről aztán vissza lehetne következtetni Istenre, hanem az, ahol O
maga, a Deus ipse loquens - ahogy Kálvin szívesen 'használja - van jelen
az O igéjében, Önmagáról nem benyomásokat, hanem saját magát adva."
Az Igének ez a sui generis értelmezése, - jobban mondva - a reformátorok ilyen értelmezésének az újrafelfedezése jelenti a Barth által okozott forradalmat.
Amilyen yégtelenül egyszerűnek látszik az igének ez az önnönmagának való visszaadása, épen olyan rnélyreható
változást okozott a következetes keresztülvitele dogmatikában, etikában, egyházi életben egyaránt.
Sokan csak "új stílust" látnak benne, holott egy, az eddigivel teljesen ellentétes nézöpontot,
teológiai szemléletmódot eredményez. Nem kisebb dolog
fordul meg rajta, mint az, hogy az lsten lsten és nem lehet emberré tenni,
deaz embert sem lehet isteníteni. Isten kiszabadúlt a köréje font humanisztikus' hálóból, az ember ismét az O szavát hallja a magáé helyett.
Akik rájöttek ennek az egyszerű ténynek a rendkivüli horderejére,
nem tudták elzárni magukat Barth hatása elől és akarva - nemakarva kénytelenek voltak újraértékelni
fogalmaikat, teológiájukat. Ez magyarázza
meg azt a körülményt, hogyabarthi
teológia olyan hatást gyakorolt,
mint eddig egyetlen irány sem. Hollandiában, Japánban, Angliában, Középeurópában,
Amerikában egyaránt élénk vitákat és követöket eredményezett, sőt az eleinte mereven elzárkózó északi államok is kénytelenek
nyomásának engedni, - diadalmasan tört be Magyarországra is és az egész
világ egyházi életére felrázó hatást gyakorolt és ez rriagyarázza meg azt
is, hogy hatása alól még legnagyobb ellenfelei sem tudták kivonni magukat.
Ebben az újjáalakulásban még egy rendkívül fontos mozzanat van
számunkra. Barth református. De mert közvetlenülKálvinhoz és nem a kálvinízrnushoz kapcsolódik, egészen a közelébe jut Luthernek is, de nem annak a
lutherizmusnak, amely mélyen elszakadt lutheri tisztaságától. Ige-értelmezése tulajdonképen a Luther igeértelmezése és ezért állanak neves evangélikus teológusok a közvetlen közelében (Gogarten kezdetben, Merz, Asmussen, Bonhoeffer, Diem, Ellwein, Trillhaas, Dehn, Schlink, Wolf stb.),
vagy tőle távolabb, de az hatása alatt (Althaus). Ez maga után vonta azt
is, hogy mindkét konf'esszió újjáértékelődött,
eddigi válaszfalak ledőltek,
kicserélődtek, de az egymás iránti megértés kétségtelenül
nagyobb lett.
Mert a döntő mindkét konfesszióban a - lényeg lett. Ez pedig sok kicsinyeskedésnek az útját szegte és az apologetikának új medret szabott.
Ez a' csak felületesen jellemzett teológiai változás a jelenkori lelkész:
nemzedék-válság főoka. A régebbi, pozitiv-Iiberális szellemű nemzedék alkalmazkodni nem tudó része értetlenül áll szemben a végbemenő változásokkal és végül is megdöbbentő leromlásoknak, az eredeti úttól való
elhajlásnak, idegen szellemnek minősíti az új szellem feltöréseit. holott
az nagyon régi: a reformáció szelleme!
A teológiai gondolkodás terén bekövetkezett változás érezhető feszültséget támasztott az erdélyi magyar evangélikusságban
és különösen
az erdélyi magyar lelkészképzés ügyében, amint az a mult évi erdélyi egyházkerületi közgyűlésen is megnyilatkozott.
A helyzet megértéséhez .tudnunk kell, hogy az imperiumváltozás a
mintegy harmincezer főnyi erdélyi magyar evangélikusságot a lelkészképzés szempontjából a' legnagyobb nehézség elé állította. Ideális természetesen a lelkészjelölteknek evangélikus teológiai főiskolán való neveltetése
lett volna. Erről a tervről azonban érthető okokból le kellett mondani. Az
egyházkerület vezetősége ezért úgy döntött, hogy a hozzánk evangélikusokhoz legközelebb eső református kolozsvári teológiai fakultás vezetőö

,
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ségével és a református
egyházzal veszi fel a kapcsolatot.
A reformátusok
megértő
és előzékeny
felfogása
az ügyet nemsokára
elintézetté
tette. Az
evangélikus
lelkészjelöltek
a református
fakultás
hallgatói
lettek és nemsokára egy külön Luther-Otthonban
helyezkedtek
el, amelynek
vezetője
jelenleg Járosi Andor kolozsvári evangélikus
lelkész, teológiai m. tanár.
A kolozsvári
református
teológiai főiskola ebben az időben sorsdöntő
szellemi átalakuláson
ment át. Tanári kara nagyon hamar átlátta a Barth
által előidézett
változás rendkívüli
jelentőségét,
komolyságát
és dr. Kecskernéthy István kivételével
egyértelműen
melléje állott, megelőzve
ezáltal
a magyarországi
evangélikus és református
teológiai főiskolákat
is. Tavaszy
Sándor dr., a fakultás akkori igazgatója
a dialektikai
teológia
legelső és
legjobb ismertetője
volt, dogmatikáját
is Barth hatása alatt dolgozta
ki.
Imre Lajos dr. a dialektikai
teológia igazságait
viszonyainkhoz
alkalmazva
gyakorlati
síkban dolgozta
ki. Nagy Géza dr. a barthi teológia
előfeltételeit fejti ki, Maksay Albert, dr. Gőnczy Lajos professzorok
szintén ez
irány képviselői.
Az evangélikus
teológusok
egységesen
ez alá a szellemi
hatás alá kerülve, azonnal 'a legélesebb ellentétbe
kerültek
a régi, modernteológiai
szellemmel.
Hozzájárult
ehhez evangélikus
öntudatukban
való
egyre fokozottabb
erősödésük
is, egyrészt a fakultás tanárainak
előzékenysége folytán, akik rendesen kiemelték
az evangélikus
vonatkozásokat
előttük, részint a .Jcísebbségi" érzés révén: a folytonos
vitatkozások,
problémák nem engedték
meg a közömbösséget,
részint pedig a Luther-Otthon
vezetősége
gondoskodása
alapján. Járosi Andor bibliaórákat,
megbeszéléseket tart napról-napra
a tanitványaival,
azonkívül evangélikus
dogmatikát,
liturgikát,
horniletikát
és kat ech etikát tanít nekik. Rendkívül!
szernélyi hatása alól egyetlen teológus sem tudja kivonni magát, és ezen a réven ,még
az első éves teológusok nak is azonnal szívügyévé
válik a teológia és az ige.
Kétségtelen,
hogy az erdélyi magyar evangélikus
egyházkerület
vezetősége az egyetlen
járható
útat választotta,
amikor jövendő lelkészeinek
képzését a kolozsvári
református
fakultás ra bízta s ezt a megoldást
eddig
nem is volt oka megbánni.
Ehhez járul az a körülmény,
hogy teológusaink egy-két szemesztert
a soproni evangélikus
teológiai karon is töltenek.
Igy evangélikus
jellegű nevelésük is biztosítva 'van.
Azonban
mi sem természetesebb,
mint hogy az életbe kikerülve,
a
lelkésznemzedék-válság
az ő révükön
is felidéződik.
Az idősebb lelkészek
részéről felfogásuk,
új szellemük
a "református
szellem" vádját eredrnényezte,a
fentiek után azonban világos, hogy az eltérő teológiai
szellemben van a különbség.
A lelkész-nemzedékeknek
egymás kölcsönös
megértésével, tisztelésével
nem egymás ellen, hanem egymás mellett kell dolgozniok és kölcsönösen az új szellem terjedését
kell elősegíteniök,
mert ez
új felelősséget,
munkát, öntudatot
eredményez,
kicsinyegyházunknak
pedig erre ma égető szüksége van

Kiss Béla.

SZELLEMI· É:LET
"Az ethika mai kérdései"
címén Tavaszy Sándor most megjelent füzete a faj, nép, nemzet, végül
pedig az állam és egyház egymáshoz
való viszonyának
nagy kérdéseit
tárgyalja.
Tavaszy
nem általános
erkölcsi, hanem kimondottan
a keresztyén,
Isten
kinyilatkoztatásának
a
parancsoló
akarata
alapj án álló erkölcsiség
szemszögéből
nézi a problémáit (ennyiben
a füzet címe nem
teljesen helytálló)
és élesen rávilágít

minden emberi adottságnak.
így a fa, jiságnak, népiségnek
és a nemzet aktuális valóságának
is a bűn hatalma
által
megrontott
voltára.
Különös
nyomatékkal
utasít el minden olyan
törekvést,
amely a fajiság,
népiség
és a nemzet önmagában
való értékét
állapítja
meg,
vagy
e természeti
adottságokat
az Isten igéjének követelő akarata fölé helyezi. Különös éllel helyezkedik
szembe
Barth
nyomán a nemzeti szocializmus
gondolatvilágával
s mivel más totalitásos
tö-
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rekvéseket
és az u. n. demokratikus
rendszereket
nem veszi hasonló bírálat alá, azért akárcsak
Barthnál
- nem lehet teljesen elnyornni azt az
érzést, hogy állásfoglalásába
a politikai meggyőződés
is belej átszik. Ez
azonban nem jelenti, hogy mondanivalója így is nem volna megszívlelésre méltó, áll ez különösen
arra,
amit a nemzeti keresztyénség
elutasítása kapcsán mond. Altalában, mint a
barthianus
dialektikusok,
Tavaszy
gondolatmenete
is első sorban a szétválasztásra
és a hamis vélemények
elutasítására
törekszik, jóval kevesebb
benne a pozitiv
útbaigazítás,
kivált
ott, ahol a konkrétumokra
kerülne a
sor. Oe ez nem Tavaszynak,
hanem a
dialektikus
teológia
alapvető
beállítottságának
a hibája. Tavaszy füzete
így is rendkívül
eszméltető,
a mi viszonyaink
közt egyenesen hézagpotló, mivel először szólaltatja
meg magyar nyelven a dialektikus
teológia
szempontjait
életünk
mai
alapvető
kérdéseire
vonatkozólag.
K.

"Új magyar korszak előlt"
ezen a hangzatos
címen adta ki vitéz
Feketekuty
Béla eredetileg
nem a
nyilvánosságnak
szánt
feljegyzéseit
(Budapest,
Cserépfalvy
kiadás,
390
lap). Könyvében
az összes ágazatokra kiterjedő
széleskörü
szervezeti
programot
rajzol meg elsősorban
a
magyar közigazgatás
számára, de azután a gazdasági
és kultúrális
élet
számára is. Nagy fáradsággal
sok tanulságos
adatot
állított
össze, úgyhogy
könyve
hasznos
segédeszköz
azok számára,
akik a mai magyar
élet valamely
vonatkozásáról
gyors
tájékozódást
keresnek.
Az a program
amelyet
Feketekuty
kidolgoz
széleskörü,
mindenre kiterjedő,
egyenesen "totalitásos".
Ha nem is lehet
vele mindenben
egyetérteni,
nagyon
sok a figyelemreméltó
benne, - viszont igen sok olyasmit
is találunk,
ami ma már közhely a közvélemény
számára,
bár még nem va!ósult
meg. Van azután benne sok olyasmi,
ami tájékozatlanságból
származik
és
ami egyenesen
naivan hangzik (hogy
csak egyet említsünk:
az, amit "kereszt-kereszty(1) keresztyén-keresztény" címén ír, 346. Iap). Természetes, hogy valaki nem érthet mindenhez: de akkor jobb hallgatni.
-r.

Rab Gusztáv
"Diana társadalma"
c. regénye
(Budapest, Singer és Wolfner kiadása) a
mai életnek a mindennapi
jelenségett
vetíti elénk. Éles szemmel, kissé keserű szájízzel, aztán megint csüggedt
lemondással
figyeli Rab Gusztáv
az
embert. A jóhírű,
de a jövedelméri felül élő nagyvárosi
ügyvéd,
akit zilált helyzetében
kisiklásra
késztet
a
kínálkozó
"bűn'~ a kalandor,
a nagyvilágtól
megcsömörlött
'modern remete sorban,
éles
ábrázolással
vonulnak
el előttünk.
A hétköznapi
életnek a megfigyelése,
majdnem fotográfia-szerű
ábrázolása
az erőssége
Rab Gusztávnak.
Oe a nagy életproblémának
nincs megoldása,
talán
azért, mert úgy véli, hogy az élet maga sem ad megoldásokat.
Közben,közben
felcsillan annak a meglátása,
hogy az, amit a mai közgondolkodás
már nem minösít "bűn"-nek,
hanem
egyszerű
eltévelyedést
lát
benne,
mégis csak életet megölö, embereket
megrontó,
jóvátehetetlenül
kisiklasztó
bűn, Oe ezt a felismerést
nem vezeti
keresztül.
Ezért fonák a regény befejezése is.
-:-r,

Külföldi folyóiratok.
A Luthertum
(Leipzig,
Deichertkiadás)
júniusi
száma
Hoffmann
György
cikkét
közli
"Tanfegyelem
és vallásos
türelem
Luthemái
és a
lutheranizmusban"
címen.
A [uliusi
szám Hoffmann tanulmányának
befejezésén kívül Fritz tanulmányát
közli
Thumm Tivadarról,
aki a lutheri egyházért küzdött a harmincéves
háború
idején.
A Furche (Berlin, Furche-kiadás)
július-augusztusi
kettős
számában
a
következő
cikkeket
olvassuk:
"Az
élő Krisztus
és gyülekezete"
címen
Griiner
Viktor
a balti
mártírokról
emlékezik
meg, Kirchbach Eszter a
képek
segítségével
való igehirdetés'
címén a művészetek
egyházi jelentőségéről ír, Lilie Assisi Ferencről
közöl szemléletes
képet, Wentzel pedig
Lagarderól.
Pietschmann
Anneliese
egy elbeszélése,
a szokásos
rovatok
kerekítik
le a füzet tartaImát.
Az
utóbbiak
során tanulságos
cikket olvasunk
az Oroszország
határán
élő
balti népek közt folyó munkáról,
a
liturgikus
életről,
az emberről
az
egyház megítélésében,
stb.
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A Deutsche Theologie (Stuttgart,
Kohlharnrner-kiadás)
április-májusi
kettős száma Fezer igehirdetésén kívü~ a következő tanulmányokat közli: Ga/Jing "Isten mint ítélő bíró",
Schlatter Adolf "Jézus és Pál 'apostol", Lohtneyer "Az őskeresztyén sakrarnentumokról"; a két utóbbi foly-

tatódik még a júniusi füzetben is, Az
utóbbi ezeken kívül még setaeun tanulmányát tartalmazza Jézus rnegkisértetése Máté-Lukács szerinti elbeszélésének
a krisztológiájáról
és
Rückert megjegyzéseit a Biblia-revizióval kapcsolatban.
K.

Hallgass meg minket Úr lsten
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Áldj meg minket, népeidet,
Oltalmazzad seregedet,
Felmagasztaljuk szent nevedet,
Hallgass meg minket, Uram lsten!

Ne nézzed sok bűneinket
S meg ne számláljad ezeket,
Te szent Fiad'ért segélj minket,
Hallgass meg minket, Uram lsten!

Mutassad meg jóvoltodat,
Lássuk irgalmasságodat,
Vedd el mirólunk haragodat,
Hallgass meg minket, Uram lsten!

Azt mondják a pogány népek,
Istene ninésen e népnek.
Légy segítséggel te népednek,
Hallgass meg minket, Uram lsten!

Dícséret Atya Istennek,
Fiának, Krisztus Jézusnak
t:s vígasztaló Szent Léleknek,
Dícséret a Szenthárornsáqnak.
XVI, század.
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EGYOTT ISTEN ELŐTT
Valamit tesztek, lélekből cselekedjétek,
rnint az Úrnak és nem embereknek! Az imádságban
állhatatosak
legyetek!
(Kol. 3, 23; 4, 2a.)
Augusztus
folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,
. hogy nem szoktunk
rendszeresen
imádkozni
azokért,
akik életünk külső
rendje felett őrködnek,
- hogy nem visszük Ö eléje a rendfenntartás,
jog szolg éltatás, honvédelem
hivatalviselőinek
terhét, - hogy különbséget
teszünk cselekedeteink
és embertársaink
között a rájuk vonatkozó
imádkozás szempontjából;
adjunk hálát az Istennek,
hogya
világi felsőségnek
erőszakkal
ésfegyverrel
is szabad gondosked'
niá réletürtk, családunk,
javaink biztonságáról,
- hogy a katonai
hivatás
összefér a keresztyén
hitben való hűséggel,
- hogy magyar
népünknek
lehetősége
van önmaga
megvédésére,
- hogy államunkban
drága intézménye van az igazságszolgáltatásnak;
könyörögjünk
az Istennek,
hogy egyházunk
a törvény hirdetéseker
tisztán tanítsa a felsőségért,
katonaságért,
a rend és jog állandóságán
dolgozókért
történö
imádkozást,
hogy egyházunk
alkalmas és alkalmatlan
időben bátran hirdesse a világi
hatalmasoknak
az
ítéletét,
akaratát
és kegyelmét,
- hogy semmikor
ne lankadjunk
el az egymásért
való imádkozásban,
- hogy még ellenzéki
álláspontunk
miatt se hagyjuk
el az állam vezetőiért
és hivatalnokaiért
való könyörgést,
- hogy akármilyen
körülmények
között, békében-háboruban naponként
fáradhatatlanul
imádkozzunk
rnindennapi,
közönséges
'Ö

szükségünkért.

Mindennapra
való reggeli - esti imádság:
Oh örök felséges
Atya,
mindenható
Úr lsten! Hálát adok Te szent Felségednek,
hogy engemet
a
Te képedre
és hasonlatosságodra
semmiből teremtettél!
Megváltó
Fiú Úr
lsten, hálát adok Te szent Felségednek,
hogy engemet
a Te szent véred
által az örökkévaló
kárhozatból
megmentettél.
Megszentelő
Szent Lélek
Úr lsten, hálát adok Te szent Felségednek,hogy
engemet az igaz keresztyén
hitben részessé tettél. Teljes Szentháromság, egy örök Úr lsten, hálát adok
Te szent Felségednek
minden énvelem közlött
sok lelki és testi jótéteményedért,
nevezet szerint, hogy engemet
ez elmult éjjel (e mai napon)
ingyen való irgalmasságodból
és jóvoltodból
megoltalmaztál
minden kártóI és veszedelemtől,
és kérlek Tégedet,
hogy énnekem minden bűneimet,
melyeket egész életemben
cselekedtem,
és melyekkel
Te szent Felségedet
• tudva vagy tudatlanul megbántottam,
megbocsásd,
és engemet e mai napon
(ez éjjel) kegyes irgalmasságodból
tarts meg. Mert én magamat,
lelkemet,
testemet,
enyéimet, mindenemet
a Te szent kezedbe ajánlom. A Te szent
angyalaid
legyenek
énvelem, hogy az ördögnek
soha semmi hatalma
és
birodalma
énrajtam
ne lehessen. Ámen.
,
(A Magyar Lelki Óra harmadik
része után, 1732-ből.)
Katonák
imádsága:
Seregeknek
Ura, győzhetetlen
lsten, ki a hadakozásnak
és a békességnek
egyaránt
Ura vagy, Te hiv tál engemet hazám
oltalmára,
a Te nevedben indultam
el, kérlek, segíts meg, légy az én oltalmazó Istenem. Ruházz fel erővel, hogy a fáradalmak
terhét békén hordozhassam.
Add, hogy engedelmes
legyek előljáróimnak.
Légy nekem bátorságom.
Uram, nem az én erőmben
és fegyveremben
bízom, hanem a
Te segítségedben.
A Te kezedbe ajánlom magamat, Te viselj gondot rólam.
Ha neked úgy tetszik, vezess vissza szüleim házához,
családom körébe,
de ha azt végezted,
Uram, hogy életemet elszakasztod,
megnyugszom
tetszéseden. Légy velem rnlndenkor, hogy minden körülmények
között bizonyságot tegyek Rólad: Atya, Fiú, Szentlélek
egy igaz Istenről. Ámen.
(Kovács Sándor: Keresztyén
Imádságos
Könyv nyomán, 1899-ből.)
Szerkesztésért
Baross-nyomda:

és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Uzsaly és Koncz nyomása Gyór, Andrássy-út 24.

MEGJELENT
a Keresztyén

Igazság

kiadásában:

BORNEMISlD PÉTER
1535-1584.
A XVI. SZÁZADI MAGYAR MŰVELŐDÉS
ÉS LELKISÉG TÖRTÉNETÉBŐL.
I RT A:

SCHULEK

TIBOR.

A XVI. század egyik legnagyobb magyar
személyiségének, evangélikus egyházunk
büszkeségének izgalmasan érdekes életrajza és tanításának tüzetes ismertetése
nem hiányozhatik egyetlen magyar evangélikus művelt családnak könyvtárából!
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A 450 oldalas, 56 szövegközti képpel és
8 műmelléklettel
megjelent mű ára:
fü zve 8.60 P, fé I vá szo n kötésben
10.50, eg észvá szo n kötés be n 11.- P.
Befizethetó a Ker esz t y é n Iga z s á g
45031 számu
csekkszámláján
az összeg rendeltetésének feltüntetésével.

MEGHIVÓ.
IZ EYI.G~LlKUS EYI.G~LlZALÓ

MOZ.GILMIK

~S EGYESÜLETEK

. O.RSZÁGOS

EVINGÉLIZÁCIÓS

KONFERENCIÁT

rendeznek augusztus 26-án d. u. 1/2 5 órától 29-én estig KlotildlIgeten, Piliscsaba mellett a Fébé Egyesület telepén. - Akik vágyódnak
lelki csendességre .és lsten kegyelmének megtapasztalására, jőjjenek el a
konferencIára. - Hivatalosak a gyülekezeti evangéllzáclók által létrejött
ima- és bibliaórai közösségek tagjai ls. - A konferencia közös tárgya:

KRISZTUS GYŐZ!
A reggeli áhitatok és bibllakörök után egy délelőtti, egy délutáni és egy
esti áhitat lesz. A délelőtti előadásokat egy evangéllzáló Igehirdető tartja.
A többieket a különbözö
m oz gal m a k és egyes üle tek képviselői.
Személyes beszélgetésre és elcsendesedésre sok alkalom ny!1lk.
Jel en tk e z nl lehet augusztus to.-Ig Urb á nEr n ő evangélIkus
lelkésznél (Budapest, lll., Bécsi-út 92. fszt. 9.) A részletes tudnivalókat és
a munkarendet megkapják a jelentkezők. Aki vasutI kedvezményre Igényt
tart, jelezze jelentkezésekor. - A konferencIa költségei: szállás, ellátás
összesen 7 P. Jelentkezési dlj 1 P.
A rendezöblzoHság.

Megjelent

munkatársunknak

J-eJW.h J2áJdJJ--nak ui

kiinlJM:

címen' 20 igehirdetésból
és 5 előadásból álló új szempontú
gyiijtemény. Valamennyi darabja egy tárgykörben mozog: a
Harmadik Hitágazatba
tartozó bibliai üzenetet prédikálja.
Mit mond az ige: egyházról, gyülekezetről, Szentlélekben járókról,
Isten beszédéről, törvényről,
evangéliumról,
szentírásról, prédikációról, templomról, igehallgatásról, szentségek vételéről, hitről, a szente'k erkölcsi életfolytatásáról,
egyszóval: a Szentlélek táboráról, - elejétől végig erről van
benne szó!
Luther és a reformáció igehirdetésének fontos része volt
ez! Ezt az örökséget újra közkinccsé
tenni ma egyházunkban, ez a szerző célja.

Megrendelheti

elmén: BUDAPEST,

Csekkszámla:

Baron-nyomda:

35,332. -

VII., IRUI·OT

66. Ill. 24.
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A kb. 11 ives könyv ára: 3 pengő.

UBaly éa Koncz Gyór, Andrássy-út 24. -
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