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Odaadom!
"Aki kegyes és igaz ember, az senki ellen nem vét és min-

denkinek megadja a magáét. De ahol szeretet van, ott az ember
önmagát is odaadja és készségesen, vidáman meg tesz mindent,
amiben csak szükség van reá." Fínom és találo különbségtétel
ez. Luther szeme kellett hozzá; és az ő bátorsága, hogy ezt
hirdethessüle. .

Nem a kegyes, igaz embereket keressük. Azokat keressük,
akikben szeretet van, akikben csakugyan szeretet van, akikben
nagy szeretet van. Nem elégséges ma - Krisztus mértékén soha-
sem is volt elég - a polgári tisztesség vagy a becsülettel őrzött
egyháziasság. Több kívántatík, sokkalta több: önfeláldozás!

Jézus ezzel méri a szeretetet. "Nincsen senkiben nagyobb
szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért:'
(Ján. 15, 13.)

Életet adni - nagy szó, Ma sok életet elvesznek, megrabol.
nak, áldozatba kergetnek, kényszerítenek. Odaadni, oh odaadni!
- mégis kevesen tudják. Bőven terem földünkön áldozat és
tragédia, de az önfeláldozás ritka virág. Talán keresztre visz-
nek, de nem megyünk a keresztre. Talán nem tudunk megszölmi
az áldozatok elől, elviséljük hát őket, de nem hozzuk meg -
örömest, készségesen. Mert hiányzik belőlünk a szeretet, a nagy
szeretet.

Ez a szeretet pedig nem a hősi halottak kiváltsága csupán,
nem a csataterekre kell hagyni megszületését. Bármily odaillő,
mégsem szabad Jézusnak ezt a mondását csak az elesett vitézek
fejfájára írni föl; föl kell írnunk idehaza is házainkra, homlo-
kunkra, hétköznapi szolgálatainkra, hogy szüntelenül előttünk
legyen, felindítson, odaadásra ösztökéljen: - "Nincsen senkiben
nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő bará-
taiért!"

Életemet a betétsimettl A szeretteimért, a velem egy födél
alatt élőkért, a közelvalókért, Nemcsak nem véteni ellenük s
megadni azt, ami az övék, hanem szeretni őket, odaadni a ma
gamét is, odaadni magamat is, mégpedig örömest, vidáman -
ezt keresi rajttam Krisztus, aki önmagát adta értem, mivelhogy
szeretett.

Nem várorn meg tehát, amig elveszik vagy megrabolják, -
otieedom az életemet!

Schole Ltiselá.
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"Nem félünk "
A háború egyre nehezebb lesz, egyre több és mind súlyosabb áído-

zarokat követel. Nem fejedelmek kicsinyes torzsalkodásáról van szö, - .azis
országok létet tehette kockára, -- nem is csak' gazdasági érdekek össze-
'ütközéséről, ~ ebbe is belefulladhatna népek iöléte és előrehaladása. Sokkal
nagyobb a tét: a világnézetek harcában 'a népeknek - s köztük saját né-
pünknek - a szó legszorosabb értelmében vett IHe forog kockán, Szernünk
láttára hurcoltak el vagy telepítettek át százezreket: 'ennek a sorsnak a
borzalmasságát lassanként kezdjük sejteni. Máris szemlélhetjük azt a bor.
zalmas "színjátékot", amikor bombázások nyomán városok égnek le, pusz-
tulnak el, válnak lakatlanná, orszég részek ürülnek 'ki partizánháborúk gyil-
kos pusztítása nyomán. Vajjon milyen sors vár ránk, családunkra, szeret-
teinkre P Csoda-e, ha ilyen kétkedő kérdések nyomán szívünket valami ld-
rnondhatatlan félelem, lélekzetet elállító aggodalom fogja el S legtobban
szeretnénk megszökni ebből az életből?

Hogyan védekezzünk a családunkra és magunkra zúduló megpróbál-
tatások, klsértésekközt ez ellen a szavekba sem foglalható, szörnyűség es,
erőnket felőrlő, életünket megbénító félelem ellen? Vagy ne is védekez-
zünk ellene, mert hiszen "úgyis hiába van rninden, a végzetet nem lehet
elkerülni"? Egyre szaporodnak, akik hajlamosak erre, Egyre inik'á.bb akad-
nak, akiknek minden életbölcsesége összezsugoredik a pillanat kíaknázá-
sává és kihasználásává: "minden órának leszakaszd virágát!" Minden nagy
háború id~én megtaláljuk a sok szerencsétlenség, baj és nyomorúság vele-
já:rójaként a megszaporodott kicsapongást, élvezethajhászast. De mindenki
tudja és vallja, -:- még aeok is, aklk maguk engednek ennek a kétségbe-
esett hangulatnak. - hogy a pillanatnyi élvezetet hajszoló magatartást sem
helyeselni, sem igazolni nem lehet. Méltatlan nemcsak azokhoz az áldoza-
tokhoz, melyeket mások értünk Is hoznak, hanem emberi méltóságunkhoz
általában. Nem azért vagyunk emberek, hogy részeg kábultsággal, felelőt-
len,gátlás nélküli élvezethaiszolassal lcendözzüke! szemünket, mikor fele-
lős helytállást és félelem nélküli kitartást követel tőlünk népünk élete,

Ez, t. i. a felelős helytállás és a félelern nélküli kitartás ma a ker-
szerű magatartás, Ezt hirdetik politikusok,. ezt követeli a propaganda,
ezt dícséri, sőt dicsőíti mindenki a nemzeti gondolat szolg áletában. De ez
a felelős helytállás, a végsőkig való kitartás többféle gyökérből táplálkoz-
hatik. Akik ma hirdetik ezt a magatartást, azok többnyire a hősies világ-
nézet bűvkörében élnek s azt igyekeznek átültetni, begyökereztetni minél
szélesebb rétegekben, Hiszen minden erkölcsi idealizmus évszázadok óta
hirdeti, hogya szellemi javak és értékek messze fölötte állanak az anyagi
Dolgoknak, sőt akár az életnek is, Ma pedig emberi életünk és kultúránk
legmagasabb rendű javai forognak kockán: évszázados kultúrkincsek, mind-
az, ami szép és drága eddigi életünkben, család és haza mind összeomlik,
ha végsőkig fokozott hősies ellenállásunk gátat nem emel a barbár ára-
dat elé, Jobb, ha e küzdelernben elbukunk, mint ha felelőt1enül meg-
hunyászkodva megfutamodunk: "Gyáva népnek nincs hazája," S a hazával
együtt a becsületet is elveszítjük, Ezért lesz ma sokaknak ismét .ielszavává,



amit már kétezer évvel ezelőtt Horatius foglalt klasszikus tömörséggel
-szavakba: "Si Iraetus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae." *)

. Minden tiszteletet megérdemel ez a, hősies helytállás. Keresztyének is
sokszor merítettek erőt hasonló, rnínden szépért és jóért lelkesülő idealiz-
.musból. Keresztyén erőnk igazi forrásai azonban ezeknél az indítékoknál
még jóval rnélyebbröl fakadnak "Nem félünk, ha elváltoznék is a föld,
ha hegyek omlanának is a tenger közepébe", - énekelte már a zsoltár-
költö (Zsolt. 46, 3). Mermyire hasonlít ez ahhoz a hősi bátorsághoz. melyet
,a veszedelern követel tőlünk, - és mégis mennyire más. E-gészen más, mivel
ott ragyog felette a hit sugárzó ereje: ,,1 s te n a mi oltalmunk és erőssé-
günk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban" (Zsolt. 46, 2). Nem ön-
magunkra támaszkodunk, nem magunkban van a mi erőnk, sót nagyon is
'világosan, könyörtelen realizmussal látjuk saját erőtelenségünket. Jól tud-
juk, hogy emberi tudásunk igen nagy hatalom, erőnk nagyszerű alkotá-
sokra 'képes, kitartásunk szinte a csodával határos eredményeket mutathat
fel. Történelmünk ragyogó példákkal tanúskodik erről, bizonysága neki
kultúránk minden büszke emléke, technikai civilizációnknato minden még

-iipáink számára hihetetlen teljesítménye. Mégis, - ha' felszabadulnak a
gonoszság pusztító, romboló erői, akkor hiába ész, tudás és a legacélosabb
akarat kitartása is. Hösiességünk sorsa a tragikus elbukál>.

Mindeunek ellenére: "Még ha a halál árnyékának völgyében járok is,
nem félek a gonosztól, mert. Te velem vagy" (Zsolt 23, 4). Nem vagyunk
kiszolgáltatva a gonoszság és sötétség hatalmainak. Nem uralkodik fölöt-
tünk kiszámíthatatlan szeszélyeivel a kegyetlen és vak Végzet. Isten keze-
ben vagyunk. Isten pedig nekünk, akik Jézus megváltottjai vagyunk s akik
Jézusban hiszünk, Aty á nk, aki Krisztusban "kiiválasztott minket magánalt
a világ teremtetése előtt" (Ef. 1,4): "még fejünk hajszálait is mind számon
tartja" (Máté lD, 30), sőt Krisztussal együtt "mindent nékünk ajándékoz"
(Róm. 8, 32).

Ezért nincs okunk Iélelernre. Gond megtárnadhat, elfoghatja szívün-
íoet a szorongás, ha ll: gonoszság hatalmai látszólag akadály és gátlás nél-

. kül tombolnak. De bármi történjék is, mi lsten kezében vagyunk. O na-
gyobb és hatalmasabb, mint akármiféle földi vagy földöntúli hatalom.
Szeretetétöl, rólunk gondoskodó jóságátói, mely Krisztusban mindig új
valósággá lesz, nem választhat el bennünket semmiféle hatalom vagy erő
(Róm. 8, 38-39).

Mit várunk, miben reménykedünk tehát? Talán abban, hogy ha a
'gonoszság és pusztítás démonai romba döntik is a világot, mi valami istetiv
csodával megmenekülünk? Vagy talán abban, hogy Isten. ezen a földön
nekünk rendez be majd pusztuláson és nyomorúságon keresztül paradicso ..
mot? Nem, ez túlságosan emberi reménység volna.

Amikor a világon érthetetlen módon felszabadul a pusztítás é-s a
gonoszság romboló ereje, sokan hitetlenkedve kérdezik: hogyan enged-
heti ezt lsten? De a hatalom és erő minden ellenkező látszat ellenére is
lsten kezében van, Pusztítás és rombolás, söt még a bún tobzódása is -ité:
Jetté válik az O kezében s az ítéleten keresztül saját világkormányzó tervét

,viszi keresztül. Itélet alá esik nemcsak a világ gonoszsága, hanem itélet

':') Magyarul: "Ha összeomlik és pozdorjává zúzódik is a világ, el-
temethetik öt is a romok, - de nem fél."

l1t
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alá esünk mi is, gyermekei, akiknek mindannyiunknak meg kell jelennünk
Krisztus ítélőszéke előtt (ll. Kor. 5, 10). Ki volna köztünk, éppen rrií köz-
tünk az, aki gőgösködhetnék, hogy Istennek nincs oka felettünk ítéletet
tartani? Menrtyi míndenf'éle mulasztás, fogyatékosság és bűn volt életünk-
ben, mennyí önzés és Istenről, az ő szolgálatáról és az iránta való enge-
delmességről megfeledkező vétek csúfította el keresztyénségünket! Nekünk
keresztyéneknek kellett volna a nemzet életében a belső megújulás alap-
seiiieivé lenni. De hol maradt népünk életében az igazi megtérés, _az igazi
keresztyén életújulas? Vajjon oda merünk-e állani Isten színe elé: Ime,
itt vagyunk ini, ama, bizonyos ötven, vagy akár csak tíz igaz is, akinek
kedvéért Isten hajlandó még Sodomának is megkegyelmezni?! (1. Móz. 18,
22-23).

Bizony, méltán ér bennünket lsten büntetése és ítélete. Ha megmene-
külünk belőle, csak olyan csodálatos irgalom lehet, mint ahogy Lót mene-
kült meg. És mégis, mindennek ellenére: ítéletben és megpróbáltatásokban,
szorongattatásokban, sőt a legnagyobb veszedelmekben is "felettébb diadal-
maskodunk Az által, aki minket szeretett" (Róm. 8, 37). Diadalmaskodunk, -
rnivel hitünk az a "diadal, rnely meggyőzi a világot" (I. Ján. 5, 7). Vég-
tére is vereséget szenved a bún és halál viJága,hogy diadalmaskodjék lsten.
Igen, Isten győzedelmeskedik, aki Krisztus által. megváltott minket, hiszen •
Fiát sem hagyta a halálban, hanem Nagypéntekre felhozta Húsvét napjának
•• ragyogását.

Ezért "nem félünk a gonosztól". De könyörgürrk és nap mint nap
imádkozunk: Mi Atyánk ... szabadíts meg. rninket a gonosztól.

Karner Károly.

Népszerű tudomány.
A cím vaskos paradoxont rejt magában. A tudománya szó igaz! ér tel-

mében csak igen keveseknek való, csak kis embercsoportoknak lehet saj átja.
A nagy tömegektől teljesen idegen mindaz, amit a. tudomány szón értünk;
rru ser.n áll az átlagembertől távolabb, mint a gondolatf'űzésnek az 3 logikus
és rendszeres formája, amit éppen a tudományos gondolkozás jelent. És ez-
zel ellentétben mégis azt tapasztaljuk, liogy az utóbbi években egyre nö-
vekvö mértékben jelennek meg "népszerű tudományos" művek, minden
tudományszaknak megvan a maga (esetleg nem is egy) népszerűsítő folyó-
irata. Ezek nem ritkán ezres, sőt tízezres példányszámban jelennek meg.
Egyik-másik népszerű tudományos könyv pedig egyenesen rekordot mutat
fel olvasottság tekintetében.

Népszerű tudomány' nincs, népszerű tudományos könyvek és folyó-
iratok ellenben vannak. A terjesztő vállalatok anyagiakban ismegtalálják
számításaikat eleven bizonyságául annak, hogy a tudományok népszerű-
SI tése természetes szükségletet elégít ki. "Tartós életű s igy komoly köz-
művelödési súlyú csak az a vállalkozás lehet,' melyet nem a felsőbbség
bölcs kultúrpolitikája erőltet a közönségre, hanem amelyet a közönség élő
szükség letei kényszerítenek ki", ~ írja Mátrai László a .Kíncsestár" SOf{)-

zattal foglalkozva a Magyar Szemle f. é. februári' számában. Azt látjuk
ebbölyhogy a közönségnek kell a tudomány, csak talán nem "tudományos
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formában". Ebben van az Ú. n. népszerű tudományos irodalom sikerének
a kulcsa, de itt van .a kérdés mindenf éle nehézségének a gyökere is.

Melyek a legnépszerűbb hi:';::'vek, vagy - élére állítva a kérdést -,
melyik a legnépszerűbb könyv? Ezt a.; izgató kérdést már többen felvetet-
ték, felelni azonban nem könnyű rá. Ilyen kérdések eldöntésénél még leg-
megbízhatóbbak a nyilvántartható számszerű viszonyok, bár ezek .s.em
adnak mindig teljes értéku feleletet. A brüsszeli biblográfiai intézet mint-
egy 15 evvel ezelőtt végzett számítása szerínt Gutenberg Bibliáia óta 12
millió nyomtatvány jelent meg több milliárd példányban. Olvan. számok
elek, amelyeket áttekinteni csaknem teljesen lehetetlen, részlete.c ;.: !,i-
értékelni pedig teljesen az. Ezért reménytelen feladat volna a könyvek
"abszolút érvényű" rangsorát megállapítani. Becslésekre vagyunk utalva.
Egyetlen dolog látszik minden kétségen Felülállönak, hogy t.i. legtöbb
példányszámban nyomtattak ki a Bibliát. Ebben az összes becslések meg-
egyeznek. A sor első tagja meg volna hát, de igen nehéz a sort folytatni,
hiszen már a másodtk helyet sem lehet egyértelműen megállapítani. Keruoly
szerzöktöl származó két becslést említünk. Egyik szerint Euklides, Ele-

mek, - a másik szerint Kempis, Krisztus követése jelent meg legtöbb
példányszámban a Biblia után. Ezek szerint vallásos, illetve matematikai
tárgyú könyvek volnának a legnépszerűbbek. Az általános tapasztalat nem
ezt mulatja.

Egyházi életünknek a magyar szellemi- és közéletet kitűnően ismerő-
egyik vezető személyiségétöl származik az ti meg lepő megállapítás, hogy
szellemi életünk egyetlen területén sem találhátunk annyi Iélművelt emb-ert,
mint éppen a Biblia kérdéseiben. Mátrai említett dolgozatában az eddig
megjelent 100 .Kíncsestarv-kötet kelendőségi statisztikája alapján próbál
felelni arra a kérdésre: a- tudomány mely területei vonzzálc fokozott mér-
tékben anagyközönséget ? A felsorolást így végzi: "Annál jellemzőbb
viszont s egyben lehangolöbb is, hogy melyek a legkevésbb é keresett köte~
tek: a vallási kérdésekkel foglalkozók félreérthetetlenül a statisztika leg-
végén állanak. A jelenség önmagáért beszél ... " Ha így van a dolog', akkor
szinte önként felvetődik a kérdés, hogy tulajdonképpen miért vásárolnak
al ernberek bibliát, vagy miért éppen a legtöbb példányban? Érdemes volna
egyszer ennek a kérdésnek is utánajárni és legalább is megkísérelni rá it

feleletet,
De maradjunk felvetett kérdésünknél. Azt látjuk az elmondottakból,

kérdésünk nem egészen egyszerű, sőt helyenként azáttekinthetetlenségig
. bonyolult. Ez az érzésünk csak fokozódik, ha megnézzük, hogy mit 01011--

danak a szakkörök? .
A népszerű tudományos könyvek között szinte fogalommá váltak és

külön mafajt képviselnek Coleius híres (sokak szerint hírhedt) matematikai
kötetei. Ezek magyar fordításban is tízezrekben kifejezhető példányszám-
ban forognak közkézen, ami pedig viszonyaink között elég szép eredmény ..
A könyveket több európai nyelvre lefordítottak, mindenütt hasonló siker-
rel. Nem kell sok túlzás, hogy a könyvekuek legalább is európai sikeréről
beszéliünk, Colerus első kötetét (Az egyszeregytől az .integralig) egyetlen
matematikai Iolyóiratunk is ismertette és igen elmarasztaló kritikát adott
róla. Ez a bírálat általános megjegyzéseket tesz a maternatika népszerűsí-
téséröl. Mcgmon-dja, hogya matematika népszerüsttésének sok nemes útját-
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módját ismerjük. Néhány ilyet fel is sorol, majd így folytatja: "Bár a lehe-
tőségek bármelyikére az irodalom több ragyogó példáját sorolhatjuk fel,
sajnálattal kell bevallanunk, hogya nagyközönség ízlésének egyik sem'
felel meg." Meggondolva a' dolgot, úgy látjuk, hogy iH valami hiba van,
Olyasféle megállapítás ez, mint amikor "az operáció sikerűlt, de a beteg
meghalt". Baj van már azért is, mert nyilván nem nevezhetjük a népszerű-
sítés nemes útjának-módjanak azt, ami a nagyközönségnek nem kell, de
méginkább baj van azért, mert a bírálatban a -dolgoknak a másik ember
igényeit semmibevevő veszedelmesen egyoldalú felfogása mutatkozik meg,
amely egyoldalúség tól sohasem remélhető, hogy hozzájáruljon a közönség.
ben bizonyos fokig mégis csak meglévő érdeklődés kielégítéséhez és általa
a közrnűveltség színvonalanak emeléséhez.

A szakemberek rendszerint elítélően nyilatkoznak ezekről a népszerű
tudományos (tudományt népszerüsítő) művekröl és bírálataikban a biztos
tudás fölényes birtokában. 100 százalékos hitelre tartanak igényt. Vannak
azonban olyan jelenségek is, amelyek a szakvélemények végére tett merev
Ielkiéltójelet rnegpuhítják és kérdőjellé görbítik. - Egy másik (csill-agá-
szati) népszerű könyvröl egyik folyóiratunk olyan lesuitö kritikát írt, hogy
az bántó hangjaval a rosszindulatú személyeskedés határát surólja. Lehet,
sőt valószínű, hogy a birálónak igaza van a felhozott tárgyi kifogások
tekintetében, csak az a 'kellemetlen, hogy ugyanerről a könyvröl egy D1?sik
folyóiratunk viszont igen elismerő hangon nyilatkozott. Szóval azok a meg-
feblebbezhetetlennek tartott szakvélemények sem mindig biztosak a dol-

.gukban, A jóindulatú olvasó pedig nem tudja, hogy most már kinek higy-
gyen. Az emlitett konkrét esetben megkönnyíti a dolgot, hogy a könyv
írója túlbuzgalmával gyanússá tette magát. Gyors egymásutánban jelentek
meg könyvei a legkülönbözőbb tudományágak köréböl, amelyeknek egyike
sem a szerzö szorosan vett szaktárgya. - El kell ismernünk, hogy sok
kétes értékű könyv jelenik meg (tudományos ponyva); amely körülmény
aztán egy további kérdést vet feL

Miért vásárol a közönség értéktelen könyveket, illetve honnan van az,
hogy kénytelen ilyenekkel megelégedni? Jelentős része van ebben a pro-
pagandának Ez nem művelödési, haneni csaknem loizárölag üzleti szem-
pontokhoz igazedik. Kétségtelen azonban, hogy a közönség is hibás. A
közönség kritika nélkül veszi kézbe azt a könyvet, amit a könyvkereskedö
éppen felkínál. Ennek oka pedig nem is annyira, a könyv szerzöiébe vagy
kiadójába, esetleg a kereskedébe vetett feltétlen bizalom, mint inkább a
lustaság. Az ember általában szellemi téren is rettenetesen lusta: Nagyon
jellemzően mondotta valaki, hogy ha egy ismeretterjesztő előadáson az~
előadó kiá;JJ az emelvényre és mondanivalóját ezekkel a szavakkai kezdi,
hogy ,,3 tudomány mai állása szerint", akkor aztán' mondhat akármit,'
a közönség mindent vakon elhisz neki, Csak ne kelljen semminek utána-
járni, de lehetőleg még utánagondol-ni sem. Valamit elhinni mindenesetre
sokkal kényelmesebb, mint egy logikus gondolatsort végiggondolni. oe
hogyan van az akkor, hogy ez a: rendkívül hiszékeny maii ember mégis'
hitetlen? '

Semmi sem új a nap alatt, ezek a viszonyok sem, amelyeker a fen-
tiekben csak futólag érintettünk. Másfél évszázaddat ezelőtt kelt Fábián
Józse! veresberényi tanító könyve: "Természeti tudomány az köznépnek."
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Igazi népszerű, moridhatjuk "nepies" künyv. Többek közt ezeket írja benne:
"Az Babonaságnal nintsen nagyobb ostora, és veszedelmesebb pestise az
emberi nemzettségnek. melly miatt jósz ágok, egésségek, sót sokszor éle-
tek is veszedelembe tétetik ki az ernbereknek. Ennek szülö-annya az ter-
mészeti dolgokban való méjséges tudatlanság cs -azoknak visg álásokban
való tetemes tunyaság."

Ez a lustaság és hiszékenység nyílván a közönség hibája. Oe a szak-
emberek hibáját sem nehéz megtalálni abban, hogy mereven elzárkóznak
tudományuk elefántcsonttornyába és gőgösen Ienéznek mindent és rninden-
kit, ami s aki a torony szűk falain klvüí van. Elvégre azt is elhihetjük,
hogy a kiadók sz ívesebben homának ki jó, érdekesés értékes könyveket,
ha tudnának. Ha kapnának megfelelő szakképzett és .írói készséggel is
rendelkezé szerzöket. Egy kornoly tudós azonban rendszerínt rnéltóság án
alólinak tartaná, hogy "népszerű" könyvet írjon. Olyat, amit a nem-

szakemberek is megérthetnek. Nem egy esetben hallottam neves tudóst
büszkén nyilatkozni, hogy amit ő csinál, az mindössze 8-10 embert érde-
kei az· egész vi:tágon. (Mellesleg megjegyezzük, hogy ez éppúgy lehet az
értékskála legfelső, mint legalsó fokaival rnérhetö teljesítmények iellem-
zöje, tehát legalább is kétes értékű megállap ítás.)

Míndezek aztán azt eredményezik, hogy a "népszerű" szót bizonyos
gyanú övezi, -- valljuk meg, nem is jogtalanul. A laikus aZJt gondolja, hogy
vevőket akar csatog atni, a szakember így szól magában: ismét egy fél-
igazság. Rossz híre van a népszerűnek a laikus előtt épp úgy, mint a szak-
körökné!. Csak azt nem látjáJk az érdekeltek, hogy mindketten hibásak
benne.

Mi lehetily.en körülrnények között egy népszerű könyv feladata?
A laikus cs a szakember mellett egy harmadik típust kell megteremtenie:
a rnűvelt ember típusát. A laikus elhalad a kultúra mellett a nélkül, hogy
részt venne benne vagy valamit is megértene belőle, a szaktudós igen ritka
szerenesés hajtás a viruló ágon, de a művelt állam leglényegesebb alkoto
rétege - a fa törzse - a művelt ember. Ehez a művelt emberhez szöl
a szó jobbik értelmében vett népszerű tudomány. Ahoz az emberhez, a,ld
talán nem bírja a szaktudomány szaknyelvét. de akiben megvan a. jószán-
dék és szellemi elevenség ahoz, hogy elsajátítsa és élvezni tudja a minden-
napos Ioglalkozásátöl .kissé távolabb eső tudásának leglényegesebb eredmé-

nyeit. Ezt a célkitűzést nyugodtan elfogadhatjuk, hacsak nem akarunk
rosszhiszeműen ahoz a véleményhez csatlakozni, hogy ;,művelt uagyközőn ,
ségen nálunk a műveletlenek nagy tömegeit szokás érteni". '

Mi volna hát a kérdés megoldása? Az, hogy szakernberek írjanak
ne csak szakembereknek szaknyelven, hanem a művelt, de nem szakközön-
ségnek közérthetö nyelvennépszerú tudományos könyveket. Olyanokat.
amelyek szórakoztatva tanitanak és nem riadnak vissza helyenként egy-egy
hangulatos részlet közbeiktatásától sem. Ne féljenek, hogy árulást követ-
nek el a nagyképű vaskalapós tudományosság ellen. Ez bizonyos szem-
pontból kötelességük is. A legszórakoztatóbb népszerű könyvek egyike,
amelyeket valaha is olvastarn, W. Kieulebn, Die eisernerr Eng.el c. könyve,

Ennek utoszavában olvashatjuk a következöket: "Von Ihnen, lieber Dok.
tor, stammt das Wort, dem Ingenieur müsse das wichtigste der Wirkungs-
g rad sein. Ich schliesse mich di~ser Meinun.g an. Auch ein Schrif'tsteller muss
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Wirkuru; haben ... " ';') Colerus szigorú bírálója bizonyára meg' volna elé-
gedve, ha könyvei csak törtrészét tudnák Felmutatni annak .az irodalmi
sikernek, amit azok a lenézett "népszerű" könyvek elértek,

Még csak egyet. Az a szaktudás, aki nagy tudom ányoss ágaban szigo-
rúan .Jebiralja" a népszerű könyvek merész szerzö it, de ő maga nem lép ki
általános érdekű Trönyvvel és így Icivonja magát egy esetleges viszont-
kritika alól, bizonyos gyanúnak is kitesz i magát. A rádióban hallottam
egyszer egy kedélyes csevegést, amely megfelelő zenei aláf estéssel szí-
nézve, a körül a' kérdés körül forgott, hogy "mi a sláger"? 'Ebben' mon-
dotta valaki, hogy a sláger az a zenei műfaj, amit a kornoly zeneszerzők
mélységesen lenéznek. de amit nem tudnak megcsinálni.

Sapienti sat ...
Dr. Buko'lJsaky FereHc.

Mozzanatok
gyönki evangélikus gyülekezetünk életéből.

1718 március l-én három Tolnába érkezett evangélikus pap vár Híd-
vég-nél (puszta Kölesddel szemben a Sió másik oldalán) csónakra, hogy
átkelhessen a Sión, Mindegyikük új gyülekezetébe igyekszik, mely meg-
hívta papjává. Az egyik a volt nagyvázsonyi pap, Szenicei Bárány György,
a hires pietista, a későbbi tolnai esperes és a mai nagykiterjedésű tolna-
baranya-somogyi egyházmegyének a megalapítója és megszervezöie.
Gyönkre igyekszik az ottani maroknyi lutheránus gyülekezethez. A másik
két tiszttársa Vélics Péter, a tabi tótok és Krmann János a tótkeszi gyüle-
kezet új papja. Ök hárman alkották ekkor egész Tolna-Baranya-Somogy-
ban a lutheránus lelkészi kart.

Bárány György Gyönkre igyekszi]" ahol 1714-ben alakult meg az
első evangélikus gyülekezet. Tolnaban kincstári birtokon, rnelynek földes-
ura lett Kóssa Magyar.\' Péter, volt református püspök özvegye, Sándor'
Judith. Itt a középkori Gieng helyén, amely pusztává süllyedt a török '
hódoltság alatt, Borda István, Szabó György és fia Szebo Ferenc, Kis.
István, Morótz János, Szöke János és Farkas Péter alapttottak családiaik-
kal az első magyar evangélikus tolnai ekklézsiát, CsótróE, Veszprém me-
gyéből űzte el őket a föld szűke és a vallasüldözés. Hitükhöz görcsösen
rag aszkodó lutheránusole voltak, kiket semmiféle üldöztetés, amiben itt
is bőven volt részük, nem tudott vallásuktói és egyházuktól eltántorítani.
Mikor 1722-ben Nesselrod Vilmos pécsi püspök megbízásából Bohuss Imre
pécsi kanonok egyházlátogatást végzett a gyönkí két protestáns gyüle-
kezetben, az itt talált 19 lutheránusról azt jegyzi fel. hogy szinte dicse-
kednek lutheránus voltukkal s azzal, hogy noha oly kevesen vannak, ök
hoztas -elsöknek lutheránus papot ebbe a megyébe. - Hol van ma olyan
19 evangélikus, aki el tudna tartani egy papot? Pedig szegények, voltak
gyönkí atyánkfiai s főként csak vadászatból éltek, .

Első papjukat a gyönki evangélikusok Várpalotáról hozták Molnár
András (Molitorisz) személyében. Miután azonban ez túlságosan II bor-
italnak hódolt s hanyagul végezte kötelességét, hívei túladtak rajta. Erre
gyönki atyánkfiai rnindig hajlamosak voltak, még ha nem is volt okuk rá,

hogy rövid úton túladjanak papjukon, ha az nem tetszett nekik, Szegény,
sok hányódást és üldöztetést szenvedett Tonsor (Borbély) Ferencet is,

*), Magyarul: "bnt'ől származik, kedves Uram, az a sz.ólásl~ód, hogy
a-rnérnök számára a lezfontosabbnak a hatásfoknak kell lennie: Csatlako-
zom ehhez a véleményhez. Az írónak is hatást kell elérnie ... «
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noha 1744-1755-ig igen hűségesen szolg álta híveit, egyik esztendőben hol-
miaival együtt ki akarták hányni a paróchiáról az. előtte levő nagy árokba.
Csal, a földesúr közbelépése meatette meg ettő!. De Molnár András eseté-
ben nekik volt igazuk.

Az elbocsátott Molnár András helyébe jött Bárány György. Ezt a
derék papot igen megbecsülték volna hívei, de nem sokáig' maradt náluk.
Egy év mulva, 1719-ben, nilután rendbeszedte a gyülekezetet, eltávozott
Gyönkről Györkönybe s megszervezte az ottani magyar-ném et gyüleke-
zetet. Gyönk gondozását Dénes István veszi át.

Dénes István lelkészkedese idejében, 1722-ben, érkeznek Gyönkre
német telepesek is, kik szintén evangélikusok, részben reformátusok. Igy
"keletkezett Gyönkön német református gyülekezet is. A németországi be-
vándorlók első csoportja nem maradt meg Gyönkön, mivel a református
Iökiesúr nem hajlandó nekik imaház építéséhez helyet adni. Tovább ván-
doroInak Zombére, Döry-birtokra, ahonnan azonban üldöztetés miatt 1735-
ben Mekényesre költöznek s ott alapítanak evangélikus gyülekezetet. Egy
második csoport németországi evangélikus bevándorló azonban ugyancsak
még 1722-ben végleg letelepedik Gyönkön, Richard Rudolf lelkész alatt
külön gyülekezetként szervezkedik meg s épít 1723-ban imaházat. Tehát
két evangélikus gyülekezet indul Gyönkön fejlődésnek, egy magyar és
egy német. 1740-ig mindegyik gyülekezetnek saját külön lelkipásztora,
imaháza, parochiája marad. Ekkor következik be a .lelkész személyében
a "personal unio", Másutt, pl. Györkönyben, mindjárt eleitől fogva válasz-
tottak magyárok és németek közös lelkészt, 1719-ben Bárány György sze-
mélyében. Ennek magyarázata talán abban rejlik, hogy Györköny első.
nérnet evangélikus telepesei Vas-, Györ-, Moson- és Pozsony megyékböl
származó magyarhoni és nem birodalmi németek voltak, akik előtt sem
a magyarság, sem a magyar nyelv nem volt olyan ismeretlen, -mint a kint-
ról érkező nemetség előtt.

1740-ben azonban Gyönk magyar és nérner evangélikusai is közös lel-
készt választanak már. Érezték a különbözö származás és anyanyelv mellett
is összetartozandöságukat s felismerték, hogy a közös veszedelemmel szem-
ben az egyesülésben van az erő. Ha nem érezték volna összetartozandósá-
gukat maguktól, éreztette velük az ellenség, mely mindkettöjüket egy-
formán üldözte és elnyomta. Azelsó közös lelkész, Kelemen Márton alatt
s még inkább utódai alatt a vármegyének állandóan tüske volt a szemében
a Gyönkön álló 2 evangélikus imaház, A magyar oratorium ot Kelemen
Márton építtette fel újonnan s látta el a régi kis csengetyű helyett egy
Pillich Mátyás veszprémi süveggyártó által ajándékozott nagyobb harang-
gaL Pelumbiny Sámuel alatt (1777-17&3) a vármegye egyszerűen kimondia,
hogy képtelenség, hogy Gyönkön .két evangélikus templom álljon, Ekkor
kezdenek a gyönki evangélikusok foglalkozni azzal a. gondolattal, hogy
közös templomot építsenek. Palumbiny meg is kezdte a templomépítést,
de majd csak az 1783-ban Várpalotáról Gyönkre került, derék és kiválq
Horvéth Sámuel lelkész (1783-1787) fejezi azt be. Az. új templomot 1785
Advent IV. vasárnapján szentelték fel Isten házává.

. Sok nehézséget kellett Horváth Sámuelnek legyőznie, míg a templom-
avatás napját megérhette. Sok vita targyát képezte már elődje alatt az,
hogy hol építsék fel a' templomot, 3 magyar vagy a német f'aluban-e.
Mikor már befejezéshez érkezett a, templomépítés, a külsö ellenség gördí-
tett mindenf'éle akadályt az útba, A helytartótanács nem engedte meg
addig a toronynak a templomra helyezését, míg rnínden evangélikus le nem'
fizette minden adóhátrálékát. Mikor kifizették, újabb összegeket követel-
tek tőlük. Azt is kifizették. Horváth Sámuel' lelkész, ki különben irodalmi
munkásság ot is fejtett ki s akitől tudományos és gyakorlati irányú egy'
házi munkákon kívül )kiválóan értékes egyháztörténeti feljegyzések is szár-
maznak, szinte elkeseredéssei jegyzi fel erről az, időről: "Valóban oly álla-
potban éltünk, mellyben majd minden, valaki tsak száját mozdéthatta, elle-
nünk szegezte kezivét.' Más nehézségek is akadtak, mint pénz vagy I11Ull-
kások hiánya. Elgondolható, hogy mily nagy volt az öröme a gyülekezet-
nek és lelkésznek, mikor ennyi nehézség és akadály után a gyüle\ce'l'et
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átadhatta rendeltetésének az új templomot a helybeli és körnvékbeli nota-
bilitásole és szarnos lelkész jelenlétében.

Ha régi sárgult lapok fejjegyzésein keresztül megelevenednek lelki
'szemei'nkeJőtt templomot, parochiát, iskolát, tanítólakot építő, orgonát,
harangot szerzö, Iuvarokkal, kézi munkával sürgölődő segítő gyülekeze-
teink és elődeink, szinte megszégyenítö az az áldozatkészség, egyház-
szeretet és hitbeli buzgóság, mellyel ezer nehézség és akadály között épí-
tették fel azt, amit örökségként az utódokra hagytak. De sok buzditás és

elköteJezés is reilík ebben az utódok számára. . .
, A türelmi rendelet-megjelenése után a gyönki gyülekezet élete is

nyugodtabban folyt, mint általában minden gyülekezetünké, Miután Hor.
váth Sámuel lelkész alatt közös templom és parochia építése által a két
gyülekezet most már szorosabb kapcsolatba került egymással, Horváth
a lelki élet terén is igyekezett a hiányokat pótolni és egységes szekasokat

bevezetni. Megszüntette azt a csúnya szokást, hogy az úrvacsoraosztásnél-
mind egyszerre állj áll< körül az oltárt. Csak tizes csoportokban engedte
őket az oltárhoz s csak akkor jöhetett új csoport, ha az előző már a
helyére ment. .

A gyönkievangéIikus gyüíekezet több értékes családdali aj ándékozta
meg magyar hazánk középosztályát s több értékes tudóssal a magyar
szellemi életet. Innen indult el a Lehrés Gerhardt,családokbói Lehr 'And-
rás, a kiváló bonyhádi gimnáeiurni ta.nár,fia volt Lettr Albert budapesti
tanár, Arany János Toldijának kivéló magyarázója. Az ö fia volt Tolnai
Vilmos, a pécsi egyetem volt professzora. Gyönki gyülekezetűnlebe vezet
vissza Kapi Gyula volt soproni kiváló képezdei igazgató és Kap; Béla
dunántúli püspök családfája és sok más családé, rnely értékes férfiakkal
ajándékozta imeg a magyar középosztályt. '

Egyébként a gyöoki kétnyelvű gyülekezet is bizonyító erejű példa
:3 mellett, hogy a különbözö származás és népiség mellett itt-ott felmerülő,
súrlódásole mindenkor leküzdhetök, ha az evangelium krisztusi szellemét
engedjük érvényesülni' és úrrá lenni a lelkeken.

Schmidt 'i~H.O$.

Végzet vagy gondviselés?
Gyakran hallani napjainkban: az ember ma nem lehet más, mint tei«:

lista. Mert ha széttekint akár a hadműveleti területen, akár a bombatárna.
dassal sujtott vidékeken, mindenütt azt látja, hogy minőségre való tekintet
nélkül, erkölcsi, rnüveltségi, tehetségi értékre való tekintet nélkül. süvít
a golyó sa· bomba és kíszárníthatatlan véletlen alapján talál el valakit
vagy kímél meg valaJtit. Lehet, hogy valakit ártatlan gyermekként ér utól
a halál, míg a börtön- és kocsma töltelék megmarad, a szerínt, ahogy a Sors
könyvében meg volt írva. Ennek alapján nincs más magatartás a modern
Fatalista számára, mint az, hogy sorsában megnyugodion. mert ami érte,
másként úgysem érhette volna. S ha az után kutatunk, hogy mi a mérték
és mi a történések végső mozgatö rugója, míneíc az alapján történik a sors-
osztás, akkor il felelet az rá: a szeszélyes sors vagy végzet, a f átum hozta
így magával. Ma, amikor széles embertömegek járnak a halál partszeg é-

lyén azok közül, akik hadműveleti területre vonultak el, vagy .azok közül,
~kik bombatámadás-sujtotta vidéken laknak vagy még a bombázás nem
érte őket, sokan vannak, akik' halálfélelmüket és bizonytalanná váló életű-
ket így próbálják megnyugtató' felelethez juttatni: akárhogy lesz velük,
jö lesz, mert máskép Úgysem lehetett volnai A, sors vkeze vissza nem
tartható.
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Régóta igyekszik az ember feleletet adni arra a kérdésre, hogy milyen
feltételek szerint alakul a sorsa. A napkeleti bölcsek, akik a gyermek Jézus
elé járultak, az Újszövetség eredeti szövege szerint mágusok voltak, -aki!.,
mint csiljagjósok, a megmásíthatatlan végzet emberre való tekintet nélküli

'uralma alatt gondolták el az ember életét, s az előre megírt sorsot az ég'
jeleiből vélték megismerni. . .

. Hasonló gondolatkörben mozogtak a stoikusok is, amikor mindent ~
kikerülhetetlen Sors és végzet szigorú törvényszerűsége alapján magyarázo,
LlI<. Ez a törvényszerűség azonban logikai szükségszerűségg et történik.
Ennek alapján a stoikus bölcset akármi éri is, abban feltétlenül megnyugszik,
rnert hiszen a történések mindig szükségképen következnek be, hiszen ei.
a szükségszerűség egyúttal észszerűség is, ami az észszerűség törvényei sze-
r int .élni akaró bölcsnek éppen a Iegrnegnyugtatóbb sorsot jelenti.

Az emberi sorsmegoldások másik típusát a mohsmedénizmus jelenti,
amely szerint Allah, a keleti kényúr mintájára elképzelt lsten, előre meg-
határozta a történéseket. Övé a világ, joga van rendelkezni benne. Ami van
és végbemegy, az nem történhet másként, 1111ntAllah akarata alapján. Ezzel
szemben pedig az embernek! egyedül a "kizmet", a megnyugvás az egyetlen
lehetséges magatartása, mert az "Allah hatalmas" gondolat sze rint az ő.
akarata f átumszerű feltétlen szükségszerűséggel bekövetkezik, s vezért az
igazhitü moharnedán csak teljes megadással tekinthet ezekre a történésekre,

Ezek a megoldások különböznek ugyan egymástól, azonban azonos
bennük az, hogy az emberre való tekintet nélkül, akér ellene, akár iavára:
rideg közömbösséggel mennek végbe az események, s egyedül a változna-
tatlanság, szükségszerűség ·a hangsúlyos. Amint egy sorshúzás eredménye
sincs tekintettel azokra az emberekne, akik inög ötte esetleg tönkremennek.
vagy ellenkezöleg : nyernek, a sorsvetö kerék pereg s vak véletlennel dönt
tízezres értékek sorsáról, eldől III sorshúzás személyre való tekintet' nélkül;
A f átumszerű sorsmegoldásokban az ember voltaképen csak egyszerű tárgy.
ami felett akár az előre megírt vaksors. akár a logikai szükségszerűség ,
akárr az "Allah hatalmasv-gondotat kénye-kedve uralkodik. Igy érzik magu-
kat a Sors játékszereinek azok a modern fatalisták is, akik ma a pogány
végzet-hit alapján törődnek bele' a sorsukba.

Ha a keresztyénség oldaláról tekintünk erre a problémára, akkor II

végzethités a keresztyén gondviselés-hit közötti különbség a maga telles
egészében tárul fel lsten igéjében, s annak legtömörebb, summájában: "úgy
szerette lsten a világot, hogy az ö egyszülött Fiát adta' érte, hogy valaki
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Ján. 3, 16,) lsten.
a szeretet Istenének nyilatkoztatta ki magát. Ennek a szerétetnek ar záloga
.Iézus Krisztus, Istennek emberré lett szeretete, benne ábrázol6dott 'ki aa
istenség. testiképen. ő lsten kirnetszett bélyege, aki rnegrnentésünkért lett
testté és lakozott miközöttünk a mi embervilágunkban. A szeretet Istené-
nek a kezéből vesszük tehát életünket, halálunkat, üdvösségünket, minde-
nünket. A lényeg nem az, hogy ellenségem káromra, pusztulásornra tör,

. nem is az, hogy rideg és könyörtelen világfölényes gesztussal elnéz felet.
tern, a féreg felett, s nem törődik velem, csak egyedül a mag a változnatat-
lan akaratát viszi véghez, - nem, hanem a lényege: a szeretet. Feléje
mondhatom igazán: "Gondviselő jó Atyám vagy, 6 éru édes Istenem ... "
Mert 3Iki Egyszülöttjét adta érettünk váltságul, az ennél szívenütöbb
bizonyságát nem is adhatta szeretetének. Krísztusban lesz bizonyossazgá
az, hogy lsten üdvösségünk javára Vezeti életünket, hogy gyermekeit sze-
retö Atyaként viseli gondiinkat. 'Akikben ·Istenneí{· ez a.kegyelmes volta
iránta val 6 szerétetet fakaszt, akik benne hisznek és bíznak, azoknak n1Ín-

den javukra van. (Róm. "8, 28). Ö tudja, hogy mikor kell elvennie életünk
valami külső támaszát, hogy Ö legyen a ,.mi egyetlen belsö támaszunk.
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'ú tudja, hogy mikor kel! rombadöntenie valamelyik bálványunkat, hogy
O lehessen igazi Isten a mi számunkra. Ö tudja, hogy milyen megrázóan
kell belenyulnia az életembe, mekkorát kell ütnie rám,' hogy megtérjek ..
Mindez azonban nem arra szolg ál, hogy Isten a maga hatalmát kiélie raj-

. tunk embereken, s kerlátlan erejét ránk való tekintet nélkül pattogtass.a
a mi rémületünkre, hanem azért jön ránk szenvedés, próba, intés, büntetés.
mert nem akarja a bűnösnek halálát, hanem azt akarja, hogy az meg-
térjen es éljen! A féltő szeretet indítékából jön felénk ostorral az Isten!
igy lehet a hívőknek valóban minden javukra, akár szenvedés, akár öröm
legyen is az, amit a gondviselő Istentől kapnak!

. Ha így tekintünk Istenre, akkor a halál sem azt jelenti számunkra.
hogy "a sors könyörtelenkeze utolért" minket, hanem a halál is azt á, mély
'értelmet kapja, amiről Pál apsstol írt: "Ha élünk, az Urnak élünk és hi!
meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, rninden-
képen az Úréi vagyunk." (Róm. 14, 8.) Amint az életet, úgy a halált ís
Isten kezéből vesszük. A fenti Pál apostoli mondat szerint nem az a lénye-
ges, hogy élünk-e, vagy halunk-é, hanem az, hogy Istennel való visze-
'nyunk háborítatlan legyen. Az az emberi értékelés, amely az életbenmara-
dást jónak és a halált rossznak tartja, nem azonos Isten igéjének az érté-
kelésével. amely az Istenhez való viszony felbomlását tartja rossznak, .és
Jónak e viszonynak Jézus Krisztusban való rendezödését. !gy tehát nyom-
ban megdől az a vélemény, hogy akit bombatámadás megölt, vagy aki
'hősi' halalt halt, azt rossz érte, S aloi életben maradt, azt 'esetleg igaz-
<ságtalanul jó érte. Istennek nem ez a mértéke. !gy csak az. gondolkoz-
'hat, akinek az élete végzetesen e világi beállítottságú, s nincs egyebe földi
vcnatkozásán kívül. Mert lsten nem az élőt tartja "szerencsésnek" és nem
.a holtat "pechesnek", hall1em' meszelt sírnak, tehát kívülröl ékesnek, de
'belülről rothadást magábafoglalónak tartja a kárhozat felé rnenö élőt, S

'halálában is jótetszésevel és örökélettel fogadja a Krisztusban' megváltott
-és megigazított bűnöst!

Mi igazolja tehát sorsunkat? Az emberre tekintettel nem levő. változ-
'hatatlan szükségszerűséggel bekövetkező végzet? vagy a szeretet Istenének
'll gondvíselő Iceze P Az erre való' felelet a hit felelete, s nem intellektuális
tudás kérdése. Isten azonban a modern pogány végzethit követőit s erre
hajló ó-ernberünket szüntelcn hivogat ja igéjének il sötétben fénylő nagy
csillag'ával a Krisztus elé borulásra, hogy az ő lábainál ismerjük meg Istent,
a szerétet Istenét, a mi Gondviselönket, aki akármit hoz reánk, próbát, örö-
möt, életet, halált, a féltö szeretet indítékából hoz reánk mindent, isvunkre
és megmentésűnkre, s ezért mind jó nékünk, amit Q tesz, Felé szálljon·
nehéx időnkben megrettent szfvürik hitvallása:

"Mind iá, amit lsten tészen,
Szent al Ő essretie;
E hit hlv gyámoJom lészen
S szivemet megnyugtatja
Van Istenem,
Bár ellenem
Támadion veszéiy s flatái,.
Peltegyverkezve talá!."

Dr, Otllyk Ernő.
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SZÉLJEGYZETEK
Az egyház világhelyzetéröl
írja idei püspöki jelentésében Túróczy
Zoltán: "Mikor a politika tényleg
korrnányozni akar s nemcsupán .'át-
evezni realpolitika citnén a lehető
legjobban az adott lehetőségek kö-
zött, mikor tehát nem az, életkörül-
mények irányítják a politikát, ha-
nem a politika akarja átformálni az

'életet a maga képére és hasonlatos-
ság ára, mégpedig' nemcsak gazdasá-
gilag vagy szervezetileg, hanem lelki
síkon is, akkor mindig két igénnyel
lép a politika az egyház elé. Az
egyik a depolitizálás igénye, amely
azt akarja, hogy az egyház marad-
jon a maga szorosan vett "egyházi"
munkaterületén, a templomban, tisz-
telje ott az Istent, keresse és keres-
tesse a mennyet, de a földet hagyja
békén, mert ez a politikusoké. -
A másik a politizálás igénye, amely
azt akarja, hogy az egyház álljon
sorompóba a politika céljainak szol-
gálata végett. Mindkét igény tulaj-
donképen az egyház jelentőségét
mutatja. Akik ki. szeretnék kapcsol-
ni az egyházat a politikából, azért
teszik, mert úgy ítélik meg a hely-
zetet, hogy az egyház hatása nem
elhanyagolható tényező. Akik be
akarják kapcsoini az egyházat a
politikába, azok is azért teszik, mert
úgy látják, hogy az egyház annyira
be van gyökerezve az emberiség lel-
kébe, hogy nem lehet addig meg-
nyerni az emberek lelkét, amig meg
nem nyerték az egyházat.

Egyik próbálkoz ás sem könnyű.
Akik depolitizálhatónak gondolják
az egyházat, elfelejtik, hogy az egy-
ház nemcsupán papokból áll, hanem
hívekből is, a papok politikai félre-
állítása tehát még nem jelenti az
egyház politikai kikapcsolását is, az
egyházhívek depolitizálása pedig a
nemzet olyan tekintélyes törnegének
kikapcsolását jelentené, hogy az sem
nem lehetséges, sem nem kívánatos.
Elfelejtik azt is, hogy sohasem lehet
Isten igéjét úgy hirdetni, bármilyen
óvatosan Kerül is az igehirdető min-
den napi vonatkozást, hogy az má-
nak szóló üzenetté ne válhassék. A
denolitizáló törekvés tehát lélektani
és -logikai szükségszerűséggel előbb-
utóbb e:;yházel!enesség-be csap H,

mert be kel! látnia, hogy az egyház:
pclitlkátlanítása nem megy az em-
berek elegyháziatlanítása nélkül.

Akik politizálni szeretnék az:
egyházat, elfelejtik, hogy az egyház
nem a papoké, még önmag áé sem.
Papjai talán eladhatj ák, de- jogos
tulajdonosa, az egyház Ura, nem
hajlandó erre. Ö a vőlegény és férj
kizárólagosságával tart igényt az
egyházra, s házasság törésnek tekint
nunden olyan vele kapcsolatos tö-
rekvést - jöjjön az akár kívülröl,
akár belülről az egyházból, - mely
ezt a kizárólagossági jogot érinti.
Ha az egyház a maga történeti
megjelenési formájában Ura iránti
Feltétlen.hűségéről elfelejtkezik, rnin-
dig- teremt magának szent maradé-
kot, mely ezt a hűséget képviseli.

Krisztusnak joga van ahhoz, hogy
ilyen magatartást tanúsítson s ilyen
magatartást követeljen is az egy-
háztól. Aki megparancsolta övéinek,
hogy adj ák meg a császárna,k,ami
a császáré (Luk. 20, 25), .,. annak
emberileg is joga van ahhoz, hogy
megkövetelle Istennel, azt, ami az
Istené (Luk. 20, 26), s hogy felhatal-
mazza övéit a felsőbb' hatalmasság-
gal való olyan szembeszéllásra,
melynek indító oka és célja nem lá-
zadás, hanem magasabb fegyelem
alá való vetettség, rnely igy tud
szólni: "Istennek kell inkább enged-
ni, hogynem az embereknek." (Csel.
5,29.)

A kötelező polgári házasság
eltörlésére irányuló mozgalorn kap-
csán írja évi jelentésében Tűróczy
Zoltán, a tiszai egyházkerület püspö-
ke: .,Abban, hogy". a bajok lueg,
varinak és hogy ezeken segiteni
l.ell, minden keresztyén felekezet
egyetért a javaslat benyuitóival.
Hasonlóképen egyetértünk a házas-
ság egyházi megáldása fontosságá-
nak látásában is." A püspök mégis
"aggodaloml11al nézi a javaslat be-
nyuj tását", mivel "a bajokon nem
lehet segíteni a kötelező polgári
házasság eltörlésével, hanem CSUpáll
oly rnunk ával, amely e bajok gazda-
sági és lelkületi okait küszöböli ki".
Oe állást 'foglal a javaslat ellen
azért is, mivel egyházpolitikai har-
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cok Fellobbanásától, sőt belpolitikai
bonyodalmaktói is tart. Ezenfelül a
javaslat veszélyezteti a házassági
jogegységet és életbeleptetése a há-
zasság terén újból iogbizonytalan-
ságot eredményezne. - Túróczy
Zoltán püspök megnyilatkozására
örömmel hívjuk fel olvasóink figyel-
met rnult számunkban közölt, ha-
sonló 'tartalmú tanulmányunk kap-
csán.

A "világkataszlrófákról
;és csodás eseményekről" terjesztett,
.mult számunkban általunk is ismer-
tetett éselítélt ióslások ellen foglal
.állást a "Nemzdi Újságv-ban dr.
Orbán László katolikus teológiai ta-
tiM. Szerinte a sokak által terjesz-
tett, a háború kimenetelét jósolgató
'röplap nem kivonata, hanem. lelki-
ismeretlen elferdítese Csizmadia J.
.ny. plébános 1936-ban megjelent
könyvének, Viszont szerinte "a; könyv
hitele a behatóbb vizsgálat előtt ma-
gától dőlt meg". Ugyancsak állást
foglal a "Reggeli Magyarország"-
ban Sinkó Ferenc is a láz, ellen,
"amely most erőt vesz nem egyszer
.a törnegeken. amikor hol Kaszap
Istvánt és Prohászka Ottokárt lát-
ják lebegni Székesfehérvár felett,
küzdve az angoisiász bombazök el-
len, hol középkori asztrológusok,

• l101 keresztény szentek jövendölései-
ben keresik a háború végének az
időpontját." "Nemcsak a hittudós-
'nak, minden keresztény ernbernek
küzdenie kell ez ellen a láz ellen.
A tömeg, amely hiszékenyen kap
minden szóbeszéd után, ha meg-
'nyugtatót lát benne, ugyanolyan
gondolkodás és kritika nélkül mond
majd ítéletet az egész keresztény
tanrendszerröl, ha kiderül, hogy
ezek az allítólagos jövendölések
tele voltak tévedéssel, nalvsággal

<il,', hamissággal... A:l\i akar, árn

I
higgyen jövendölésekben és látomá-
sokban, de ne igyekezzék hitelüket
a keresztyénséggel alátámasztani,
mert az, amit a tömegek állítólagos
jövendölésekben keresnek, semmiben
sem különbözik az asztaltancotta-
tás tói és kártyavetéstöl."

Munkába állt a nép,
mert nem tűrheti, hogy dologtala-
nok serege lebzseljen szerteszét ak-
Imr, amikor vér és verejték hull
mindenütt a fennmaradásért és a
drága emberi életért. Rendeletek
szótítiák munkába azokat, aik1knek
nagyrésze talán a csendes, boldog
nyári semmittevés örömeit tervez-
get te. A munka mozgalmának ne/il
szabad határokat ismernie, minden-
kit, aki egészséges, zászlaja alá kell
szólítania. Mennyi a munkaalkalom
és meanyire kell a munkás! Meik-
kora a feladatok gondja és mekko-
ra a felelősség a mulasztások miatt!
Ha a magyar nép- minden tagja,
valami szerit nemzeti csoda folytán,
ráébredne életünk hatalmas titkára
és önként 'kezdené meg a szolgála-
tot és ha mindenki, aki már eddJig
is benne állt a termelés sokszor
borzalmasan nehéz és fárasztó folya-
'matában, érezné, hogy mi minden
függ minden lépéstől, minden aka-
rattól, minden kihasznált perctől,
micsoda nagyszerű szellemi tnegúiu-
lás kezdődnék ezzel a fizikai munke
mozgalommal. Bizonyosak vagyunk
afelől, hogy sokan minden rajongás
nélkül áldnak új munkahelyük re,
szavukban lesz valami f'ogcsíkorga-
tás-féle és közülü:k, így hisszük, so-
kan, nagyon sokan lesznek olyanok,
akik meg-tisztulnak ez eddig került
és nem Ismert munkától. Azért kez-
dödiék csak a nagy belső harc ma-
gunkért és mindnyájunkért, hogy
ezzel kez dődjék meg átalakulásunk
a dolgozók Magyarországává!

KONYVEK
Bókay János: Hősnő. Budapest,

üj Idők Irod. Intézet kiadása. -
Bókay ú] regénye újabb jelentős
állomás írói pályáján. Mint eddig

,is, most is a nagyvárosi életből
veszi témáját. V égeredrnényben
egyszerű, "hétköznapi" történet az,
lJ0gy a gyárüzemben dolgozó fiatal
asszony mint az új, lenyügöző egyé-

niségű vezérigazgató titkárriöje sú-
lyos lelki válságba kerül s azután
ezt nehéz betegség árán legyőzve,
visszatalál férjéhez a családi bol-
dogságba. De ezt a "nyárspolgári"
témát Bókay nemcsak jól megfi-
gyelt, bár 'kissé kiélezett alakok
rajzával tudja színessé tenni, hanem
beleviszi a modern munka-etika



sodró lendületét is. A keresztyén hit
nem szól bele az életformálásba, S
.ahol 'a szerzö utal rá, inkább csak
.díszítö arabeszkként hal A regény
ennyiben is "modern". Mégis szí-
vesen olvassuk mert fordulatos
meseszövésével, élénk elöadásával
mindvégig leköti a figyelmet. r.

Seidel 'na: Az egyetlen Út. Bu-
dapest, Üj Idők Irod. Intézet ki-
adása. - Ina Seidel azok közé a
német írónők közé tartozik. akik
ügyes meseszövésseI érdekf'eszitö
témát tudnak párosítani. Ez már
második regénye magyarul. Az első
("Hívtalak") történeti témát vá-
lasztott és a francia forradalom ide,
jébe vezetett. E mostani regénye
az első világháborúkitörésének
napjaiba vezet s a megoldást az
adja, hogy főhőse, egy hegedűmű-
vész, akit családi terheltsége má r,
már. az őrületbe kerget, önként je-
lentkezik katonának. A túlhajtott
individualizmusból a közösségriek
való önkéntes magunkat alárendelés
vezet a gyógyulás útjára. Ezzel a
megoldással a regény belekapcso-
lódik korunk világszem életébe. A
regény meseszövése érdekfeszítő, a
téma lélektani beállítása is nagyon
.ügyes, csak a megoldás nem meg-
győzö. r.

Sinka István: Fekete bojtár val.
lomásai. II. kötet. Budapest, Magyar
Élet kiadása. - A "Fekete bojtár
vallomásaiv-nak első kötetéröl azt
írtuk, hogy egyik legmegrázóbb
könyv. A második kötetröl ugyan-
ezt kell írni. Az alföldi mezőgazda-
.sági munkás elesettsége belőle is
lélekbemarkolóan és lelkiismere-
tünkhöz szól. De talán nem is ez a
legmegdöbbentőbb. Még sokkal meg-
rázöbb az, hogyan tartja fogva az
egyre inkább hírnevet szerző "fe-
kete bojtárt" saját elesett sorsa és
hogyan omlanak össze jószándékú
megsegítő kisérletek is - osztály-
ellentéteink kegyetlen' realitásán.
'tetézi ezt még az osztályellentéttel
Járó sokszor mébtány talan, sokszor
igazságtalan megnyilatkozás: mind-
ez elkeseredetté és érzékennyé (akár-
hányszor igazságtalanul érzékennyé)
teszi Sinkat. Ez végigvonul könyvén
és nem teszi azt könnyű vagy ép-
penséggel élvezetes olvasmánnyá.
De aki e keserű megjegyzések miatt
hajlandó szemrehányást tenni Sin-
kának, gondolja meg a sorsot. me-

lyen átment, és hogy e sorsért va-
lamiképen felelős az egész magyar-
ság és felelősek éppen azok is, akik

;_. legszívesebben tesznek szemre-
_hányást. Sinka könyve minden esetre
korunk legtanulságosabb 'dokumen-
.tumai közé tartozik - Hellyel-kez-
zel feledhetetlen szépségek rejtőz-
nek Sinka írásában, így 1,ü1ö~eR
amit feleségéről, arrnak haláláról,
családjáról, valamind vésztöi házá-
ról íro Ezek a részek irodalmunk
gyöngyszem ei közé kívánkoznak.

K.
Kernis Gyula: Magyar filozófu-

sok. 2. kiadás. Budapest, 1944.
Frankin Társulat. Ára: 18.- P. -
Két hosszabb értekezés s akadémiai
beszédek gyűjteménye a közelmult
magyar filozófiai íróiról. Vajjon
magyar filozófusokon azokat a gon-
dolkodókat értjük-e, akik filozófia-
Iukat magyar nyelven írták meg és
munkásságukat legnagyobbrészt ma-
gyar viszonyok közt fejtették ki,
vagy pedig elsősorban azokat, eset-
leg csakis azokat, akik a magyar-
ság géniuszának legmagasabb fokú
tudatesitói ? Szerzö kétségkívül az
első értelemben érti könyve elmét
s ilyen értelemben mutatja be a
magyar filozófia néhány kíváló kép,
víselöjét. Pauler Ákos rendszerét
alapos tag laláson túl mélyenjáró
kritika! megjegyzésekkel kíséri,
nem kívülröl, egy másik filozófia
külsö állaspontjaról kritizálja, ha-
nem egyedül helyes és igazságos
módon: önmagából. Azt igyekszik
kimutatni, mikor nem felel meg s
mennyiben, saját elöf'eltételeinek .
A többi gondolkodo rnunkásság át
hasonlóképen szakavatott gondos-.
sággal ismerteti, mindegyiknek sa-
játos emberi, szellemiarcélét igyek-
szik megrajzolni. F; S.

Tammínen Kauko Veikko: Vj
reggel, új kegyelem. Györ, Harang-
szó kiadása. - Tamminen helsinki
csperesnek a finn rádióban elhang-
zott reggeli elmélkedéseit Molnár
Rudolf fordította le. A rádió meg-
határozta ezeknek az elmélkedések-
nek a je!legét. A "rác1iógyü:ekezet"
határozatlan összetétele kövctkezté-
ben a szerző egészen egyszerű és
elemi igehirdetésre törekszik. De
minden sallangtol mentes egysze-
rűség ében is valóban evangéliuru-
hirdetést ad: például nekünk is,
akik sokszor inkább egy-egy "szel-
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lernes" szóképet vagy ötletet' te-
'szünk az igehirdetás közporitjává,
rnint az evangelium egyszerű, de
élettel teljes kincseit. Tamminen el,
mélkedéseí remélhetőleg nálunk is
eljutnak sokak kezébe: megérdem.
lik, hogy szorgalmasan használjuk
őket. A fordítás jó, csak helyen-
ként érezhető némi nehézkesség. K.

Rab Gusztáv: Mennyei avaléÍs.
Budapest, Üj Idők Irod. Int. - Egy
idő óta a pszichoanalitikus regény
á divatos irodalmunkban. Ennek a
műfajnak terméke Rab könyve is.
Esemény alig van benne, mindössze
egy reggel történetét mondia el,
amelynek egyetlen mozg ást .ielentö
mozzunata van: a bátyja doktor-
avatására frakkinggombokat köl-
csön kérő kisdiákot elgázolja a vil-
lamos. Viszont az esemény elökészf-
tése során az egész család lelki
keresztmetszetét rajzolja meg az író
tagadhatatlanul művészi eszközök-
kel, egyéni izzel, és választékos íz-
léssel. Hogy Rab nem kelt máraí.
okozta csodálatot stílusával, nem Je-

~enti azt, hogy az író analizáló kész-
séaét és elóadóképesség ét ne érté-
kelnők. Apró moz ai'kokbó l állítja
össze a család lelki képtárat tónus-
b311, lcarakteriz alásban, hangulatban
egyaránt sikerrel. Noha szerkesztöi
technikája miatt a képek szétesni
készülnek, mégis sikerül egybefog-
nia őket, úgyhogy végeredményben
e kötetben is továbbfejlődést kel!
látnunk az író pályáján. A. E.

'Kiss Sándor: Péter apostol rlléÍ-
sodik levelének magyarázata. Pápa,
1944.. - Péter első.levelének magya-
rázata után most a második levelet
adta közre a szerzö, hogy vele még ,
könnyítse a gyakorlati bihliaolvasó
munkáját, Gondos, a 'keresztyén
életre figyelő, alapos és mégis jól
érthető magyarázat. A levél kelet-
kezesének problémái nem kerülnek
széba. Kiss S. csak az előttünk f'ek-
\'Ő szöveget nézi. írása így jól hasz-
nalható a gyülekezeti építő munká-
ban.' Kerner.

Szeride Aladár: Süss föl nap!
Ifiúság i nép költésí gvüitemériy. :1
kötet Budapest, Turul-kiadás, --
J,z idei könyvriap egyik legielentő-

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic, Dr. Karner Károly.

sebb terméke Szeride Aladár "ifjú-
sági népköltésí gyűjteménye". Több
rnint a fele népmese, melyeket a
szerzö különböző gyüjteményekből
válogatott össze oly módon, hogy
a különf'éle tájak meséi aranyosan
legyenek képviselve. Oe a mesékerr
kívül vannak benne daikarírnek, ta-
lálós rnesék, tréfák és csúfolódó ver-
sek, balladák is. A versekhez közli
a gyűjtemény a' dallamot is. Igy
rendkívül gazdag és sokszínű, szí-
vet-lelket gyönyörködtető gyüjte-
rnény van előttünk. Szende Aladár
az előszó szerint didaktikai szem-
pontok szerint állította össze anya-
gát, hogy végig lehessen kísérni a
gyüjtemény segítségével a gyerme-
ket a kezdődő érdeklődési f októl
egészen ifjúkoráig. Igy könyvét
nem is annyira a gyermekeknek
mint inkább a szülŐoknekszánta:
Valóban, a felnőttek is gyönyörű-
séggel veszik kezükbe. A gyerme-
kei, érdeklődését pedig annyira le-
köti, hogy ki sem engedik kezük-
ből. Igy e gyüjt-emény pompás se-
gítség a "magyar elvű nevelésv-hez.

r.
Jlirventus Arvi: A menny ei mes-

ter. Regény. Finnből fordította Ko-
dolányi János. Budapest, Turul-ki-
adás. - Nagy öröm, hogy Járven-
taus-nak, a kiváló finn papköltönek
ezt a regényét is olvashatjuk ma-
gyarul, még hozzá olyan kongen.iá-
lis fordításban, rnint amilyen Kodo-
lányié. A regény egy északi f.inn
városba visz bennünket, ahol 'a
koporsókész ítő fia. J;JI(si éli nehéz,
szegényes viszonyok közt : hétköz-
napi, de a költö meglátásán keresz-
tül átszellemiesitett életét. A gazdag-
svéd patricius-család lánya szemct
vet a szegény fiúra, de szerelrnülc
nem teliesedhettk ki s v(:gül is rom-
lásba dönti, söt a búntényen keresz-
tii! tébolyba kergeti a fiút, aki egész'
életét e szerelernre teszi fel, A finn
kísváros élete, il szegény finnés a
gazdag svéd patricius-családok ellen-
téte az első világháború előtti idő-
ben, a lelkiismeretfurdalás megren.
dítö rajza teszik Iejket gazdagító>
olvasmánnyá J arventa [IS regényét.

K.

Be roas-n yomda- Uzsaly ~. Konee (Harangszó lIyomdája). Györ, Andrássy-úl 24.
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Maeter!inck: A termeszek élete.
Budapest, Franklio Társulat. M.-t a
müvelt közönség a legnagyobb írók
között tartja számon színdarabjai és
egyéb legmagasabb irodalmi szintű
írásai miatt. Ez a könyve a terme-
szek, a fehér hangyák világát tárja
fel nem a természettudós száraz
pontosságával, hanem a tudományos
anyaggal is játszi könnyedséggel
megbírkózó író, ügyességével, rnűvé-
szi intu.ciójávaj és szerkesztő kész-

-~~~'-----r-------------!

ségével. Hallatlanul érdekes olvas-
mányez az írás, az isteni gondvise-
lés csodálatos titkait tárja fel a'z
olvasó előtt, amikor a teremtés ta-
lán legintelligensebb állatának az
életét, berendezkedéseit, szokásait
mutatja meg. Az egész ,könyv egyet-
len utalás a legfőbb értelem, a Min-
denható felé, akinek terveiben benne
él a mikro- és a makro-kozrnosz
egyaránt. A. E.

Olvasóinkhoz!

Férfiak csendeshete.
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a "Keresztyén Igazság" szerkesztösége.

A napilapok és folyóiratok terjedelmét újból megállapító miniszteri
rendelet érzékenyen korlátozia folyóiratunk terjedelmét. Fájdalommal vál-
latluk ezt a jelenlegi szükség szülte áldozatot. Igyekezni fogunk azonban
arra, hogy folyóiratunkat a cikkek Jó megrálogatásával, terjedelmük rö-
vidítésévet és tartalmuk tömörebbé tételévei a csökkentett terjedelem elle.
nére is aktuálissá és váJtozatossá tegyük, hogy továbbra, is teljesithesse
annyira szükséges szolgálatát egyházunkban.

Kérjük ehhez olvasóinknak, evangélikus hittestvéreinknek megértő
támogatását, áldozatos szeretetét,

Hittestvéri üdvözlettel

Az Evangélikus Testvéri Szolg álat férfiaink csendeshetét ez évben
augusztus 21-én estétől 28-án reggelig rendezi Gyenesdiáson ' (Keszthely
mellett) az Evangélikus Belmissziói Otthonban ("Kapernaum" lelkészüdülö).
Teljes ellétás díja az egész hétre mindössze 45 P és a liszt-, zsíro, cukor-
adagok Erre a rendkivüli alkalomra különös mértékben hívjuk fel olva-
sóink figyelmét! Felvilágosítás, [elentkezés: Evang. Testvéri Szolg álat,
Budapest, 1., Verböczy-u, 28;

Láthatatlan konferencia.
Az Evangélikus Testvéri Szolg álat szokásos 'augusztusi konferenciáját

a háborús nehézségek miatt "láthatatlanul" rendezi. Egészhetes evang éli-
záció és befejező teljes csendes nap anyagát adja ki ehhez könyvelakban,
aug. 8--15. közti felhasználásra, A "Csendesedjetek el" c. könyvet minden-
kinek megküldi, akii egy lapon sürgősen kéri. Ára: önkéntes adomány.
Cím: Evangélikus Könyvkiadó, Budapest, VIlI., Hársfa-ú. 33.



a Keresztyén Igazság kiadványai:
Olvasd!

Dr. Luther M.:

Prőhle Károly:
Groó Gyula:
Balikó Zoltán:

" "Scholz László:
Dibelius Ottó:
Kamer Károly:
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" "Kiss Jenő:

Scholz László:

Terjeszd!

Igy imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád-
kozáshoz. II. kiadás. 60 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 30 fillér.
Halál, feltámadás, örökélet. 30 filL (II. kiadás.)
Győzelem földjén. 20 fillér.
Hősök, kereszivének, 30 fillér.
lsten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fill.
Jézus Krisztus egykor és most. Elfogyott.
Evangélium, magyarság. 10 P.
Isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
fűzve 10 P, kötve 14 P.
Máté evangéliuma. Elfogyott.
Al/am és felsőbbség. 1 P.
Halhatatlanság vagy feltámadás. 1.20 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 3 P. '
Jézus Krisztus. 2.20 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezrnény.)
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Megrendelhetők a "Keresztyén Igazság" kladóhlvatal~ban, Sopron.

A könyvek ára befizethetö a Keresztyén Igazság kiadóhivatal, Sopron,
45.031. sz. csekkszámlájára.
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