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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuru 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 ~s arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgá latában értékesítse
a modern Luther-leutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkália evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megujhodását,
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Llrvacsoraí gondolatok.

János evangélioma 8. fejezetének 51. versében Jézus azt mondja: «Bizon!l,
bizony mondom néktek: Ha valaki meg/art ja az én beszédemet, halált nem
lát soha örökké».

Emberi ajkon hallatlan állítás. Vannak, akik kételkedve kérdik: MonJdr
hatott-e Jézus Ilyet? De az mínden kétségen felül áll, hogy ez a szó híven
fejezi ki Jézus küldetésének legmélyebb értelmét s azért mégis csak Ű reá
valL Mert mindannak, amit egyébként Jézusról tudunk, az eleje és a veleje
az, hogy az Ű beszédében való hit legyőzi a halált. Az evangéliomok számos
példáját beszélik el annak, hogy az Ű szava rniként diadalmaskodik az élet
bajai felett: «A vakok 1átnak és a sánták járnak, a bélpoklosok megtisztul-
nak és a süketek hallanak, a halottak feltámadnak és a szegényeknek az evan-
géliom prédikáltatik>. Es földi életének végén ott vall) a kereszt és a feltárna-
dás: halála tényével diadalt vesz a halálon mindazok javára, akik hisznek
Ű benne.

Az élet igazi nagy baját senki sem ismerte fel úgy, mint Jézus. Azok
a külőnf'éle egyes bajok, rnelyekkel életünkben vesződünk, betegség, kudarc,
gond és aggodalom, árnyképei csupán annak az e.gy nagy bajnak, hogy éle-
tünk a halál uralma alatt áll. Nem mintha csupán életünk mulandósága volna
az, ami ijeszt és nyom. Ha életünk elmúlt esztendeiré gondolunk, nemcsak a
bánat, hanem az öröm és a hála érzete is fakadhat keblünkben, mert mind-
az, amit elmult életünkben onnét felülről kaptunk ajándékba, az emlékezés-
ben is boldogságunk marad és még a szenvedés keresztje is, melyet hordoz-
nsnk kellett, hozzájárult ahhoz, hogy azzá lettünk, amik most vagyunk. Nem-
csak az életidőnk szüntelen fogyása mutatja nekünk 'az idők múlását, hanem
életünknek minden felfelé ívelése is!

De a halál több mínt puszta mulandóság. Jézus iazt mondja: : ... az har
lált nem lál soha örökké". Életünknek igazi nagy baja az, hogy mi látjuk a
halált. A halál nem csupán olyan esemény, rnely az időbeli történés összefüg-
gésébe tartozik, hanem személyes élmény, olyan esemény, mely engem sze-
mélyem szerint ér. Soha semmisem érint bennünket úgy. személyiségünk tel-
jességében, mint a halál. A végső órán szemünk megnyílik, jobban mint va-
laha. A halálban lefoszlik rólunk minden, ami nem mi magunk vagyunk, énünk
marad meg csupán, semmi más. De aztán énünk( felett is kirnondja a halál a
maga ítéletét. Arra, hogy életünk külső javait odaadjuk, felkészülhetűnk, -
gyakorolhat juk magunkat abban, hogy szívünket ne kössük hozzájuk. Nehéz
bizonyára az is, hogy a világtól megválj unk. De a legborzasztóbb mégis az,
hogya halál énünket is ki akarja oltani. Ezt jelenti: látni a halált, kőzvet-
lenül átélni a halál hatalmát.

Hol akkor számunkra a mentség, a szabadulás? Van-é életünkben va-
lami, ami a halálban megmarad? Talán lelkünkben? De lelkünk nincsen-e
telve földi vágyaink képeivel ? Talán lelkiismeretúnkben ? De lelkiismeretünk
nem fordul-c ellenünk mint vádló és ítélő bíró?

Jézus az, mondja: «Ha valaki at, én: beszédemet megtartja, halált nem
lát soha örökké •. Jézus sok mindenfélét mondott tanítványainak; de végezetül
rnindazt, amil besz.édeivel és 'tetteivel mondani akart, összefoglalja abba az
egyetlen szóba, mely a szent vacsorát rendelő igéinek magvát alkotja': «ti éret-
telek». Amikor a halál gondolata elhagyott és elveszett volturnkat hozza tuda.
tunkra, gonldoljunk arra, hogy Ö mi érettünk ment a halálba. Es ha a halál
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óráján nyilvánvalóvá lesz számunkra aZiítélet, mely egész életünket elítéli, ak-
kor .nézzünk az Ö keresztjére, ahol még azt mondotta a latornak: «Ma velem
leszel a paradicsomban».

Jézus a halálban is Istenhez ragaszkodott és Istenhez imádkozott. Ö látta
a halált mint azt az ítéletet, mely a világot elkárhoztatja ; de Istennel való
kapcsolatát mégsem vesztette el. Luther azt mondja : Hogy Jézus így tudott meg-
halni, - a világból kitaszítottan és mégis telj-es bizonyossággal Isten szeretete
felől - ez bizonysága annak, hogy Isten Fia volt. Ehhez! tartsuk magunkat.
Ez legyen vigasztalásunk, ha vigaszltalanok vagyunk. Ez legyen mentsvárunk,
ha a halál óráján hozzá kiáltunk: Uram, ments meg minket, mert elveszünk!

Valahányszor az Ur asztalához járulunk, az Ö halálának emlékét ünne-
peljük. Ebben együtt van mínd a keltő: a halál teljles komolysága sohasern
válik számunkra annyira nyilvánvalóvá, mint amikor azt látjuk, hogy iaz] Isten
ama szeritjének kell hordoznia a mi bűneink átkát; de Istennek szeretete sem
válik számunkra soha annyira hizonyossá, mint amikor Jézus maga tesz bi-
zonyságot arról, hogy életét adja mi érettünk A szeritvacsora ünneplésében két
világ határán állunk, a földi és a mennyei világ határán. A földi világ az,
amelynek vége a halál; a mennyei világ az, amelybe Jézus vezet el bennünket
A szentvacsorában teljesedik be rajtunk Jézus küldetése, mert itt személyes
megszólítássá lesz az a szava: «Bizony, bizony mondorn néktek: ha valaki meg"
tartja az én beszédemet, halált nem lát soha örökké».

D. Dr. Stanlle Károly
göUingeni professzor. bursfeldi apát.

ft falusi ifjúság lelki arca.
l.apunk mult számában az ifjú értelmi ség súlyos kérdéseiről s azoknak

megoldásáról hallottunk De itt van a nagyobb számot kitevő falusi ifjúság is,
amelynek színtén ezernyi kérdése vár megoldásra. Válságban van a falu s ezj-
zel együtt annak ifjúsága. Ennek a cikknek éppen az a feladata, hogy megmu-
tassa a falusi ifjúság sebeit és orvosságot ajánljon.

Még ma is sokan úgy gondolják, hogy a falu az .az ideális hely, amely
szigetet alkot a modern világban és elzárkózik mínden kívűlről jött hatás elől.
De ez, sajnos, ma már nem így van. A falu nem szűz] terület már, amely az
ősök által kialakított életet éli, hanem új eszrnéknek, irányzatoknak épen olyan
országútja, mint a város. Mindaz, ami a falu struktúráját jelenti, válságban
van. Ennek a válságnak szenvedö alanya az ifjúság, amely egy régi világ rom-
jain állva, az új idők viharát érzitomboini maga körül s tanácstalanul várja
a megmentő segítséget.

A földműves nép hagyományos Lelki arcána« két igen feltűnő vonása van:
egyik lelki kapcsolata a természet világával, a másik közösségi tudata; az utób-
bi ugyan természetszerű, de kialakításához az egyházak gyülekezeti munkája
is nagyban .hozzájárult.

1. Az a világ, amelyben a földmüves ember életét leéli, jelenti számára
a míndenséget. Ez tudásának, intelligenciájának az alapja. Szerétet fűzi a ter-
mészet világához, de ezj a szeretet erősen materialista jellegű. Ez a materializ-
mus nyilvánul meg a földhöz való csökönyös ragaszkodásában. Ennek követ-
kezménye, hogy az anyagi javak minden mást megelőznek. A szellemi javak
legfelj-ebb csak a második helyre kerűlhetnek. A földmívesnek materializmus-
sal kacérkodó begyökerezett világnézete okozója annak, hogy az anyagi javak
Lőséges birtoklása könnyen közönyössé teheti a vallással. szemben. A természet
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világához való lelki kapcsolatából született meg egy másik, nagyon jellemzo vo-
nása, amely a munka diktatórikus hatalmát mutatja. A munkának zsarnoki
hatalma tartja rabságban a földmíves-család apraját-nagyját. Ebben a kapcso-
latban éli át az Isten eszméjét és a maga sorsát. Vallásosságának sajátos vere-
tet ad a természettől való állandó függése. Istenhívő, de a másik oldalról ja-
víthatatlanul babonás. Egy további jellemző vonás a falusi ember lelki arcán:
egy .egységben éli át Istenét, hazáját és magyar faját. A földműves ember előtt.
még mindig idegen az a gondolat, hogy az Isten más népnek is azt Istene.
Szeret a magyarok Istenéről beszélni, úgy ér*, hogy a magyar nép Isten ki-
választottja. A haza elsősoriban vallásos fogalom nála, éppen ezért hazaszerete-
tének vallásos színezete van.

2.. A földmives nép lelki arcának határoZott vonást ad közösségi tudata;
A közösség iránti érzéke természetesen nem belénevelt. hanem természetszerű,
erősen ökonomikus jellegű. A különböző egyházak több évszázados gyülekezeti
munkája pedig kimélyítette azt. A közösségi tudat sérthetetlenségére a nép erős
és határozott konzervatívizmusa vigyáz. Jaj annak, .aki valami új dolgot akar
behozni a faluba. Szinte megdöbbentő az! a félelem, amely.~ legcsekélyebb
újításnál vagy újitani akarásnál megnyilatkozik. Bár a mai idők hozzászoktat-
ták ahhoz, hogy félelme állapottá váljék, mégis még mindig megmozdul és til-
takozik a konzervativizmusa, Minden olyan mozgalorn, amely nem tudott a falu
mentalitásához alkalmazkodni, egész bizonyosan elbukott. űsi hagyományok,
amelyek még a ruházatban, a dalban is kifejezésre jutottak, minden írott tör-
vénynél erősebben éltek.

Ezek a vonások adták meg a falunak, a falu emberének legjellemzőbb
vonásait. Ha a falu még mindig ez volna, nem kellene a falu problémájáról
beszélnünk.

Az elmult évtizedek évszázadokat jelentő változásai, krizisei, mind ott-
hagyták nyomukat a falu strukturáján. A változás nagysága tekintetében nem
lehet különbséget tenni a falu és város között. Új eszmék, új gondolatok talál-
tak talajra a faluban, megszíntelenítve egy-egy vonást annak hagyományos lelki
arcán. Ma a falu egy darab régi étet, amelyet a mai kor a maga ezernyi ága-
zatú színeível befestett. Elj a megkopott és rongyes külső száll örökségképpen
a mai ifjúságra. A felnőttek és az ifjúság között alj ür még nagyobb, mint a
városban. Ha csalódottság érzése tölti el a városi ifjúságot, még inkább a fa-
lusit. Csalódott mindabban, amit az apái megingathatatlan fundamentumnak
láttak és életet építettek rá. Legmegrázóbb volt csalódása. a földben, holott
ahhoz egész lelkiségévei hozzánőtt. Belátta, hogy nem! a föld az egyetlen érték,
hanem van mellette még sok más is, amelyre biztosabban lehet építeni. A
világgazdasági krizis állandóan ebből ad neki leckét még ma is. Ez a legna-
gyobb csalódása természetesen megrázta egész lelki világát. Ma a még birtok-
kal rendelkező gazdaifjú is sZjívesenotthagyja faluját egy~egy városi házmes-
teri állásért. Betört a faluba a város, a nagyvárosi civilizáció. Rést ütött rajta
a divat. Mind ritkább és ritkább a falusi népviselet. Erkölcsi világrendje is
megváltozott. A legutolsó évtizedekben igen nagy mértékben megnövekedett a
törvénytelen születések száma. A vérbaj nem csupán a városok betegsége, hanem
a falué is. Az öngyilkosság sem szenzáció Imár falun. Megváltozott a beszéde,
kihalófélben van a nótája. Átvette a városok könnyebb erkölcsi felfogását, át-
vette dalát és táncát. Ritka az a vidék, ahol ne volna egy-egy tánciskola, amely
a nemzetközi táncokat rákényszerítí a falusi ifjúságra. Szellemi éhsége megnö-
vekedett, ujságot, regényeket olvas válogatás nélkül. S ennek nyomán a felvi-
lágosultság levegője árad szét, amelynek meglepetésszerű, gyors térfoglalása
készületlenül találta a falut és éppen ezért igen nagy kám kat okozott. Igen
nagy mértékben kiábrándult vallásosségából.. helyesebben egyháziasságából. Ma
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sok, egyháza iránt közömbös embert lehet találni. Vannak helyek, ahol aZjegy-
házi esketést nagyon könnyen mellőzik, pedig régebben eZj lehetetlenség volt.
A vallásos érzés meggyöngült és ennek okai \között ott van nem utolsó sorban
a lelkészi tekintély katasztrófális megrendülése. A Ielkész elveszítette azt a
fontos helyet a falu életében, amely a multban az övé volt. Nem míndene se
már a falunak ügyes-bajos dolgai intézésében. Az egyszerű nép a papján ke-
resztül látja a vallását, a lelkészi tekintély megrendülése azért a hitéletben,
is mély nyomokat hagy. De közrejátszik itt még a falusi nép materíalizmusa
is. Az egyház pedig áldozatot követel híveitől. Innen van, hogy igen sok ember
a zsebén keresztül látja a vallását. Hány kilépés alj egyházból történik a ma-
gas egyházi adó miatt!

Ilyen ma a falu, a régi, Gárdonyi-féle falunak csak a roncsai maradtak
meg. De ilyen az az ifjúság )s, amely .a romokból alaaa- modern épületet
emelni.

Említettük már, hogy a falusi ifjúság legjellemzőbb vonása a csalódottsa-
ga. Ezt a csalódottságot igen érdekesen mutatja, hogy szórakozási vágya nagy
mértékben megnövekedett, A növekedés körülbelül száz százalékos. Ugyanakkor
az életkörülmények ugyanilyen arányban rosszabbodtak meg. Csalódottságának
következménye a lelki közöny, érdeklődésénex ellanyhulása, amellyel mindig
együtt jár a mindent elfelejteni akarás, a szórakozásnak mint mentöövnek a
felhasználása. Azért veszfette el érdeklődését sok minden iránt, mert vágyai
és reményei nem teljesedtek be, mert az életel sokkal reálisabb szemmel nézi,
mint a felnőttek Megfoghatöbb dolgokat keres a szavaknál, csatakiáltásoknál.
metódusoknál. Megcsillogtattak már előtte sok mindent, de abból a maga szá-
mára semmit sem tudott megfogni. De ennek a nagy csalódásnak van pozi-
tiv oldala is, amely új világot, megoldást jelenthet számára. A falusi ifjúság
keresi azokat az erőket, amelyeknek birtokában ura lehet életének, keresi azjt
a szilárd pontot, amelyre ráépitheti életét, anélkül, hogy a csalóksástól, a! ki-
ábrándulástól félnie kellene. Kereső lett a falu ifjúsága. A szellemi rnozgalma-
kat nem alapfeltételeiben ítéli meg, hanem a gyakorlati életben megmutatkozó
eredményeiben. Éhség és szomjúság él a lelkében a valóságos, a határozott,
a mindig ugyanaz, az abszolut tekintély után. Hogy rnegtalálja-e ? Épen ez a
kérdés. Ha megtalálja, megoldódik minden kérdése. De maga nem tudja) megta-
lálni, segíteni kell neki ebben, meg kell keresni és találni az utat, amely mín-
den kérdésének megoldásához, az Evangéliomhon elvezet.

A' segftésnek egész természetesen vannak alaptörvényei, amelyeknek fi-
gyelembe vétele nélkül minden törekvés eredménytelen marad. Eddig a segítő
kezek, amelyek a falusi ifjúság felé nyultak, vagy elérhetetlen magasságban,
vagy túl alacsonyan voltak. A magasan fölötte kinyujtott kezet nemérhette
el, az alacsonyan felkínált kezet pedig nem fogadta el. A~ eredményes segítés-
nek csak 'egy lehetősége van, ha a segítő meleg, megértő szívvel közeledik
hozzá. Ahhoz, hogy jogunk és bátorságunk lehessen az ifjúsággal foglalkozni:
szűkséqes az ifjúságnak ismerése.

Mennyi baj származott abból, hogya kűlönféle ifjúsági mozgalmak,
amelyek a falusi ifjúság segítségére siettek, nem vették figyelembe azt a sajá-
tos környezetet, amelyet a falu alkot a fiatalember kőrül l Éppen ezért a segí-
tésnek az egyesületi élet keretén belül való 'formájánál figyelembe kell vennünk
a falu közösség-tudatát, amely a gyülekezetben nyeri kiteljesedését, Tehát
csaj, olyan egyesületi munkával tudunk eredményt elérni, amely a gyülekezet
talaján áll, a gyülekezeti élettel szerves összefüggésben van. De ez még nem
elég. A gyülekezet talaján álló egyesületi munka csak függvénye a gyülekezeti
életnek ,esetleg szenvedő tárgya a gyülekezeti élet lélektelenségének. Ily eset-
ben az egyesület legfeljebb a gyülekezet lelki sZt~nvonalát érheti el. De hogy
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a gyülekezeti életre jó hatással tudjon lenni, szüksége van arra, hogy munká-
jában az impulzusokat kívülről, egy nagyobb köz'ősségből kapja. Egyszóval a
gyülekezeti talajon álló egyesületi munkának mozgalmi jelleget kell- bizltosítani,

Egyházunknak természetesen foglalkoznia kell a falu ifjúságával. Az em-
lfleU alapelvek figyelembevételével kell segítségére lennie. De még további
kőveíelményeket is kell felállítani. Elsősorban is az egyház missziói munkájában
első helyre kell tenni az ifjúsági rnunkát. Nemcsak erkölcsileg, hanern anya-
gilag is támogatni kell. Szakképzett ifjúsági munkásokról kell .gondoskodni, A
munkába beállított lelkészek szolgálatát nem szabad átmenetnek tekinteni, mert
minden új ember új gondolatokkal és új módszerekkel jön, ami a munka egy-
ségének és eredményességének a rovására megy.

Mik az elmondottak alapján a legsürgősebb gyakorlati teendők? a) Meg:
kell szervezni mindenütt alj ifjúsági egyesületi munkát az ifjúság és a falu lel-
kiségének figyelembevételével. .b) Az ifjúságot kapcsolatba kell hozni a falu
vezető ségővel, ki kell építeni a vezetők szolgálatát az ifjúság körében, c) Az
egyesületi élet az ifjúság egész egyéniségét akarja formálni, ezért munkája
legyen sokoldalú. Az egyesületi élet a lelki ébredés szolgálatában áll. 'Befo-
Iyásolui akarja az ifjúság akaratvilágát azzal, hogy felveszi a küzdelmet az
alkohol, szexuális bűnök, a ponyvaircdalom. a mértéktelen szórakozás stb.
cl~. ' .

Legyet. ez a pár szó komoly felelősséget érező vezetőinkhez figyelmez-
tetö kiáltás, a falusi ifjúság segélykiáltásának továbbadása abban a biztos re-
ménységben hogy mindent megteszünk, amit Isten tenni enged.

(Budapest) Erős Sándor.

Grundtvíq és a skandináv népfóiskola.
1. Grundtvig M. F. Szeneriti (1783-1872), a dán egyházi és nemzeti tör-

ténet egyik legnagyobb alakja, régi evangélikus papi 'családból származott.
Hosszú, 'majd 89 esztendőre terjedő élete nagyon mozgalmas idöszakra esik. A
francia forradalom előtt született és túlélte a francia' ...német háborút. De nem-
csak Europa, hanem Dánia is sok megpróbáltatásen ment ál abban az időben,
amikor Grundtvig küzdelmeit vívta. Atélte Kopenhága ostromát (1807), Norvégia
elszakadását (1814), majd ezután az 1830-ig terjedő szörnyű inséges esztendőket,
az 1848-49-iki dán szabadságküzdelrneket, valamint a szerencsétlen kirnenetelű
1864-iki háborút, melyben Schlreswiget Dánia elvesztette. Mindez élénken érin-
tette Grundtvigot és nagyban hozzájárult fejlődéséhez.

Fiatal korában amikor teológiai tanulmányait végzi, Dánia vallási és ál-
talában szellemi élete a racionalizmus szélsőséges kinövései alatt sínylődik. Az
egyházat nem is látta eleinte olyan munkaterületnek, melyre elhívatast érzett.
Elsősorban leigázott népél igyekszik a hösí küzdelem lelkével megtelíteni. Tör-
ténelmi tanulmányai, melyek Észak népeinek multját kutatják, számtalan, a
feledésnek odadobott kinccsel ajándékozzák meg nemzetét. Igy lassanként a
nemzeti szabadságtörekvések élen járó harcosa lett. A politikai életben élénken
résztvett, mint késöbb a róla nevezett párt, a grundtvigiánusok is.

Pályája az egyházi életben küzdelmekkel teljes. Teológiai tanulmányait
végezve hosszú lelki vívódások között ébred rá a keresztyén hitnek a mély-
ségeíre, de mindjárt első igerhirdetésében szembehelyezkedik a lelkét vesztett:
racionalisztikus egyházi felfogással, szembeállítva azzal lutheri meggyőződését.
Innen kezdődik mellöztetéseinek, üldöztetéseinek hosszú sora, melyek alatt egy-
időre papi hivatalát is kényszerül letenni. Közben azonban a dán egyházat
megajándékozza oly kiváló egyházi énekekkel, melyek ot a dán egyházi ének-
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költők legelsőinek sorába iktatják Az egyház életében is nagy változás áll be
az általa kezdeményezett szabadságmozgalom által. Az 1849'-iki törvény értel-
mében a dán evangélikus államegyház «népegyházs-zá szervezkedik, Grundívig

~s temploma az ország vallási életének középpontja lett. A grundt-
vigíánusok pedig az «örvendező keresztyénség» jelszavú egyházi mozgalmukkaf
mindmáig megtermékenyítöí a dán egyházi életnek,

2. Legnevezetesebb mégis az a törek vése lett, mely később, férfikorában
érett meg mindjobban benne s mellyel a dán köznép műveltségét kívánta fo-
kozni a kor követeléseínek megfelelden. Ezekből a itörekvéseíböl született meg
a dán «népfőiskola».

Kora fiatalsága napjaitól foglalkozott ezzel a tervvel, a férfikor napjai-
ban lassan-lassan megérett ez a gondolata. Kiindult abból a saját életében
szerzett tapasztalatból, hogy a kicsiny gyermekkorban milyen ikevéssé fogé-
kony az ember a szellemi hatások befogadására, de viswnt az érettebb fia-
talság idején mennyire vágyik az ilyen behatások után. Azt írja. Grundtvig: .Az
ifjúkor nemcsak az élet virágkora, hanem a lélek alkotó órája is. Az a kor-
ez, amelyben nagy, messze kilátás nyílik előttünk. Hasznát és örömét később
látjuk. Az a kor ez, amelyben szeretetünk rnunkás eletútra ösztönöz». Ebben a
korban szabad a legkevesebb alkalmat elmulasztani, azért van szükség az if-
júság számára létesített iskolára, ahol az ifjút jellemző kutató vágy irányít-
ható, ahol megtanul távolabb lábú és ahol föl lehet szítani benne minden
nemes ügy iránt a 'szeretet szikráját.

A népfőiskola hivatása, hogy az elemi iskolát elvégzett, de további tanul-
mányokat nem folytatott fiatalságot gyüjtse falai közé, 'életük 18-21. évében.
Külön tanfolyam nyilik a fiúk és külön .a leányok számára. Grundtvig maga!
II népfőiskola célját röviden így adja meg: .« Keresztyén hősi lelkületet terern-
teni az ifjúságban». Amikor pedig már működött ez az új iskola, 1859-ben így
ír az «Értesítő a Grundívig-féle dán népfőiskoláról»: «Ha a népfőiskola meg
akar felelni nevének, akkor annak népinek kell lennie. Tehát Dániában dán-
nak. Az ifjúságot itt kizárólag azzal kell .foglalkoztatni, ami valamikor csak-
ugyan életügyévé lehet, nem pedig azzal tölteni el az időt, ami egy biwnyos
társadalmi osztálynak, vagy egy bizonyos rangra fölemelkedett embernek lehet
csak sajátja. Tanulja az ifjúság azt, ami a miénk, de semmi esetre sem en-
nek rovására az idegent, vagy éppenséggel az .ellenségeset».

Grundtvignak a népfőiskolára vonatkozó írásai eleinte nem keltettek na-
gyobb föltűnést s a népföískola eszméjének sok akadályt, ellenséges indulatot
és bizalmatlanságot kellett leküzdenie, míg megvalósulhatott.

1844!-ótaműködött Dánia Rödding nevű városában egy nemzeti főiskola.
Ez hosszú vajúdások után alakult át Grundtvig gondolatainak megfelelő népfő-
iskolává. A működő iskola azután minden aggodalmat szétoszlatott. Egymás-
után születnek meg az új iskolák, melyek közűl világhírűvé az Askow-í iskola'
lett. ELőnye volt a népfőiskolanak az, hogy nem volt hagyománya. Ezért min-
dent fölvehetett tanulmányrendjébe, amit jónak látott, olyat is, ami az eddigi
iskolákban helyet nem talált, vagy amit éppen csak érintettek.

Nincsen a népföískoláknak előírt tananyaguk. tehát a különbözö iskolák
nem kötelesek egyes ugyanazt tanítani. Sőt még a tanítás módja sincsen elő-
írva. Mégis, a legalkalmasabbnak a szabadelőadás bizonyult, -Ez is alakult ki
a legtöbb helyen. Nem elemi és nem egyetemi előadások ezek. Együtt dolgoz-
nak, előadások közben kérdéseket vetnek föl közősen, Az előadó bőségesen mu-
tat rá a kérdésekbe vágó irodalomra, melyet a könyvtárhan rendszerint maga
előkészít, hogy a tanulők azt készen megtalálhassák. A következő őra azzal
kezdődik,' hogy összefoglalják az előbhin mondottakat, anélkül azonban, hogy
elJ a feleltetés jellegét viselné magán. Vizsga, a népfőiskolán nincsen.
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A tananyag ·kö~éppontjában a dán történelem áLL Grundtvig maga első-
rangú törtériész volt. Azért kezdettől fogva erősen hangsúlyozta a népfőiskolán a
törlénelem tanítását. Hiszen ez a tárgy nagyon alkalmas az érdeklődés felkel-
tésére a haza ügyei iránt. Polgári kötelességek teljesítésére nevel s szernlélteti,
hágy a nép bűne önmagában hordja büntetését. Sok mondanivalója van a lelki
élet számára is, erős a jellernképző ereje, mert a személyiségnek nagy a lehi-
lincselő hatalma. Arnellett a történelem világnézetek harcát mutatja és erkölcsi
kérdéseket is felvet. A történelemtanításnak a tanulóval éreztetnic kell, hogy
.a történelemnek nem ott van vége, ahol a tankönyv azt befejezi, hanem hogy
az ma is folyik és a 'következö lap történetél mi írjuk .meg. Mindezt a népíö-
iskolák nagy vonásokkal állitják a tanulók elé, a részletekben való 'elmerülés
nélkül. Kapcsolódik a történelerntanítással a fontosabb törvények, laz állam-
szervezet, politikai pártok ismertetése, valamint nemzetgazdaságtani alapisme-
retek közlése, Az utóbbiakra kezdettől fogva különösen 'erős hangsúly esett,
Külön tantárgy az «ujságolvasás» s bár furcsán .hangzik, ez egyike a legfonto-
sabbaknak. A tanulók elolvassák a tudósításokat a. különbözö irányzatú politikai
lapokból valamely közérdekű eseményről, összehasonlítják a külőnhöző beál-
lításokat s a tanító tárgyilagosságra tanítja a növendékeket, hogy meglássák,
mí az igazság.

Nagyon fontos szerepet tölt be a népfőiskolák tananyagában az egész-
ségtan. A falvakon a legelemibb egészségügyi szabályok ismeretének a hiánya
igen nagy kárára volt a nemzet összeségének. Hogy ez ma Dániában sok te-
kintetben megváltozott, az legnagyobbrészt a népfőiskolák munkájának iaz ered-
ménye. Ennek a tárgynak a körében vették ,fel eredményesen a küzdelrnet az
alkoholizmus ellen is. Hasonló gondot fordítanak a természettannak a tanítá-
sára is és pedig kísérleti eljárással, amelyben a tanulők is: részt vesznek. A,
munka laboratóriumokban folyik, ahol a tanuló maga közvetlen, szemléletes
benyomást nyer a természet munkájáha.

A kifejezetten egyházi népfőiskolákon az említetteken kívűl van vallásta-
nítás is. Előszeretettel foglalkoznak az egyháztörténelem nagyalakjainak a ber
mutatásával, a jelenkor szellemi áramlatainak az ismertetésével. ,A Iőcél a
jellernnevelés. Szociálís mozgalmak ismertetése pedig a szociális -érzék fejlesz-
tésére és ápolására törekszik.

A tanítás a népfőiskolákon tehát nem azl jelenti, hogy itt ugyanúgy ta-
nítanak, mínt a népiskolákban, csak többel es gyorsabban. A tanítás mellett
hangsúly esik az ifjúság nevelésére. A tanulókkal együtt élnek tanítóík az ott-
honi életükben is. Szorgalom, rend, ernberek becsülése, vendégszerel-et lesz
sajátjuk. Az iskolák mellé otthonokat (internátusokat) építenek, 'ahol együtt
laknak és együtt étkeznek a tanulők. A künnlakás nem vált be, sok hátrányát
érezte az iskola. Az együttlakás előnye a tanulök összebarátkozása. Kívánatos-
nak mondották ki, hogy egy iskolának ne legyen több, mint 50-60 tarrulója.

• A napi munkát csaknem rninden iskolában reggeli áhitattal kezdik. A
nagy család készül a nap gondjainak a Ihordozására. A tanítás főképpen déJ-,
előtt folyik. Délután kézimunka, szövés, szlöjd, stb., közben fölolvasások. Este
az iskola nagytermében népdalok éneklése, régi népjátékok és néptáncok.

Változatosságot jelentenek a minlegy hetenként tartani szokott előadó-
estek. Maguk a tanulök mutatnak he kornoly, vagy szórakoztató számokat, elő-
adást pedig az ország 'egy~egy neves írója, nemzetgazdásza, - vagy a nagy-
számban megjelenő külföldi látogatók tartanak. Ezek az előadások különösen
szélesitik a látókőrt.

Az iskolák hallgatósága különböző összetételü. A fiútanfolyamokon leg-
inkább gazdálkodó- és iparosifjúság vesz részt. A .leány tanfolyamokon is túl-
súlyban vannak a földmíves lányok, de vannak szolgálók is, eljönnek szép
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számhan a paplányok, más középiskolát végzett lányok is, mert érzik, hogy ez
az iskola csakugyan az, aminek Grundtvig elgondolta és előszeretettel nevezte:
«az élet iskolája •.

A népfőiskolákat nem az állam tartja fönn, hanem az egyház, alapítvá-
nyok, foglalkozási osztályok vagy politikai pártok. Minden népföiskolának kor-
mányzótestűlete van, hatáskörébe tartoznak a gazdasági természetű .kérdések
és a tanítók alkalmazásának joga. De a nevelés munkáját már csupán az el-
nök és a tantestület látja el.

3. Közelebbről érdeklő kérdés, hogyanépfőiskola -rniképen viszonylik
az egyházhoz. A népfőiskola létesítésének rendíthetetlen kiindulási pontja az
volt: az igazi nevelés vallásilag van meghatározva. Dániában a hazai keresz-
tyénségen nyugszik és a dán keresztyén gyülekezeti életre kell támaszkodnia. I
A legtöbb iskolán erősen kihangsúlyozták az evangéliumi keresztyén oldalt. Va-
sárnaponként a népf'öiskolák ifjúságát és az illetö iváros, vagy falu ifjúságát ~,
egybegyűjtik a gyülekezet templomában, ahol - rendszerint la gyülekezet lel-
késze - közös ifjúsági istentiszteletet tart részükre. A ilegtöbb iskolán reggel
és este az iskola kápolnájában áhitatot tartanak, 'Az ezeken való részvétel nem
kötelezö, mégis csak a Legritkább esetben fordul elő az elmaradás. Az egyház
kebeléből indult yégeredménybenennek az iskolafajtának létesítése, az egyház
hálával is aratja az itt növekvő áldott termést. Hithű, komoly egyházi munká-
sok egész seregét nyeri az idejárt tanulókban.

A népfőiskolákat nem állami segítség igénybevételévei állították'. De fönn-
tartásának érdekében csakhamar segélyforrásokat kellett keresni. Minden hang
az ellen szólt, hogy az államhoz menjenek segítségért. Mert ez az állami fel.
ügyeletet és egyben az intézmény kudarcba fulladását is jelenthetné. Ezért első-
sorban a társadalmi közösségekhez fordultak. Ezek támogattak is, de nem elég-
ségesen. Ott volt ezenfelül az iskola tanítóinak nyugdíjkérdése is. Gondtalanul,
e kérdéssel nem töröd ve indultak el fiatal korukban. De minden muló esztendő
égetőbbé tette ennek az ügynek elintézését. Nem maradt más hátra, mint mégis
csak az államhoz fordulni. Bizalmatlansággal találkoztak. Példának -említem
meg, hogy a svéd népfőiskolai intézmény fönnállásának hatodik évében a svéd
képviselőház egyik tagja 20.000 korona megadását indítványozta a népfőiskola
céljaira. Ezt a kért összeget Iealkudták 10.000-re. De az állam lassanként be-
látta, hogy reánézve is elsőrendűen fontos. iskolák ezek és 1912-ben már meg-
történik az a csoda, hogy a kérelrnezett összeg kétszeresét szavazzak meg.

Azok között a vádak között, melyeket a népfőiskola ellen kezdetben fel•..
hoztak, szerepel az is, hogy bizonyítványt nem ad. Feleletet e vádra az iskolák
egy rajongó barátja adott, aki azt mondta: «Olyan bizonyítványt nem ad a nép-
főiskola, melyet a tanítók állítanak ki. De .ad ennél értékesebbet. melyet a nö-
vendékek állítanak ki önmagukról». Ebben sok igazság 'van. A falu vezető gaz-
datársadalmat nyer általuk. Itt születtek meg a hitelszővetkezetek, Dánia tej-
termék és gazdasági szövetkezetei. Dániát 1864-ik évi 'szörnyű megaláztatásából
és koldussorsáb6l csaknem kizárólag ezek az iskolák 'emelték ki. Igazolása te-
kintetében nem áll utolsó helyen az a bámulatos magas iszínvonalú általános
népműveltség, rnely a Skandináv-államokat jellemzi. Igazolás van abban is, hogy
Dánia után Norvégia, Svédország, Finnország honosította meg őket. Németor-
szág már a háború előtt, de különösen utána nagy érdeklődéssei fordult feléje.
Az angol világ, mely az Eszakamerikai Egyesült Allamok és Kanada skandináv
telepesei életében ismerte meg ez iskola nagy horderejű fontosságát, fölkarolta
a népfőiskolát. Lengyelország felszabadulása után szinte első feladatai közé
sorolta az ilyen iskolák létesítését.

Ma, amikor a népművelést nálunk is a megoldandó feladatok közé vet-
ték föl, nem lesz érdeknélküli beletekinteni annak ia népfőiskolának életébe,
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mely oly világhíressé tette a dán és utána a többi skandináv nép .általános mű-
veltségét. Nem utánzásra vár nálunk ez a népfőiskola, hanem valami hasonló-
nak létesítését sürgeti az idő. A dán nép az 1864-iki nemzeti katasztrófa után
ébf\edt rá föladatainak világos meglátására. Nagy vérveszteségünk után nálunk
is erőgyarapodást jelentene népünk fölkarolása.

{Cegléd) Wolf Lajos.

Egyházi adózási rendszerünk reformja.
Három kérdésre igyekszünk feleletet találni. Szükség van-e egyáltalán

adózási rendszerre evang. egyházunkban? Milyen legyen ez a rendszer? Ki,
alkossá azt meg?

1. Van-e egyáltalában szűkséq az eu. egyház'ban adózási rendszerre'! Nem'
kellene-e inkáb'b mínden egyházi adózás eltörlésére törekednünk s alj egyház!
összes anyagi szükségletét önkéntes adakozásból előteremtenünk ? Az egyház
lényegéből bizonyára inkább ez folynék, s ha a jogilag szervezett egyház a lé-
nyeg egyházának tökéletes megvalósulása, annak mínden tagja a szentek közös-
ségének is igazi tagja lenne, akkor az egyházi adózás kérdése nem is volna
kérdés, s annak rendezésére semmi szükség nem lenne. Nincs is adókérdés
azoknál a szektáknál, amelyek a maguk közösségét azonosítják a congregatio
sanctorummal, s az ehhez való tartozás egyik feltételének tekintik azt is, hogy
az illető a maga jövedelmének tekintélyes részét «önként» felajánlja a közjös,;
ségnek. Mi evangélikusok, akik a jogilag szervezett egyházat alapelvileg nem
azonosíthatjuk a szentek közösségével s az egyház tagjai közé számítjuk azo;.'
kat is, akik nem «kész» szentek, már ebből folyólag, tehát alapelvileg sem he-
lyezkedhetünk az önkéntes adakozás álláspontjára. Mivel pedig magyar ev.
egyházunk történelmi -Iejlődésének is ez felel meg, tehát nekünk valamilyen
adózási rendszerről gondoskodnunk kell.

2. Milyen legyen ez az adózási rendszer'! Minden adózási rendszerben az
igazság elvének, az egyházi adózáséhan tehát a keresztyén, vagyis a szerétet-
ben ható, igazság elvének kell érvényesülnie,

Ezen elvből folyólag míndenekelött azt a követelést :kell felállítanunk,
hogy mível az egyház minden egyes tagjának szolgál, tehát az egyház terhei-
nek a viselésében is osztozzék minden egyháztag; tekintet nélkül arra, hogy
«igaz», vagy «csak névleges» s ezért esetleg egyenesen fegyelmezés alatt álló
tag-é az illető, Nem a keresztyén lelkület, 'hanem éppen annak az: ellentéte, az
emberi büszkeség beszél belőlünk, amikor az~ mondjuk, hogy akit bármi okból
(pl. reverzálls adása miatt) egyház tagi jogainau élvezetétől megfosztottunk, at-
tól adót sem szabad elfogadnunk Ellenkezőleg! Evangélikusegyházunk az ilyen
embert is tagjának tekinti és éppen az ilyen tag okoz neki legtöbb aggodalmat
és fáradságot, - hiszen a fegyelmezés a 'legnehezebb és legfájdalmasabb mun-
kája az egyháznak, - méltán kívánhat juk tehát, hogy osztozzék a terhek vise-
lésében is, feltéve, hogy maga nem lép ki egyházunk tagjai közül.

A keresztyén igazság elve alapján továbbá azt ·is kell követelnűnk, hogy
minden egyháztag a maga teherbíró képesséqéuel arányosan legyen egyházi
adóval megterhelhetö, Ha valamely adózásban, akkor az egyházi adózáshan
kell a legnagyobb mérvű progresszivitásnak lennie, mert éppen ezzel bizonyítja
be az egyház, hogy csakugyan egyház, vagyis olyan közösség, amelyet nem az
önzésnek, hanem a Krisztusnak, a szerétetnek lelke vezérel.

Ennek a két követelménynek szem előtt tartásával alakult ki valamikor
egyházunk legrégibb adózási rendszere, a párbérrendszer is, mely csak egy
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adónemet ismert ugyan, a párbért, melyet minden egyháztagnak fizetnie kelj
lett, de ez a párhér más-más összegű .volt a zselléreknél. telkesgazdáknál, la-
kóknál, házzal bíró lakóknál stb., úgyhogy a rprogresszivltás elvét is érvényesí-
tette, és pedig - rnivel az egyes kategóriákon belül lényeges vagyoni különb-
ségek nem voltak, - objektív és igazságos alapon. Legfeljebb annyihan volt,
fogyatékos ez a rendszer, hogya földesurakra (az ev. egyházban) nem terjedt
ki, s így azok számára lehetövé tette az arányos teherviselés alóli esetleges-
kinuvást, A rendi ség eltörlésével azonban ezen egynemű adózáson belüli foko-
zatoknak objektív alapja elv-eszett (a zsellér, gazda stb'. közötti különbségek
eltüntek), az egyháztagok vagyona tekintetében pedig minden 'addig ismertet
messze felülhaladó különhségek állottak elő. Míndamellett a legtöbb egyház köz-
ség továbbra is ragaszkodott az egyadónemhez, s csak amely szükségletet eb-
ből, az egyháztagok vagyoni állapotát, illetve jövedelmét -is figyelembe vevő
párhérből (E. A.-:unk «személyí adós-nak nevezi) fedezni nem lehetett, azt ve-
tette ki %-osan az állami adóra. A -párhér (személyi adó) összegének ' megálla-
pításánál azonban, minden objektiv alap híányozván, ez 'a rendszer állandó
panaszokra, elégedetlenségekre ad alkalmat, amelyeknek felsőbb egyházi ható-
ság által való felülbírálása színte lehetetlen, mert a felsőbb hatóság meg ke-
vésbhé tudja megállapítani azegy,es egyháztagok tényleges teherbíró képessé-
gét, mint maga az egyházközség. Emellett ezzel a rendszerrel együtt jár ma
n.ár az az igazságtalanság :ils, hogy - a személyi adó maximálva lévén - az
igazán nagy vagyonok - csekély %-'Osadó kivetése esetén - az arányos teher-
viselés alól kivonják magukat, viszont egyes kisebb vagyonok, esetleg %-os
adókivetés mellett kétszeresen is adóznak: a személyi adóknál is, meg ~ ál-
lami adó után %~osan kivetett adónál is. M-éginkább fokozza ezt az igazság-
talanságot az a körülmény, hogy a nagybirtokok túlnyomó többsége egy-
úttal «kűlbirtok» is, melyekre kivethető adó szintén maximalva lévén, hatalmas
birtoktestek sokszor nevetségesen kicsi, vagy egyáltalán semmi egyházi adót
sem fizetnek. Ha míndehhez hozzávesszük még azt is, hogy az anya-, leány- es
fiókegyházközségek fogalmának tisztázatlausága és egymáshoz való viszonyuk
egységes rendezésének hiánya mennyi bonyodalomra ad alkalmat, -érthetővé
lesz előttünk, hogy adóügyekben az egyházmegyék sem -tudnak eligazodni és
sokszor homlokegyenest ellenkező döntéseket hoznak.

Mindezen igazságtalanságokat és nehézségeket el lehetne kerülni -és a
keresztyén igazságnak teljes érvényt lehetne szerezni, ha' véglegesen szakita-
nánk az elavult párbérrendszerrel. vagyis az egyadónem rendszerével, mely-
nek az állami adó után %-'osan kivetett egyházi adó csak esetleges függeléke,
s véglegesen és minden egyházközségre kötelezően kétféle adónemet állapíta-.
nánk meg. Egyik lenne a szemétui (fej) adó, mely egyenlő összegű volna a
gyúlekezet területén .lakó minden felnőtt és keresetképes személyre vonatko-'
zólag, akár férfi, akár nö, akár önálló, akár alkalmazott vagy családtag az il-
lető, akár van vagyona, akár nincsen. Ez a személyi adó természetesen olyan
összegben állapítandó meg minden gyülekezetben, amelyet annak .a gyüleke-
zetnek legszegényebb -tagja is könnyen megíizethet, annak maximuma tehát
alig lehet több valahol is 3-4 pengőnél. Minímálni, mint ahogyan a zsinati bi-
zottság tervez-ete akarja, pedig egyáltalán nem szabad a személyí adót. Ha
valamely egyházközség 2 pengőnél is kevesebb adóval 'akarja megterhelni leg-
szegényebb tagjait, a szeretetnek ilyen mérvű gyakorlásában nem szabad egy-
házi törvénnyel megakadályozni.

A szernélyi adóban tehát megvalósulna az a követelmény, hogy minden
keresetképes egyháztag osztozzék az egyház terheinek viselésében, de mégsem
róna senkire elviselhetetlen terhet, ami pedig a' mostani párbérrendszernéf
elég gyakori eset.
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Amit az ilyen módon kivetett személyí adó nem fedez, azt a keresztyén
izazság elve alapján a vagyonnak (jövedelemnek) kell magára vállalnia, mínt
vagyon-, illetve jövedelem-adót. Ez is egyforma arányban Iterheljen az egyház-
község területén belül mínden evangélikus kézben levő vagyont, illetve minden
evangélikus kézbe befolyó jövedelmet. Legfeljebb az eddigi «külbirtoks-ra, amely
- s vele együtt igen sok igazságtalanság - most megszünnék, kellene, a zsi-
nati bizottság javaslatának megfelelően kímondani, hogy azt felerészben a bir-
tok, felerészben a birtokos egyházközsége adóztatja meg.

Az egyházi vagyonadó alapjának megállapítását azonban semmi esetre
sem szabad az egyházközségek által önkényesen végrehajtandó ibecslésre bízni,
amint azt E. A'-:unk és az új tervezet is teszi, hanem feltétlenül kell valami
objektív alapot találni, amint objektív alapja volt .a rendiség idején a párbér
fokozatainak is. Ilyen objektív alapul kinálkoznak az állami egyenes adók,
hozzájuk számítva a magánalkalmazottak kereseti adóját. Mivel .azonban az
állami adórendszer változhatik, jó volna, ha az egyházi törvény megadná az
egyetemes gyűlésnek azt a jogot, hogy időről-Időre 'ez állapíthassa meg, mely
állami adók, s ezek közül melyik milyen százalékban veendő az egyházi va-
gyonadó alapjául.

Ennek a kétféle adónemnek ilyen értelemben való bevezetése már magá-
han véve is igen sok igazságtalanságot, nehézséget és kellemetlenséget szüntetne
meg egyházi adózásunk területén, de ezzel mégsem szünnék meg egyházi teher-
viseJésünk egyik legkiáltöbb igazságtalansága. Nem hiszem, hogy lenne egyháza
sorsat szívén viselö evangélikus, akit ne döbbentett volna már meg az a min-
den keresztyén igazságot megcsúfoló állapot, hogy míg egyes egyházközségeink-
ben alig viselnek az egyháztagok valami terhet, addig más gyülekezeteínk ros-
kadoznak az erejüket messze felülhaladó 'egyházi adók terhe alatt. Ha ez a kő-
rülmény csak annak a következménye lenne, hogy egyes gyülekezetek nem fel-
tétlenül szükséges s nem szorosan vett egyházi - tehát nem az egész egyházr
nak, hanem csak az ílletö egyházközségnek az erdekét szolgáló - célok érde-
kében is megterhelik költségvetéseiket, akkor még lehetne erre mentséget találni,
s a bajok orvostását abban keresni, hogy az egyházmegyei számvevőszékek lel-
kiismeretesen teljesítsék törvényben előírt kötelességeiket és ne engedjék az.
egyházközségeket erejüket meghaladó vállalkozásokba fogni. Bizonyos, hogy
ebben a tekintetben is van sok tennivaló. Ha azonban az egyházközségeknek
csak feltétlenül szükséges, tisztán egyházi terheit nézzük, akkor is szinte hihe-
tetlen aránytalanságokat találunk.

Gondoljuk el, hogy az állami adót nem egy kulcs szerint vetnék ki min-
den magyar állampolgárra, hanrem községenként más es más mérvű állami adó-
val terhélnék meg a lakosokat. Micsoda felzúdulás lenne ennek a következmé-
nye! Hogy azonban a magyar evangélikusok mínden 'egyházközségben más és
más mértékben viselik egyházuk terheit, ezt mindenki vtermészetesnek találja,
ez ellen egyetlen hang sem emelkedik Szabad engednünk, hogy az állam job-
ban megértse azt az apostoli szót, hogy .egy testnek tagjai vagyunk, mint a~
az egyház, amelynek erek a szavak tulajdonképen szólnak? Ha valahol 20Q
evangélikus lélek számára lelkészi állást kell szervezni, ez nemcsak annak ll;

200 léleknek az ügye, hanem az egész egyházé, annak terheiben 'osztoznia kell
tehát mínden magyar evangélikusnak. Magasztalva szoktuk emlegetni .azokat aJ
kis gyülekezeteket, amelyek erejüket meghaladó áldozatokkal egyházközségekké
alakulnak a saját erejükből, pedig tulajdonképen azok -buzgósága feletti örö-
münket el kellene nyornnia bennünk az amiatt való szégyenkezésnek, hogy
engedtük őket ilyen terheket magukra vállalni. Hogy az üldöztetések idején,'
amikor nagy egyházi szervezet nem alakulhatott ki, -de az egyes gyülekezetele
úgyr;ahogy, mégis csak eltengődhettek, a rendkívüli viszonyok kényszere alatt,
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teljesen különálló egyházközségekre atomizálódott magyar evangélikus egyhá-'
zunk, ez érthető és szükséges is volt, akkor, de érthetetlen, sőt végtelenűl ká-
ros ma, amikor ezek a rendkivüli viszonyok már régen megszüntek. E. A.~urik,'
sajnos, annak idején a megváltozott helyzetnek a következményeit nem vonta
le, hanem a reánk kényszerített abnormis állapo tot kodifikálta; amint nem
vonta le a rendi ség megszünésének kővetkezményeit sem, hanem továbbra' is
fenntartotta az új viszonyoknak egyáltalán meg nem felelő párhérrendszert. Ma
azonban, amikor evang. egyházunk egyre jobban kezd ráeszmélni arra az igaz-
ságra, hogy a magyar evang. egyház egy test, amelynek az egyes gyülekezetelo
csak szerves tagjai, de nem külön életet élő atomjai, itt volna már az ideje
annak, hogy ezen igazságot az egyházi adózás terén is egyekezzünk realizálni
s legalább az első lépéseket megtenni az egységes ésegyetemes adózás felé,'
Ennek az adózásnak teljes megvalósítására ma még aligha érett a helyzet, s
novelláris zsinat ilyen nagyszabású rendszerváltozást nem is igen vihet keresz"
tül, de azért 'ez az adózás már most is megvalósítható és megvalósítandó .lenne
legalább két viszonylatban. Először is az Ú. n. kötelező egyházi (egyházmegyei,
egyházkerületi, lelkészi nyugdíjintézeti) járulékokra vonatkozólag; olyan érte-
lemben, hogy ezek minden egyházközségre az illető egyházközség tagjainak szá-
ma és állami adójuknak a nagysága, tehát az egyházközség személyi és vagyon-
adó alapja arányában vettessenek ki. A dunántúli 'egyházkerület ezt részben
már meg is valósította, mikor az egyházkerületi járulékot az egyházközség tag-
jainak állami adója arányában vetette ki az egyházközségekre. Ugyanezt kel-
lene megtenni, csak az egyházközségek adózó tagjainak számát is alapul véve,
a többi járulékoknál is, s ez már a jelenlegi tarthatatlan állapotnak mégis bi-
zonyos mérvű enyhülését jelentené,
. Megvalósítható és megvalósítandó volna továbbá az egységes adózás leg-
alább az egyes egyházközségeken belül, olyan értelemben, hogy a szorosan vett
egyházi adó Legalább ugyanazon egyházközség tagjaira vettessék ki a személyt
és a vagyont illetőleg is egyforma arányban, akár az anyagyülekezetben, akár
a filiában, akár az egyházközséghez tartozó szórványo kban -Iakik is az illető
egyháztag.

Ehhez azonban mindenek előtt az anya-, leány- és fiókegyházközségek
fogalmát kellene tisztázni. Ki kellene mondani, hogy az anyaegyházközséget az
egy lelkészséghez tartozó hívek összesege alkotja, tehát hozzá tartoznak a h-
hoz: a lelkészi székhely községe, a leány- es fiókegyházak és szórványok köz-
ségeí, sőt míndazon községek, amelyek az E. A. 27. §-a szerint «egy anyaegy-
házközségbe osztattak be•. Anyaegyházközség lenne tehát az, amit a Dunántúl
egy részében alkotmányellenesen összegyházközségnek szoktak nevezni. E. A.~
unk ugyanis összegyházközséget nem ismer, de viszont az anyaegyház szót két,
értelemben használja, értve rajta egyrészt az ősszgyülekezetet, másrészt pedig
a lelkészi székhely községét. Ez okozza azután, hogy az anyagyülekezetnek ezt
a két fogalmát igen sokan, sőt néhány Ihelyen maga az E. A. is felcseréli. En-
nek az anyaegyházközségnek minden tagja fizetné az anyaegyházi adót és pe-
dig úgy személye, mint vagyona után teljesen egyenlő arányban, akármely
részén lakik is az anyaegyház területének. 'Ebből, az adóból nyernének fedeze-,
tet a fentebb említett kötelező egyházi járulékok, a lelkészi (segédlelkészi) fi-
zetés, a templom (femplomok) lés lelkészlak fenntartási, költségei s a hívek lelki
gondozásának költségeí (fuvarok stb.), szóval a szorosan vett egyházi szükség-
letek. I ' i

, '
A külön tanítóval bíró községek, tehát a lelkészi székhely községe is (már

amennyiben tanítója van) leányegyhá::községek lennének az anyaegyházon be-
-lül s ezek tagjai fizetnék az anyaegyházi adón felül a leányegyházi .adót a
maguk külön szükségleteinek a fedezésére, Természetesen több község együtte-
sen is alkothatna egy leányegyházközséget.
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Az olyan községek, melyek tanítót nem tartanak, se :magukban, se más
községekkel együtt, de mégis vannak olyan szükségleteik, melyek az anyaegy-
házi adóban nem találnak fedezetet, fiókegyházak lennének s ezek tagjai fizet-
nék az anyaegyházi adón kívűl a fiókegyházi adot, '

Szórványok lennének az eddigi szórványok s ezek tagjai az anyaegyházi
adón kívül semmi más adót nem fizetnének.

Az itt vázolt adózási rendszert gyülekezetemben lényegileg .be is vezet-
tem sannak jó hatását napról-napra tapasztalom. Régi Egyházi Alkotmányunk
megadja legalább a lehetőséget erre, míg az új tervezet ezt lehetetlenné tenné,
anélkül, hogy helyette elfogadható megoldást hozna. Igy az utóbbi nemcsak,
hogy haladást nem hoz, hanem visszaesést jelent,

Aki tudja azt, hogy az anya-, leány- stb. 'egyházközségek egymáshoz való
viszonyának a rendezetlensége hány gyülekezetünk belső életét mérgez te már
meg évtizedekre kihatóan, s hány lelkésznek a munkáját tette úgyszólván tel-
[esen veredménytelenné az anya és a filiák közti anyagi ellentétekből támadt
áldatlan és minden keresztyénséget megcsúfoló ádáz gyűlölködés; az csak öröm-
mel üdvözölheti azok viszonyának ezt az egységes és igazságos rendezését még
akkor is, ha ez 'bizonyos hátrányt Jelent .arra a gyülekezetre nézve, amelyhez
őt szerosabb érdekszálak fűzik.

Természetes az, hogy da:'k akivetésnek kellene minden esetben készpénz-
ben történni, de minden egyházközségnek jogában állana 'a beszedéskor pénz,
helyett bizonyos terményeket, vagy szolgálmányokat is elfogadnia, -ílíetve meg.
'követelníe,

3. Utolsó kérdésünk: ki alkossa meg ,eg!Jházi adózási rendszerünk reform-
ját? Egy dolog eleve bizonyos: az egyházközségektöl ezt nem várhatjuk. Ha
ezekre hagyjuk az adózási reform megalkotását, akkor csak az lesz az ered-
mény, hogy minden egyházközség más és más rendszert állapít meg s még
nagyobb lesz a zavar, mint eddig volt. •Az adózási reformot tehát feltétlenül
az egyházközségeken felül álló fórumnak kell egységesen és minden egyházköz,
ségre kötelezően megalkotnia. Radvánszky Antal báró az egyházi adózásról írt
nagyon tanulságos cikkében (Prot. Szemle 1934. 3. sz.) azt a gondolatot veti, fel,
hogy anivel az egyházközségek érthető okokból nem tudnak ezzel a problémá-
val megbirkózni, tehát alkossa meg a reformot az állam, s azt :azzal kénysze-
rítse reá az egyházközségekre, hogy csak az általa megállapított -módon kive-
tett adók behajtására ad ezután közigazgatási jogsegélyt. Ha azonban mi ebben
a kérdésben az államhoz fordulnánk segítségért.: ezzel annak adnánk bizony-
ságát, hogy az autonórniára éretlenek vagyunk, mert íme, nem tudjuk magunk,
kormányozni magunkat s egyúttal igen veszedelmes precedenst szolgáltatnánk
arra, hogy az állam esetleg nem egyházunk érdekében is éljen a közigazgatási
jogsegély megvonásának fegyverével, amint ezt az 1927. évi XXXV, t.-c. -71.
§-ában már egyszer meg is próbálta. Nekünk feltétlenül ragaszkodnunk kell,
ahhoz, hogy a saját egyházi törvényeink szerint szabályszerűen kivetett egy~
házi adó behajtásától az állam a jogsegélyt soha meg nem tagadhatja s hogy
a kivetés törvényszerűségét mínden esetben csak egyházi fórum bírálhatja felül
ésállapíthatja meg. De éppen ezért saját magunknak sürgősen gondoskodnunk
is 'kell .olyan adózási rendszerről, amely nem -idéz elő olyan visszás helyzetet
(egyes .állampolgárok egyházi túladóztatás a) , amelyet semmiféle állam sem tűr-
het el. Igaz, hogy azegyházkö.zségek ilyen rendszert nem tudnak alkotni, de
ebből nem következík, hogy az egyház sem tud. Csak ne akarjúkaz egyház-
.k!özségi autonómiát éppen az egyházzal szemben megvédelmezni .s inkább az
állanmak kiszolgáltatní, akkor azonnal meglátjuk, hogy egyházi adózásunk re-
formját teljesen megnyugtató m~on nem alkothat ja meg más, mint evangé-
-Iíkus egyházunk zsinata.
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Mi igenis a zsínattól várj uk ennek a, kérdésnek megnyugtató és igazsá-
gM rendezését és bízunk benne, hogy zsinatunkat ebben nem fogja megaka-
dályozni az a körülmény, hogy a reformátusok ezt még nem csinálták meg,
s így ebben a kérdésben nem lehet azokat lemásolni.

(Rl\baszentandrás) Gyarmathy Dlntl8 .

.ft materializmus a modern fizika
megvilágításában. (Befejez6 k6z1emin., ,1

. VI. Nem mulaszthatom el végül, hogy bár csak néhány példával is, meg
ne emlékezzem Einstein nagyhírű relativitási elméletéről mely ,még a térrel
és időre vonatkozó felfogást is megváltoztatta, bármily hihetetlenül hangozzék
is ez első hallásra.

Ha egy vasuti kocsiban két utas a reggelinél megállapodik, hogy délben'
~ugyanotb találkoznak, ez az «ugyanott» csak a mozgó vonathoz képest jelenti
ugyanazt a helyet. Ha a két utasnak úgy tetszik, térképről megállapíthatja,
hogy a «valóságban. a két találkozás légvonalban, vagy a vasuti sín mentén
mérve egymástól mily távol történt, továbbá, hogy milyen alakú volt közben
a vonat pályája. Ez utóbbi' kérdés eldöntésénél figyelembe kell venni nagyobb
pontosság kedvéért azt is, hogy a Föld felszíne a «valóságban. görbült. Ezek
a «valóságban» kitételek azonban a -fizikus szemében nem jelentenek mást, mint
hogy. utasaink, ahogy az hűséges földlakókhoz illik, vonatuk mozgását a moz-
dulatlannak tekintett Földgömbre vonatkoztattak. Egy más égitestre, nnínt
«mozdulatlan» testre vonatkoztatva, melyhez képest maga a Föld is bonyolult
mozgást végez, a vonatuk mozgását illető kérdéseikre egészen más választ kap-
tak rvolna, Igy a Napról nézve a két találkozási helyet majdnem 500.000km.
választja el egymástól. A fizikusok éppen azért már régtől fogva arra töreked-
tek, hogy a mozgások leírását a vonatkoztatási alapul szolgáló égitestek eset-
Iegességeítöl függetlenítsék, azaz minden mozgást magára az abszolut, a nyugvó
vílágtérre vonatkoztassanak, vagyis a testek «abszolut mozgását» határozzák
meg. Mivel nagy távolságból a mozgás nem jól látszik, azért még nem is olyan
régen' a tőlünk nagy távolságban lévő égitesteket rnozdulatlanoknak hitték és
állócsillagoknak nevezték. Ezt az elnevezést ugyan ma is megtartjuk. de már jól
tudjuk, hogy minden égitest mozog egymáshoz képest, azért egyikr·e sincs
jogunk eleve ráfogni, hogy mozdulatlanul áll a világtérben. A kérdés eldöntésé-
hez tehát kísérletekre szorulunk, Elég egy égitest, pl, a Föld abszolut moz-
gását ismerni és a többi test mozgását ahhoz viszonyítva, hogye többiek abszolut
mozgását kíszámíthassuk. Ha meg tudnők jelölni pl. jelek bekarcolásával a Föld
jelenlegi hely-ét a világtérben, akkor nem kellene mást tenni, mint megfigyelni,
hogy e jelek a Föld tovább haladásával hogy maradnak el Ám:d.ea világtérbe
«szögeket heverni» nem lehet. Közelfekvő volt az a remény, hogy a Föld ab,
szolut mozgása a Földön történő jelenségek egyikét-másikát valahogyan úgy.
módosítja, hogyelárulódik De amíg a Föld forgásának mihamar akadtak
ilyen. áruló jelei, addig a Föld haladó mozgásának megállapítását célzó min,
den kísérlet negativ eredménnyel végződött. Még a :fény terjedési sebessé-
gének mérésén alapuló kísérletek is. Pedig a fizikusok erősen reménykedtek,
hogy a fény a mozgó Földhöz képest a Föld haladásának az irányában más
sebességgel terjed, mint arra merölegesen. Hiszen megállapították, hogy a fény
terjedési sebessége független a tény forrás sebességétöl és minden jel arra mu-
tatott, hogy «a Föld a vele érintkező étert nem viszi magával ». E kísérletek
negativ eredménye bírta Eínsteint a relativitás elméletének a felállítására.
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Ez elmélet szerint az abszolut tér és így az abszolut mozgas lS puszta elképze-
lés, tapasztalati, tehát mindig valamely testhez viszonyított, azaz relativ térnek és
mozgásnak gondolatbeli általánosítása. Mikor abszolut v mozgásról beszélünk,
mindig valami finom, a mozgásnak! 'akadályul nem szolgálö, üvegszerűen át-
látszó «szilárd testet> vagy «pókhálószálakat- képzelünk és gondolatunkban
ahhoz viszonyít] uk a mozgást. ~ az elképzelés azonban jogosulatlan, Ellen-
kezőleg, minden mozgás csak relatív jelenség, csak a testek egymáshoz képest
való mozgásának van értelme. Az' «önmagában mozgó test» üres fikció. Ein-.'
stein különös nyomatékkal hangsúlyozza, hogy' ez kivétel nélkül rninden moz-
gásra érvényes, így a forgó mozgásra is. A Föld abszolut forgásának fentebb
emlitett áruló jelei úgy is értelrnezendők, hogy azok csak a többi égitesthez
képest viszonyított, tehát relatív forgás következményeí. Einstein szerint ugyanis'
ami egyik vonatkoztatási rendszerből nézve az anyag tehetetlenségének, pl. a cen-
trifugális erőnek a megnyilvánulása, az más rendszerből nézve a gravitációs,
azaz tömegvonzási erők folyománya. Eszerint a Föld forog, de csak. al többi
égitesthez. nem pedig a nemlétező abszolut térhez képest. E többi égitestek,
amikor a . Földhöz képest hátramaradnak. éppen e hátramaradásuknál fogva'
bizonyos speciális tömegvonzási erőiket fejtenek! ki a Földre és ezek okozzák
a Föld Iapultságát és a többi «áruló jelet».

Az előzők szerínt az ilyen fogalmak, mint: «különbözö időben ugyanazon
hely», «elmozdulás», «út», «a pálya alakja» stb., e szavak kőzönséges jelentésés
ben színtén csak relatív értelemmel bírnak. Minden adat, ha az addigi vonatkozta-
tási alaphoz képest ismert mozgású, más vonatkoztatási alapra térünk át, megval-
tozík, de egyszerű 'átszámítással megállapíthatóan. Ez azt bizonyítja, hogy az egy
és ugyanazon folyamat különböző vonatkoztatási alapokról történö leírásaiban
van valami matematikailag közös elem, Ez épen bennük az egyedüli abszolut,
valóság, a többi csak az észlelési helyzettől ifűggő szemlélési forma.

Még különösebb Einsteinnek az a megállapítása, hogy abszolut idő sem
létezik. Hogy ezt belássuk. ragaszkodjunk mégegy darabig az abszolut tér és
abszolut mozgás fikciójához és eresszüle ugyancsak szabadon képzeletünk gyep..
löit, mert az eltérések csak nagy méreteknél szembetűnőek. Képzeljük el,
hogy az abszolut térben nyugszik egy 600.000 km hosszú vonat és valamiből
azt következtetjük, hogy a vonat orrába és legvégébe egyszerre fog belecsapní
a villám. Hogyan dönthetjűk el, hogy igaz~e, nern-e a következtetésünk ? Például!
úgy, hogy felmászunk a középső kocsi tetejére és ha egyszerre észleljük a két
villámcsapás fényét, úgy kirnondjuk, hogy következtetésünk helyes volt; sőt
azt is, hogy a két villámcsapás éppen 1 mp-oel hamarább történt, mínt észlei-:
Iük, mert a fénynek éppen 1 mp-re volt szüksége, hogya vonat elejéről a köze-
pére, illetőleg a végéről a közepére a 300.000 km-nyí távolságot megtegye. Ha
ugyanezt a kérdést akkor kell eldöntenünk, amikor vonatunk mp-kénti 100.000
km-nyi sebességgel halad előre, akkor figyelembe kell ivennünk azt is, hogy,
a vonat az előlről jövő fénynek eléje siet, a hátulról jövő fény
elől ,pedig fut. Ilyenformán a vonat közepén helyet foglaló észlelő
szempontjaból az elülső fényj-el (mint az elsőfokú egyenlettel ki-
számítható), 3/4 mp-nyi előnyhöz jut. 200,000 km-nyi vonatsebességnél
ez az előny már 22/5 mp. Ha a vonat hátrafele haladna, az észlelö a hátsó
fényjelet észlelné ennyivel előbb. Most tegyük fel, hogy a vonat a valóságban
tényleg 200.000 km mp-kénti sebességgel halad, de az észlelő erről mit sem tud,
hanem vonatát állónak véli. Akkor. a valójában egyszerre történő két villám-
csapás fényjelének megérkezése közti 2 2/5 mp-et úgy magyarázza, hogy az egyik
villámcsapás ennyivel előbb történt, mint a másik. Ha az észlelőnk tudja, hogy
a vonat mozog, de tévesen csak 100.000 km mp-kénti abszolut sebességet tulaj-
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donít neki, úgy, abban a hitben lesz, hogy a két villámcsapás megtörténte köz~
2 2/5 - 3/~ = 113/20 mp telt el. Míndaddig, míg vonata abszolut sebességét pon-
tosan nem ismeri, sem arra a kérdésre, hogy, a két villámcsapás egyszerre ~ör-
tént-e, sem arra, hogy ha nem egyszerre történt, mekkora volt a két villámcsa-
pás közti időkülönbség, választ adni nem tud. Hogy tehát feladatát lelkiismere-
tesen oldhassa meg, előbb a vonat abszolut sebességet kell meghatároznia. Am-
de, mint láttuk, ez semilyen módon sem lehetséges. Olyképen se~, hogy meg-,
próbálja lemérni az előlről hátrafelé és a hátulról előre haladó fény terjedési
sebességet. E sebessegekre rníndegyik irányban 300.000 km/sec-ot kap, akár ha-
lad a vonata, akár nem. Gondoljunk csak arra, hogy! a. Föld 'haI:adó mozgásál
sem lehetett fény terjedési kísérletek alapján eldönteni. Hiszen mínt tudjuk,
éppen ez a relativítási elmélet kísérleti alapja. Más szóval, tniként a vonat ab-
szolut sebességének a kérdése, úgy :a két villámcsapás egyidejűségének a kérdése
is ebben az abszolut értelemben véve megoldhatatlan, sőt Einstein szerint annak
nincs is értelme. Az abszolut tér és az abszolut sebesség fogalmának
elejtésévei értelmét veszti a különbözö helyen lefolyó jelenségek egy-
idejűségének, vagy a köztük eltelt időtartamnak a fogalma is, már 1. i, abszolut
értelemben, épen úgy, mikép az étkezőkocsi utasaira vonatkozó példánkban a
«különböző időben ugyanaz a hely» vagy a két találkozás közötti « eltávolodás»
fogalma is csak relatív értelemmel bír. Mert .relativ egyidejűség és relatív
időtartam mindig megállapítható. Például a vonat közepén álló észlelő defini-,
cióképen kimondja, hogy ő magát állónak tekinti és ennek megfelelően a vonat
orrába és legvégébe lecsapó villámokat akkor tartja egyidejűeknek, ha azok
fényjeleit egyszerre észleli.

A valamely rendszerre, mint mozdulatlan alapra vonatkoztatott időmeg-
határozási adatok, éppen úgy, mint az ugyanezen alapú helymeghatározási ada-
tok csak éppen erre az. alapra vonatkoztatva bírnak érvénnyel. Két esemény;
amely valamely rendszerről nézve egyidejű, 'egy más rendszerről nézve általá-
ban nem lesz egyidejű, esetleg éppen fordított lesz a sorrendjük. Vagyis, a
fizika míndenségí viszonylatokban csak relatív időkkel dolgozhatik, más vonat-
koztatási alapra térve át az' időmeghatározási adatokat is át kell számítani a
más egyidejűségi- és időtartam-fogalomnak megíelelöen, Még pedig, ha az időt
is hosszúsággal : az 1 mp-et a fény azalatt megtett útjával, a 300.000 krn-ref
jelképezzük, de imagináriusnak vesszük, akkor a más vonatkoztatási alapra
való átszámításnál a térbeli és időbeli adatok átszámítási képlete közőtti min-
den különbség megszünik. A tér háromméretü (hosszúság, szélesség, magasság)
és az idő egyméretű világa összeolvad egy négyméretű, úgynevezett Minkowski .•
féle világba. Az idő mástermészetííségét csak az jelzi, hogy az időbeli ajtatoki
imagináriusan vannak véve. MIként a síkbeli, vagyís a kétméretű világ idomai a
háromméretű világra is általánosíthatók (pl. a kerületnek megfelel a felület, a
területnek a köbtartalom, a körnek', a gömb, a négyzetnek ~ kocka), akként
általánosíthatók a hárornméretű geométria fogalmai a négyméretűre.

Einstein szerint mindaddig, míg nagyobb tömegvonzási erőktől távol
vagyunk, 'erre a négyméretű világra.' és annak háromméretü térbeli «altarto-
mányára» a két- és háromméretü alakjában a középískolában is tanított Euk-
ltdes-Iéle geométria törvényei érvényesek. De a -gravitációs erők hatására a
«tér megváltozík». Képzeljük el, hogy, a Föld légköre állandóan ködös lenne,
vagy pedig a fény követné a Föld görbületét, úgyhogy az e görhületeteláruló
jelek nagyrésze (pl. a horizont' kereksége, -a zenitben levő, csillag megválto-
zása más helyre távozáskor, stb.) ismeretlen volna előttünk, akkor bizonyára
az emberiség tovább kjitartott volna azon nézete mellett, hogy a Föld síkfelület,
Azonban előbb-utóbb pL egy a Föld felszínén rajzolt nagy átmérőjű kör terü-
letének részletekből való meghatározása, pl. négyzetméter nagyságú lapokkal
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való kirakása útján rájöhetett volna arra, hogy e terület nagyobb, mint az az
illető kör kerületének a síkmértan szerint megfelelne. Az eltérésből a Föld
görbületét is sikerült volna meghatározni. Egészen hasonlóképen Einstein
szerínt, ha egy nagy tömeg körül' igen nagy sugarú gömböt vonnánk és ~e.k
színte síknak tekinthető felszínét négyzetméter nagyságú lapokkal, belsejét
köbméter nagyságú kockákkal kiraknánk, arra a tapasztalatra jutnánk, hogy az
így nyert köbtartalom nagyobb, mint ami a közönséges térmértan szerint a
gömb felszínének megtelel. Ezt elképzelhetern olyképen, hogy a tér egy előt-
lem nem észlelhető negyedik kiterjedés értelmében «görbült", .azaz köbtar-
talma «kilóg. a háromméretű térből, de úgy is, hogy a gravitáció az én szilárd-
nak vélt kockáirnat velem egyült összébb húzta, kisebbé tette, úgyhogy a gömb
közepén kockáim és magam is kisebbek vagyunk. Einstein azt feleli e töprengések-
re: ne törd a fejedet a dolog mikéntjén, elégedj meg azzal, hogy ha a gravitációs tér-
ben ki akarod számítani, hogy bizonyos felűletű gömbbe hány darab, a szó tapasz-
talati értelmében véve, egy dcöhrnéter nagyságú kocka fér, úgy nem az Euklides-
féle mértan tételeit kell alkalrnaznod', hanem egy olyan, logikai ellenmondást
szintén nem tartalmazó mértanét, mely olyanféle értelemben tér el az Euklides-
féle geométriától, rnint ahogyagömbfelszín alakzatainak a mértana tér el a
síkidornokétól. Sőt a gravitáció tulajdonképen az időtartamot is befolyásolja.
Jlatására a folyamatok időbeli lefolyása, pl. az azonos szerkezetű órák járása
is megváltozik. Szóval tulajdonképen a négymérelű Minkowski-Iéle világnak
egy ötödik méret szerinti görbűletéröl kellett volna beszélnünk. Hozzá még nem
is a gömbfelszín geometriáját kellett volna hasonlátunk alapjául választanunk,
haneru ·egy tetszés szerinti görbült felületet, melynek görbültsége változó. Mlert
a valóságban a tér görbülete változild, t. i. a tömegeloszlás határozza meg. Nagy
törnegek helyén erősen görbült a tér. Hogy hol, milyen geométriát kell alkal-
mazni, azt ezek szerínt a tömegeloszlás határozza meg; a tér tulajdonságai aJ tö-
meg eloszlásátél függenek. Miként a' Föld felületén egyegyenesnek mondott
vasuti sín tulajdonképen körívalakú sint "jelent a Földgömbön, vagyis a gömb-
felület «egyeneseí» görbültek. akként általában a «görbült», tél' «egyenesei» «gör-
bülteks. Arn e ~örhült legyenesek mentén halad a fény. Tehát a fény a világ gör-
bültségét közvetlenül nem árulja el, Imint ahogy a Föld görbültségét sem árulná,
el, ha a Föld görbültségét követné. Ezek szerint tehát a tömegvonzás hatására
a fény útja elgörbül, akárcsak, valami tömeg lenne. A fénynek, az energiának
tehát tömeget is kell tulajdonítanunk. Ezt megfigyelések is igazoltak: állócsilla-
goknak a Nap mellett elhaladó' fénye elgörbül. Éppen úgy kísérletileg igazolt
lény Einstein relativítási mechanikájának az a tétele is, hogy anagy sebesség-
gel, tehát nagy mozgási energiával repülö elektronok: a betasugarak tömege na-
gyobb, mint a nyugalomban levő ielektronoké, vagyis az energiatöbblet tömeg-
szaperulatot jelent, Eszerint energia és tömeg egy és ugyanazon lényegnek két
különböző megnyilvánulási alakja. Az anyag úgy tekinthető, mint összesűrűsö-
dőtt energia. Az energia megmaradásának elve tehát összeolvad az anyag meg-
maradásának az elvével,

VII. Mindezt összefoglalva rnondhatjuk, hogy a fizikai világkép változása
óriási. Az új felfogás mozaik, melyet több nagy elmélet alkot. Erek még nín-
csenek egymással minden vonatkozásban szervesen összeépítve, ellenkezőleg,
egyes részletekben a szerzők szerint is eltéréseket, sőt ellentéteket találunk,
jeléűl annak, hogy még neml mínden tekintetben lezárt, hanem részben még
kialakulásban levő ismeretekról van szó. Nagy vonásokban a következő perspek-
tivát alkothatj uk magunknak:

1. Az elemek örökké változhatatlan, lelkes atomjainak a képzete tartha-
tatlan, A fizikai világ leírásához szükséges alkotóelemek száma erősen meg-
csappant. Ma ilyenek: a próton, a pozitron, az elektron, a fóton, a fény terje-
dési sebessége, a tömegvonzási állandó és néhány törvény.
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2. Korpuszkuláris és elektromágneses sugárzás, vagyis röpülő anyagi ré-
szeeskéle és sugárzó energia közt nincs lényegbevágó különbség. Aminthogy 31
relativitás-elmélet is a tömeg és az energia lényegbeli azonosírásához jut.

3 A hatásmennyiség fogalmában és a Minkowskí-féle négyméretű világ-
ban a tér és az idő, létezés és történés egy magasabb szintézisben {'gY'esü.~.
A hatáskvantumok szigorú egyenlősége és más jelek folytán úgy látszik, hogy
a hatás kvantum származásilag az elsőleges, az «energía-» vagy «fénykvantum» a
másodiagos és az utóbbiakból, vagyis a hullámzásokból összetevődő anyagi ré-
szecskék a harmadiagos alkotóelemek. «A világ megfagyott fény» - mondta,
egy régi misztikus. A világot eszerint elsőlegesen hatásadagok alkotják. Valóságoa
mozifilm az, mely apró képelo sorozatából áll, a történés folytonossága csak:
látszólagos. Közelfekvő a folytonos; teremtés gondolata, mely szerint a világ
létezése nemcsak az egyszer megteremtett világ' magától való további fennma-'
radása, hanem minden pillanatban való «újrateremtés», állandó isteni «hatás».
A léteres egyúttal történés: «tett» is.
i 4. A hatás rnennyiség «fényképszemcséi» alkotják az emberi megismerés
végső elvi határát.

5. A fizikai folyamatok önmagukban a világot a rendezetlenebb állapo-
tok felé viszik, a rendet és célt úgy látszik, csak a magasabbrendű megnyíl-
nulások: az élet és az értelem: viszi bele a világba.

6. A szigorú gépies oksági elv fennállása a mikrokozmoszban kétséges.
Az egyszer felhúzott, gépiesen lejáró «világ-gépezet» 4'> a kivételt nem ismerő
«vak természettörvény» képzetel ellenében az. állandó beavatkozásokat: «hatá-
sokat» jelentö isteni gondviselés és a szabad akarat gondolata is plauzibilís
elvvé vált.

7. Legfeltűnőbb a relativitás-elmélet tér- és idő-fogalma. A csak tapasz-
talati értelemben elismert tér és idő' mennyiségtani és mértani törvényei nem
«eleve», azaz minden tapasztalattól függetlenül, logikai úton adottak, hanem
mint a tömegeloszlás, azaz a tömeg következrnényei mutatkoznak, Önkénytelenűl
a Biblia mélyértelmü szavai jutnak eszünkbe: az idő a világgal együtt teremte-
tett és vele fog elmúlni.

Mindezek szerint a mai fizika sokkal inkább van a vallásos élet .felé
orientálódva, mínt a régi. Arról nundenesetre nem lehet szó, hogy a hitetlen-
ségre bármi elfogadható alapot ny ujtana. Másrészt azonban senkit sem, íkény-
szerít vasököl1el a hitre. A vallásos hithez pusztán természettudományi iskolá-
zottság ma sem elég, ahhoz az emberi megismerés korlátozottságának tudatá-
ból származó alázatosság, a hívő szívnek Istenéhez felemelkedő érzése és az
erkölcsi eszmények iránti lelkesedés is' szükséges.

(Sopron) Dér Zoltán.

1== KRÓNIKA l==~
A ufelekezeti kérdés".

A Trianon utáni magyal' életnek egyik legsúlyosabb és minduntalan ki-
robbanással fenyegető feszültsége a felekezeti kérdés, értve ezen a hazai kato-
licizmusnakés protestantizmusnak egymáshoz való viszonyát, együltélését és
a hatalomért való versengését. Hogy ezen a helyen erről a kérdésről rnost szó-
lunk, annak az oka abban van, hogy az elmúlt hónapban a hamú alatt izeó
parázs egy pillanatra szokatlanul éles lánggal Iobbant fel.
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A csanádi püspök azzal vádolt~ meg az államkormányt, hogy a katoli-
cizmust úgy kezeli, mint «törpe kisebbséget-. Állításának az igazolására azüa
kínos meglepetést hozta fel, hogy (Szegeden) öt állástalan diplomás közül csak
egy katolikust neveztek ki. Ennek kapcsán «az ország katolikus társadalma -
mondotta a püspök - figyelmezteti az illetékes tényezőket, hogy a katolíkus
többség 'érdekeinek a védelmére mínden túlzás nélkül, de teljes önérzettel el
van .szánva». Gömbös Gyula miniszterelnők erre a «figyelmeztetéss-re pósta-
fordultával megadta a feleletet parlamenti beszédében s ' utalt arra, hogy «az
állástalanak közül az igazságügyi tárca körében elhelyezettek 65.8 0/o-a. kato-
likuss. Ez az arányszám véletlenül jött létre s a miniszterelnök úgy véli, hagyt
a 66 o{o'-'oskatolikus többségnek automatikusan kell érvényesülnie a «nagy szá-
mok dinamikájánál» fogva.

Aki csak némi tárgyilagossággal nézi a jelenlegi Ikorrnány munkáját, az
bizonyára nem vádolhatja meg azzal, hogy anagy számok ezen dinamikájának
ne engedne utat. Eppen azért az egész ügy csak pillanatnyi szenzáció volt,
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan rnulott is lel. De az a visszhang, amelyet
támasztott, mutatja, hogy a miníszterelnök feleletével az egész ügy még távolról
sincs «elintézve». Az 'egyik legelőkelőbb református hetilap ezzel kapcsolatban!
szükségesnek tartja megemlíteni azt, hogy egy 1928-ból származó statisztikai
kimutatás szerínt az állami, vármegyei és községi elemi- és középfokú tan-
intézetekben a katolikus tanerők arányszáma messze meghaladja a katolikusok
országos arányszámát, a retorrnátusoké pedig messze alatta 'marad annak. A~
illető hetilap «figyelös-je azért «nyilt kéréss-t intéz a kultuszminiszterhez, hogy
a részletesen közölt adatokat «vizsgáltassa felül», «mutattassa iki, hogy tévedések.
csúsztak bele, hogy ma már megváltoztak, mert ezek a számok túlságosan lá-
zítók ahhoz, hogy a játékos véletlenség írta légyen azokat» .• A magyar Prol
testantizmust - olvassuk ugyanott a csanádi püspök nyilt aposztrofálása kap-
csán - ez a mostani helyzet kettős zsákutcába akarja szorítani. Egyrészt mo-
hó többségi szenvedélyek ruhájába öltözteti, vádolja és 'ezzel megnémítja, más-
részt a kisebbségi sorsnak minden következményében részesíti .. Ez az az egy-
házpolitika, amelyik a magyar. nemzet lelki egységét szétrombolja». A magyar
kormányelnök a feléje dobott követ higgadt fölényességgel elhárította, de a
magyar protestantizmus egyes rétegei a csak közvetve rájuk hajított követ felvet-
ték és nem kisebb erővel hajitották vissza, mint ahogy azt a csanádi püspök jónak
látta elhajítani. Bizonyos, hogyha egyszer egy ilyen Ivita megindul, akkor kato-
likusok és protestánsok ebben az országban a számsorok és statisztikai ki-
mutatások özönét tudják egymásnak a fejéhez vágni.*) 'Bizonyos az is, hogya
hol ártatlan, hol rnérgezett számok rnögött fájó sebek, sokszor tragikus pusz-
tulásba taszított életsorsok rejtőznek. Hiszen aki látni hajlandó, az tudhatja,
hogy ebben az országban késhegyre menő, elkeseredett harc folyik a Jeleke-
zetek közt mínden megélhetést jelentő állásért, kezdve a legmagasabbakon le
az utolsó díjnokig és hivatalszolgáig. Igy fest a «felekezeti béke» tényleges
állapota nálunk.

A «neobarokk-társadalorn» - ahogyan Szekfű Gyula most ujra megjelent
és kibővített könyvében ("Három nemzedék és ami, utána kővetkezik») idegen
hangzású, de szellemes és találó kifejezéssel a ITrianon után kialakult magyar
társadalmat nevezi, - erről a helyzetről nem akar tudomást venni. Illetve,
amennyiben tudomást vesz róla, ez a másik Ifélr,e való kőhajítással és a Deb'..
recentől Pannonhalmáig vagy fordítva építendő hid hangoztatásával .történik.
Ez áll mindkét félre. Aki azonban a t feszültség lényegét meg akarja közelítení

*) Időközben a kultusz miniszter megfelelt a "nyilt kérés"-re és a felsorolt statisztikai
adatokat "helyesebb megvilágítás" -ba helyezte. A miniszterelnök pedig egy újabb par-
lamenti beszédjében hangsúlyozta, hogy "veszedelmes játék" az állás ok betöltésének a
kérdését felekezeti szempontból elbírálni.
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es ennek reven építő munkáoal törekszik a saját körében, hozzáférhető terüle-
ten a helyzeten javítani, annak mélyebbre kell ásnía. Ezen törekvésben alkal-
mas eszméltetésül szeigálnak Szekfű Gyula fejtegetései a' felekezeti kérdés fe-
szűltségéről a fentebb említett könyvben. }

Szekfű Gyula annak a megállapításaból indul ki, .hogy «a reformáció óta
az ugyanazon magyar lelkiség kebelében két szinezettel, 'két, egymástól jól
megkülönböztethető arccal van dolgunk, melyek az autonom Ivallási folyamaton
kívül egyéb benyomások: táj, faji keveredés stb. hatása alatt is állandósultak.
A kétféle produktum mindegyike nagyot alkotott századok folyamán s akár
Pázmány alkotásait és Széchenyi szellemiségét tépnénk ki, a magyar történetből,
akár pedig Bethlen Gábor Erdélyét és Kossuth 4&.as honvédő műkődését, nem-
zetünk géniuszát ezzel egyformán halálosan sebesítenénk meg».' Ennek a hely-
zetnek az alapján Szekfű a nemzeti feladatot .nem abban látja, hogy «a kato-
likus és protestáns életmegnyilvánulások elnyornassanak, hanem, hogy egymás-
sal összeütközésbe ne kerüljenek». Az egyházak belső helyzetét Szekfű szerint
jellemzi, hogy azokban a jelen század eleje óta «bensőségesítő folyamat> megy
végbe. A katolikus egyházban ez akkor kezdődött, amikor az egyházpolitikai
törvények a magyar katolikusoknak egy részét a mult század második felének
«Iiberális légkörés-ból «felrázta» s a «politikai katolicizmus» .szervezkedett a
néppártban . Ehhez járult a vallási öntudatosulás folyamata, 'amely nagyrészt
Prohászka Ottokár életművének a hatása alapján indult meg. «Ma.. , az ország
lakosságának kétharmada katolíkus s ernellett nagy tömegében pozitiv vallá-
sos életet folytats. Hasonló folyamat állapítható meg .a hazai protestantíz-
musban is. A pozitiv vallásosság és «öntudatosulás» a protestantizmus intel-
ligens rétegeiben is elterjedt, míg viszont a 'katolicizmusnak «energiát a
szegény nép, a Lanulatlan -kisemberek nyújtottak». «A nagyszámú, jóminőségű
s ernellett többségében öntudatos protestáns intelligencia» jelenleg az állam-
szolgálat «befolyásos, vezető helyein» található. De valószínű, 'hogy «a kato-
licizmus is ki fogja termelni :m,agából a tömegének megfelelö, a kultúra,
gazdaság és államélet terén vezetésre képes intelligenciát, ramihől nehézség
alig szárrnazhatik, ameddig a kiválasztásnál és a kíválasztottak müködésénél
a derekasság és a nemzeti szernpont, nem pedig a politika fog érvényesülni •.
A nehézséget azok okozzák, akik «a szakértés, a tudomány, a tárgyiasság
színe alatt politikai és egyéni, célokat követnek». «Az orvosság abban áll,
hogy az emberekbe átfolyjon a vallásos világnézet, mindenkibe a magáé, s,
ennek alapján cselekedjék az ő cselekedeteiket; vallásosak ilegyenek, de bel-
sőleg és ne politikából és ne ernelkedésvágyból». Ilyen .megújulásra a
reménységet Szekfűnek a katolikus és protestáns fiatalság nyújt, amely «nem
akar többé szivárvány hidat protestáns és katolikus közt, inem folytatja többé
a hiábavaló küzdelmet a felekezeti békéért, hanem' míndegyik megy a maga
világnézete útján, önmagának belsejével törődik, s ha véletlenül találkozik a
másikkal. mint magyar testvérével beszél vele».

Szekfű .ezen fejtegetései nyilván mindegyik hadakozó felet érintik és
egyiknek sincs joga arra, hogy önmagáról elfordítva fa tekintetet a másikra
mutasson és csak a másikban keresse a ibékebontót, azt, aki miatt egyik nem
tud 'a másikkal .úgy beszélni, rnint magyar a magyar testvérével. S ha
Szekfű fejtegetését nem is lehet minden tekintetben kielégítőnek mondani,
mivel nem számo! a béke felszine alatt elkeseredett erővel folyó hatalmi
harccal. itt most mégis nem 'ézl!el kell foglalkoznunk. Abból sem szár'mazik
eredmény, ha egymással szemben vádakat sorakoztatunk Iel.jez csak még job"
ban elmérgesíti a helyzetet. Számunkra az egyetlen 'lehetséges út az, hogya sa-
ját helyzetünket nézzük és igyekezzünk megállapítani ennek 'alapján helyes ma-
gatartásunk alapvonalait.

Evangélikus egyházunk helyzetét pedig két tényező állapítja meg. Egyik
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az, hogy kisebbség vagyunk. Ezzel tisztába kell jönnünk és viselnünk kell a,
kisebbségi helyzettel együtt járó összes következményeket, nevezetesen az
azzal együtt járó hátrányokat. Es pedig viselnünk. kell anélkül, hogy lelkünk
megkeseredjék. Hiába hivalkozunk itt arra, hogy törvény tszerint egyházunk
egyenrangú a többi bevett felekezettel. A valósággal iszámolnunk kell. Ne
akarjunk többnek látszani, mint amik vagyunk. A Ihajlandóság erre megvan
bennük, amióta a protestantizmus a mull századbeli liberalizmus szárnyain II

közéletben sok vezető poziciót hódított el. Azóta szívesen mutatunk rá arra,
hogy egyházunk tagjai kultúráLtság tekintetében megelőzték a 'többi felekezelet
De már a hivatkozás a kultúrális erőkre rmutatja, hogy egyházunk előre-
törése súlyos veszteségek árán volt csak lehetséges. S ez éppen a helyze-
tünket meghatározó második tényező. A veszteség t. i. rahhan állott, hogy
a kultúrális elöretöréssel, a liberalizmussal való szövetkezésben egyházunk
mindjobban szekularizálódott, elvilágiasodott. S ha már egy idő óta folyik is
egyházunkban a megújhodás, egyházunk nagy többségél mégis csak ez a szeku-
larizálódott tömeg teszi, amely szívesen hivatkozik evangélikus 'öntudatára ad-
dig, .amíg társadalmi összeköttetések révén belőle előnyt vagy egyházában po-
ziciót remélhet, de azonnal rnegtorpan, míhelyt a legkisebb kívülröl jövp ellen-
állást vagy nyomást érzi, akár csak katolikus féllel kötendö házasságában is.

Ebből egyházunk útja világos: minden erőt a belső, tiszta evangéliumi s
ezzel együtt lutheri reformátori alapokon való megújulására kell összpontosí-
tani. Rá kell nevelni híveinket arra, hogy kisebbség vagyunk. Ha ezt tudjuk;
és ha hitünkben megerősödünk, akkor nem izgatnak bennünket a .kívülről jövő
és bennünket ócsároló támadások. Akkor a ránk hajított követ nem dobjuk visz-
sza, hanem gondolunk Jézus szavára, mellyel arra int, hogy ne fizessünk go-
nosszal a gonoszért, hanem tanusítsunk szeretetet ellenségeinkkel szemben
(Mát. 5, 38-48.). Természetes, hogy ez nem jelent jogfeladást és hogy egyhá-
zunknak állami törvényekben megállapított jogállását a maga helyén érvénye-
síteni kell, De a sérelrni politikának, a, tisztára defenziv állásba vonulásnak
meg kell szünnie. Helyét pedig el kell foglalnia a valóban evangéliumi élet-
folytatásnak. nemcsak a magánéletben, hanem mindenütt, ahol evangélikusok
akár az egyházi, akár a 'társadalmi közéletben a nyilvánosság színe előtt meg-
jelennek. Akkor egyházunk mínden kisebbségi jellege ellenére ismét hegyen épí,
lett város lesz, nem kultúrális teljesítményekkel, hanem Ia Krisztustól nyerj
világosságával s ennek a világosságnak hóditó misszionáló erejével.

Bizonyára keserves dolog a jelenlegi helyzetnek ilyen -felszámolása. Mert
a meglévő állapothoz való ragaszkodás kényelmes és hiúságunk nem engedi,
hogy a megtérest magunknál kezdjük. És mégis,' keresnünk kell ezt az új utat,
A megszokottak hova-tovább teljesen járhatatlanokká lesznek. Csak 'ezen az új
úton tud egyházunk nemzetünknek szolgálni, súlyosan megpróbált hazánk újjá-
építésében sajátosevangéliumi karakterének megfelelő, eredményes munkát
végezni. Lic. Dr. Karner Károly.

SZÉLJEGYZETEK r-===I1=
"Gyakran tanítottam -
- írja Luther, - hogy a világot 'nem
'kell s nem lehet kormányozni az evan-
gélium és a keresztyén sz·eretet sze-
rint, hanem szigorú törvények szerint
fegyverrelés hatalommal, mert a vi-
lág ,gonosz és sem az evangéliumot,

sem a szerétetet nem fogadja be, hanem
fékevesztetten tesz és él, hacsak erővel
meg nem fékezik. Különben, ahol csu-
pa szerétetet gyakorolnának, ott min-
denki csak enni, inni, jól élni stb.
akarna, dolgozni ellenben senki. Sőt
mindenki a másét venné el s oly 'álla-
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pot támadna, hogy senki sem élne biz-
tonságban a másik míatt». Luthernak
~z a felfogása az államról komoly meg-
szívlelésre érdemes. Sok szornorú pél-
dáját látjuk ma is annak, tniként fe-
lejtkezik el feladatairól a világi felső-
ség. Elnéző, büntetést halogató, meg-
bocsátó ott, ahol szigorúnak és követ-
kezétesen keménynek kelLene lennie.
Pedig kettős eredménye volna az ál-
lam munkájának, ha szigorú volna iga-
zi rendeltetésének végrehajtásában. Az
első rögtön nyilvánvalóvá lenne: az
állam polgárainak védelme. A másik
már esetleges, utólagos eredmény: a
polgárok nevelése a törvény elismeré-
sére. A jelenlegi gyakorlat nem csoda,
hogy megzavarja azemberel~et: pl. az,
aki tízezrével bocsátja ki a pornógrá-
fikus képeket, néhány száz pengő Iefi-
zetésével bűnhődik. A köpködés szígo-
rúan tilos, egy új rendelet harsogva
igéri a szigorú büntetést, de azóta is
szünetlenül díszlik az aszfalt a rende-
let megszegőinek szorgalmából - a
kultúrfölény ékes bizonyságára. Ha az
állam megtűri, hogy alegforgalmasabb
helyeken, tehát nem titokban, árúsit-
sák az adómentesített tűzkővet és eu-
korpótlót, akkor nem kell csodálkozni,
hogy a polgárok hozzászoknak a tör-
vény kinevetéséhez. Ne legyen tehát az
állam valami álszeretet áldozata, ne
bízzék az emberek önkéntes megjavu-
lásában, hanem végezze munkáját úgy,
mint Istentől rendelt felsőség.

Tisza István
szobrának leleplezése nem tudta össze-
fogni e nemzetet, sőt inkább mélyí-
tette a szakadékokat tagjai között. E
tétel bizonyságául leginkább a napila-
pok swlgálnak. Az egyik élt az alka-
lommal, hogy kegyelettel szolgálja Ti-
sza István emlékét, a másik viszont a
húsz évvdezelőtt divatos hangon ítél.
kezett felette, s volt olyan is, ame-
lyiknek egyetlenegy szava sem volt ró-
la a szobor-ünnep napján, A Keresz-
tyén Igazság nem igényli a hatalmat,
hogy Itéljerrebben a még mindig dúló
Tisza-perben, de megállapitja, hogy Ti-
sza István magyar ember volt, e nem-
zet tagja, nagyságával ésgyűlölt v'ÖI-

tával, erényeivel és hibáival együtt
eleven része volt a magyar nemzet tes-
tének. Ebből p.edig az következik, hogy
a leleplezési ünnepnek a magyar nem"
zet bűnbánati napjának kellett volna
lennie. Akár azért, mert nem becsülte
.meg nagy fiát; akár pedig azért, mert
e nagy fia tévedett és benne mint a
faj reprezentánsában az egész nemzet
tragikuma ütközött ki. Erre a bűnbá-
natra azonban - úgy látszik - képte-
lenek vagyunk. Barátot dicsérni, ha-
lottat siratni, politikai ellenfelet gya-
lázni kitűnően tudunk, - de )3. bűnbá-
nat tüzében megtisztulni és ősszeforrni
nem. Pedig a nemzet hitének, a Ma-
gyar Hiszekegynek is az őszinte bűn-
bánat az egyik fele, e nélkül minden
magyarkodás, bizakodás légüres tér-
ben való tántorgás.

A sajtódömping
körűl zajló veszekedés ujra alkalmat
adott a tisztán látó ujságolvasóknak,
hogy betekintsenek a különben féltve
bezárt szerkesztőségi ajtókon. Megint
láthattuk, hogy a napilapok közül
egyik sem vállalkozik arra, hogy pusz-
tán az előfizetők pénzéért nyújtsa az
igazságot. Az egyiket a kormány támo-
gatja, a másikat egy párt, a harmadik
« hirdetésekböl» él, a negyedik egy ak-
tiv felekezet szolgálatában áll, stb.
Mindezt 'eddig is, máskor is tudtuk.
Most azonban nem ért rá a sajtó, 'hogy
a kozmetika szokásos eszközeivel ken-
dőzgesse arcát. Megláttatta magát úgy,
ahogyan szépítgetés nélkül van, Csak
az a kár, hogy hamar elfelejtjük ava-
lóságot és nem szokunk hozzá, hogy,
józan kritikával olvassuk mégolyan
kedves lapunkat is. Ezért van szükség
arra, hogy valóban független, az igaz-
ságot szolgáló folyóiratok olvasásával
korrigáljuk a napisajtó által állandóan.
befolyásoltéletszemléletünI"et.

D. Dr. Stange Károly
góttingeni professzor, a jelenkori lu-
lheránizrnusnak egyik legkiválóbb ve-
zére és a magyarságnak melegszívű ba-'
rátja, akit a soproni- hittudományi kar
a hazai és külföldi protestantizmusnak
több vezéralakjával együtt május 13-án
avatott liszteletbeli doktorává, folyó-



iratunknak rendelkezésére bocsátotta
a jelen számunkban olvasható elmél-
kedést, mely olvasóinknak inkább a
hit szavával, mint a hit dolgairól való
elmefuttatással kíván szolgální. Azel-
mélkedést D. Dr. Prőhle Károly ültette
át magyar nyelvre.

Folyóiratunk
jelen számával elérkezett első félévé-
nek végére. Egy félév rövid ideje nem
ad jogot arra, hogy máris seregszemlét
tartsunk és eredményekről számoljunk
be. Amikor egyházunk jövője iránti
íelelösségérzettel a teljes anyagi koc-
kázatot is vállalva (sem akkor, sem az-
óta senkitől sem kértünk anyagi támo-
gatást) elíndítottuk a «Keresztyén Igaz-
ság--ot, tettük ezt abban a meggyőző-
désben, hogy még a mai súlyos gazda-
sági helyzet sem lehet tovább akadá-
lya egy ilyen régen nélkülözött s ezért
hiányt pótló folyóirat megindításának.
Az írásban és az előfizetésekben tá-
madt visszhang igazolta vállalkozásunk
jogos, sőt szükséges voltát. De ennek
ellenére is tudj uk és érezzük, hogy so-
kakat anyagi nehézségek tartanak
vissza folyóiratunk támogatásától. Ez
indította egyik tekintélyes esperesün-
ket arra a hozzánk intézett felszólí-
tásra, hogy folyóiratunk olvadjon be-
le az «Evangélikus Elets-be. Megért-
jük és méltányolni tudjuk ezt a gondo"
latot, mely egyenesen parancsoló köve-
telés volna akkor, ha folyóiratunk azo-
nos vagy hasonló célkitűzéssel csupán
más, meglévő és hivatásuk magaslatán
álló egyházi lapoknak akarna indo-
kolatlan versenyt támasztani. Ez azon-
ban folyóiratunktói távol áll s az el-
mult félév máris meggyőzhétte olva-
sóinkat arról, hogy a «Keresztyén
Igazságs-nak önálló, meglévő egyházi
lapjainktúl eltérő és független célkitű-
zése van. Azért az eddig nyert ösztön-
zések további kitartó, hűséges és áldo-
zatra is kész szelgálatra köteleznek
bennünket.

Hogy folyóiratunk kitűzőtt célját tel-
jes mértékben megvalósíthassa, ahhoz
elengedhetetlenül szükséges terjedelmé-
nek növelése. Ha folyóiratunk minden
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olvasója pontosan eleget tesz előfize-
tési kötelezettségének és mínden lehe-
tőt megtesz új előfizetők szerzésére,
akkor a jelenlegi előfizetési ár mel-
lett is lehetséges volna a «Keresztyén
Igazságs-nak nagyobb terjedelemben,
változatosabb és elevenebb tartalom-
mal való megjelentetése, sőt gondol-
hatnánk a «Keresztyén Igazság Könyv-
tárá--nak a megszervezésére is. Lehet-
séges lesz ez? Olvasóinknak kell erre a
feleletet megadni! Kérünk minden hit-
hű magyar evangélikust, hogy egyhá-
zunk jövendője iránti felelősségérzet-
Lel segitse a «Keresztyén Igazságs-ot
fontos hivatásának betöltésében!

A falu problémája
mind súlyosabb és nehezebb kérdéséve
lesz a magyarságnak és vele együtt
egyházunknak is. Égetően szükséges a
való helyzetnek tiszta, világos felisme-
rése és azután a gyors, céltudatos, ha-
tározott cselekvés. Erős Sándor tanul-
mánya ebben az irányban akar egyhá-
zunkban útat törni. De kapcsolatba
kell hoznunk vele azt, amit Grundtvíg-
rólés a dán népfőiskoláról olvasunk.
Bizonyára úgy áll a helyzet, hogy kül-
földi minták utánzásával nem érünk
célt. De ennek ellenére a dán népfő-
iskola munkája éppen egyházunk szá-
mára loehet tanulságos, hogy végre ön-
álló, termékeny cselekvésre határozza
el magát. Nem a hivatalos egyház kez-
deményezésére gondolok. De vannak
egyházunkban nem is csekély számmal
olyanok, akiknek szívéhen lobogó láng-
gal ég a szerétet evangélikus magyar
népünk iránt, van állásnélküli diplo-
más ifjúságunk, amely szinte megkese-
redik lelkében, mert szolgálatát senki
sem fogadja el. Fogjanak kezet ők ma-
gyar népünk szolgálatára, tererntsék
meg azt a magyar népfőiskolát, amely
őrzi és gyarapítja az atyáink 'által'
ránk hagyott értékes örökséget és meg-
tanít okosan, józanul élni' a moderrr
civilizáció eszközeivel. Egyházunk;
munkája hasonlíthatatlanul mélyebb
gyökereket ereszthetne népünkben, a
mai falusi ifjúságban, ha ilyen népfő-
iskolák munkájára támaszkodhatnék.
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ÚJ Ke>NYVEK E=I
Raffay Sándor: Vallási mozgalmak sem. Amolyan racionalista eklekticízmus
N6metországban. Budapest, 1931. Az "Evan- volt az, amit maga is az unitárizmushoz
gélikus Élet" kiadása. 128 lap. Ara 1 pengő. érzett legközelebb állónak.

Folyóiratunk hasábjain ismételten adtunk Volk-Staat-Kirche. Ein Lehrgang
hírt a németországi egyházi eseményekről. der Theolog. Fakultiit Giessen. - Giessen,
jelezvén ezzel, hogy ami Németországban 1933. Töpelmann A. kiadása. 92 lap; ára:
az evangélikus egyházban történik, az min- 2'80 márka.
ket is közvetlenül érdekel, hiszen a mi Ez a kis kőnyv érdekes terméke annak
hazai egyházunk sorsa elsősorban a refor- a már szinte áttekinthetetlenné váló íro-
máció hazájának egyházával van össze- dalom nak, amely a németországi nagy po-
kapcsolódva. Ezt a meggyőződésünket iga- litikai fordulatot az evangelium, illetve a
zolja Raffay Sándor püspöknek most meg- hívő keresztyén ember szempontjából igyek-
jelent behatóbb történeti ismertetése is, szik megítélni. A könyv címe szerint azokat
amely ugyanebből az elgondolásból kelet- a fókérdéseket tartalmazza (nép, állam, egy-
kezett. Örömmel üdvözöljük ezt a testes ház), amelyeknek teológiai megvilágitása
füzetet, amely az előzmények rövid át- egyenként és egymáshoz való viszonyuk-
tekintése után okmányszerű pontossággal ban oly égetően szükséges. Ebben a füzet-
és így kellő objektivitással közli a Német ben a giesseni teológiai fakultás öt pro-
Evangélikus Egyház megalakulásának és fesszorának a mult nyáron a hesseni ~tar-
belső kiizdelmeinek történetét egészen ez tományi egyház lelkészei számára tartott
év húsvétjáig. Hasznos és tanulságos ki- előadásai vannak összefoglalva s így az
egészítésül szolgálnak ehhez a germán- említett kérdések különböző szempotból
pogány irányzatról és a római katolikus nyernek megvilágítást. nép és faj Luther-
egyház helyzetéről szóló fejezetek is. Csupán nál [Bornkamm Henrik), nép és állam' az
azt kívániuk megjegyezni, hogy mi Müller Ószövetségben (Rudolph Vilmos), az Uj-
birodalmi püspök s az egész új egyházi szövetségben (Bertram György), az egyház
vezetőség müködését nem tudjuk azzal a tanításában (Haenchen Ernő) és az egyház
bizakodó optimizmussal megítélni, mint a prédikációjában (Cordier Lipót). Az egyes
szerzö. Kár, hogy különösen a neveknél előadások között legkevesebb aktuálitást
meglehetősen sok sajtóhiba fordul elő. az ószövetségi téma mutat, mivel az Ószövet-
Ajánljuk a kiadónak, hogy ezek kiigazttását ségnek Jahve kiválasztott népére vonatkozó
egy külön lapon mellékelje a füzethez. kijelentéseit ma közvetlenül a német vagy
Olvasóinknak pedig figyelmébe ajánljuk ezt más népre alkalmazni nem lehet: Jézus óta
az olcsón megszerezhető s a mai helyzetben nincs többé kiválasztott nép. Érdekesen
nélkülözhetetlennek mondható tájékoztató jellemző a mai helyzetre, hogy az egész
munkát. előadássorozatot a Lutheron való orientáló-

dás vezeti be, sőt Lutherra a többí előadás
Payr Sándor: Gárdonyi apja és a folyamán is gyakran történik hivatkozás,
Ziegler család Sopronban és Nemeskéren. Kétes értékü azonban ennek az első elő-
Az euangélikus Zieglerek és Gárdonyi adásnak az a konklúziója, mellyel a két-
vallásos lelkűlete. Sopron, 1934. Székely féle törvénynek megfelelően ugyancsak két-
és Társa könyvnyomdája. 46 lap. féle, azaz egyetemes és külön népi evan-

Örömmel adunk számot az öregkorában géliumot különböztet meg. Hogy ebben a
ia szorgalmasan kutató és dolgozó szerzőnek tekintetben az egyes előadások között ninc.
legújabb értékes füzetéről. Számos eddig teljes harmónia, arra nézve elég Cordier
ismeretlen, vagy figyelmen kívül hagyott mélyebb evangéliumi szellemet eláru ló sza-
adatot közöl Gárdonyi Géza őseiről: a vait idézni: "A nép és haza előtt való ige-
szászországi származasú Zieglerekről, az író hirdetés nem a jelen élettel és kortudattal
küzdelmes győri idejéről, amelyhez a szerzőt való összekapcsolódásával áll, vagy esik,
személyes emlékek is fűzik. De különösen bármennyire fontos is ez az összekapcsoló-
figyelmet érdemlők a Gárdonyi vallásos dás. Ellenben igenis a Krisztus-predikáció
lelkületét és gondolkozását jellemző adatok, jellegévei áll, vagy esik. Csak akkor lesz
amelyekből nyilvánvalóvá lesz, hogy. Gár- ez ma is a reformáció szellemében való
donyit úgyszólván semmi benső kapocs prédikáció, ha nem csupán evilágbeli él-
nem fűzte a római katolikus egyházhoz, ményekről és viszonylatokról, nem csupán
amelynek tagjává csak úgy lett, hogy atyja természetes rendekről és új erkölcsi tájé-
házasságkötésekor reverzálistvolt kénytelen kozódásról beszélünk - ámbár mindezt
adni, amit azután "alkalmi zsarolás" -nak teljes komolysággal kell venni -, hanem
nevezett. De nem nevezhető Gárdonyi elsősorban a Krisztusról és az ő országára
vallásossága evangélikus keresztyénségnek való irányulásról. II W.

, . Szerkésztésért és kiadásért felelős: Lic:. Dr. Karner Károly.
Nyomatott: Székely é. Tár•• könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A foly6irat elfo,adáBa el6f1l1et4Bi köteleHttB4~1 jár.



Olvasóinkhoz!
A "Keresztyén Igazság" kizárólag előfizetésekből tartja fenn magát,

kitűzött és további feladatait csak akkor valósíthatja meg, ha előfizetői
cserben nem hagyják. Azért kérjük mindazokat, akik lapunkat meg-
tartották s így jog szerint előfizetői lettek, de előfizetési díjukat még
nem küldötték be, valamint a féléves előfizetőket, hogy az esedékes
előfizetési összeget a mellékelt csekklap segítségével küldjék be.

Szívből kőszőnjűk elöíizetöink eddigi bizalmát és támogatását és
kérjük őket, hogy szerezzenek a "Keresztyén Igazság"-nak' új előfize-
tőket. Minél többen olvassák, minél többen támogatják folyóiraturikat,
annál többet, annál jobbat tud nyújtani olvasóinknak, s annál jobban
tudja teljesíteni oly igen fontos hivatását magyar evangélikus egyházunk
építésében. Hittestvéri üdvözlettel

a "Keresztyén Igazság"
szerkesztősége.
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