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Mi lesz a végén?
Ma feszült várakozásban él az egész világ. Népek, nemzetek

szerte a világon óriási erőfeszítést tesznek, hogy megfelelő
életteret, megfelelő érvényesülést harcoljanak :ki maguknak.
A harcoló népek minden erejét és figyelmét lekötik a harcterek
véres eseményei.

Oe nemcsak a harcolők élnek ilyen feszülő figyelemben és
váralkozásban. Azok, akik nem harcolnak, arra figyelnek, hogy
alakul a jövő. Mikor jön el az a pillanat, amikor sok ember-
élet és sok nép nyomorúsága árán új helyzet áll elő, ami szá-
mukra a jelenleginél feltétlenül jobb, előnyösebb lesz. Hány
népben tartja a lelket ez a gondolat, vigyázzatok, tartsatok ki,
eljön az idő, amikor álmaink valóra válnak.

Oe ez a gondolkodás tölti el ma az egyes emberek szívét is.
Úgy gondolkoznak az emberek, hogy abból a beláthatatlan zűr-
zavarból és nyomorúságból, ami ma betölti a világot, ki ken
fejlődnic valami jónak, valami másnak, Úgy gondolkoznak, hogy
az idő nekünk dolgozik.

Isten felfogása, az ige szemlélete azonban egészen más.
Ezzel homlokegyenest ellenkezik. Isten igéje szerint ez a világ
s az egész élet nem fejlődő világ és nem olyan élet, aminek
jövője van. Ez a világban is ítélet alatn van. Amint telnek az
esztendők és növekszik ezen a világon a háború és minden más
emberi bűn okozta nyomorúság, úgy közeleg az ítélet. Mindaz,
aki és ami ebben a világban van, az emberi élet minden értéke
és szépsége is, ítélet alatt áll: az egész világ a süllyedő hajó sor-
sához has onlít,

Istennek azonban ebben a világban is vannak gyermekei,
akiket megment az ítélettől. Ezek azok, akiket igéje által már

. most kihív ott és most is egyre hív. A mi Urunk Jézus Krisztus
nem a világon váltotta meg, hanem az egyeseket, azokat, akik
hisznek őbenne. (Ján. 3, 16.) Ezeknek az ő kiválasztottainak
szól Isten figyelmeztetése: ",Vigyázzatok azért, mert nem tud-
játok, mely órában jő el a ti uratok." (Má:dé 24, 42.) Az Úr Jézus
második eljövetelekor válogatja ki az övéit és azután zúdul a
rettenetes ítélet erre a világra.

Vajjon figyel-e Isten népe, nézi-e éber vigyázással az idők
jeleit és várja-e az Urat? A világ feszült figyelemmel vigyáz,
hogy ebből a világkavarodásból milyen földi hasznot tud bizto-
sítarri 'magának. Legalább ilyen figyelemmel figyelnek-e az
egyre közelgö ítéletre, érkező Urukra a keresztyének?

Vajjon nem hasonlít-e ez az egész világ ahhoz a háznéphez,
amely az Úr távollétében egymásnak esve verekszik, vagy dőzsöl
(Má:tJé 24, 49.); az ítélet napja szörnyű váratlanul fogja meg-
lepni. Csendesítsen el bennünket és intsen vigyázás ra a rohanó
idő, ennek az egyházi esztendőnek elközelgő vége is. Legyünk
éberek!

'Ioób Oli'lJér.
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Lelkiismereti szabadság.
Gyakran hangoztatják, hogy a reformáció legnagyobb vívmánya a

Ielkiismereti szabadság, Luther wormsi hitvallása pedig ennek a lelkiisme-
reti szabadságnak a megszületése. Kétségtelen, hogy a lelkiismereti szabad-
.ság hatásos és vonzó jelszó, - de éppen ezért ügyélnünk kell arra, hogy
vissza ne éljünk vele és meg ne hamisítsuk a tartaimát. Pedig a közkeletű
értelmezése nem fedi azt, amit Luther és a reformáció szerint jelent.
Ha ugyanis azt gondoljuk és állít juk, hogy a lelkiismereti szabadság egy-
értelmű mindennernű egyéni felfogás, meggyőződés szabad .és kerlátlan
érvényesülési jogával: a szabad kutatással és szabad gondolkodással, -
akkor a felvilágosodásnak és az újkori szabadelvűségnek az alaptételeit
hangoztat juk, de nem a reformációét.

Tény azonban, hogy Luther is beszélt szabadságról, keresztyén sza-
badságról, a lelkiismeret szabadságáról, Egyik legismertebb és valóban
szép irata éppen "A keresztyén ember szabadságáról" SIlÓI. Nem elég
azonban ennek csupán a címét idézgetni jelszóként. hanem el is kell
olvasni, hiszen Luther ezt nemcsak a teológusoknak írta, hanem minden
értelmes keresztyén embernek Aki pedig elolvassa, az bizonyára megle-
pődik azon, hogy Luther mindjárt irata elején két, egymásnak homlok-
egyenest ellentrnondó tételt áldít fel: 1. A keresztyén ember mindennek
szabad ura és senkinek sincs alávetve. 2. A keresztyén ember mindeneknek
készséges szolgája és mindenkinek alá, van vetve. Ez az ellentmondás azt
jelenti, hogy a szabadság sohasem korlátlan, hanem vele együtt mindig
ott van a megkötöttség, a szolgáló alávetettség is. Persze, itt a keresztyén
ember szabadságáról és megkötöttségéröl van szó. Luthernál tehát a sza-

, badság és szolgaság helyes értelmezéssel mindig vallásos tartalmú. A sza-
badság a hit tartozéka, a megkötöttség peclig a szereteté, Ez a kettő együtt
és teljes összhangban teszi az embert keresztyénné. A szeretetnek.a szolg á-

latbán nyilvánuló megkötöttsége igazi evangéliumi keresztyén értelemben
csakis ott valósulhat meg, ahol megvan a hitnek a szabadsága. Ezért tehát
ez a szabadság az első, e nélkül nincs igazi szeretet, vagyis nem lehetségesek
keresztyén értelemben vett jó cselekedetek. Bennünket most csak a sza-
badság érdekel.

Az igazi szabadságra, vagyis a hit szabadságára egyedül Isten igéje,
még pedig az evangelium s ezzel és ebben a Szeritlélek vezet el. Amíg
ugyanis az evangélium nem kelti életre bennünk a hitet, azaz egyedül
a Jézus Krisztusba vetett bizodalmat, addig a törvény alaptán, vagyis cse-
lekedetek halmozásával akarunk igazakká, kegyesekké, keresztyénekké

, lenni. Ámde a törvény mindig büntetéssel, ítélettel is fenyeget, ha azt
, teljesen be nem töltjük, vagy bármely pohton is áthágjuk, s ekképen a

ielkiismeretet állandóan bizonytalanságban, rettegésben tartja. Ettől a rette-
géstől, a törvény és a cselekedetek rabságából szabadítja meg a lelkiisme-
nitet a hit. így értette Luther a lelkiismereti szabadságot. A szerzetesi
fog.adalmakról szóló iratában (1521) ezt írja: "A keresztyén vagy evan-
géliumi szabadság a lelkiismeret szabadsága, amellyel a lelkiisrneret fel-
szabadul a cselekedetektől, nem azért, hogy ne legyenek (t. :Í. jó cseleke-
detek), hanem hogy ne bizakodjék bennük." Ugyanígy ír még több más
helyütt is. Ez tehát Luther és a reformáció szerint a lelkiismereti szabad-



ság igazi, vagyis tisztán vallásos értelme. Azt jelenti ez, hogy az ember
többé nem a saját törvénybetöltésével. jócselekedeteivel, "val:lásosságával'"
akarja Istennek üdvösséget adó kegyelmét kiérdernelni, hanem hittel, teljes,
bizodalommal elfogadja Istennek Jézus Krisztusban ingyen nyujtott bűnbo-
csátó kegyelmét. Egyedül ez a hit, vagvis az evangélium, végeredményben

I ' maga Jézus Krisztus teszi a' Iejkiismeretet szabaddá. Szabaddá a törvénynek
önként, benső indításból való betöltésére és a szerétetnek hitből fakadó
jócselekedeteire, úgyhogy ezekben nem kell már nyugtalan lelkiismerettel
üdvösségének feltételét látnia. E szerint a lelkiismeréti szabadság a legszo-
rosabban függ össze a hit által való megigazulásról szóló tanítással, sőt
annak szinte csak másképen való kifejezése.

A lelkiismereti szabadságnak ebből a vallásos értelméből azonban-
további következrnények is folynak Ez szabja meg mindenekelött a ke-
resztyén embemek a hit kérdésében tanusítandó minden magatartását.
Az Isten igéje, az evangélium által a hitben szabaddá lett lelkiismeret
valójában nem teljes értelemben szabad, hanem annyiban, hogy csakis a
legmagasabb hatalomnak, tekintélynek van alávetve, egyedül annak enge-
delmeskedik. Ezzel lett szabaddá minden külsö, emberi tekintélytől. De
éppen ezért nem is hajolhat többé ilyen Isten akaratától, az Ö igéjétől
eltérő tekintélyek rabságába. Ez az értelme Luther wormsi magatartásának.
Luther itt Illem az egyéni meggyőződés :korlátla-n szabadságának nevében
szállt szembe a császárral és .a birodalommal, hanem azért, mert lelki-
ismeretét lsten igéje kötötte meg. Ez ellen a lelkiismeret ellen cselekedni
valóban veszedelmes lett volna, mert egyértelmű lett volna az Istennek való
engedelmesség megtagadásával olyan helyzetben, amikor "Istennek kell
inkább engedelmeskedni, semmint az embereknek" (Ap. Csel. 5,' 29.).
Ugyancsak ez az értelme a speieri protestációnak is, mert ott is emberi
tekintély: a birodalmi gyűlés többségi határozata akarta az evangélium
híveit az Isten igéjétől elhajló magatartásra kényszeríteni. Az Isten igéjéhez
kötött lelkiismeret a hit kérdésében semilyen más tekintélyt nem ismerhet
el, az ilyeneknek való alávettetés ellen mindig tiltakozni kénytelen, mert
csak így maradhat meg igazi szabadságában, azaz egyedül Isten igéjének
való alávetettségében.

Luther wormsi hitvallásának van azonban további következrnénye is:
- sem az állam, sem egyéb emberi hatalom nem kényszerítheti az embert

(a lelkiismeretet) ilyen vagy olyan hit, elfogadására. Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy hite miatt emberi hatalom senkit sem büntethet, még ha téves,
eretnek hitű is. Ebben tehát már benne van a lelkiismereti szabadságnak az
az értelme is, hogy ez vallásszabadságot jelent, t. i. az állam részéről.
Ez a következmény teszi Luther wormsi hitvallását valóban világtörténeti
jelentőségűvé. Igaz, Luther maga ezt Wormsban még nem mondta ki hatá-
rozottan. De alig két évvel később "A világi Ielsőség röl ... " című iratában
(1523) már világosan kifejti, hogya világi felsőség jogköre csak az alatt-
valók élete külső rendjének, békességének szabályozására és őrzésére ter-
jed ki, de nem aJ lelki dolgokra, tehát különösképen nem a hitre. "Mert a
hit szabad dolog, amire senkit sem lehet kényszeríteni. Istennek műve az a
lélekben, hogyan tudná hát azt külső hatalom kierőszakolní vagy létre-
hozni." "Ezért a lelkek üdvösség ét illető dolgokban semmi egyebet, hanem
csak Isten igéjét kell hirdetni és elfogadni." Luther tehát kimondta azt,
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hogy az államhatalom nem lehet az egyház végrehajtó szerve. A középkori
egyház ilyenként használta fel az államot a két kardról szÓló elmélet alap-
jáno Sőt éppen Wormsban is az történt, hogy ac császár vállalta a Luther
ellen kiadott egyházi átok végrehajtását.

Luther tehát valójában úttöröle az államjogilag értelmezett vallas-
szabadság, az államhatalom részéről tanúsítandó tolerancia követelésének,
De azért Luther sem a korlátlan tolerancia szószólója, Hite ~iatt ugya.
senkit sem szabad bántani, de ha a téves (eretnek) hitnek vagy éppea
hitetlenségnek a közrendet, békességet veszélyeztető következrnényei len-
nének, akkor a felsőség a többi alattvalók békességének megvédése érde-
kében köteles beavatkozni.vllyen beavatkozást kívánt Luther a rajongók,

• valamint a zsidók ellenében is.
Végül Luthernak ebből a f'elfog ásából semmiképen sem következik

az, hogy az egyházban a lelkiismereti szabadság címéri bárki bármilyen
felfogást, meggyőződést, hitet szabadon vallhat és hirdethet, sőt .annak
tiszteletben tartására Jogot is formálhat. Az egyház ugyan az ilyenek el.
hallgattatására nem használhat fel külsö hatalmat, erőszakot, hanem egye c

dül Istennek igéjével küzdhet és kell küzdenie miriden téves hit, a saját
tanításától eltérő egyéni nézetek ellen. Az természetes joga az' egyháznak,
hogy megállapítsa: mi a téves tanítás, tévelygő vagy hamis hit, aminek
hirdetését, érvényesülését a saját körében nem engedheti meg. Joga va.
az egyháznak megvonni a lehetőségét annak, hogy bármely hivatalosan
megbízott szolg ája az Isten igéjétől eltérő és az egyház elfogadott hitval-
lásával ellenkező tanítást hirdessen. Ehhez hozzátartozik az egyházi közös-
ségból való kirekesztésnek 'a joga is.

Minden téves tanítás és hit eller/ében az egyháznak éppen híveinek
helyesen értelmezett lelkiismereti szabadsáigát kel! megvédenie és biztosí-
tania. Azt, hogy egyedül Isten igéjének igazságai előtt hajoljon meg mindea
'lélek, s ne essék emberi tekintélyek, nagy ékesszólással vagy 'akár erősza-
kosan érvényesülni akaró egyén\ vélekedések rabságába. A lelkiismeret
szabadságának legnagyobb ellensége éppen a saját egyéni útjain járni
akaró, "szabadon gondolkodá", küíöncködö vélekedések nagy tömege.
Ezekkel csak az Isten igéjéhez kötött, s ekképen valóban szabad lelkiisme-
ret tud sikeresen szembeszállni.

Wiczián Dessö.

lsten szolgálata hétköznapjainkban.
Napjainkban ismét egyre erősebben hangzik fel az a régi vád, hogy

a keresztyénség hatása nem érezhető eléggé a keresztyén társadalmak s
népek életében. Nem részletezzük a vádat, mert sokféle változatban szok
ták hangoztatni, de nem is utasít juk el, 'hanem inkább kíméletlen önkriti-
kává fo rrnálju'k át. Hitünk és életünk vallóban nincsenek összhangban
egymással, pedig jól tudjuk, hogy testestől-lelkestől, mindenestől Istenéi
vagyunk. Isten' igényt tart az egész ember szolgálatár.a: Ezzel az isteni
igénnyel szemben azonban mindig felüti fejét az örök emberi bűn: az
ember legalább részben szeretrié mágát függetleníteni Istentől. Önmagunk
helyett csak áldozatot adunk, egész életünk helyett csak a vasárnapot
vagy annak is ~sak néhány' negyedóráját sz enteljü'k Istennek. Hajlandók



vagyunk Isten dolgai: az imádkozás, az ige hallgatás számára életünkben
egy bizonyos teret s időt engedni, de azon túl szabad kezet akarunk, s
túlzásnak éreznők, ha még "hétkömapjainkban" is Istennek kellene szel-
g álnurrk. Pedig lsten nem fogad el semmiféle határrnegvonást, korlátozást
vagy .Jcét-úrnak-szolgálast". Vagy Istennek sz olg álok még hétköznap is,
vagy nem ér a "vasárnapi" kegyességem semmit sem.

Ha Isten megalkuvás nélküli szolgálatáról van szó, állandóan kísért
az a félreértés, hogy Isten egészen külőriös, nem mindennapi szolgálatokat
követel tőlünk: imádkozást, igehallgatást és igehirdetést, áhítatoskodást és
jótékonykodást, vagyis olyan szolgálatokat, amelyeket a mindennapi köte-
lességteljesítésen kívül, önkéntesen kell vállalnunk s végeznünk. Ilyen érte-
lemben a hiánytalan és állandó Isten-szolgálat kedvéért tulajdonképpen el
kellerre hagynunk "világi" hivatásunkat, vagy legalább is a világi hivatás-
ban végzett munkát kevesebbre kellene becsülnünk, mint amazt. Meglátjuk
a tévedést, ha egyrészt arra gondolunk, hogy Isten' elutasítja azt az imát,
amely nem párosul akaratának teljesítésével: "Nem minden, aki ezt mondja
nékem: Uram! Uram! megyen be a mermye'k országába, hanem aki cse-

'Iekszi az én rnennyei Atyám akaratát!" (Máté 7, 21.). Másrészt gondoljunk
arra, hogy 'Istent nem lehet :közvetlenül szolgálni (Máté 7, 22-23). Jézus
az utolsó ítéletről szólva féltreérthetetlenül megmondja, hogy csak ember-
társaink szolgálatán keresztül szolgálhat juk őt (Máté 25, 31-46.) Már pedig
embertársaink szolg álata éppen' lsten rendeléséből első sorban - ha nem
is kiz árólag - megszabott munkakörünkhen, hivatásunk teljesítésévei
történik. S éppen mivel Isten nem kíván tőlünk közveflen szolgálatot,
hivatásunkban egyszerre szolgálhatunk Istennek s embertársainknak. Ennek
nem mond ellene az sem, hogy hallunk tanítványokról, akik Jézus hivatá-
sára elhagyják polgári f'oglalkozásukat, leteszik a halász-sz er számokat s
háta fordítanak a pénzváltó asztalnak. Hiszen sem Jézus, sem az apostolok
nem hívtak el minden keresztyént az evangelium terjesztésének ilyen ál-
landó és kiz árólag os szolgálatár a. Viszont az ilyen egyházi szolgálatra
elhívottaknal éppen ez a külöuleges igeszolgálat lesz mindennapi köteles-
séggé, sőt magának Jézusnak' rendeléséből még megélhetési forrássá is.
(Luk. 10, 7; 1. Kor. 9, 14,)

. Ha mindennapi rnunkárrkkal lehet és kell Istent szolgálnunk, azonnal
égetövé válik az a kérdés, hogy h o gy a n szolg áljuk Istent hivatásos mun-
kánkban, Mert az nyilvánvaló, hogy nem rninden, akárhogyan elvégzett'
munka Isten-szolgálat. Lehet az pl. marnrnon-sz olg álat is. Munkámat ezért
mindenek e-lőtt abban 'a hitben kell végeznem, hogy Isten hívott el arra a
feladatra .és munkámért Neki tartozom számadással. Az elsőre: Isten hívá-
sára, persze, azt lehet mondani, hogy hiszen a pályát magunk választottuk
hajlamaink s képességeink szerint, a munkábaállás pedig emberek hívá-
sára, emberek döntése alapján történt, s jki az, aki Isten hívását hallotta
volna? Valóban, mindez tisztára az emberek dolga, - és mégis egészen
Isten dolga is a hitem számára. Csak úgy, mint ahogyan a minderinapi
kenyeret emberek kezéből veszem, de hitemmel mégis Isten ajándékát
látom benne, Csak úgy, mint ahogyan tisztára emberi szó az igehirdetés
is, és hitem mégis Isten üzenetét hallja belőle. "Mert a hit a nem látott
dolgokról való meggyőződés." (Zsid, 11, 1.) Kinevezési okmánnyal emberek
állítanak munkába s léptetnek újra előre, s hitem által mégis Isten hívását
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fogadom el benne. Az ilyen hivatá-studattal vállalt rnunkát pedig csak Iste.
elötti felelősséggel végezhetem. még akkor is, ha nem vagyok úgynevezett
"felelős" állásban. Tudom, hogy Isten számonkéri ítéletkor hivatásos rnun.
kámat. Akkor pedig nem elégít ki főnököm és rnunkatársaírn elismerése,
vagy pláne alantasaim hizelgése, nem nyugtat meg az sem, hogya szol-
gálati szabályzat, a törvények, a szokás vagy a társadalmi rend szabályai-
nak példásan megfeleltem, hanem az a kérdés izgat, hogy Isten is elfo-
gadja-e szolgálatomat. Az Ilyenéber, aggódó lelkiismerettel végzett munka
az igazi Isten-szolgálat.

Ha munkánkat Isten előtti felelősségünk tudatában végezzük, akkor
nem lesz mellékes az sem, hogy maga a munkakör megfelel-e Isten aka-
ratának. Bár a hivatások sokfélesége végső elemzésben Isten akaratára
vezethető vissza: Isten akarja, hogy legyenek vezetők slegyenek vezetet-.
tek, s az isten adta emberi képességek és hajlamok sokfélesége már magá-
ban véve is a munkamegosztás fel,é utal, - mégis a társadalom általános
rendjéri belül az egyes rnunkaköröknek, hivatáságaknak kialakítása olyari
feladat, melynek lsten akarata szerint való megoldása az arra hivatott
vezetőkre hárul. Az egyes hivatásos munkakörök pedig csak akkor bírják
el Isten ítéletét, ha egyrészt érvényesülhet bennük a közösség szolgálata,
s ha másrészt kifejtheti bennük az ember a maga testi-lelki adottságait.
Az utóbbi időkben bőségesen volt szó arról, hogy a gyári rnurrkák java-
része egyik követelménynek sem felel meg. S valóban vajmi nehezen
található meg a munkás számára a gyáni munka és a közösség szolgálata
közti 'kapcsolat, nem is szólva arról, hogy a legtöbb gyári munka g éppé,
sőt gép alkatrésszé teszi a munkást. A keresztyén társadalom még távolról
sem tette meg azt, amit a munkásság érdekében tennie kell és megtehet. '
De ne feledkezzünk meg az 'egyes hivatalokban működö segéderőkről sem.
Mennyit panaszkodunk felelőtlenségü'kről, de nem is gondolunk arra, hogy
mennyire gépies, az ő munkájuk is, merrnyire elsorvad benne testük-lelkük
Nem hagyhatjuk szó nélkül a bürokrácia túltengését sem. Lassanként már
csak néhány magasrangú hdvatalf önök intézkedik teljes felelősséggel önál-
lóan, attól lefelé a tisztviselö csak 'eszköz: jelentést tesz felfelé és végre-
hajt paragrafusokat és felsőbb intézkedéseket. Csakugyan itt az ideje
annak, hogy a kűlönféle hivatásokat, munkaköröket emberhez mélt<?vá
tegyük" hogy mindenkí beleadhassa munkájába egész lelkét s a minden-
napi munka ne ölje meg, hanem kibontakozásra segitse istenadta képes-
ségeit.

A hivatásos murrkáriak nagy tehertétele az, hogy szorosan kapcsoló-
dik hozzá a kenyérkereset. Isten maga 'kapcsolja össze a rnunkát és a
kenyeret ebben az igében: "Orcád ve rítékével egyed a te kenyeredet:'
(1. Móz. 3, 19). Nincs is addig baj, amig ezt úgy értjük, hogy csak a becsü-
letes munkával szerzett kenyér nevezhető becsületes keresetnek. Kétség-
telen az is, 'hogy 'a kenyéréhségben rejlik a legnagyobb rnun'kára serkentő
erő. Ahol azonban a kereset re esik a hangsúly, ott nem beszélhetünk
Istenszolg álatról, sőt ott egy-kettöre beleütközik az ember a hetedik pa-
rancsolatba. "Lopás, ha a szolga vagy a szolgálóleány nem szolgál híven,
kárt tesz vagy gondatlanul kezel vagy elhanyagol valamit tunyaságból,
histaságból vagy rosszindulatból. Ily mödon egy évben harminc-negyve.
aranyat is ellophatsz, - mit más ha titokban megtesz, kötélen lóg, -
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oe téged senki sem nevezhet tolvajnak. Hasonlóképen szólhatnék a kéz-
müvesekröl, munkásokról, napszámosokról. akik nem tudják mi módon
csaljanak ki többet és mégis hűtlenek és hanyagok munkájukban, Ezek
rosszabbak a titkos tolvajoknál. Igy van ez a vásáron, a mindennapi adás-
vételben, ahol egyik a másikat nyiltan csalja hamis áruval, mértékkel, súly-
lyal, pénzzel." (Idézet Luther Nagy Kátéjából.) Ha hozzátesszük, hogy
hanyag tisztviselökröl is lehetne hasonló bünlajstromot összeállítani, jog-
gal kérdezhetjük, hogy hányan nem vétkeznek hivatásukban - kenyér-
kereset címén - e parancsolat ellen. Tudunk kísérletekröl, me1yek a kere-
setet a rnunkától függetleníteni akarják oly módon, ihogy mindenki ugyan-
annyit dolgozzék s ugyanannyi bért is kapjon. A gyakorlatban az ilyen
kísérlete'k nem váltak be. Nem is .lehet a kérdést semmilyen rendszerrel
megoldani. Az emberek gyarlósága miatt mindig is a munkától kell füg-
gővé tenni a keresetet. Munkám azonban még így is lehet igazi hivatásos
munka és Isten-szolgálat, még pedig akkor, ha én a magam részéről nem
teszem függővé munkámat a kereset mennyíségétöl, vagyis a kötelessége-
met becsü1etesen és lelkiismeretesen elvégzem, tekintet nélkül arra, hogy
mit fizetnek érte. Dolgozom, nem a fizetésért, hanem hogy szolgáljak
lstennek s embereknek, a keresetet pedig elfogadom - Istentől - mint
a mindennapi kenyeret.

Végül megint csak oda jutottunk, hogy Istent úgy szolgálhatom, ha
semmi mással nem törődve Isten elötti felelősségem tudatában végzem
hivatásos munkámat, Ha pedig mindennapi munkámat abban a tudatban
végzern, hogy azért számadással tartozom Istennek, akkor meglátom,
mennyire tökéletlen s mennyire önzéssei átszőtt az én szolgálatom, sakkor
hivatásom kérdése oda élezöddk ki, :hogy vajjon elfogadhatja-e Isten az én
gyarló szolgálatornat. Rá kell jönnörn, hogy csak akkor to gadhatja el,
ha "kegy,elme gazdagságábél nekem és minden hívőnek minden bűnt
naponként megbocsát."

.Naponkénti bűnbocsánat nélkü) nincsen naponkénti Isten-szolgálat.

ifj- Prőhte Károly.

Laikusok az egyház szolgálatában.
Minden kétséget kizáróan bizonyos, hogy Isten országa számára az

Anyaszentegyházban nélkülözhetetlen a "laikusok" munkája. Keresztyénnek
lenni annyit IS jelent, mint Krisztus követöjének és egyben hírnökének
lenni. Nem tölti be keresztyénségét az, aki egyszersmind nem munkálkodik
az Úr országában. Isten országa pedig mindenütt van, ahol keresztyének
vannak. Tehát minden keresztyénnek életével, munkájával, szavával' és
cselekedetével egyaránt kell szolgálnia Isten országában.

Van természetesen sok olyan szolgálat az egyházban, amit nem lehet
másként ellátni, mint erre külön elhívott és rendelt munkásokkal. A lelki-
pásztor az, akit hitvallásaink, egyházi jogi felfogásunk a Szentírás alapján
az egyház történelmi ideje alatt kifejlődött egyházi rend letéteményese
gyanánt tekintenek Ö a tanítványoknak, az apostoloknak, episkoposoknak,
presbyterosoknak és diakonosoknak a mai megtestesítéíje. A legfőbb szol-
gálatok, hogy az ige mindenkor tisztán és igazán hirdettessék és a szent-
ségek Jézus Krisztus rendelése szerint nyujtassanak, az egyházi rend, a
lelkipásztor számára tartatnak fenn az Egyházban.

Ezekhez a legfőbb lelkipásztori szolgálatokhoz azonban annyi minden
tartozik, hogy azokat teljességgel képtelen ellátni egy-egy gyülekezet híva-
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tal os lelki vezetője, Ezeknek a végrehajtásában vár nagyon fontos szolgálat
a "laikus" egyháztagokra, hívekre. Itt elsősorban azok jöhetnek számításba,
akik ·meghívott és választott nem-papi vezetői a gyülekezetnek. Először a
tanítók, tanitónök, diakonusok és diakonisszák. Csak azután gondolunk fel-
ügyelőkre, presbiterekre, papnélera és tanítónékra, végül pedig egyéb gyü.
lekezeti tagokra. Ez utóbbi csoportban levők azok tulajdonképen, akik a
.Jaíkusok'' név alá foglalhatók. Az előbbieknek, rnínt a tanítóknak és dia-
konisszákna.k megvan már a kialakult egyházi szolgálata. Természetesen
számukra is lehetséges más egyéb munkakör is, de ők is inkább azok közé
tartoznak, akire ráfér a segítség.

Ezt a segítséget azok nyujthatják .igazán, akik Istentől bizonyos ka-
rizmát nyertek: az ige hirdetésére, tanításra, gyógyításra, szegények gondo-
zására. Az egyházközségek presbitereit nemcsak jogi szempontok szerint,
hanem főként lelki karizmák szerint kell választani. Fordítsunk arra külön
gondot, hogy egyházközségeink tagjai milyen külön szolg álatra kérhetők
fel épen Istentől történt elhivatásuk szerint. Ne engedjük gyümölcs nélkül
leperegni az egyházban azok életét, akjk igen nagy szolg élatot tehetnének
közöttünk Isten szőlőjében. Ne engedjük, hogy szekták közé keveredjenek
azok, akiket Isten Lelke megérintett különösképen is valamilyen lelki szol-
gálat tekintetében.

Olyan segedosztagról van szó, amikor a laikusok szolg álatáról beszé-
lünk, amelyik nem új, most kitalált, divatos egyházi és lelki szolg álatokat
kezdeményez vagy folytat, hanem amelyik az ősidőktől, bibliai alapon ki-
alakult egyházi szolgálatok hűséges és teljesebb betöltése érdekében vállal
szolgálatokat. Ezt a célt elsősorban azokban a természeti rend szerint meg-
levő emberi közösség ekben kell előmozdítani, melyek az egyház életében is
szervesen beletartoznak és melyekben az egyház bármelyik tagja állandóan
éli a maga életét. Ilyen a család, rokonság, szomszédság (egy utca lakói),
munkatársak. De idetartozik az egyház minden olyan munkaterülete, ahol
igehirdetéssel, tanítással, lel'kipásztorkodással, istentisztelettel kell szolgálni
Isten dicsőségét és a lelkek üdvösségét.

Az első lelkipásztori szolgálat az igehirdetés. Ebben is szükséges a
laikusok segítsége. E téren elsősorban minden 'olyan szolg álat segít, mely
leveszi a lelkipásztor válláról az egyházi munkának olyan terhét, amelyhez
nem kell kűlön igehirdetői képesítés és elhívátás. Tegyen meg mindent
minden felügyelő, presbiter, hogy a gyülekezeti lelkipásztor mindenekelött
az igével zavartalanul foglalkozhassék, az igehirdetésre készülhessen. Ezt.
részben úgy teheti meg, hogy az anyagi adminisztrá.ciós, jogi, szervezeti;
munkákat hathatós segítségével megkönnyíti a lelkipásztornak. Végre egy-
szer már meg kell látnia minden keresztyénnek. hogy ha a lelkipásztor
vasárnap egy órát beszél, - pedig ezen kívül még nagyon sokszor hirdeti
az igét, - még nem következik, hogy egész héten semmit sem csinál.
Halvány fogalmuk sincsen azoknak, mit jelent igét hirdetni, akik pusztán:
az igehirdetés 25-30 percévei mérik a lelkipásztor igehirdetői munkáját. -
A másik segítség ezen a téren az, hogy a-laikus egyháztag a maga körében,
családjában, munkatársai között legyen az igének bátor bizonyságtevöje,
Nem szükséges a szószékre, vagy katedrára lépnie annak, akinek megada-
tott, hogy beszédben legyen az ige hirdetője. Igenis merjen beszélni mín-
denki alkalmas és alkalmatlan időben az Isten igéjéről és igéj éből. Vegye
kezébe ki-ki a Szentírást, olvasson hozzá megfelelő magyarázatot és prédi-
kációkat, postillakat és hirdesse az Úr üzenetet saját szavaival, Erre azon-
ban csak az. vállalkozhatik, aki szorgalmasan és hűségesen készül állandó
tanulmányozással erre a szolg álatra, különben csak az olvasó szelgálatot
töltheti be, vagy mint beszélgetésben bizonyságtevő szólhat. A legmegfele-
lőbb és ennek a szolg álatnak leginkább szükségét látó helye tekintetben
a család. Hol vannak az ősi házi istentiszteletek?!

A másik lelkipásztori szolg álat a tanítás, az egyházi tanítás. Mind
a vallástanítás, mind a konfirmációi, az áttérő oktatás mérhetetlenül nagy
fontosságú akkor, ha meggondoljuk, hogy ennek a feladata épen az, hogy
a megkeresztelt gyermek valóban keresztyén nevelésben részesütjön. Itt is
az első szolgálat a laikusok- részéről a munka erőteljes elősegítése. A szü-



249'

lők minél sűrűbb kapcsolatot tartsanak fenn a Jelkészekkel. tanítókkal. A
felügyelők, presbiterek különös gondot fordítsanak arra, hogy a gyerme-
kek vallástani vizsg áján résztvegyenek Érdeklődésükkel emelik a gyermek
.szemében az egyházi tanítás értékét. a vallástanítót pedig hűséges rnunkára
sarkallják. - A vasárnapi iskolai, gyermekgyülekezeti munkára külön is
fel kell hívnunk a figyelmet. Ezekkel tulajdonképen a kipusztuló házi bib-

-Iiaolvasást akarta pótolni az egyházi .munka, Bizonyos, hogy sok olyan
.áldás fakadt már belőle, amely akkor is szükségessé tenné, ha míndenütt
volna komoly Szentírás- és hitvallás-tanulmányozás. Hitvallási irataink,
különösen a Kis Káté tanulmányozása és tanítása minden családfőnek köte-
lessége, de különösképen is gondot kell erre fordítanunk az ifjúsággal fog-
lalkozó egyházi munkaközösségekben. Vállalkozzanak la munkára azok,
akiknek erre karizma adatott. Tapasztalat mutatja, hogy az ilyen és ehhez
hasonló diák- és ifjúsági- munk ában az igazi utánpótlást az egyházi segéd-
osztagok. laikus munkások számára a felnőttebb ifjak és leányok által
vezetett gyermekgyülekezetek, bibliákörök term ették meg Isten Lelke veze-
tése alatt. - Ide számít minden olyan egyházi megmozdulás, mai helytelen
kifejezéssel élve: egyháztársadalmi egyesület, me ly az egyház felnőtt tag-
jait akarja nevelni és tanítani a hit igazságaira és 'keresztyén életre. Szerény
véleményem szerint ezek csak tarkítják és szétdarabolják az egyház mun-
káját, kasztokat csinálnak ott, ahol a Krisztusban való testvériségnek kel-
lene meglennie. Még az ifjúsági és diák-egyesületek is ebben a kísértésben
vannak, pedig ezekre mindig szükség van. Oe addig, amig nem tudunk eg é-
zen Isten Lelke által képzett laikus vezetőkre építeni, addig ilyesmikkel

kell pótolnunk a gyülekezeti családi, szomszédsági, utcagondozási szol-
gálatot.

Ezzel át is térünk a harmadik lelkipásztori szolgálatra, a lelkipásztor-
kodásra. Minél előbb erre kell irányítani gyülekezeti laikus vezetőink f i-
gyelmét. Itt vár a legtöbb feladat rájuk. Az első, hogy a gyülekezetnek le-
gyen megfelelő törzslap-rendszere. Ennek elkészítésére nagyon jól használ-
hatok az értelmesebb ifjak, de vonjuk be a presbitereket is. A lapok el-
'készftése mag a is már harmadrészben megismerkedés a gyülekezettel. Itt
mindjárt nyilvánvaló lesz, hogy kik szorulnak lelki, kik anyagi támoga-
tásra. Külön meg kell szervezni az utcagondozást. Minden utcában legyen
valaki választott vgy felkért gondnok, aki állandóan vezeti a vtörzslapo-
kat és néhány seg-ítőjével látogatja a hittestvéreket. A szükségletekről jelen-
tést tesz a lelkésznek. A lelkész mellett legyen külön lelki gondozó és külön
szociális segedosztag. A segédosztagokat az utcagondozók közül is lehet
összeállítant. Az a legjobb, ha ezek mind egyúttal presbiterek is. Ezeket
állaridóan, mondjuk,' heti egy órában kell foglalkoztatni elsősorban az igé-
vel és azután különleges egyházi szolg álatuk kérdéseivel. Ezeken az össze-
jöveteleken azután meg kell beszélni az elvégzett munkát és a teendőket.
Ha a utcagondozó reverzális veszélyt jelent, akkor meg kell indítani tapin-
tatosan, majd pedig, szükség esetén keményen a harcot. Oe semmivel sem
zabad kisebb mértékben foglalkozni az alkoholizmusban vagy egyéb más

bűnben szenvedő hittestvérrel. Külön gondot kell fordítani azokra a csalá-
dokra, amelyekben keresztelő, esküvő, vagy temetés van. Érezzék örömben-
bánatban, hogy az egyház munkáján keresztül az Isten szeretete van köze-
lükben. - Nagy feladat vár azokra is, akik a szociális munkát végzik.
Erre legalkalmasabbak a nők. Ne csak 'karácsony táján törődjünk gyüle-
kezetünk szegényeivel, hanem mindenkor karoljuk fel őket. Ez azonban
megvalósíthatatlan laikus segítség nélkül leülönösen nagyobb gyülekeze-
tekben. Egy-egy szegény család felsegélyezését ne úgy végezzük, ahogyan
az államí és egyéb szociális intézmények teszik. A szociális segédosztagunk
néhány taggal menjen el a segélyezetthez, rendezzen ott egy kis .házi isten-
tisz teletet. karácsonykor karácsonyfa-ünnepélyt és Isten igéjével adja át .
az ajándékot. Ilyenkor vegyük igénybe a megfelelő karizmával rendelkezö
laikus testvéreket. Tegyenek ők bizonyságot.

/':.. negyedik -szolgálat, rrielyben lakiusok szolg álatára számít az egy-·
ház, az, istentiszteleti éjet. Ide tartozik a templom, az éneklés, az istentisz-
telet rendje, keresztelés, úrvacsora, esketés, temetés, temető -gondja. Leá-'



nyokat, nőket kiüöÍl foglalkoztatni kell a templom környékének, belső
tisztaságának, az oltárdíszítésnek a kérdésével. Összejöveteleken, előadá-
sokban, megbeszélesekben adjunk szakszerű liturgiai oktatást. Ne legyen
mellékes az egyházi esztendő rendje, az oltár liturgikus színe, megfelelő
élő virágok állandó gondozása. Különös gondot fordítsunk arra, hogy

. keresztelések alkalmával gyülekezet legyen a templomban, hogy az. úr-
vacsora rendjét mindenkor megőrizzék. Nagyobb gyülekezetekben meg- ,
felelő segítségre van szükség, hogy ezt mind biztosíthassuk. A templomi.
köz- és karéneklés ne csak a kántornak, hanem minden egyháztagnak külö-
nös érdeklődését és szeretetét igény IL Legyen énekkar. Evangélikus ünnepi
istentisztelet elképzelhetetlen e nélkül. Mindezek olyan szolgálati területek
a laikusok számára, melyekben igazán megmutathatják a Krisztus és az:
egyház iránti szeretetüket és bizonyságot tehetnek róla Isten dicsőségére.

Valaki azt mondotta, hogya laikusok egyháei szolgálatáról sokat írnak
és csak elméletben lehet beszélni róla, mert nincsen meg sehol igazán 'és.
szinte megvalósíthatatlan. Hát csak ennyire felel meg evangélikus gyüle-
kezeteink hívőinek és presbiterelnek serege az ő keresztyén! tisztének?
Sajnos, ma meg valóban nagyon 'kevés az, ami megvalósult e téren, de ha
igazán él a hit a szívekben, nem lesz ennek a nagyfontosságú szolg élatnak
akadálya.

Mit tehetünk ma ennek a munkának az érdekében? Minderíek előtt
meg kell tennünk legelső kötelességünket, amire Isten igéje Mlandóan biz-
lat bennünket. Imádkoznunk kell, hogy Isten támasszon minél több olyan,
vezetöt gyiileíoezeteinkbencakik nemcsak megtiszteltetésnek veszik egyházi
tisztségüket, hanem szolgálatí alkalomnak és akik Isten Szent lelke és
igéje által végzik egyházi munkáiukat. Ezt az imádságot mondják et a
lelkészek szószéken, bibliaórákon és másokat is kérjenek erre az imádságra.

Ittzés Mihál')!.

Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület.
A Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület földrajzilag igen nehezen

batározható meg. Igy volt ez Trianon elötti állapotában is. Pusztán az el-
aevezése nem tájékoztat fekvése felől. Neve csak történelmileg érthető.
A Trianon elötti területére nagyon durva meghatározás volt: az ország
északnyugati vármegyéí, vagy: a Nyugati Felvidék. Akkor ezt a meghatá-
rozást nem árnyékolta erősen az a tény, hogy Fejér vármegye legnagyobb
része is hozzá tartozott. Ma azonban, megcsonkitottság'ában, kénytelenek
vagyunk részletesen megjelölni az országnak azt a területét, amelyre ki-
terjed, Ez a terület pedig ez: A megmaradt Moson vármegye (ma egyiltt
Györ vármegyévei) legnagyobb része, a megmaradt (il\. visszatért) Pozsony,
Nyitra, Bars, Nagyhont. Nógrád vármegye, Komárom vármegye egy vé-
kony szelet kivételével, amely a Dunántúli Evangélikus Egyházkerülethez
tartozik, Esztergom vármegye és Fejér vármegye legnagyobb része; !tőt
hozzátartozik Heves vármegye egy része is.

Az egyházkerület püspöke legutóbb Kiardos Gyula balassagyarrnati lel-
kész volt, az új választása most van folyamatban. Felügyelője. Laszkáry
Gyula. Az egyházkerületnek nincs állandó püspöki székhelye.

Lélekszamáról jelenleg csak hozzávetőlegesen mondhatunk annyit •..
högy valamivel több, mint 50 ezer. Lélekszám szempontjaból negyedik
helyen áll az egyházkerületek sorában.

A lelkészi szolgálat statisztikája kedvezöbb képet mutat ebben az egy-
kázkerületben, mint flmiIyen az országos átlag. 1943 közepén 63 lelkész:
működött benne. Tehát ezernél kevesebb lélek jutott egyre. De ez csak
viszonylagosan kedvező kép. Például ,a csonkán is nagy területű Pozsony
vármegyében mindössze 5 lelkész rnűködik, iközülők is egy még átmeneti,
missziói segédlelkészi állásban. A térkép eléggé mutatja jelzetlen részeivel.
a lelkészi szolgálat fokozásának szükségét; evangélikus hívek ugyanis et-
ezértan mindenfelé élnek az egyházkerület területén.



Az egyházkerületnek 4 egyházmegyéje, 49 anya-, ill. missziói egyház-
községe van, A Pozsonyi Egyházmegye terűl etén szervezöben van a mátyus-
földi missziói egyházközség, Balassagyarmatról pedig külön erre rendelt
segédlelkész gondozza az Ú. n. Ipolyori túli missziói kört.

Csak népiskoléi vannak. Középiskoláit Trianonban mind elveszítette.
Az evangélikusság elhelyezkedése ebben az egyháikerületben is éppen

olyan változatos, mint a többiben. Néhol igen ritka, néhol sűrű, Jelenleg
Nógrádban mutabkozik a súlypontja, ez azonban kétségtelenül a mai ország-
határok következménye, hiszen a nógrádi egyházmegye még egy fél év-
századdal ezelőtt is nem hozzá tartozott, hanem la Bányai Egyházkerület-
bez. A magyar, tót és német istentiszteleti nyeívű gyülekezetek keverten
vannak benne. Az evangélikusság s a gyülekezetek túlnyomó többsége ma-
gyar nyeívű.

Tarka az egyházkerület képe abból a szempontból is, hogy régiek
vagy újak-e egvházközségei. Legtöbbje olyan, amely a Türelmi Rendelet
alapján a XVIII. század végén éledt fel a hosszú elnyomás után: Néhánya
azonban régebb óta élheti zavartalanul szervezett életét. Viszont néhány
csak az első világháború utáni erős szórvány-szeretet gyümölcse.

Sólyom 'Jenő.
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. 1. Mosoni Egyházmegye: 1. Raika. 2. Hegyeshalom. 3. Levél. 4. Moson-
magyaróvár. II. Pozsonyi Egyházmegye: 1. Felsőszeli. 2. Alsószeli. 3. So-
marja. 4. Dunaszerdahely. 5. A Mátyusföldi ,Misszió központja: Nemeskajál.
(1-2., 5. Nyitra és Pozsony k. e. e. vm. 3-+ Komárom vm.) Ill. Fejér-
komáromi Egyházmegye: 1. Érsekújvár (Nyitra és Pozsony k. e. e. vm.).
2. Komárom. 3. Tatabánya-Banyatelep. 4. Szend. 5. Szák. 6. Bokod. 7;'
Orosziány. (2-7. Komárom vm.) 8. Esztergom-Dorog. 9. Csabdi. 10. Pusz-
tavám.l1. Csákvár. 12. Nagyveleg. 13. Gyuró. 14. Tordas. 15. Székesfehér- .
vár. (9-15. Fejér vm.) IV. Nógrád-hant-barsi ideiglenesen egyesitett
Egyházmegye: 1. Léva, 2. Csank. 3. Fakóvezekény. 4. Százd. 5. Nagybőr-
zsöny. 6. Ipolyvece. (1-6. Bars .és Hont k. e. e. vm.) 7. Kíscsalomia. 8..
Balassagyarmat. 9. Szügy. 10. Bánik. ll. Kétbodony. 12. Terény. 13. Felső-
petény. 14'. Ösag árd. 15. Legénd, 16. Galgaguta. 17. Vanyarc. 18. Bér. 19.
Szirák, 20. Egvházasdengeleg. 21. Szécsény. 22. Losonc. 2'3. Lucfalva. 24.
Sámsonháza. 25. Kisterenye-Pásztó (missziói). (7-25. Nógrád vm.).



A Naprendszer keletkezése.

í

A mult század végének világnézeti harcaiban gyakran történt hivat-
kozás "Kant~Lap,],ace" világkeletkezési elméletére. A tulajdonképen két
- ,egymástól lényegesen különbözö és csak Helmholtz egy tévedése által
egybekapcsolt - elméletnek hitelét újabban erősen meg tép ázta 13 Iegutóbbi
évtizedeknek szigorúbb, mennyiségi egyezéseket is megkövetelő bir álata.
Megfelelő módosításukra, kiegészítésükre szamos kísérlet történt, ezek mel-
lett néhány önállóbb úton járó elmélet is keletkezett. A világkeletkezési
elméletek alábbi vázlatos áttekintése világosan érzékelteti, hogy mily nagy
nehézségekkel küzd és mily messze van még a végső megoldástól a tudo-
mány. / .

Természetes, hogy csak néhány példaképeri.kiragadott részletkérdésre
terjeszkedhetünk ki. így: A Nap vonzóerejének törvényszerűsége követ-
keztében a bolygok ellipszis alakú pályákori keringenek. Ám ettől még ezek
a pályaellipszísek a . legkülönbözőbb hajlású síkokban Ieküdhetnének és az

-alakiuk is mutathatna a kör és az egyenes közötti minden átrnenetet: azaz
az "elnyultságuk'" a legkülönf'élébb tehetne. Felvetjük a kérdést: mi az
oka annak, hogy mind .a 9 nagyobb bolygó - igen csekély hajlásbeli el-
térésekkel - a Nap egyenlítöjenek síkjában mozog, mindegyik "jobbra"
végzi keringését és hogy valamennyinek a pályája csak nagyon kis el-
nyultságú, azaz körhöz nagyon hasonló. '

Kant elmélete (1755.) szerint a világűrt kezdetben kisebb-nagyobb szi-
IMd anyagdarabkákból álló Ú. n. " kozrnikus por" töltötte be, "kaotikusan",
azaz rendszertelen összevisszaságban és pillanatnyilag mozgásnélküli nyu-
galrrii állapotban. A por a, tömegvonzas következtében lassanként tömörülni
kezdett azokra a helyekre, ahol már kezdetben is nagyobb volt a sűrűsége.
E közben a gyorsabban mozgó nagyobb darabok -bele-beleütköztek a las-
sabban rnozg ó kisebbekbe. A rendezetlenség következtében: l. A vonzások
és az ütközésele okozta oldalirányú kitérítődések sz.imrnetri át lanulv.kiegyen-
súlyozatjanuí folytak le, ezért igen sok anyagdarabika előbp-utóbb forgásba,
keringésbe' jött. 2. Nem egyenlő sz ámú darabka kering ett az ellentétes irá-
nyokban - mondjuk "jobbra" több, mirut "balra". 3. Bizonyos síkokban
több darabkarnozg ött, mint más, síkokban; a legtöbb mozgó darabkát tar-
talmazó, síkot Kant "a vonatkozás slkj ának" nevezte el. '

A kisebbségben levő balra keringő darabkák előbb-utóbb mind "ki-
estek", mert összeütköztek egy-egy jobbra keringő darabkával:' Ilyenkor
a' két ütköző darabka összetapadt 'és sebességet vesztve belezuhant a 'leg-
nagyobb vonzási középpontba: a későbbi Napba, növelvé -ennek ' tömegét
és vonzóerejét. A fölös" többletképen megmaradt, jobbra ker iugö darabkák
között történö további ütícözéseknek sorozata pedig egyre' "közelítette"
a pályasíkokat és pályalakokat egymáshoz, mert a két ütköző darabka,
összetapadásaból keletkező ui. testecske a "p'iua:llelogramma átlója" irá-
nyában, azaz közbülső irányban indult. Leginkább azok a darabkák ütköz-
tek, amelyek jobban keresztezték a többiek pályái át, tehát azok, amelyek
nagyon elnyúlt pályákori mozogtak, vagy a vonatkozási síkhoz nagyobb
szöggel hajló síkokban. így érthető, hogy utol] ára már csak olyan dára-
bokat találunk, amelyek mind jobbra keringtek, körhöz nagyon hasonló
pályákori ~S a vonatkozás sílkjához csekély hajlású síkokban. Legutolsó
lépésként egyes nagyobb' darabok magukhoz vonzottak a kisebbek egész' '
seregét: ezzel megszülettek a bolygók. ,

ElJenvetések: 1. Szig orú mechanikai elvekből következik, hogy: a) Ha
a kiindulás mozdulatlanság, akkor a' vázolt úton egyik irányú forgás-
keringés sem kerülhet túlsúlyba az ellenkező irányú fölött. bJ A forgás-
keringés nem koncentrálódhatik egyes darabokba a többiek rovására.
c) Az ütközés nem iközelíti a pályaalakokat egymáshoz, .mert a parallelo-
g ramrna átlója nagyobb is, kisebb is lehet, mint az oldalak. 2. A világűr-
ból- származó ismert szilárd darabok: meteorok (hullócsillag ok) szerkezete
eléggé laza, sebességük nagy. Utközésük Inem összetacadásra, hanem szét-
porlódásra vezetne; ami csak növelné á rendezetlenséget. 3. Körben ~agy
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közeli körökön egyirányban keringő darabok nem hajlamosak a törnörü-
lésre: még ha egymás közelébe kerülnek és a tömegvonzás miatt egymás-
felé kilendülnek is, mert ha az egymásnak ütődés ritka eseteitöl eltelcin-
tünk, - épen a lendülétüknél fogva újra elhagyják egymás közelségét.
4. A Földnek a közepe a legsűrűbb, azt kifelé egyre ritkább rétegek veszik
körül, végül a tenger és a ,I,égkör: Egyszóval 'a Föld szerkezete és kémiai
összetétele ellene mond annak, hogy a Föld meteorokból lenné "össze-
ragasztva". Stb. .

A mai világkeletkezési elméletek egy nagy csoportja (Ligondes 1897;
Lockver 1887. 1890. 1904; Chamberlain-Moulton 1905; Faye 1907; See 1910;
Zehnder 1897. 1914.) Kanthoz hasonlóan az égitesteket szilárd darabkák,
."meteoritek" tömörüléséből származtatja. Közös néven meteorithípotézisek-
nek nevezzük őket. Valamennyien - Kanttói eltérően - feltételezik, hogy
.a meteoritek halmazata márkezdetben mozgásban volt és pedig a "jobbra"
való keringés már eredetileg csekély túlsúlyban volt a "balra" való kerin-
gés fölött. Ez által elkerülik első ellenvetésünket, de a többi felsorolt
nehézséggel elfogadható módon megbírkózni nem képesek. Jung (1919)
.szamításai szerint a bo.!ygók pályájának körhöz hasonló alakja magyaráz-
.ható ugyan akár a Nap vonzóerejének időközben való növekedéséből (pl.
tömegek belehullása következtében), akár megfelelő közegbeni ütközesek-
kel. Ellenben a pályasíkok egyrnáshozi csekély hajlása nem lehet "kiala-
kulás", .Jejlódés" eredménye, ennek már kezdettől fenn kell állania-e boly:"
gók születésí mechanizmusából kifolyólag.

Ilyen mechanizmust "adott meg" már Laplace elmélete (1796). Sze-
.rinte a Nap kezdetben igen nagy kiterjedésű, a mai legkülsö bolygó pálya-
.ján is túlterjedő egyenletes sűrűségű gázgömb volt és jobbra való forgást
végzett. Kisugárzás következtében lehült, összébb húzódott, azért egyúttal
- a "forgási nyomaték megmaradásának elve" értelmében - a forgása
meggyorsult. Mikor már a leggyorsabb rnozg ású övén - a forgástenge-
Iyére merőleges középpon.ti síkjaban levő "egyenlítőjén" - a centrifugális
eröIegyözte a tömegvonzas összetartó erejét, akkor ennek az övnek a men-
tén egy gázgyűrű vált le, mely forgó-keringő mozg ását tovább folytatta

. .a Nap körül. De a gyűrű nem lévén szig orúaru egyenletes tömeg eloszlású,
a sűrűbb részeinek nagyobb tömegvonzó ereje következtében részekre sza-
kadt. Ezek az egymást körpályán követö részek idővel egy gömbbé: boly-
.góvá olvadtak össze. A Nap további összehúzódása - újabb és újabb gyű-
rűk leválásához, tehát újabb és újabb bolygok születéséhez vezetett. Hasonló
folyamattal születtek az eleinte még izzó bolygokból az ő holdjaik.

Ellenvetések: 1. Miért térnek el a bolygók keringési síkjai 3--7°-kal
a Nap egyenJítőjének. síkjától és hozzá még mind ugyanarra az oldalra.
Laplace megokolása - üstökös esett a Napba és ezt félrebillentette -' el-
fogadhatatlan, ma már tudjuk, az üstökösök viszonylag csekély tömege ily
hatásra nem képes. 2. Az elmélet szerinti folyamat közben a "forgási-
keringési nyomaték" megmarad. Tehát, ha a Nap forgási sebessége valaha
is elegendő lett volna gyűrű leválásához, akkor ma a Nap legalább harminc-
szor gyorsabban forogna a tengelye körül, mint ahogy teszi. 3. Kibúvóul
kínálkozik az elmélet olyan módosítása, hogy az Osnap sűrűsége nem volt
egyenletes, hanem a középsö kisebb .méretű sűrűbb részt óriási légkör vette
körül és a bolygók csak a légkörból szakadtak ki. Ebben az esetben azon-'
ban a Napból kifelé haladva egyre kisebb tömegű bolygót kellene talál-
nunk Ugyanez lenne érvényes a forg ási-keringési nyomatékokra is. Mindez
éles ellentétben á,JJ a tapasztalattal, 4. Ha egyszer megindult volna a Nap

egyenlítöién az anyag kiválása, állandóarn kellett volna folytatódnia. Mi az
-oka, hogy ez csak időnként, azaz gyűrűk .alakj áoarr történt? 5. A számítá-
'sok szerint egymást körpályán követö részek nem hailarnosak a törnörü-
Iésre: bolygó körmyen szétterül gyűrűvé, fordítva annál kevésbbé! Stb.

Laplace elméletének módosítvanyai: a mai "köd-elméletek" köd-, gá'z ..
alakú' ősállapotból indulnak ki. Igy pl. Birkeland elméletében nem "a centri-
fugális erő "tördeli le" a Napbó! a bolygókat. Hanem abból a feltevésből
indulva ki, hogy a Napnak erős negativ töltése van, a Nap forgásábó1 ki-
folyólag elektromágneses erők ébrednek és ezek hatására a Nap egyenlí-



254

töiéböl anyagi részecskék kiszóródáséval járó sugárzás indul meg. Ám ez
elmélet a kiszórt részecskék bolygókká tömörülését még nehezebben tudja.
magyarázni, mint Laplace a gyűrű tömör ülését.

Jung (1919-ben) visszafelé számítással arra az eredménye jutott, hogy
a Naprendszer őse Svalakú, úgynevezett spirális köd lehetett. A középső,
kezdetben is nagyobb tömegű részéből lett a Nap. Eközéppont felé - en-
nek nagyobb vonzóereje folytán - anyagáramlás indult meg mind il. két
oldalágban. Ez ellentétes irányú áramlások adj ák a magyarázatát a Nap
mai lassú forgásának. Az ősköd Salakja csaknem síkbeli volt, ezért a,
bolygok pályaelhajlásai csekélyek lettek. A Nap tömegének, tehát egy-
úttal vonzóerejének növekedése Iecsökkentette a pályák esetleges nagyobb-
fokú elnyultság át. A bolygok' tömegviszonyai is összeegyeztethetők az
elmélettel. De miért volt S alakú az ősköd? Hogyan történt a törnörülés>
A nehézségek itt sem hiányoznak teljesen.

. Sok mai elmélet a Naprendszer keletkezésének .megmagyarázásához
a Naprendszeren kívülí tényezők közrernűködését hívja segítségül. P. Zehn-
der (1914) az elődeinek kiindulópontiául szolgáló "kozm~kus port", Arrhe-
nius (1913) viszont a spirális ködöt két csillag összeütközéséből származ-o
tatja, kiemelve "szakaszosan ismétlődő" mindenség lehetőségét. Hörbiger
es Fauth (1913) "jégelmélete" szerint óriásbolygónyi "jégmeteor" (?) zu-
hant a Napba és az így keletkezett hatalmas robbanás lökte ki a bolygok
anyagát. Belot (1911) elméletében spirálisszerű ,ködörvény "ütközik ösz-
sze" (?) kozrnikus porfelhővel. a ködörvényben rezgések és pedig álló hul-
lámok keletkeznek, az állóhullámok csomópontjai a Nap, illetőleg a boly-
gók keletkezési, "tömörülési" helyei. Azonban mind a négy elméletben.a ki-
indulási alapul tekintett folyamat rendkívül valószinűtlem, pl. a tér oly
ritkán van benépesítve csillagokkal, hogy százezerbíllió évre "esik" egy
csillag-ütközés, már pedig okunk van hinni, hogy a csillagok léte nem ter-
jed túl 8 billió éven. Azonfelül pedig az utolsó három elméletre kimutat-
ható, hogyakezdőfolyamat egészen máskép játszódnék le, mint azt' az'
illető elméletek értélkelni akarják - Az iilyenfajta próbálkozások közül'
még a Iegelf'ogadhatóbb az a feltevés (ChamberIain-Moulton, 1905; Jeans),
hogy ar Naphoz valamikor egy "idegen csillag" igen közel jutott. Mert
a ,;megközelítés" sokkal valószínűbb, mint a "telitalálart:". Az idegen csillag
közelsége a Napon óriási dagályt okozott, hatalmas szivaralakú nyúlvány
alakjában. E nyúlvány széttöredezéséböl származtak a bolygok. A "szivar'·
legvastagabb részéből lettek a Iközépsö helyzetű, a legnagyobb tömegű
bolygók, a szívar keskeny végeiből a Naphoz közeli és legtávolabbi kisebb-
bolygók. A keringési síkok nemcsak a Nap egyenlítöjéhez, hanem az ide-
gen csillag elvonulasi irányához is igazodtak A számítás azt mutatja, hogy
az idegen csillagnak valószínűtlenül nagy sebességgel !kellett a Nap köze ..

. lében elhaladnia, hogy a Nap és az idegen csillag "egymást rabbá ne eitse",
azaz egymás körül keringő kettős csillagg á ne válj on.

Valamikor kísértett az a felfogás, hogy a Föld, mint a. megváltás tra-
gédiájának szmhelye, csak a mindenség középpontja lehet. Ellenben Gior-
dano Bruno (XVI. század) már a lakott világok végtelenségét vallotta, rnint
"Istenhez egyedül méltót'''. Ezzel szemben Jeans hangsúlyozza, hogy ct
csillagok egymásmegközelítése is igen "kisvalószínűségű", igen ritkán be-
következő jelenség. Átlag: százezer csillag közül csak egynek lehetne ilyen-
formán bolygóserege. A hőmérsékleti, légkörbeli viszonyok miatt e boly-
gók közül is csak egy-kettő lehet lakott, legalább is a földi értelemben.
Az élet Jeans szerint ritka jelenség, a Föld ebből a szempontból kívéteíes.
égitest lenne,

Rövid szemIénk tanulsága: sokféle a megoldási próbálkozás, ezek is'
több-kevesebb hibában, nehézségben szenvednek, A legvalószínűtlenebb
elméletek (az eredeti Kant-féle elmélet, Hörbiger-Fauth, Be10t elmélete)'
kirostálása után is, a megmaradtak nagy tömegében ma még döntés nem
lehetséges. És talán mindig is így lesz. A probléma nehéz, mert nagyon sok
tapasztalattal kell egyezésben lenni, ugyanaz az okozat többféle okból. is"
származhatik, egyelőre' még ismeretlen vagy véglegesen is ismeretlenség-
ben maradó okok is működhettek stb. A hit szempontjából tekintve,



épenséggel nem döntő kérdés, hogya Naprendszer kialakulásában, rnűköd-
tek-e vagy sem természetfölötti tényezők Hogy vajjon a Teremtő kőzvet-
lenül, mántegy. csodaszerüen beleavatkozott-é a létrejövetel. .illetve a kiala-
kulás rnenetébe vagy sem? Azzal azonban tisztában lehetünk, hogy .míndeu
esetleges ilyen csoda a terrnészettudományon innen esik A természettudo.
mány a közvetlen okokat kutatja, vagy ad magyarázatot, vagy nem ad..
de ha ad, ez a magyarázat csak gépies jellegű lehet. Csodaszerű tevékeny-
ség nem lehet természettudományi vizsgálat tárgya, épenúgy nem, lehet
természettudományi elmélet alkotó része sem. A természettudomány leg-
feljebb indirekte igazolhatja azzal, hogy nem talál kielégttő magyarazatot.
De az ilyen megállapítást is elfödhetik hamis okokból kiinduló álmagyá-
rázátok és gyengíti az a Iehetöség, hogy a megfelelő gépies magyarázat
cssk idő kérdése: hiányának csak a tudomány ideiglenes fejletlensége az
oka, Másszóval a természettudomány nem mondhat le arról, hogya, meg-
oldást a maga rnódszereivel kutassa, de amennyire csak lehetséges - II

bíráíat szigorú fegyverével kell küzdenie a téves következtetésekre vezető
álrnagyarázatok ellen. Többre a tudomány nem képes. A hit birodalma a,ZOIl-
ban a tudományos megismerés szűk kerlátain innen és túl is kiterjed a ter-
mészettudomány által megkőzelíthetetlen végső okokig is.

Vér ,Zoltán.

FIGYELÓ
SZELl,EMI ÉLET.

A katolikus naggyülés visszahangjából Almásy József szavait idézzük
a Jelenkor hasábjairól. Nem azért, hogy a katolicizmus belső problémáját

I feszegessük, vagy kívülröl kajánul élvezzük, hanem mert ezeket a sorokat
minden magyar keresztyén egyház életére nézve rendkívül jellemzőnek és
megszívlelendőnek tartjuk, gondolva elsősorban a Protestáns Napokra, s
a mi egyházunk közegyházi megnyilvánulására is: Alrnásy József cikké-
ben visszaemlékezik az 1912-13 táján tartott katolikus nagygyűlésekre,
s felsorolja Prohászka Ottokár, Apponyí Albert, Giesswein Sándor, Bangha
Béla, P. Buttykay Antal, Glattfelder Gyula, Mihályffy Ákos, Wolkenberg

, Alajos neveit, akik az akkori nagygyűléseknek mély tartalmat tudtak adni,
majd így folytatja: "Gondolom, a régi nagygyűlések minden azóta elköl-
tözött szónoka, szervezöje egyszerűerr elképzelhetetlennek tartotta volna,
ha előre látta a mai eredményeket. A nagygyűlés óriási tömegeit, a dísz-
közgyűléseken szereplő rniniszterek, magas hivatalnokok, a politikusok
hitvalló beszédeit, s valószínűleg irígyelte volna. Nem akarom kisebbíteni
ezeket en sem, ... de ha ezektől a néhai vezérektol azt kívánrrák, válasz-
szanak a nagy tömeg tüntetések, a tüntető célzattal felvonultatott nota-
bilitások és a régi színvonal között, akkor már alighanem zavarbajörmének;
... A, propagandával és tüntetéssel már torkig vagyunk... sokan marad-
tak éhesen és szornjasan a gyűlés után, melyen politikusok beszéltek, mintha
az, hogy valaki magas közig azgatésí poziciójábarr is jó katolikus maradt,
... egyszersmind azt is jelentené, hogy mélyen bele tud nézni az emberi-
séget gyötrő nagy meghasonlás és a választ kereső kérdések mélységeibe.
Olytan feltűnően látszik, hogy a rendezők nem azt nézik, ki ért legjobban
a kérdéshez, hanem, hogy rnjlyen hatása lesz X. Y.fellépésének ... "

Szinyei-Merse .J.enő kultuszminíszter ezeket. mondta a Zeneművészéti
Főiskola tarrévnyitóján: "A Zeneművészéti Főiskol ának: elsősorban magyar-
nak kell lennie. A világszerte magasra értékelt magyar muzsika a magyar
népzene forrásaiból nőtt f'elyóvá. ÚtJa rengeteg akadályon és sziklán töet
meg. A magyar zene útjába gördüJlő akadályokat le kell küzdenünk, mert
ha a Zeneművészéti Főiskola falai között sem tud érvényesülni a magyar
zene,' akkor saját otthonunkban sem leszünk odahaza. Ennek az épületnek
a falai közül 'nem szabad kikérülnie olyan fiatal rnűvésznek, aki a magyar
zenei anyanyelvet nem ismeri, és nem tud általa' szölni. Hagyományaink
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megtagadása egyértelmű volna nemzeti életünk és függetlenségünk f'e].
. adásával.'

A Magyar Ipari Munkatudományi Intézet nem sokára kiadja első
kiadványát, az Intézet igazgatójának Rézler Bélának kis gyárszőciográfiá-,
j át, melyet egy textügyarról készített. A magyar munkatudományi intézet
az egész világon legszélesebb célkitűzéssel- indul t. A munkatudornány ' kül-
földi kezdeteinél is magyar neveket találunk. Farkas Géza és Szakál Sándor
úttörő munk ájaból Tcészült az alapvetése. amit azután angol, japán, olasz,
szoviet és ném et intézetek dolgoztak tovább. Mindezek azonban elsősorhan
munkaélettani kérdésekkel f'oglalkoztak. A kutatás ilyen kérdésekre ter'
jedt iki: hogy működik munka közben ti szervezet, mi az ember' teljesítö- I

képessége, hogyan lehet ehhez szabni a munkát, gyakorléssal mennyire lehet
fokozni a teljesítményt, mennyire fárad az ember, mit .kell ennie, hogy
többet dolgozhassék, milyen munkában, rnilyen eszközökkel dolgozhatunk
legeredményesebben? A magyar intézet hét munkaterületre osztott terve
foglalkozni alkar a 111unka vizsg álatával, mint az ember lényének kitelje-
sedésével, idetartozné a rnunkaélettan s lélektan minden kérdése, Vizs·,
gálni fogja 'a munkát, mint a termelés mozgatóját, és a szociálpolítíka, rnun.
kajog , társadalombiztosítás, .munkás-szociológía, s a szabadidő-probléma
fogják foglalkoztatni az Intézetet.

A polgári iskola hetvenötéves Magyarországon. 1868-ban alapították
ezt az iskolatípust, mely nagyiramú és változatos fejlődéssei jelenleg egyik
legnépszerűbb, iskolatípusunk a tömegek számára. Az ország több, mint
550 polgári iskolajában több mint 5000 tanár működik, s több mint 130.000
növendék jár. Ezzel szemben a, polgári iskolai' tarrárképzősök száma roha-
mosan csökken, pedig a háború korszerű szociális vonásokat rajzolt- ennek
az iskolatipusnak arcára, mivel .a sebesült honvédek átképzését elsősorban
itt végzik, s a gazdasági őrségváltással kapcsolatban sok felnőtt is itt
keresi magasabb képesi tését. ' '

A Népművelési Bizottság a mult évadban 572 helyen 9147 előadást
tartott 48,200 hallgató előtt. Tehát az előadásokat átlagban 5-6 ember
hallgatta. , .

FOLYOIRATOK.

A Társadalomtudomány-ban Vargyas Lajos: .Hagyomány és kultúra"
címen nagyszerű vitát rendezett Erdei Ferencnek és paraszti és népi kul-
túrát, szétválasztó és önkényes, csupán I szociológiai szempontokra tamasz-
kodó érvelésévei szemben, Kimutatja, hogy laz egységes és osztatlan, népi
kultúránk a fejlődés és nem a megrekedés állapotában van, Ezt a tanul.
mányt most hasonló címen folytatja a Magyar CsiJ/ag-ban. Előadásának,
józan, gyakorlatias hangja általános figyelmet kelthet. Népkultúránk ie-
lenség eit ügyesen osztályozva útat mutat arra, hogyan íehetne a magyar
népkultúrát a magyarság egyeteme számára hasznosítani.. Szer inte.a népi
játék, a népnyelv és a társadalmi érintkezés hagyományos, sz íves, ember-
séges formái azonnal felvehetők és' felvee-ndő-k a magyar nemzeti-magas
kultúrába. Ünnepélyes alkalmakkor való felújításra valók a népi tánc,
népviselet s egyes népi szokásaink, Ezeket a nép is ünnepélyes alkalmak-
kor használja, mégis öröklődnek. Vannak azután a népi kultúrának olyan
jelenségei, melyeknek Iennrnaradása nem kívánatos, el kell tűnniök a
nép életéből, de előbb a néprajz! tudománynaksürgósen fel kell dolgoznia
a bennük rejlő anyag ot. Ezek a tárgyi primitívség sokféle megnyilvárui-
lásai, a babonák, az ősi -hitvil ág és-világkép elemei. S vannak végül .olyan
iiéprajzi elemek, melyek lassan kihalnak. de a .nernzeti magas -kultúrának
fel kell siívnia őket magába, hogy átalakítva, szubliruálva, kialakulhasson
belőlük a magasrendű magyar művészet. Ilyenek a. népzene, népköltészet,
néprnűvészet, népi ízlés,' a' népi építkezés és a tánc, Épen itt rejlik a
mai magyar kultúrf'eladat: a népkultúránk gY-,ökereiből felépíteni a magyar,
nemzeti mag as-kultúrát. Hogy mít. ért ezen; al,t bemutatja egyetlen példán,
Kodáily és Bartók munkájának ismertetéséri a magyar nemzeti zene rnű-
veléseben. Kodályt idézi: "A nép életéből lassan, de kérlelhetetlenül. írt ja
a hagyományt maga az élet, Ezzel szembeszállni, egy természetes .'törté- '
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netí folyamatnek tgatat emelni hiábavaló törekvés volna, Most a művelt
rétegen van. a sür, hogy felkarolja; megőrizze. hogy élete cselekvő részévé
legyen .. -, S eljön az idő, mjkor a rnűvelt réteg a néptől átvett hagyo-

, mányt új, művészi formába öntve, újra átadhatja a nemzeti közösségnek,
a nemzetté vált népnek." Vargyas Lajos világos, kitűnő arányérzékkel
kimondott ítéletei figyelmet' érdemelnek azok részéről is, akik a népi
kultúra szerepét nem tartják' f ontosnak nemzeti műveltségünk alapvetésében,
s· azok részéről is, akik viszont minden áron népieskedni akarnak, S nem
látj ák a realitásokat.

A Hitel közli Tamási Áronnak azt a felszólalását, melyet az Erdélyi
Párt ünnepi gyűlésén mondott el. "Úgy vélem, hogy az egyik, ami napjaink-
ban a világban forr, az a politikai világnézet csődje. A politikai világnézet
kérdésén már valójában túl jutott a háború, Túljutott, és elérkezett oda,
ahol a nyers és puszta életösztön azokat a faji vonásokat teszi uralkodóvá,
amelyek az egyes népeknél lényegében soha sem változnak. Ott, ahol
a politikai világnézet a nép természetének megfelelő rendszert teremtett,
ott a faji vonások abban a rendszerben csak még élesebben tűnnek fél, ahol
pedig olyari rendszer fejlődött belőle, mely a nép természetének nem felelt
meg, ott .a rendszerrel együtt magát a népet is válságba sodorta." Tamási
ezék után utal arra, hogy most tudjuk csak, miiyen veszedelemben vol-
tunk, a háborúval együtt induló nagy pomikai világnézeti hatások alatt,
s követe:Ite a magyar társadalom erőteljes megszervezését elsősorban a
szociális haladás útján. Felszólalasát így fejezte be: "Ha ez nem történik
meg, könnyen megeshetik, hogy az új magyar társadalmat erőszak fogja
megteremteni. Azt bizonyosan: tudom, hogy ezidöszerint minden ilyen erő-
szakos gondolat, vagy 'Ikísérlet ellen együtt küzdünk. De azt is őszintéri
meg 'kell mondanorn, hogya külső veszély elmultával a magyar megújúlás

. dolgában az én helyem nem a védekező, hanem az erőszakos megújítók
oldalán lesz." Ezekhez a szavakhoz az egész magyarság ifjúsága lelkesen
csatlakozik.

FILM.
Egyik !iIm-ujságunk ankétot rendez, melynek nyilatkozataiból meg

. lehet tudni, mik is azok 'az alapelvek, melyek a magyar film gyártóit irá-
nyitják; s ,Így feleletet kaphatunk arra a kérdésünkre, miért olyan elképesz-
tően. gyenge és színvonalmentes a magyar filmek önzönlö- termése. Néhálny
nyilatkozat: "A nagyon művészi film eltávolodik a közönségtöl, tehát nem
is tudja szórakoztató hivatását betölteni. A müvészetet a fHmekbe egyelőre
csak kávéskanál adagolással adhat juk a közönségnek" ... ' "A magyar
film büszke lehet, hogy olyan, amilyen. Ennyi pénzzel, ennyi idő alatt
ilyen filmeket gyártani egyenlő a csodával" ... "Az. a cég, m ely egy, vagy
legfeljebb két film gyártásának lehetőségévei kénytelen számolni, érthe-
tően olyan filmet igyekszik gyártani, amely legalább is. nem jelenthet
ráf'izetést. Ha valakinek .évenkint csak egyszer vagy kétszer adatik meg
a Iehetőség az üzletkötésre, akkor ezen a két üzleten' kellmegkeresnie
egész évi rezsijét és megélhetését." ... Ez csak világos beszédP! ... ,

SZINHÁZ:
A színház viszont hosszú é~ekr"e visszamenően példátlanul színvonalas

műsorr al kezdte meg az idényt, A Nemzeti Színház Possonyi László nem
nagysikerű Szilágyi Irrnája utan Schiller Stuart Má,riáját játssza, bár nem
túl színes előadásban; a' Nemzeti Kamarája pedig' Moliere Tartuffe-jét.
Ez az előadás példája annak, hogyan kellene a Nemzetinek minden darab-
ját kidolgozniá. Parádés alakítások! A Madách Hamletet játssza, a Pesti
színház Shaw: Warrermé mestersége c. darabját, az nj Magyar Sztnháe
pedig Pirandello "Mi az 'ig azság P'f-ját szintén ió előadásban. És ennyi
klasszirkusra is van állandó, egész nézőteret megtöltö Iközönség. A klasz-
szikus szinte : egyenesen üzlet lett a budapesti színpadcn. Ennek méltán
örülhetünk, ha ugyan az üzlet néha túlerőszakelj a a klasszikusok színre-
hozását. A Madách Sztnház Hamlet-je pl. nem meggyőző, s bizon.y má-
sodrangú színészek (V árkonyit kivéve) futószalag-alakítása. Csark a magyar-
lolasszikusok nincsenek sehol! ... ' Dezséry-Mórocz.

I
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tani Preuss, hanem Luthert mint
keresztyén egyéniséget, Luther ke-
gyességét rendkivüli sokrétűsége-
ben és gazdagságában igyekszik
megeleveníteni. Persze, azért az' elő-
adás rnenetében mégis \kénytelen
bizonyos rriértékben a szokásos teo-
lógiai rendszert követni s ebben a
rendszerben Luther teológiai gon-
dolatainak Iöelemei is kidomborod-
nak, bár nem olyan részletességgel,
mint ahogyan azt pl. Luther teoló-
giájának ismertetésénél varnők."
Luther kegyességét s egyúttal a
lutheri) kegyességet összefoglalóan
a keresztyén ember szabadságaként
rajzolja meg. Ennek megfelelően a
könyv beosztása a következö: A
keresztyén élet fölött áll a minden-
ben működő, cselekvő' Isten. A
szabadság akadályai: a bún és a
kísértés. Ezután van szó a szabadí-
tóról: Krisztusról, Krisztusnak Lu-
ther kegyességét meghatározó je-
lentőségéről. Ehhez csatlakozik Lu-
ther hitének jellemzése. Ezután az
utitársak és a 'szabadság útjai kö-
vétkeznek: az egyház és a kegyelmi
eszközök. Ebben az összefüggésben
különös figyelmet érdemelnek a
szentekröl, angyalokról, ördögökröl,
továbbá Luther úrvacsorai kegyes-
ségéről és a gyónás jelentőségéről
szóló részek. A' következő fejezetek
(a könyvnek nagyobbik része) a
szabadságban való életet rnutatják
be: Luthernak keresztyén magatar-
tását az élet különféle viszonyai-
ban, a természethez, embertársak-
hozstb. való viszonyban. Itt külö-
nösen ki kell emelni az imádkozó
Lutherról, valamint Luthernak a te-
remtményeket hálásan értékelő ma-
gatartásáról szóló . igazán megkapó
részeket. Szó van még a hamis sza-
badságról (az ésszel való visszaélés)
s végül az örök szabadságról: az
örök élet utáni vágyakozás ról s az
ebben való reménységről. Preuss
könyvériek legfőbb értéke, hogy a
saját rendező munkájával 'Luther
keresztyén gondolkodását, egyéni,
ségét valóban sok oldalról mutatja
be. A rengeteg Luther-idézet s ta-
lán még több utalás igen elevenné
teszi az előadást, amit egyébként
a szerző lendületes, sőt sokszor lel-
kes megnyilatkozása is fokoz. S ha

•
IROK, KONYVEK

Benkő Lászlót A falukutatástól
a nemzetnevelésig. (Tanulmányok a
néprajztudomány köréböl.) 119 lap,
Budapest, 1943. Szerző kiadása. Ára
3.50 P. - A könyv címe nemcsak
az utolsó tanulmány címe egyszers-
mind, hanem a legelső és az utolsó
két tanulmány viszonyát is kifejezi.
Sőt talán még többet is: a nép iránt!
újabb érdeklődés fejlődésének. el-
vállalt feladataina'k az irányát. A
nyolc tanulmányból kitűnik, hogy a
Sz erzönek már fiatalon volt türelme
az aprólékosnéprajzi gyüjtéshez is.
De a szegedi határ mai élete mel.
lett olvashatunk az alföldi betyárok
világáról, boszorkány-hiedelmekről,
összehasonlító irodalmi és néprajzi
kérdésről, meggyőződhetünk a fia-
tal tudomány érdekességéről épen
ügy, mint néphagyományunk jelen-
;tőségéről. Egy-két mondatszósze-
rinti megismétlése a későbbi tanul-
mányban, megbocsátható. Dícséren-
dő az a szándék és tervszerű elgon.
dolás, amellyel népünk megismeré.
sét a felelőtlen kedvtelések vagy
az öncélú tudósleodas helyett a
nemzetépítés ható erejéve akarja
tenni. A könyv a középiskolák ön.
'képzököreinek és felső osztályainak
a 'könyvtárába nagyon beleillik,
földrajz-, történet- és magyar-sza-
kos tanárok sok fogékony diák ér-
deklődését kelthetik fel általa a
magyar nép élete és a néprajztudo-
mány iránt. Sz. P.

Preuss, Hans: Martin Luther. Der
€hristenmensch. Gütersloh, 1942.
"Der Ruf er", Evang. Verlag. H.

.Werner Nachf. (Azelőtt C. Bertels-
mann.) XVI, 364 lap. Ára II RM.
- Preuss, az ismertnevű erlangeni
egyháztörténész, .ezzel a könyvvel
Lutherról szóló tanulmányainak ("A
művész ", "A próféta", "A német
ember") negyedik s egyben befejező
kötetét nyujtja.' Az egyes kötetek
egymásba kapcsolódva Luthernak
valóban nagyszabású éssokoldalú
ismertetését adják. Luthernak mint
keresztyén embernek ismertetése az
eddigi részlet-képeket mintegy ösz-
szefoglalja és magasabb egységbe
fogja. Nem Luther teológiáját, gon-
-dolatainak, iratai tartalmának rend-
.szeres összefoglalását akarja nyuj-



'talán egyik-másik ponton nagyobb
teljességet is lehetne 'kívánni, mégis
a korábbi kötetekben, főleg "A né.
:met ernberv-röí szólóban mutatkozó'
egyoldalú túlzásokhoz képest ez a
.kötet (természetesen az előzőkkel
együtt) Luther lelkivilágát nagy
.g azdagság ában és eleven' erővel
tárja fel. Ezért az újabb Luther-
Irodalomnak igen jelentős terméke
ez a könyv s Luther igazi megis-
'meréséhez hosszú ideig nélkülözhe-
tetlen lesz, W. O,

Scbröder, Rudolf Alexander:
Luther und sein Lied. Gütersloh,
1942. "Der Ruf er", Evang. Verlag
H. Werner Nachf. (Azelőtt C. Ber-
telsmann.) 24 lap: Ára 0,80 RM. -
A Luther-Akadémia kiadványsoro-
z atában megjelent füzet az újabb
-egyház! énekköltészet terén jónevű
szerzöriek előadás formájában ki-
fejezett gondolatait tartalmazz a
Luther énekeiröl. Legfőbb megálla-
pítása, hogy Luther valóban költö
volt, énekei - habár a szükség
'kényszerttése folytán keletkeztek-
nem csináltak, hanem hívő és imád-
.kozö szívből és az éneklésre figye16
költöi készségból születtek. Ezért
tartalmuk az éneklésre alkalmas
formával teljes összhangban van. És
ezért a régi egyházi éne'kkincsből,
a "mesterdalnokoktól" és a nép-
énekekből átvett elemek és indítá-
sok is Luthernál új és a célnak meg-
Ielelö költői alkotásokká váltak.
Ezeket a megallapttásokat több
példával rneggyözően igazolja.

W. O.
Notter Antal Emlékkönyv. Dol-

gozatok az egyházi jogból és a
vele kapcsolatos jogterületekről.
Szerkesztették Angyal Páll, Bara-
nyay Jusztín, Móra Mihály. Buda-
pest, 1941. A Szent István-Társulat
főbizománya. 1168 lap. Ára 50 P.
- Notter Antal a budapesti tudo-
mányegyetern jogi karán az egy-
házjog tanára volt. 1941-ben töl
tötte be élete 70-ik évét. Ebből az
alkalomból készült ez az Emlék-
.könyv. 44 dolg ozat van benne; köz-
tük több idegennyelvű. Általános
használatát megkönnyíti a dolgoza-
tok latin összefoglalása. A tudo-
mánymi'ndig egyetemes érdekü,
ezért mindegyik dolgozat érdekel-
heti a magyar protestánsokat is,
bár a legtöbb római katolikus egy-
házjogi kérdéssel f oglatkozik. Fo-
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lyóiratunk olvasóinak az érdeklő-
désre való tekintettel a következö-
ket emeljük ki az értékes sorozat-
ból: Bruckner Gy ö z ö a magyar.
honi evangélikus egyházjog fejlő-
désének az 1934-37·i egyházi tör-
vényekben kitapintható vezérelveit
ismerteti. Látása szerint e zsinaton
(és előzmériyeiben) a jogalkotás
eszméje az egyházvédelem volt.
Minden új jogalkotást ezzel az ér-
dekk el kapcsol össze. Oe g r é A I a-
j o s dolgozata: A magyarországi
szeritszékek gyakorlata a protestan-
sok köteléki pereiben 1786-ig, kü-
lönös figyelemre tarthat számot
tárgyán kívül annálfogva is, hogy
a lelkészegyesületek ez évben a há-
zasság-esketés kérdésével foglal-
'koznak. Ko l o s v á r y Bájint szél-
jegyzeteket írt a református' egy-
házi törvénykezéshez. Sze n t p é-
teri Kun Béla a református
pr esbiterr ől írt igen tanulságos dol-
gozatot. Megállapítja, hogy mikor
zsinatpresbiteri valójában az egy-
házkormányzat, nem azon fordul
meg zsinat-presbiteri volta, hogy
a ko rrnányz ás részesei az egyház
tagjaitól nyerik megbízatásukat.
Ennek révén csupán képviseleti a
kormányzat. Presbiterinek akkor
lehet nevezni, ha a "presbiter" egy-
házi tisztviselő, nem a nép képvise-
lője, 'hanem Krisztus szolgája. Ideje

.Ienne ezt már végre rnegtanulnunk!
Tóth György az unitárius egy-
ház zsinattartási jogáról értekezett.
Kér é SZ Y Zol t á n és Pro dán J á-
nos a görög-keleti egyházról írva,
bennünket is érdeklő kérdéseket
(pl. az államfő legfelsőbb felügye-
leti joga) tárgyal, Történelmi szem-
pontból különösen érdekes St ol p a
J ó z s e f dolgozata: "Adal'ékok a
magyar királyi főkegyúri jog tör-
ténetéhez, a konstancí bulla". Gya-
korlati vonatkozásuk miatt pedig
Sár f f y And o r é és M a d a r á s z
fá nos é. Az előbbi a vallasmegál.
lapítás és vallasváltoztatás kérdésé-
vel foglalkozik; életbeli példák alap-
ján, az utóbbi a párhérkérdés ker-
szerű megoldására ad javaslatot.

Sólyom Jenő.
Csengődy Lajos: Az Apostoli

Hitvallás hittartalma és az evangé-
likus keresztyénség. Budapest,
Scholtz Testvérek kőnyvker eske-
dése. - Csengődy Lajos azt a fel-
adatot tűzte ki maga elé, hogy az
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Apostoli Hitvallás minden egyes té-
telét megvilágítja a Szentírás és
hitvallási irataink segítségével és
rámutat azo'knak összhangjára a
legmoder·nebb természettudomá-
nyos, filozófiai és történelmi isme.
reteinkkel. A könyv célja tehát egy-
felől dogmatikus, másfelől pedig
apologetikus jellegű. Természetes,
hogy ilyen széles átfogójú célkitű-
zésnél sok ponton megokoltan is
lehet más véleményt képviselni, mint
a szerző. Pl. kár, hogy a Szerit-
írásra való utalás általában nagyon
formalisztikus, 'hiányzik az egyes
fogalmak lényegébe való behatolás
és így a Szentírás, valamint hit-
vallásai nk belső egyezésének a ki-
mutatása. 'Azt sem 'lehet szeren-
esésnek mondani, hogy a szerző
dogmatikai vezérfonalul Masznyik-
nak 1888-ban kiadott és ma már
erősen elavult dogmatikáját hasz-
nálta. Az apologetikus feladatokat,
a természettudomány f'elé is ma
már másként látjuk, rnint Cserigödy,
Oe ennek ellenére kétségtelen, hogy
a könyvben a szerző nagy olvasott-
ságrói tesz tanúságot. Bizonyára
akadnak majd, akiket a könyv erő-
sít evangélikus hitükben. K.

Külföldi folyóiratok. A Luther-
tum (Leipzig, Deieliert-kiadás, elő-
fizetési ára évenként 4 RM) a kény-
szerű körülmények folytán ezidő-
szerint három havonként jelenik
meg. - A 3--6. összevont füzet-
ben Köb e ri e befejezi "A keresz-
tyén tanítás az emberről a lelki-
pásztorkodás világításában" c. ér-
tékes tanulmányát, Ber g d olt pe-
dig "Grisar redivivus?" címen Rei-
ter dán elmegyőgyásznak Lutherról
írt könyvével foglalkozik. - A
7-9. összevont számban Alt h aus
közöl a mi szernpcnturrkból is nagy-
jelentőségű tanulmányt "Az egyház
egysége és eggyé tétele katolikus
és evangélikus szempontból". K.

Giertz Bo: ff ázát kősziklára épí-
tette. Svéd eredetiből fordította
Wolf Lajos. Budapest, 1943. A Ma-
gyar Luther-Társaság kiadása. -
Giertz Bo könyve első pillanatra
regénynek látszik, de nem az, noha
költött történet ,és a szerző nyil-
ván esztétikai eszközök segítségé-

. vel igyekezik elérni célját. Oe nem
tartozik a könyve a szokványos ér-
telemben vett, építő vallásos írások

közé sem: ehhez túlságosan sok
benne a regényszerű elem. Igy va-
lami egészen sajátos, szinte egye-
dülálló és páratlan irodalmi forma
jön létre. A szerző egy gyülekezet
történetéből három kimagasló sors-
fordulót állít elénk, azt, hogy a fel-
világosodás, a mult századbeli ma-
terializmus és a jelen századbeli sze-
kularizmus által tönkretett gyüleke-
zet hogyan elevenedik meg ébrede-
ek áHal s azután: hogyan jut túl

az ébredés önmagán, nogyen tor-
kollik bele az eleven, megújult egy-
ház életébe, Mindezt azonban a
szerző nem elméletként vagy ok-
tató, tanító hangon mondja el, ha-
nem élvezetes elbeszélésben, amely
min'den az egyház és a keresztyénség
ügyeit számon tartó ember érdek-
lődését leköti. Természetes, hogy
a szerző általi leírt svéd egyházi vi-
szonyok eleirite idegenek az olvasó
számára. Oe az idegenséget hama-
rosan legyőzzük és annál nagyobb
figyelemmel olvassuk a könyvet,
Giertz Borrak van .sok mondaniva-
lója a mi számunkra is, azért kö-
szönet illeti Wolf Lajost, aki a fo-
lyékony, élvezetes magyar fordí,
tást készítette, és a 'Luther-Társa-
ságot, mely újra indulasárrak je-
gyében e könyv kiadására váll al-
kozott. K.

Scholz László: lsten fegyverze-
tében. Efez. 6, to-20. Budapest;
1943, Luther-Társaság kiadása. -
A Luther- Társaság "Lélek kardja"
CÍmen sorozatot indít, melyben je-
lesebb bibliai szakaszok magyaráza-
tát akarja adni "tudományos ala-
possággal és kellő r észle tességg el",
de egyúttal úgy, hogy "a tárgyalt
ige a ma élő ember előtt megele-
venedhessék". Az első füzet Efez.
6, 10-20. szakaszát tárgyalja. Scholz
László szakavatott kézzel és a mai
ember számára nemcsak érthetően,.
hanem lebilincselő módon is tudja
ennek a szakasznak a kérdéseit
megszólaitatni. A bibliai szöveg fo:':
galmait világosan tárja fel, de nem
vész' el 'a részletekben, inkább arra
igyekszik, hogy összefüggő gondo-
latmenetekben szólaItassa meg a
tárgyalt szakasz mondanivalóját.
Igy azután részletesen szól a sátán-
ról, valamint a lelki fegyverzet min-
den egyes fogalmáról. A füzet tar-
tal mát nem részletezhetjük: gazdag
tartalmánál és aktualitásanal fogva



rrÍeJegen ajánljuk minden olvasónk-
nak. Karne~

Kranz Herbert: A .francia tra-
gédia Budapest, Centrum-kiadás. -
Kranz a riporter élénk szemléletes-
ségéveJ írja Joeaz 1940-i francia ösz-
szeomlás előzményeit. Elöedasabao
visszamegy kb. 1931-ig a híres Ma-
ginot-vonal keletkezéséig és innét-
"fogva egyes' kiragadott, de eg~útt~1
jellegzetes eseményeken rajzolja
meg a francia politikai élet belső
korruptságát, ·a pártok torzsalko-
dását és önzését, a könnyelrnűsé-
get, mellyel a franc!a politik~ a
bel- és külpolitikai kíoontakozásra
'kínálkczó alkalmakat elszalasztotta,
mígnem Ang lia járszalagján vakon
a háborúba rohant. Forrásokul na-
pilapok közlernényein és személyes
lnformációkon túl jórészt azok a
bizalmás iratok szolgálnak, melyek
az összeomlás után német kézre ke-
-rültek. Természetes, hogy a szerző
a francia dolgokat német szernszög-
ból nézi és könyvét a politikai pro-
paganda modern követelményeinek
megf'elelöen írta meg. Ezért egyes
dolgok egyoldalúaknak látszanak.
Kranz túlságosan sok figyelmet
szentel a "botránykróniká" -n ak. De
ettől függetlenül is érdemes éppen
ma látni azokat a bajokat, .melyek
Franciaországban az összeomlást
szinte szükségképpen előkészítet-
ték. Amikor a propaganda és az
idegháború azzal fenyeget, hogy az
ellenkező végletekbe csap át, jó
vissza emlékezni a legutolsó másfél
évtizednek az itt leírt eseményeire
is. Jó ezekre gondolni, éppen a ma-

. gY'ar jövő felőli józan gondolkodás
szernpcntjából is. Kár, hogy a for-
dítás sokszor hihetetlenül pongyola
és magyartalan, s hogy a könyvben
helyenként hemzsegnek 'a feltűnő

"sajtóhíbák. K.

Sik lima: Rabszolgák. Budapest,
Uj Idők (Singer és Wolfner) ki-
adása. - Sik lima ezzel a testes
regénnyel kér belépöt . és polgár-
jogot az irodalomban. A cím után
azt gondolnók, hogy valami törté-
nelmi vagy szociális témát választ.
E helyett az ismert magyar társa-
dalom rajzát kapjuk a világháború
végéről, az elszakított területekről,
;a háború utáni Budapestről. Sok-
szor és jobban megírt témák ezek.
A világháborús magyarság irtózatos
sorsának emléke inkább megara-
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nyozva romantikus hőskornak lát-
szik vagy valami nyárspolgári sze-
rencsétlenségne'k, melyből egy kis
szorg alornrnal :könnyű a szabadu-
lás. Az embersorsok is átlagosak
és színtelenek, csak' néhány freudi
kornplexum próbál ebbe változatos-
ságot belevinni. Mindennek ellenére:
az írónő rutint mutat a regény fel-
építésében és kidolgozásában. S ez
a mai viszonyok közt talán elég is
a sikerhez. r.

Knolle Th.: Luther-Jahrbuch 1941.
Gütersloh, 1942. "Der Ruf er" Evang.

'Verlag H. Werner Nachf. kiadása.
173 lap, ára 7.50 RM., - Mint a
Jahrbuch minden kötete, ez is né-
hány nagyon értékes cikket tartal-
maz. ,A I tha u s Luthernek az utolsó
dolgokra vonatkozó "gondolatait"
fejtegeti. Megállapítja, hogy Luther
ebben a vonatkozásban is az' Üjszö-
vetséghez vezeti vissza az. egyhá-
zat s ez minden görög (platonikus)
gondolkodásmód visszautasítását je-
lenti: a feltámadáshit így jut újra
döntő módon érvényhez az egy-
házban. Evvel együtt jár a mora-
lizrnussal való leszámolás is, éppen
úgy, mint a tisztítótűzről szóló ta-
nítás elutasítása és a halál valósá-
gának a helyes f'elismerése. Alt-
hausnak ez az értekezése nagyon
tanulságos a nálunk újabban a lé-
lek halhatatlansága körül keletke-
zett vita tekintetében is. Th uli n
Osz kár a modern Luther-ábrázo-
lásról ír s ennek során elismerés-
sel emlékezik meg a magyarLuther-
szobor tervekről. Her m a n 11 R u-
do lf Luthernek egy Máté 19,' 21
alapján tartott akadémiai disputá-
cióját tárgyalja, Gr ü ner Luther.
nek Livlanddal kapcsollatos írásai-
val foglalkozik, Se ese m ann pedig
az 1939. évi Luther-irodalmat gyűjti
össze. K.

Györffy István: Magyar falu,
magyar ház'. Budapest, 194'3. Turul-
kiadás. - A Turul immár harma-
dik könyvnapon szolgált Győ rffy
István hátrahagyott, kiadatlan mun ,
káin ak közrebocsájtásával, s. ezzel
mulhatatlan érdemeket szerzett.
'Csak rnost 'bont.akozik ki Győrffy
István európai hírnevű néprajzi
munkásság án ak egész magyar ered-
ménye. Ez az egyik legnagyobb
tudósunk lés pedagógusunk egész
nemzedéket nevezhet tanítványának
a mai magyarság tudományok te-
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rén. Kíváló nevelő-hatását még csak
megkoszorúzza az a tapasztalat,
hogy művei a nagyközönség köré-
ben is nagy érdeklődést keltettek.
Elsősor-ban gyönyörű, világos, ma-
gyar stílusának, s nagyszerű írói
tehetségének tudjuk be, hogy ezek
az egészen szakkérdések ma már
a magyar művelt magyarság ked-
ves olvasmányai. Pedig a Nagykún-
sági krónika, a Magyar nép, ma-
gyar föld és most Magyar falu, ma-
gyar ház vérbeli tudós-munkák
Győrffy István a néprajzosok p o-
zi tiv ist air á nyá t jelenti. Győrffy
előtt sohasem lebegett dogma, egyet-
len tekintély volt előtte: az Adat.
Sokezer fényképfelvétel, hihetetlen
arányú terepbejárás, s ugyancsak
óriási levéltári munkásság állanak
értekezesei mögött, s épen ez a
vonás adja meg Győrffy egész mun-
kasságának hitelét. A magyar nép-
rajz-tudomány sok tekintetben az
agitáció hangját használja még ma
is. Győrffy évről-évre megjelenő
könyvei felemelt figyelmeztető ke-
zek .az ifjúság előtt. Intések a po-
zitív, tudós kutatásra. A kötet nem-
csak előadásait, cikkeit közli Györ-
ffynek, hanem egyetemi kollégiu-
moknak szánt munkáit is, s ezek
különösen meleg-kedves színt jelen-
tenek ebben, a könyvben. Leghatal-
masabb műve ebben a sorozatban
a "Pászorépítkezés a magyar Al-
földön", amelyet eredetileg nérriet
nyelven adott ki, s most olvasható
először magyar fordításban. Ez a
tanulmány tisztázta először a kűl-
föld előtt ís tudományos érvénnyel
a magyar pásztorélet tárgyi népraj.
zát, s annak is elsősorban olyan
vonatkozásait, rnelyek az eredet
kérdéséhez tartoznak A könyv
többi tanulmánya is szüntelenül ez-
zel a kérdéssel vívódik, mia z er e-
det iam agyar nép raj z ban,
mik azok az ősi formák, amiket
településünk, építkezésünk alapja-
ként nomád életünkből hoztunk
magunkkal? Mi a magyar, s mi az
idegen a magyar település és épít-
kezés körül? Győrffy eloszlatja
azokat a véleményeket is, melyek
a magyarságot mint házat nem is-
merő nomadot tüntetik fel a hon-
foglalás idején. Győrffy István élete
rnunkáját áhitattal veszi kezébe az
értelmiségi magyar ifjúsággal együtt
az egész' magyar társadalom.

Nagy István: Oltyánok unokái.
Budapest; 1943, Magyar Élet ki-
adása. - Nagy István, ez a nagyon.
markáns erdélyi író, proletár sor-
sának minden gátlása és tapaszta-
lata ellenére az egyetmes magyar
szellemiségbe zárkózott fel. Minden
könyve újabb és újabb lépést je-
lent a tökéletesedés felé. Az "Oltyá-
nok unokái"-ban tulajdonképen
szimbolikus mondanivalóval áll
elénk. Két rornán testvérnek, egy
vasgárdista s egy szociálista román.
férfinek a sorsán Nagyrománia
benső lelki-szellemi hasadását és
tragédiáját, bukását rajzolja
meg. A szociálista-proletár és a bo-
jár-lelkű román ember két útja
bomlik ki az olvasó előtt, s ezzel
a román élet belső útkeresése. Nagy
István elsőrangú szociológus a nél-
kül, hogy tudöskodnék s vérbeli
sz ociálista a nélkül, 'hog~ keresztül-
sütne mondanivalóin adoktrina.
Nagy István az a munkás-író, aki-

. nek szeme előtt nem a dogma áll,
amm keresztül alakulnak az em-
beri sorsok, hanem sokkal inkább>
ember-teremtő író, akinek eleven
alakjai történetekben mintázzák a.
szocialista szemlélet látásait. Jó el-
beszélő, ha kicsit hosszadalmas is.
Stílusa egyszerű, minden sallang tól'
rnentes, tárgyilagos modor, mintha:
valaki az első izgaImát kifújva, ele-
ven átélés'ből, de már lelhiggadva
mondaná el az eseményeket az em-
beri élet legrnélyebbjébót Irásaira
minden esetre érdemes figyelni. O,
már kiharcolt magának egy helyet
a magyar irodalomban: tudjuk
hogy onnan épen neki kell beszél:.
nie, s ott épen ö ért a dolgokhoz
~agy inkább az emberekhez, - a~.
elethez. dyl.

Tavaszy Sándor: A világot Ie-
győzŐ htt: Kolozsvár, 1942. - E
füzet öt előadást foglal magában
melyeket a kolozsvárí reformátu~
teológiai professzorok még 1939-·
40 telén tartottak az ottani Fakul-
tás akadémiai estélyein. Mind aktu,
ális témák: a csodáró'! (Tavaszy S.)
a. "jóság" értelméről a jelen gonos~:
világban (Imre L.), felelős-e Isten a
"r~sszé~t"? (Gönczy L.), egyenlő-e
a Jók es gonoszok sorsa a világ-
ban? (Nagy G.) és lehet-e boldog-
~Z ember e világon? (Nagy A.). Az

. osszes témákat a nagyközönség-
számára világítják meg a szerzök,



de mindegyik mögött érezhető a,'
tudományos felkészültség, az egész
füzetet pedig egységes teológiai
gondolkodás teszi élvezetes olvas-
mánnyá. Melegen ajánljuk a füze-
tet minden érdeklődő olvasó nak. K.

Gönczy Lajos: Az erdélyi lel-
készképzés utóbbi húsz éve. Kolozs-
vár, 1942. - Göriczy, a kolozsvári
református teoí. akadémia igazga-
tója rövid, de rendkívül tanulságos
.áttekintést ad az erdélyi reformá-
tus lelkészképzés sorsáról a Trianon
utáni időkben. Noha a Trianonnal
járó megkötöttségek megszűntek,
írása ma is aktuális, mivel Erdély-
"ben az impériumváltozással égetövé
lett nagyon sok, a lelkészyépzéssel
.kapcsolatos, a konkrét helyi viszo-
nyoktói független és . ma is döntő
kérdés. Kolozsvárt e kérdéseket
széles látókörű elgondolásokkal
igyekeztek megoldani s ha talán
nem is vált be minden elgondolás,
a próbálkozások is tanulságosak.
Egyébként pedig a kolozsvári Iel-
készképzés sok tekintetben szá-
munkra is szolg áltathatna tanulsá-
gos példákat. A füzet tantalmát
nem ismertethetjük részletesen. de
.az igen nagy figyelmet érdemel
mindazok részéről, akik a lelkész,
képzés ügyével foglalkoznak. -r.

Karácsony Sán-dor: "Aki dudás
eker len nj" (Budapest, Exodus-ki-
adás.) című daluskönyvecskéje 26
népdal-példán, egész újszerű módon
tanítja meg az olvasót arra, hogyan
lehet a dalokat hangjegyekről éne-
kelni.

Lükő Gábor: .Kossuth Lajos azt
izente" (Budapest, Exodus-kiadás)
círnű dalosfüzete egy sorozat kato-
nadalt tartalmaz. Vannak benne
úgynevezett "hallgató nóták" Js,
melyeket a kaszárnya udvarán ül-
dögélve szoktak dalolni. A köny-
vecskében hangulatos kis összekö-
töszöveg ek, illetve dalisrnértetések
:is vannak. Szederkényi.
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Szij Rezső: Misztótfalusi Kis Mik-
lós. Budapest, 1943, Turul-kiadás. -
Misztótfalusi Kis Miklósról, a XVII.
sz. nagy magyar nyomdászrnüvészé-
ról, aki a magyar művelődés nek
egyik igen jellegzetes és tündöklő
alakja, Szij Rezső 1937-ben korlá-
tozott példányban már kiadott ta-
nulmányát kiadta újra a Turul. A
tanulmányhoz Misztótfalusi Kis
Miklósnak Siralmas Panasz c, igen
értékes költeményét csatolták és
nyolc oldalon keresztül nagyon ta-
nulságos facsimile sorozatot is, az
általa kiadott könyvek fedőlapjai

közül, Misztótfalusi Kis Miklós
1650-ben született Misztótfalun,
Nagybánya köz elében, Rendkívül
tehetséges diák volt, s Hollandiaba
készült tanulmányútra, A- nagyon
gyakorlatias érzékű Pápai Páriz
Ferenc, egyik pártfogójaés taná-
csolója rámutat előtte arra, hogy
Erdélyben sok a prédikátor, de
nincs valamire való nyomdász. M.
Kis Miklósnak ez "nem 'kicsiny sze-
gei ütött fejébe", s Amszterdam-
bar:: valóban el is szegődik a leg-
híresebb nyomdászhoz tanulónak.
Ettől .kezdve története összefonó-
dik a Károlyi-biblia egyik újabb ki-
adásának izgalmas történetével. Ide-
haza ugyanis azt várták tőle, hogy
annyira tanulja ki a nyomdászatot,
hogy itthon -vezethesse a biblia új
kiadásának rnunkálatait. Abibliát
otthon akarták kinyorntatni, :l1crt
féltek a coccejánizmustól, az erdélyi
teológusok pedig annyira ortho-
doxok voltak, hogy még a Károlyi-
biblia helyesíráshibáinak kijavítását
is a szent szövegen való erőszaknak
tartották. Itthon aztán a vaskala-
,posság, Iassúság olyan huzalkodást
csinált a biblia-kiadás körül, hogy
M. Kis Milklós nagy vállalkozásra
szánta magát. Maga nyomtatta ki
saját költségén a bibllát Arriszter-
dumban. Közben önálIósította ma-
gát s olyan híres nyomdász lett,
hogy Georgiába, Dániába, Görög-
országba dolgozott. Európai hírű
betű metsző volt, ömlött hozzá az
arany. Mikor pedig emberi karrier-
je teljességébe ért, megkezdődött
számára az igazi magyar sors. Ha-
zavágyott. Hazájának akart szol-
gálni. Összecsomagolta nyomdáját,
feladta a külföldi üzemet, s hihe-
tetlen viszontagságok között haza-
jött Erdélybe azzal a hittel, hogy



itthon megbecsülik áldozatát. De
itthon nem fogadta hála. A biblia
hejyesírásának kijavításaért üldöz-
ték, minden munkáját vaskalapos
ellenkezés fogadta. Küzdött az anya-
nyelven való iskoláztatásért, me rt
látta, hogy a latin iskola csak ke-
veseké, s hogy így nem lehet nép-
műveltséget teremteni, amelyben
meg tudna élni a könyvkiadás is.
üidözték tehát, hogy Iázít a latin
iskola és a felsőbboktatás ellen.
Küzdött az egységes 'helyesírás ér-
dekében. Üldözték hát, hogy vét a
hagyomány és ·a szabadság ellen.

A kisszerüség és az emberi indu-
latok és érdekek tűzében M. Kis
Miklósnak elolvadt a vagyona, a
becsülete, s szegényen, semmibe
sem véve halt meg hazai földön,
mikor csak a hazája iránti szolgá-
latkészsége mjatt 'hagyta ott a vi-
lághírt és a nagy gazdagságot kül-
földön. Jellegzetes magyar sors. Az
iskolában épenúgy tanítani kellene,
mint Kőrösi Csoma Sándo rét, Apá-
czai Csere Jánosét. A világ kultúr ,
története többet tud róla, mint a
magyar ember. ' dyl,

Uj szeretetintézmény.
Mi,ndannyian tudjuk, hogy a háború . sok családi otthont feldúlt. El-

ment a férj, a feleségnek dolgoznia kell, s a gyermekek nevelés és felügye-
let nélkül maradtak. Elment az apa, többé nem is tér vissza, a gyermekek
pedig árvák lettek.

Nem újság az sem, hogy sok családi otthont feldúlt a nyomorúság,
A nagyváros szélein - a nagy lakáshiány következtében - egyetlen szo-
bában néha családok zsúfclódruak össze. Ismerünk házaspárokat, akik
ágyrajárók. Mindennek a terhét legjobban a gyermekek érzik, akik otthon
nélkül hányódnak-vetödnek, 'ha lehet: ismerősöknél. rokonoknál, ha ilye-
nek nincsenek, akkor az utcán. .

Szornorúan látjuk azt is, hogy sok családi onthont dúlt fel a bűn.
Új szerelern vak bódulatában megfeledkeznek gyermekeikről selhagyjak
családjukat a szülök. Sok elbúsult apa és síró anya kérdezte már tőlünk:
most már mi lesz a gyermekkel, vagy gyermekekkel?

Hála Istennek; vannak szeretetíntézrnénveínk. Budapesten a Protes-
táns Árvaház, a győri, békéscsabai, szarvasi, nyíregyházi, fóti stb. árva-

. házak, a Fébé intézményei szerte az országban. Mindegyik hősies küzdel-
met folytat a veszendő evangélikus gyermekek megmentéséért,

A veszendő gyermekek száma azonban gyorsabban szaporodik, mint
a férőhelyek száma. Ez a szűkség kényszerítette a Deák-téri Luther Szö-
vetséget arra, hogy Budapesten. a Hűvösvölgyben új árvaházat létesítsen.
Örömmel tudatjuk e lap olvasóival, minden evangélikus gyülekezettel és
ielkésszel, hogy ez az új árvaház október elején megnyílt. A férőhelyek
száma közel hatvan.

A jelentkező nagyori sok. De hadiárva vagy hadigondozott gyerme-
ket az ország bármelyik gyü\ekezetéből azonnal felveszünk.

Akik imádkozni szoktak egyházunkszeretetmunkájáért, kérjük, imád-
kozzanak ezért az új intézményért is.

A'kik adakozni szoktak egyházuruk szeretetmunkájám, kérjük, ne fe-
ledkezzenek meg erről az új -árvaházról sem.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic, Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: UzsaI. és Koncz IHaranl!Szó nyomdája) Gyór, András.y-(!~ 24..



Október 29-töl november 9-Ig tartanak
az idei' V. Országos Protestáns Napol;l•

..Az Országos Bethlen Gábor Szövetség, mint a magyar protestáns

társadalom egyetlen és átfogó szervezete, ebben az esztendőben is - im-
már ötödször - a hagyományos belső lelki tartalommal megrendezi a
magyarországi protestánatársadalorn hiterösítő és nemzetépítő seregszem-

léjét, az Országos Protestáns Napokat. Ezúttal a válságba jutott emberért
imádkozik Magyarország közel négymilliónyi protestáns társadalma. Ezek-
ben a nehéz időkben, amikor az egész világ a válság súlyos idejét éli,
mindennél fontosabb, hogy a magyar nemzet és a magyar protestáns tár-
sadalom is - az a társadalom, amely mindig kivette részét a nemzet épí-
té~ében - acélos lélekkel, . bizakodással tekintsen a jövő felé és álljon
azon az őrhelyen, ahová a Gondviselés álJította.

Az v. O: P. N. gazdag napirendjét ünnepi istentiszteletek vezetikbe,
valamennyi fővárosi protestáns templomban. Tasnády Nagy András, a
Szövetség elnöke és Ravasz László dr. püspök rádióelőadást tartanak.
A hagyományos gazdag tartalommal 'kerül megrendezésre 'a Vigadóban'
a Reformáció Emlékünnepe, a Nemzeti Színházban ünnepi előadás kereté-

ben Zilahy Lajos színműve, a "Süt .a nap". A Napok kiemelkedő eseményei
a Luther-Kálvin Emlékest. protestáns nagygyűlés "A vasárnap rnegszen-
teléséért"; a Protestáns Leventeünnepély. szórvány-konferencia; protestáns

asszony-kcnf'erencia: az Országos Református Szeretetszövetség Baréti
Társaságának közgyűlése; ai ORJO és az ORLE közgyűlése; a Budapesti

Protestáns Énekkar hangversenye; Protestáns Irodalmi Társaság irodalmi
délutánja; a Kálvin Szövetség előadás-sorozatának megnyitója; továbbá
különbözö protestáns egyesületek, szervek díszgyűlései, megbeszélései,

konferenciái, A .Napok keretében szolgálnak Mákkai Sándor;' Kapi Béla.
Enyedy Andor, Túróczy Zoltán püspökök s a protestáns közélet egyházi
és világi vezetői.

'Felvilágosítást és részletes napirendet kívánatra készségesen küld
az Országos Bethlen Gábor Szövetség, Budapest, IV., Semmelweis-ú. 17.

L em. Telefon: 185-308, 389-174.
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