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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korsz erű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyújtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja. tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok Ielöl, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról kőzérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hüség alapján való tömörítését és egyházi életünk megujhodását.



Bűnné lett érettünk.
Élil Éli! Lama sabaktani? Máté 27, 46.
Béküljetek meg az Istennel, mert azt,

aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk,
hogy mi lsten igazsága legyünk őbenne.

'. II. Kor. 5, 21.'

Utolsó szenvedésének minden mozzanatát végig kíséri a lelkem. Látom
roskadozni keresztjének súlya alatt s arnint letépik róla a ruhát. Hallom a
tompa kalapácsütések közt keze és lábatöve csontjait ropogni. amint ~I nagyr
fejű ácsszögek keresztül furódnak tagjain. Látom, miként támasztják fel a
szégyenfát s döngölik keményre a köves földet lábai alatt. Hallom, a legyek
és bögölyök dongását, amint ellepik mezítelen testét, vérző sebeit. Látom, mint
tüzesedik ki ibőre a délelőtti nap tikkasztó hevében, míg csaki a déli illagy
elborulás könnyebbséget nem hoz. Hallom a tömeg gúnyolódását és az, asszo-
nyok sírását. Látom, amint utolsót vonaglik teste s magát Istennek ajánlva
lelkét kileheli.

S amint elmélkedem e teljességében soha Iel nem fogható tragédia felett,
-.- amelyről tudom, hogy az én életem számára is UJ Legnagyobb jelentőségű
esemény, - egyre világosabban látom, 'hogy legnagyobb szenvedését nem' a
testi kínok jelentették, nem is az emberek okozta lelki fájdalom, hanem alz
a belső állapot, amelyben akkor gyötrődött, amikor ezek a szavak törtek elő
belőle: sn Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! -

Isten egyszülött Fiát, a Krisztust váltságul küldte a világba, engesztelő
áldozatul az emberiség bűneiért,

Mi is tulajdonképen a bűn? A lopás, hazugság, harag meg a többi? Jól
vigyázzunk, mert mindez és a számtalan egyéb csak tünet, mint! tüdöbajnál
a láz, vagy szegénységnél a rongyos cipő.

Lényegében' a ·bűn állapot: az Istentől való elszakadottság állapota,
az ember alapviszonyának megromlása, amely a többi életvonatkozásban szük-
ségszerűen zavarokat okoz.

Minden embernek végzetes élettényezője. Az istentelennél inkább másolt
tapasztalják, az istenfélő inkább önmagán észleli. Minél elrugaszkodottabb
valaki, annál inkább szenvednek mások" minél jobb, annál inkább szenved
maga alatta. Minél gonoszabb valaki, annál nagyobb a gyönyörűsége a bün
elkövetésében, minél istenfélőbb, annál nagyobb a fájdalma a bűn megta-
pasztalásában. - Mert minél bensőségesebb egy életközösség Istennel, annál
fájdalmasabb a megszakadása. - .

Jézus tökéletes közösségben élt Istennel." Az elszakadás lehetőségének
gondolatát is lerázta magáról a pusztai megkísértetés alkalmával s az Atyában
maradt még a gecsemánékerti tusakodásban is.

Hogy azonban az igazságos Isten kiengesztelése teljes Legyen a végte-
lenül bűnös emberiség vétkeiért, az engesztelő áldozatnak is végtelennek kel-
lett lennie: Jézus nem szakadt el Istentől, azért maga az lsten «hagyta el» Ot!

A bűn az Istentől való elszakadottság állapota. Isten Jézust ebbe is bele-
taszí botta ! Aki bűnt nem ismert, azt bűtuié tette érettünk. Ime, hogy megeleve-
nednek Pál apostolnak e szinte érthetetlen szavai!

Mennyi bánatot, gyötrődést szeréz nekem, aki pedig gyarló, esendő
ember vagyok, valahányszor vétkes tetteimből, mulasztásaimból rádöbbenek
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Istentől való -elszakadottságomra í - Mennyivel nagyobb szenvedést jelenthec
telt az Atyával való közösség megszűnése annak, aki bűnt nem ismert. Mícsoda
feneketlen örvénye a fájdalomnak!

Emberi 'elme a pokol minden kínját nem képzelheti olyan szörnyűséges-
nek, mint a bűnné valásnak azok az örökkévalóságot jelentő percei vagy
órái voltak!

S mindez énérettem!
Kiengesztelésül az én vétkeimért, hogy Istennek igazsága igazzá nyilvá-

níthasson engem is! Megváltásul tehetetlen elesettségemből, hogy áttörje a
bűnnek lelkemet Istentől elszigetelö falát s belém árassza az Atya szeretetének
életújító energiáit!

Elvégeztetett! Evvel ;a sóhajtással véget ért az (elszakadottság átka, a
szenvedés mélypontja s kezdetét vette az ÚjÉlet.

Jer Testvérem, kapaszkodjunk azért hittel a Megváltó Krisztus átsze-
gezett kezébe, hogy vissza emeljen az Atyához s ereje általjárjon minket, mím
a mágnesnek ereje a hozzá tapadó parányi vasszemet ; hogy legyünk új teremt-
ménnyé' a megváltott lelkek új életének boldog birtokosai.

Schulek Tibor.

Zsinat előtt,
Magyarországi evangélikus egyetemes egyházunk az 1891--94-iki zsinaton

állapította meg most is érvényben levő alkotmányát. Eogyez az, alkotmány
változtatásra szorul, azt már a háború elötti években megérezte az egyházi
közvélemény. Már az 1912-i}ü egyetemes közgyűlés elhatározta új zsinat tar-
tását. A zsinat 1913. december 8i-án össze is gyült és miután 4 ülésben meg-
állapította tárgyrendjét és kíküldötte a .szakbizottságokat, elnapolta magát.
1914"hen kitört a világháború, melynek folyamában a zsinat tartásúval szem-
ben egyes helyekről már előbb is hangoztatott aggodalmak érthetően annyira
hatalrnukba kerítették az egyházi közvéleményt, hogy a zsinat 1916. október
4-én tartott ülésében dolgavégezetlen egyhangúlag leírnondotta feloszlását.
Abban az időpontban kétségkívül ez volt az egyedül helyes megoldás. 1918-19-
ben bekövetkezett a nagy összeomlás és ezer éves hazánkéval együtt magyar,
honi evangélikus egyetemes egyházunk szőrnyű megcsonkulása, A huszas évek
során bekövetkezett nemzeti és egyházi újraéledés folyamában a zsinattartás.
szükségének az érzete is - új motivumokkal bővülten - újra éledt. Az 1913~iki
zsinattal kapcsolatban készült terjedelmes elömunkálatokat sem akarta az
az egyház kárba veszettnek tekinteni. Az előmunkálatok újra megindultak s a
múlt évi egyetemes közgyülés leírnondotta a zsinat egybehívását, melynek vég-
rehajtása még ebben az évben :várható. Meg kell azonhan [egyeznünk, hogy,
mint már 1912-ben, úgy most is csak LL, n. «nooelláris» zsinatról van szó, tehát
olyan zsinatról, mely l.ényegbevágó reformok kizárásával meglevő egyházi
alkotmányunknak csupán egyes pontokban való módosítására és kiegészítés ére
van hivatva.

Kérdés tárgya lehet, hogy egyházi alkotmányunk nem szorul-e rnélyebbre
ható átalakításra, mint a mjlyent legy csupán «novelláris» zsinat 'végezhet
rajta és hogy magának a zsinati munkának folyamában nem tűnik-e majd ki
az, hogyegyházunknak kár volt a zsinat novelláris joellegének hangsúlyozá-
sával kezét 'előre megkötnie,

Az én véleményem az, hogy egyházi alkotmányunk terén tényleg gyöker
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Ilesebb reformokra volna szükség, mint amilyeneket egy pusztán novellárís
zsinatnak módjában van keresztülvinni. Nem tagadom, hogy meglevő egyházi
alkotmányunk sok tekintetben «ideálisnak» mondható, ideálisnak különösen
annak a «szabadelvű» protestantizmusnak a szempontjából, melynek uralma
alatt létrejött. De mégis kérdés, mennyire felel meg egyfelől egyházunlo hit-
vallási alaptételeinek, másfelől a gyakorlati élet követelményeinek.

Az előbbi vonatkozásban csak arra akarok reá mutatni, hogy egyháza
alkotmányunk elvi hátterét többé-kevésbbé tudatosan, .az a 18. századbeli
«felvilágosodás» korából származó felfogás alkotja, :mely az egyházat egyes
hívőknek gyülekezetekké s a gyülekezeteknek «közegyházzá» való tömörülé-
séből származtatja: egyesületi elv, collegializmus. Ez a felfogás, mely az egy-
házat alulról, az egyes hívőkből és gyülekezetekből fokozatosan felépülő val-
lásosegyesüIetté változtatja, világos kifejezésre, jut az Egyházi Alkotmány
1., 11. és 2'4. §-aiban: «A magyarországí ágostai hitvallású evangélikus ke-
resztyén egyházat híveinek összessége alkotja.» (1. §.) «Az ágost. hitv. evang.
egyházban minden hatalom az egyházközségböl ered.» (11.· §.) «Ágostai hit-
vallású evangélikus keresztyéneknek közös vallásgyakorlat végett szervezett
testüloeteegyházközséget (gyülekezetet) képez.» (24. §.) Ez a gyakorlati célból
szervezkedő egyesület gondolatát 'valló felfogás 'nem egyeztethető össze az
Ágostai Hitvallás 7, cikkely évei, mely szerint: «Az egy anyaszentegyház örökké
megmarad. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, melyben az evangélíomot
igazán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.» E szerint világos,
hogy az egyház az egyes híveknek közös vallásgyakorlat céljából egyénenként
és időnként való szervezkedésén fö!ülálló, örökkévaló, tehát Istentől való
életvalóság és hogy az 'egyházra nézve az evangéliomnak tisztán és igazán
hirdetése és a szentségeknek helyes kiszolgáltatása bír alapvető és lényeg-
alkotó jelentőséggel, nem pedig egyeseknek közös vallásgyakorlat céljából
való szervezkedése. Szintúgy nem egyeztethetők össze az E. A. idézett §:,ai
az Ágostai Hitvallás 5. cikkelyével, «az 'egyházi hivatalról»: «Hogy erre a
hitre eljuthassunk, azért rendelte Isten az egyházi hivatalt az evangéliom ',lij;,rI.
detéséreés a szentségek kiszolgáltatására.» E szerint az egyházi hivatal nem.
«közös vallásgyakorlat céljából szervezett testület» megbízásán, hanem isteni
rendelés en alapul és mint isteni rendelés en alapuló hivatal eluileq; megelőz
mínden «közös vallásgyakorlat céljából» való szervezkedést, Ha megengedjük
is azt, hogy különbség tétessék az egyház vallásos (Lelki, hitelvi) és jogi (szo-
ciologiai) fogalma .között, mégis meg kell kívánnunk, hogy az egyház jogi
szervezetének szabályai (az egyházi alkotmány §-ai) ne tartalmazzanak sem-
mit, ami az egyház vallásos fogalmának meg nem felel. - De reá kell mutat-
nom arra is, hogy az E. A. 133. §t:,a, mely kirnondja, hogy «a püspök kizáró-
lagos joga és rkötelessége a lelkészavatás- , egészen más elvi alapon áll (t. i.
az Ú. n, episzkopalizrnus alapján), mint. a 11. §. Ezt nem azért említern meg,
hogy a 133, § megváltoztatását kívánjam, hanem csupán azért, hogy) a 11. §
egyoldalúságára ebből ,a szempontból is reámutassak. A 133. §-t nem lehet a
11. §-ból «Ievezetni.»

Gyakorlati szempontból azt kell kérdeznünk, hogy Egyházi Alkotmá-
nyunk rendelkezései, még ha eszmei egyházjogi szempontból tetszetősek is
vagy mint mondottuk : ideális ak, - mennyíre felelnek meg a gyakorlati' él-et
szükségleteínek. Ebben a tekintetben kétségtelen, hogy Egyházi 'AlkotmáL

nyunk rendelkezései csak akkor volnának :igazán hatályosak, ha gyülekeze-
teink szavazati joggal bíró tagjainak többséget mindenütt olyan egyház-
hivek alkotnák, akik az egyháznak az ige és a szentségek erejéből táplálkozó
istentiszteleti közösségében állandóan benne élnek és ennek megtelelöen



folytatják úgy magán. mint nyilvános életüket. Sajnos azonban a valóság
ennek a feltett ideálnak nem felel meg, aminek elszornorító bizonysága sok
olyan - különösen választási - visszaélés, mely a gyülekezetek s egyházunk
igazi érdekeivel és erkölcsi méltóságával homlokegyenest ellenkezik, de az
autonom többségi elv révén mégis törvényes formába tud öltözködni s azért
az érvényben levő alkotmányjog alapján leküzdhetetlen. - Ugyancsak gya-
kerlati szempontból hibáztatnunk kell azt ,is, hogy érvényben levő Egyházi
Alkotmányunk sok olyan rendelkezést foglal magában, mely túlságosan a
részletekbe vág s azért nem törvénybe, hanem szabályrendéletbe való. Hogy
ezen túlságosan részletes törvényszabályokkal egyházunk mennyire megkö-
tötte magát, annak egyik j-ele az is, hogy most, 40 év mulva is csak «novelláris-
zsinat tartására tudta elszánni magát, hololt egyházi közvéleményünk terén
itt is, ott is dereng, annak tudata, hogy mélyebbre ható reformokra volna
szükség. A novelláris zsinat révén a paragrafusoknak eddig is túlságos nagy
száma s ennélfogva az a megkötöttség, melyen megint csak egy új zsinat
változtathat, még tovább fog növekedni, - nem: csekély kárára a változó
viszonyokhoz alkalmazkodni tudó képességnek.

Mindezen okokból az Egyházi Alkotmány gyökeres átdolgozását tartanám
szükségesnek, .mégpedig úgy, hogy a \zsinati alkotmány az vegyes fejezetekbe
tartozó joganyagnak csupán alapelveit állapítaná meg egyházunk hitvallási
[ellegének, jól felfogott érdekeinek és a gyakorlati élet múlhatatlaní követel-
ményeinek megf1elelően; az összes részletekbe vágó anyagat pedig a szabály-
rendeletalkotás terére kellene terelni, ami együtt véve az eddiginél' sokkal
nagyobb mozgásszabadságot biztosítana egyházunk alkotmányos életének. Alta-
lában arra kellene tőrekednünk, hogyegyházunknak most túlságosan nehézkes
és költséges közigazgatási szervezetét az életbevágó egyházi érdekek minden
irány ú megóvása és biztosítása céljából minél egyszerűbbé, minél akcióképe-
sebbé és ezzel együtt minél olcsóbbá tegyük. Ezt a célt az egyházkormányzat
különböző fokozatain műkődő felelős tisztviselők és kisebb tagszámú bizott-
ságok (presbiteriumok vagy konzisztoriumok) jogkörének -és ezzel együtt
egyszersmind természetesen felelősségének is kiterjesztésével kellene és le-
hetne elérni, - míg az ebben az esetben ritkábban is tartható közgyűléseknek
inkább beszámoló és reprezentatív jelleget, •magasabb színvonalat és több,
az egyház lényegének és hivatásának megtelelö lelki, szellemi tartalmat le-
hetne és kellene adni.

Ez volna nagyjából egy a mai korban hivatása magaslatán
álló egyházi zsinat feladata. De az adol t viszonyok között józanul
és lelkiismeretes en számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy egyházegyetemünk ,
egyelőre csupán «novelláris» zsinat tartását határozta el, - amire nézve' két-
ségtelenül erősen közrehatott az a körülmény is, hogy egyházunk anyagi hely-
zete nem 'engedi meg egy esetleg hosszabb ideig folyó zsinat tartását. Erre
való tekintetből csak azt kívánhatj uk, .hogy a novellárís zsinat igyekezzék,
amennyire mint ilyen az adott körülmények között megteheti, Egyházi Alkot-
mányunkat a jelzett irányban átdolgozni és legalább egy lépest tenni annaki
célszerűbb kialakítása felé. A novelláris zsinatnak a zsinati bizottságtól kidol-
gowtt munkaterve reményt ad arra,' hogy ez legalább egyes pontokon meg
fog történni. r

A zsinati munkaterv egyes pontjaira nézve ez alkalommal csak a köveb-
kezőket legyen szabad megjegyeznem.

1. Amennyiben «a hitvallás törvénybe iktatása» tényleg megtörténik.
természetesen az Agostai Hitvallásnak kűlön kiemelése mellett, egyházi hit-
vallási iratainknak a Konkordia-Könyvben foglalt t összességéről lellet cn],;
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szó, mely a három egyetemes keresztyén hitvallást is magában foglalja. Ehhez
2. hozzáfűzöm azt, hogy a hitvallás törvénybe iktatása lehetövé teszt

majd azt, hogy egyházunk hitvallási jelzőjét a borzasztóan hosszadalmas
«ágostai hitvallású evangélikus keresztyén» helyett «evangélikuss-ra egyszerű-
sítsük. Míután a protestáns testvéregyház hivatalosan is az egyszerű «refor-
mátus» jelzőt vette fel, örüljünk annak, hogy az «evangélikus» jelzőt minden
félreértés nélkül használhat juk s így remélhetőleg kiküszöbölhetjük az örökké
bosszantó «ág. ev.» és hasonló kitételeket,

3. Az E. A. 11. §-ának nemcsak «félremagyarázást kizáró szövegezésére» ,
hanem a fentiek értelmében való átszövegezésére kell törekednünk.

4. A presbiteri rendszernek a magasabb önkormányzati fokozatokorr
való kiépítése különösen alkalmas arra, hogy ezen az úton egyházi, közígaz-
gatásunk egyszerűsítését megvalósítsuk

Az kétségtelen, hogy a zsinat mint novellárís zsinat is súlyos, feladatot
ró azokra, akik irányításában és munkájában részt vesznek Bízzunk egyhá-
zunk kipróbált vezetőiben, hogy Isten segedelmével a mostani nehéz körül-
mények között is meg fogják találni azt az útat, melyen a zsínat egyháeunk
igaz javát szolgálhatja és előmozdíthatja.

D. Dr. Prőhle Károly.

ft középískolaí reform.

1

Immár hosszú évek óta nyugtalanságban él a magyar középiskola, ami
rnunkája sikerét nem kevéssé befolyásolja. Hiszen igaz, hogy a háború és az
ezt követö évek mindenben forrongast idéztek elő, de a magyar középiskola
életében nem csupán ez a nagy esemény hozta a nyugtalanságot, mert már a
háború előtt is hangzott el kívánság, mely reformot, változtatást kívánt, Idő-
vel mindennek alkalmazkodnia kell a változott körülményekhez. Mégis állan-
dóságot teremtett Tréfort 1883:-i törvénye, a XXX. t-c., mely a fiúközépiskolák
alaptörvénye s melyet világosságban azóta sem mult felül semmi rendelkezés.
A leányok részére a kilencvenes évek hozták az első leánygimnáziumot, mely
helyes elgondolásból egészen más volt azonban, mint a fiuk gimnáziuma. A
lányok addig csak polgári iskolában, 'vagy felsőbb leányiskolában tanulhat/-
tak. s így nem j uthattak el a fiúk képesítéséhez, érettségihez. Ekkor nyilt
meg elöttük az egyetern kapuja is, s 'ez parancsolta azt, hogy ha már a képe-
sítés egyenlő lett, a képzés is hasonlóvá legyen.

A fiúgimnáziumokban nagy változást idézett elő 1890-től a görög nyel-
vet pótló tárgyak bevezetése. Ezt az az elgondolás termette, hogy bármilyen
szép is a klasszikus műveltség, a görög nyelv, nem mindenkinek van erre
szüksége : már kezdődött ezzel az az irányzat, mely az «életre nevelés» jer~
szavával hasznossági szempontokra hallgat, s ennek értelmében gyakorlati
életre kíván képezni a tudós iskolában is. Igy csúszott lefelé a görög azon
a lejtőn, melynek végén teljesen kiszorult a középiskolák nagy részéből. A
mostaní felnőtt nemzedék legnagyobbrészt már görögpótlós gimnáziumban
tanult, mely így már nem: felelt meg a humanisztikus gimnázium ideáljának.
Kettős felső tagozatának egyikében görögöt tanított, másikában pedig helyette
görögpótló irodalmat és rajzot. Bizony volt iskola, hol már alig tanult valaki
is görögül, s így a hangulat lassanként éleződött a humanisztíkusi gimnázium
ellen, melyet éppen a görög nyelv miatt maradinak bélyegeztek. S csak mivel
az egyetem tenntartotta kívánságát és előnyben részesítette a görögnyelvű
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gimnáziumot, maradt ez az iskolák elitje, Meg kell mindjárt itt állapítanunk,
hogy már a görögpótló bevezetésevel .megtört a humanisztikus gimnázium
egyeduralma, s így természetes folyamat volt a későbbi reform.

A leányok gimnáziuma s-ohasem volt teljesen ugyanaz, mint a fiúké:
itt görög nyelvet mindig csak mint nem kötelezö rendkivüli tárgyal tanítottak
az igen kís számban érdeklődő lányoknak. Az Ő «álgimnáziumuk» egyeduralma
ellen is komoly következményekkel járó lépés történt 1920-ban, mlkor egy-
házunk Raffay Sándor, bányakerületi püspök .tervei szerinL megszervezte
Budapesten a négy polgárira épült három évfolyamú továbbképzőt : ez modern
nyelvekre alapította létezését. S bár államérvényes bizonyítványt nem tudott
nyujtani, kétségtelen, hogy 'elgondolásával irányt .tört a jövő számára, báll"
ezt hivatalosan nem vallják be. Mégis ez az irány érvényesült, a legujabb két
középiskolaí törvényben: a fiúkőzépiskolákról szóló 1924. évi XI. és III leány-
iskolákra vonatkozó 1926. évi XXIV. t.-c.-ben. Klebelsberg Kunó gróf ezen. al-
kotásai a korszellemnek feleltek meg: igazán a vajudó Imr alkotása mind-
kettő. Ha ezzel a két törvénnyel megállapodott volna minden, talán\ teljesen
kialakult szervezete igazolta volna alkotóját, De bizony, még míelőtt felépült
az új középiskola, úgyszólván évenként (toldozta maga alkotójuk rendeleti
úton a törvényt, s így az a szokás alakult ki, hogy a törvényt rendeldekkel
alakították, javították, rontottak, s ez eljárás semmiképpen sem volt helyes.
A fiúisk-olák részére tehát 1924-ben az akkori tényleges állapotot rögzítette
meg Klebelsberg : t. i. volt -Iatín-görögöt tanító gimnázium, latin és modern
nyelvet tanító reálgirnnázium (tehát a bifurkációs régi gimnázium két nevet
kapott) és megmaradt a modern nyelvet és természettudományokat tanító
reálískola, Új csupán az -elnevezés volt. De egyúttal életképesebb é lett a görö"
göt nem tanító középiskola az addiginál, melyben görögpótló irodalmat taní-
tottak nem elegendő óraszámmal ellátott tanárok lés rajzoktatásban részesül-
tek azok a növendékek, kik görögöt nem kívántak tanulni. Ehelyett egészséges
irány volt az, hogy a klasszikus nyelv helyett modern nyelvet lehetett tanulni
a középiskolában. Mindhárom tipus (tehát a l'eál is) képesít egyetemre, a
képesítés tehát most már egyenlő - !legalább papíron. Valójában azonban
csak növekszik az ellenszenv a reáliskelával szemben, mivel most már a reáFi
gimnáziumban is lehet második modern nyelvet tanulni s így csale életképte-
lenebb lesz a reáliskola, a !magyar középiskolák e hamupipőkéje. Kezdődik
azonban a tarkaság, mert most :a francia mellett angol, sőt olasz 'nyelvet is
tanítunk, melyet nem a legszerencsésebb rbeosztás szerint állítanak be ali
egyes intézetekben. Közönségünk jelszavak után megy: a reálgimnázium kell
neki, mert a modern nyelvektől az életre nevelés jelszavának megvalősulását
reméli. Azért következik be azután a keserves csalódás, midőn az iskola nem
tudja az eléje tűzött gyakorlati célt megvalósítani - mellesleg megjegyezve,
nem is lett volna szabad' eléje ilyen gyakorlati célt tűzni, hiszen ez leszál-
litotta magas szenemi színvonaláról, Igazi célja: a magas általános müveltség
adása, szenvedett e rákényszerítert gyakorlati cél rniatt.

Evangélikus egyházunk sem tudott a kerszellemnek ellenállni. Összesen
hét fiúgimnáziuma közül csak kettőben tartotta meg a gimnáziumi tipust, mind-
kettő a bányakerületben van: Budapesten és Szarvason. A többiből reálgim-
náziumok alakultak: a banyakerületben Aszódon és Békéscsabán. a Dunántúl
Bonyhádon és Sopronban, a tiszai kerületben Nyíregyházán. Rövid idő mulva
azonban szükségesnek mutatkozott az, hogy az arra vágyóknak görög nyelvet
is tanítsanak reálgimnáziumaink : lelkészképzésünk egyenesen parancsolta,
hogy egyházi középisleoláink görög nyelvvel is felszeteljék papi pályára ké-
szülő ifjúságunkat. Igy mindenütt behoztak a görög nyelvet mint rendkívüli
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tárgyat. Ezzel már lényeges közeledés állolt be a két iskolafaj közőtt ; s még
közelebb jutottak azáltal, hogy viszont a gimnáziumokban néhány éve meg-
engedte a miniszter azt, hogy a görög nyelvvel párhuzamosan második modern
nyelvet tanítsanak. Tehát megvolt újra a görögpótló, de egészségesebb' alak-
ban, mert nyelvet adott a nyelv helyett, nem pedig ügyességi tárgy at. Ezzel
azonban a gimnázium sem volt már az igazi gimnázium, rnerf nem csupán
a klasszikus műveltség otthona volt, s a reálgimnáziurn is áthajlott a klasszi-
kus gimnázium felé. Még jobban elhomályosította a válaszfalakat. hogy az
utóbbi években a reáliskola is tanít felső osztályaiban Iakultatíve latint:
íme, már minden fiúközépískolában lehet, latint tanulni! Nos, egyfelől az
egységes középiskola felé közeledett középiskolaügyünk, másfelől azonban a
legnagyobb tarkaság állott elő. Ezt megsínylették azok a tanulók, kik egyH';
iskolából a másikba voltak kénytelenek átlépni; mintha laz Ő hibájuk lett
volna, olyan sok tárgyból tett különbözetí vizsga árán tudták csak az egyilf
városból másikba költözött szülők gyermekei ott tanulmányaikat folytatni!

• ha véletlenül az iskola más típusú v-olt s más modern nyelvet is tanított.
Ugyanilyen helyzet állott elő a leánykőzépiskolában, Az 1926. évi XXIV.

t-c, számukra is hár-om iskolafajt állapított meg az egyedüli gimnázium he-
lyett: a gimnáziumot, mely azonban a fiúreálgimnáziummal egyenlő, mert a
latin mellett modern nyelvet tanít; líceumot, mely két modern nyelvet tanít;
e kettő egyetemre is képesítö érettségi bizonyítvánnyal életképesnek bizonyult.
A harmadik fajt, a kollégiumot olyan lányok számára tervezte Klebelsberg
törvénye, kik magasabb általános műveltséget kívántak, de csak f'öiskolákra:
kívántak menni, egyetemre nem: hát, ilyen lány manapság kevés akad! Mi-
vel az állam egy kollégiumot sem állított, már kezdettől fogva csak két leány-
középiskola volt: a gimnázium és a líceum. Egyházunk elősz.ör két liceumot
állitott : egyel Kőszegen, egyet Nyiregyházán, lovábbá egy kollégiumot a Raf-
Iay-féle továbbképző hagyományaképen Budapesten. Az .első év után már
leánygimnáziummá alakult a nyíregyházi, s hosszas küzdelem után - melyet
a meg-nem-értés s a közönség és miniszter méltánylásának egyaránt nagy
hiánya idézett elő - ez évben a budapesti egyetlen magyal' leánykollégium
is leánygimnázíummá alakult. De a "líceumok közül is sok alakult vissza gim-
náziummá, úgyhogy határozotlan az a helyzet, hogyaleánygimnázium - hang-
súlyozorn - valójában a fiúreálgimnázíum tükörképe - lett a kedvelt. Ennek
oka az, hogy csak a leánygimnázium érettségi bizonyítványát fogadja el teljesen
egyenrangúnak az 'egyetem : ez pedig döntő a típusok életképességére vonatko-
zólag. Mert hiába a legszebb tanterv, a legmegfelelőbb elgondolás; a; gyakor-
lati szempont, az élet parancsol, az adja meg a létjogosultságot, van-e a gyer-
meknek reménye arra, hogy elhelyezkedest szerezhet az iskola érettségije ré-
vén. Mivel pedig a líceum erre kevesebb, a kol1égium pedig minimális lehető-
séget nyújtott, ezek életképessége gyakortati vhasznosságukkal egyenes arány-
ban hanyatlott.

Nagyjában ez a mostani helyzet, s ilyen viszonyok között jön Hóman
Bálint miniszter az egységes középisko la gondolalával. Csoda-é, ha minden-
felől zajos helyesléssei fogadják tervezelének ezt a részét? Hiszen már való-
jában megvan a nagy tarkalságban is az -egység. Minden iskolafaj odagra-
vitál a felé a cél felé, mely minden képesítést megad: a gimnázium modern
alakja, a reálgimnázium felé. Nevezzük akárhogy, a jövő iskolájának az látszik,
mely a latin mellett modern nyelvet is tanít. A második modern nyelv taní-
tását kívánta a télen szülői értekezleteken a szülők egyhangú megnyilatkozása
is, tehát olyan középiskola lehet .csak a jövő iskolája, mely oermek a. kíván-.
ságnak eleget tesz. Az egységet Hóman úgy kívánja megvalósítani, hogy az alsó



tagozat minden középiskolában ugyanaz lesz, arra épül a többágú felső. Ez
az elgondolás igen szerenesés. mert így a különbözeti vizsgák dzsungelét írt ja
ki. Latin nyelvet azonban mindjárt az alsó fokon kíván tanítani, senned>]
előnye kétségtelenül meglesz az annyira óhajtott szelekció érdekében. Dei Ő

- úgy látszik - annyiban tovább ,megy, hogy egységes típust kényszerít irá
az eddig önálló utakon járt 'leányközépislmlákra is: indoka, hogy a képesí-
tés egysége a tanulmányi anyag egységét is kívánja, Van benne valami. Csupán
a leányléleknek megfelelő olvasmányanyag, es-etleg egyes tárgyak fogják a
fiúk és lányok tanulmányait megkülönböztetni. Hogy milyen lesz az -új egységes
középiskola tanterve, nem tudjuk, mert még folyik ez ügyről a vita, de hogy
humanisztikus irányú lesz, az bizonyos. A humanisztikus gimnázium hívei nagy
örömmel várják a latinnak minden fajban első osztály tói való tanítását; azon-
ban éppen egyházunk köreiben hallatszottak hangok, melyek mémettel sze-
retnék az idegen nyelvi tanulmányokat kezdeni, 's erre építeni a latint. E
mellett szól egyházunk hagyománya is, -mely szerint több elemi iskolában
is tanítunk németet, s most, ha két évig nem hallanak a gyermekek a közép-
iskolában német szót, úgyszólván elveszett az a tudás is, melyet az -elemíben
elsajátították. Azonban most a nagy elvi kérdés mellett mellékes az, hogy
melyik vélemény fog diadalmaskodni egyébként ném kétlem, hogy a törvény
elsőtől fogja a latint behozni, annyira nagy többség ~oglaltemenett állást.
Igen helyes ez egység az alsófokon. mert az itt található, tarkaság termelte
a különbözetí vizsgálatokat, pl. egyik leányiskolafajban más beosztás szerint
tanultak a természetrajzot, mint a (másik kettőben, másutt kezdették 'a tör-
ténelmet, ez olyan felesleges nehézségeket okozott, melyeket el lehetett volna
kerülni. Most ez megszűnik, mert négy évig mindenütt ugyanazt fogják a nö-
vendékek tanulni. Azért nem kell iskoláink egyéniséget félteni : megmarad az,
hiszen vez-etőink, tan áraink, ugyanazok lesznek, nem lehet, hogy iskoláink
sablónos intézetekké legyenek. A felső fok elágazik,de itt is könnyebbség lesz
az, hogy latint még a realiskolák .Ielsö osztályaiban is lehet tan ulni. Talán.
el is marad a reáliskola felállítása, hiszen legújabban olvassuk, hogy a ma-
egyetern maga amellett foglalt állást: legyen gimnázium göröggel és reálgimná-
zium modern nyelvvel a latin mellett.

A törvényjavaslat-tervezetet megküldte az alkotmányosan dolgozó mi-
níszter egyházunknak is hozzászólás végett. Bizony egyházi szemponthól sok
aggasztó jelenség merűl fel, illetve csúszott bele ebbe a tervezethe v-- mert nem
akarunk rosszindulatot feltételezni oly irányban, hogy meg akarná a korrnány
nehezíteni 'egyházunk iskolafenntartásának eddig is súlyos terhét s úgyszólván
lehetetlenné tenni a jövőben protestáns iskolák Létesítését. Erről Tapunlc muil.,r
száma megemlékezett már. Reméljük, hogy valóban azért kűldötte le a minísz-
ter tervezetét, hogy e pontokra 'tett megjegyzéseinket méltányolja a végleges
szövegezésben. Illetékes fórumaink kornolyan foglalkoztak 'vele, püspökeink,
tanügyi bizottságunk, tanáregyesülelünk egyaránt és egyhangúlag rámutatott,
hogy mely pontok sértik egyházunk eddigi jogait. Éppen ezért azonban, mivel
a fogalmazás hevenyészettnek látszik, a félreérthető pontok sokasága gon,
dosabb meghatározást parancsol: bizonyára pontos fogalmazással fogja a
jóindulatúnak ismert miniszter protestáns kedélyeinket megnyugtatui. Mert
ha ezt meg nem teszi, akkor - bizony akkor csaki voltak neves íntézeteínk,
de a jövőben úgyszólván mind megszünnek. Reméljük, hogy Hóman Bálint
miniszter nyugalmat ter-emt, hiszen végtére egész törvényének célja: nyngal-
mat adni. Nyugalom kell egyházunknak is, hisz a végleges törvényes rendezés
tudata, reménye már egymaga hozzájárul a megnyugváshoz. Az utóbb;i évek-
ben rendeletekkel változtattak a törvényeken únos-untalan : ennek vet véget
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Hóman törvénye. Ezentúl nem lehet, nem szabad pl. a gyorsírást büntetlenül
rendes tárgynak be tolni a középiskolákba, a latint ide-odatologatní, mínt az
1924 6ta történt, mert a törvény parancsol remélhetőleg a jövő rriinisztereí-
nek is.

Nincs semmi okunk arra, hogy a miniszter újabb, jóindulattal indított
tervezetének végleges formájától féljünk. Ellenkezőleg minden okunk megvan
arra, hogy a tanárminisztertől - ki mindig megkérdi a tanügyi körökat s meg-
kérdi az iskolafenntartó történelmi 'egyházakat is - a jövendő szempontjából
igen fontos középiskolaügy végleges megnyugtatását várjuk. Ez esetben az
1934. évi Hóman-törvény méltó párja lesz Trefort 1883. évi törvényének, mely
a magyar' közoktatásügynek még mindig leggondosabban szerkesztett, legvi-
lágosabb és legteljesebb alapja.

(Budapest.) Dr. Böhm Dtluő.

Bach passiói.
A közeledő nagyhét z,eneieseményei bizonyára nem múlnak el anélkül,

hogy - legalább a rádió közvetítésével - el ne jusson hozzánk is Krisztus
kereszthalála történetének egyik-másik megzenésítése. A zene a puszta szöveg
hatását felfokozza, általa a kifejezés felszabadul a fogalmi egyoldaluság köte-
Iékéből, szárnyain felemelkedhetik a lelki élményeknek a széköltészet számára
megközelíthetetlen régióiba. Erzelmi életünk minden oldala, de', különösen
a vallásos érzelmek a szóköltészetben a legritkább esetben találnak aZ! érzel-
met a maga teljességében visszatükröző kifejezésre. Igy van ez a passió szö-
vegénél is. A nagyheti történet még a legszínesebb elbeszélésben is rajtunk
kívülálló eseménysorozat marad, ha nem jön a szó segítségére a zene. A meg-
zenésítés a hallgatót mintegy belevonja a drámába, annak passziv résztvevő-
[évé teszi. A zenés passióban énünk szinte érzelmi közösségbe kerül a szenvedö
Jézussal.

A passió szövege már a reformáció elötti kor egyik kiváló zene-
szerzőjét is megihlette. Nagyobb lendületet nyert a passió kornponálá-
sa a protestáns 'egyházi zenében, ahol előbb a XVII, század folya-
mán Schütz Henrik, majd utóbb a XVIII. század első felében Bach János Sebes-
tyén alkotásaiban oly csúcspontokat ért el, aminőknek azóta még a közelébe
sem emelkedtek a passió szövegét feldolgozó zeneszerzők. Ezúttal csak Bach
passióival kívánok foglalkozni, illetőleg az ő ilynemű alkotásai közül i9 csak
az úgynevezett János- és a Máté-passióval. Bach nevével kapcsolatban szól-
hatnánk ugyan még a Márk- és a Lukács-passióról; érdeklődésünket azonban
csökkenti az, hogy a Lukácspassiőnál Bach szerzőségéhez alapos kétség fér,
míg a Márkpassióban Bach jórészt eredetileg más szövegre komponált zenét
használt fel újra.

A zenés passió szövegének gerince nem más, mint az illető 'evangélium
megfelelő fejezeteinek szószerinti szövege Luther fordításában (János 18. és
19. fej., Máté 26. és 27. f'ej.). Amily Ielkesítö a 'zeneszerző számára. a legmagasz-
tosabb szöveghez: a Biblia szavaihoz zenét írni, éppoly kötött is a feladat.
A Szentírás szavaihoz olyan megzenésítés való, amelyik nem támaszt igényt
a magamagáért való hallgatásra, hanem amelyik szolgálja az Igét. Ilyen a
kőzépkori lekciótónus és az újkori recitativ. A lekciótónus a szent szövegek
felolvasásához az 'egyház által előírt hanglejtés, melynél a szöveg jórészét
ugyanazon hangon szavalja az énekes; valóságos dallam ezen éneklésben csak
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a mondat elején, végén és közbül az írásjelek elötti szótagokon volt. Míg ez
éneklésméd egyházi 'eredetű, addig a recitativ gyökere inkább világi, hiszen
szorosan összefügg az 1600 körűl Itáliában kialakuló operával. A recitativ a
lekciótónusnál jóval gazdagabb zenei kifejezési eszköz, bár annyiban meg-
egyeznek, hogy mindkettő, zenei hangokon folyó szavalás lévén, alárendeltje
a szövegnek, A hagyományos szabályok által kötött régi lekciótónus merev-
ségévei szemben a recitativ szabadabb és rugalmasabb. Míg a lekciótónus
kizárólag a szöveg alaki tulajdonságaitói függ, addig a recitativ a szöveg hang-
súlya és ritmusa mellett annak értelmét és 'érzelmi tartalmát. affektusát is
kifejezésre juttatja s ezenfelül egyszerű hangszerkíséret is járul hozzá.

Bach zenei alkotásainak külsőségeiben nem volt újító. Művei egy vele
kicsúcsosodó s egyben letűnő zenei világnézetnek a zárókővei. Oriási zenei
jelentősége röviden abban foglalható össze, hogy a hagyományos formákat
nagyszerű kifejléshez juttatta s mindenekfelett a régi kereteket páratlanul
gazdag és mély tartalommal töltötte meg. Mikor a passió szövegéhez ír zenét,
a zenei külsőségek dolgában akkor is a hagyományhoz hűen jár el. Igy tehát
a bibliai szöveget túlnyomórészt a recitativ zenei köntösébe öltözteti. Az elbe-
szélő [ellegü részeket az evangélista szerepét betöltő magashangú férfiénekes
(tenor) recitáljá. Elénk hanglejtése az evangélista élénk előadásmódjával áll
összhangban. Ahol az evangéliumi szöveg párbeszéd alakját ölti,. ott a külön-
böző beszélő személyek szavait más-más énekes szólaltatja meg. A párbeszéde),
főalakja Jézus, kinek szavait mélyhangú férfiénekes (basszus) adja elő. A
párbeszédek többi alakjai: Péter, Judás, Pilátus, stb. (úgynevezett soliloquen-
sek). Bach recitativja c soliloquensek szavainál is élénk és mozgalmas, viszont
Jézus szavainál komoly és szenvedélytelen. A Szentírásban szereplő tömeget
(turba) az énekkar személyesíti meg. Míg az evangélista és a solíloquensek
szavai recitativ formájában szólaltatják meg a bibliai szöveget, addig a turbak
a többszólamú karének különféle változataiban hangzanak fel.

A szerepek megosztása határozottan drámai jelleget kölcsönöz a passió-
nak Bach különösen a turbak realisztikus mozgalmasságában éri el a drámai
élénkséget. A passióban megnyilvánuló drámaíság folytán nevezik a műfajt
liturgikus drámának is. Liturgikus, mert a nagyheti istentiszteletek része volt
a közép Imri keresztyén egyházban és mivel a Szentiráson alapul, a refor-
máció sem szakított vele, hanem sokhelyütt nagypénteken a délutáni istentisz-
telet keretéül szolgált Ca zenés passió két része között esetleg! prédikációval).
A valóságos drámától azonban sok választja el. Igyelsősorban a: tárgy és a
szöveg magasztossága, hiszen a passió a legszentebb dráma, amellyel emberi
drámai alkotás össze nem mérhetö. A jelmez, színpad s ezzel együtt a színpadi
játék hiánya ehhez képest már csak külsöségbeli különbség.

A középkori gyökerű zenés passi óban jellegzetes újkori betoldások azo1,
a részek, amelyeknek a szövege nem a Bibliából való, hanem; a cselekmény
egyes mozzanataihoz elmélkedéseket fűznek vagy az általuk keltett érzelmek.
nek adnak kifejezést. Ezekben a részekben hagyja el az újabb zenés passió
a liturgikus alapot és itt csap át a drárnábót a lírába. .Bár a lírai, részek, beéke-
lése a liturgikus színezet rovására történt, mindazáltal a protestáns egyházi
zene szempontjaból nyereséget jelentett, mert kiemelte a hallgatót abból,
hogy a nagyheti események elbeszélésének kívülálló tárgyilagos szemlélője
legyen, hanem inkább mélyebb, bensőségesebb érzelmi kapcsolatba hozta őt
a liturgikus drámával.

A passió istentiszteleti jelleget e nem biblikus részek sorában a bele-
szőtt korálok emelik ki. A cselekmény egyes fordulópontjain a kórus egy-két
korálverset énekel. A nagypénteki énekek közül mindkét passióban tibbizör.
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találkozunk a «Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen» ("Szerelmes Jézus,
vajjon rnit vétettél») dallamával, míg a Mátépassió alaphangulatát Bach az
öt ízben felcsendülő «O Haupl voll Blul und Wunden» (<<OIö vérző sebekkel»)
dallamában foglalja össze. E korálok különböző versei mintegy a nagypén-
teki istentiszteleten jelenlevő hívek közösségének az érzelmeit' fejezik ki. Ha,
Bach nem helyezte volna a dallamot a gyülekezet átlagáénál rendszerint ma-
gasabb hangfekvésbe,akkor nem kellene némelyik zenei írónak azon állítá-
sát kétségbevonni hogy ez énekekel a hívek a karral együtt énekelték.

A korálok mellett szabadabb szövegü és zenéjű lírai részek előadása is
hárul az énekkarra. Ilyen a Jánospassio utolsóelötti és a Mátépassió utolsó
száma. E két kórus szerkezeti és zenei külsöségekben, valamint belso tarta-
lomban és alaphangulatban is feltűnő rokonságet mutat. Míg azonban a János-
passióbeli hely a Jézus eltemettetése nyomán kelt kemorsagon nem emelkedik
felül (ezért tett Bach e passió végére még egy kerálverset is), addig a Máté-
passió zárókórusának a zenéjében megnyugtató fény csillan meg: a húsvéti
reménység fénye.

~ közösségszerű lírai megnyilvánulások mellett jellegzeles részei Bach
passioinak az áriák és arioso-k, melyek inkább az egyes hívő szabadabb, egyé-
nibb retlexióinak adnak kifejezést. Szövegük egykorú passió-kőltőktől ered.
Amint főként a Jánospassió muíatja, verseiket Bach nem vette át változtatás
nélkül, hanem a maga vallásos felfogásának és ízlésének megf'elelöen rnódo-
sitotta. Míg a recitativok és a korálok nem nézhetök klzárólag zenei szem-
szögből, mert itt a zene teljesen alárendeltje a szövegnek, addig az áriák
és arioso-k kevésbbé igény teljes szövege a zeneszerző képzeletének Lág teret
enged. Innen van az, hogy az ár-iákban :oly gyakori a szöveg egyes részle-
teinek az ismétlésc, hiszen itt a lényeg 'nem a szöveg szolgálata, hanem a
szöveg érzelmi - és Bachra jellemzően sokszor értelmi - tarlahnának a zene
eszközeivel való kifejezése. Ha pedig a zene felszabadul a recitativokból és a
korálokbót ismert alárendelt helyzetéből, akko!' a kifejezés tökéletessége és
gazdagsága megkívánja a zenei formálás tökéletességét és gazdagságát. Az
áriák szövege jelenti a legkisebb kötöt Lségel Bach számára és így ezek megze-
nésítésében adja leginkább önmagát. míg másult engedelmesen meghajlik a
Biblia és a kerál szolgálatot kívánó szövege előtt. A passió érzelmi vonat-
kozásai több áriában sóhajszcrű zenei motivumokban nyernek művészi alakot.
A Krisztus szenvedése láttán bünbánallól gyötört szívű hívő sóhajaiként hat-
nak ezek a motivurnok. melyeknek leggyönyörűbb rnűvész i feld-olgozása a Máté-
passio első részének «Blutc nur, du liebes Herz. szövegű áriájában csendül föl.

Az arioso ~özéphelyen áll a rccitativ és az ária között, A recitativnál
zeneileg, az áriánál a sz öveg szolgálata dolgában kötöttebb, Külsőleg is rend-
szeriní recitativ és ária kőzött foglal helyet. Mintegy átvezet a bibliai cselek-
ményből a szubjektiv ref'lexióba. jifíg a rövidebb Jánospassióban csak kél
ízben érezle szükségéL nach a szcní irúsi sz öveg és az egykorú passióköltő sza-
vai kőzti álhidalásnak, addig a ~[úlfpassió szilárdabb művészi egységét sok
helyütt éppen ez arioso kkal hizLosHolla.

A párbeszédszerü tormát Bach a passio némely lírai részielében is alkal-
mazza. Szereplői allegórikus személyek: a magánénekes az egyes hívő, a kórus
a hivők közösségének a megszemélyesítője. Az egyéni és az együtles megnyilat-
kozásmód párbeszédszerű szembeállítása még e lírai részeket is drámai élénk-
séggel tölti meg. A magánénekes ádájának vagy ariosojának egyes szakaszai
közé a kórus egy-egy mondása, kérdése, vagy valamelyik kerál egy-egy dal-
Jamsora ékelődik Míg ez a J ánospassióban csak 'szórváuyosan j-elenik meg,
addig a Mátépassióban Bach már nagyobb mértékben alkalmazza ezt az eljá-



rást. Tisztán zeneileg tekintve e technika vallaképen két forma rnuveszi
egyesítése, ami azonban Bachnál nem szolgál pusztán zenei célokat, hanem az
eszmei tartalom élénkebb és határozottabb kldornborítását is. Jellegzetes példa
a Mátépassió első részéből az a dialógus, melyben a magán szólam ariősojának
(<<OSchmerz, hier zittert das gequálte Herz ... » egyes részleteit III kórusban
a «Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen» (<<Szerelmes Jézus, vajjon mit
vétettél») kerál 3. versének egyes sorai váltják fel. A következő részben ped~g
ária és szabad kórusrészek váltakoznak:

Magán:
Kar:
Magán:

«Ich will bei meinem Jesu wachen .•
«So schlafen unsre Sünden ein.»
«Meinen Tod bússet seiner Seelen Not,
Sein Trauern machel mich voll Freuden.»
«Drum mu ss uns sein verdienstlich Leiden

Recht bitter und doch süsse sein.»
Kar:

A leghatalmasabb arányú allegórikus párbeszéd a Mátépassió megnyitó
kórusa, melyben nemcsak két énekkar áll egymással szemben, hanem ezeknek
a dialógusa művészi módon összefonódik még egy harmadik, egyszólamú ének-
kar dallamával. Ez utóbbi dallam az "O Lamm Gottes unschuldig» korál 1.
verse. Bach nemcsak a passióiban, de egyéb műveiben is mestere annak, hogy
több egyidő ben fellépő zenei gondolatot magasabb egységgé kovácsol össze.
Sokan ebben csak észszerű elemet, zenei matematikát látnak. Ez azonban csak
a felületes szemlélő nézéte lehet. Aki csak némiképen is et tud mélyedni e
bonyolult kidolgozású, de kristálytiszta hangzású részek eszmei tartalmában,
az meggyőződik arról, hogy egyfelől a bibliai történet elbeszélése nyomán
kelt szomorúság, másfelől a megváltásban megnyilvánuló isteni kegyelembe
vetett bizodalom parall-elizmusa nyert itt csodálatraméltó művészi alakot.

Ha Bach valóban túlbecsülte a zenei műalkotásnál az ész, a tudás sze-
repét, úgy 'ebben teljesen hű a korához, melynek felfogása szerinu az eredeti
zenei gondolat, ötlet szinte másodrangú a gondolat kidolgozásával szemben.
«Wer ebenso fleissig ist, der wird es ebenso weit bri.ngen körmen», vélte Bach
a saját művészetét illetően. Ez korántsem fonák szerénykedés, hanem szinte
várja a kiegészítést: csak a szorgalorn legyen meg, a tehetség úgyis az Isten
adománya! Valóban: Bach zenéjénél nem Bachot csodáljuk, hanem az Isten
bökezűségét, hogy ily gazdag lelki ajándékot adott nekünk ő általa.

A zenés passió sokféle elernét: recitativokat és áriákat, drámai és lírai
részeket, finomán szőtl magánszámokat és tömör hangzású kórusokat nagyszerű
egységbe olvaszbotta össze Bach művészete egyénlen j-ellegzetes stílusának
mindezt összefogó egységéhen. De az egység gyökere mélyebben van: Bach
vallásos világnézetének, hitének törhetetlen egységében. Zenei nyelvezete, kifu-
[ezésmódja univerzális ugyan, mindazonáltal műveínek túlnyomó része szoros
benső kapcsolatban van a lutheri reformáció szellemével, Ebből a szellemből
táplálkozik művészi képzelete, ez irányítja alkotó ösztönét. Művészetének
gyújtópontjában az evangélikus kerál áll. A vallásos, egyházias szellern nem
alkalmi programm vagy kényszerű kötöttség nála, hiszen 'másfajta alkotást,
mint az Isten dicsőségére valót, .nem is ismer. A zeneművészéti alkotás ilyen
felfogása Bachhal letűnt ugyan, de nem váll ídöszerűtlenné. Sőt: mennél. na-
gyobb lelki válsággal küzd' a kor, annál több erőt és bizodalmat meríthet oly
művekből, mint Bach passiói, amelyekből teljes bizonyossággal hangzik felénk,
hogy bűneink által mi is részesei vagyunk .a Krisztus kínszenvedésa és ker
részthalála okának, de részesei az általa szerzett megváltásnak is. Azok a
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műalkotások, amelyek ezekre a magaslatökratudják a mai embert emelni,
szinte felbecsülhetetlen értékeket jelentenek. Hogy ezeket az értékeket a ma-
gunk számára is karnatoztathassuk, ne menjünk el közörnbösen mellettük. Bach
passióinak a meghallgatása nem fárasztó penzum, hanem kimeríthetetlen for-
rása a lelki megtisztulásnak és gazdagodásnak S ha a nagyhéten valóban
hallgatj uk majd a passiók valamelyikét. érezni fogj uk, hogy e művek méltó
megszólaltatásához nem csupán zenei tudásra, stílusérzékre van szükség. Bach
passióinak igazi mélységeít csak olyan előadók tudják előttünk feltárni, akik
nem pusztán nagyszerű művészi teljesítményre törekednek. hanem keresztyeni
alázattal állnak e fenséges művek és általuk az Ige szolgálatába.

Dr. Gárdonyi Zoltán.

Hz oroszorszáqí éhinség.
Néhány hónappal ezelőtt a német könyvpiacon egy könyv jelent meg

ezzel a címmel: «Hunqerprediqt. Deutsche Notbriefe aus der Sowjetunion
1933.» Ez a könyv 118 levelet és levélrészletet tartalmaz, amelyet fl. gyűjtemény
szerkesztője kb. 1500 hasonló tartalmú levélből válogatott ki. Aki csak futó-
lagos pillantást vet is ezen levelek tartalmára, nem olvashatja szívszorulás
és lelki megrendülés nélkül a halál útján vándorló éhezők testi és lelki nyo-
morának jajkiáltásait. Mert ODOszországegyes vidékein, részben a terrné-
kenységükről ismert területeken oly éhinség pusztít a mult év óta, amely
felülhaladja még az 1921/22. évi borzalmas éhinséget is. Előre kell bocsátani,
hogy a fentemlített könyv nem szelgal szovjetellenes propagandacélokat :
ezt már a címe is mutatja. De önkénytelenűl felmerül a kérdés: mi történik
Oroszországban, hogyan j utott ez a birodalom,amely valamikor rengeteg
búzát helyezett el az európai piacokon, oda, ahol most van?

Az omsz forradalom ielsö évei, amelyeket a «háborús kommunizrnus»
korszakának szoktak nevezni, a marxi sta gazdasági rendszer keresztülvitelére
irányuló klsérletűkkel tönk szélére juttattálc a szovjetet. Lenin az utolsó
pillanatban fordította meg a korrnányrúd irányvonalát és utat engedve a sza-
bad kereskedelemnek, átmenetileg visszatért azokhoz a gazdasagi elvekhez,
amelyeket a többi európai államok kapitalista 'berendezkedésükkel alkalmaz-
nak. A rövid átmenet után azonban, amiíkor az orosz gazdasági élet ismét
megerősödött és a fellendülés jeLei mutatkoztak, a szovjet vezetői kidolgozták
az Ú. n. ötéves tervet és annak megvalósításához fogtak, At ötéves teriv az,
egész nagy birodalom gazdaságát egységes központi vezetés alá vette és fő-
céljával arra törekedett, hogya termelési rendet átszervezze s az eladdig
elsősorban mezőgazdaságot ű ző birodalomban az ipart rövid időn belül arra
a fokra emelj-e, amelyen a vezető államokban, különösen az Egyesült Alla,
mokban van. Az ipari államok több' mint százéves fejlődésnek a révén jutot-
tak el mostani fejlettségükiq. A szovjet célját alig egy emberöltő alatt akarja,
megvalósítani.

Az ötéves terv az első nagyszabású kísérlet a tervgazdaság keresztül-
vitelére egy világbirodalomban. Magában véve a tervgazdaság nem kell, hogy
a marxista-kommunista 'ídeologia talajaról fakadjon. Az orosz ötéves terv azon-
ban fontos állomás azon az úton, amelyen a szovjet Oroszországban a marx-
ista-kornmunista társadalmi rendet megvalósítani törekszik. Ezt a jelen-
tőséget az 'ötéves terv azáltal nyerte, hogy döntő jelentőségű kísérletet tett



annak a proletariátusnak a megteremtésére. amely a kommunizraus hivatalos
tanítása szerint szükséges a kcrnmunista társadalmi rend felépítéséhez. Ezt
a proletariátust a szovjetnek a falun kellett megteremtenie. Ebből érthető
a harc az önálló parasztgazdák, az Ú. n. «kulaks-ok (eredetileg a «falusi uzso-
rások» csúfneve) ellen,

Az 1928j29-.1ől 1932j33-ig menö ötéves tervnek a célja pontosabban az
volt, hogy a legfelső gazdasági tanács vezetése alatt álló ipari termelés érté-
két az 1927/28. évi 10.909 millió rubelról felfokozza az 1932/33. gazdasági'
évig 30.447 millió rubelre, vagyis megháromszorozza. Emellett a mezőgazdasági
pamut-egyárakká» stb. kiépíteni. Amig a legnagyobb amerikai farm 40.000
hektárt tesz ki, addig a Rosztov közelében a Don rnellett létesített «Gigant»
nevű uradalom '250.000 hektárt ölel fel. A szovchozyknak a lehető legnagyobb
mértékben racionalizált üzemc a mezögazdasági gépek rnellett lehetőleg kevés
munkással dolgozik. Amellett a rnunkások teljesen elvesztették közvetlen és
eleven kapcsolatukat a földdel. Nincs házi használatukra szánt kertecskéjűk ,
termelést a jelzett időközben évi 16.659 millió rubelről évi 25.806 millió ru-
belre kellettemelni. Ezek a számok mutatják, hogy hogyan tervezte az ötéves
terv a birodalmat az ipari államole sorába beilleszteni és az ipari termelést a
mezőgazdaságinak fölébe emelni. A termelés .emelésével iegyütt kellett, hogy
járjon a szocializálás mérvének a növelése, azaz a termelési üzemekef mind
nagyobb százalékban kellett átvennie a magángazdaság kezéből a szocializált
közegnek, pontosabban magának az államnak. Amíg az ötéves terv elindítása
előtt az összes termelésnek még 54.1 O(o-iavolt a magángazdaság kezén és

csak 45.9 O(o-avolt szocializál va, addig, az öt évelmultával a tervezet szerinf
a magángazdaság részesedése visszaesik 35.5 O(o-raés a szocializált üzemek' a
felfokozott termelés 66.5 o(o-átlátják el.

Külön ki kell emelni, hogy a tervezet a szocializálást fokozott mérték-
ben igyekezett keresztülvinni a mezögazdaságban. Egyfelől nagy állami ura-
dalrnakat, ú. n. «szovchozy--knt létesítettek, amelyeket igyekeztek gabona-,
bérűket kizárólag pénzben kapják, munkájukat túlnyomórészben gépek, az 'új
Oroszország számára szinte -szinibolíkus jelentöségűvé lett traktorok mellett
végzik, úgyhogy köztük és a városok gyáraiban' dolgozó ipari munkások közt
a különbség jóformán teljesen eltünt. Az ötéves terv lejártáig létesített kb.
5000 szovchozy mellett a szovjet egyik legfontosabb feladatának ismerte a:
kulakoknak «rnint osztálys-rrak a likvidálását,' azaz felőrlését és evégből kb.
220.000 ú. n. «kolchozys-t, vagyis íkollektinqazdasáqot létesített. Az utóbbiak
.egy-<egyfalu gazdáit tömörítík olyan (szövetkezetekbe, amelyekben a gazdák
önállóságukat s ezzel együtt magánvagyonukat és gazdaságukat elveszítik, a:
kollektivum számára dolgoznak és mint a kollektivum tagjai kapják munká-
juk után bérűket. Közismert dolog, hogy a kellektivgazdaságok Létesítése a
parasztságban elkeseredett ellenállást váltott ki, úgyhogy csak kegyetlen erő-
szakkal, az ellenálló parasztoknak forradalmi törvényszékek elé állításával
és számüzetésbe küldésével, sok esetben egyenesen kivégzésével volt keresztül-
vihető. -

Az ilyen óriási gazdasági átépítéshez., mint amilyenre a szovjet vál-
lalkozott, mindenekelőtt tőkére van szükség. Hiszen,ha egyebektől el is tekin-
tünk, az üzemek számára szükségelt gépek nagy részét külföldről kell behozni
és így aranyértékű val utával fizetni. Honnét vette a szovjet a szükséges tőkét?
Mindenekelőtt számos belső kényszerkölcsönt vettek fel és az ipari munkás-
ság, valamint tisztviselők fizetését lehetőleg alacsonyan szabtak meg. Míg a
termélt cikkek előállítási árát lehetőleg leszorították, addig annak eladási
árát nem csökkentették, vagyis a termdési hasznot növelték. Ezzel a szük-
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T. Címl
A "Keresztyén Igazság" márciusi számában Ltc. Dr. Karner

Károlynak ,,~z· oroszországi éhinség" c. tanulmányába a nyomás
alkalmával sajnálatos véletlen folytán súlyos hiba került. A 62. lapon
a felülről számított 9. sor után azonnal a 16. sornak kell kővet-
keznie, a közbeeső hat sor ("pamut-"gyárakká" stb." szavak tói egészen
"használatra szánt hertecshéjiih" szavakig) ugyanazon oldalon felülről
a 29. és 30. sorok kőzé iktatandó be (tehát az "igyekeztek gabona-"
és "bérükel hizárélag" szavak közé). A nyomda a 61-62. lapot egy
helyesbített lappal ki fogja cserélni és előfizetőinknek az áprilisi
számmal együtt küldi meg. Addig is kérjük, kegyeskedjék példányá-
ban a 62. lapon ezen javítást keresztülvezetni.

Sopron, 1934. március 1.
Kiváló tisztelettel

a "Keresztyén Igazság"
Kiadóhivatala.
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séges tőkénekegy nagy részét magából az iparból sajtoltak ki. Ehhez 'járult;
azután a kivitelból származó nyereség. Azonban e tekintetben Oroszország
hasonlóan járt, mínt a többi :,országok: kivitele, amely 1929-ben 9231 miliió'
rubelt tett ki és még 1930-ban felemelkedett 1,036.4 millió rubelre, 1932-ig 563.9
millió rubelre esett vissza. Ehhez járultak még más, itt helyszűke miatt nem
részletezhető körülmények. A korrnány végezetül is az inflációhoz folyamo-
dott, amit világosan tanusít az élelmiszerek árának ugrásszerű emelkedése
a szabad kereskedelemben. A legfontosabb élelrnicikkek árait rubelekben egy-
egy orosz fontra (400 gr) számítva a következö áttekintés mutatja :

1931 őszén
1932 őszén
1933 tavaszán

kenyér
1
2
4

fehér
2
5
7

liszt cukor
2
5
7

vaj
8

16
25

burgonya
0.2
1
1.6

Egy tehénnek az ára 1927-ben 75 rubel volt, 1930-ra felszökött 400 és 1933-ra
2000 rubelre. A rubel kényszerkurzusa kb. 3 P, úgyhogy átszámítva ezek az árak
horribilis összegeket adnak. S amíg az árak 300-500 ojo-kal nőttek addig a
béreket és fizetéseket alig 10-15 %-kal emelték

Egy egyszerű rnunkás napi keresete (7 órai munkaidő után) átlag 3 ru-
bel, úgyhogy ezen a szabad kereskedelemben vásárolhat 60 gr szalonnát vagy
800 gr burgonyát. 1933. januárjában azt írja egy munkás : «Havonta; kapok :
4 kg darát, 1 kg halat, 800 gr cukrot, 500 gr szappant, 800 gr növényi ol.aj(at,
de sem húst, sem vajat; kenyerlet (makkliszttel kevert keserű kenyeret) nap-
jában 600 gr-ot kapunk, de az asszony és a gyermek számára most nincs kü-
lön adag.» (Zeitwende, 1933. II. 210-211. lap.) Ezeknek az adatoknak meg-
felel, hogy a legtöbb közszükségletí cikkben, nemcsak élelmiszerekben, hanem
pl. ruházati cikkekben is óriási hiány van. Lehetetlen egyszerre pl. két pár
cipőt vásárolni, még ha valakinek van is elegendő pénze. Az ernberek az elá-
rusító helyek előtt éppen úgy sorba állanak, mint nálunk a háború alatt. Az
ú. n. torgszin-üzletekben, amelyeket eredetileg a külföldiek számára rendez-
tek be s amelyek ma már a bennszülöttek számára is hozzáférhetők, csak
aranyért vagy pedig külföldi pénzen lehet vásárolni. S jóformán csaki ezek-
ben az üzletekben van még használható árúkészlet. Az infláció mérvét mu-
tatja, hogy már kb. egy évvel ezelőtt egy jorgszln-rubel kb, 60' papír-rubelt
ért (Laubenheimer).

Mindebből megállapítható,hogy az orosz gazdaság éppen Iegfontosabb
vonatkozásaiban, 1. i. a lakosságnak a közszükségletí Cikkekkel való ellátása
tekintetében összeomloll. A szovjetgazdálkodás csődje különösen az élelmi-
szerekkel és a ruházati cikkekkel való ellátás tekintetében nyilvánvaló. De
amíg a városokban jelenleg csak a szükség és inség nagy, addig va falvakban,
különősen egyes vidékeken 1931 őSZIe óta egyenesen .kétségbeejtő a helyzet.
S ez nemcsak azokra vonatkozik, akik talán mint a régi rendszer hívei, nem
tudnak vagy nem hajlandók beleilleszkedni a megváltozott viszonyokba. Két-
ségbeejtő a helyzet a kollektivumokban is.

Az éhinség oka nem abban van, hogy talán sorozatos rossz termések
tették volna lehetetlenné az élelmezés rendes ellátását. A bajok gyökere a
termelési rend megváltoztatásában. a szovjet kísérletének lehetetlenségében
van. A szovjetorosz mezögazdasági viszonyok egyik legjobb szakértője, Schil-
ler Ottó a katasztrófa okát abban jelölte meg, hogy "a kollektiválás keresztül-
vitelénél egy termelési tényező teljesen csődöt mondott : az ember» S hogy
ez mit jelent, azt könnyen megérthetjük, ha arra iondolunk, hogy a szovjet



a mezőgazdasági termelésbe rendkívül nagy mértékben vitte bele a gépet,
de viszont hiányzott a gépekkel szakszerűerr bánni tudó legénység. Amerikában
pl. egy traktor egy kampány alatt 400-600 munkaórát dolgozik. A hivatalos
orosz munkaterv viszont 1931-ben egy traktor számára 2500 munkaórát álla-
pított meg. Természetes, hogy ily módon a .gépek elhasználódtak, ajavításukra
szolgáló munkaerök és eszközök' viszont nem voltak kéznél, úgyhogy egy. év
alatt a munkába állított traktorok 85 0/o-a kidőlt. 1932-ben már, csak kevés
traktor volt használatban. Időközben azonban az igavonó 'állatokat kiküszö-
bölték. A parasztok, akiket bekényszerítettek a kollektivuruokha, belépésük
előLt marháikat levágták vagy eladták, a húsinségnek egyik főoka is ebben
van. Rövid néhány év alatt az orosz birodalom marhaállománya 70.5 millíóról
leesett 29.7 millióra.

Ehhez járult, hogy a kormány a kollektivumoktól majdnem minden ter-
mést elrekvirált. Lauhenheimer, aki éveken át dolgozott Oroszországban, írja
mint szemtanú : "A jóindulatú parasztok, akik már 1930 óta kellektivgazda-
ságokban dolgoztak, a következő évben rút csalódásban részesültek. Amikor
1931-ben a termést betakaritották, a közigazgatási hatóságok bizottságai azzal
a követeléssel léptek fel, hogy a termést szabott árakért kell beszolgáltatni.
Egy ukrán kollektívumban 272tonnát szolgáltattak be.. Röviddel azután egy
másik bizottság jelent meg és újabb 64 tonna beszolgáltatasát követelte, Hiába
tanusítottálc a parasztok, hogy csak annyi a készletük, mint amennyire maguk-
nak van szükségük télre és arnennyi vetőmag számára szükséges, A kívánt
mennyiséget be kellett szolgáltatni. Nem szabad azt gondolni, hogy egy egye-
dülálló esetről beszélek. Ezen mindenf'elé gyakorolt módszer következményeit
1932-ben mindenfelé lehetett látni, még Ukrajna gazdag vidékein is : a szántó-
földek nagy része parlagori hevert, a parasztok éheztek, az állatállomány
tönkrement az éhségtől. 1932 telén és kora tavasszal a faluk kijáratánál és
az országutak rnentén lehetett látni az elhullott állatoknak, különösen lovak-
nak a hulláit. Helyenként a lóállománynak a fele és még több is tönkrement
azon a télen»

1932/33 telén a helyzet csak még jobban súlyosbodott. Az éhinség any-
nyira elhatalmasodott a vidéken, hogy a parasztok 'ezrei tódultak a városokba,
munkát és kenyeret keresve. Azonban a városokban is a legtöbben éhen vesz-
tek. A mult év tavaszán kezdett a nyugati országok figyelme az orosz éhinség
felé fordulni. Garreth Jones, Lloyd Georges volt titkára, aki a szovjet viszo-
nyainak kitünő ismerője, beutazta Ukrajna és északi Kaukázus nagy terü-
leteit és tapasztalatairól a szovjet iránti rokonszenvéről ismeretes "Manchester
Guardian--ban számolt be. Hozzájárul az ir Liam Flaberty, valamint anémet
Zörner tudósítása. Dr. Monori -Kovács Gyula ezeket a következőkben foglalja
össze:

"A Manchester Guardian cikkírója Kubanról beszél, ahol néptelen,elha-
gyatott falvakat látott; teljesen lerongyolódott, sápadt, lesoványodott alako-
kat, akik, előadásuk szerint, hónapok óta nem ettek rendes kenyeret, de szal-
mából és zablisztből sütött valamivel táplálkoztak. ami inkább egy fekete tég-
lához hasonlított. Napokig utazott és nem látott egyetlen marhát a legelőn.
Flaberty azt beszéli, hogy egy, a jobb osztályhoz tartozó, huszonöttagú társa-
ságban, melyben megfordult, egyetlen egyén volt jóltápláltnak mondható. A
társaság egy magasabb állású úrnője beszélte neki, hogy az eltikkadásig,
négy óra hosszat szaladgált néhány szem burgonya után, de nem kapott. ..
Zörner több, Ukrajnaból a Volga vidékére tartó, elzüllött, éhező csoporttal
állott szóba, akik az éhség által űzve kerestek jobb megélhetési; viszonyokat,
de sehogy sem találtak; gyermekeik sorra pusztultak el már mellölük eleség
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híján, ök maguk pedig teljoesen elerőtlenedve vonszoltak magukat. Ukrajnában
egy kiló vajért 40 rubelt, egy pár cipőért 350 rubelt kértek, stb.»

Az elmondottakat még szemléletesebbé teszi néhány Oroszországból ér-
kezett levélrészlet. Egy 1933. április 19.-én kelt levélben olvassuk: "Ezrek
pusztultak el éhen, sok kunyhó üres. 30-40 embert földeltek el egy-egy se-
kélyre ásott sírban, úgy, ahogy felöltözve holtan rájuk akadtak. Némelyek
heteken át temetetlenül feküdtek, mert a parasztok, akik még életben vannak,
túlságosan ki vannak éhezve és elerőtlenedve, úgyhogy .alíg tudják a halot-
tal,ateltemetni. A kollektivumokban éhség és halál. Mindenfelöl híre jár,
hogy embereket falnak föl. .. » Egy 1933. május 17.-éről kelt l-evél azt mondja :
« ..•. Egy orvosnak, aki a minap egy félig éhenhaltés (az éhségtől) megdagadt
parasztasszonyt kezelt, ez maga mondotta, hogy meghalt gyermekét nem tudta
eltemetni, mivel annyira éhezett, hogy megfőzte és megette ... » (Laubenheimer,
id. 'h, 51-52. Ip.), 1933. június 30.-án írja valaki: "Reggeli utamon mínden nap
6- 8 halottat számlálok , csak egy alkalommal találtam ötöt. Városunkban
minden nap közel 100 holttestet találnak, leginkább éhenhalt parasztokat,
akik elhagyták a falvakat. Fizetésem csak három napra elég, akkor különféle
dolgaimat adogatern el, de azokért sem lehet semmit kapni. Majd minden
falun előfordul az emberevéss (Zeitwende, 1933, II, 212. lp.).

Az éhinség áldozatainak a számát hozzáértök 1933 első felében 10 mil-
lióra teszile A szovjetújságok 'erről nem írhatnak s a nyugateurópai országokba
ezen borzalmaknak még a híre is nehezen jut el. A helyzet az elmult nyár óta
nem enyhült, mert a termelőknek alig maradt annyi élelmiszerük, hogy decem-
berig elég 1ehetett.

Az orosz tömeginség hírére Európában mindenfelé segélybizottságok
alakultak. Szceptiszky, lembergi hercegrnetropolíta, Innitzer, bécsi hiboros
hercegérsek. Ammende, a nemzetiségi kongresszusok főtitkára. az egyházi se-
gélyakciók európai bizottsága (a dr. Keller vezetése alatt álló genfi" Zentralstelle» )
egymás után adták ki felhívásaikat a nyomor enyhítésére. Anémetevangélikus egy-
házak különösen az oroszországi német evangélikusoknak siettek segítségére. A fen-
tebb említett «Hungerpredigt» c. kötet tiszta jövedelme teljes egészében a «Brüder
in Noh néven alakult evangélikus segélybizottságnak jut éhező oroszországi hittest-
vérek támogatására. A segítést azonban elsősorban maga a szovjet nehezíti meg,
mivel Oroszországba élelmiszer csomagokat küldeni ugyan lehet, azonban a
szovjet azokat magas vámmal sújtja: egy font (50 dkg) liszt elküldve pl. 1.10
márkába, egy font cukor 1.15 márkába jut stb. Ahelyett, hogy az orosz kor-
mány elősegítené az éhinség leküzdését, inkább vámot szed az éhezőkön!

Befejezésül hadd álljon itt egy 1933. február 6.-áról kelt Levél, amelyet
a fentebb említett «Hungerpredigt» c. gyüjtemény közöl (69. Ip.) : "Testvérek
az Úrban! Békesség nektek Az Úr még mindig ugyanaz és azért minden látszal
ellenére van jogunk bizakodásra és beléje vetett reménységre. - Valóban, nem!
könnyű dolog és nincs is erőnk hozzá magunktól, - de Néki van ereje! Ez
most és mindenkor egyetlen reménységünk. Mivel súlyos helyzetben vagyunk
és nincs mit ennünk, - kérjük Ont, ha lehetséges, segítsen rajtunk. Kilencen:
vagyunk, akik kenyérért kiáltunk.» ") Lic. Dr. Karner Károly.

*) Aki az elmondottak felől részletesebben kíván tájékozódni, annak a következő
művek ajánlhatók: Laubenheimer : Die Sowjetunion am Abgrund I Berlin 1933; Ihlenield:
Hungerpredigt. Berlín-Steglitz, 1933 i Thom Sigurd: Álltag im Sowjetleben ("Zeitwende"
1933, szeptember) i Bruhns: Wie karn es zur Hungerkatastrophe in Russland? ("Zeit-
wende" 1933, december.) Dr. Monori Kovács Gyula: A világgazdaság újabb jelenségei.
X. füzet, Budapest 1933, 8-12 lpk. A szovjet viszonyairól. valamint a bolsevizmus ról
részletesen tájékoztat az Iljin szerkesztésében megjelent gyűjteményes munka: Welt vor
demAbgrund. Politik, Wirtschaft u. Kultur im kommunistíschenStaate. Berlín-Steglitz, 1931.
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~==I KRÓNIKA 1===
Fabituj! Tihamér dr. kereskedelemügyi miniszter, február 2.-án, amikor

az óbudai evang. gyülek-ezet mint újonnan megválasztott felügyelőjét hivatalába
beiktattá, beköszöntő beszédében löbbek közt azt mondotta: "A sok bajon csak
úgy lehet segíteni, ha visszatérünk Istenhez. Ez a mai ember legelemibb köte-
lessége. Nem tudunk tiszták maradni Isten nélkül.» Másfél héttel utóbb, feb-
ruár 12.-én a Szövetkezetek Szövetségének továbbképző lanfolyamán Antal
lstuán tartott előadást, amelyben a szövetkezeteknek a gazdasági életben,
kiváltképen pedig egy felépítendő új gazdasági rendszerben való jelentőségéről
beszélt. Ennek kapcsán rámutatott "arra a szakadásra. arra a zűr-zavart-a, amely
az emberiség erkölcsi felfogása és termelő rendsz-ere közt támadt. A szövet-
kezéti mozgalomban rnűködő ifjúságót át kell halnia annak a törhetetlenül
erős meggyőződésnek, hogy a válsághól kivezetö új gazdasági átalakulás csak
a termelési rendnek szövetkezetí alapon való átszervezésével, a gazdasági
élet kereteinek szövetkezeti tartalommal való telítésevel érhető el. A liberális
kapitalista rendszer - úgy látszik, - válságos perceit éli és utána egy újnak
kell felépülníe, amelynek etikai bázisa van, amely az erkölcs, a kooperáció
és a szolídaritás pillérein nyugszik és az ember szerepét a. gazdasági életben
nem eszköznek, hanem célnak tekinti. Egyedül a szövetkezeti megoldás. egy új
szövetkezetí gazdasági rendszer az, amelynek segítségével a lelki és gazdasági
kultúrát közös nevezőre hozhat juk és ezzel megrnenthetjük az európai civíli-
zációt az összeornlástól.»

A kereskedelemügyi rniniszter nyilatkozata és Antal István előadása
megérdemlik, hogy felfigyeljen rájuk az ország és kiváltképen evangélikus
egyházunk Közhellyé lett manapság a liberális kapitalista gazdasági rend vál-
ságáról, sőt alkonyáról beszélni. A katolikusegyház sietett megállapítani,
hogy katolicizmus és kapitalizmus egyáltalán nincsenek szerves kapcsolatban,
külföldi protestáns egyházak sorozatos megnyilatkozásokhan emeltek szót
a kapitalizmus ellen, egyházak és teológusok keresik egy új, keresztyén er-
kölcsi alapon felépülő társadalmi és gazdasági rend alapjait, - elég e tekin-
tetben XI. Pius "Quadragesimo anno» kezdetű enciklikájára és a stockholmi
konferenciára, valamint az ebből kiinduló munkára utalni. Hazai evangélikus
egyházunkban is kezd itt-ott derengeni annak a felismerése, hogy nemcsak: a
római egyház lépett _- főként hivatalos és félhivatalos pénzintézetei révén
- szövetségre a kapitalizmussal. hanem hogy egyházunk is belekerült kapi-
talisztikus törekvések érdekszférájába és hogy ez a körülményeivágta útját
a munkások 'tömegéhez. S ha mint a többi felekezetek, úgy egyházunk is keresi
a kívezetö utat ebből a helyzetből, akkor jelentős segítség számára, hogy a
gazdasági élet felelős tényezőinél is mind jobban erőr-e kap az. erkölcsi élet
és a gazdasági rend közt fennálló szoros kapcsolatoknak a felismerése. Való-
ban, a válságból kivezető utat csak az' találhatja meg, aki Istenhez vissza-
térve az új gazdasági rendet a keresztyén etika alapjain építi fel. Sennél
mínden azon fordul meg, hogy ez a helyes felismerés ne. maradjon csak fel-
ismerés, hanem hogy éppen a gazdasági élet vezető férfiai kíméletlen követke-
zetességgel érvény-esítsék a saját életükben is a 'keresztyén etika követelmé-
nyelt, - amint hiszen erre éppen a kereskedelemügyi miniszter fentebb hivat-
kozott beszéde utalt is. Mert enélkül a helyes felismerésekből frázis lesz. -
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Ebben az összefüggésben meg kel! emlékeznünk Szász ZoltáIl-nak egy
cikkéről is, amely ugyanabban az időben, február 10.-én a Pesti Naplóban
jelent meg. Szász Zoltán «Az én gondjaim» címén először a «divatés szépség»
kapcsolatait keresi, azután pedig «üres templomoka-ról íro A két téma egy-
más mellé állítása minden esetre egyéni izlés dolga. Itt bennünket csak a
második érdekel.

«Keresztény, illetve keresztyén papok vitáznak a bíróságole előtt, hol
pogánynak, hol .bálványímádónak tituláljak egymást s közben üresek a temp-
lomok, - írja Szász Zoltán, - Igaz, hogy annyi van belőlük, hogy úton-útfélen
beléjük ütközik a szem' s csak az utóbbi tizenöt év alatt épültek felemésztettek
egy kisebb népszövetségi kölcsönnel egyenlő összeget. Vagy így is lehet mon-
dani: pedig annyi van belőlük szerte a városban szétszórva, hogy a híveknek
igazán nem kell sokáig vándorolniok, amíg elérnek egyet.» A kővetkezőkben
azután a szerző megállapítja, hogy a budapesti Lehelí-téri új katolíkus temp-
lom, amelybe ·egy borus szornbat estén «betévedt», mennyire üres volt, «holott
itt van köröskörül a város nagy nyomor- és bűnkvártélya, az Angyalf'öld, la
külső Váci-út vidéke, a munkanélkülíség és szegénység emberektől nyüzsgő
telepterülete.» S mivel «temérdek más üres templom» is van Pesten, azért «úgy
látszik, vagy a hit kevés Pesten, vagy' a templom sok.s Szász Zoltán, «nem.
mondja, hogy a civilizáció mai fokán templomokra nincs szükség.» Szerinte
«bizonyos azonban, hogy tisztán vagy csak legfőkép en ezeknek szaporításával
nem lehet eredményesen küzdeni a mai erkölcsi ziláltság ellen» s azért kór-
házaknak, gyermeknevelő in.tézeteknek, a szociális népgondozás intézményei-
nek a szükségességét hangoztatja, mint amelyek nálunk «egyáltalában nincse-
nek fölös számmal s amik vannak, túlnyomórészt nem állanak megfelelő szín-
vonalon.» Végső következtetés mindebből : az állam és társadalom erőfeszí-
téseit olyan intézmények megvalósítására kell központosítani, amelyek - a
túlvilág rejtélyes és szép dolgaira irányuló szükségletek helyett, - a~ evilági
élet szükségleteit elégítik ki.

Kénytelenek voltunk ezt a rövid elmef'uttatást ilyen részletesen repro-
dukálni, hogy olvasóink lássák, miről van szó. A keresztyén egyházak, köztük
a katolikus is, amely ellen Szász Zoltán fejtegetéseínek éle irányul, jól tud-
ják, hogy templomok «szaporításá--val magában véve nem lehet a «maii er-
kölcsi ziláltság» ellen eredményesen küzdeni. Ezt a keresztyén egyházak nem
is teszik és csak rosszindulatú ferdítés tüntetheti fel így a, dolgot. Megértjük,
hogy vannak,akiknek Budapesten túlontul «solo a templom, sőt értjük" na-
gyon is jól értjük, hogy Szász Zoltánt és a vele egygoudplkodásúakat «állan-
dóan» «kissé» (!) «irritálja» pl. a leheltéri templom «azzal, hogy, lezárja és
megszünteti a kilátást arra a szabad láthatár részletre, mely a. Berlini-térre
Ujpesl felől, a Váci-út vonala fölött, mint a távoli szabad! természet üzenete
beintegetett.» Ugyebár, rnilyen élénken emlékeztet «a távoli szabad természet
üzenete» után való ezen sóhajtozás azokra a robbantásokra. amelyekkel a
bolsevista Oroszország urai templomokat röpítettek levegőbe, mivel forgalmi
akadályokat jelentettek a szemükben!

De ha világosan látj uk is, hogy Szász Zoltán epés megjegyzéseiben. ~
kultúrbolsevizmusnak a legveszedelmesebb fajtája szólal meg - kendőzetlenül
és Iölényeskedő ravaszsággal, ezzel még az ügyetelintézni nem lehet.. Szász
Zoltán megtaníthatja a keresztyén felekezeteket arra, hogyamíg egymással
marakodnak, «hol pogánynak, hol bálványimádónak titulálják egymásb, ezzel
a legalkalmasabb fegyvereket adják ak'ezébe azoknak, .akiknek sok a: temp •.
lom és akiknek éppen a templom veszi el «a távoli szabad természet üze-
netét». S ba a felekezeti .harcban csak egyházak hatalmi érdekeiről volna'



szó, akkor meg lehetne nyugodni abban, hogy akik fegyvert fognak, fegyverrel
kell elvesznlök. De a keresztyén egyházak egymás elleni küzdelme növeli
nagyra a modern pogányságot. Ez áll katolikusokra és protestánsokra egyaránt.
Fentebb azt mondottuk, hogy a gazdasági élei vezetőinek az ajkán az erkölcsi
élet és a gazdasági rend kapcsolataira vonatkozó felismerés csaki akkor
nem lesz frázis, ha első sorban saját: magukon érvényesítik a' keresztyén

. etika követelményeit. Ez fokozott mértékben áll az egyházakra és az egyházak
vezetőire. Hitüket, Isten iránti szeretetüket csak az elesettek, a nyomorultak,
ínségesek, szenvedők megsegítésévei mutathatják meg,

Pál apostol az Isten törvényével dicsekedö zsidókról mondja: "Az Is-
tennek neve míattatok káromoltatik a pogányok között» (Róm, 2, 24.), Nem
tanuskodík-e Szász Zoltán írása arról, hogy manapság Pál apostolnak ez .• a
szava visszahull - a keresztyénségre?!
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K.

SZÉLJEGYZETEK
Az Evang. Misszióegyesület
a Budapesten febr. 1-2.-án tartott
konferenciájával ünnepelte alapításá-
nak 25. évfordulóját. Külső körülmé-
nyek, mint a háború és az utána kő-
vétkező megpróbáltatásokkal telt nehéz
idők, de egyházunk hitéldének a lany-
hasága is akadályozták az egyesületet
abban, hogy a letelt negyedszázadban
olyan eredményes és messze világító
munkát fejtsen ki, rnint amilyet tőle
várni lehetett volna. Ezt érezte az a
baráti kör is, amelynek evangéliumi
buzgósága az egyesület munkáját je-
lenleg hordozza. Éppen azért a jubi-
leumi konferencia alaphangjából a
bűnbánat és a fokozott rnunkára elkö-
telezett felelösségtudat csendült ld. -
«A misszió az élő Krisztus hatalmának
megnyilvánulása» - mondotta valaki
az előadók közül. A mísszióegyesület
további útjára csak azt kérhetjük,
adassék meg néki a Lélek ereje, hogy
idehaza és távoli munkamezökön num-
kája az élő Krisztus hatalmas erejének
a megbizonyítása legyen.
Az orosz szov;etköztál'saság

diplomáciai eUsmerése
Magyarország részéről - bár meglepe-
lésként hatott, - komolyabb ellentállás
nélkül ment keresztül a politikai vi-
lágban. A felelős vezetők bizonyára

tudják, hogy mit miért cselekesznek és
politikai szempontból nem is akarjuk
eljárásnkat felűlbírálni. Diplomáciai és
főkép gazdasági szempontból bizonyá-
ra lesznek a lépésnek némi előnyei.
De meg kell vallanunk, hogy Magyar-
országot, mint keresztyén államot,
melynek örökszép szimboluma a szcnt
korona, szívesebben láttuk azon az er-
kölcsi piedesztálon, melyen nem volt
hajlandó szóba állani olyan hatalom-
mal, rnelynek egész Léte egy keresz-
tyén nemzeti állam létalapjainak taga-
dását jelenti s amelynek magyar föl-
dön való érvényesüléséhez Iűződik
ezeréves hazánk történetének leggyá-
szcsabb időszaka, Aztán nem áll-e egy
népre is éppúgy mint az egyesre Krisz-
tus Urunk szava: «Mit használ valaki-
nek, ha mind e világot megnyeri is,
de az ő lelkében kárt vall?»

Az anglikán egyház
vezetőinek a katolikus egyház felé irá-
nyuló hajlamairól minduntalan [elen-
nek meg hírek az egyházi sajtóban,
Tagadhatatlan, hogy van az anglikán
egyháznak egy igen jelentős és főképen
nagyon mozgékony ága, amely erősen
hangsúlyozza a katolikus egyházzal va-
ló rokonszen vét. Arról azonban nem
szoktak írni, hogy van az anglikán
egyházban több evangélikus áramlat



mellett egy szervezett csoport, amely
magát «Anglícan Evangelicals» névvel
nevezi és tudatosan a reformátori
örökséget ápolja. Ez a csoport nem ta-
gadja ugyan meg az anglikán egyház
sajátos hagyományait, azonban ezeket
határozott protestáns állásfoglalással
kapcsolja össze s a reformáció igazság-
tartalmát az anglikán istentisztelet
gazdag szépségével együtt ápolja. Az
anglikán lelkészeknek kb. egyharmada
tagja ezen csoportnak, köztük több
püspök, valamint a teológiai tudomány
több vezéregyénisége is.

Van-e sok értelme,
van-e eredménye a folytonos polemi-
zálásnak ? Helyes-e, hogy oly sok időt,
helyet, betűt szánunk az evangélikus
keresztyénségellenségeinek figyelésére
és cáfolására? Ezek a kérdések joggal
foglalkoztathatnak bennünket. Vajjon
nem volna elég, ha néha-néha, ritkán,
de akkor alaposan rámutatnánk az
antikrisztusi sajtószervek üzelmeire?
Amint például a Harangszó nemrégen
lerántotta a leplet az egyik ilyen har-
sogó, a betűözön árasztásáról híres
lap hazugságáról. Ha másért nem is,
már azért is érdemes volna revízió
alá venni a minden piszkálódásra va-
ló reagálás szokását, mert eltereli fi-
gyelmünket valóságos feladatainkról.
Azokról a teendőinkről, amelyeket el
kell végeznünk, akár igazuk van a j-e-
zsuitáknak, akár nincs. Vajjon pél-
dául nem kell-e küzdenünk saját por-
tánkon belül is a rosszhiszeműség el-
len? Hány egyházi kőzéleti nagysá-
gunknak volna ajánlatos naponként el-
olvasni a Kis Káté eme sorait: Fele-
barátunkat hazugságba ne keverjük, el
ne á.ruljuk, ne kissebbítsük, hanem in-
kább mentsük, jót mondjunk róla, és
mituleni javára magyarázzunk ! Hősibb
lélek kell ahhoz, hogy őszintén meg-
tekintsük magunkat e tükörben, mint
az, hogy a sajtó ólom-katonáit állít juk
harcba a ránk acsarkodók ellen, Vaj-
jon például nincs-e elég tennivalónk
a szociáldemokrata, sőt kommunísta
vaiY semmilyen munkásság missziója

if'
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kőrül ? Ki merí tagadni az egyház kö-
telességét a munkássággal szemben
arra hivatkozva, hogy jelentéktelen az
evangélikusnak anyakönyvezett mun-
kások száma? Legyen már vége annak
a kényelmességnek és lelkiismeretlen-
ségnek, amely egyházunk tevékenysé-
gét csak azoknak a körére szorítja,
akik az állami törvények szerintevan-
gélikusok ! Krísztus missziói parancsa
mindenkire vonatkozik. Egyházunknak
minden ember számára kell hirdetnie
a törvényt és az evangéliumot. Jól
tudj uk, hogy e megállapításainkat az
Antikrisztus katonái könnyűszerrel f.el-
használhatják fegyverül egyházunk el-
len, de csalárdság uk, az igazság sza-
vaival való visszaélés bűne az ő lel-
küket fogja terhelni.

Sokan nem értik még,
hogy rnit akar a «Keresztyén Igazság».
Mi az benne, ami nem akar összekeve-
redni egyéb felfogással? Jól tudjuk,
hogy a Keresztyén Igazság létrejötte
relesleges és érthetetlen míndazok sze-
mében, akik nem látják be, hogy ép-
pen magáról a keresztyénségról olyan
sok helytelen és felmérhetetlen károkat
okozó felfogás él egyházunk tagjai kö-
rében, hogy csak a leghatározottabb.
legszigorúbb, legkeményebb hang tud
fölibük kerekedni. Legutóbb is ezt 01-
vashattuk az egyik - egyébként tisz-
teletrernéltó munkát végző és értékes
- protestáns folyóiratban: «Krísztus
tanítása, élete azt mutatja, hogy ő
nem szerette a túlzásokat a vallási élet-
ben sem. Vallása éppen ezért sokkal
tökéletesebb minden más vallásnál, Ű
nem akarta, hogy a vallási élet any-
nyira lenyügözze az embert. Nem híve
a nagy beszervezéseknek, hanem a sza-
badságnak, a személyinek, az egyéni-
nek." Nos, az ilyen felfogás számára
a keresztyénség csupán csak egy a val-
lások sorában, satöbbieldől is csak
abban különbözík, hogy «nem szeréti
a túlzásokat a vallási életben.» Ez le-
het meggyőződése némelyeknek, akik
talán mint e haza polgárai tiszteletre-
méltó, derék és becsü1etes, sőt «val-
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lásos» emberek lehetnek. Azonban ez
a felfogás, amely nem egyéb, mint lel-
kiismeretlen kényelmesség, lagymatag-
ság, oka annak a helyzetnek, amelyből
kikerűlnűnk egyházunk minden lelki-
ismeretes tagjának hő óhajtása.
Az új templomot
a híveknek mindenekelőtt lelkükben
és erkölcsűkben kell felépíteni, hogy a
templom azután csakugyan élő, lelki
ház lehessen. Ezt a gondolatot hang-
súlyozta a templomépítő óbudai egy-
házközség új felügyelője, amikor tisz-
lébe beiktatták. Fabinyi Tihamér e
szavait örömmel üdvözöljük, mert arra
adnak reménységet, hogy az ő nyo-
mában mind többen lesznek olyan fel-
ügyelőink és presbítereínk, akiknek a
templom materiális falain és az egy-
házközség jogi s háztartási szervezetén

kívül gondjuk lesz az Anyaszentegyház
munkájára is.

"Keresztyén városháza",
«keresztyén főváros» és társaik újra
divatbajött szólamok, Annyira meg-
szoktuk őket, annyira megmételyezte
gondolkodásunkat a feltámadt közép-
kori világfelfogás, hogy nem is érez-
zük, milyen súlyos istenkáromlás van
bennük. Isten nevét nem szabad hiába
venni. Hát Krisztusét szabad? Szabad
politikai jelszóvá tenni azt a szót,
amely az Anyaszentegyház tagjainak a
Krisztussal való szent összefüggését fe-
jezi ki? Krisztusi az egyház, mert
Krisztus a feje. De amíg a jelenvaló
világban élünk, nem lehet krisztusi
semmiféle emberi szervezkedés, törek-
vés, politika. A blaszfémia nunden
fajtája ellen felvesszük a harcot.

ÚJ KONYVEK L:=
Nagy kérdések dióhéjban.

A tudományok népszerűsítésének leg-
célszerűbb módja az, hogy az egyes
tudományszakek mindenkori kutatási
eredményeit összefoglalva, közérthe-
tően tárják az érdeklődő nagyközönség
elé arra illetékes szakemberek. Sok-
szor megtőrténík, hogy az ilyen rövid
betekintés-ek egyeseket bizonyos kér-
dések behatóbb tanulmányozására sár-
kalnak. A teológia sem az a tudomány,
amely kizárólag a hivatásos teológu-
sokat érdekelhetné, sőt kívánatos, hogy
az egyházunkért dolgozni akaró ú, n.
«laikusok» is megismerkedjenek a teo-
lógiának bizonyos kérdéseivel. Ezt a
célt szolgálja már közel 40 éve a
tübingeni Mohr J. C. B. könyvkiadó-
vállalat kiadásában megjelenő «Samm-
lunq gemeinverstiindlicher Yortraqe
und Schriften aus dem Gebiet der The-
ologie und Religionsgeschichle» című
sorozat, melynek eddig 169 füzete je-
lent meg.*) Ennek a sorozatnak né-

hány legújabb Iüzetét ismertetjük az
alábbiakban. Érdekes, bár nem meg-
lepő, hogy a legújabb németországi
politikai és egyházi kérdések is meny-
nyire vissza tükröződnek ezekben a
füzetekben.

Rűckeri Hanns: Die Christianisie-
runq der Germanen (160. sz. ; 35 lap);
a tübingeniegydem evangélikus hit-
tudományi karának fiatal egyháztör-
ténésze székfoglaló 'előadását nyújtja.
A kérdés aktualitását az adja meg,
hogy tudományos körökben is hallat'
szanak olyan hangok, amelyek sze-
rint a germán fajnak keresztyén hitre
térítése s ezzel egy dekadens kultúra
ráeröszakolása katasztrófális következ-
ményekkel járt, amiknek hatása ma is
érezhető. Hűekert kimutatja, hogy a
germánok krisztianizálásában az erő-
szaknak minimális szerepe volt, ellen-
ben az ősgermán mitológiának és val-
lásosságnak szükségképen össze kellett
omlania akkor, amikor a népvándor-

*) A nyolcadrét nagyságú egyes füzetek ára egységesen 1'50 német márka, elő-
fizetésben 1'20 márka. A megrendelés mai viszonyok között legcélszerűbben valamely
hazai könyvkereskedés útján eszközölhető.



lás reven szembekerült egy egészen
új világgal, mert kiderült, hogy ez a
vallás csak az elzártan élő germánság
szük és primitiv életkörére volt szabva,
Hogy ez az összeomlás nem lett végze-
tes, hanem a germánság élete ezen a
törésen keresztül a naivságtól az érett-
ség fokára fejlődött, ez éppen a ke-
resztyénség érdeme. Az érdekes és ta-
nulságos fejtegetések végén zavaróan
hat az a kijelentés, hogy éppen a ger-
mán ember volt arra hivatva, hogy a
keresztyénségnek új és mélyebb meg-
értéséhez jusson. Luther művét nem
lehet egyszerűen a germán faj javára
elkönyvelni.

A helsinkii egyetemen tartott ven-
dégelőadását tartalmazza von Soden
Hans: Christentum und Kultur című
tanulmánya (165. sz. 43 lap). A keresz"
tyénség és kultúra viszonya szinte ál-
landóan izgató probléma, de kűlönő-
sen az a kultúra mai válságaban. A
szerző az egész kérdést történeti meg-
világíLásba helyezi s ismerteti a keresz-
tyénségnek állásfoglalását a világi kul-
turával szemben, kezdve az őskeresz-
tyénségtől, mely a közeli vég várásával
távol tartotta. magát a világtól, mígnem
a 2. századtól kezdődően megtörténik
a fokozatos összekapcsolódás keresz-
tyénség és kul túra között. A közép-
kerban ez elméleti megalapozást nyer
Aquinói Tamás természet jogi alapra
épített rendszerében. Luthernál a kér-
dés kulcsa a hivatás erkölcsi értékéről
vallott felfogásában van. Az újabbkori
s különösen a jelenlegi helyzetről már
nem ad kielégitő képet a szerző. Külö-
nösen nélkülőzzük az újabb teológiá-
ban eröteljesen hangoztatott «diasta-
sís--gondolatnak megfelelő kiemelését,
mely a keresztyenséget és kultúrát ál,
talában élesen szétválasztja. Ehelyett
a szerző bizonyos fenntartásokkal a
ma már meglehetősen lejárt liberálls
«kultűrprotestántízmus» hívének vallja
magát.

A három legújabb füzet a közelmult
Luther-jubileum terméke, de minde-
gyik többé-kevésbbé összekapcsolódik
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bizonyos aktuális kérdésekkel is. Igy
Schmidt Hans: Luther und das Buch
der Psalmen (167. sz. 60 lap) című
tanulmánya az Oszövetség értékelésé-
nek sokat hánytorgatott kérdésére ke-
res feleletet Luthernál. Luther egyik
legkedvesebb bibliai irata a zsoltárok
könyve volt. Erről tartotta első egye-
temi előadását, első nyomtatásban
megjelent önálló munkája a hét bűn-
bánati zsoltár magyarázata volt (1517-
ben) s azután is sokat foglalkozott
még a zsoltárokkal egyetemi előadá-
sokban, prédikációkban ; énekei közül
különösen az «Erős vár» és a «Bűnö-
sök hozzád kiáltunk» (Aus tiefer Not)
zsoltárfeldolgozások (46. és 130.zsolt.).
Imádkozásában is minduntalan a zsol-
tárokhoz fordult Luther s különösen
bibliafordítása mutatja meg, rneny-
nyire mélyen ragadta meg azok vallá-
sos tartaimát A tanulmány ebben az
irányában igen jó segítséget nyújt Lu-
ther megismeréséhez.

Ezzel szemben nem minden célzat-
tói és szenvedélytől mentes Vogelsang
Erich königsbergi magántanárnak
egyébként igen érdekes tanulmánya:
Lulhers Kampj gegen die I uden (168,
sz. 35 lap). Túllépi a határt akkor,
amikor Luther vallás-os jellegű ítéleteit
a zsidókról a mai német állami és egy-
házi zsidóellenes intézkedések igazo-
Jására igyekszik felhasználni. Mai gon-
dolatokat mégsem szabad ennyire Lu-
lherba visszavetíteni: «Als Christen
nimmt er ihn ganz ernst, aber zur
deutschen Kirche záhlt er Ihn deshalb
nicht»! (Egy Bernhard nevű megke-
resztelkedett zsidóról van szó, akit
Luther is kivételesen sokra becsült.)

Sokkal higgadtabb hangú Dőrries
Bernhard: Luther und Deutschland
címen tartott jubileumi ernlékbeszéde
(169. sz, 26 lap), Luther felfogását
végső fokon itt is vallásos gondolatok
irányítják Németország elfordult Is-
tentől, megvetette az evangéliumot,
ezért Isten haragja, büntetése éri. En-
nek eszköze a török is, azért nem tud
neki ellentállni, amíg meg nem tér.
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Magyarország pusztulása is intő példa
Németország számára. Ezekből a gon-
dolatokból Luthernak a világról és a
történelemről alkotott felfogása bon-
takozik ki, amelyeket persze a rövid
tanulmányban bővebben nem Iehetett
kifejteni. Dr. Wiczián Dezső.

Halasy-Nagy József:
A filoz6fia kis tükre. A Könyvbará-

tok Szövetsége kiadása. Budapest. 1933
210 old. 8. rét. Bolti ára kötve 4 P.

Ennek a tetszetős kiállításban, arány.
lag olcsó áron megjelent könyvnek a
célját és használati értékét igen jól
jelöli meg maga a szerző a könyv vé-
gén: « Ez a kis könyv nem akart egyéb
lenni, mínt előkészítő a filozófusok
olvasására. úgy képzelem, hogy én vol-
tam az olvasónak az a barátja, akihez
elment, míelött egy messze idegen vá-
rosba utazott volna, mert 'ez a barát
már megfordult ottan. Ez a látogatás
alkalm ul szolgált nekem, hogy beszél.
jek valamit arról a messze városról-
a filozófia honáról. Próbáltam képet
adni arról, mílyen ennek a városnak
a fekvése, az utcái és főleg az embe-
rei, Mindez távolról sem úti kalauz,
nem is ú. n. bevezetés a filozófiába,
hanem talán inkább hasznos tudni-
'valók a kalauzok és a bevezetések for-
gatásahoz ís.»

Pauter Ákos kiváló, de szigorúan
szakszerű hevezetése mellett kétségkí-
vül szükség volt ,egy olyan könyvre,
melyből a művelt olvasó nagyobb ne-
hézségek nélkül megszerezhetí a szük-
séges első tájékozódást, amikor a fi-
lozófiával, annak föproblémáíval és
irányaival meg akar ismerkedni. Mon-
danunk sem kell, hogy a szerző, a pé-
csiegyetem ismert nevű bölcsészetta-
nára, ezzel a munkájával is nemcsak
tárgyi tekintetben megbizható, hanem
formai nézőpontból is ügyes «kalauz»-
nak bizonyul a filozófia terén. Jó ma-
gyarsággal, szines, világos stilusban
megírt fejtegetéseit szívesen, sokszor
élvezettel követi az olvasó. A filozófia

fogalmának elvont fejtegetése helyett a
szerző bevezetésúl a fílozófus-embertí-
pus lelki arcát rajzolja meg fővoná-
sokban s a gondolkodé ember lelki-
ségében tünteti fel azt a mozzanatot,
melyen a gondolkodás különböző irá-
nyai kiinduln ak. Mivel minden gon-
dolkodás főcélja az igazságkeresés, az
igazság fogalma részesül legbehatöbb
tárgyalásban, mely után a főbb világ-
nézeti irányok, első sorban a natura-
lizmus és az ideálizmus ismertetése
következík. A filozófia történetének (<<a
filozófia sorsa») egészen rövid áttekin-
tése után a szerzö a filozófia egyes
főproblémáit, ill. részeit a következő
fejezetekben tárgyalja: Test és lélek.
Az emberi élet értékei. A művészetről,
Filozófia és kultúra. A könyv utolsó
negyedrész'étegyes nagy gondolkodók
műveihől ügyes en összeválogatott- sze-
melvények foglalják el.

A szerző maga észrevehetően az ide-
álizmus oldalán foglal állást és több
helyen jóleső megértést tanúsít a val-
lási vonatkozások iránt, bár kétségte-
len, hogy ebben a tekintetben a tár-
gyalt kérdésekhez érdemileg is sokkal
többet mondhatna az, akinek valóság-
és életszernlélete a vallásos hitben köz-
pontosul. Egyes pontokra nézve itt
nincs helye a vitatkozásnak ; csak azt
jegyezzük meg, hogy az a mondat: «A
keresztyén kőzépkor az 'emberi életbe
valami mély bensőséget hozott» stb.
(119. old.), csak akkor áll meg, ha a
középkort a keresztyénség kezdetétől
számítjuk s a tételt elsősorban az ős-
keresztyéneégre vonatkoztat] uk.

Egészben véve a könyvet mint a ma-
ga céljának jól megfelelő művet szíve-
sen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

P. K.
Hibaigazitás.

Folyóiratunk 2. számában a «Schleí-
ermacheremlékér,e» c. tanulmányba
kellemetlen sajtóhiba csúszott bele. A
27. lapon alulról a 9. és 10. sor egy-
mással íelcserélendö.

Szerkesztésért és' kiadásért felelős: Lic. Dr. KarDer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyoIl1dájában Sopron, Várkerület 66.
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