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A "Keresztyén Igazság" _a2; evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyújtani egyházunk művelt 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 felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás,
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Kűlönös súlyt helyez a

t '. -. •

"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesitse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mind.ezzela "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk meguihodását.



ft Vigasztalót
Ama vigasztaló pedig, a Szeni Lélek, akit az

én nevemben kűld az Atya, ·a.: mindenre meqtanit
majd titeket és eszetekbe juttatja vmirulazokat,

amiket mondottam néktek. János ev. 14., 26.

•Most azután jönnek a haszontalan fecsegők, akik az egész keresztyén
világot telebeszélik s a szegény ernbereket félrevezetík , ezek nagy hangon
hirdetik a szószékröl, miképen kell jóakarathoz, [ószándékhoz, jó elhatáro-
záshoz jutni. Ha ehhez eljut valaki, akkor azután nyugodt lehet, hogy amit tesz,
az jó. Ezzel a tanítással csupa akaratos, és önfejű embert nevelnek, hetyke és
önhitt lelkeket, akik míndantalan Isten akarata ellen hadakoznak, de saját
akaratukat megtörni és neki alávetni nem akarják. Azt gondolják, hogy az rő
szándékuk jó, azért az keresztül is kell erőszakolni, s ami azzal ellenkezik,
az az ördögtől való, nem Istentől. Ime, így támadnak a báránybőrbe bujt far-
kasok és a gőgös szentek, a föld legveszedelmesebb emberei. Ezért van, hogy
egyik püspök a másik ellen, egyik egyház a máisik ellen, lelkészek egymás közt
háborúskodnak, vitatkoznak, veszekesznek és mindenütt békétlenség uralko-
dik; amellett mindegyik párt azt mondja, hogy ő jóakarattal, nemes céllal,
isteni szándékkal cselekszik. Igy űznek Isten dicsőségére csupa ördögi dolgot!-

«Ez a mondás (Ján. 14, 26.) azonban igen vígasztaló s jól jegyezzük: is
meg, hogy a keresztyénség azt az igéretet nyerte, hogy a Szeritlélek állandóan
vele lesz; sőt nemcsak ezt, hanem tanítaní és emlékeztetni is fogja egészen az
ítélet napjáig, amint valljuk is: Hiszek Szeritlélekben és egy keresztyén szent
Egyházat, - annak bizonyságául, hogy a Szeritlélek a keresztyénséggel van
és megszenteli az Ige és a sakramentorn által, amikkel bensőleg hitet ébreszt
és Krisztus megismerését munkálja, Ezeld azok ázeszközök, amelyek által a
keresztyenséget szüntelenül megszentel] és megtisztítja; ezért lesz az az Isten
előtt szentté, - nem azért, .amit mi teszünk, vagy amik vagyunk, hanem mert
a Szentlelket bírj uk, Es ez igen szükséges vigasztalás a keresztyének számára,
nehogy kételkedjének abban, hogy a keresztyén Anyaszentegyház megmarad
a világban, míndenféle hitetlenek, törökök, pogányok, zsidók, eretnekek és
szekták közt, sőt még az ördög és angyalai között is. Mert erősen áll az igéret,
mely nem hazug és nem téved: a Szetitlélek majd megtanít és ernlékeztet tite-
ket. .. Igy bizonyosak lehetünk és mondhatj uk : ellenem támadhat ördög, halál
és hűn, én mégis szent vagyok. Mert hogy Krisztusban hiszek és őt megismer-
tem, az Igét ·és sakramentomot helyesen értem és használom, azt nem a magam
fejéből vettem, hanem a Szentlélektől».

(Luther M.: A Miatyánk magyarázata németül 1519. és Prédikációk János
ev. 14. és 15. fejezetéről 1537.).

Jövel, Szentlélek Úristen,
rröltsd be szioeinket bő,ven
Menny'el ajándékoddal,
Sziubéli szeni buxqásáqqal ;
Melynek isteni ereje
Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk' is le népeddel,
Hogy leljünk meg dicséreteddel.
Dicsősrglegyen Istennek!,

LUTHER.
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Hódító belmissziót 1·)
Luther egy ízben, ellenfeleinek rágalmazó támadásával szemben «lsten

kegyelméből való evangélistának» és "a mi Urunk Jézus Krisztus méltatlan
evangélistájának» nevezi magát, amivel azt akarja kifejezésre juttatni, hogy
neki. nincs más célja, mint az elfelejtett evangéliumnak újra való érvényre-
juttatása és annak terjesztése az Or akaratának megíelelöen. A reformáció nyo-
mán létrejött új egyházi alakulat ugyancsak az evangéliumról veszi a maga nevét
és amikor evangélikusnak vallja magát, ezzel az elnevezéssel egyrészt bizonysá-
got tesz az evangéliumban gyökerező voltáról, másrészt utal a megújított ke-
resztyén egyháznak arra a szent feladatára, hogy Krisztus evangéliumát hir-
desse és terjessze. Az egyháznak ez a tevékenysége missziói tevékenység. Egy-
házunk tehát már nevével is, de egész evangéliumi lényegévelIs tanuságot tesz
a missziói munkára való különös elhivatásáról és elkötelezéséről.

Hogy egyházunk erre a lényegéből folyó isteni hivatására fokozott mér-
tékben ráeszrnéljen, arra ma különösen nagy szükség van. Közelebbről nagy
szükség van arra, hogy befelé, azaz saját tagjaival szemben ismerje fel missziói
kötelességét és lássa meg, hogy egész egyházi munkájának, tevékenységének ma
különös képen missziónáló jellegűnek kell lennie. Más szóval: nagy szükség van
ma arra, hogy teljes erőv-el és céltudatosan bontakozzék ki a belmisszió.

A belmissziának, ahogyan azt Wichern történeti nevezetességű «Denk-
schrífts- jével tudatositotta és megalapozta, két oldalát lehet megkülönböztetni.
Az egyik a keresztyén szeretettevékenység, a másik a misszió fogalmának köz-
vétlenül megfelelő térítő jellegű, az) evangélíumot hódítás céljából hirdető és
terjesztő munka. Ezt a tevékenységet Németországban, a belmissziónak a hazá-
jában, «Volksmission--nak, azaz népmissziónak nevezik. Amikor nálunk belmisz-
szióról vall szó, még míndíg sokszorosan csak a keresztyén szerétetnek mentő és
megtartó munkájával azonosítják. Mi azonban ez alkalommal, amikor az egyház
belmissziói tevékenységének különös szükségességére mutatunk reá, annak szoro-
san vett missziói oldalát tartjuk szem előtt.

Ennek az oldalnak tudatos felkarolása, valóságos missziói hadjáratnak
a megindítása u. i. az idő parancsolta kényszerű szükségesség. Jellemző ebben
a tekintetben a Németországban is beállott fordulat, nevezetesen az ottani egy-
háznak új, határozottan missziói irányban történő elindulása. A Német Evan-
gélikus Egyház új alkotmánya 'egyenesen programmjába veszi fel a belmíssziöt
munkának hathatós támogatását. (3. szak 4. cikk.), A szász országos egyház
lelkészeinek a mult év július 6-iki gyűlésén meg Coch püspök így nyilatkozott:"
"Csak egy a tervünk és egy a programmunk, amely ezzel az egy szóval jelölhetö
meg: Népmisszió !» A németországi politikai megújhodással karöltve jelent-
kező 'ezen fokozott missziói igyekezet és tendencia részben míndenesetre abból
a megfontolásból nő ki, hogy az állam gyökeres újjászületése csak akkor lehet-
séges, ha a népben eleven tartó és mozgató erővé válik a keresztyénség. Sokat
mond már ez a felismerés is. De eleven ottkint a misszióí munka szükséges-
ségének tudata széles körökben a politikai célkitűzésektől függetlenül is, közvet-
lenül a tényl,egesegyházi és vallási viszonyok hatása alatt. Igy a Jungreforma-
torische Bewegung (lfjú-reformátori mozgalom) is, amely a politika áramlataitól
függetlenül az egyháznak csorbítatlan biblikus és reformátori alapon való meg-
újítását tűzte ki céljául, mull évi nyári proklamációjában hangsúlyozza, hogy.
szükség van az egyháznak új missziói tájékozódására, átfogó népmissziói mun-

*) Ezen tanulmány már hónapokkal ezelőtt készült, de anyagtorlódás miatt csak
most kerülhetett sorra. Szerk.
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kára és arra, hogy minden egyháztagban új egyházi-mísszióí felelősségnek a
tudata ébresztessék.

Az okok pedig, amelyek ott mind kényszerítöbb erővel erre a felismerésre
vezettek, megvannak minálunk is. Tehát nem idegen mintának utánzását, ide-
gen mozgalornnak importálásat jelentené, ha magyarországi evangélikus egy-
házunk is kifejezetten zászlajára írná a befelé való misszíót, a népmíssziót,
hanem pusztán az adott helyzetből adódó következtetéseket vonná le ez, az új
tájékozódás. Az adott helyzet pedig nagy általánosságban úgy jelölhető meg,
hogy az egyház népe csak névleg keresztyén és csak mint járulékot cipeli magá-
val többé-kevésbbé kényszeredetten az egyházba való beleszületése révén el-
nyert «evangélikus» nevet, de szívében-lelkében idegen tőle a keresztyénség
lényegcés közömbös számára, nem kívánt, vagy épen gyűlöletes előtte az evan-
gélium. Az ember sohasem születik keresztyénnek, hanem mindig is azzá kell
neveltetnie, nevelkedníe, Fokozott rnértékben szükséges azonban, hogy az egy-
házba beleszűletett névleges keresztyéneket az egyháznak és annak Urának
megnyerjük, ma, amikor a modern élet egész berendezkedése, a Imrszellem
annyira a látható világ és annak dolgai számára köti le és foglalja le az embe-
reket, hogy azok egész lelki beállítottságának jellemzésére egyenesen új jelszó, a
<sz-ekularizmus. jelszava születhetett meg. Nem fejtegethetjűk itt részletes-en
ennek a jelen saeculumhoz, a világhoz é's az időhöz való kötöttségnek, az Is-
tennel és az örökkévaló dolgokkal szemben mutatkozó elzárkózásnak a tüneteit.
Csak néhány olyan jelenségre mutatunk reá, amelyek ma már mindenki előtt
nyilvánvalók és amelyek előtt az egyház többé nem hunyhat szemet. Ezek közé
tartozik, hogy az intelligencia jórészt elhidegült a keresztyénségtöl. Még akkor
is, ha szívesen vállal az egyházban tisztségeket. Sőt még akkor is, ha hangoz-
tatja protestáns öntudatát és kikel más egyházak, más vallások ellen. Hogy a
szíve nem ver az egyházért és lelke nem annak Uráé, mutatja II templomtól való
távolmaradása, az egyház igazi lényegének teljes félreértése, általában vallási
dolgokban való szörnyű tájékozatlansága és különősen hűtlensége, amely a gyakori
reverzálls-adásban nyilatkozik meg. De nem keresztyén ma ifjúságunk sem Csak
épen utalunk arra a megdöbbentő jelenségre, hogy nem hajtja a szíve vágya
a templomba az Ige hallgatására, amikor akár vakáció idején, akár az iskolától
való végleges búcsú után már nem vezetik oda testületileg, Teljesen elszakadt
az egyháztól lélekben a proletariátus és túlnyomórészben pusztán külsőleg ke-
resztyén az egyszerű nép is. Az egyház népének vallási állapotát nagy általá-
nosságban úgy lehetne jellemezni, hogy valami tragikus szakadék tátong az éle-
tében a vallás és a való, mindennapí 'élet kőzött; azevangélium számára nem
életkérdés, s még azok számára is, akik külsőleg ragaszkodnak az egyházhoz
és formailag megőrzik a keresztyénséget, legfeljebb a vasárnap tartozéka, dc
nélkülözhető, vagy épenséggel kölönc a hétköznapi életben. Röviden úgy álla-
pithatjuk meg a: szornorú tényt, hogy az 'egyházba betört és abban terjeszkedik
a modern pogányság.

A. pogánysághoz pedig el kell vinni az evangéliumot. Az egyházon belül
lábrakapott pogányságot is missziónálni kell. A határozott cél nem lehet más,
mint az, hogy az evangéliumot az egyház mínden tagjához egészen közel vigyük,
őket megnyerjük és megtartsuk. vagy mint Wichern kifejezte, hogy Krisztus
mindenekben megdicsőíttessék s mindenek arra indíttassanak, hogy Onála ke-
ressenek menedéket,

Milyen alakban és milyen keretek között feleljen meg már most az egyház
ennek a mísszióí feladatának? A fődolog mindenesetre az, hogy az erről a fel-
adatról való eleven tudat áthassa az egyházat és meggyőzze tényezőit arról,
hogy 'ma nem a meglévő birtokállomány megmerevedett őrzése, konzeroálása,
méquédése szűkséqes csupán} hanem lelkes és felelősségtudatt6! irányított h6-
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diiásra kell elindulni. Az egyház életének ez az iránya a templomi szolgálatot,
az igehirdetés hangját és belső erejét is befolyásolja majd, főképen azonban:
elmélyíti azt a már több-kevesebb erővel jelentkező meggyőződést, hogy az egy-
ház rnunkája nem szorítkozhatik a templomra és a régi értelemben vett lelki
gondozásra. Hiszen akiket meg kell hódítani, nem jelennek meg a templomban
és kítérnek a lelki gondozás elől is. Ezért már W.ichern hírdeti, hogy li «házte-
tőkről», az utcákon és piacokon kell hirdetni az Igét, vándor- és utazó prédiká-
torokat kell szolgálatba állítani. Szekták erőszakoskodása és imethodisztikus,
lényegileg felületes térítgetések bizonyos tekintetben diszkreditálták ezt az esz,
mét, de mégsem kerülhető el, hogy r az egyház ennek józan megvalósításához
lásson, ha csakugyan céltudatos missziói munkát akar végezni. Bizonyos kezdő
lépések már történnek eoanqélizáciás konierenciák rendezésével. Ezeket ki kell
építeni és a támadás bázisát széleshíteni. Főképen pedig ne legyenek ezek az
eoarujélizáciás törekvések egyéni oállalkozások, hanem a hivatalos egyháztól
tervszerűen irányított akciók. Az evangélizációval azután karöltve kell járnia,
a befelé való misszioi munkának, a népmisszió másik ténykedésének, az apolo-
getikai, hitvédelmi munkának is, de úgy, hogya hangsúly ne rajta, mini uéde-
kezésen, hanem az evangélizáción, mint támadó törekvésen nyugodjék.

Részletekbe itt nem bocsátkozhátunk. Csak utalunk azokra a lehetőségekre,
amelyek a sajtó , a rádió, ismeretterjesztő, valósággal vallásoktató előadások,
esetleg a film területén is kinálkoznak. Nem, mintha ezeken a területeken, vagy
legalább is egyiken-másikon nem folynék máris belmissziói munka. De nem
folyik egyházunk egész területén, egységes irányítás mellett és nem folyik a
szükséges lendülettel, mert nem tanúskodik az evangélikus egyháznak egész
lényegéből folyó és ma különösen égetően szükséges, tudatos missziói beállí-
tottságáról és arról az igyekezetéről, hogy az embereket az élet mínden, terü-
letén szembeállítsa az evangéliummal. Pedig ennek a 'rnunkának meg kell győzni
míndenkit arról, hogy az evangéliumnak az élet minden területén van mondani-
valója és hogy minden körülmények között, az élet minden viszonylatai között
igényt tart az emberre. Az egyháznak ebben a tekinbetben súlyos mulasztásai
voltak a multban. Ezeket jóvá kell tennie!

Az egyháznak kell a mulasztásokat jóvá tennie! Nem pusztán hivatalos
funkcionáriusainak, hanem minden tagjának, akiben felébredt a missziói fele-
lősségtudat és lelkiismeret. Az egyházban csak olyan törekvés elevenedhetik
meg és fejthet ki győzedelmes erőt, amely tagjai törekvésének eredő]e.

A törekvés eredménye persze nem az emberi igyeke-zetlől függ. Azért áll,
hogy «úgy kell imádkozni, mintha semmiféle hadakozás sem segítene». De áll
az is, hogy «úgy kell hadakozni, mintha semmiféle imádság sem használna»!

Budaker Oszkár.

Az egyházban nem azok a legnagyobbak, akik a világban is azok,
Mert aki a világban nagy, származása, nemessége, pénze és az emberek
közt való befolyása révén az. Aki pedig az egyházban nagy, az az Isten
kedvéért való önmegtagadás által az. Ha az egyházban az a szabály ala-
kul ki, hogy e világ 'nagyjai minden további nélkül az egyházkormány-
zatban s a zsinaton is nagyok, az egyház már megtagadta Q keresztsé-
get. A keresztség ugyanis az ige és az egyház területén e világ minden
különbségét semmivé teszi. (H. Asmussen: Christenlehre},
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Hz ifjú értelmiség kérdése.
1. Jellemse Jmrun kr't. hogy egyik kérdés a másik után bukkan föl; az élet

minden területe fokról-fokra, egymás után összekuszálódik, kérdéses lesz, gyö-
törni, foglalkoztatni kezd és új megoloá"okat követeL A sok bonyolult kérdés
között nem utolsó helyen áll az ifjúság kérué<:e, közelebbröl, éppen a leghan-
gosabb, a leginkább szóvá tetl: az ifjú értelmiség, " d; plnmások kprnp,,~.

Joggal mondhatjuk ugyan, hogy ez a kérdés sem egesz,eu újkeletu , hi-
szen mindig szőnyegen forgott, amióta csak értelmiség egyáltalában van. Min-
den időben támadtak feszültségek, surlódások az egymást felváltó nemzedékek
között. Azonban teljesen új jelenség az, hogy ez az állandó, tartós nemzedék-
válság, az apák és fiak jól ismert 'ellentéte, napjainkban nemcsak elmélyült,
óriási méreleket öltött, hanem összetalálkozott a most dúló kultúra- és gazda-
sági válsággal. Ez az általánossá vált, egyetemessé vészesült felbomlás és zilált.
ság teszi fenyegetővé, elmérgesedelté az ifjúság kérdését.

A háború előtt is jócskán jelentkeztek tünetek, amelyek felriasztották a
látó embereket azzal, hogy bajok vannak az ifjúság körül, megoldatlan kérdé-
sek meredeznek mindenfelől, amelyekre nem készül föl, sőt amelyeket észre.
sem vesz, meg sem lát az ifjúság. De a külső béke és látszólagos nyugalom e!l~,
altatLa és hamis illuziókba ringatta az ébredezőket is, - és minden annyiban
maradt.

A világháború azonban széttépte a csillogó hazug képzelődéseket és fel-
tárta a mutatkozó bajokat teljes mezíLelenségükben. Sőt jóval többet is tett. A
nagy megrázkódás és világindulás rombadöntötte vagy legalább is alapjaiban
megingatta az életnek eladdig szilárdnak vélt alapját, rninden eddigi kérdést
kegyetlenül kimélyített, új kérdések sokaságát zúdította megriadt mindnyá-
junkra. Igy történt az ifjúság kérdésénel is. Olyan kérdésként égeti ma lelkün-
ket, amit nem lehet többé elodázni, olcsó jelszavas. hagyományos szólamos,
ügyefogyott próbálkozásokkal elintézni, hanem beleordít sajgó kínjával min-
denüvé, minden törekvésünkbe, minden tervszövögetésűnkbe, Minden más kér-
désnél ez is felvetődik. mínden megoldási kísérletünkben keményen követeli,
hogy vele is kornolyan számot vessünk. Az ifjúság kérdése mellett nem. lehet
többé közömbösen elhaladni, nem lehet kikerülni, kitérni előle. Csak azt tehet-
jük, hogy gyökeresen, teljesen, újszerűen megoldjuk - vagy nyiltan megvalljuk
csődünket.

2. A háború az élet minden területén mesgyét, fordulót jelent, Vele új
lapra fordított a történelem. Ez az új még forrong, gomolyog, vajudik. Nehéz
tiszta képet alkotni róla. De bizonyos elmosódott körvonalak kezdenek már
elötetszení, A közhangulat sokszor már befejezett tényként számol ezzel a nagy
változással. Beszélnek a «régi jó világról». A békeidők hangulatával, szellemé-
vel, életstílusával szemben valami újat, mást, merőben elütöt várnak a mos-
tani diákságtól, a jövő értelrniségétöl s föltételezik, hogy ez az új meg is van
nála. Ez a szembeállítás és ellentét azonban még annyira érzelmi aláfestésű
csupán, bizonytalan, ingadozó, hogy magában nem válthatta ki ezt a kérdést
ilyen szörnyű mértékben, - legfeljebb kiélezte a már felütközőt.

Az igazi szakadék, ami 'Olyan végzetes erőt ad az ifjúság kérdésének,
anyagi téren tárul föl. A pénz megszerzése és birtoklása robbantotta elő ijesztő,
borzalmas valójában. A szellemi tényezők csak színezik, kísérik a kérdés-tá-
masztotta hullámzást. Mellékes, másodrendű tényezők. Nincs döntő szavuk. A
nagy port a gazdasági tényezők verik föl; az anyagi javak körül kavarog a tüle-
kedés. Szükségképpen vezetett ide a dolgok menete. Hiszen a háború előtti nem-
zedékeszményekért rajongása, hangzatos ideálizrnusa csak szólam, hangulat
dolga, tetszetős, mutatós jelmez volt, amely a legtöbb esetben annál vaskosabb
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testiséget és anyagiasságot takart. A mai ifjúság tehát egyszerűen, őszintén,. ker-
telés" es' köntőrfalazás nélkül bejelenti igényét, hogy ő minden áron, ha t~'---------
ha szakad, pénzhez akar jutni. Jövedelem, kereset kell neki. Az álj;ís,_-d1rélyez-
kedés, munkaalkalorn csak elkerülhetetlen rossz S~2,nrb>L-'';'egy;4í:'6gyhozzáj ut-
hasson a pénzhez, amit élete egyedüli taJ:.l.illU«p11'iÍaktekint. Az arany a ten-
gely, ami körül az egész élet forog . .f--KéiZelfügható javak, a Mammon, nyiltari,
leplezetlenül uralkodnak bálvffi:r>nyanánt az ifjúság gondolkozásában: Ezért
állnak ,JlJrkas;s;'llemet~e1iymással szemben a beérkezettek. az öregek, a
p;p>a/birfüküsai.-áJ{i1( ott ülnek a húsos fazekak mellett, akik a tűz közvetlen

~ -----közelébe telepedtek, hogy jó ropogósra süthessék a maguk pecsenyéjét - és
--- az ifjúság, aki egy szemernyit sem [obb a Deákné vásznánál, aki nem törekszik

különb dolgokra, hanem egyszerűen szintén részt követel maga is, osztozni akar,
a bennülőket kitúrni különféle szép címekerrés elfoglalni helyüket. Egyszertien
ez az érdek feszül minden hangzatosellehtét emlegetése mélyén. A jóllakot-
tak, a boldog birtokosok, akik már rendelkeznek a pénzzel ésezért nekik áll
a világ, tárva-nyitva előttük az élet minden gazdag és szép lehetősége - és ·za
kiéhezettek. a Iarkasétvágyúak, a kirekesztettek és kívülállók: az ifjúság kenyéf-
harcává [ajult el ez a nemzedékelleniéi. .'

Mennél keservesebore fordult az idő járása, annál hev-esebblett a kövé-
telődzés egyfelől, a megkaparintott koncba kapaszkodás másfelől. Közben össze-
zsugorodott a termelés. Új munkalehetőségek nyilása helyett emberek ezrei
kerülnek az utcára. Súlyosbítja a helyzetet egy túlméretezett művelödéspoli-
tika, amely csak úgy ontotta a diplórnák tömegét. A szakadéket aztán' végze-
tesre mélyítette a bizalom megrendülése.' A mostaní vezető nemzedék tekintélye
sok körülmény folytán megtépázódott. Kiábrándultak belőle, hitelét vesztette.
Nagyjából ez a helyzet az ifjúság kérdésénel.

3. Sort kell ezután kerttenünk a kérdés összetevőinek számbavételére.
Azonban egy-két utalással be kell érnünk a roppant nehézségek míatt, Ha a mai
magyar ifjúság szellemi arculat jának vonásait figyelgetjük, csak egy nagyon
elmosódott benyomást nyerünk. Nincsen egység, semmi egyöntetűség; Hiányzik
az igazi közszellem, amely összetart és összefog mindenkit. Széttöredezett képet
látunk. Sokféle érdeklődés, ezer vélekedés, tömérdek törekvés zajlik szemünk
előtt. Nem találjuk azt az egyakaratot, ami manapság nemcsak anémet,' de
egyéb fajtájú ifjúságot is jellemzi. Csupán a közelrnulttal szemben alkot ifjúsá-
gunk egységesebb arcvonalat. A leszámolásban. tagadásban mutatnak egyedül,
bizonyos egyöntetüséget. Elvetik ugyanis azt a csillogó külszínt, képmutatást,
ami a háborút megelőző életet jellemezte és nyiltan, durván olyanok, amilyenek
valójában voltak közvetlen elődjeik. Ezért anyagiasak. Ezért mosolyognak min-
den ideálizmuson, Ezért hatalmasedik el életükön a testiség. A test dédelgetése
és gondja lendíti fel a sportot, teszi túlhangsúlyozottá a táncot a társas élet többi
megnyilatkozásának rovására. Ez állítja a nemi életet az érdeklődés homlok-
terébe. Csakugyan a v-ér és arany nemzedéke a mostani, nyilvánvalóan, becsü-
Ietesen rnegvallva, nem a suba. alatt, titokban, mint képmutató apáinknál.
Együttjár ezzel a változással bizonyos felületesség. A szellemi élet elsekélye-
sedik, satnyulóban van. Erősödik viszont a kézzelfogható dolgok bálványozása.
Innen a technika mérhetetlen csudálása és majdnem korlátlan egyeduralma az
életnek egészéri. Levetközte ugyan a mai ifjúság a háború elötti materializmus
gyerekcipőít, de foglya lett egy bonyolultabb, elfinornodott, kiteljesedett e-vilá-
gíasságnak, szekularizmusnak. Ebben az életben akarja megszilárdítani 'helyze-
tét, ezen a földön akarja. keményen megvetni a lábát. Ezt az -életet akarja még-
hódítani mennél teljesebben. Másra nincsen gondjuk, más világgal nem törőd-
nek. A vallás is csak annyiban érdekli őket, amennyiben ezt a, mcstaní életet
biztosítja, gazdagítja, benső értékekben gyarapítja, Ezen a 'pragmatisztíkus
felfogáson túl vsernmi közük sincsen a valláshoz.
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A magyar -ifjúság jelenleg átmeneti állapotban van. Állást foglal ugyan
az előtte járó nemzedékkel szemben. Sőt egyenesen túlteng a bírálat szelleme,
'Mindclll1,ekkipécézi a' gyengéit. Minden hibára rátapint és kipéllengérezi, Izekre
bont' és szétszed míndent. Es mégis, ennek ellenére, ezeknek a régebbi" irány-
zatoknak sz,el1e~e-~-raík;;dik r.aj,ta. Éppen a mostani ifjúságon lesz nyilvánvaló
hosszú időszak törekvéseinek végső következrnénye. Az új csak sejtelemszerűen,
vágy alakjában, sokféle nyugtalanságban kezd kibontakozni. Nálunk még javá-
ban tart az az érési idő, ami külföldön mm: sok helyütt kikristályosodáshoz
érkezett, Ezért túltengők a nemleges vonások. Még nem ragadta rneg egy. hatal-
mas látomás ifjúságunk egészét, amint történt az a márciusi iíjaknál. Méguem
kerültegy élettől duzzadó, hatalmas elszánás sodrába, ami ellenállhatatlan erő-
vel ragadná magával. Még nincsen teljesen tisztában helyzetével, küldetésével,
Ezért kapkodó, ingatag. Sokszor megalkuvónak látszik, gerinctelen opportunis-
tának, aki szélkakas módjára forog előljárói, feljebbvalói vélekedesének irá-
nyában. Nincs még kiforrott szilárd meggyőződése, csak forrongó vélekedései,
..,amikről jól tudja, hogy sok más véleménnyel állnak szemben. Kiábrándult az
\tj nemzedék a tudomány, kultúra rajongó csudálatából, ami eltöltötteelődeit,
akik mindenbíró csudaszemek tartották. Látja mind ennek tanácstalanságát' a
mostaní válságban. Hiányzik a kitartó Lelkesedése. Józanabb, kisméretűbb, la-
tolgatóbb. Az adottsággal inkább számol. Ennek van előnye is. Szükséges ez. a
hűvös tárgyilagosság. De maga ez a tünet mégis lelki fáradtságára világít rá,
A háború és a rákövetkező tenger nyomorúság végigszántott idegéletén. Igazában
semmi sem érdekli, nincs szívügye a mai ifjúságnak, amire mindent föltenne,
amiért nagy kockázatot is merne vállalni. Valahogy az akarata bénult meg. A
nagy világégés romboló hatása most kezd csak teljesen megérlelődni borzalmas
valójában. Olyan ez az ifjúságunk sokszor, mintha kiveszett volna belőle a vál-
lalkozó kedv, tettvágy, fiatalos lendület. Nem meri az életet a maga egészében
újra látni, megragadní, formálni. Nincs mersze, elég vakrnerése, hogy előlről
kezdje az újat. Készen átveszi, egykedvűen elfogadja gyakorta a hagyományos,
most uralmon Levő nézeteket. A tekintélyek, noha megrendültek és nem feltétle-
nek, mégis sokszor jobban meghatározzák, mint ahogy önmaga előtt is beis-,
meri. Kifigurázza a tekintélyeket és mégis behódol nekik, mert valahogyan bi-
zonytalan lábon áll. Kevés az alaposabb képzettsége is, a nai vsága meg elko-
pott egy új rneréshez, elszánáshoz. A korán kezdődő kenyérgond hamar kora-
vénné szürkítette. A jövő kilátástalansága is elernyeszti. A napjainkban du-
höngő szétaprózódás, részletekbe veszö szaktudás is' bénítja egészlátását, élet-
akarás4t.

Bőven találkozunk azonban biztatöbb jelekkel is. Lesz-e átütő erejük,
korai volna megállapítani. Szociális érdeklődése is mintha fejlődőnek látszanék.
De egyelőre megmarad a puszta érdeklődés mellett. Lemondásról. áldozatról,
nem szalmalángú, de kitartó szolgálatról csak kevesen akarnak hallani. Soknál
csak műkedvelösdi, divatos hangulat. Igéretes az ifjúságnak a nép felé fordulása.
Kezdik megbecsülni és megszeretní a magyar népet. Tettekké azonhan ez a meg-
indulás még alig-alig tudott válni. A magyar sms, szétdaraboltságunk, mostoha
viszonyaink is hatással vannak. Anemzet küldetése, nemzetiségi kérdés, faji gon-
dolat stb. jobban foglalkoztatja, de új fogalmazások, új kezdeményezések még
csak a tapogatózó kísérletezés fokán vannak.

4. Arra szor ul rá ez a mai magyar ifjúság, hogy vezetői Legyenek. Olyan
vezetői, akik nem vezérkednek. de látásokat látnak 'és fényt gyújtanak a magyar
éjtszakában, akik a valóságra ébresztik és utat mutatnak. Barátok kellenek, akik
megértik, nyitott szívvel állnak melléje, akik nem bírálgatják, ítélgetik, hanem
:válságában a jövendőre döntik el életét, akik megmutatják, hogy hol szolgálhat,
hol a helye, hova állítja hivatása és ezt a kérdést teszik meg főgondjának.

A lelki vezetés mellett a ma hatalmon levők vállaira súlyosodik az j~jú-
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ság igazi elhelyezésének kötelessége. dk viselik a felelősséget, mennyire tudják
az egész ifjúságot, nemcsak kis töredékét, bekapcsolni a nemzet szolgálatába,
teret nyujtani nekik szabad, alkotó. újjáteremtő tevékenységre és nem csupán a
megszokott, kítaposott ösvényeken való bandukolásra, Es mindezt egyszerűen
kötelességböl, nem kegyként, protekciósan. Nem azért kell egy kis falat kenye-
ret nyujtani, hogy ne legyen nekikeseredett, elégedetlen forradalmár, nem azért,
hogy uralkodó politikai irányzat, párturalom számára megvásárolják, Iekenye-
rézzék. Mert így csak gerinctelen, elvtelen alak lesz, aki képtelen az igazi oda-
adó, hűséges szelgálatra. Ugyanilyen nagy kárral fenyeget az a körülmény is,
hogy éhbérért, alamizsnáért kizsákrnányolják az ifjúságot, kíuzsorázzák min-
den erejét, munkabírását, Lehetővé kell tenni, hogy korán családot alapíthasson.
Csak így lehet elejét venni a vészesen elharapózó erkölcstelenségnek. Ez az
egyedüli út, a nemzet jövő vezető rétegét megmenteni a lezülléstől, ami felé fel-
tartóztathatatlanul közeledik. Csak így támadhatnak olyan családok, amelyek a
nemzet létének is biztos alapul szolgálhatnak. Még egy fontos szempont vonja
magára figyelmünket. A legsúlyosabb, sőt egyenesen végzetes következményekkel
fenyeget az állami gépezet egyre hatalmasabb kiépítése. A szabad, önkéntes tár-
sadalmi kezdeményezés és tevékenység halálát hozza ez, ami elsorvasztja az
élő erőket. Az ifjúságot közvetlenül népünk szelgálatára kell beállítanunk. Alig
van terület, ahol ne lenne kirívó, megdöbbentő elesettségben a magyar paraszt.
Itt az alkalom, hogy törődjünk vele. Amikor annyi a fej és kéz, itt kellene fog-
lalkoztatni. Új hazafiság kell ide: nemcsak a hazához, a területhez tapadó, de a
népért élő. Kossuth és Széchenyi nyomdokaiba kell lépnünk.

Segítségre szorul ez az ifjú értelmiség. hogy valóban vezetövé edződjön.
Mert jelenleg nem alkalmas a szolgálatra, az igazi vezetésre, előljárásra. Irdat,'
lan nagy a felelőssége ebben a tehetetlenségében nevelésének, az eddigi szü-
löi ház szellemének, az egész eddigi magyar közéletnek. Arra kell segíteni és
nevelni, hogy helyesen és világosan felismerje nemzedékének küldetését és azt
biztosan is tudja élni. Azzal kell tisztába jönnie az ifjúságnak, hogy főgondja
a szolgálat legyen, azt keresse teljes elszántsággal, hol a helye, hol tart életre.
számot a nemzet, a magyar paraszt. Először ezt lássa meg, és azután minden
mái> is, megélhetés, vagyon

J
boldogság is megadatik néki.

5. Evangélikus anyaszentegyházunk sem vonhatja ki magát az ifjú értel-
miséggel szemben fennálló felelőssége alól. Egyházunk köteles megadni ezt az
életbevágó segítséget. Egyik nagyon jelentős útja-módja ennek: egyetemi lel-
készek, diáklelkészek munkábaállitása. Külföldön sok evangélikus egyház gya-
korolja már ezt a kötelezettségét, Sürgős, okvetlen elvégzendő teendő ez. Abban
áll ez a szolgálat, hogy ezek a fiatal lelkészek a diákok között élnek. Más elfog-
laltságuk nincsen és így teljes frisseséggel és ruganyossággal szentelhetik ma-
gukat az ifjúságnak Minden nehézségükben, ügyes-bajos dolgukban rendelke-
zésére állnak. Együtt dolgoznak velük -és így rengeteg alkalmuk nyílik igazi,
életreszóló szolgálatra: mind a mindennapi élet harcára felvértezni, mind az
élet végső, nagy kérdéseivel szemben igaz állásfoglalásra segíteni. Ha ilyen
egyetemi lelkészek működnek, kevésbbé forog fenn a fenyegető veszedelem,
hogy leendő tanárságunk, értelrniségünk evangéliumellenes, egyházlatlan szel-
lem hatása alá kerül. Ha nincs már nekünk evangélikus tanárképző intézetünk,
nincs evangélikus szellemű vegyetemünk, mint katolikus és református testvé-
reinknek, okvetlenül, minél előbb, valóra kell váltanunk, életbe kell léptetnünk
az ilyen diáklelkészségek megszervezését. Csak akkor rótta le egyházunk nagy
tartozását a magyar ifjú értelmiséggel szemben és csak akkor nem lesz kolonc,
kerékkötő az értelmiség az egyház életében, aki közönyével, hitben gyengeségé-
vei értetlenül áll szemben egyházunk legvitálisabb érdekeivel, hanem úttörő, élerr
járó és valóban vezető egyháztagokat kapunk, akik hitben is, egyháziasságban
is előljárnak. r Urbán Ernő.

(Budapest)
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H materializmus a modern fizika
megvilágitásában. EI.6 k6aleméDy.

A 19. század második fele a materializmus (vagyis az anyagelvű világnézet)
terjeszkedésének és virágzásának kora volt. Ez az irányzat szűkebb területe-
ken megismert természettudományi eredményekből indult kiés azok legszélső-
ségesebb módon való áLtalánosításával indított gyilkos támadást a vallásos hit
ellen. A vallásos gondolkodás hívei] ijedten menekültek az ismeretelméleti kri-
tika védősáncai mögé, de szorult állásaikból kilőtt nyilaik nem nagyon zavarták
az ellenfelet. Mert az elismerte ugyan ellenvetéseíkre, hogy sok tekintetben.
túlment a tapasztalaton és hitet állít fel hit ellenében, de hangoztatta: ca régi-
nél sokkal valószínűbb hitet>. Azonban csakhamar és pedig saját területén
érte utól a végzet. A természettudományos kutatás ugyanis új, váratlan jelen-
ségek ismeretével gazdagította a világot és ennek következtében alig 60 éven
belül a materializmusnak csaknem minden dogmája elhamarkodott és pedig
vagy véglegesen tarthatatlan, vagyi legalább is nagyon kétséges általánositás-
nak bizonyult. E mélyreható .változásnak fizikai és kémiai részét ismerteti
nagy vonásokban ez a tanulmány.

1. A könnyebb összehasonlítás kedvéért' foglalj uk össze röviden a Qlateria·
lizmus legfőbb d.ogm~it. Szerinte a nundenség nem teremtetett, hanem öröktől'
fogva van és örökkévaló. Kizárólag a háromméretű, minden irányban végtelen
térben helyet foglaló ősanyag, a matéria alkotja. Ennek legfinomabb fajtája
az éter, mely az ürt és a durvább anyag kőzeit kitölti, benne terjednek a fény-
nek nevezett rugalmas rezgések, A durvább anyag jellemző sajátsága, hogy
apró, különálló, semilyen eljárással tovább nem osztható és az idők folyamán
egyéb tulajdonságaikban sem változó részecskékből áll, melyeket atomoknak
nevezünk. (Az ógörög «atom» szó annyit jelent, mint «iszthatatlan»), Az. ato-
moknak 80 egynehány fajtája ismeretes. Az egyfajta atomok egymással teljesen:
egyenlők, egymást tökéletesen helyettesíthetik; a különböző fajúak atomsúlyban,
kémiai sajátságaikban stb. eltérnek egymástól •• Az atomok, különösen bizonyos
egymástól elütö fajtájúak, egymásra erőhatáso at fejtenek ki, tehát erő közpon-
toknak tekintendők, 'egyúttal bizonyos primitiv érzőképességgel bírnak, szóval
mintegy lelkesek. Az erőhatások; következtében nagyobb alakulatokba : fizikai
testekbe tömörülnek. Az egyfajta atomokból álló anyagokat elemeknek, a külön-
bözö fajúakból összetetteket keverékeknek, ill. vegyületeknek nevezzük. Ezek az
alakulatok azonban csak ideig-óráig tartók, idővel ugyanis az atomok mozgások
útján átcsoportosulnak. A mozgások az erők rnűködésének matematikailag szi-
gorúan megszabott gépies következményei se matematikai összefüggéseknek
egyik legáltalánosabb kifejezési alakja az energia megmaradásának az elve, rnely
társként lép az atomok változhatatlanságából folyó, az anyag megmaradását
kimondó alapelv mellé. A vegyületek bizonyos fajaiban az atomok érzőképes-
sége összetevődik és előállanak az élet jelenségei. Az égitestek, az élőlények is
csak ideiglenes alakulatok. Ilyen értelemben a rnindenség úgy egymás után,
mint egymás mellett a keletkezés és az elmulás szakadatlan láncolatát mutatja,
Világok, naprendszerek keletkeznek a szétszórt atomokból, de egészen gépiesen
úgy, ahogy azt Kant és Laplace elmélete leírja. Majd bízonyos arra alkalmas
feltételekkel bíró égitesteken kialakul a darwinizmus által tanított
mechanikus módon fejlődő láncban az élök világa. Minden naprendszer
idővel elöregszik, napja kihűl, élölényeí tönkremennek. Végül is pl. égitestek,
összeütközése révén széfhull a rendszer-és újra kezdődik a játék.

Az eddigiekben már benne van, hogy az istenhit, a szabadakarat, az
egyéni halhatatlanság csak hiú ábránd. «Ugyan semmi sem vész el a mínden-
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ségbens , tehát «halálunk után atomjaink révén mi is valamilyen alakban benne-
maradunk», de «nem a mostani tudatunk szerint». .

Most nézzük sorra, hogyan és míben hajolt el' a fizika es a kémia a mate-
rializmus alapjául szolgáló tételektöl,

n. Foglalkozzunk először az~anyal! szerkezetének a kérdésével. A ma
ismeretes kb. 3/4 milliónyi vegyületet visszavezetjük 92 elemre. Az elemek
atomjairól ugyan ma is beszélünk, de nem tekintjük őket többé szeros értelem-
ben véve «atorns-oknak, azaz oszthatatlanoknak .Ellenkezőleg igen sokféle
tapasztalat arra a felfogásra kényszerít, hogy még apróbb részecskékből: «a
pozitiv és negativ elektrornosságratomjaiból», az. Ú. n, prótonokbólés elektro-
nokból vannak összetevödve. De nagyon tartós, sok' folyamat közben együtt
maradó alakulatok Minden próton és 'elektron egyforma nagyságú elektromos
töltést képvisel, csakhogy a próton pozitívot, az elektron negatívot, ez a töl-
tés a pozitiv, ill. negativ «elemi töltés ••• Méretre» azonban nem egyenlőek: a
sokkal kísebb térfogatú próton tömege 1844-szer nagyobb, mint az elektroné.
Újabban, úgy látszik, sikerült oly részecskék, Ú. Il. pozitronok nyomára jutni,
melyek szintén egyetlen pozitiv elemi töltést mutatnak, de az elektronnal tö-
megben és térfogathan is megegyeznek. Az eltérő .Iajú atomok különbözősége
abban leli magyarázatát, hogy azok általában más-más számú apró elektro-
mos testecskékből, bár hasonló, de Imégis eltérő' módon vannak felépítve.
Ruthérjard szerínt a legkisebb alomsúlyú elemnek: ahidrogénnek atomja
egyetlen prótonból és egyetlen körülötte keringő elektronból áll. A majdnem
négyszer nehezebb héliumatom «rnags-ját négy próton és .kőztűk levő, őket
összetartó két ú. n, «ragasztó» elektron alkotja. E «hélium-atommag» kifelé
két pozitiv 'elemi töltést mutat, mível a négy próton négy pozitiv elemi tölté-
séből kettőt akét elektron két negativ elemi töltése leköt, Ez az atommag azután
kiegészíti magát elektromos szempontból közömbös atommá olyképen, hogy még
két elektrorit vesz fel, melyek körülötte keringenek. A többi elem atommodellje
is olyan, hogy aprótonokból .és 'a köztűk levő kisebb szárnú ragasztó- elektro-
nokból összetett atommagot annyi elektron keringí körül, mínt amekkora a
«rnagtöltés», vagyis, mint 'amennyivel több próton van az atomrnagban, mint
ragasztó elektron, Az elem kémiai, jellegét végeredményben a magtöltés szabja
meg, Igy érthető, hogy a 35 protont és 18 ragasztó eleidront tartalmazó atom
épúgy klór, nunt a 37 prótont és 20 ragasztó elektrónt tartaJmazó; mert az
elsőnél 35 - 18 = 17 a rnagtöltés, az! utóbbinál 37 - 20 = 17, vagyis ugyan-
annyi.' De e kétféle atom súlya különböző, a 37 prótonos természetesen nehe-
zebb. A közőnséges klór «keverékelern» , a 35 és 37 prótonos klóratomok keve-
réke. A kűlönböző atomsúlyú, de azonos viselkedésű atomokat izotópoknak
nevezzük, ezek szétválasztása kémiai úton nem, csak megfelelő fizikai eljá-
rásokkal sikerül. Ily rnódon nagyo ll' sok elem bizonyult a maga közönséges
előfordulási alakjában keverékelernnek, pl. a higanynak nyolcféle izotópja
ismeretes. A fentebb ismertetett hídrogénatomnak is van izotópja': az ú. n.
deuteron, két protonból és egy ragasztó elek trónból álló atommaggal. A belőle
elöállított «nehéz» víz mérgező hatású.

A rádióakiiuitásalapja összetettebb atommagok spontán, vagy mestersége-
sen előidézett szétesése, tehát elemek átalakulása az egyszerüsödés irányában. A
szétrobbanó atommagból ugyanis - még hozzá igen nagy sebességgel, - vagy hé-
lium-atommag lövelödik ki, vagy elektron. Az előbbiek repülő raja-alkotja a -rádió-
aktiv alfa-, az utóbblaké a rádíóaktiv béla-sugárzást. A 'mélyebb rétegekből ki-
induló ily részecskéknek az útjukban levő atomokba való ütközése kelti a
rádióaktiv sugárzások harmadik faját, a gamma-sugárzást. Thomson
és Kossel szerínt az atommagot körülkeringö elektronok bizonyos.
kencentrikus gömbhéjakon, ú. n, atomgyűrűkön mozognak. A hídregénnél és
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héliumnál még csak egy ilyen gyuru van, a legbonyolultabb elernnél, a 92
keringő elektronnal bíró uránnál már hét. A kémiai folyamatok és a Iénykibo-,
csátás az atom legkülső elektrongyűrűjében folynak le, a röntgensugarak
kibocsátása a belső gyűrűkben. Azok az elemek, melyeknek legkülső elektron-
gyűrűjén ugyanannyi elektron kering, kémiailág és színképileg rokonok. Az
elektromos áramot szilárd vezetékekben elektronok vándorlása alkotja, folya-
dékokban és gázokban ú. .q.poiziJivés~ga~iv ionoké, vagyis oly vatomoké,
melyek egy-két legkülső keringő elektronjukat velvesztették, vagy fölös szám-
ban vettek fel elektront, tehát amelyek pozitiv 'vagy negativ töltéstöbbletet
mutatnak. Az elektron egymagában is negativ iont jelent,

Ill. A rádióaktiv alfa- és héta-sugárzást és sok más sugárzást repülő
anyagi részecskék: összefoglaló néven «korpuszkulál« alkotják. Ezeket épen
azért korpuszkuláris sugárzásoknak nevezzük. A rádíóaktívgamma-sugárzás el-
lenben sok egyéb sugárzással, így a rádióban használt sugárzásokkal. a röntgenau-
garakkal, a kozrníkus sugarakkal stb. együtt a fénnyel rnutat rokonságót. Eze-
ket Maxwell alább vázolandó elmélete értelmében elektromágneses sugárza-
soknak nevezzük. A sugárzások e, két nagy csoportját nem régen még élesen
szembeállították egymással a fizikusok. Ennek oka abban rejlett, hogy a fény-
nek Newton által a 17. század végén felállított korpuszkuláris ,elmélete több,
időközben megismert fényjelenséggel szemben hajótörést szenvedett. Igy adós
maradt annak megmagyarázásával is, hogy két fénysugár összetalálkozásakor
bizonyos körülmények között fokozott világosság. helyett sötétséget kapunk. E
ténytalálkozási és a velük rokon «Iényelhajlási» jelenségek azonban semmiféle
nehézséget nem okoztak a Huygens által alapított, Fresnel és Young által
tökéletesített «hullámzási» vagy «éterrezgési» elméletnek, mely a fényt úgy
tekintette, rnint egy magát épen csak ezen szerepe által eláruló, igen finom, de
nagyon rugalmas anyagnak : az éternck rugalmas rezgéscit .. Mert egészen ter-
mészetes - gondoljunk csak a víz felszinéri összetalálkozó hullámokra, - hogy
két fénysugar gyengíti, esetleg egyenesen «ki» is «oltja» egymást ott, ahol úgy
találkozik, hogy az egyiknek hullámhegye esik egybe a másiknak hullámvölgyé-
vel. Az éterrezgés az éternek úgy időbelileg, mínt térbelileg szakaszos elválto-
zását j-elenti. Az időbeli szakasz a rezgésídö, az ezáltal és a rezgés ek tovaterje-
déséhez szükséges idő által, pontosabban a tovaterj-edési sebesség által meg-
szabott térbeli szakasz a hullámhossz. Maxwell szerint az éter szóbanforgó
elváltozásai mágneses vagy elektromos testekből indulnak ki és nem okvetlenül
rugalmas alakváltozások. inkább csak bizonyos «feszültségek». Ha egy mágnes:
papírlappal leboritunk és arra vasport szórunk, akkor, mint ismeretes, a vas"
por bizonyos vonalak, Ú. Il. mágneses erővonal ak mentén helyezkedik el. Már
Faraday szerint a vaspor csak jelzi, hogy .az éter e vonalak men lén elvál to-
zást szenvedett, Épígy mutathatóld ki elektromos erővonalak kristályos gipsz
porával. Az erővonalak kialakulása, ill. megváltozása a tér egy távolabbi
helyéne csak megfelelő idő mulva jut el, mégpedig közelebbröl ez másod-
percenként 300.000 krn-rel továbbterjedő módon történik" A térnek erővorralak-
kal áthatolt részét erőtérnek nevezzük. Egy körpályán keringő elektron mind-
ezek szerint a keringési idejével mint időbeli periód ussal úgy időben, 'rnint
térben szakaszosan változó elektromos, de - mint könnyen kimutatható -
egyúttal mágueseserőteret terjeszt maga körül, szóval fényt vagy vele rokon:
sugárzást bocsát ki. A különböző «elektromágneses sugárzások. eltérő visel-
kedésének oka az, hogy más a rezgésidejük. vagy ha úgy tetszik, az egy másod-
percre eső rezgéseik száma. Igy a különbözö színű fénysugarak is rezgésszámban
különbözookegymástól. A korpuszkuláris sugárzásokkal' ellentétben úgy Huy-i
gens, mínt Maxwell szerint a tovaterjedés irányában tömeg nem, csak energia,
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halad tova, mint ahogy rugalmas rezgés eknek egy kötélen való terjedésénél
sem vándorolnak a kötél részecskéi előre, csak a «mozgáss halad végig.

IV. Egy további hatalmas lépést jelentett úgy a sugárzás elmélete, mínt
az atomelmélet terén a Planck-féle knntumelmélet (1900). Az IÍ. n. abszolut
fekete test sugárzási törvényszerűségeinek megmagyarázása" ugyanis csak azzal
a merész feltevéssel sikerűlt, hogy bármely atom energiát csak «ugrásszerűen>,
azaz meghatározott adagokban, ú. n, «energía-» vagy «fénykvantumok.-ban ad-
hat le (pl. fénykibocsátásnál) vagy. vehet fel (pl. Iényelnyelésnél), nem pedig,
mint azelőtt hitték, tetszésszerinti kicsiny meanyiségben. Egészen hasonlóan
ahhoz, hogy tömeget is csak ugrásokban tudunk növeini vagy csökkenteni,
mert hiszen kevesebbet, mint ami egy elektron tömegének megfelel, sem hozzá-
adni, sem elvenni nem tudunk. Azonban a kvantumszerű sugárzást nem úgy
kell érteni, mintha léteznék ,egy egyféle, 'egysrersmindenkorra változatlan
energiakvantum. Ellenkezőleg, az energiakvantum más-más 'színű, tehát más-
más rezgésszámu sugárzásra nézve más és más nagyságú, de olyképen, hogy
az enrergiakvantumnak és a rezgés-időnek szorzata minden sugárzáera nézve.
ugyanaz. Ezt az állandó értéket nevezzük Planck-féle elemi liatásmenmjiséqnek
vagy luüáskuantumnak, mivel a fizikában az «energia szorozva idővel» jellegű
mennyíségeket hatásmennyiségeknek nevezzük. Röviden összefoglalva, minden su-
gárzási jelenségnél a hatásmennyiség «atomos szerkezetű», azaz a Planck- féle
elemi hatásmennyiség egészszámú többszörösévei egyenlő. Mindenekelőtt az
atommodellnek kell olyannak lennie, hogy azzal a kvantumszerű kisugárzást
meg lehessen magyarázni. Bohr ennek, megfelelően a hidrogén atornmodell-
jét a következö módon fejlesztette tovább. A keringő elektron körpályán csak
úgy maradhat meg, ha a protonnak reá ható vonzóerejeegyenlő a keríngésböl
folyó centriíugálís erővel. Ennélfogva az elektron meghatározott sugarú körön
csak meghatározott sebességgel keringhet. Ugyanezért Iugyanakkor az energiája
is teljesen meghatározott és pedig' annál nagyobb, mínél nagyobb a körpálya
sugara, Bohr már most a következö feltevéseket tette: 1. Az elektron apróton
körül nem tetszés szerinti, hanem csak oly pályákori keringhet, melyekre nézve
a pálya kerületének. az elektron tömegének és az illető pályán lehetséges sebes-
ségének szorzata ahatáskvantum egészszámú többszörös éveI egyenlő. - 2. Ha
az elektron ily pályán kering, nem sugároz. - 3. Ha az elektron egy külsabb,
tehát nagyobb sugarú «lehetséges. pályáról' egy belsőbb, tehát kisebb sugarú
«lehetséges. pályára ugrik át, ez energiájának csökkenését jelenti. A két pálya
közötti energiakülönbség kísugárzódik oly színű sugárzás alakjában, melynek
energiákvanturna éppen ezzel a különbséggel egyenlő. Megfordítva: sugárzó ener-
giának elnyelődése az atomban azt jelenti, hogy az elektron belsőbb pályáról
külsőbbre ugrik át. Jóllehet Bohr egyetlen feltevését sem tudta megokolni, sőt
a második, mint láttuk, Maxwell elméletévei ellenkezik, a fizikusok mégis hama-
rosan elfogadták a Bohr-féle elméletet annak fényes eredményei miatt. Belőle
ugyanis igen egyszerű számítással Levezethetők az izzó .hidrogéngáz összes
színképvonalainak rezgésszámai s ezek bámulatosan megegyeznek a tapasz-
talátilag nyert értékekkel.

Nem térhetünk ki a kvantumelmélet egyéb fényes sikereíre, A továbbiakra
nézve azonban fontos, hogy egyes jelenségek, így pl. a fényelektromos hatás
törvényszerűségei att bizonyítják, hogy az energiakvantumok a sugárzás közben
is megmaradnak különálló energiaadagoknak és nem olvadnak össze «hézag-
talan> hullámfelületbe. Ellenkezőleg, mint irányított «fénykvantumok. : Ú. n.
fótonok «tűszúrások» módjára szelik a teret. Ha úgy tetszik, az üres teret,
mert ezzel az éter feltételezése is talaját veszti. Legalább is Einstein szerint,
kinek relativitáselmélete feltételezi, hogy a fótonoknak is van tétlensége, azaz
tömege. Igy a prótonok, elektronok és pozitronok mellé társként csatlakoznak
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a fótonok, mint legkevésbbé anyagias, inkább energiajellegű részecskék. Ez
annyit jelent, hogy bizonyos vonatkozásban visszatértünk a fény korpuszkuláris
elméletéhez. Ámde ezzel nem sikerül megmagyarázni a fény találkozási és el-
hajlási jelenségeket, Két elmélet nézett egymással farkasszemet : a hullámzási
és a fótonos. Mindegyikkel a fényjelenségeknek csak egy csoportját lehetett
értelmezni.

E nagy ellentét áthidalásán gondolkodva de Broglie arra a gondolatra
jutott, hogy amiképen minden sugárzás bizonyos szempontokból úgy viselkedik,
mintha részecskékből állana, nem lehetne-e megfordítva minden anyagi részecs-
kének rezgésszerű jelenségeket, így rezgésszámot, huUámhosszat tulajdonítani.
Igy végül is odajutott, hogy az anyag legkisebb részeit úgy tekintette, mint 'a
hullámmozgás bízonyos Iajaít, amelyeknek annál kisebh a hullámbossza, mi-
nél nagyobb az illető anyagr részecskék tömege -és sebessége. A számítást a
hidrogénatomban keringő elektronokra alkalmazva úg)\ találta, hogy ennek a
próton körül állóhullám felel meg és hogy egészen magától értetődö, hogy csak
a Bohr-pályák «lehetségesek», mert csak ezeken fér el egészszámú állóhul-
lám. A nem egészszámú állóhullámot tartalmazó pályákori ugyanis a hullámzá-
sok ú. n, őrttalálkozás útján kioltják egymást. Növelte e felfogás valószínű-
ségét, hogy időközben Davissonnak és utána sok más fizikusnak kimondottan
korpuszkuláris sugárzásokkal is sikerült a fény-elhajlási, tehát lényegében fény-
találkozási jelenségekhez hasonló jelenségeket előidézniök.

A de Brogliehez hasonlóan minden anyagot és anyagmozgást, tehát me-
chanikai jelenséget hullámzásokból. szóval kvantumokból magyarázni törekvő
mechanikákat koaniummechanikáknak nevezzük. Különösen a Schrödinger és
Heisenbery..:féle .híres. Schrödingttrnél' Bohrnak fentebb felsorolt önkényes;
tréfásan «kvantumrejtélyeks-nek nevezett feltevései egy bonyolult hullámzási
differenciálegyenletből mint magától érletődő következmények adódnak. Fel-
fogása szerint a térben óriási 'sebességgel száguldoznak egymáson keresztül
kűlönféle hullámzások. Ezek néhol úgy' 'találkoznak, hogy ott mind, vagy leg-
alább is túlnyomó többségben erősítik egymást, azaz pl. ott valamennyinek a
hullámhegye egybeesik. Az ily helyeken nagyon erős rezgés jön létre és e he-
lyeket észleljük és nevezzük mi «anyagi részecskéks-riek. Az anyag tehát nem
más, mint hullámzások «egymáserősítési helye •. A többi helyeken azonban a
hullárnzások egészen vagy majdnem kioltják egymást, mert hegyeik és völgyeik
vegyesen esnek egymásra. A hullámzásole óriási terjedési sebességévelszem-
ben egyrnáserösítési helyeik vagy egy.' helyben maradnak a térben, vagy csak
sokkallassabban tolódnak el, más' szóval az «anyag» vagy nyugalomban van,
vagy csak aránylag lassan mozog.

Míg Bohr szerint egy hidrogénatom egyidőben csak egyféle színkép-
vonalat bocsát ki, azaz a, hídregénspektrum különbözö vonalai egyidőben kü-
lönböző hídrogénátomoktól származnak, addig Heisenberg; szerint, miként egy
húr az alaphangon kívűl egyidő ben 'egész sereg felhangot képes kiadni, akként
a hídregénatom is egész sereg színképvonal at tud egyidőben kisugározni, mert
a húr, ill. az elektron mdzgása csak látszólag egyszerű. Sőt nincs is értelme
a kerülő útnak, hogy az elektron keringéséről beszéljünk és azután az elektrónt
visszavezessük hullámzásokra. Beszéljünk csak színképvonalakról, azok rezgés-
számáról és fényerösségéröl, Csak ezek jól hozzáférhető tapasztalati valóságok,

V. További vizsgálódásai során Heisenberg egy nagyjelentőségű "bizony-
talansági vagy pontatlanságl" elvhez jut. Az anyag apró részecskéinek hullám-
sz.erűsége azt jelenti, hogy e részecskék helye nem határozható meg pontosan,
mert nem beszélhetünk éles határfelületekről, azok «el» vannak «mosódva»,
«széts vannak «kenödve». Nagy sebességeknél élesebb ugyan a «hely" de viszont
a sebesség nem mérhető pontosan.' De ha ettől eltekintünk is, minden mérésí

1



110

eljárás, így pL az észleléshez szükséges megvilágítás többé-kevésbbé megvál-
toztatja a vizsgálandó folyamatot és pedig annál inkább, minél apróbb folya-
matokról van szó. A nagyméretű testek, folyamatok jól megismerhető világá-
val: a «makrokozmosz s-szal szemben a kisméretű világban: a «mikrokozmosz--
ban nemcsak érzékszerveink vagy műszereink tökéletlensége folytán, de elvi
okokból is egy matematikailag jól kifejezhető határnál nagyobb megismerési
pontosságot nem érhetunk el. Es pedig a hely és sebesség, vagy energia és idő
stb. mennyiségpárokra vonatkozó bizonytalanságok szorzata nem lehet kisebb
a hatáskvantumnál. Miként a fénykép legfinomabb vonalai is kellő:
nagyításnal különálló fekete ezüstszemcsékre bomlanak, akként a természetberr
sem lehet az azt alkotó energiakvantumnál finomabb, pontosabb megismeré-
sekhez jutni. Ezzel egyúttal elérkeztünk a természeti törvények alapján való
jövőre következtetés: «jóslás» határához is. Amiképen a célzás kis bizony tal an- I
ságai a célpontnálannál nagyobb: .hibát okoznak, mínél mcsszebb van a cél, ~
tábla, akként a jelen helyzet megismerésének pontatlanságai a .jövőre vonat-
kozó következtetéseket lefokozzák valószínűségekké, még pedig annál kísebb
valőszínűségekké, minél távolabbi jövőre nézve «jósolunk». Még akkor is, ha,
ragaszkodunk ahhoz a felíogáshoz, hogy a természetben szigorú okságí viszony
uralkodik. Mert ma már még ezt azt utóbbit sem állíthatjuk bizonyosan. Kőze-'
lebbi vizsgálatokból és megfontolásokból kítünt 'Ugyanis; hogy sok makrokez-
míkusan nyert érték és ezek közt észrevett törvényszerűség csak statisztikai
középértéke millió és millió egymástól :általában eltérő mikro kozmíkus érték-
nek. Ilyen törvényszerűségek pedig akkor is adódhatnának, ha a világban tisz-
tára csak véletlenség uralkodnék és pedig az ú. n, magy számok törvénye»
alapján. Például, ha egy játékkockával :600.000 dobásf fennénk, «törvénys-ként
volna megállapítható, hogy minden szám kb. 10Q.000-szer,azaz az esetek 1/6-állan

. kerűl felül. Ha a kockánk nem Lenne «igazi»; azaz pl. egyik oldala neheeehb
voIna , akkor persze az ezzel, szemben fekvő oldal többször kerülne felül. Ma
már ott tartunk, hogy a hő tan összes alaptörvényeit sikerült teljesen vissza-
vezetni valószfnűségszámitásra, lévén a rendezetlenül, mínden irányban lefolyó
hőmozgások valószínűbbek, mint a mechanikai mozgások, hol a részecskék
az egész test mozgásának megfelelő «rendezett» mozgást végeznek. Ez a magya-
rázata. annak, hogy az élettelen világban előbb-utóbb minden energia hőenergiá-
vá alakul. EZJek szerint tehát abból, hogy makrokozrnikusan törvényeket lehet
megállapítani, nem lehet arra következtetni, hogya mikrokozrnoszban van-e és ha
van, mily fokban van megszabott, szigorú o ksági viszony. A kvantummechaníka
egy újabb, Borntóleredö értelmezése szerint a Schrödinger-féle «hullámok» csal, a
«valószínűséget» jelzik. Az elektron szétkent volta nem jelent mást, mint hogya he-
lyét pontosan megadni nem tudj uk. Ahol a hullámok erősítik egymást, ott nagyobb,
ahol kioltják egymást, ott semmi valószínűsége annak, hogy az elek tron abban a
pillanatban ott van. Még a fény találkozás jeJ.enségeiis úgy értelmezendők,
hogy bizonyos szubtilis okoknál fogva a sötét csík helyére fóton soha sem
esik, mert a «valószínűsége annak, hogy 'Oda essék: zérus». Tehát minden
fóton önmagában is, egyedül is követi a fény-etalálkozásis jeJ.enségeket.' Csak a
«valószínűségi hullámok» oltják ki egymást.

(Sopron) Dér Zoltán.

Mindegy a két mondás: irgalmasságból iidoiiziiliink, és hitből üdvö-
zülünk. Mert a hit irgalmasságnak bizodalmát jegyzi. Azért mikor mondjuk,
hogy hitből üdvözülünk,e mondást eképpen értsed. hogy irgalmasságnak
bizodaimából üdvőzülünk, mely irgalmasság nekünk .bizonyos nem a mi
érdemiinhért. hanem Krisztusért. Gálszicsi István, 1538.

,,- --~ .__ ..•...••..
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Készülő zsinatunk és a református
egyházi törvény.

Ha Isten is úgy akarja, ez év őszén végre összeül egyházunk várvavárt,
zsinatja. Kívánatos, hogy ez a nagyjelentőségü esemény magára vonja azoknak
érdeklődését is, akik magukat egyébkénl az egyház-epolitíka» és közigazgatás
ügyeitől történetesen vagy tudatosan távoltartják Végre is a magyar evangéli-
kus egyház négyszázados történetében eddig még csak egyetlenegy zsinat hatá-
rozatai emelkedtek egyetemesen érvényes, közjogiJag szentesített egyházi tör-
vénnyé:

I. A XVI. század ú, n. zsinatai helyi jellegű tanácskozások voltak s közjogi
jelentőséggel nem bírtak A XVII. század elejéri a zsolnai. szepesváraljai és sernp-
téi zsinatok határozatai (1610, 1614 és 1622) a nádor által megerősíttetvén, tör-.
vényerejűek voltak ugyan, - amíg az ellenreformáció össze nem morzsolta'
hatályukat. - de csak a Felvidék északnyugati és északkeleti területeiré vonat-
koztak, tehát nem tekinthetők egyetemes érvényűeknek. A XVIII. század kén
nagy zsínatának, a rózsahegyinek (1707) és a pestinek (1791) viszont egyetemes,
jellege volt, amennyibim az egész ország evangélikussága nevében ült össze>
és hozta határozatait, de ezek nem nyerték el az államfő szentesítését, Az egyik
II. Rákóczi Ferenc védelme alatt állott és a vezérlő fejedelem bukásával hatá-
rozatainak sorsa is rosszra fordult: a r. katolikus párt külön törvénycikkben
{1715 ,;XXXI. t.-c.) semmisítette meg. A másik a jozefinizmus hatása alatt a,
máig alaptörvény számba menö 1791. évi XXVI. t-c. alapján, királyi engedély-
lyel ült össze, határozatainak szentesítése azonban elmaradt. Ha az utóbbinál
a királyi szentesítés több okból el is maradt, végresei mégis. alapvető jelen-
tőségűek, amennyiben azokat az egyház.kerűletex szabályrendeleti úton nagy-
jából életbe léptették.

Ezzel a pesti zsinattal egyidőben a reformátusok is tartottak zsinatot
Budán. A két zsinat egymással szoros érintkezésben állott s a túlsúlyban levő
világi elem és fiatalabb papság hatása alatt mindkét zsinat szinte teljesen egye-
ző alkotmányt léptetett életbe, közös főkonziszlóriummal. - A felvilágosodás
hitvalláseUenes nemzedékének szelleme jutott bennük diadalra s a csendes
szándék a két egyház teljes egybeolvasztása volt.

A XIX. század első tele egyházi életének energiáit legnagyobb részben,
az uníó kérdése köti le s ez foglalkoztatja egyházunk legnagyobb' szellemeit,
(Kossuth, Székács, Zsedényi stb.). Az elfogulatlan szernlélő azonban ma már
tisztán látja, hogy ebben a mozgalomban sokkal több volt a, politikum, mint
a relígíosum, sőt láthatja azt is, hogy még a maga politikai szempontjábel 'i&
célját tévesztette. Az uniós törekvések a nemzetíségeket, elsősorban a derék
tótságot riasztgatták, akik a kálvinistákkal való egyesüléstől, nem ok nélkül,
anyanyelvi és szertartásí sajátosságnkat féltették s végül is jórészben a, pán-
szláv agitáció karjaiba sodródtak. De gyöngítették a pápizmus elleni Irontot
is, mert a hitvallás iránt közömbösített, «felvilágosodott» protestáns egyház-
tag enervált hitetlenségéhen elvesztette a belső ellenállóképességet a római.
egyház. agresszív törekvéseivel szemben.·

Ma már senki sem gondol a száz év elötti értelemben vett unióra. Az
Una Sancta krisztusi eszméj ének útja nem a hitvallások feláldozásán vezet
keresztül. E mozga1omnak a protestáns egyházjog fejlődésére mégis óriási.
befolyása volt, s a kél egyház alkotmányának meglépő hasonlósága csak ezen
keresztül érthető meg. Mert már a reformáció első századában' találhatók ugyan.
a református egyház szervezetében lutheránus elemek s bizonyos kálvinista
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hatások. az evangélikus egyházban, de tudatosan közös nevezőre csak az 1791.
évi zsinatok hozták a kettőt.

Az egyházkormányzati rendszerek egészen egyedülálló keveredése állott
így. elő, amelyek kisebb változtatásokkal a mai napig érvényben vannak: a világ
egyetlen református egyháza, amelynek élén püspökök állanak és amelynek
legfelső koziqazqatási testülete konziszióriumszerű, s a világ egyetlen lutheri
egyháza, amelyben a zsinatpresbiteri elvek alapvelően érvényesülnek s a vi-
lági elem nemcsak paritásban. hanem túlsúlyban van az Ige szolgáival szemben.

A reformátusok 1881-ben Debrecenben tartottak ismét zsinatot, amely-
nek határozatait kírályi szentesítés törvényerőre emelte. Ez az alapvető alkot-
mány kímondta, hogy a zsinat mínden tíz esztendőben összehívandó. Ennek!
alapján a reformátusok 1891-ben ismét zsinatot hirdettek s ugyanakkor az
evangélikus egyház is engedélyt kért és kapott zsinattartásra. A két zsinat egy,
napon nyilt meg Budapesten. Ismét szoros együttműködés érvényesült. Közös
ügyeiket közös bizottsághan tárgyaltálc A mai napig érvényben levő egyházi!
alkotmányunkat akkor rögzítették le,' akkor osztották fel újból az egyházke-
rületeket s akapították a lelkészi nyugdíjintézetet is. A református egyház azóta
négy zsinatot tartott, A legutóbbinak törvényeit 1933. évi október .hö 31-én,
a reformáció emlékünnepén hagyta jóvá és erősítette meg Magyarország Kor-
mányzója,

II. Az új református Egyházi Törvény nagyszabású alkotás, amely az elő-
zőkhöz képest nagy formai és tartalmi fejlődést mutat. Anyagát kilenc törvény-
cikkbe foglalta. Minket míndebböl e helyen csak az egyház alkotmány (1., t.-c.)
és egyéb rendelkezések azon főbb eltérései érdekelnek, amelyek készülö zsina-
tunk szempontjaból különös figyelmet érdemelnek. '

Kellemesen érinti az embert lépten-nyomon a törvény bibliás és a maga
kálvinista módján hitvallásos szelleme, amely szöges ellentétben áll a mi .egy-
házalkotmányunk egyesületi alapszabályokra emlékeztető liberális szólamai-
val. (Pl. az 1. t-c. 1. §-ának eleje: «Jézus Krisztus közönséges anyaszentegyhá-
zának egyik résre, a magyarországi református egyház .•. magában foglalja a,
Magyarország területén .lévö református keresztyén egyházközségeket-.)

Részletesen megállapítja a törvény az egyháztag köteíességeít és jogait.
Ezek közül legérdekesebb, hogy választójoga van nemre való tekintet nélkül a
24 -éves egyháztagnak, ha egyházi bíróság választójogától meg nem fosztotta,
ha egyháza kárára reverzálist nem adott, ha adóját fizeti és ünnepélyesen ki-
telen tette, hogyaref. hitet vallja, magát az egyházi fegyelemnek aláveti és la,
névjegyzékbe való felvételét kéri (29. §).

A teljes jogú, jegyzékbe vett egyháztagoknak tehát csak választójoguk
van, tanácskozási stb. jog nélkül. Az ő szavazatukkal választják életfogytig a
lelkipásztort, három-három évre a Iögondnokot s gondnokot és három éven-
ként, de tizenkét esztendőre a presbitérium egy-egy negyedét (54., 55. §).

Igen Jelentős különbség a mi egyházkormányzatunk alapjával szemben,
hogy a ref. egyházközség minden egyéb jogát és kötelességét a presbitérium
gyakorolja (64. §), a presbiterekkel szemben viszont magas etikai és egyház,
védelmi igényeket támaszt (44. §). Presbiter csak férfi lehet és az alsó' korhatár
24 év (35. §). Az egyházközségi kézgyűlés jelentőségét a törvény tudatosan el-
sorvasztja. bár a fennmaradását, sőt képviseleti alapon való megszervezését is
bízonyos körülmények közt megengedi (79. §). Hatáskörében azonban akkor is
kizárólag csak a presbitérium bizonyos vagyonjogi íntézkedéseinek [óváhagyá-
sát vagy elvetését hagyja meg (80. §).

Az egyházmegye és egyházkerület közígazgatási szervei közé iktatja az új
rend a közgyűlése ken kívül az egyházmegyei, illetőleg kerületi tanácsol, amely
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az előbbiek feladatának egy részét teljesíti. A megyei tanács 6-14" a kerületi,
10-18 tagból áll (85" 114., 120" 142, §),

Az egyetemes kanueni szervezete és hatásköre már régtől fogva lényege-
sen eltér az evangélikus egyetemes közgyűléstöl. 30 tagú konzisztóriumszerű tes-
tület, amely három évenként az egyházkerületek elnökségéből és képviselőiből
újonnan alakul (6., 146., 147, s köv. §). Hatásköre, befolyása állandóan nővelee-
dik, s ki" létszámával sokkal alkalmasabb abeható és átfogó munkára, mint 'a
mi igen nagy létszámú egyetemes gyűlésűnk.

A legalapvetőbb egyházkormányzati különbség a két egyház szervezeté-
ben a zsinat jelentőségében találhaló. Náluk ez a multban tíz" a jövőben -ti-
zenkét éves időtartamr-a alakul, s ha üléseit meg is szünteti, a konvent által
barmikor megint összehívható. Tizenkétévenként tehát kell zsinatot tartani.
a száznál löbb, presbítéríumok által választe lt zsinati atya tagsága' pedig a tizen-
két éven belül csak lemondással vagy halállal szünik meg. Feladata nemcsak
törvényalkotás, hanem sok egyéb intézkedés is, amit az ev. E. A. az egyetemes
gyűlés hatáskörébe utal. (PI.. egyetemes ágenda, énekeskönyv szerkesztése, misz-
sziói rnunkaprogram alkotása stb, 156-178. §).

Aprólékos gonddal őrködik az E. T. mínden felsőbb közigazgatási, tör-
vénykezésí stb. szervnél a világi és lelkészi elem teljes számbeli és jogi paritása
felett s következetesen k,eresztül, viszi nunden fórumon az ikerelnökséget,
olyanképen azonban, hogy «az elnökség tagjai az elnöki feladatok végzése tekin-
tetéhen egymásközt megegyeznek; ha megegyezni nem tudnak, a tanácskozást
az az elnök vezeti, aki tisztél régebben tölti be»(65., 110., 139. §),

Az egyházalkotmányról szóló, 178, §-l tartalmazó 1. l.-c. a zsinatpresbiterit
elvnek elég következetes érvényesítésévei zárt harrnónikus egészel alkot s csak
kevés átmeneti jellegű intézkedést tartalmaz. (Egyházközségi közgyülésröl, ma-
mutegyházközségek felosztásaról 84, § stb.).

A IL t.-c. 100 (!) §-ban szól a [elkés zelcriil és azok alkalmazásáról, A meg-
híváseseleit lényegesen tágítja s a választás tisztessége, tisztasága felett drá:"
kói szigorral őrködik Mélyreható intézkedéseket tartalmaz a lelkipásztorok fe'
gyelmí úton való áthelyezés ére vonatkozólag.

Az V, I.-c. 129. §-ban a kozneoelési és kozoktaiási szervezetről szól a
kisdedóvóktól a főiskolákig. A 128. §-ban becíkkelyezi a debreceni tudomány-
egyetern hittudományi karának ügyét is, Ez a t.-c, tartalmazza azt az ominózus
rendelkezést, hogy református közép- és főiskolálmál alkalmazott evangélikus,
tanárok református feleségüknek reverzálist tartoznak adni (89" 119., 20, §).

A VI. t.-c. 150 §-ban az egyházi törvénykezest tárgyalja. Ebből' itt csak
annyi említendő, hogy a felsőbb bíróságokon kívúl ismer egyházközségi bíró-
ságot (4-10, '§) s fegyelmi hatóság alá vonja az egyházi tisztviselökön és al-
kalmazottakon kívül az egyháztagokat is hithűség, vallásos érzület, jóerkölcs
stb. szempontjából (46. §), Utóbbiakkal szemben feddést, az aktiv és passziv
választójog felfüggesztését, az úrasztalátél való eItiltást (!) és az összes jogok-
tói való megfosztást alkalmazhatja büntetésül legfeljebb öt éves időtartamra.
Felújít ja az ünnepélyes eklézsia-követést is,

Ill, Azevangélikus egyházak világszerte a legkülönféléhb alkotmányo k és el-
vek szerint kormányoztatnak. A lutheri keresztyénségnek az egyházszervezet
nem olyan integráns ügye, rnint a zsinatpresbiteri elv a kálvinizmusnak. A
mi magyarországi szervezetünk fejlődésének iránya nyilvánvalóan az episzko-
palizmus felé halad s ezzel határozottan közeledik Európa többi lutheri egyhá-
zának a szervezetéhez. Emellett azonban elsőrendű érdek, hogy az önkormány-
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.zat. is fennmaradjon, vagyis,: hogy azegyháia ügyét'SzfVen"'h6rdoz({~1iTlr{Jc'üec
folyhasson az egyház ígazgatásába.

A készülő zsinatot egyetemes egyházunk csak novelláris jellegűnek .szán-
ja, tehát nem akar lényegbe vágó reformokat megvalósítani. Ez jól is van így,
mert a lutheri -reformáció.rlelkének lényegileg is megfelelőbb egyházkormány-
zati elveknek feltárása és -köztudatba emelése még a jövő Jeladata s nem érett
meg a mcstaní zsinat számára.' Mindaddig tehát meg kell elégedni a [elenleg
'érvényben lévő alkotmány javítgatásával. Erre a célra pedig a református Egy-
házi Törvény is számos jópéldát mutat.

Tegyük meg tni is az egyházközség jogainak letéteményeséué a közgyűl'és
helyett az egyháztanácsot, fenntartva a hívek számára továbbra is a lelkész és
egyéb tisztviselők (felügyelő, presbiterek) választasának jogát. Ez a rendszer
elejét venné annak a féktelen demagógiának, amely közgyűléseinken oly' sOK-
felé élharapózott s meggátolná, hogy templomkerülö. sőt istentagadó elemek
adófizetés jogán bármibe közvetlenül beleszólhassanak, és a többségi elv §íméV-'
- amely a Szentírásból korántsern igazolható, - ötletszerü és kiszámíthátátlaí;

'tőhbségekkel az egyház éricLekeitveszélyeztessék. """';'
·-M{;;;é;~rállapítsuk meg mi is. szabatosan a presbiterek hivatdsá~aIc,k6-

rét, fegyelmi [eleliisséqéi, mequálasztásuk erkölcsi feltételeit, módját és tarta-
mát, hogy minél nagyobb mértékben megakadályozható legyen a hitetlen es

.egyháziatlan elem befolyása az egyházi. életbe, az alakítandó. presbitériumole
viszont az igazgatásnak megbízható alapját képezzék. '

Adjak meg mi is az aktiv választójogot minden nagykorú niinek: Ha a
közgyűlési rendszer megszürmék, nem, kerülnénk ellentétbe azzal az apostoli
intéssel sem, hogy «asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetben» (1. Kor. 14,
34.), anélkül, hogy a nők áldásos közreműködéséröl lernondanánk, Hiba volna
azonban a szavazati jog fejében a tiszta házasoknál mindkét házastárstói egy-
házi adót követelni. De nem volmaJrőlcs dolog a 24 éven aluli ifjúságnak vá-
lasztójoggal való íelruházása sem, egyházi adó fizetése esetén. Csak az; egye-
sűleti életben szokták a «tagdíjat» a szavazójoggal feltétlen kapcsolatba hozni.
Posszak azonban meg a legszig.arúbban minden választás jogától azokat, akik
egyházunkat reoerzális-adással vagy más módon eláruliák.

Sziqoritsuk meg és szabaditsuk ki a formalizmus bilincseiből egyházi bi-
roskodásunkat s találjunk mi is módot a lelkészek fegyelmi úton való átlzelye-
zésének lehetőségére.

Számos más szükséges reforrntervet, - amelyek részben a ref. Egyházi
Törvényben is megtalálhatók - hivatalosak már más helyen kifejtettek.

(Budapest).
Schulek Tibor.

Istenben, a Krisziusban bűntelenek vagyunk, természetben bűnösök
vagyunk, de a mi természeti bűnünk orcánkra nem tér a krisztusbeli
hitünknek miatta, mert csak ezek boldogok, kiknek az Isten orcájokra
"em veti bűnüket.

Akiben hit vagyon, bűnös
bocsána la, mert mit hinne, ha
vagyon a hit.

az, mert ,a
bűnös nem

hit által vagyon bűnének
volna? mert a bűn ellen

Divai Mátyás, 1538;
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KRÓNIKA ==~I
A Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egyesülete

f. évi április hó 1O-12.ig tartotta ezidei közgyűlését Békéscsabán, az Alföldnek
e nagyjelentőségű lutheránus metropolisában. Örömmel és megelégedéssel álo
lapítjuk meg azt, hogy a békéscsabai lelkészértekezlet egyházi életünk terén
az utóbbi évek egyik legörvendetesebb jelensége, rnely 'egyúttal a jövőre nézve
is biztatás ul szolgál. Örvendetes volt a lelkészek úgy idősebb, mint ifjabb nem-
zedékének szépszámú részvétele és harmonikus együttműködése, az értekezlet
tárgyai iránt általánosan megnyilvánuló élénk érdeklődés, a tárgyalásnak min-
den szernélyeskedéstől ment komolysága és magas színvonala, a lelkészi kar
,és a teológiai fakultás közötti lelki közösség őszinte kifejezése, az idők kornoly-
ságának s az egyház bajait orvosló reformok szükségének megnyilatkozó közös
átérzése s az ezzel járó feladatok és kötelességek vállalására való készség, -
végül, de nem utolsó sorban a 'D. Raffay Sándor mint tiszteletbeli elnök 'kezébe
visszakerült vezetés céltudatossága, melynek bizonyára nem kis része van a
többi örvendetes jelenségek létrejöttében. Mintha csakugyan itt is a lelkek vilá-
gában egy új tavasz zsongító fuvalmai lengedeztek volna, - vajha a biztató
igéret után ne maradna el a várva várt gyümölcs termés !

Az 'egyházépítő lélek harmonikus megnyilatkozása az értekezleten mínden-
esetre fontosabb volt, mint a tárgyalás konkrét eredményei. De ezeket sem
szabad Iekicsínyelnünk. A bibliai szolgálat gondolatát hatásosan kidpmborító
elnöki megnyitó után alapos megvitatásban részesültek az értekezlet tárgyai
közül főkép az istentiszteleteknek új rendje, az egységes énekeskönyv kérdése
és különősen egyházi alkotmányunknak azon pontjai, melyeknek megváltoztatá-
sát a zsinatelőkészítő bizottság tervbe vette.

'Az istentiszteletek új rendezésének alapjául az értekezlet a budapesti
rendet fogadta el, mégis egyes változtatásokkal, rnelyek ha érvényesülnek, az,
ügynek kétségkívül javára válnak. Igy nevezetesen kívánatosnak mondotta ki
az értekezlet, hogy a szószéken az egyházi beszédhez egy arra: vonatkozó rö-
vid, ú. n. «horniletikai imádság» csatlakozzék, a közimádság pedig a Míatyánk-
kal 'együtt a befejező oltári szolgálatban foglaljon helyet, továbbá, hogy az is-
tentisztelet liturgikus 'elemei az egyházi év és különösen a nagy ünnepek sajá-
tos jellegéhez alkalmazkodjanak és végül, hogy a szentségek is lehetőleg vaz
istentisztelet keretébe illeszkedjének bele.

Az egységes énekeskönyv ügyének megbeszélése után az értekezlet többi
idejét teljesen a zsinati ügyek foglalták le. A zsinatelőkészítő bizottság kinyom-
tatott előmunkálatainak ugyancsak alapos, helyenként éles, de mindig igazságos
bírálatban volt részük. Ennek egyes részleteihe s az ezek kapcsán felvetett
sok életrevaló gondolat ismertetésébe ill nem bocsátkozhátunk bele. Az érte-
kezlet megállapodásai közűl csak három mozzanatot emelek ki, mint kiválóan,
jelentöset. Az értekezleten ismételten is általános élénk helyeslés között [u-
totthatáro2lott, sőt lelkes kifejezésre az egyházunk eredeti hitvallásos alapjá-
hoz való ragaszkodás és az egyházunk hitvallásos jellegének s az ezzel össze-
függő egyházi érdekeknek mínden irányú megóvására irányuló erős törekvés,
úgyhogy erre a pontra a kétségnek még csak árnyéka sem esett. Az egy ernber-
öltővel ezelőtti állapothoz képest ez kétségkívül örvendetes haladást jelent, mert
akkor .a hitvallás ügyét még nagyobbára úgy képzelték, hogy azt jobb nem Iboly-
gatni, «mert kényes kérdés». A hitvallásra való készség nagy mértékben hiány-
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zott, 2. Az értekezlet, - méltán -, elvetette a zslnatelökészltö bizottságnak a
presbiteri rendszernek a magasabb közigazgatási Iokozatokon való kiépítésére
vonatkozó tervezetét, Ez a tervezet a magasabbfokú (egyházmegyei, egyház-
kerületi és egyetemes) presbitériumokat oly nagy taglétszámmal állítja be s
hatáskörüket a többi tényezőkhöz való viszonyban oly célszerűtlenül állapítja,
meg, hogy az egyházi közigazgalást nem hogy egyszerűbbé tenné, hanem még>
bonyolultabbáteszi. Ilyen presbiteri rendszernek tényleg nincs értelme. Ha
egyházi közigazgatási rendunket igazán egyszerűsíteni akarj uk, - aminthogy,
erre feltétlenül szükség van, - ezt csak kistaglétszámú presbitériumokkal, a
hatáskörök pontos megszabásával és a felelős vezetők jogkörének kiterjeszté-
sével érhetjük eL 3. Elvetette az értekezlet a püspököknek a parókiális teendők
alól való felmentésére irányuló zsinati bizottsági javaslatot is. Csak örülhetünk'
annak, hogy ezzel a javaslattal szemben éppen püspökeink egyikének - D.
Kapi Béla - ajkáról hangzott el 'az első, mélységes lelkipásztori érzületről ta-
nuskodó ellenmondás.

Az értekezlet megállapodásai különben még nem jelentik az illető kérdé-
sek végleges eldöntését, hanem mint javaslatok kerülnek a zsinati-, ill. a litur-
giai és énekűgyi bizottság elé; de így is fontos, hogya lelkészek értekezide
ez-ekben az ügyekben egyértelműen foglalt állást.

Az értekezlet egyházépítő rnunkájának áldásos kiegészítéséül szolgáltak
a zsúfolásig megtelt nagy-templomban tartott istentiszteletek és a Vigadó' nagy-
termében tartott vallásos és kultúr-est. Az értekezlet tagjai számára kétség-
kívül nagy lelki nyereséget jelentett a békéscsabai gyülekezet szépszárnú és vi-
rágzó szerétetintézményeinek megtekintése is, - de mindenekf'ölött annak a
lelki közösségnek az átélése, melyet anyaszentegyházunk egységes lélekformáló
erejének köszönhetünk,

P. K.

SZÉLJEGYZETEK ==1
Bél Mátyás,
Kossuiti Lajos és Kiirosi Csoma Sári-
dor nevével az utóbbi hetekben gyak-
ran találkoztunk a napilapok hasáb-
jain. Bél és Körösí Csoma születésé-
nek 250., illetve 150., Kossuth halá-
lának 40. évfordulója adott alkalmat
a róluk való megemlékezésre. Fellünő
volt. hogy különösen Bélről mennyire
elhallgaLLák evangélikus lelkész vol-
tát és azt, hogy milyen nagy szellemi
alkotó erőt merített éppen evangéliumi
vallásos hitéből. Mi ugyan nem va-
gyunk hívei az Ú. n. kultúrprotestan-
tizmusnak, de a célzatos elhallgatás,
vagy egyenesen lekicsinylés láttára
nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy e
három férfi közül, akiknek nagysága
és jelentősége messze túlnőtt hazánk
határain, kettő evangélikus, egy re-

formátus. Es ez nem véletlen, mert
kétségbevonhatatlan nagyságuknak a
titka éppen az evangéliumból fakadó
«zolqálai lelke.
A legrégib~ keresztyén temp·

lom.
Egy orosz archeológus, Rosztovcev

1932 óta ásatásokat vezet Mezopotá-
miáhan, amelyeknek a során sikerült
neki az ókori Dura városát Ieltárni.
Megállapította a város pontos fekvé-
sét, valamint utcarendszerét is, amely
római tervező munkájára vall. Az ása-
tások egyik legfontosabb eredménye,
hogy sikerült egy keresztyén templom,
valamint egy zsidó istentiszteleti he-
lyiség romjait is Ieltárni. A keresz-
tyén templom 232-ben épült s így a
legrégibb keresztyén templom-mar-ad-
vány. Falait freskók díszítik, amelyek



a katakombák íestményeire emlékez-
tetnek. Nagy meglepetést jelentett an-
nak a megállapítása, hogy a zsinagó-
gának a falait is freskók díszítették,
hololt a zsidóság általában képszerű
ábrázolásokat nem tűrt meg. Köze-
lebbi vízsgálatnál azután kitünt, hogy
a keresztyén templom freskói rokon-
ságot mutatnak a zsinagóga freskótvar
és hogy a katakombák festészetéhen
ugyanez a rokonság állapítható meg.
Ennek a megállapítása fontos követ-
keztetéseket enged meg az első Ide-
resztyénség belső fejlődésére. Ha eddig
sok kutató azt vitatta, hogy a Iegré-
gibb keresztyénség pogány hatások alá
került és hogy a keresztyén festészet
is pogány (hellenisztikus) hatások be-
folyása alatt f.ejlődött ki, úgy Hosz-
tovcev ásatásainak a tanusága ezen
feltevések jogosultságát kétségessé te-
szi és arra mutat, hogy a keresztyén-
ség megtartotta ugyan kapcsolatát a
zsidósággal, de nem engedett térf
mindjárt kezdettől fogva a pogányság
befolyásának

Az Egyhá:r:munkájának,
a törvény és az evangélium hirdetésé-
nek .minden időben, minden körül-
mények között egyforma erővel kell
történnie, mert az emberek minden
korban, ruinden világnézet-változás ei-
lenére egyenlőképpen bűnösök és csu-
pán kegyelemből üdvözülnek. Ezérh
helytelen, hogy az antikrisztusi ak-
ciókra való utalással serkentsüle tevé-
kenységre ·egyházunk tagjait. - Év-
tizedeken át próbálkoztunk, hogy a
protestáns önérzet (!) felkeltésével és
fokozásával erősítsük egyházunkat.
Eredménytelenül, mert téves felfogás-
ban éltünk. Ideje már, hogy az emberi
próbálkozások utjáról visszatérjünk az
Egyház Ura parancsának teljesítését
hez.

Gerhardt Pállal
mondatja Kapi Béla az «Isten hárfá-
sás-ban, oe a gondolatokat nekünk
szánta: «Változást csak akkor várha-
tunk, ha erőinket egyesíteni tudjuk.
Xlegíigyelte-e a hidról a Spree vizét?
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Szétterülve elfekszik, mint egy lomha
állal. Ha majd szűkebb mederbe pa-
rancsolják hullámait, hogy cseppnyi
vize se menjen veszendőbe, hanem
mindegyik rohanó sodrát 'erősítse,
majd akkor lesz valami a Spreeböl is.
Hát én hiszem, hogy népünk, meg egy-
házunk jövendője a mederbe-terelés
kérdése: egyesíteni kell erőinket. Mind-
egyikünknek oda kell adnunk minde-
nűnket ; talán egy cseppet csupán;
talán kis kőkorsónyit, talán egy ta-
rajos, zúgó hullámot l»

A hűtlenek,
reverzálisadók, templomkerülők, közö-
nyösek ostorozása olyan gyakori be-
széd- és cikktémánk, hogy már-mán
azt kell hinnünk, nincsenek is másféle
egyháztagok, csak ilyenek. Pedig van-
nak. Vannak elegen hűségben megál-
Iók, reverzálíst nem adók, buzgó ige-
hallgatók és szolgálatkészek. S ezek,
legalább annyi szót megérdemelnének.
mint a hűtlenek. A szem/ is szíveseb-
sebben pihen a nyíló virágon és az
érő gyümölcsön, mint a korhadó ágon.
Nem elég ugyanis a hűségben megtar-
tás ; hiszen a Kísértő éppen az állhata-
tosakat próbálja meg a legravaszab-
bul. Vannak például lányok, akik azért
maradnak ki a társaságból, szórako-
zásból, «sportélets-ből, mert a hatodik
parancsolat szent elöttük. Vannak
olyanok is, akik férjhez mehettek vol-,
na, ha reverzálist adnak. Mit nyújtunk
nekik hűségükért ? Hogyan gondoako-
dunk róla, hogy ne gondolkozzanak
valamennyien úgy, amint egyikük
mondta. «Férjhez mehettem volna jól,
ha reverzálist adok. Most még nem bá-
nom. De nem vagyok bizonyos magam
felől, hogy nem fogom később meg-
bánni». Bizonyos, hogy az ilyenek -
hitvallók, mártirok ők! - nem kapják
meg, amire szükségük van, például a
társasjátékokat s táncestéket rendező
ifjúsági egyesületekben. A hűségre ne-
velés egyáltalában csak úgy lesz ered-
ményes, ha minden kívánalomra te-
kintettel vagyunk. Furcsa vélemény-
nyel Lehet példának okáért az az ifjú-
ság, amelyik látja, milyen mély tisz-
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telettel fogadja az evangélikus iskola
azt a kormányképviselőt, aki evan-
gélikus ugyan, de egyháza kárára re-
verzálist adott.
A magyar katoUkusságot
ez idő szerint nagyfokú önbizalom,
sőt diadalittasság jellemzi. Bizonyos a
hatalmában - földön és égen egy-
aránt. Vegyük azonban azt is észre,
hogy ez a diadalmas üdvösségérzen
kellektiv érzet, nem az egyes emberek
üdv bizonyosságának összege. Figyel-
jük meg azt is, milyen sok aktivitás,
lázas tevékenység csupán leplezője a
gyarló lélek nyughatatlanságának. E-
zért nem szorítkozhatik az Egyház az
evangéliuni hirdetésében azokra, akik
jelenleg evangélikusok. 'Ezért nem sza-
bad a haszontalan sérelmezésekkel, a
régmult emlékeinek felhánytorgatásá-
val s az ő eszközeik átvételével aka-
dályokat emelnünk az Egyház mísz-
sziói úljában. Az evangélium ügye le-
gyen valóban fontosabb előttünk, mint
az emberi becsület: «nem hagyluk
igazunkat», «vísszavágtam» stb. Isten
üdvözítő kegyelme azok számára is
megjelent, akik most még a kellektiv
üdvösségérzet mámorától kábultan el-
fordulnak az evangéliumi keresztyén-
ségtől.
Felszámolás a multtal,
ez' egyik igen sürgős feladata egyhá-
zunk vezetöinek. Felügyelők, presbite-
rek, lelkészek, tanárok-tanítók egya-
ránt az előtt a komoly feladat előtt
állanak, hogy vizsgálat alá vonják
gondolkodásukat, világnézetüket, val-
lásosságukat, teológiájukat, a nem-
zetiségekkel szemben való magatarlá-
sukat, vajjon nem élnek-e még min-
dig a háború előtti világban. A mult-
nak meggyőződés nélkül való megta-
gadását nem kívánjuk, de azt tartjuk,
hogy aki evangélikus keresztyénnek
vallja magát, azt a polgári becsűletről
vallolt felfogás nem akadályozhatja
meg mulasztásának és tévedésének be-
ismeréséhen. Sok életrevaló gondolat
azért nem érvényesül a vezetők köré-
ben, mert- kötve érzik magukat mult ••
.jukhoz -, s a mult bűneihez.

Az orosz keresztyénség
sorsáról mostanában kevés hír szi-
várog ki. Hogy az egyházak helyzete
a szovjet alatt változatlanul súlyos, az
kétségtelen. A keleti egyház erősen
háttérbe szorult, befolyását a köz-
életre szinte elveszítette. Annál j-el-en-
tősebbek lettek a közélet számára más
keresztyén csoportosulások és ezek kö-
zül különösen az Ú. n. evangéliumi ke-
resztyének szervezete, Ennek a moz-
galomnak a gyökerei messze vissza-
nyúlnak a mult századba s kialaku-
lását egyaránt befolyásolta a némel
pietisztikus protestantizmus és az an-
gol methodizmus. Ezen ébredésí moz-
galmak nagyrészt az. orosz parasztság
köreiben gyökereztek meg, a ,90-es.
években tömörülteks utóbb kapcso-
latot találtak a baptistákkal. Egyik
vezetőjük 1. S. Prokhanoi], aki a nyu-
gateurópai keresztyénséggel is kere-
sett kapcsolatokat, különösen, amikor
1929-ben a szovjet területéről kiuta-
sították, A cári uralom alatt az evan-
géliumi keresztyének sok üldöztetést
szenvedtek s ez a körülmény megköny-
nyílette elhelyezkedésüket a forrada-
lom után, úgyhogy az első években
nagyszabású missziói munkát fejthet-
tek ki s még 1926-28. közt 160.000
állami nyomdákban előállított Bibliát.
ill. Ojtestámentumct vihettek a nép
közé. Az 1929-i vallásellenes törvé-
nyek azonban az ő munkájukat is
erősen gúzsba kötötték, de terjedé-
sét és előrehaladását megakasztani
nem tudták. Újabban olyan hírek ér-
keznek, hogy különösen Ukrajnában a
lakosság tömegesen csatlakozik hoz-
zájuk, úgyhogy az nagyarányú evan-
géliumi mozgalommá lesz. Amellett a
mozgalom elsősorban a széles népréte-
gekben gyökerezik, tagjainak legna-
gyobb része a fiatalabb és serdülő
nemzedékhez tartozik. Jellemzi a moz-
galmat, hogy magát határozottan pro-
testánsnak vallja s a protestantizmust
a forradalmi érzülettel igyekezik ősz.
szekapcsolni. Innét különösen erős
hangsúly esik az evangélium szocíá-
lis vonatkozásaira s tagjainak maga-



tartásában a szociális és karitativ
munkára, ami a munkásság körében
biztosít számára rokonszenvet. Ehhez
járul, hogy az evangéliumi keresztyé-
nek az Oroszországban kialakuló új
társadalmi rendbe aktiv módpn is
igyekeznek bekapcsolódni és annak
felépítését elősegíteni. Maguk is létesí-
tettek keresztyén alapon munkakö-
zösségeket, «artel--eket és kellektiv
gazdaságokat. «kolchozys-kat, «Chrisz-
tornol» nevű ifjúsági szervezetük pe-
dig a felnövekvő nemzedéket igyek-
szik keresztyén alapon nevelni. Mind-
ez mutatja, hogy az evangéliumi ke-
resztyének mozgalma sok igéretet rejt
magában a jövőre nézve s talán még
valóra válik Prokhánoff szava: «Az
evangélium az orosz népnek új éle-
tet, új kultúrát hoz, s egészen új orosz
népet teremt».
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A természettudományi világ-
kép

átalakulása napjaink szellemi életé-:
nek 'egyik legfontosabb, korszakalkotó
jelensége. Azért olvasóink bizonyára
örülnek, hogy erről a kérdésről egy
szakember tollából olyan szakavatott
s a legmodernebb kutatások eredmé-
nyeit is felölelő tájékoztatást olvashat-
nak. Dér Zoltán tanulmánya a nagykö-
zönség előtt jórészt ismeretlen és sok-
szor nehezen érthető világba veze 1
bennünket, de a figyelmes olvasó bi-
zonyára tudja követni gondolatmene-
tét .még akkor is, ha a természettu-
dományi kutatás világában járatlan. A
természettudományi világkép átalaku-.
Iásának a korszakos jelentősége indo- .
kelta azt is, hogy folyóiratunkba ,egy
ilyen hosszú tanulmányt - egészen ki.
vételesen - felvegyünk.

ÚJ Ke>NYVEK [ j
Luther-tanulmányok.

Magyar nyelven ilyen igazán nem
sok van. Annál nagyobb örömmel a-
dunk számot az újabban megj-elent
idevágó munkákról, amelyek azt a re-
ményt táplálják, hogy nálunk is meg-
indul óban van a kornoly Luther-ta-
nulmányozás.

A mult évi Luther-jubileum magyar
nyelvű irodalmából kiemelkedik Só-
lyom Jenő nagyobbszabású munkája :
Luther és Magyarország (Budapest,
1933. A Luther- Társaság kiadása, 192
lap; ára 6 pengő) .. E munkának tar-
talmát itt nem részletezhetjük, csak
néhány megjegyzésre szorítkozhatunk.
Aki tisztán akar látni abban, hogy
a magyarországi reformáció ·kezdetén
mi az, amit tényleg Luther pozitiv
hatásának kell mínősíteni, az olvassa
el ezt a könyvet. Alapos tudományos
készültséggel es higgadt ítéleteivel sok
téves és felületes felfogást szüntet meg
abban a tekintetben, hogy a reformá-
ció számlájára írjunk olyan dolgokat

is, amiknek semmi, vagy csak nagyon
távoli közük van .a reformációhoz.
Ebben a munkában különösen öröm-
mel kell üdvözölnünk a modern Lu-
ther-leutatás módszerének és eredmé-
nyeinek alkalmazását magyar vonat-
kozásban. Nagy szükségünk van a ma-
gyarországi lutheri keresztyén ségnek
ilyen új, elmélyült szempontú 'vizs-
gálatára - és pedig a reformáció el-
ső időszakán túlmenően is egészen' a
jelenkortg - mert az általános íelfo-
gás nagyon is csak bizonyos kűlsősé-
geket lát meg Luther magatartásában
és az egész lutheri keresztyénségben
s ezeket azonosítja a reformáció lénye.
gével.

Egészen más jellegű Endreffy Já-
nos: A "·50 éves Luther és a mai kato-
likussáq (Somorja, 1934. A Szlovensz-
kói Magyar Evangélikus Szövetség ki-
adása; 77 lap, ára 3 cseh korona) cí-
mű munkája. Ennek a kis könyvnek a
szerzője katolikus részről jött táma-
dásokal utasít vissza, amelyek főleg
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Kovács Sándor egyeterni tanár Luther-
Jubileumi rádióelőadása ellen irányul-
tak. Kétségkívül ügyes és hasznos ez
az irat a megjelölt cél szempontjá-
ból s hogy feladatát sikerrel végzi,
annak 'jele az, hogy rövid időn belül
három kiadást is ért meg. Csak az a
kár, hogy a szerző túlságosan korlá-
tozni engedte magát a meglehetősen
helyi jelentőségű ellenséges polémia
íáltal s részint ezért, részjut a néhány
helyen felötlő elavult felfogása miatt
nem ad teljesen kielégitő képet Lu-
ther reformációjának igazi lényegéről.

Kouács Sándor reformáció-ünnepi
emlékbeszédének Emlékezés Luiherre
(Budapest, 1933. A Luther-Társaság ki-
adása; 16 lap) a szerzöt jellemző fi-
nom stílus és lélekrajz ad közvetlen
elevenséget.

Török István pápai reí. teol, akadé-
miai tanár Luther és a Biblia címen
tartott 'előadását adta ki (Pápa, 1934.
A Ref. Theol. Akadémia kiadványai 10.
sz. 15 lap, ára 50 fillér). Arnbár a túl-
ságosan szűkre szabott terjedelemnél
fogva az, amit a címben jelzett tárgy-
ról mond, kissé kevés, - Luther bib-
liafordításának 400. évfordulója külö-
nösen alkalmat. swlgáltatott volna az
erről való bővebb megemlékezésre. -
mégis a kísérö jegyzetek szerzőnek az
újabb Luther-irodalomban való táj é,
kozottságát rnutatják.

Sajnálattal kell megállapítanunk,
hogy a Protestáns Szemle Luther-szá-
mában jóval kevesebb teret adott Lu-
thernak. mint két évvel előbb Zwingli-
nek. Itt Kapi Béla, Prőhle Károly, Só-
lyom Jenő írtak cikkeket, míg a Lel-
kipásziortuux Wiczián Dezső írt Luther
egyházfogalmának gyakorlati jelen-
tőségéről (külőn is megjelent).

Katlenbasch, Ferdinand:
Zeitenwende aucli in der Theologie.
Gíessen, 1934. Töpelmann A. kiadása;
79 lap. Ára 2 márka,

Ez a munka különös figyelmet ér-
demel azért, mert írója: a 82 éves agg
hallei professzor, egy kidőlt teológus
nemzedéknek még élő tagja, mondja

el, hogy milyennek látja az evangéli-
kus teológia mai helyzetér. Munkája
kiegészítő folytatása annak az össze-
foglaló kritikai áttekintésnek, amelyet
«Die deuische evangelische Theologie
séf Schleiermacher, címen ezzel egy-
idejűleg már 6. (az előzőhöz képest
változatlan) kiadásban jelentetett meg
(a két összetartozó munka ára egybe-
kötve 7.50 marka). Érdekes, hogy
mennyíre megértően igyekszik szem-
lélni K. a teológiának azt anagy j-elen-
tőségű változását, amely már a világ-
háború végével kezdődött s amelynek
a legújabb német nemzeti forradalom
még erősebb ösztönzéseket adott. Eb-
ben a nagyarányú változásban, mely
nek általános világnézeti mozzanatait
is röviden ismerteti, -a renaissance,
közelebbröl az ideálizmus és roman-
tika kerszakának a végét látja. Per-
sze, azért itt-ott elő tör egy-két fáj-
dalmas megnyilatkozása is, mellyel el-
árulja azt, hogy mégis csak eletűnt
korszak emberének érzi magát (külö-
nösen a Ritschlhez való .vonzódása
nyilvánvaló). Az egyes teológiai sza-
kok munkájának ismertetésénél kissé
túlzóan részesíti előnyben a saját
szakját: a rendszeres teológiát s na-
gyon is szűkszavúan emlékezik meg a
szerínte is nagyjelentőségű legújabb
Luther-kutatásról, pedig ő is érzi, hogy
a teológia jövendő útjának irányát
éppen Luther mutatja. Altalában ör-
vendetes, hogy a teológiának ez a
legújabb fordulata éppen a reíormá-
ció főtémáit: Isten Igéjét és az Egy-
házat kezdi előtérbe helyezni. Utób-
bit egyenesen jelenleg a teológia Iő-
témájának tekinti (4. 1.). Viszont úgy
látja, hogy a kollektivízmus szellerné-
nek hatása alatt a rendszeres teológiá-
ban a dogmatika helyét az etika fog-
lalja el. -

A késő öregségében is szorgalmasan
dolgozó tudósnak ezt a munkáját,
amelyet maga már szinte «búcsúkö-
szöntéss-nek szánt, sok érdekes meg-
figyelésévei mindenesetre érdemesnek
és hasznosnak tartjuk a szélesebbkörű
olvasásra is. w. D.

Szerkesztésért és kiadásért felelós: Lic. Dr. KarDer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A folyóirat elfo~adá8a előfizetési kötelezetlséglie1 jár.
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