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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.

Az evangelium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko- '
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai k~tatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-leutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megúihodását .
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Eletirányok .

••Ha lest szerint éltek, meghaltok: de ha a test cselekedeteit
a Lélekkel megöldöklitek, éltek! (Róm. 8, 13.)

Az egyik a test szerínt való élet iránya. Ez az életirány nem új, hanem'
nagyon is régi. A példázatbeli gazdag ember, aki mindennap dúsan vígadozott,
ezt az életirányt követte és «meghalt és eltemetteték» és csak a pokolban
emelhette fel a szemét, f

A test szerint való élet ma újra nagyon divatban van. A «test» manap-
ság ezer alakban próbálkozik «élni», érvényesülni és mindent a maga szol-
gálatába hajlítani. A test szerínt való életet láthatjuk a «divat» mezítelenségé-
ben és pompázó Iuxus-öltözeteíben, - a nélkülözők kielégülésre törő vá-
gyában és a terhűk alatt roskadozo terített asztalok élvezetében, - a rekord-
versenyek és mérkőzések lélektelen durvaságában és a filmek «fínom» szenzá-
cíóíban, - a ponyva-irodalom bőséges termésében és sok-sok Ú. n. míívészi
színdarabban. - Azt mondják : a «test és vér» egyetlen kívánsága se bűn,
hanem minden csak «természetes •. A kívánságoknak engedni, hozzájuk igazodni,
- ez a helyes életirány, - hirdeti ez a világ. Mi pedig tudjuk, hogy «a test
cselekedetei... ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,
bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag,
patvarkodások, visszavonások, pártütések, irígységek, gyilkosságok, részegségek,
dobzódások és ezekhez hasonlók ... > (Gal. 5,19-21).

A test szerint való élet «jogainak. érvényesítése közben «természetesen.
tiporja lábbal lépten-nyomon az isteni törvényt a «modern kultúrember»,
hiszen az alapjától, éltető forrásától szakította el rnagát: «En vagyok a te
Urad, Istened!- - És az eredmény? - A test szerint való éld «élvezetei» után
egyszer csak arra döbben, hogy mínden értéket megrontott éseltékozolt, itt
az elmúlás és a büszke ember, akí magát )átszólag míndentöl függetlenítve
«test szerínts élt, - meghal, azután pedig csak egy következhetík: az ítélet.
Ez az életirány «életet» ígér és az örök kárhozatha vezet.

A másik a Lélek szerint való élet iránya. Ez az életirány nem «termé-
szetes>, hanem onnan felülről való, Isten kezéből felkínált szent lehetőség az
ember számára. Ez az életirány nem ismer kiegyezést, megalkuvást, ez az
életirány harcot jelent a «testtel». Ez az életirány a Lélek feltétlen, királyí.
uralmának szüntelen valósulása a mi személyes életünkben, amelynek cso-
dálatos ereje és titka ebben van: «akiket Isten Lelke vezérel, azok Istenneki
fiai» (Róm 8, 14). ALélek szerínt való élet iránya nem külsőleges élet-stílus, hanem
a Szentlélek kegyelmével beteljesedett szívből feltörő életerő, maga a diadal-
mas új élet. Az apostol ismeri ennek az értékét és árát. Fényében az ő vélt
önigazsága semmivé lesz; kárnak és szeméfnek kénytelen ítélni mindent Krisztus
szerelmétől túláradó szent örömében: Krisztusban meggazdagodtam, benne
mindeni megnyertem, - az életel!

A Megváltó Jézussal való egységben, ebben a szent testvériségben leszünk
Isten gyermekeivé, akikkel meg akarja szentelní Isten ezt a földet, hogy az övé
legyen gyümölcstermő életben: «a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség,
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség ... » (Gal. 5,22).

A Lélek szerint való élet iránya, amelynek útját a Krisztus áldozatában
való résresség és ennek erejével a test cselekedeteinek a megöldöklése mutatja,
- hála Istennek! - nincs és nem is lehet «Iívatban», mert ez az életirány a
Keresztben nyeri meg értelmét. Akit pedig a Kereszt evangéliuma meghódí-
tott, -annak a számára többé nincsenek életirányok és lehetőségek, mert
halálos veszedelemből az életre mentve, máris megtapasztalhatta a boldogító
bízonyosságot, hogya Lélek vezérlete alatt az Anyaszentegyház ölén Krisztusban
élni: milyen nagy kegyelem! Dr, Jánossy Lajos.
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HIT É5 ÉLET
VI. Hz állam.

1. Az állam a Teremtő Isten által szerzett életrend, mert
"nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől" (Róm. 13, 1). Az állam-
alakulatok emberi, bűnős történetében is Isten akaratának kell érvé-
nyesülnie.

2. Az állam feladata, hogy az önző, egymás ellen törő emberek
világában rendet tartson, gátat emeljen a gonoszság terjedésének, szor-
galmazze Isten törvényének megtartását. oltalmazza az istenfélőket és
lehetővé tegye alattvalóinak békés együttélését.

3. Az állam a rendet, polgárainak békés munkáját és együttélését
a törvény kényszerítő erejével, ha kell, erőszakkal biztosítja. De az
állam sem cselekedhetik őnhatalmulag : minden jogalkotás végső szabá-
lyozója [normája] az erkölcsi törvényben megnyilatkozó isteni akarat.

4. Az állam nem öncél, hanem szolgálja, ápolja és irányítja népének
kulturális-gazdaságí kifejlődését, védi belső és külső ellenségei ellen.

5. Önmagát isteniti és vétkezik az állam, ha "totalitás"-ra tör, azaz
korlátlanul akarja megszabni alattvalóinak minden (vallásos-hitbeli, kultu-
rális, gazdasági, stb.] életvonatkozását. Az állami mindenhatóság ellené-
ben ma a társadalmi szabad kezdeményezés és öntevékenység érvénye-
sülése kívánatos,

6. Bűnős volta miaU minden ember, a keresztyén is, rászorul az
állam szolgálatára. Viszont keresztyén kőtelességűnk támogatui az államot
feladatának teljesítésében.

7. Az államot feladata e világhoz köti. Az állam is elmúlik, ha
"az Isten lesz minden mindenekben" (1. Kor. 15,28.) Azért nem szabad
az államnak hamis vallásos színezetet ölteni és helytelen valamely állam-
formát "keresztyén"-nek mondani. Keresztyének csak az alattvalók és a
íelsöbbségek betőltői lehetnek, - de legyenek is.

8. Az állam hatalma e világ dolgaira terjed ki: ezekben alattvalói
engedelmességgel tartoznak. De nem parancsolhat az állam alattvalói
lelkiismeretének, nem állhat Isten és a lelkiismeret közé.

9. Ha az állam alattvalóit el akarja tiltani Isten igaz tiszteletétől,
Istennek tartoznak inkább engedelmeskedni, mint az embereknek (Csel.
5, 29.) - még a vértanuság árán is.

10. Az állam Istentől rendelt feladatának csak úgy tehet eleget,
ha szabad kezet ad az Egyháznak Isten igéje hirdetésére; ez a legjobb
támogatás, melyet a keresztyén ségnek adhat. Az Egyház legnagyobb
szelgalata az államnak az, ha félelem nélkül hirdeti neki Isten ítéletét
minden bűn és gonoszság fölött s nyujtja a megtérő bünösöknek a
bűnök bocsánatát.
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Evangélium.
.Már közhellyé lett, hogy azok a mélyenjáró változások, melyek ma az

élet minden vonatkozásában, szellemi és gazdasági téren egyaránt útban
vannak, új eszmélésre kényszerítenek bennünket. Ez valóban igy is van. De ez az
új eszmélés nem könnyű, Mert élőítéleteink, megazokott és kedvessé lett meg-
győződéseink, beidegződött szemléletmódunk s leginkább elsikkadt, feledésbe
ment életvalóságok új érvényesülésének a nehézsége míndmegannyí akadály-
lyá válnak, ha arról van szó, hogy életünk járhatatlanná lett utait elhagyva
új tájékozódást keressünk. Talán sehol sem érezhetők e nehézségek annyira,
mint a hit dolgaiban, a keresztyén igazságok új feltárásában. Mert a keresz-
tyénséget megszoktuk valami állandó változhatatlan valóságnak tekinteni s csak
nehezen barátkozunk meg azzal a gondolattal, hogy alapvető keresztyén igaz-
ságok is elhomályosulhatnak. Éppen ezért annál fontosabb, hogy mindig új
eszméléssel tárjuk fel azt, amit Isten Igéjoe mond, amit nekünk ajándékoz
és követel tőlünk. '.

1. Azt, amit a keresztyénség hozott ennek a világnak, az «eoanqéliutn»
szóval szoktuk megjelölni. Ilyenkor nem azokra az iratokra gondolunk, melyek
az Üjtestámentom elején állanak, hanem arra a «jó hin-re, «üzenets-re, melyet
tartalmaznak. De avval, ha tudjuk, hogy az «evangélíum» szó eredeti értelme
szerínt valami Jó hírt s a j.ó hírt hozó követnek adott jutalmat jelenti, még
csak valami külsőséges dolgot mondottunk el s nem jutottunk el annak a
megállapításáig, hogy tulajdonképpen miről van szó, mi a «jó hín, mi az evan-
gélium «üzenete».

Az evangélisták ismételten használják azt a kifejezést, hogy Jézus hirdette
Istennek, vagy il «Királyságnalo (azaz Isten királyságának) evangéliumát (pl.
Márk 1, 14; Mát 4, 23 v. ö. Luk 4, 43). Deaz evangélisták mondják Jézus-
:ról azt is, hogy «tanított» (pl. Mát 4,23) s őt magát «tanítós-nak, régies magyari
szóval «mester--nek mondják (sokszor megszólításokban, pl. Mát 8,19; 9,11
stb.). Ez azt a benyomást kelti, míntha la Jézus által hirdetett evangélíum
valami tanítás vagy tan volna. Már a második század keresztyén tanítói, akik
hitüket a pogány római császárok előtt védték, a keresztyértséget új Istentől ki-
nyilatkoztatott tanításnak, az «egyetlen biztos és üdvösséges filozófiás-nak
gondolták. Azóta is ísmételten, még manapság is lehet találkozni olyanokkal,
akik az evangéliumról, mint valami isteni filozófiáról beszélnek vagy legalább
is azt gondolják, hogy Jézus új «tant» hozott Istenről. Szívesen hangsúlyozzák',
hogy az ótestamentomban a «zsidók» Istene a szigorú büntető, haragvó, sőt
gyűlölködő Isten, míg Jézus «tanítása. szerínt Isten a «szeretö mennyei atya»,
a keresztyénség pedig a «szeretet vallása». Pedig, hogy ez a szembe állítás
teljesen helytelen, arról akárki hamarosan meggyőzödhetik. Jézus sehol sem
mondja vagy beszél úgy, mintha más Istent hirdetne, akiről Mózes és a próféták
még nem tudtak. Sőt hiszen Jézus éppen azt az Istent hirdeti, aki már a «ré-
gíeks-hez is szólt (v. ő, Mát 5,; 21-48). Sőt tovább mehetűnk : csak fel kell
ütni pl. a 103. zsoltárt, hogy meglássuk: az Otestámentom is tud arról, hogy.
Isten atyja az övéinek. S ahogyan az evangéliuru nem új «tan» vagy «tanítás.
Istenről, úgy nem új erkölcsiség tanítása sem. Hogy a «nagy parancsolat»
a szeretet, azt Jézus nem valamí újonnan felfedezett igazságként hirdeti, hanem
egyszeruen az Otestámontomből idézi (Mát 22,34-40, v. Ö. V. M6z 6,5 és IH.

.Móz 19, 18), sőt ezt tudnia kell az írástudónak is (v. ö, Luk 10. 25-28).
Az tehát; amit Jézus hoz, nem tartozik egyoldalúan sem az értelem, sem
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pedig az erkölcsiség, az akarat világába. Van ugyan az evangéliumban tanítás
ds, és üzenete szól ugyan az akarathoz is, de akár az egyiket, akár a: másikat
állít juk előtérbe, akár az egyiknek, akár a másiknak a síkjában igyek-
szünk lényegtartalmát megragadni. az kisiklik kezünk közül. Mert az első
esetben az evangéliuru helyett egy isteni tekintéllyel fellépő tanrendszert
kapunk (ilyen pl. a katolíkus egyház tanrendszere), a második esetben pedig
a keresztyénség moráltanítássá lesz, amint külőnősen a felvilágosodás hatása
alatt vagyu;nk hajlandók gondolni. Mindkét esetben az evangéliuru tisztára ern-
beri síkba kerül, emberi életünk egyik megnyilvánulása, holott eredeti tar-
talma szerínt éppen ez nem akar lenni.

2. Ha tehát az evangélíumot eredeti értelme szerint akarjuk megszólaltatni,
úgy első sorban ezektől az évszázados feltevésektol kell megszabadulnunk s
új eszméléssel fígyelnünk kell arra, hogy mit mond maga Jézus. Jézus pedig
«üzenetei» hoz ennek a világnak Attól, aki őt küldötte. Ez az üzenet az Isten
kírálysága közelségét jelző, megtérésre hívó ige, v. ö. Márk 1,15; Mát 4, 17.
A várakozás évszázadaí leteltek, eljött az idő, amikor beteljesedik az Isten
igérete. Amiről a próféta szólott, öröműzenetet hozva, hogy vége van Jeruzsá-

" lern nyomorúságának, mert megjelenik neki «az Úr dicsősége» (Ezs 40,1-5),
az most valósággá válik. Maguk az evangélisták hivatkoznak ismételten erre
a prófétai igére (v. ö. Márk 1,3; Mát 3,2; Luk 3,4). Amikor pedig Jézus
igéjének őrőmüzenetével megszólal, hallgatóit nem valami «túlvilági» dologra
utalja, hanem Istennek ez az ítéletes s mégis kegyelmes megjelenése közvetlenül
valósággá lesz. Jézus 'elől menekűl betegség és halál, úgyhogy a vakok vissza-
nyerik látásukat, a süketek hallásukat, sánták meggyógyulnak, halottak feltá-
madnak Jézus f.elszabadítja új életre a Sátán hatalmában nyögő nyomorultakat
és a «szegényeb-nek, azaz Isten koldusszegény, bűntől elgyötört népének hir-
detiaz ótestámentomí ígéret beteljesedésének, Isten csodálatos szabadításá-
nak örömüzenetét. Mindebben itt van, valóságga lett az üdvösség, az Isten
királysága (v. ö. Mát 11,2-:6; 12, 28). Csak arra kell figyelni, hogy Isten
királysága «nem e világból való», vagyis nem foglalódik bele úgyevilág törté-
netébe, mint más történeti események sorozata. Ahol Isten királysága megvaló-
sul, ott a felfakadó új élet ítéletet jelent e világ fölött, azt összetöri. Teológiai:
szakkífejezéssel 'ezt úgy mondjuk, hogy Isten királysága «eszchatológíkus»
valóság.

Ebből máris kívilágosodík, hogy az evangéliuni valami egészen más, mint
tanítás vagy filozófiai rendszer vagy éppen új erkölcstan. Ahol ez az öröm-
üzenet Jézusnak, mint Isten küldöttének s apostolainak az ajkán megszólal,
ott az nem üres szó. Erő van benn-e, mely meg is valósítja azt, amit az: üzenet
hirdet. Ezért mondja Pál apostol, hogy az evangélium «Isten ereje minden
hívő üdvösségére» (Róm 1, 16), mely «az egész világon gyümölcsöt terem és
gyarapszik (Kol 1, 5, v. ö. 1. Thess 1,5).

3. Az Ojtestámentom örömüzenete «Kriszius evangéliuma». Jézus nem
pusztán kőzvetítöje neki, benne megvalósul az Isten királysága, melyet ez az
üzenet hirdet. Ezt már a «Krísztus cselekedetei» is mutatják, melyeket Mát
11, 2-6 sorol fel. Sőt egyenesen azt lehet mondaní, hogy az evangélíum tar-
talma: «Krisztus». Es pedig közelebbröl az, hogy Krisztus a mi megváltónk.
Maga Jézus hirdeti, hogy életét «váltságul» adja (Mát 20, 28) és tanítványaival
való utolsó együttléte alkalmával a megáldott kenyér és kehely szentségében
önmagát adja «bűnök bocsánatára» (Mát 26, 28). A Jézus által hirdetett
örömüzenet eggyé forr halálának ajándékával s a kettőnek ez az egysége a tel- \
jes, tökéletes evangéliuru.
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Ezt tanusítják az Ojtestámontotnban levő evangéliumok is. Akármelyiket
vesszük elő, mindegyik más-más vezérlő szempont alatt ugyan, de a fő-
tartalom szerínt egyformán hirdeti az evangélíumot, Mindegyik nemcsak azt
mutatja meg, hogyan járt Jézus az evangéliuni üzenetével Palesztina földjén,
hanem azt is, mimódon lett halálával és feltámadásával az «Ür Krisztus»,
az Istentől küldőtt Megváltó, aki az Atya jobbján van s dicsőségében oszto-
!Zik. Amit Jézus hirdetett, '«tanított», midőn feltárta, érvényesítette Isten
akaratát és megszünt e világ nyomorúsága mindenütt, ahova bűnbocsánata,
gyógyító, új életet támasztó keze elért, - míndez nem egy csodálatos ember
legendákkal átszőtt története, hanem evangélíum, azaz új világot teremtő, Isten
Szeritlelkének erejével munkálkodó örömüzenet, Amit evangéliumaink az első
Nagypéntek borzalmas eseményeiről elmondanak, az nem az emberi elvakultság
és gonoszság egy szornorú, sajnálatos kírobbanása, még kevésbbé «tragédia) vagy
egy eszméiért vértanúságot szenvedö hős bukása, hanem Istennek üdvösség-
szerző cselekedete, amely a húsvéti üzenetben teljesedik ki. Hogy evan-
géliumaink Jézus halálában ezt ismerik fel és írják meg, ez teszi a szó teljes
értelmében evangélíummá azt, amit elmondanak.

Minden keresztyén igehirdetésnek ez a végső tartalma. Pál apostol nem.,.
valami egyéni tudományt hirdetett, amikor Korinthusban nem akart semmi
másról tudni, mint Jézus Krisztusról és pedig a megfeszítettről (1. Kor 2, 2).
Ugyanezt a megfeszített és feltámadott Krisztust hirdették a többi apostolok
is. De ez a hirdetés nem történeti eseményről való beszámolás, éppen úgy,
ahogy a Jézus életének egyes eseményeire, Jézus csodálatos cselekedeteire és
tanítására való visszaemlékezés sem mint érdekes történeti események érdeklik
az elsö keresztyéneket. Ez a történet Isten üdvösségszerző cselekedete, «kituji-
latkoztatás», Ebből a megállapításból azután végleg megvilágosodik az is,
hogy mi az az új dolog, amit az evangélíum hoz. Nem valami új tanítás, új
istenfogalom vagy új erkölcsi követelés, hanem egy addig ígért s most megvaló-
sult, beteljesedett életvalóság új isteni élet a bűn és halál világának kö-
zepette,

4. Az evangéliuru üzenete hozzánk emberekhez szól. Megszólít bennün-
ket és kihív ez Istentől elfordult, a halál és kárhozat útjain járó világból. Ezért
az evangélíum első szava ez: «Térjetek meg b

Az evangélium tárja fel igazán, a teljes és leplezetlen valósága szerínt,
hogy kik vagyunk mi ernberek. Valahányan itt élünk e világon, egy vagy
más formában míndannyían nyögünk sorsunk végzetes nyomorúsága alatt, rabjai
vagyunk a gyorsan tovatűnő évek kérlelhetetlen mulandóságának, védtele-
nül ki vagyunk szolgáltatva betegségeknek, a véletlen esztelen hullámverésé-
nek. Élünk, de életünk a halál hatalmában van. Tudjuk azt is, hogy arni
életünket leginkább tönkre teszi, amivel önmagunkat és közvetlen hozzánk-
tartozóinkat, sokszor talán azokat, akiket legjobban szeretünk, keserítjűk,
az nem rajtunk levő kényszer, hanem saját gonoszságunk, önzésünk. Csak egy.
kis nyiltság és őszinteség kell hozzá, hogy meglássuk: hibát hibára, mulasztást
mulasztásra, vétket vétekre halrnozunk életünkben,

. Mindezt tisztán emberi belátásunkalapján, emberi önvizsgálattal is
megállapíthatjuk. Aki tisztán emberileg komolyan veszi életünknek ezt a tragi-
kus, végzetes és kilátástalan gyötrődését és küzdelmét, az átkozhatja a Sors
kegyetlenségét, mely őt ebbe a világba állította, igyekezhetik az érzékiség gyö-
nyöreinek a mámorával vagy a munka- és kötelességteljesítésnek a rajongásá-
val, esetleg emberi vallásosság kődfelhőivel éltakarni helyzetének kétségbeejtő
nyomorultságát. De sohasem lehet biztos, hogy nem szakad-e fel gennyes kele-
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vény módjára, egyszer, egy végzetes pillanatban életének ez az elveszettsége,-
hiábavalósága, nyomorultsága.

Ebben a helyzetben szólít meg mínket az evangélium. Ha útmutatásá-
nak engedünk, meglátjuk, hogy amit sorsnak, szerencsétlenségnek, nyomorúság-
nak, életünket tönkretevő hatalomnak mondunk, mind egy irtózatos valóságban
gyökerezik Ez a valóság a bún. A bűn teljes valósága szerínt nem kizárólag
az egyes bűnös, azaz Isten akaratával ellenkező cselekedet, nem is az ilyen cse-
lekedetek halmazata vagy összefüggő láncolata, hanem az egész életünket át-
fogó és mínden gondolatunkat, akaratunkat és érzelmeinket, minden meg-
mozdulásunkat és cselekedetünket átfogó hatalom, mely sokszor, sőt Iegtöbbször
átjárja még «[ó», azaz Isten akaratával egyező cselekedeteinket és indulatam-
kat is. Hogy életünk a bűn hatalmába került, azt jelenti, hogy elszakarlt
Istentől, Teremtőjétől , mínden élet kútfejétől és örök forrásától. Az önzé-
sünk önösségünk is, mely gyökere mínden életmegnyilvánulásunlmak, azt
jelenti, hogy nem Istenből, hanem magunkból igyekszünk élni. Ez az Istentől
elszakadottságunk taszít minket a halál hatalmába.

Az evangélium igy világítja meg életünk valóságos állapotát. Ez a
megvilágítás ítélet. Mert Isten ítélete az, hogy átad a halálnak, Amikor Isten
Jézust, az ő küldöttét, akiről az egész írás egyértelműen tanu sitja, hogy bűnt
nem cselekedett, átadta a golgotai kereszten a halál hatalmának, akkor beteljese-
dett az emberen az ítélet. De ugyanez az evangélium, amely ilyen visszavonha-
tatlan következetességgel hajtja végre Isten ítéletét mínden fölött, ami bűn,
Istennek üdvösséget, életet szerző megmentő ereje, Az evangélium öröm-
üzenete éppen azt jelenti, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem Krisz-
tusa által kinyujtja utána megmentő kezét s új életet kínál neki.

Pál apostol ezt úgy fejezi ki, hogy az evangéliumban «Isten igazsága
jelentetik ki. (Róm' 1, 17). Amikor az apostol körülírja ezt a rendkívül
tömör s ezért nem könnyen érthető kifejezést, akkor arra utal, hogy Isten
Jézust «bűnné tette értünk> (II. Kor 5,21) s feltámasztotta a mi megigazu-
lásunkért (Róm 4,25). Az ítélet, amellyel Jézus halálában minden bűnt
sújt, megmentő ítélet, Isten igaz és igazságos Isten, nem tagadja meg ön-
magát, nem tesz úgy, mintha nem volnánk tőle valóban elszakadott, isten-
telen emberek, a halál fiai. De Isten igazsága mindig kegyelmes, azat
életet adó igazság: Krísztusa által megmentett minket a halálból.

( 5. Hogyan történhetik ez? Pál apostol azt mondja, «hit által». Ez min-
denek elött azt jelenti, hlogy a Jézus által megvalósított új életnek, Isten
kírályságának nem lehetünk 'Osztályosai 'erkölcsi magatartásunk által. Hiába
gyakoroljuk erkölcsi erőnket, törekszünk megjavulni vagy «megtérni», hiába
viszünk véghez bízonyos cselekedeteket, semmiféle cselekedetünk nem nyitja
meg az utat számunkra Istenhez. Ehhez hozzá kell tenni, hogya «hib, amely-
ről Pál apostol szól, sem emberi magatartás, emberi cselekedet vagy «erény s ,

Az élet, melyet Isten ad nekünk Jézus által, kizárólag Isten kegyelmes aján,-
déka, azt semmiféle emberi mesterkedéssel sem harcolhat juk ki magunknak.
Isten nem a polgári tisztesség vagy becsület harcosait, de nem is az erény
vagy jóság szentjeit keresi, hanem «az istentelent igazítja meg. (Róm 4,5). A
hitet is Isten támasztja szívünkben, mert Isten győzi le emberi ellenállásunkat,
önösségünket, úgyhogy bízni tudunk szavában, ígéretében. Hinni tehát az 0]-
testámentom értelmében annyit tesz, mint igazat adni Istennek (v. Ö. Róm 3, 4;'
Luk 7, 29), alávetni magunkat ítéletének és bízni Obenne, aki a halálból
is új életre hív. Azért őrőmüzenet az evangélium, mert aki azt elfogadja,
átadja magát neki, azt Isten új emberré teremti.
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«Új teremtmény» (II. Kor 5, 17) az, aki Krisztus megváltásának osz-
'tályosává lett. Ebből már megérthetjük, miért járnak teljoesen hamis úton
azok, akik úgy vélik, hogy az evangélium örömüzenete felold bennünket Isten
akaratának teljesítése, az erkölcsös élet ikötelessége alól. Ezzel a szemrehá-
nyással.már Pál apostolnak is kellett küzdeníe (v. ö. Róm. 3, 31; 6,1) s ugyan-
ezt a vádat emeli a katolicizmus is állandóan az evangélíummalk a refor-
mációban felfedezett tiszta igéje ellen. ne azok, akik «hisznek» Istennek és
Krisztus által osztályosai az ő életének, akiket éppen ezért «Isten Lelke vezérel»
-CRóm 8, 14), azok nem élhetnek a bűnben. Hinni Istenben a szó teljes
értelme szerint annyit is jeIent, mínt szolgální Istennek, az ő akarata szerínt
élni. Persze, amig a testben élünk, am'íg a földön, a bűn világának a tagr,a~
vagyunk, addig életünk új valósága még hitnek a tárgya, aminthogy általában
hitben, nem pedig Istent szemtől szembe látva élünk. ne az Isten Lelke által
munkált új élet nem kevésbbé valóság rajtunk, mínt az, hogy Krísztusban
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme (Tit 2, 11). Valóság, annak ellenére, hogy
napról napra vétkezünk. ne Isten «ebben a keresztyénségben kegyelme gazdag-
ságából nekem és mínden hívőnek mínden bűnt naponként megbocsát, az
ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt és nekem minden Krisztusban
hívővel együtt örökéletet ád. Ez bizonnyal igaz.!» .

6. Mindaz, amit elmondottunk s amivel az evangélium rövid, vázlatos
tartaimát kifejtettük, hozzáférhetetlen az emberi értelem számára. Az evangé-
liumon «lepel van» (II. Kor 4, 13). Az evangélíum igazsága és gazdagsága csak
annak tárul fel, aki hittel megnyitja neki szívét, Ha az evangéliuru «tau» volna,
akkor értelmünk igazolhatná egyes állításait. Ha új erkölcstanítás volna,
akkor lelkiismeretünk helyeslése igazolhatna parancsolataínak, tilatmainak
helyességét, De mivel az evangéliuru mind ennél sokkal több, mivel Isten
új teremtésének a kegyelmes megvalósulása, azért sem értelmünkkel, sem
erkölcsi érzékünkkel fel nem foghatjuk teljesen. Mindig bolondság lesz evilág
bölcseinek és botránkozás. ne az Isten azt, am'it szem' nem látott, füJ nem
hallott, és ember szíve meg nem értett, készítette meg .az őt szenetőknek'
(1. Kor 2, 9).

Aki ismieri a mai nyomorult, elesett embert, az tudja, hogy mennyire
szíven találhatja őt az evangélium örőrnűzenete s hogy mennyire szüksége
van rája. Szüksége van azevangélium tiszta, hamisítatlan üzenetére. Azért
olyan fontos, hogy mindig újra ráeszméljunk arra, mit is hoz, ad kínál fel
nekünk az evangélium, azért olyan fontos, hogy évszázados, begyökerezett
emberi gondolatok pókhá1óit letisztítsuk róla s ragyogni hagyjuk ismét eredeti
tisztaságát. Adja Isten Lelke, hogya tiszta evangélíum megint utat találjon
az emberi szívekbe l Lic. Dr. Ka;ner Károly.

Minden birodalomnak kell saját törvényének és jogának lenni.
Törvény nélkül nem állhat fenn semmiféle birodalom vagy felsőbbség,
amint azt a mindennapi tapasztalat bőségesen tanusítja. Az államhatalom-
nak vannak törvényei, melyeh azonban nem terjednek tovább, mint csak
a testi életre s a földi javakra és ami más külső dolgok vannak. a vilá-
gon. Mert a lélek felett Isten nem engedi át senkinek sem az uralmat,
hanem magának tartja Fenn Ahol tehát a világi hatóság hatalmaskodá-
sában a léleknek akar törvényt szabni, ott Isten jogkörébe avafkozik be és
csak téoutra vezeti és tönkre teszi a lelkeket. Luther: A világi felsőbbségről,1523.
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Evangélikus öntudat.
Öntudatos evangélikus értelmiséget és népet akarunk. Olyan evangélikuso-

kat akarunk, akik tisztában vannak azzal, hogy miben áll evangélikus voltuk
és akikben meg van az elszánt akarat is, hogy egész életüket az evangélium'
alá rendelik. Ebben a szándékban nincsen ma ellentét egyházunkban. Ez a
közös törekvés annyira eggyé fog mínket, hogy összetartozásunkat az sem
bonthatj a meg, ha közelebbről is tisztázzuk az evangélikus öntudat kérdését.

L Az evangélikus öntudat egyedüli és kisáráíuqos forrása az eoanqélium.
Csak abból az örömhírből él, hogy az élő Isten megszólít mínket és Igéj~t:
adja neküna napról-napra. Az evangélikus egyház azoknak az embereknek
a közössége, akik naponta hallgatják az Igét Az Ige egyháza vagyunk.

Ezzel szemben mennyíre más forrásból szoktuk merítení «felekezeti öntu-
datunkat» l Csoda-é, ha szétesünk és elmorzsolódunk ? Csak magunkra vet-
hetünk romlásunkért.

Hízeleg hiúságunlmak, hogy nyolcvanmillió evangélikus él a világon;
a legnagyobb protestáns felekezet vagyunk. Azzal büszkélkedünk, hogy az északi
evangélikus országok vezetnek a műveltség és jólét dolgában. Az egyr('i
hatalmasabbá váló németség is jórészt hozzánk tartozik. Ez a szemle ellen-
súlyozza szórvány-voltunk szorongó érzését Ezer látható jelt fedezünk föl,
ami mínd minket igazol, a mi értékességúnket hangsúlyozza. Önérzetből
dagadó szívvel beszélünk dicső multunkról, hősles eleinkről - és közben
nem vesszük észre, hogy a nagy elődök törpe élösködőí vagyunk. Nagy
építések romjai között tengődünk. Tudományban, irodalomban, művészetben,
közéletben számon tartjuk nagy és nagyobb nagyságainkat Soraikon végig-
tekintve jóleső érzéssel hizlaljuk önérzetünket, - lám, mégis csak vagyunk
valakik; meg van a nyoma annak, hogy a magyarság közepette élt és hatott!
az evangélikus egyház - és közben, a nagy-boldog csodálattói megfeledkezünk
arról, hogy egyszer valóban mérlegre vessük nagy jainkat : meanyiben kép":
viselik és élik valóságosan az igazi evangélikus életet. I

Ennek a «jogos» büszkélkedésünknek és önérzetűnknek azonban meg-
adjuk az árát. Nem Lehet Wnil!eUenül felcserélni az evangélikus öntudat
egyetlen forrását mással. Mihelyt Isten Igéjén kívül másra is támaszkodunk, -
akármilyen szép, magasztos, nagyszerű dologra, kíváló egyéníségekre, tetszetős
tényekre, - minél inkább erösítgetjük Igazunkat. minél hangosabban öntuda-
tosítjuk magunkat, annál mélyebbre süllyedünk és annál gyengébbek leszünk,
Romlásunkat az oloozza, hogy .amíg buzgón bizonygatjuk hűségünket az'
evangéliuru iránt, mellette, kivüle másra is figyelünk, másnak is teret adunk
életünkben, kétfelé sántíkálunk.

Ennek az árulás nak és megalkuvásnak nyilvánvalóak a következményeí,
Szükségképpen vezetnek idáig a dolgok. A történelem élete hullámzik. Ami
tegnap még a magasban 'járt, holnapra lezuhanhat Az északi országokban
szocialista kormányok tartják kézben a vezetést; a hatalmas ném et egyház,
az evangélikus egyház bölcsője, válságos időket éli nálunk beköszöntött a
leszámolás a liberalizmussal, amellyel való vétkes szövetségben tettünk szert
jogosulatlan befolyásra és szerepre. Nagy, sokszor túlbuzgó átértékelések zajla-
nak. Amire tegnap i még büszkén tekintettünk, arra talán ma már kíssé
megzavarodva, bizonytalan érzéssel nézünk. Nemrégen fölényesen jártunk-
keltűnk, mint az «intelligencia egyháza •. Ma pedig fájdalmas, szomorú feladat
számunkra az értelmi ség megnyerése, Újból, szinte előlről kell kezdenünk sok
mindent,
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Amelyik evangélikus öntudat ilyen történelmi tényekre, statisztikai ada-
tokra, egy szóval emberekre támaszkodik, az fövényre épít. Mind a viharig virul.
De aztán jön az összeomlás, a megrendülés. Egyedül az az evangélikus öntudat
él, er8södik, mélyül és hat, amelyik igazi, 'amelyik Isten Igéjéb8l él. Csak
annak hallásából és semmi másból.

2. Az evangélikus öntudat egyetlen alapja: a reformáció. Élő kapcsolat-
ban él ezzel a leghatalmasabb egyháztörténeti eseménnyel: az evangélium igazi
értelmének újra felfedezésével, az lsten élő Igéjére való rátalálással, a ke-
resztyén igazság tiszta megszólalásával, Az evangélikus egyház azoknak az
embereknek a közössége, akik Lutherhez és reformátortársaihoz járnak isko-
lába, nogy megtanuljanak figyelni, hallgatni, lsten mindenkor jelenvaló üze-
netére.

Manapság köremkben Luther egyike a legünnepeltebb nagyságainknak.
Sokan egyenesen Luther-reneszánszról beszélnek. Egyénisége, jelleme, bátor
kiállása, meleg kedélye, bensőséges kegyessége a példa, amire kőreínkben
állandóan hivatkozni szoktak. Es mégis, ennek a csillogó látszatnak ellenére,
soha Luther tanítása olyan kevéssé nem hatott egyéni és egyházi életünkben,
mint napjainkban. Luther nevével van tele a szánk és idegen szellem tölti
meg a szívünket. Holott az igazi evangélikus öntudat kevesebbet emlegeti
Luthert, de többet tanul tőle.

Három közkeletű félreértés ront meg minket. Az első Lutherben csak
a hőst, a nagy embert Látja; a lángelmék közé sorolja. Luthert, mint szellern-
óriást tiszteli. A reíormáoíöt is Luther személyiségéből akarja megérteni. Ei
szerint az egyház megújhodása nem állana másból, mint erőt meríteni Luther
bátorságából, rettenthetetlen meggyőződéséböl, meleg kegyességéből. Holott hiába
ismerjük Luther gondolkozását, életét apróra, hiába kíséreljük meg, hogy
mindezt magunkban is megvalósítsuk. Mindez nem segít rajtunk, ha Luther
és a reformáció tanítása nem lesz újból élő sajátunk.

A másik végzetes félreértés szerint a reformáció a művelődés kifejlő-
désének, a kultúrtörténetnek korszakalkotó eseménye. A középkori tekintély
és megkötöttség béklyójaból felszabadította az emberi szellemet, kiharcolta
az egyéniség, az egyén jogát, kikiáltatta az ész tekintélyét, a lelkiismeret szabad-
ságát, a kultúra önállóságát. Mindez azonhan a humanizmus «vívmánya •.
Világért sem szabad összetévesztenünk a reformációval. Hiszen Luther és Eras-
mus a legszögesebb ellentétben állanak egymással. Luther csak a
hamis vallásos tekintély és bitorolt egyházi hatalom ellen harcolt, éppen
azért, hogy a hívőt annál erősebben kösse az élő Istenhez. Isten uralmáért
küzdött Luther mínd az egyházban, mind a világban. Saját kerának szellemé-
vel, felfogásával szemben hirdette lsten ítéletét és megigazítását. Evangélikus:
egyház csak ott van, ahol lelkészek és hívek a mindenkori korszellernmel,
életfelfogás sal és világnézettel szemben lsten Igéjéről tesznek bizonyságot,
hogy kortársaikat megigazíthassa lsten és új életet adhasson nekik.

A harmadik veszedelmes félreértés, ami a most dúló német egyházi vál-
ság kirobbanásának közvetlen oka, a reformációt a nérnet történelem, a ne-
met nemzeti élet döntő fordulatú eseményének tekinti. E szerint Luther meg-
tisztította a keresztyenséget az idegen római szellern kovászától és németté
faragta. Német nemzeti egyházat szervezett, ahol a germán lelkiségű ember a
maga lelki hajlékára talál és amely a legnagyobbszerűbb erőforrása a nem-
zeti életnek. Azért adta ki a jelszót : El Rómátóll, hogyanémetség szunnyadó,
gúzsbakötött ereje felszabadulhasson és kivirágozhassék.
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Luthernek azonban, jó hazafi-volta ellenére, míndez esze ágában se volt.
Ű egyedül Krisztus Egyházáért harcolt és Krisztus Egyházát építette. Nem az
érdemelte, hogy mi német ízű, német fajta, hanem az, hogy mit mond Isten
Igéje, Innen van az, hogy egész- élete során mást sem tesz, mint vállig harcol
anémet sajátosságú kegyesség képviselői ellen, a rajongók, a mísztíkusok, a
spírítualísták, a humanisták ellen. Isten mindig újra hangzó Igéjét minél
tisztábhan meghallani és megérteni, az élő Krísztus uralmának minél nagyobb
teret adni: ez volt .Luther főgondja minden szempillantásban. Világosan
tudta, hogy az Ige minden embernek, az egész emberiségnek szól ; Krisztus min-
den népből és minden faj ból gyüjt magának népet, ezért hívja a németeket
is. Ha nem így prédikál és működik Luther, elárulja az evangélíum ügyét és
akkor bizony édes-kevés közünk lehetne hozzá és reformációjához. Luther
azonban nem a nemzeti élet reforrnátora, hanem az Egyházé. A Biblia központí
üzenetét prédikálja, tanítja, kiáltja bele a világba: a kegyelemből hit által
való megigazulást. Az evangélikus egyház olyan emberek közössége, akik elis-
merik és boldogan vallják, hogy a Krisztus által újra Isten tulajdonává lettek.

3. Az evangélikus öntudat szükségszeríí kifejezése: a hitvallás. Hitvallási
irataink nem puszta történelmi okíratok, porosodó muzeális ereklyék. Ma
is ezek adják a mértékét az evangélikus öntudatnak. Irányítanak a hit és élet
kérdéseiben. Orkődnek míndenkor meggyőződésünk tisztasága és igazsága fö-
Iött, Egyedül ezek ösztönöznek a jelenben is mélyülésre, Egyházunk meg-
újhodásának egyetlen útja: hitvallásaink megelevenedése és élő sajátunkká
válása. Mert hitvallási irataink nem egyebek, mint az élő hit egyszerű meg-
vallása: válasz az élő Isten Igéjére, felelet a nekünk szóló kinyilatkoztatásra,

Nem a lélekszám, a tömegek ereje, nem a külsö körülmények szeren-
esés találkozása, nem is a sikeres egyházpolitika szerez erőt, tekintélyt egy-
házunknak. Az evangélikus egyház Isten Igéjéből él és ennek az életnek ma
is a hitvallásokban kell kifejeződnie. A szavak, kifejezések változhatnak,
nem lehet gépiesen reprodukálni az akkori hitvallásokat, - de ugyanarra a
kinyilatkoztatásra ugyanazt a biztos és határozott feleletet kell adnunk, mínt
őseink tették. Csak egy az igazság és e mellett kell ugyanúgy megállnunk, mint
a reformáció Imrának emberei tették. Mert egyedül az igazság éltet. A tévelygés
- és ahol nincsen az igazság, ott minden tévelygés és eretnekség, - a biz-
tos halál. I ,

Minél hűségesebben állunk helyt Isten Igéjéről való hitvallásunkban,
annál határozottabban tudunk szembenézni azzal az évsiázados váddal, hogy
őseink megbontották az egyház egységét és az ő szakádásuk indította meg azt
a bomlasztó folyamatot,aminek gyümölcse a mai válság. A békebontás vád-
ját egyházunk sose vette könnyen, Hallatára mindig lelkiismeretes önvizsgá-
latot tartott, de nem tehetett egyebet, mint hogy a vádat kereken visszautasítsa.
Nagyra tartja egyházunk az egyház kűlső egységét, a békességet, tisztában van
az összefogás előnyeivel. de szava csak az igazságnak van itt is, mint minden
más kérdésben. Luther és rnunkatársaí nem tettek mást, mínt hogy hirdették és
terjesztették Isten tiszta és hamisítatlan Igéjét, a Krisztusért nyert bűnbocsá-
natot és Isten parancsait, küzdve és hadakozva mínden emberi félreértés
ellen, Mindent elkövettek, hogy az igazságnak megnyerjék az akkori egyházi
vezetőséget, Évtized,eken át tusakedtak az igazság tiszta hírdetéséért, de mín-
den békekészségük ésalázatosságuk ellenére, Istennek kellett inkább engedníök,
semmint embereknek. Lelkiismeretük Isten Igéjének a foglya volt. Ezért ki-
vetették és kiközösítették őket az egyházból. A kiátkozásért és szakadásért
a \teljes fe1előssé~ a római pápaságót terheli, mert eretnekségnek bélye-
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gezte az evangélium tiszta hirdetését és erőszakkal akarta elfojtani az igaz:"
ság kellemetlen szavát.

A középkori római egyházban, ha rejtve is, ha éltakarva is, de ott
volt a Krisztus Egyháza. A papi hatalom túlkapásai mögött is ott volt a kulcsok
Krlsztus-rendelte hatalma, vagyis a bűnbocsánat. Es a mise sem tudta eltö-
rölni az oltári szeatséget. Ámde, amikor a római szeritszék a trienti zsinaton
hivatalosan és végérvényesen elzárkózott az evangéliuru elől, tanításában tel-
jesen 'elszakadt Krisztus Egyházától. Manapság csak a római egyház híva-
talos tanításának ellenére üdvözülhetnek a római katolikusok. Isten egyhá-
zunkra bizta a bün és kegyelem hirdetését, Krisztus királyságának evan-
géliumi szolgálatát. Ezt a tisztet betölteni az evangélikus egyház és minden
egyes tagjának Isten-szabta küldetése.

Ennek a felséges megbizatásnak hallatára azonban bűnbánatot kell
.tennünk, Hányszor lett hűtlen egyházunk rendeltetéséhez l Hányszor árul-
luk el, tagadtuk meg, alkudtuk el Isten igényét a világra! Isten ügyéből világ-
nézetet, vallást és jó erkölcsöket csináltunk. Ami az egyházi gyakorlatot Illeti,
nem sokat vethetünk a katolíkus vallás híveinek szemére. De mindezt elís-
merve is áll az, hogy aki üdvözül, az csak Isten Igéjének tiszta tanítása
szerint üdvözülhet, amint arról hitvallási irataink tesznek hitet. Ezért nem
maradhat az evangélium igazsága zugolyában, hanem meg kell szólalnia
ország-világ előtt, amely enélkül vesztébe rohan. Ezért nemcsak magunk
számára kell újra megtanulnunk, sajátunkká tennünk hitvallásaink igazságát;
hanem az egész világ számára is.

Azonban mínél elevenebb sajátunk lesz az evangéliuni igazsága, minél
tisztább és bátrabb lesz Isten Igéjéről való hitvallásunk, annál erősebben hang-
zik fel a másik oldalról is a szemrehányás. Református részről minduntalan
a szemünkre vetik, hogy túlbecsüljük magunkat, amikor egyházunkat tartjuk
a reformáció egyházának 'és Luther reformációját a reformációnak. Mert
szerintük Luther megállott a félúton, a wíttenbergí reformáció csak kezdet, út-
törés, amit azután Kálvin folytatott és juttatott teljességre. Bizonytalan közép-
állásnak tartják az -,evangélikus .hítvallást, amely nem mert teljesen fel.'-
számolni a római egyház szellemével, hanem sok míndent megtartott belőle.
Testvéri szolgálatnak tekintik, hogy elmozdítsanak minket «megalkuvó»,
«egyezkedő», «következetlen» álláspontunkról és a maguk radikális felfogása
számára megnyerjenek.

, Nem könnyű dolog túltennünk magunkat ezeken az ítéleteken és vissza-
utasítanunk a testvériségen is túlmenő összefogásra kinyujtott kezet, de mégis
kénytelenek vagyunk felvetni, nem a történeti fejlődés és emberi megértés,
de az igazság kérdését. Igaz az vajjon, hogy a reformáció hatalmas megmoz-
dulásának csak egy része, töredéke Luther reformácíója és megcsorbítjuk
az igazságot, ha csak erre szorítkozunk? Hányadán állunk az igazság triértéke
alatt azokkal a szemrehányásokkal, amikből évszázadok óta bőven volt részünk?

Meg kell látnunk világosan a különbséget, ami külön útra kényszeríti
a Luther reformációjából élő 'egyházat minden más reformációs kísérletből
támadt vallásos közösségtől. Luther nem akart reformátor lenni, nem készí-
tett terveket, nem tűzött ki maga elé elveket, eszményeket. Reformátor lett,
mert Isten csodálatos kegyelme hatalmába kerítette. Reformációja nem állott
másból, mint hogy ámulva látta, mit visz véghez Isten az ő Igéje által. Nem
ő mozgatta, indította a reformációt, nem ő vitte keresztül. hanem egyszerűen
benne állott az élő Isten hatalm:as cselekvésében ; részt vett ebben a hatal-
mas mozgalomban, mert részt kapott, Isten belevonta. Nem tett Luther egye-
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bet, mínt egyszerűen engedelmeskedett Isten míndenkorí parancsának. Csak
azt tette és csak annyit, amit Isten parancsából meghallott és megértett. En-
gedte vezetni magát, azért szakadt el olyan fokozatosan, lassacskán, szinte
csak lépésről-lépésre, folytonos tusakodás és lelki háborúság közepette az em-
beri tévelygésektől, Csak azt "etette el, amire egyenes parancsot vett Istentől
magától. Minden mást megtartott, hiszen csak így őrizte meg a folytonosságot és
egységet az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházzal,

Zwingli, Kálvin és a többi reformátor másképpen jártak el. A Bibliá-
ból merítettek ők is, de másképen fogták fel és mást olvastak ki belőle. A meg-
romlott egyházi és világi életet akarták átformálni, megjavítani, felemelni a,
bibliai világ magasságába. A Bihlíából elveket, eszményeket, példákat ol-
vastak ki, aminek következetes keresztülvitelében látták hivatásukal Tudtak
ők is, hogyne tudtak volna, a Krisztusban lett kegyelemről, de nem ez volt
a szívügyük. Lelki törvényt hallottak a Biblia minden verséből és ez űzte-
hajtotta őket az «engedelmességre». Azért aprózödott el ez a tipusú refor-
máció, nemcsak az angol-szász világban, de másutt is, mert ahány reformátor,
tanító, vezető volt, jóformán annyi elvet, bibliai eszményt olvasott ki az
Irásból, aminek megvalósítására föltette egész életét.

Mi ma sem mondhatunk -egyebet, mint hogy a Bibliából tilos törvény-
könyvet, előírások és szabályok gyüjteményét csinálni. Mi ma is azt látjuk:
igazi reformációnak, amikor Isten Igéje újra tisztán és igazán szólal meg
a bűnről, a kegyelemről, a Krisztusban való új életről. Az az első, a döntő,
amit Isten maga cselekszik velünk és rajtunk és csak azután kerül WI' arra,
hogy Isten számot tart a mí szolgálatunkra is; arra, ami tőlünk való. Ezért
olyan fontos nekünk az igazi prédikáció mellett a szentség, különösen az
oltári szentség. Mert mi a valóságosan, nemcsak «szellemileg», jelenlevő élő
Krisztus Egyháza vagyunk és itt ezen a központi ponton, a fődologban nem
engedhetünkegy tapodtat sem, nem közeledhetűnk a reformátusokhoz, min-
den testvéri szeretet ellenére sem. Itt tárul föl a nagy, el nem kerülhető kü-
lönhség köztünk és a reformátusok között, Nem olyan széles és mélyreható az
ellentét, mint a római egyház szellemével, de ezeket a kűlönhségeket eltö-
rölni, semmibe venni, nem tesz jó szolgálatokat egyik egyháznak sem, a keresz-
tyénség egyetemes ügyének sem.

Osszefoglalólag megállapíthatjuk, hogy a hitvallási irataihoz hű evan-
gélikus egyház - vajjon ránk is áll ez? - valóban Krisztus Egyháza, mert
meg van benne az igehirdetői tisztség, aminek betöltői mínden bűnös-voltuk
ellenére nem magukat, gondolataikat, élményeiket, hanem az Istentől hallott
Igét hirdetik. Innen érthető az evangélikus egyház ökumenikus nyiltsága és
tágszívűsége. Mi tudjuk, hogy az egyházi szertartások és szervezeti külsőségek
nem elválasztók, hanem egynek tudjuk maglillkat és összetartozónak minden
egyházzal és vallásos közösséggel, .amelyikben Isten Igéjét tisztán és igazán
hirdetik és a szentségeket Krisztus szerzése szerint nyujtják. Mi boldogan
valljuk, hogy Krisztus Jelen van egyházunkban, építi közöttünk a megigazított
bűnösök gyülekezetét, de ugyanúgy tudjuk azt is, hogy Krisztus Egyháza nincs
egyházunkhoz kötve. Krisztus Egyháza mindenütt ott van, ahol Krisztus az
Ür, Krisztus uralma pedig sokkalta egyetemesebb, átfogóbb, semmint azt

mí elképzeljük és tételekbe fogjuk.
Végül egyet kell még nyomatékosan megszívlelnűnk. Erre az igazi evan-

gélikus öntudatra nem lehet ránevelni, ezt nem lehet csinálni. Nem emberi
törekvés és céltudatos tevékenység eredménye. Isten ajándéka. Egyedül Isten
adhatja és támaszthat ja szívűnkben. Mi csak bűnbánatot tehetünk a míatt,
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hogy sokszor magunk akartuk kicsiholni, ápolni, fejleszteni ezt az öntudatot
és így belekontárkodtunk Isten működésébe. Mi csak kérhetjük Istentől ezt az
élő evangélikus öntudatot. De még egyet tehetünk és kell is tennünk: hirdetni
Isten Igéjét, bizonyságot tenni az élő Isten uralmáról, szolgálni azt a csodálatos
történést, amikor Isten ily igaz hitet ad elveszett embereknek és ilyen igazi
Egyházzá teremt minket, szétszórt, megerőtlenedett embereket.

Evangélikus öntudatról beszélhetünk, mert ez valóság. Nemcsak ábránd,
vágy, elérhetetlen eszmény. Isten ma is hirdetteti és adja az evangéliumot,
Isten ma is támaszt Szeritlelke által visszhangot emberi szívekben, Az evan-
gélikus öntudat ilyen visszhang Isten élő Igéjére.

(Budapest) Urbán Em6.

fl modern zenéről.
Ha az újabb zeneművészeti áramlatok forgatagában nagyjából tájékozódni

akarunk, úgy eleve le kell mondanunk arról, hogy feltétlenül érvényes megálla-
pításokat tehessünk, mert az esztétikai értékeléshez nem rendelkezünk ab-
szolút mértékkel, Hogy mit tart valaki vagy valamely Imr ítélete esztétikailag
értékesnek, az közvetlen függvénye az egyén vagy akor beállítottságának,
tehát ezek az értékítéletek nemcsak a megbírált műalkotásokra, hanem: a bírá-
latot kírnondó egyénekre és kerokra is jellemzőek.

A mai zeneszerzők három csoportba oszthatók Az egyik csoportba tar-
toznak azok, akik akár meggyőződésből, akár pedig eredetiség hiányában
régi stíluselemekből szerkesztenek új műveket. E konzervatív epígoncsoport
míivészetéről ezúttal nem szólok, mivel nem tartozik a modern zene körébe.

Ezzel teljesen 'ellentétes irány ú az a csoport, amelyik merőben új zenével
akarja boldogítani az emberiséget. Az újszerűségre való törekvés (akárcsak
más művészetekben is) nem kízárólag a mi napjainkban észlelhetö, hanem a
történeti fejlődés mínden fázisában. Ime néhány példa a zene történetéből:
az -egyik a középkor igen nevezetes zeneelméleti irata a XlV. század elejéről,
mely az «Ars nova» címet viseli és melynek szerzőjét «doctor modernus» néven
aposztrofálja egy másik egykorú irat; más példa Caccini olasz zeneszerző ária-
és madrigálgyüjteménye 1602-ből, mely a «Nuove Musiche» cimet viseli,
Modern zene mindig volt, hiszen ami ma modern, az egy-két emberöltő mul-
tán vagy megszokottá válva beletartozik az általánosan elfogadott zeneirodalmi
kincsbe, vagy pedig a feledés fátyla borul reá. Míg azonban a régi «rnodernek»
soha sem szakadtak el a multtól, addig a maiak egyik csoportja egészen
radikális programmct tűz ki: a multat végkép elfeledni. Hogy a történeti fejlő-
dés elvének a megtagadásával előálló hézagot pótolják, zenéjüket merőben
új esztétikai gondolatrendszer szolgálatába állitják. Schönberg és mások a
«Zwölftonmusik» elvével megmaradnak ugyan az eddigi európai hangrend-
szerb en, de amikor annak az anyagát műalkotásokká alakitják, elhagyják az
eddigi lélektaní alapokat és a dallamalkotást pusztán Logikai szabályok bék-
Iyóíba kényszerítik. A két Hába és mások pedig meg a hangrendszerünkkel is
szakítanak és matematikai-fizikai alapon az eddig 12 temperált fokra osztott
oktáva helyett 24 és több temperált fokú rendszert vesznek alapul (<<Viertel~
tonmusik» ). E csoport művészete rendszerint nem éli túl a kísérleti stádiumot.
Ennek legfőbb oka az, hogy művészetet «csinálni» kizáróJag előre kiagyal'!
esztétikai elvek alapján nem lehet. Hasonló alapvető hibája ezeknek a kísér-
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leteknek az, hogy a mult megtagadásával nemcsak időhöz kötött törvény-
szerűségeken tették túl magukat, hanem olyan irányelveket is megtagadtak.
amelyeknek a gyökere a 'történeti fejlődéstől színte függetlenül, mínden
korok emberének pszichofizikai adottságaiban rejlik.

A modern zeneszerzők harmadik csoportja az újszerűségre való törekvés
mellett többé-kevésbbé tudatosan igyekszik fenntartani a szerves kapcsolatot
a mult zenéjével. Jellemző azonban, hogy a zenei mult időszakai közűl nem
míndegyiknek az elveit ismerik el teljes értékűnek. Sőt éppen a kőzvetlenül,
mögöttünk levő korszak: a XIX. század zenéjével szemben határozott reakciót
lehet megállapítani. Ez kétségtelenül összefügg azzal, hogy azóta lényeges
világnézeti és társadalmi változások mentek végbe, melyek kihatással voltak
a zeneművészetre is. A XIX. század zenei életének jellegzetes alakja a zenetítán,
aki szerzeményeí vagyelőadóművészete útján a maga legegyénibb élményeit
akarja közölni, A művész énjének a túlrott előtérbe állításával függ össze a mult
század zenéjének két szélsőséges affektusa: az egyik a hősi pátosz, a másik a
meghatódott vagy meghatni akaró érzelgősség, Azok a zeneszerzők, akik a mult
értékeinek a megbecsülésén akarnak új művészetet felépíteni, kritikus szemmel
nézik ezeket a szélsőségeket. A hősi pátoszt időszerűtlennek tartják és ízléstelen-
ségnek érzik, ha a zeneszerző mínden apró-cseprő lelki emóciójával a nagy-
közönség elé kívánkozik. Ezzel a túlzó szubjektivizmus sal szemben meg-
született Németországban az új tárgyilagosság: a «Neue Sachlichkeít». Ez a
jelszó nem kizárólag a zeneművészet, hanem kívüle főként az építészet terén
valósult meg. Hirdetői a zene terén előszeretettel kapcsolódnak be1e a nagy
Bach művészetébe. Bachnál tárgyilagosnak érzik az ő nagyszerű zenei logi-
káját, ami korrtrapunktikus .művészetében nyilvánul meg. Ezeknek az új
szerzöknek a kifejezési eszközei sokban hasonlitanak azokhoz, amelyeket Bach
használt: a szerkezet szigorú kötöttsége és az úgynevezett vonalas, lineáris írás-
mód. Ennek az irányzatnak köszönhető, hogy újból ráeszméltünk a zenei forma
és zenei szerkesztés belső, zenéből fakadó törvényszerűségeire, amelyektől a
iXIX. század mind jobban kezdett elfordulni, hiszen az úgynevezett programm-
zene és a wagnerí opera már-már teljesen irodalmi, illetve költészetí törvények
uralma alá gyűrte a zenét. Világosan tükröződik ez az egykorú zeneesztétiká-
ban, amint azt a budapesti Zeneművészeti Főiskola kiváló professzora: Molnár
Antal kimutatta «Zeneesztétika és szellemtudomány- címmel legújabban meg-
jelent tanulmányában. I '

Az új tárgyilagosság hívei közűl többen a másik végletbe estek, mikor
olyan műveket hoztak létre, amelyekben Bach elvei pusztán formai tekin-
tetben érvényesültek, a megfelelő tartalmi elmélyülés nélkül. Ilyenek pé'l-
dául anémet Hindemitli egyes művei, Ezekről maga a szerző úgy nyilatkozott,
hogy nem az örökkévalóságnak szánta őket, hanem arra, hogy «elhasználód-
[anak» és örülni fog, ha két-három évig használatban maradnak. Vannak
tehát napjainkban zenei irányok, amelyek megelégesznek azzal, hogy pusztán
anyagi és formai tényezőkből szerkesztenek műveket, Az ilyen műveknek is
van némi tartalmuk, 'hiszen a zene sohasem képzelhető tartalom nélkül,
mindazáltal ezek a művek nem egyszer pusztán azzal a ,célzattal készülnek,
hogy az előadók játékos zenei ösztönét vagy mozgáskedvét ideig-óráig ki-
elégítsék (<<Gebrauchsmusik»). Az ilyen, elhasználásra szánt zenét csak egy lépés
választja el a jazz-tél, amelynek ízlésrontó hatása különösen az efféle műveken
érezhető (pl. Krenek-nél).

A romanticizmussal nemcsak az új tárgyilagosság, hanem egyéb új zenei
irányok hívei is szembehelyezkednek. Ez különösen az opera terén érezhető,
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ahol Wagner hősi pátoszát annak a paródiája váltja fel (Weill: «Dreigroschen-
Open, Hindemith: «Neues vom Tage»). De más műfajokban is fellelhetjűk
ezt a parodizáló, karrikdrozó irányt. Külőnösen a zeneművék befejezésének
a romantikusoimái szokássá vált terjengőssége ellen foglalnak állást az újl
szerzök, Közülük sokan a másik túlzásba esnek, mikor műveíket teljesem
váratlan abbahagyással fejezik be. Némelyik modern zenemű vége valóban
úgy hat ránk, mint egy torz arcfintor.

A XIX. századtól való elfordulás még más szempontokból is érezhető. fgy
a zenetítánt a másik oldalon kiegészítő, tétlenül ámuló közönség ma ismét
aktivitáshoz jut. Sok új szerző tudatosan számot vet az emberek tevékeny
zenélési vágyával. Ez abban nyilvánul meg, hogy nem csupán virtuózoknak való,
hanem szélesebb körök számára hozzáférhető műveket is írnak. Ez azért is
szükséges, hogy a mai közönlsélg már a zenetanulás alsó fokairól kezdve
hozzászokjékaz újszerű hangzásokhoz. mert még a közelmult zenepedagó-
giája is alig-alig vett tudomást arról, hogy ma az egyént másféle zenére kellI
előkészíteni, mint félszázaddal jezelőtt. E gondolat kapcsán különösen az
énekkari irodalom lendült fel, hiszen ez egyrészt a legolcsóbb zene, másrészt
nagy tömegeket tud összefogni. Az énekes zene felkarolása egyik biztosítéka
annak, hogy a modern zene a multtal srervesösszefüg'gésben, egészséges
alapon fejlődik. Az egyetlen tényező, ami az éneklésben a modernség felé
vezethet.vaz a léleknek azon képessége, hogy az eddigieknél bonyolultabb vagy
újszerűbb hangviszonyokhoz tud alkalmazkodni; azonban az éneknél még ennek
a lehetőségeit is korlátozzák az emberi énekszerv testi adottságai, amelyek ma.
is pontosan ugyanazok, mint voltak évszázadokkal ezelőtt.

A zenekari muzsíka terén is hasonló, erősen társadalmi vonatkozású
változás észlelhető. Míg a XIX. században a szerzők egyre nagyobb méretű
zenekart állítottak eszméik megszólaltatásának szolgálatába és a hallgatót a
hangok egyre nagyobb áradatával nyűgözték le, addig ma inkább a vékonyabb:
és világosabb hangzású kamarazene és kamarazenekar lép előtérbe. Ennek
a jelenségnek részben gazdasági természetű magyarázata is van: ugyanis ma
már alig vannak olyan gazdag rrragánosok vagy közületek, akik a saját
szórakoztatásukra vagy hiúságuk kielégítésére mammuth-zenekarokat tarta-
nak fenn. ! ::' 1 ! : !

A modern zeneszerzők eme csoportjának a programmja tehát nem csu-
pán az «el a XIX. századtól l» negativ fogalmazásban foglalható össze, hanem
pozitiv formában a jó értelernben vett új tárgyilagosság és a zene új
társadalmi 'vonatkozásaihoz való igazodás elveiben is. E két szempontböh
az új zene színtén szerves kapcsolatban van a régivel, de nem a XIX. szá-
zadival, íhanem az azelőttível. Tehát nemcsak stíluselemeket szívott fel
magába Bach ési mások zenéjéből, hanem valamit visszavarázsolt a régi
zene egész szellemi légköréből. Ha ezt összevetjük azokkal a mozgalmakkal,
amelyek ma erősebben csüngnek az 1750 elötti zene megújuIt ápolásán,
mint valaha: akkor azt mondhatjuk, hogy a modern zene egyes főbb irányai
és a régi zene fokozott felelevenítése nem külön jelenségek, hanem a mai
zenei közszellem megnyilatkozása két különböző irányban.

De nemcsak ennyi pozítív programmja van a multtal szerves kapcsolatot
erzo modern zeneszerző-nemzedéknek, Legtöbbjük .szémára életkérdés még
a nemzeti jelleg kidomborítása is. Ez nem merőben uj gondolat, hiszen a,
zene története folyamán sokszor találkozunk ilyen törekvésekkel. De még
a modernséget is ellensúlyozza ez az elv, mszen a nemzeItli zenével fenn-
tartotl kapcsolat voltaképen szintén a multba nyúlik vissza. ,A népdallaI
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való kapcsolat nemcsak az egészséges népi zeneérzék befolyása révén, hanem
azért is korlátozója a zabolátlan modernkedésnek, mível énekelt dallamokhoz
fűződík ; az énekhang pedig a testi adottságok megváltozhatatlansága folytán
nem képes olyasféle technikai újításokra, aminőkre a hangszerek. A nemzeti
jelleget a zenéjükben kidomborító mai medernek kőzűl világszerte talán a
Sztrauinszki neve ismeretes a leginkább. Ez az orosz származású, de hazája
földjétől már régen elszakadt zeneszerző legsikeresebb műveihez az impulzust
az orosz népi zenétől nyerte. Kevésbbé köztudomású az a tény, hogy midőn
Sztraoinszki a barbár monotóniát műzenei köntösbe öltöztette, akkor az orosz
népi zenének voltaképen csak a felűletén járt. Mélyebh és szervesebb az a
kapcsolat, amelyik a népi zene és a modern magyar zeneszerzők rnűvészetét
összefűzi. Szinte a zenetörténet elötti mult az, amit a népdalaínk feldolgozói
a magyar falu zenéjéből bevisznek a művelt városi közönségünk köztudatába.
A mult század magyaroskodó kísérleteível szemben ma már európai színvonalú,
sőt az európai zenében igen számottevő modern magyar műzenei stílusról
beszélhetünk. Fő képviselői ennek a stílusnak: Bartók Béla, Dohnányi Ernő és
Kodálu Zoltán. Közülük Dohnányi az, aki aránylag a legkevésbbé modern, mert
igen erős szálak fűzik a XIX. század német zenéj éhez. E tekintetben teljesen
ellentéte neki Bartók, aki viszont a leggyökeresebben szakított a romanticiz-
mussal és a legközelebb áll az «új tárgyilagosságs-hoz, Bartók műveinek
belső logikája minden újszerűség mellett is valóban klasszikusnak mond-
ható, noha konstruktivisztikus írásmódját nem mindig igazolja műveinek
a fülre gyakorolt érzéki benyomása. A nemzeti [elleg kídomborításában
Bartók szinte a Trianon elötti Magyarországot tartja szem előtt, amikor
a magyar népdal ,meUetta {magyarországi románok és tótok zenéjét is
(amelynek ő kiváló ismerője) felhasználja szerzeményeiben. Dohnányi mérsé-
kelt és Bart6k sokszor forradalmi modernsége között Kodály művészete képvi-
seli a középutat, Kodály a magyar zene nagy filozófus-költöje, aki felette áll a
modern zenei áramlatok radikális irányzatainak és így a XIX. század meggondo-
latlan lebecsülésének is. A régi és az új zene eszközeit egyaránt ismeri és
használja, de mindig magasabb' eszmei cél szolgálatáhan. Műveiben a zenei
forma és eszmei tartalom nagyszerű egységbe forrva nyilvánul meg. Alkotásai-
nak eszmei tartalma átfogóbb, mínt a rornantikusok egyre szűkebb körű,
kifinomult gondolatköre, de viszont határozottabban kőrülírt, mint Beethoven
vagy Liszt «általános emberi» problémái. Kodály a küzdésre elhivott, hibák-
ban és -erényekben egyaránt gazdag magyar faj eszméj ének a zeneköltője. A
«Psalmus Hungaricuse-ban benne jajgat a bűneire ráeszmélt magyarság, de
átvonul rajta az Isten iránti alázat és bizalom hangja is, mint egyetlen remény-
ség elhagyatottságunkban. Kodály müvészete a modern zenében egészen ki-
vételes helyet foglal el. Míg Imr társai elmerülnek abban, hogy az újszerűség
követelményét a zene pusztán technikai, szerkesztésbeli problémájaként kí-
sérlik megoldani, a(zalatt ő már eljutott addig, hogy az új zenét kőltői elgon-
dolás és határozott világnézeti tartalom szolgálatába állította.

A modern zene a legtöbb ember számára azért idegen, mert a mai átlag-
ember zenei műveltsége túlnyomóan a. XIX. századon nyugszik. Mint láttuk,
a mai zene éppen ezzel a Imrral helyezkedik 'a leginkább <ellentétbe. Sok
modern szerzemény megértéséhez szinte könnyebb eljutni a régibb zene
útján, mint Wagner vagy Strauss Richárd művészetén keresztül, A medernek
meg nem értésének oka tehát legtöbbször magunkban, iUetve öntudatlan elő-
ítéleteinkben van. Viszont az is kétségtelen, hogy a modernség álarca alatt
talán soha sem bújt meg annyi tehetségteJ.enség, sőt művészeti szélhámosság,
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mínt éppen napjainkban. Ennélfogva nemcsak a minden modern zenét me-
reven elutasító, hanem a bármi újdonságot értetlenül is elfogadó álláspont
egyformán káros. A modern művek iránti jóindulatú érdeklődés és meg-
értem akarás, valamint a régi klasszikus művek hallgatásán állandóan csiszolt
kritikai érzék gyakorlása legyenek azok a szempontok, amelyek a modern
rene felől alkotott ítéleteinket irányítsák.

(Sopron) Dr. Gárdonyi Zoltán,

flz evangélikus népiskola és tanítója
hivatása tükrében .

•Bizalommal kérjük megválasztott új tanítónkat, hogy az állást a mi kö-
rünkben elfogadván, kötelességeit, - melyeket egyházi törvényeink és sza-
bályrendeleteínk mellett saját lelkiismerete, egyházunk, valamint gyülekeze-
tünk érdeme kijelöl, - híven teljesítse. A gondjaira bízott iskolaköteles
és ismétlőiskolás gyermekeinket bölcseséggel és szerétettel oktassa, az egyház
és haza iránti szeretetben, istenfélelemben nevelje, kántori teendőinek lelki-
ismeretes elvégzésével istentiszteletünkön az áhitatos buzgóságot emelje. Egy-
házi énekkar szervezésével temetésen, vagy nagyobb ünnepen az istentiszte-
leten kőzreműködéssel, valamint minden belmissziói munkálkodás támogatásával
egyházunk építését munkálja. Feddhetetlen, tiszta Jellemű életének például adá-
sával egyházunk kicslnyeit és nagyjait egyaránt a szent Istenhez vezetni
segítses.

Amimor a «Keresztyén Igazság» olvasóközönsége előtt ismertetni kívá-
nom népiskoláink és tanítói munkájának egyházi szempontból vizsgált jelen-
töségét, keresve sem találok összefoglalóbb gondolatcsoportosítást, mint amit
a fent közölt szöveg magában foglal, Annak a meghívólevélnek szövege az,
amelynek aláírásával 16 esztendővel ezelőtt mostaní tanítói állásomba léptem;
s a bennefoglalt teendőkre az Iskolafenntartó egyházközséggel egyezséget
kötve, hívatásommal járó kötelességeírnröl írásbeli tájékoztatást nyertem. E
klasszikus tömörséggel megfogalmazott írás több, mínt kétoldalú szerződés
egyik résre; több, mínt egyszerű díj levélnek első tétele. Ez a hivanylevél
«bízonyságlevél». Bizonysága annak, hogy az iskolát fenntartó egyházközség
mit kíván, mit vár népískolájától a tanító munkáján keresztül,

A szorosan vett hivatalos kötelességeket részletezik az egyházi törvé-
nyek és szabályrendeletek. De míndez csak keret. Az egyház úgy óhajtja a ke-
retet tartalommal megtőlteni, hogy e kötelességeket a tanító lelkiismeretére
helyezi s a holt betűnek úgy kíván életet biztositani, hogy kiegészíti mínd-
azon munkaágazatokkal, amelyemet első sorban a tanító saját lelkiismeretel
se mellett egyházunk, valamint gyülekezetünk érdeke kijelöl. E feladatokat
'.híven» teljesítse, «Hűség leveles is tehát e bizonyságlevél. Lelkiismeret és
hűség! Sarkpontja bármilyen hivatás betöltésének és minden pályafutásnak.
Szilárdabb alap, miJnta Iegtökéletesebben megalkotott törvény, vagy a leg-
gyakorlatiasabb és legelőrelátóbb szabályrendelet, Lelkiismeret és hűség nél-
kül hivatást «betöltení» nem lehet, mert e nélkül gépies, lélektelen fizikai
erökifejtéssé válik a legeszményibb munkaterv szolgálata is.

E hivanylevél «gondjaira. bizza az elhivott tanítónak a gyermeksereget,
Pásztorává avatja a kicsinyek nyájának, akinek kell, hogy gondja legyen rá-
juk, mínt údvözítőnknek, a jó Pásztornak az ő juhaira. Felelősséget kell éreznie
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értük. Nem egyedül azért, mert ellenőrzö közegei is vannak az iskola fenntartó!
egyháznak, hanem azért is, mert óriási a súlya a lélek fejlődéséért viselt fe-
lelősségnek. Beláthatatlan a veszélye annak az útnak, amelyre a felelőtlenül
végzett lélekgondozó munka nyomán a kisded lelki fejlődése juthat s az:
a mélység, ahova az elhanyagolt gyermek a tanító hibájából süllyedhet. Tel-
jesen nem viselheti a tanító ezt a felelősséget a nevelés alapvető tényeiért,
hiszen a szülői ház bélyegévei s annak a lelkére rótt betűivel kapja már a
gondjaira bízott gyermeket, die mégis nagy iránymutatás és elhatározó irány-
változás fakadhat tevékenységéből, ha IéCkiismeret, hivatottság, felelősség és
gondoskodo szer-etet vezérli a népiskola tanítóját nevelői munkájában.

Ez a levél «bölcseséget» és «szeretetet» kíván az oktatásban a tanító-
tóL Nem a szakértelmet hangsúlyozza, amit hosszabb gyakorlattal megszerezhet
a kevésbbé jól felkészült oktató is. «Bőlcseség b Több ez, mint általános,
vagy szakismeretek halmaza. Több, mert isteni lélekszikra,' ami szerétettel
egyesülv-e egyedül alkalmas arra, hogy az Isten képére teremtett gyermekben
az isteni hasonlatosságot kirajzolja. A felelősség talán ez-en a ponton a legsú-
lyosabb. Olyan munka ez, amiért egykor az Úr tanítványai elhagyták háló-
jukat és «emberhalászokká. lettek.

ILt kapcsolódik bele a harmonikus ember nevelésének ügye a nevelés.
céljába. Nem elég a korszerű ismereteket a gyermek lelki kíncsévé tenni, ha-
nem «egyház» és «haza» iránti «hűségre» kell nevelni, E kettős tagozódású cél-
kitűzés magában foglalj.a az iskola egyházunktói nyert feladatát: a hívő em-
berek 'egyházának kialakítását, de hozzáfűződik ehhez a másik cél munkálása is:
a hazafias nevelés céljáé. Más szóval állampolgári nevelés is ez, nemzet-
építő munkára, nemzetfenntartó ! honpolgárokká kiképzése iifjúságunknak s
olyan eszmei tartalommal megtöltése nemzetnevelő munkánknak, aminek hatása
ott ég az ifjúvá serdült gyermek lelkében, mint nemzeti fájdalom, ha csonka
hazánknak nagy elesettséget látja maga előtt. Ez a nevelés teheti a gyermeket
dolgozó magyarrá, feltámadást váró, jövendőt építő honpolgárrá.

A fent idézett hiványlevél még két igen fontos és széleskörű munka-
ágazatot helyez a meghívott. tanító kezéve: az istentiszteleti kántori szolgá-
latot és abelmissziói tevékenység támogatását. Szinte egész embert kíván
mindegyik. Ha az oktatásban a bölcseség és szeretet, itt a veleszületett zenei
tehetség és benső hitbeli meggyőződés nélkül kíelégítö munkát végezni nem
lehet. Kitartás, egybeolvadás egyházunk megerősítésének, evangélikus egy-
házi zenénk fejlesztésének és az evangélikus öntudat és hithűség felébreszté-
sének szent kötelességteljesítésével: ez ennek a munkának a jel-entősége. Ezt
kívánja a hivanylevél utolsó elötti parancsa, hogy a gyülekezet tanítója!
így is az egyház építését munkálja.

Végül feddhetetlen, tisztajellemű életének például adásával kell a taní-
tónak az egyház kícsínyeít és nagyjait a szent Istenhez vez-etni segíteni-e. Az:
óriási fejlődés-en és átalakuláson átment nevelési és oktatási elgondolások,
amelyek a ma iskoláját teljoesen átformálták és az alig két évtized elötti
iskolával és elgondolásokkal sok tekintetben homlokegyenest ellenkezövé tet-
ték, az a hatalmas önrnunkássággal párosult átképző munka, amin a tanító-
ságnak több mintegy évtized óta megfeszített erőkifejtéssei át kell magát
küzdeníe, mínd eltörpül jelentőségében, ha a nevelés Iegegyszerűbb, dc leg-
hatékonyabb és csalhatatlan eszközének jelentőségét állít juk előtérbe: a tanító
«feddhetetlen, tisztajellernű» életének például adását. Oh, ha ezt a tiszta élet-
példát oda lehetne állítani egyedüli kísérőnek minden gyermek mellé, hogy
elűzze tőle a gonosz csábítását, mennyi elsodort életet meg lehetne menteni t
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A feddhetetlen, tisztajellemű élet példáuladása nélkül lehet a gyülekezet
tanítója a legjobb didakta. művésze az egyházi zenének, vagy a lángelme
határáig emelkedő tudós férfnú, igazi szakember, mindez keveset ér, mert
nem: segíti életével is az egyház kicsinyeit és nagyjaít a szent Istenhez vezetni.

Tanítói díjlevelem szövege első tételének taglalásával . rávilágítottarn
egyházunk egyik gyülekezete iskolájának a tanító elhivatásában foglalt jelen-
tőségére s tanítója munkáján áttükrözödö képére.

Az a kőrülmény, hogy egyházunk iskolái fenntartásának terhét kény-
telen nagyobb részben az államra hárítva megosztani, az egyházépítő munka
megalapozásában néha nehéz helyzetet teremt. Ha a tanító teljesen a fent
körvonalazott programm swlgálatának élhetne, munkája az egyházépítés terén
a mainál áldásosabb gyümölcsöket teremne, De művelődési célkitűzéseinek
megvalósítása érdekében az államhatalom Is teljesen rendelkezik egyházunk
ískoláival. Nem tekinti e közben sem a különle$es helyi kőrülményeket, sem
a különbözö, felekezéti tagoltságból eredő külön adottságokat s a bennük
rejlő nehézségeket. Általános nemzeti eszméi és célkitűzései szelgálatat kí-
vánja. A harmonikus ember eszméje nem ellenkezhetik az egyházépítő prog-
rammál s az egyház kűlön célkitűzéseivel, de mégis támadnak néha surlódásí,
felületek s néha a kívülálló körök előtt elképzelhetetlen munkatorlódás áll be.

Az a nagyszámú alakulat, ami mint egyház- és nemzetépítő szerv műkő-
désb:en van, egy-egy iskola, gyülekezet, község társadalmában, tevékenységével
gyakran keresztezi egymást. Valóban "nagy élettapasztalatának, de még több
munkabírásának kell lennie, hogy míndezen munkaszervek irányításába bekap-
csolódjék és összhangot vigyen a tanító, pedig bele kell kapcsolódnia és azokat
összhangba kell hoznia.

elesebben elkülöníteni e munkakőrőket s az egyháznak a maga célkí-
íűzéseit inkább az élre állítani csak akkor lehetne, ha az egyház függetleníteni
tudná magát anyagi tekintetben az államhatalomtól. Maga a népoktatás ugyan
állami feladat és egységet kíván a főbb elgondolásokban, de mégis nagyobb
szabadság illetné meg az anyagilag független fenntártót és nem forgácsolódnék
szét a nevelőoktatói feladatok kérdéstömege oly aprólékos és erőtlenné váló
részekre, mínt így.

Javulást hozhate téren egyházunk számbeli megerősödése és mennél
nagyobb anyagi függetlenítése. Most súlyosan érezzük, mint kisebbségi egy-
ház, mily sok iskolánk veszítette el az államsegély megszűnésével az állam
fenntartó segítségét és mily sok osztatlan és mily kevés osztott iskolánk van,

Sok iskolánk került így az elsorvadás veszélyébe. Az esetleg erejüknek
végsö megfeszítésével ískolájukat mégis fenntartó kís egyházközségek dicsé-
retes buzgósága sem hoz mindig kellő sikert, mert az oktatás számos nélkülöz-
hetetlen eszközét nem tudja a fenntartó biztosítani a nagy áldozattal vissza-
tartott oktató számára. Felszerelés, évröl-évreelöálló újabh szükségletek az ok-
tatás terén és az oktatóhelyiség modern berendezése, hígléniája stb. stbl
mind sokszor hiányoznak az anyagi erőtlenség miatt.

Legtöbb iskolánk osztatlan. Itt a rendelkezésre álló idő rövidsége, sokszor
tanulózsúfoltsággal súlyosbítva, s az osztatlan iskolai alak külőnben is ki nem
elégítő oktatórendszere és hiányossága - igen nagy hivatottságot kíván az
oktatóról. Vannak azonban ez iskolának előnyei is. A gyermekre 6 éven át
rásugárzott [o evangélikus szellemű nevelőoktatás hatása, kell, hogy olyan
életfelfogás kialakítását segitse elő, amelyen rajta van az evangélikus bélyeg.
Ha ezt a szellemet az iskolán túl is képviseli annak a tanítónak egyénisége és
magatartása, akkor nem marad el evangélikus hitbuzgóságban. öntudatban a
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felnevelkedő új nemzedék apái mögött. Ismeretekben, azok szélesebbkörű meg-
alapozottságában talán az osztatlan alakulat nem vértezte föl úgy azt az evangé-
likus ifjúságot, mínt más, osztottabb, tehát sokkal kedvezőbb helyzetben levő
iskolák, de a felvílágosultság, a tiszta evangélikus hitbeli meggyőződés és -őn-
tudat kincsei mégis oly értékek, amelyek szilárd oszlopai evangélikus anya-
szentegyházunk megerősödésének. Többtanerős iskolák munkatöbbletének lehe-
tősége is csak akkor áldásos evangélikus egyházi szempontból. ha evangélikus
szellemű marad minden ágazatában, újszerűségében és részletmunkájában ..

Iskoláink nagy többségében az egyetlen munkaerő csak úgy tudja megszí-
lárdítani éa öntudatossá tenni a 6 éven át megalapozott evangélikus hitbeli
meggyőződést és buzgóságot, ha a továbbépítő belmissziói tevékenységet más-
irány ú követelményeknek alá nem rendeli, hanem kiemeli és elsőrendű köteles-
ségének ismeri. Még ha különválasztva kell is az ískolánkívüli népművelési,
levente, külőnféle népjóléti ·és besmísszíóí munkát végeznie, akkor is első
legyen az evangélikus tanító előtt az evangélikus missziói tevékenység.

Dunántúl evangélikus iskoláiban a vallásos nevelés biblikus-reformátori
alapon való megújhodását hathatósan előbbre viszi az az intézkedés, hogy
a tanítást mindennap bibliamagyarázattai kell kezdeni. Igy indul el a ránevelés
a bibliai alapra helyezett életre. Tovább kell ezen az alapon építeni a belmísz-
szíón át a serdülő ifjúság s így tovább a felnőtt egyházhívek megújhodó éle-
tében. Akkor a biblikus alapon biblikus élet indul el és váhk Isten dicső-
ségébe zarándoklássá, olyan hítéletté, amely egyházunk fáján gazdag gyümölcsöt
terem. Csak ez lehet minden evangélikus tanító elhivatása, munkájának jelen-
tősége. Igy Lesz mínden tanítóí hiványlevél bízonyságlevéllé, hűséglevéllé,
mínden tanítói munka a Lelkiismeretre helyezett, bölcseséggel és szerétettel
végzett tevékenységgé, amelyet feddhetetlen, tisztajellemű élet például adás:a
emel arra a magaslatra, ahova evangélikus egyházunk kicsinyei és nagyjai hi-
zo:nyosan eljutnak, mert elvezeti őket az ilyen tanító a mindenható, szent
Istenhez. .

Legyen e végcél mínden evangélikus tanítónak lelkiismeretén nyugvó
gondja, szent célja!

(Körmend) Somogyi Béla.

Ahhoz, hogy kegyes legyek, nem elég, hogy külsőleg vigyek véghez
jócselekedeteket. Hanem szioem szerint, kedvvel és szeretettel kell azokat
tennem, hogy félelem nélkül, szabadon és örvendezve, jó lelkiismerettel
és teljes bizodalommal állhassak Isten elé s tudjam, hogy hányadán állok
vele. De ehhez semmiféle teremtmény nem segíthet el, hanem egyedül csak
Krisztus , . . Ez a hit lesz kedvessé lsten előtt, Krisztus pedig a Szenilel-
ket adja szioem be, aki kedvet és örömet plántál belém minden jóra. Igy
s ezen az uton igazulok meg és nem más módon. Mert a cselekedetek
csak mind hedoetlenebbé tesznek téged, minél tovább gyakorlod őket.

De minél tovább gyakorlod és ismered meg ezt a dolgot (a hitet),
annál örvendezőbbé teszi sziuedet. Mert ahol megvan e felismerés, ott nem
maradhat el a Szeniléleh sem. Ha pedig eljön, készséget, kedvet és örömet
kell támasztania a szioben arra, hogy szabadon fogjon hozzá és szioesen,
örvendező bátorsággal megcselekedje mindazt, ami kedves Isten előtt, és
szenoedie el, ami szenuedés rá vár, sőt szioesen vállalja a halált is, S
minél tisztább és alaposabb a felismerés. annál érősebb lesz a kedv és
öröm is. Igy töltötted be Isten törvényét és cselekedtél meg mindeni, amit az
embernek cselekednie kell. Ily módon megigazultál. Luther, Kirchenpostille-
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fl csillagászati világkép változásai.
I. Az ókorban vagy 500 éven keresztül húzódott, az újkor elején ujra

fellángolt a földközepű és a napközepű világszemléletek harca. Ebbe míndkét
alkalommal a keresztyénség is erősen beleszólt, Épen azért keresztyén szem-
pontból is érdeklődésre tarthat számol e küzdelem történetének áttekintése és
egy, e világszemléletele kérdésére vonatkozó legújabb, alig 20 éves tudomá-
nyos álláspont ismertetése.

II. A csillagos ég jelenségeinek legrégibb magyarázatai poétikus hit-
regék. Azonban idővel különféle fizikai elméletek szorítják ki őket, mert hosszú,
idők rendszeres megfigyelései alapján mind világosabbá válik, hogy az égi-
testek mozgása gépiesen lefolyó jelenség.

Hogya régi fizikaielméIetek<et jobban megértsük, foglaljuk össze rőví-
den, hogy mit is akartak megmagyarázni; más szóval, hogy milyennek is észleli
egy megfigyelő az északi félgömb valamelyik pontján állva az égitestek moz-
gását. Közismert, hogy a csillagok túlnyomó többségének, az Ú. n. állócsilla-
goknak egymáshoz viszonyított helyzete éjszakáról éjszakára, sőt évtizedről év-
tizedre is változatlan és hogy az egész «csíllagos éggömb» egyenletesen forogni
látszik 'egy oly tengely körül, mely az észlelő helyén halad át és az égboltozatot
egy észak felé fekvő csillagtalan pontban: a mozdulatlan «sarkpontban» éri;
a sarkponthoz legközelebb fekvő csillag az Ú. n. sarkcsillag. A csill.agos éggömb
egy teljes körűlfordulása 23 óra 56 percig tart, ez az idő a «csillagnaps , a~az
az állócsillagok járása szerínt számított nap. Az összes állócsillagok tehát
a sarkpont, mint «gömbfelületi középpont» körül körpályájákat írnak le. A sark-
ponttél elég távoli állócsillagok e körpályájának egy rövidebb-hosszabb alsó íve
már a látóhatár alá esik, úgyhogy e csíltagok fejkelnek és lenyugosznak, és
pedig felkelnek úgy, mínt a Nap, keleten és lenyugosznak nyugaton. Ilyen ér-
telemben azt mondjuk, hogyacsillagos éggömb kelet felől nyugat felé forog. Van
azonban 7 olyan szabad szemmel látható égitest, mely folytonosan változtatja
helyzetét az állócsillagokhoz képest. Ezek: a Nap, a Hold és az öt szabad szem-
mel Iátható bolygó. A csillagos éggömbbel együtt ugyan a Nap is míndennap körül-
járja keletről nyugat felé haladva a sarkpontot. csakhogy neki egy ilyen körül-
járáshoz átlag 4 percoel hosszabb időne, azaz átlag 24 órára van szűksége,
Más szóval a Nap e kőrűljárásban az állócsillagokhoz képest folytonosan
hátramarad, azaz hozzájuk viszonyítva lassan egyre keletebbre tolódik. Pon-
tosabban, ez az eltolódás a nyugatról kelet felé irányuló főjelleg állandó meg-
tartása mellett egy féléven át lássé észak felé irányul, hogya következö :l1éfJ.-
évben kissé délfelé történjék, míáltal az évszakok váltakozása jön létre. Ha
a csillagos éggömböt forgásában megállítva, megfogva képzeljük és ezen az
álló gömbön összekötjük azokat a csillagokat, melyek mentén a Nap az év
folyamán eltolódik, akkor egy legnagyobb gömbkört nyerünk, az Ú. n. eklip-
tikát. Az az idő, mely alatt a Nap az ekhptíkát egyszer végigjárja, az esz-
bendő. A Nap az eklíptíkán míndenkor nyugatról kelet felé halad, de nem
egyenletesen. Leggyorsabban mozog januárban, leglassabban júniusban, ezenköz-
ben korongja januárban látszik legnagyobbnak, júniusban legkisebbnek. Néz-
zük rnost a .Hold és az öt bolygó vándorlását az állócsillagok között. Valamény-
nyien nagyjából szintén az ekliptikán mozognak , majd kissé föléje, majd kissé
alája kerülnek, vagy ideiglenes en éppen rajta vannak. A Hold vándorlása min-
ket nem érdeklő részletektől eltekintve olyan, mínt a Napé, de sokkal gyor-
sabhan megy végbe, egy menet leírása csak 27 és fél' napig tart. Az öt bolygó
eltolódása már sokkal sajátságosabb. Ugyan ők is általában nyugatról kelet
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felé vándorolnak, de időnként megállanak, sőt visszafel-é, azaz keletről nyuj-
gat felé mozognak, hogy hurkot, vagy S alakot írván le, tovább folytassák
útjukat kelet felé. Átlagban leggyorsabban halad közülük a Merkur, mind las-
sabban a Vénusz, a Marsz és a Jupiter, leglassabban a Szaturnusz. A vándorló
égitestek eltolódási sebességének változásai és a bolygók pályájának hurok-
képződései okozták hosszú időn át a legtöbb fejtörést a csillagászoknak.

Ill. Az ókori csillagászati világképeket három csoportba oszthatjuk.
1. A legprimitívebb nézetek a Földet lapos leorongnak tekintik. A legel-

terjedtebb, a római császárok kerának művelt pogányai között is sok hívét
számláló felfogás szerint a lapos Földet tenger veszi kőrül, Ebből a «világtenl-
gers-böl emelkednek ki keleten, ebbe süllyednek le nyugaton az égitestek.

2. Ezzel szemben már Pythagorasz, a Kr. 'e. VI. században azt tanította,
hogy a Föld' gömbalakú és hogy a míndenség közepén mozdulatlanul áll. Ez
mínden szerosabb értelemben vett földközepű világszemlélet alaptana .

.a) Ugyancsak Pythagorasz volt az ú. n. szféra-elmélet megalapítója. Szerin-
te ugyanis az állócsillagok ,egyhatalmas, a Földtől mínden irányban egyenlő tá-
volságra levő szilárd szférára, azaz gömbre, pontosabban gömbhéjra vannak rög-
zítv-e, szinte «bevert szögek módjára». Ez az _egész eállőcsillagszféra» azután
állandóan forog keletről nyuglatM.~ a mnzdulatlan Föld körül. Forgástengelye
a Föld középpontján és az égboltozat sarkpontján halad át, egy teljes körűl-
forgásának ideje a csillagnap. - A Nap mozgását Pythagorasz tanítványai igy
magyarázták: a Napnak egy külön, kisebb szférája van az állódsillagszférán
belül, melynek az egyenlítőjéhez van rögzítve a Nap. A «Napszféra» nyugatról
kelet felé forog, forgásideje egy esztendő és a Nap útját állítja elő az ekliptí-
kában. A Napszféra forgástengelye az állócsillagszféráéhoz 23°28' alatt hajlik
és az állócsillagszféra forgásban levő felszínéhez van erősítve, Ezáltal az álló-
csillagszféra forgása magával ragadja az egész Napszférát és emiatt a Nap
is résztvesz az állócsillagok napi körmozgásában, a Napszféra lassúbb forgása
csak a Nap lassú eltolódásaban nyilvánul az állócsillagokhoz képest. Hasonló-
képen megvan, - mondották, - a többi vándorló égitestnek is a maga meg-
felelően forgó különszférája egy-egy, a forgásban levő állócsilLagszféra felszí-
néhez rögzített forgástengellyel.

Csakhamar azonban filozófiai dogmává lett, hogy amiképen az égitestek
«méltóságához» csak a «legtökéletesebb» alak: a gömbalak illik, akép a moz-
gásuk is csak «a legtökéletesebb mozgás» az egyenletes körmozgás lehet, vagy
legalább is ilyenekből tevődik össze, Láttuk azonban, hogy a 'Nap és a Hold
eltolódása az eklíptíka mentén nem egyenletes, sőt a bolygók hurokalakú
pályákat írnak le és így e mozgásokat is további egyenletes körmozgások
összekapcsolódásából kellett származtatni. Ezért a fejlettebb szféra-elmélef
minden vándorló égitestnek négy-öt különszférát tulajdonít a Föld közép-
poníjába eső közös középponttal, Sőt idővel mind többet, a szerínt, ahogya:n
az égitestek mozgására vonatkozó megfigyelések pontossága egyre fokozódik.
E szférák mindegyike egyenletesen forog, forgástengelyük iránya, úgyszintén
forgásidejük, sőt esetleg forgásirányuk is általában egymástól eltérő. Ossze-'
kapcsolódasuk módjára vonatkozólag nézzük pl. a Marsz szféráit, a többié
telj-esell hasonló. A legbelső Marszszféra egyenlítőjéhez van rögzítve maga a
Marsz és minden Marszszféra forgás tengelye a rákövetkező külsőbb Marszszféra
forgásban levő felszínéhez van erősítve. A legkülső szféra valamennyi vándorló
égitestre nézve kőzös, és pedig ez maga az állőcsíllagszféra .. Ily módon a hur-
kokat is jól lehetett magyarázni. ;



151

Az ókor legenciklopédikusabb elméjének, a Kr. e. IV. században élt
Arisztotelesznek a testek esésére felállított magyarázata szerint a mindenség
közepén, azaz a föld gyomrában van a legdurvább anyag és egyáltalában min-
den anyagfajnak megvan az őt megillető saját szférája a Föld középpontja,
mint középpont körűl. Ha ebből a szférából valamely erőszak következtében
máshova került, gyorsuló mozgással igyekszik oda visszajutni. tEzért esik
lefelé az elejtett kő, ezért törekszik felfelé a víz alá került gáz. Végül az állócsil-
lagok a «legfinomabb», a «legtökéletesebb anyagból» állanak: a «tiszta aether-
böl». E tetszetős elmélet alapján Arisztotelesz a földközepű világszemléletnek
és az égitestek szféraelméletének tántorítbatatlan híve volt. O már 56 égitesf»
szférát tanított. Ezek forgását azonban nem tudta máskép magyarázní, csak
ügy, hogy a világ teremtőjéhez hasonló értelmes lények forgatják őket. Még
jobban bonyolította a szféraelméletet később az a körülmény, hogy egyes égi-
testek látszólagos nagyságának változásait is meg akarták magyarázni és
evégből föltették, hogy egyes szférák középpontja nem esik egybe a Föld
középpontjával, (Excentrikus szférák.)

b) Hipparchosz (Kr. e. II. század) és Ptolemaiosz Klaudiosz (Kr, u. II.
század) csillagászok a bonyolult szféraelméletből csak a forgó állócsíllag-
szférát tartják meg és a vándorló égitestek mozgását egy új, ú. n. «epicyklus.
elmélettel magyarázzák. Szeríntük ugyanis a vándorló égitest egy oly kör-
pályán: az ú. n. epicykluson kering egyenletesen, melynek a középpontja egy,
másik körpályán, az ú. n. deferens körön végez egyenletes mozgást a Föld
körül. Könnyű belátni, hogy ha az epicyklus és a deferens kőr sugarai, továbbá
a raj tuk való keringési időperiódusok megfelelőek, akkor az illető égitest
hurkek egymásutánját írja le a Föld körül és ha mégföltesszük. h~gy az epi-
cyklus és a deferens kőr síkja kíssé különbözík, akkor a .Főldről nézve e hur-
kokba belelátunk és előttünk van a bolygók hurokszerű pályája. Az észle-
lési pontosság növekedése itt is az elmélet további bonyolítását tette szükségessé
Fel kellett tenni, hogya bolygó egy oly körön kering egyenletesen, melynek
a középpontja maga is egyenletes körrnozgást végez egy második kör kerületén,
azonban csak ennek a második körnek a középpontja járja körűl egyenletes
körmozgással a Földet stb. Hogy miért mozognak a bolygók így, arra nézve
az elmélet csak az előbb említett tökéletességi dogmára tudott hivatkozni,
egyéb: közelebbi magyarázatot adni azonban képtelen volt. Ezért már Ptole-
maiosz is az egész elméletet inkább csak matematikai leírásmódnak tekin-
tette.

,3. A Kr. e. V. században élt Philolaosztói kezdve sokan voltak olyanok is,
akik a gömbalakúnak tekintett Földnek mozgást tulajdonítottak: pl. keriri-
gést, de nem' a Nap kőrűl ; vagy csak tengelykőrüli forgást. A Kr. e. Ill. szá-
zadban élt számeszi Arisziarchosz azonban már kifejezetten és világosan hir-
dette a hélíocentrikus, azaz a napközepű világrendszert, vagyis azt a felfogást,
hogy a míndenség középpontjában mozdulatlanul áll a Nap. Tanításában az
állócsíllagsztéra mozdulatlan. Ennek látszólagos forgása keletről nyugat felé
onnan ered, hogy a Föld forog tengelye körül nyugatról kelet felé. Hasonló-
képen a Nap eltolódása az ekliptikán szintén csak látszólagos, valójában a
Föld járja körűl évenként a Napot körpályán, A Hold a Föld körűl kering, a
többi öt vándorló égitest a Nap körűl, akárcsak a Föld.

IV. Amikor a Kr, u. első századok egyházatyái küzdenek a vallásuk tiszt
táságát veszélyeztető pogány bölcselet ellen, az egymás kőzött is egyenetlen,
csekély meggyőző erejű fejlettebb világképeket elvetik. Otestámentomí helyekre
hivatkozva valamennyien egyértelmüen vallják, hogy. a Föld mozdulatlan.
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Legtöbbjük a Földet lapos korongnak tekinti, melynek közepén fekszik Jeru--
zsálem. A világ három vízszintes emeletból áll. A négyszögletes sátorponyva-
hoz hasonló, négy sarkán egy-egy oszlop által tartott égboltozat fölött, mint «ki-
terjesztett erősség» fölött van a menny. Az égboltozat alatt mozognak az égi-
testek, esetleg az egyszerűbb szíéra-elmélet szerínt. A négy oszlop a vízszíntes
Földre támaszkodik, a Föld alatt vízszíntesen terül el a pokol. Ez széltében-
hosszában elterjedt felfogás volt az egész középkoron végig. Még a Föld első
körülhajózása alkalmával (151!J>-1532) is állandóan rettegett a legénység,
hogy hátha elérik a Föld szélét és lezuhannak a pokolba. A Föld körühhajó-
zásának ténye után azonban a Iapos-kerong Föld-elmélet, mint tudományos
nézet lehetetlenné vált.

A keresztes háborúk korában az arabok közvetítésével alaposabban megis-
merkedtek a keresztyén népek Arisztotelesz ésPtolemaiosz műveivel, Ettől fogva
egyre jobban terjed köztük a Földet mozdulatlan gömbnek tekintő világfelfogás, és
vele együtt az égitestek mozgására nézve a szféra-, ill. azelpicyiclL~s-elmélet.
- A szféra-elméletet megtaláljuk pl. Dante Divina Comediajában. Itt a gömb-
alakú álló Föld belsejében van a tölcséralakú pokol, a Föld túlsó felén
levő hegy tetején a tisztítótűz, a 7 bolygó- és az állócstllagszférát angyalo kl
forgatjak. Az állócsillagszférát gömbalakban fogja körül a menny.

V. Még a Föld körülhajózásának nagy ténye után is roppant megütkö-
zést keltett Kopernikusz, thorni kanonok 1543-ban megjelent műve: «De revolu-
tionibus orbium coelestíum». Ebben Kopernikusz felújít ja samosi Arisz-
tarchosz feledésbe merült elméletét: a Föld egyenletesen forog tengelye körül,
körpályán kering és pedig egyenletesen a helyéből el nem mozduló Nap körül;
Ugyanezt teszik a «többi» bolygók is; a Hold ellenben a Föld körül kering. Mi
sem könnyebb, - mondja Kopernikusz, - mint megmagyarázni a többi bolygó
látszólagos hurokalakú pályáját. A bolygó Nap körülí körpályájának átellenes
két pontján ellentétes irányban halad a térben. Már pedig a két belsőbb bolygó
rövidebb, a három külsőbb bolygó hosszabb idő alatt kering a Nap körül, mint
a Föld. Ennélfogva ugyanazon idő alatt az előbbiek többször, az utóbbiak
kevesebbszer fordulnak útjukban visszafelé, mint a Föld. Ha most feltesszük,
hogy nem egészen ugyanabban a síkban keringenek a Nap körül, mint a Föld,
akkor érthetővé válik, hogy nemcsak egyszerűerr előre és vissza való mozgásukat
észleljük, hanem hurkokat. Az állócsillagok szféráját Kopernikusz is megtartja.
de kijelenti, hogy ennek sugara sokkal nagyobb, mint addig gondolták, úgy-
hogy a (Föld keringése geometriailag nem okoz az állócsillagok látszólagos he-
lyében eltolódásokat.

Az «új» rendszer ellen csakhamar mínden oldalról szinte párját ritkí-
tóan heves támadás indul meg. Helyszűke miatt csak egy-két jellegzetesebb ellen-
vetést sorolok fel a rengeteg közül. úgy a protestáns, mínt a katolikus teoló-
gusok számos helyet idéznek ellene az ótestámentomból és az egyházatyák Ira-
taiból. Józsué 10,12 szerint Józsué megállítja a Napot, hogy le ne nyugodjék a
zsidó fegyverek győzelme előtt; erre Luther is hivatkozott. A római index-
kongregáció 1616. márc. 5-én Kopernikusz rendszeréről így ítél: «Hamis pythago-
raszi tan, mely a Szeritírással mindenben ellenkezik». De nemcsak a teoló-
gusok, hanem sok csillagász is küzdött Kopernikusz tanítása ellen. Igy pl.
Tycho Brache, a híres prágai csillagász megállapítja, hogy az ő pontos meg.'-
fígyeléseí szerint a bolygok tényleges mozgása nem egyeztethető össze Koper-
nikusz ielméletével. - A fizikus Riccieli mintegy 70, részben már az ókorban
is hangoztatott fizikát ellenérvet állít össze, ilyeneket: a Föld nem keringhet,
mert akkor elhagyja, elveszti a légkörét; de még csak nem is foroghat, merf
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ha forogna és pedig nyugatról kelet felé, akkor a függélyesen feldobott. vagy
egy toronyból leejtett kő, de még inkább egy fészkéből felemelkedett madán
mcssze nyugaton érné újra a közben továbbforgott Földet; a nyugvó légkör
a forgó Földhöz képest állandó vad keleti szélvészként nyilvánulna, stb.

A csillagászok azonban csakhamar meghódolnak. Kepler módosítása,
hogya bolygok nerrr egyenletes körmozgást végeznek a Nap kőrül, hanem ellíp-
szís alakú pályán mozognak, - egyszerű törvény szerint változó sebesség-
gel, - megszünteti az ellentétet az észlelet és a napközepű világszemlélet kő-
zött. Az akkoriban felfedezett távcső szamos jelenséget tár fel Kopemikusz
nézetei mellett, így a Jupiter körül keringő holdak míníatür kopernikuszszerű
rendszerét. - A fizikában Galilei, Kepler és Newton munkásságán keresztül
kialakul az anyag tehetetlenségének és a Föld vonzóerejének fogalma, mire az
összes fizikai ellenvetések maguktól összeomlanak. A megoldás a Föld vonzó-
ereje tartja fogva a légkört, a légkör együtt forog a Földdel, a Földről felemel-
kedő tárgyak tehetetlenségüknél fogva a levegőben is megtartják felemel ke-
désük helyének megfelelő, nyugatról kelet felé irányuló sebességüket; sőt
kísérletileg igazolhatóan a torony tetejéről leejtett kö esés közben (éppen
ellenkezőleg, mínt Riccíoli akarja), kíssé lOO1Jetfelé tér el a függélyestől,
mert a torony tetejének, mint a Föld ldözéppoutjától távolabbi helynek, na-
gyobb a nyugat-keleti irány ú sebessége, mint a torony aljának. Es idővel
egyre szaporodnak a bizonyítékek a Föld forgása és keringése mellett,

Az érvek ily fényes sorozata mellett a teológusok nehéz helyzetben
voltak. Egyesek megpróbálták a kérdéses ótestámentomi helyeket Kopernikusz
rendszer-e szerínt magyarázni, de így igen erőltetett értelmezések álltak elő.
Mások felállították az Ú. n. akkomodációs hipotézist, mely azt ta:nítja, hogy
a Szentírást szószerínt sugalmazá Szeritlélek pedagógiai okokból alkalmaz-
kodott az ókori népek kezdetleges természettudományi ismereteihez, stb.

VI. A napközepű világszemlélet, szemben a földközepűvel, már a 17. szá-
zad második felében dinamikai, azaz erőtani megokolást nyert. Miként a
Kr.e. IV. században az égi szférák elméletének Arisztotelesz esési elmélete
adott támaszt, úgy szílárdította meg egy sokkal mélyebben járó általános
«esési elmélet» - a Newton-féle - a napkőzepű világszemléletet. Newton ugyan-
is a testek esésének megmagyarázására megalkotja a Föld vonzóerejének
fogalmát. Majd sikerül ezt az általános tömegvonzás ,elvévé kíszélesítenie és
igya bolygok keringését a Nap körűl akként értelmeznie, hogy a bojygö a
Nap vonzóerejénél fogva állandóan közelední törekszik a Naphoz, egyúttal
azonban mint mozgásban levő tehetetlen test a pályája érintője mentén távol
lodni is törekszik tőle. E két ellentétes törekvés megfelelő egyensúlyából
származik a matematikailag is levezethető ellipszis alakú pálya. Newton sze:'
rint az anyagi jelenségvilág üres keretei a világtér és a vílágídö. Mindakettő'
abszolút, azaz független, és pedig minden elképzelhető vonatkozásban; így
pl. egymástól is, az anyagtól is. Ennek megfelelően a világtér mozdulatlan és
mindenütt egyforma, a világidő mindig egyenletesen folyik, stb. Azabszol\ít
világtérben való nyugvást abszolút nyugvásnak, az abszolút világtérhez ké-
pest való mozgást abszolút mozgásnak nevezzük; hasonló értelemben beszélünk
abszolút sebességről. gyorsulásról, forgásról, stb. Newtonnál az anyag tehetet-
lenségének és az erőnek a fogalma is abszolút. Ugyanis az any~ag tehetetlen-
sége nála azt jelenti, hogy az anyagi test az abszolút nyugvását illetőleg a már
meglevő abszolút sebességének nagyságát és irányát törekszik megtartani, ennél-
fogva a külső hatásoknak alá nem vetett test egyenesvonalú egyenletes mozgást
végez az abszolút térben és abszolút időszámítás ezerini. Az ily mozgástól való
eltérés oka az erő.
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Newton J61 tudta, hogya testek elmozdulása az abszolút térben közveb-
lenül nem figyelhető meg, m(ert a világtér egyes pontjai nem kűlönböznek
egymástól, de nem is jelölhetők meg. Másfelől még azt hitte, hogy az álló-
csillagok gömbhéjon szétszórva mozdulatlanul állanak a világtérben. Épen
ezért azt tanította, hogya testek abszolút mozgása térbeli szempontból az
állócsillagokhoz viszonyított megfigyelések alapján határozható meg. E moz-
gások tanulmányozásának időbeli része: az időszámításunk, tudvalevően a
Föld forgásán alapszik. Egy tengely körülí forgásának ideje a csillagnap =
86.164 polgári másodperc. A csillagnap az az idő, mely eltelik pl. egy és ugyan-
azon állóf!sillag két egymásutáni lenyugvása között (ugyanarról -a helyről
nézve). Tehát megint ott vagyunk az állócsillagok megfígyelésénél. De.- veti
fel a kérdést Newton - nem mődosítja-e a Föld abszolút mozgása a fölrlön
lefolyó jelenségek egyikét-másikát úgy, hogy már azáltal elárulódik, Ám tudta
jól, hogy egy lezárt kocsiban, mindaddig, míg a kocsi egyenesvonalú egyenletes
mozgást végez, mínden mechanikai jelenség éppúgy folyik le, mintha a kocsi
állana, még az utas által a levegőbe dobott tárgyak is egyformán résztvesznek
a kocsi haladásában. Ellenben a kocsi gyorsulása, lassulása, fordulásra, szóvaí
sebességének nagyság vagy irány szerintí változása különféle jelenségekben
nyilvánul: tárgyak feldőlnek, ingák kílendülnek, stb. Ennélfogva az abszolút
sebességet a maga egész nagyságában nem, hanem annak csak a nagyság vagy
irány szerinti változásait lehet mechanikai kísérletekkel megállapítani. A Föld
abszolút forgása, mint az abszolút sebesség irányának állandó változása már
elárulódík bizonyos jelenségekből : «a centrífugálís erő hatásaihól». Ugyanis
a forgó Föld íelszínén levő tárgyak, sőt magának a Földnek szilárd tömege
is tehetetlenségüknél fogva -; a forgó kerékről szétfecskendező sárrészek mód-
jára - «szeretnének» érintő irányban tovarepűlni, de nem engedi őket a Föld
vonzóereje, stb. Ez az elrepülés a Föld forgás tengelyétől való távolódással
járna, tehát a forgó Földön az anyag tehetetlensége a Földnek a sarkok he-
lyén belapult alakjában, az egyenlítő felé növekvő súlycsökkenésben nyilvánul.
E jelenségek mértékéből - mondja Newton - a Föld forgásideje akkor is ki-
számítható lenne, ha az állócsillagokat örökké felhő takarná el előlünk, sőt,
ha akár az állócsillagok meg is semmisülnének. Az abszolút időszámítás tehát
az állócsillagok megfigyelé,sétől függetleníthető.

Azonban a 19. században kiderült, hogy az állócsillagok nem gömb-
héjon feküsznek, hanern roppant távolságokban szerte-széjjel a térben. Az
állócsíllagszférát gömbalakban körülvevő mennyország közkedvelt képzete. ez-
által Illuzóríkussá vált. Rettenetes távolságok nyiltak meg a csillagászat táv-
csővei előtt, egyúttal nyilvánvalóvá lett, hogy az állócsillagok csak a nagy
távolságok miatt látszottak mozdulatlanoknak, valójában minden égitest: a Nap
is, az állócsillagok is, külőnl-külön, egymáshoz képest általában más-más irány-
ban és sebességgel mozognak.

A mult század végén szellemes és érzékeny optikai és elektromos kísér-
letek mínden várakozás ellenére határozott tagadó választ adtak a Föld ha-
ladó mozgására nézve.. Tehát vagy nem mozdul a Föld tova a világtérben.
vagy, ami valószínűbb, a tovamozdulás semmiféle, a Föld felszínén végzett
kísérlettel meg nem határozható. Még ha egyes jelenségeket, Newtonnal tartva,
az abszolút gyorsulás áruló jeleinek tekintünk is, a végeredmény: semmiféle
test abszolut mozgása teljes egészében meg nem határozható, Vagy megfor-
dítva: az abszolút tér semmiféle testhez viszonyítva ki nem kővetkeztethető,
nem rögzíthető. Ez azt jelenti, hogy a Newton-féle fizika alapfogalmai bizony-
talan alapra vannak vonatkoztatva.
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VII. Ez a körülmény bírta Einsteini relativításí elméletének felállítására.
Tana adja a világszemléletek kérdésének legújabb felfogását, A relativitás el-
mélete ugyanis meg tudja magyarázni dinamikailag is úgy a napközepű, mint
a földkőzepű, sőt az akármilyen más testre, mínt mozdulatlannak tekintett
középpontra vonatkozó világleírásokat. Még pedig egészen kőzös módon.
Einstein szerint az abszolút tér és az abszolút idő fogalma mint jogosulatlan,
ingoványba vezető absztrakció elvetendő. Az összes fizikai fogalmakat csak
egy-egy önkényesen választott, szilárd testhez, mínt rnozdulatlannak tekintett
vonatkoztatási alaphoz viszonyítva szabad értelmezni és használni. Például
beszélhetünk a Földhöz viszonyított nyugvásról, mozgásról, sebességről. stb.
A Földhöz viszonyított egyenesvonalú, egyenletes mozgást tekintsük a Földhöz
viszonyított tehetetlenség megnyilvánulásának, az attól való eltérést tulajdo-
nítsuk a Földhöz viszonyított erő hatásának. Ha a Marsz bolygó mozgását
először a Földhöz viszonyítva, másodszor a Jupiterhez viszonyítva írjuk le,
akkor a két esetben egészen máskép hangzanak megállapításaink nemcsak
oly kérdésekre nézve, mínt a pálya alakja, a sebesség, stb., hanem a tíszta,
időbeli vonatkozások, pl. az időtartam dolgában is. Hisz a Föld és a Jupiter
egymáshoz képest elég bonyolultan mozognak és a fény terjedési sebessége
véges, Első esetben a Földhöz, a második esetben a Jupiterhez viszonyított
relatív tér- és időfogalom alapján dolgoztunk. Úgy is mondhatjuk, hogy első
'esetben a Marsz mozgását a Föld relatív «tere-Idejében» írtuk le, a második
esetben a Jupiter tere-idejében. Egyik téridőről számítással áttérhetünk a má-
sik téridő re, ha ismerjük a Föld és a Jupiter egymáshoz viszonyított mozgá•.
sát és a fény terjedési sebességet. De a dinamikai fogalmakat is át kell szá-
mítani ilyenkor. Ami egyenesvonalú egyenletes mozgás, tehát tehetetlenség:'
megnyilvánulás volt a Földhöz képest, az általában véve nem egyenesvonalú
és nem egyenletes a Jupiterhez képest, tehát a Jupiterhez képest csak bizonyos
a Jupiterhez relatív erőkkel írható le. Hogy ezt az átszámítást jobban meg\-
értsük, itt közlöm Einstein híres gondolatbeli kísérletét a liftben dolgozó n-
zíkusról, Mig a lift áll, a benne levő fizikus közönséges szokott módon ész-
leli a testek súlyát. Az elejtett kő gyorsuló mozgással esik Iefelé, a rugóra
akasztott test a rugón megnyúlást okoz, stb. 'Tegyük fel most," hiogy a lift:
leszakad. Gondoljunk arra, hogy amint már Galilei megállapította, minden
súlyos test anyagi mínőségre és tömegre való tekintet nélkül egyformán esik',
egyforma gyorsulással. Akkor belát juk, hogy a zuhanó lift közepén elengedett
kö lebegni látszik változatlan magasságban a lift padlója felett. Ha a
fizikus meglöki, egyenesvonalú egyenletes mozgással halad a lift falához víszo-
nyítva. Fizikusunk, ki mindent a liftre vonatkoztat, meglepetve állapítja meg,
hogy a kő elvesztette súlyát, tisztán tehetetlenségi mozgást végez. Ugyanekkor aJ
rugós mérleg sem mutatja a ráakasztott test súlyát. A megnyúlása megszűnik.
Egy a lift ablakán át kívülről lenéző észlelő csak gravitációs zuhanást észlel, a,
benn levő fizikus a lift falához képest csak tehetetlenséget. Ha. a lift nem sza-
kadt le, de kísebb gyorsulású mozgással halad lefelé, akkor benne csak súlyesők-
kenés, fölfelé gyorsuló mozgásnál viszont súlynövekedés mutatkozík, Ami tehát
valamely rendszerből nézve tehetetlenség, az hozzáképest gyorsuló rendszerről
nézve gravitáció. Ha az emlitett módon relative értelmezett fogalmakkal köze-
ledünk azokhoz a jelenségekhez, melyeket Newton az abszolut sebesség válto-
zásai áruló jeleinek tekintett, akkor azok egészen más értelmezést nyernek.
Es pedig kizárólag a két nagyobb test egymáshoz képest való mozgása kővet-
kezrnényeínek tűnnek fel és az abszolút térre való utalásuk megszűnik. A Föld
forgása is kizárólag úgy tekintendő, mint forgás a csillagvilághoz képest, nem
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pedig valami abszolút térhez képest. Ha tehát mínden más égitest megsemmi-
sülne, akkor ezzel már a Föld forgásának fogalma, úgyszintén a lapultság, stb.
is megszűnne. A forgás, a mozgás tehát kizárólag a testek egymáshoz viszo-
nyított, azaz relatív jelensége. Teljesen egyenértékű felfogások a következök: a)
Az észlelő (úgy középértékképen) a csillagvilágot tekinti állónak; a Föld forog,
a Iapultság, stb. a csillagvilághoz képesti tehetetlenség megnyilvánulása. b)
A megfigyelő a Földet tekinti mozdulatlannak; a csillagvilág forog és e for-
gása következtében gravitációs erőket fejt ki a Földre, és ezek létrehozzák a
Iapultságot, - Még közelebbről : .a m'ás relatív téridőkre való. áttérés formu-
láiból Einstein kikövetkeztet, mint közös matematikai alapot, egy négyméretű
absztrakt téridőt, de korántsenr a Newron-féle abszolút teret, Hanem' az Ú. n.
Minkovszky-téridőt, mely nem «független», hanern az anyag hatásának van alá-
vetve, Az anyag Jelenléte, illetve közellébe - az anyag rnennyiségétől függő
mértékben, - megnöveli e téridő görbültségét. Más szóval, megváltoztatja az
összefüggést a térbeli és időbeli változások között, a meglett utak és a megtéte-
lükre szükséges idők között,

Igy lesz a más anyagtól nagy távolságbani egyenesvonalú egyenletes moz-
gásból a más anyag közelében gyorsuló mozgas, A tehetetlenség és a gravi-
táció tehát egybeolvadnak és pusztán geometriai értelmezést nyernek a «tér-
idő görbültség- fogalmában. A téridő görbültséget tehetetlenségi és gravitá-
ciós összetevökre széfbontani általánosságban nem lehet, csak mindig a ki-
szemelt vonatkoztatási rendszerre nézve specíálisan. A Mínkovszki-térből lé-
nyegileg azonoseljárással nyerhető minden elképzelhető relatív téridő: egy-
szóval mínden szilárd test, mint vonatkoztatási alap, egyenértékű.

~VIII. Amai csillagászatban az égitestek mozgásának kétféle leírásí módja
használatos. Azegyik a napkőzepű, ez megfelel egy olyan észlelőnek, ki a Nap
helyén áll, de a Nap tengelykörüli forgásában nem vesz részt. A másik a föld•.
közepű, ezt azt tanítja, hogy milyennek látszik az égitestek pályája, ha a
Föld felületének valamely pontjáról figyeljük őket, tehát ha a Föld tengely-
kőrüli forgásában is résztveszünk. -Ez utóbbi leírásnál nem szoktak tekintettel
lenni az égitestek Földtől való távolságára, hanem csak azt nézik, hogy milyen
irányban látszik az égitest és hogy ez irány folytonos változása következtében
mílyen pálya rajzolódik ld a «végtelen sugarú csillagos éggömbőn». Az észle-
lési adatokat grafikusan ábrázolják ésebből jól kidolgozott matematikai
kaptafa szerint előállítják az illető pálya «Fourier-soráb, mint e pálya mate-
matikai kifejezését. Egy ily Fourier-sor teljes alakjában végtelen sok össze-
adandóból áll, melyek az első kivételével függenek az időtől és pedig e többiele
(ha úgy tetszik) páronként egy-egy egyenletes körmozgást jelentenek. Vagyts
a mai csillagász is egyenletes körmozgásokkal fejezi ki matematikailag az égi-
testek pályáját és pedig végtelen sok körmozgás összegezésével. Ez pedig Iényegé-
ben véve Hipparchosz és Ptolemaiosz eljárása, csak a kiszámítás fejlettebb
módjában van különbség.

Végigkísértük problémánkat mintegy háromezer éven áto Láttuk, hogy az
ókorban a földközepü, az újkor elején a napközepű világszemlélet győzött
Legújabban pedig a relativitás elmélete úgy kinematikai, mint dinamikai
szerrrpontból iegyenlőnek tekinti mindakettőt. Láttuk, hogyakeresztyénség az
otestámentomra hivatkozva csak hosszú-hosszú küzdelem után adta fel a
f'öldközepü világszemléletet, a mai felfogás azonban az ótestámentorni szeme
lélet jogosultságát is elismeri.

Ezzel korántsem akarunk visszatérni részleteiben is az Oszövetség világképé-
hez s még kevésbbé szabad arra gondolni, hogy a Szeritírást ismét ítélő bíróvá te-
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gyük természettudományi kérdésekben .. Súlyos hiba volt, ha teológusok a Szeritírás-
ból örökérvényű csillagászati világképet akartak levezetni. Mert az Isten kínyí-
latkoztatása ínem adja készen .a ,termésrettudományi kutatás eredményeit"
még kevésbbé menti fel a világmegismerésre törő emberi elmét a fáradságos
kutató munka kötelessége alól. De e kutató munka eredményei mutatják azt
is, hogy emberi ísmerésünk milyen fogyatékos, és szükségképen véges, relatív.
Éppen a csillagászati világkép előttünk elvonult változásai tanúsítják ezt
legjobban. Ez a természettudóst is figyelmezteti tudásának korlátaira és em-
lékeztéti Isten mínden emberi bölcseséget meghaladó nagyságára. Mert az
emberi elme gyakori tévedése, hogy a világot túlságosan egyszerűnek tekinti.
Ezt teszi a teológus, ha görcsösen ragaszkodik régi, szűk méretű világszem-
léletéhez, Azt hiszi, hogy a tudomány haladása e világkép korlátaival együtt
a vallást is el akarja söpörní. Holott csakhamar kiderül, hogyalZ új, kiszé-
lesitett természetismeret még ragyogóbbnak, azelőtt nem is sejtett gazdagságúnak
mutatja a mindenséget és vele együtt annak alkotóját De ugyanabba a hibába
esik a természetkutató is, ha néhány megállapított törvényszerűség alapján
abban a képzelődésben ringatja magát, hogy már mínden titoknak a végére
járt és a természetben mégsem talált helyet Istennek és a léleknek. Mert csak-
hamar egy-egy újabb jelenség felfedezése arra a belátásra kényszeríti, hogy,
mcsszebb van a «végleges megoldástól», mint ahogy azt valaha is hitte.

(Sopron) Dér Zoltán.

Hz orvosi munka válsága.
Napjainkban sok szó esik az orvosi rendről, az egészségügy szocializá-

lásáról és így az egész orvosi munka átalakulásáról, A mostani állapot egy
régebben megindult fejlődési folyamat következménye. Az orvosi foglalkozás is
úgy, minl minden más intézmény, mindig újabb létfeltételek közé kerül és en-
nek megfelelően -jó, vagy rossz irányban fejlődik. Ma sok súlyos kérdés a vita
tetőpontján áll, s így nem érdektelen foglalkozni azzal, mi okozta az orvosi
munka átalakulását és melyik az az út, amely a válságból kívezet és vissza-
állítja újból az orvosi rend tekintélyét.

1. Maga az orvosi hivatás kialakulása évezredes muItra tekint vissza, és
évszázadokon keresztül az egész orvosi munka az orvos tudásán s a beteg és
orvos között létrejött kölcsönös bízalom alapján állott. Hosszú időn keresztül
úgy fejlődött ki a beteg és az orvos közötti viszony, hogy a beteg ahhoz az or-
voshoz ment el bajával, akihez bizalma volt, akár a saját taiP.asztalatai, akár
mások tanácsai alapján; erre az orvosra rábízta betegségét, életét. Az orvosi
ténykedés befejeztével az orvossal szemben adósnak érezte magát és a saját
tehetsége szerint igyekezett orvosa fáradozásait megszolgálni. Az orvos látván:
betegeinek ragaszkodását, háláját, a leghűségesebb, legodaadöbb gondozója
lett betegének. Ez a helyzet nemcsak a körülményekből nőtt ld, hanem egyútta]
megíelelt vaz etikai érdeknek is. Szükséges ugyanis, hogy az orvos és a beteg
közöttí viszony, a múló szükségen túlemelkedve. személytől-személyre irányuló,
tehát emberi viszony legyen.

Természetes dolog, hogy mínden olyan körülmény, amely az orvos és
beteg közöttí természetes és személyes viszonyt megváltoztatja. vagy megha-
mísítja, az a betegnek az orvossal szemben szükséges bizalmát. az orvos
értékét és megbecsülését szállítja alá.
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A fejlődés folyamán a társadalmi berendezkedés olyan fokra jutott,
hogy az általános egészségügyi intézkedéseken felül minden egyes polgár
egészségével, betegségével kezdtek foglalkozní. Az államnak is érdeke Lett;
hogy polgárai valamennyien jó egészségügyi viszonyok között éljenek. E te-
kintetben tehát támogatui kellett azokat a néprétegeket, amelyek önerejükből
[ó egészségi viszonyaikról gondoskodni nem tudtak. Ez a társadalmi gondos-
kodás hozta létre a szegények ingyenes orvosi ellátását, a különbözö ingye-
nes rendeléseket. A szegényebb néposztály Ilyen egészségügyi ellátásáról rész-
ben az állam, részben pedig a jótékony intézmények gondoskodtak. Később
a közegészségügy fejlesztése mindínkább az állam elsőrendű feladatává ala-
kult ki. Hazánkban a törvényhozás hatvan évvel ezelőtt mondotta ki, hogy
a közegészségügy fejlesztése és ellenőrzése a közigazgatás feladatát képezi.
Nyilvánvalóvá lett, hogy a rossz szociális helyzetben levők egészségügyi szem-
pontból is rossz helyzetben vannak. A rossz egészségügyi viszonyok nemzet-
gazdasági hátrányainak felismerése kapcsán, a fokozatos fejlődés a testi
munkából élők, az ipari, gyári, bányász és egyéb vállalatok elégtelenül díjazott
munkásai egészségügyi viszonyainak javítása .érdekében a munkásbiztosító
pénztárakat, és azután a kötelezö biztosítást hozta létre. Ez a népréteg addig
csak szegényügyi szabályok szerint részesült egészségügyi gondozásban. A mun-
kásbiztositásnak célja az volt, megadni ennek a néposztálynak a jogot, hogy
betegség esetén gyógyítást követelhessen, baleset esetén kártalanitásban és
munkaképtelenség esetén segélyben részesűlhesseti. A kezdetleges munkásbiz-
tosító pénztárakból fejlődött ki korunk társadalombiztosítása, amely ma
már mind szélesebb társadalmi rétegeket von be a biztosíto intézetek hatás-
körébe, úgyhogy ma már a Legkülönbözőbb társadalmi osztályok a saját beteg-
ségi biztosító intézeteik ellátása alá tartoznak.

Ez a fejlődés megint egy fontos etikai érdeknek kedvezett. Emberi mél-
tóságunk megkívánja, hogy mindenki társadalmi és anyagi helyzetétől füg-
getlenül részesüljön az orvosi munka eredményeiben.

E téren is alig-alig érvényesült Isten helyesen értelmezett törvénye. Az
állam, a társadalom századokon át - a legkisebb lelkiismeretfurdalás nélkül -
megelégedett azzal, hogy büntette, megtoroIta az ember testén okozott kárt és
fájdalmat: nem tartotta kötelességének, hogy pozitíve is teljesítse Isten
ide vonatkozó parancsolatát. Századokon át figyelmen kívül maradt Luther
Márton magvas magyarázata az ötödik parancsolatról : «Ne ölj! Ez azt jelenti,
Istent féljük és szeressük: felebarátunk testében kárt vagy fájdalmat ne okoz-
zunk, hanem minden testi szükségében, segítségére és javára legyünk». Isten
törvényének e rövid kifejtése is magában foglalja az emberi közösségeknek
azt a kötelességét, ;hogy alkalmi, esetleges segítségnyújtásan kívül rend-
szerésen biztosítsák minden egyes ember egészségének fenntartását, illetőleg
a betegek gyógyítását. Az állam semmiféle gazdasági nehézségre sem hivatkoz-
hatik, amikor arról van szö, hogy Isten e követelése teljesüljön. Nem enged-
heti, hogy az ember élete az egyesek és a közösségek játékává legyen olyan
módon, hogy egyszer az egyesek hárítják át a kőzösségekre, máskor a közössé-
gek az egyesekre a segítségnyújtás és egészségfenntartás kötelességét,

Ezért mondhattuk, hogy a biztosító intézmények létrejöttével kapcso-
latos fejlődés egy bizonyos szempontból igen fontos etikai érdeknek kedvezett.

2. A betegpénztárak felállításával az orvosok számára egészen új mun-
katerület és kereseti forrás nyilt meg, de nagy csorbítás esett a szabad orvosi
gyakorlaton. A beteg és orvosa között nincs meg többé az a kölcsönös bizalom
és megegyezés, amely a természetes fejlődés folyamán ősidőktől fogva kiala-
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kult, A beteg és orvosa közé odaállt egy harmadik tényező, a pénztár. A be-
teg részére a pénztár közvetíti az orvost, a beteg nem választhatja őt bíza-
lomból, hanem felhasználja kényszerűségből. Ebben a pillanatban pedig már
nincs meg a betegben az orvos iránti tisztelet, megbecsülés és hála. Mivel pe-
dig a pénztárt tag tudja, hogy orvosa nemcsak az ő érdekeit védi, hanem'
a pénztárélt is képviseli, ezért nagyon bizalmatlan az orvos ténykedéseivel
szemben. A pénztári tagok egy része a pénztári biztosítást kereseti forrásul'
szeretné felhasználni, s hogy jogtalanul segélyekhez juthasson, ahhoz folya-
modik, hogya pénztári orvost igyekszik félrevezetni. E szomorú esetek kap-
csán az orvos gyakran maga is bizalmatlanul fogadja betegét és panaszainak
valódiságát kétségbevonja. Igy jön létre a kölcsönös bizalmatlanság pénztári
beteg és orvos között.

A pénztárak eleinte csupán magánvállalkozások voltak, s így érthető,
hogy az üzleti érdek volt az egyik főcél a betegségi bíztosításnál. Napjaink-
ban is lépten-nyomon jönnek létre a magán betegsegélyzöpénztárak. Alig
hihető, hogy ezek így elszaporodtak volna, ha üzle!1li szemponthól nem
lettek volna megfelelőek, Ha 'pedig az üzlJetiérde~eket helyezik előtérbe,
akkor nagy kárt szenvednek mindazok a tényezők, amelyeknek az orvos és
beteg közötti bizalmat kellene létrehozni.

, «Mínden rendszer rossz, mely a munkást függetlenné teszi munkája [ó-
ságától» - írja id. Imre József. Ez a tétel az orvosra is áll. A pénztári orvost
munkája közben nem korlátozza, de nem is buzdít ja a beteg elvesztésének
gondolata, ezért munkája sokszor, - kűlönősen a tömegrendeléseken, - gépies-
sé válik. Az ilyen munka mellett nagy sérelmet szenved az orvos és a beteg
között szükséges személyes viszony.

A pénztáraknak az az érdeke, hogy minél kevesebbet költsenek orvo-
sokra, az orvosoknak pedig 'az, hogy megfelelő fizetést kapjanak. E két
érdek összeegyeztetése csak úgy lehetséges, hogy az orvos több munkát vállal,
mínt amekkorát jól el tudna végezni. Az orvos a pénztár hatalmába kerül,
annak tetszésétől függ alkalmazása, díjazása, ennek következtében már nem
független gyógyító orvos, hanem alávetett, hívatalnokszerű ember lesz belőle.
Az egyre szélesebb rétegekre kiterjesztett biztosítás súlyos bajok keletkezését
okozta. .Az egész társadalmat behálózó biztosítás - amint Verebély Tibor
mondja, - egyre jobban fojtogatja, zsugorít ja az orvosok magángyakiorlatát,
amely pedig a szabad verseny révén az orvosi ambició, a felfelé törekvés,
a tudományos dolgozás legerősebb ösztökélője •.

A pénztár, az orvos és a beteg között létrejött kölcsönös bizalmatlanság
és a pénztárak sajátszerű szervezete nagy mértékben hozzáj árult ahhoz, hogy
az utónhi időben az orvosi vend tekintélye, az orvosok iránti bizalom és meg-
becsülés, valamint tisztelet és hála nagyon megcsökkent. Végső elemzésben
tehát elhomályosodott az orvosi munka Istentől való rendeltetésének tudata,
- ha ugyan elegendő csupán elhomályosodásról beszélni I

3. Az orvosi rend válságát nem kevésbbé okozta e pálya túlzsúfoltsága,
hisz ma sokkal több orvos van, mínt amennyinek országunk egyenletes meg-
élheté-st bíztosíthatna, A nagy zsúfoltság következtében a megélhetés gondjai
mind jobban neherednek az orvos vállára. Az igazi orvosi hivatás betöltése.
teljes testi és lelki nyugalmat, harmoniát kővetel, mert amikor a beteg az
orvoshoz fordul segítségért, az életét bízza reá. Az orvos Ielkiismeretességétől ,
jó munkájától emberek élete, egészsége függ, s ezért talán az orvosi foglalko-
zásnál legveszedelmesebb, ha az orvos anyagi gondok közepette, nem kiegyen-
súlyozott lélekkel végzi felelősségteljes. hivatását. Nem ritkán a megélhetés
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nehézségei olyan ténykedésekre viszik rá az orvost, amelyek a büntető tör-
vény be ütköznek. Nagyon találó.an mondta Verebély Tibor, nem régen el-
hangzott beszédében: «A megélhetés kínzó gondjai között mindenütt eltom-
pul az etikai érzés is és megindul az erkölcsi értékek devalvációja. Az orvos-
nak a bölcselet magaslatára emelkedő, tisztult világfelfogása helyére, mely
oly közel áll a legnemesebb keresztény világnézethez, a marxista elgondolás
üzleti szelleme k,erült... Tudományos viták tárgyilagos bírálátából az egy-
más ellen törés célzatát olvassa ki a túlfűtött képzelet. a míndennapi gya-
korlat alig elkerülhető botlásait a nagy Galeotto ravasz fogásaival színezi
ki, s kürtöli világgá a vetélkedés. A tülekedés hevében vásári árúvá süllyed
az orvos művészi munkája, s megszégyenítő alamizsnává zsugoredik a mun-
kának ellenértéke. .. Azzal a munkával szemben, amelynek értékét egyre mé-
lyebben veri le a túlzsúfoltság következményeként jelentkező konkurrencia,
hamarosan meginog a bizalom is. Lélektani törvény, hogy a tekintély min-
denkor a belső érték felismerésének és a külszin csillogtatásának eredője. A
legmagasabb érték is elhomályosodik, ha a keret, melybe illesztik, ócska •.

Az orvosi rend erkölcsi súlyát és tekintélyét így szállította alá az orvosi
túlszaporodásbúl kifejlődött proletariátus, az orvosi munka elértéktelenedése,
ezekkel együtt a bíztosítóíntézetek széleskörű kiterjesztése és ezáltal az orvos
és beteg kőzötti bizalmi viszony megváltozása.

4. Ha már most keressük az utat, amely visszaállítja az orvosi tekin-
télyt és megbecsülést arra a fokra, amely régen úgy a szenvedő emberek, vala-
mint az orvosi hivatás megnyugtatására szolgált, akkor többféle átalakulásra
van szükség.

A betegbiztosító intézeteknek gondoskodni kellene arról, hogy a be-
tegek szabadon választhassák meg orvosukat, ez által nagy részben vissza-
térne a kölcsőnös bizalom az orvos és a beteg kőzött, A bíztosítóíntézetek
az orvosban ne csak fizetett hivatalnokot lássanak, hanem első sorban a
szenvedő embertársak szolgálatába szegődött, hivatásának élő orvost és ennek
megfelelöképen gondoskodjanak nyugodt megélhetéséről. Szükségesnek látszik,
hogy csak azok a társadalmi rétegek tartozzanak ,a biztosítointézetek hatás-
körébe, amelyek saját erejükből egészségügyi viszonyaikról gondoskodni nem
tudnak, tehát a biztosítást nem szabad k.lrerjeszteni azokra, akik maguk
tudnak gondoskodni orvosi ellátásukról.

A túlzott mértékben kifejlesztett társadalombiztosításnak az a veszé-
lye Is fennáll, hogy a munkaadók elhárítják maguktól a felelősséget alkalma-
zottaikkal szemben. A helyett, hogy a hérfizetés emelésével lehetövé termék
az alkalmazott számára a keresettel való felelősségteljes gazdálkodást, a: kere-
setnek helyes beosztását, úgy a munkaadó, mint az alkalmazott egyaránt az
államra, illetőleg a biztosítúra hárítja át a felelősséget minden eshetőséggel
szemben. Igy csökken a különböző ártalmakkal szemben szükséges egyéni
védekezés. A személyes felelősség rovására az egészségügy terén is a technikai.
berendezkedés alakul ki, ami az orvosi munka gépiesedéséhez vezet.

Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek az ernberek egyéni felelős-
ségét fejlesztik és ránevelik őket arra, hogy tisztességesen megállapított fize-
tésükkel úgy gazdálkodjanak, hogy ne várjanak mindent az államtól, vagy a
pénztáraktol. Ismét rá kell nevelni az embereket arra, hogy orvosukkal szem-
ben bizalommal, szeretettel, ragaszkodással és hálával viseltessenele Oda
kell hatni, hogy mind a betegek, mind az orvosok a hivatalos befolyás mellett
is megszerezzék egymás bizalmát és szeretetét és így mindenféle pénztári közve-
títés ellenére is létrejöjjön a szükséges személyes, emberi kapcsolat. Ezáltal
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úgy a pénztárak, valamint a betegek es az orvosok érdekei helyes úton halad-
nának.

Az orvosi pálya túltömöttségének további megakadályozása céljából nem
elegendő a további termelés csökkentése, hanem szükséges a meglevő orvosole
helyesebb elosztása, a főváros, a városok és a vidék orvosi ellátottságának
kiegyensúlyozása.

Az orvosi munka :további elértéktelenedésének megakadályozása, to-
vábbá az orvosi rend erkölcsi súlyának és tekintélyének helyreállítása cél-
jából a leghivatottabb szakemberek szükségesnek látják az orvosi túlterme-
lés további megakadályozását és egy törvényes érdekképviseleti szervezet, -
orvosi kamara - felállítását, amely az orvosi működést törvényesen szaba-
lyozza és ellenőrzi.

A jövő fogja megmutatni, hogy az orvosi foglalkozás milyen átalakuláson
fog keresztül menni, de nagyon helyesen mondta id. Imre József: «lIfinél több
téren és módon hamisítjuk meg az orvos és páciens természetes, személyes
viszonyát, minél nagyobb ittértékben alakitják át munkáját hioatalossá, töm~
qessé, gépiessé: annál alább száll az orvos értéke, becsülete, sőt tudománya is».
•Tökéletes párhuzamosság van a betegek és az orvosok érdekei között, a
szabadon fejlődő, független orvosi él-et és [ólét együtt halad az orvosi munka
jóságával, a betegápolás ügyének, sőt az egészségügynek [avulásával»,

A társadalom fejlődése során a szükséghez képest akármilyen változá-
son is ment át az orvosi rend es az eljövendő időben bármily átalakulás Iog
jönni, az igazi orvosnak mindig tudnia kell, hogy hivatása a Teremtő Istentől
van. Az igazi orvosnak sohasem szabad elfelejtenie azt, hogy első sorban
hűséges gyógyítással tartozik szenvedő embertársainak. Erre esküdött fel"
amikor kilépett az életbe és akármilyen körülmények közé sodorja is il világ
forgandósága, az orvosi hivatás e felemelő tudatának kell megihletnie lelkét
mínden cselekedeténél.

Orvosi intézményeinket helyes irányban, az orvosi hivatásnak megfe-
lelőképen tökéletesíteni kell, de mínden intézményünk a benne működő egyé--
nek jóakaratától, ügybuzgóságától, lelkiismeretes munkájától függ. Az orvosi
hivatás megbecsülését, tiszteletét és tekintélyét a tisztult erkölcsi felfogással;
párosult hivatásszerétet es áldozatkészség szerézheti vissza és emelheti nagyra.

(Valkó) Sólyom Sándor dr.

Irodalom: 1. Id. Imre József dr.: Orvosi etika, előadások az orvosi élet helyes
folytatásáról. Budapest, 1925. - 2. Verebély Tibor dr.: Az orvos a társadalomban.
Mone orvostársadalmi szemle. 1933. - 3, Dr. Pap Géza: A betegségi és a baleseti
kötelező biztosítás. A hatósági orvos. Budapest, 1926. - 4. Dr. Ternovszky Jenő: Az
állam szerepe az egészségi megelőzésben. Egészségpolitíkai Szemle. Budapest, 1934. -
5. Dr. Jacobi József: Túlméretezett társadalombiztositás és orvosi etika. Orvos-szövet-
ség, Budapest, 1935.

A világi felsőbbség kardja nagy hasznára van a világnak és igen sziih-
séges, hogy békét és rendet tartson, büntesse a bűnt és hiuédje a gono-
szokat. Ezért a keresztyén ember készségesen elfogadja a kard ura/mát:
adót fizet, tiszteli a felsőbbséget, szolgál, segít és mindeni meglesz, amit
tehet s ami a hivatalos hatalom javára van, hogy ereje, tekintélye és tisz-
telete legyen. Luiher t A világi felsőbbségről, 1523.
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KRÓNIKA
Falukutatás.

A világháború, a nyomában járó forradalmak, az idegen megszállás és
a kíméletlen békeparancs után természetszerűen fordult a nemzet önmaga felé,
Ráeszmélt a csapások alatt, hogy végre önmagával kell igazán számot vetnie,
ha életét meg akarja tartani. A kendőzetlen, sokszor keserű önismeret elemi
feltétele mínden egészséges haladásnak.

Ha abban a tekintélyes irodalomban lapozgatunk, mely a nemzet vizsgá-
latával különböző szempontokból foglalkozik, ma már egy megnyugtató közös
vonást felfedezhetünk benne: az őszinteségre, az igazmondásra való törekvést.
S ha ezt a szempontot a kérdések vizsgálatában következetesen alkalmazzuk,
akkor nem juthatunk el homlokegyenest ellentmondó eredményekhez és tanul-
ságokhoz. Az utolsó 10-15 évben írt nemzetismeréti (politikai, közgazdasági,
társadalmi, kultúrális stb.) műveknek Legfőbb közös tanulsága az, hogy jelen-
legi súlyos állapotunkért mi magunk is tetemesen felelősek vagyunk Megdöb-
bentő mulasztások terhét kell viselnünk ma. Mai helyzetünk részben a mult-
han követett helytelen, sőt sok ponton szörnyen vétkes magatartásunk szüle-
ménye, A magyar társadalom egyes elemeinek szemléletére a multban is jel-
Iemző volt, hogy a mánál és a bírtok határánál túl nem látott vagy nem akart
lábu. Szándékos, számító önzés s felületesség és tudatlanság egyaránt sorvasz-
tottak

A mai magyar életnek egyik legfontosabb pontja a falu, azért nem tu-
dunk kitérní az elől, hogyafalukérdés horderejére és sürgető voltára tények
töredékes felsorolásával is ne mutassunk rá. A következö megállapításokat Weis
Istuáti miniszteri tanácsosnak, a Faluszövetség igazgatójának «A magyar falu»
címen a Magyar Szemle Kincsestára sorozatában megjelent kis tanulmányá-
ból vesszük át.

I Akik eddig a faluról tájékoztatták, tudatosan kedvező színeket használtak
s íllúzíókba ringatták magukat. A faluról alkotott tárgyilagos kép nem hi-
zelgő, de erről általában nem a falu tehet. Minden falu más és más, az eltjipi-
zálás sokat ártott. A faluról alkotott kép romantikus külsőt festett s lakosait
általánosságban kisebb műveltségűeknek, de nagyobb testi erővel és teher-
bíróképességgel megáldottaknak hirdette. - Közérdekű beruházások előtt gyak-
ran megtörtént. hogy a nagyobb birtokos majorjait önállósitotta. az adó-
fizetés alól így kibújt és a falusi élet színvonala nem emelkedhetett. A más-
félmilliónyi tanyai lakosság közül csak legfeljebb egyharmad-rész kapcso-
~ódhatik be a nemzet szellemi és gazdasági vérkeringésébe. A városok és
nagyközségek nem egyszer gyarmati sorban tartják a határukban levő tele-
püléseket, A törvényhozási és a közigazgatási intézkedések évtizedekig nem
vették tekintetbe a valódi szükségleteket és veszedelmesen általánosítottak.
Budapesten 277 embe~fle esik egy orvos, a vidéken 1668-ra, tanyavidéken ez
a szám többszörösére emelkedik. E helyeken a csecsemőhalálozás a 60 0/o-ot
meghaladja és sok falu van 330jo-on felüli aránnyal. - A világháború a művelö-
dés terén évtizedekkel lökte előre a falut. Aki a háborúban szerepelt, az a köz-
feladatok megoldására alkalmasabb s az újítások iránt fogékonyabb, A ma;i.
falu általában nem' úrgyülölö, ha helyerikint ez nyilvánul meg, annak meg-
vannak a sajátos okai is. «A felsőbb társadalmi osztályok - kevés kivételtől
eltekintve - meg sem kísérelték azt, hogy a falu népét vezessék, gondolatkörét
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kíformálják, a kapitalista közgazdasági élet, közigazgatási ügymenet útvesztőiben
segítségére legyenelo. "Az utóbbi évtizedekben nagyon kevesen éltek együtt
a néppel Telkileg is». Akik tettek valamit a népért, azokat tisztelik, azokhoz!
ragaszkodnak. Ez erősebb kötelék, ITÚnt a meghunyászkodás. Ma «belső érde-
mesültségét veszített jelenséget és egyént> már nem fogadnak el tekintélynek.
.Az egész magyar társadalmi szemléletré a kölcsönös lenézés, klikkekre való
tagolódás jellemző •.

A közvetlenűl földből élő rétegek kőzűl nem a «kísgazda», kisbirtokos
osztály, hanem az egymillióhoz közel járó mezőgazdasági munkásság a leg.
nagyobb. A falu nyomora ezek nagy számának és ellátatlanságának következ-
ménye. Ezeket a téli inség és munkátlanság tartja vissza a közéletben való
részvételtől. Az Alföldön a ruhátlanság olyan mértékű, hogy miatta restelnek
a nyilvánosság előtt megjelenni s a menyegzőket is többnyire szűrkűletkor.
tartják, hogy rongyosságukat ne lássák. - A mezögazdaságí munkaadók,
külőnősen a bérlők, a cselédbérek lenyomására kartelszerű megállapodásokat
kötnek, - Az 1920-as főldbírtokreform során házhelyhez juttatottak jórésze
állandó lakásra a legkevésbbé alkalmas területen kapott házhely et. Sok he-
lyen a patakmederben. árterületen, vadvizes réteken, vagy a községtöl nagy!
távolságban van a házhely. "A magyar földreform lényegesen eltért a háború
lezajlása után európaszérte foganatosított többi földreformtól». Az ú. n. «meg-
váltást szenvedetts olyan magas árat kapott, melyről ma nem is álmodhatnék.

Igen erősen tért hódítanák egyes vidékeken a szekták. Elterjedésűle egyik
oka az, hogy csonka hazánk adott társadalmi berendezésével és gazdasági
rendjével a széles néprétegek igényeit kevéssé elégíti ki. A nép tehát valami
mást vár. A szekták azonban bizonyos rendfenntartó feladatot is ellátnak,
híveiket visszatartják egészen szélsőséges tanok követésétől. - «Egyes maga-
sabb műveltségű, de csekélyebb erkölcsi érzékű tanult egyének megrohanták
a falut és a mi viszonyainkhoz képest túlságosan liberális jogrend hézagait
felhasználva, az őnálléságra kellően elő nem készített falusi embereket az
egész vonalon megrövidítették». «A nemzet sorsát a nemzet számbeli többsé-
gének állapota határozza meg. A falusi földmíves tömegek alkotják a magyar
nemzet legértékesebb elemeit. Belőlük kell kitermelődnie az új középosztály-
nak, minthogy a régi az egyoldalú tisztviselő tájékozódás következtében össze-
roppant és őnekik kell adniok majd azokat a nagy vezető tehetségeket is, akik
Magyarországot átvezetik a megváltozott viszonyokhoz képest átalakítandó
új keretekbe •. -

Legújabban a Palukuiato Intézet pályázat kiírásával akarja elősegíteni
hogy a falvak mai és jövendőbeli vezetői rendszeres vizsgálódással legalább
egy község körülményeit alaposan megismerjék s a bajok orvoslásával fog-
Ialkozzanak. Aki a tényeket kőzelről látja, annak egészséges átalakuláson
kell átmennie. Aki lelkiismeretesen dolgozza ki egy község monográfiáját,
az egész életre kiható ember- és nép:ijsmeretet, józan szociális érzéket és
látóképességet szerézhet. Ez a munka önként kínálkozik azok számára, aki k
mint értelmiségi elemek huzamosabb idő óta élnek egyazon falu népe kö-
zött. A jegyző, a Lelkész, a tanító és a falun lakó érettebb tanufóifjúság (egye-
temi hallgatók, teológusok, tanítónövendékek stb.) igazán hivatottak a falu-
kérdéssel való foglalkozáara.

A monográfiák elkészítését nagyon megkönnyíti és egységessé teszi az
a részletes útmutatás, melyet dr. Bodor Antal egyet, m. tanár, a Falukutató
Intézet igazgat6ja állított össze: A falukulalás oezérjotiala címen. E 64 lapos
füzet a falukutatás jelentőségének (történeti utalásokkal) és a falukutatás
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médjának ismertetése után apró részletezéssel tartalmazza a faluval szem-
ben felállított kérdéseket. A feldolgozásra jó példa jelent meg a Magyar
Szemle 1934. szeptemberí számában (Boros Margit: Ostoros község szeelográ-
Iiája). A Magyar Társaság Falukutató Intézete (Bp., IV., Szerb-u, 23.) az érdek-
lődőImek 1 P kedvezményes áron küldi meg a vezérfonalat, melyhez a pályázat
feltételeit is mellékeli. Határidő 1935. december 31. Orveudetes volna, ha
komoly munkával és egységes szempontok szerint végre megindulna a széles-
körű vizsgálat.

Sokat okulhátunk a falukérdés történetének átlapozásából is. A javító-
célú faluvizsgálatnak hazánkban Bél Mátyás és Tessedik Sámuel voltak az út-
törői. Mindketten evangélikus lelkészek. Napjainkban a fiatalság fogott hozzá
lelkes munkához. A sárospataki ref. teológia ifjúsága faluszemináriumot léte-
sített, a Turul bajtársi szövetség és a Pro Christo diákszövetség tagjai is
kijárnak rendszeres szocíográflaí felvételekre. Az elszakított felvidéken II

eSarlósolo és a Prohászka-kőrök, Erdélyben az Erdélyi Fiatalok mennek a
nép kőzé, Mulasztásaínkra némileg az is rávilágít, hogy népünkről nem egy
munkát, melyet nekünk kellett volna idejében megjelentetni, külfőldi tudó-
sok írtak meg. Igy pl. Le Play francia író 1846-ban ismertette egy nagyo bb
munkájában a «tíszamenti jobbágy» helyzetér s a bajor Dietz Henriknek
1867-ben magyarul megjelent munkája: «Magyarország mezögazdasága» fog-
lalkozik a mi viszonyainkkal. S nem egy Balkán-állam van előbbre e téren,
mint mi. Igy pl. Románia, ahol a falusi tanítók szociális irány ú nevelése már
40 évvel ezelőtt megindult s újabban kormányrendeletre mínden tanítójelöltnek
el kell készíteme valamelyik község monográfiáját. Román egyetemi hallgatók;
falukiszállásait belga vendégek is szívesen felkeresik. A feladat lelkiismeretes
megoldása bőven megtermi a gyümölcseit.

.Y\Tek'ünk,a mai 'magyar értelmiségnek, minden okunk megvan arra
é~ érdekünk azt kívánja, hogy a faluval alaposan és lelkiismeretesen fogla:1-
l'{Qzzunk.

(Sopron) Rozsondai Károly.

SZÉLJEGYZETEK
A hercegprímás
hejelentett házassági törvény javaslata
folytonosan foglalkoztatja a közvéle-
ményt, s ez rendjén is van. Legutóbb
a Protestáns Szemle .júniusí száma
Kérészy Zoltánnak a Kálvin Szövetség
előtt tett elő terjesztését kőzölte. A ta-
nulmány első sorban a javaslat jogi
vonatkozásait tárgyalja és a nemzet
érdekét nézi. Értékes fejtegetéseit ol-
vasóink figyelmébe ajánljuk. - Ugy
látjuk azonban, hogy a javaslat egyik
szakasza eddig még senkitől sem kapta
meg kritíkáját. Bár a hercegprímás a
javaslat szövegét még nem tette közzé,
de az eddigi közlemények szerint az
lesz a kívánsága, hogy minden házas-
ság annak az egyháznak a bírói szé-

ke elé tartozzék, amelyben köttetett,
A bejelentott terv ,egy szóval sem
említi, mi történik azokkal, akik há-
zasságkötésük után más egyházba tér-
tek. Továbbra is annak az egyház-
nak a bíróí fóruma elé tartoznak,
amelyben házasságukat kötötték, vagy
új egyházukhoz fordulhatnak házas-
sági ügyükben ? Az utóbbi esetben mi
lesz, ha a házasfelek kűlönbőző vallá-
súakká váltak? Valószínű, hogya her-
cegprímás a mult századi tapasztala-
tokon okulva követelni fogja, hogy a
katolikus vallásfelekezethen kötőtt há-
zasságok a házasfelek későbbi vallás-
változtatásától függetlenül mindvégig a
katolikus szeritszékek jogkörébe tar-
tozzanak. Különben felújulhatna az a



szokás, hogy a válni akarók abba az
egyházba térnének át, amely a leg-
könnyebben választja el őket. Elis-
merjük ennek a veszélyeit, De egy
törvényt sem szabad a kőnnyelműekre
való egyoldalú tekintettel hozni. Mi
lesz azokkal, akik még mielőtt abba
a helyzetbe kerültek volna, hogy a
házastársi együttélés számukra lehe-
tetlenné válik, meggyőződésből térnek
át? Csak materialista mondhatja azt,
hogy ilyen eset nincs. Minket köze-
lebbről csak az az eset érdekel, hogy
mi lesz avval, aki meggyőződésből,
belső kényszerűségből, a lkeresztyén
Egyházhoz való hűséges tartozásnak
minden követelményét teljesitve, az
evangélikus keresztyénség tagjai közé
tér. Továbbra is meg fog maradni egy
számára idegen, sőt megtagadott val-
lás joghatósága alatt? Képtelenség! E
kérdés elől olyan okoskodással vagy
gúnyolódással sem lehet kitérni, hogy
ha az illető keresztyén hite következ-
rnényeként lett evangélikussá, nem fog
válni. Vele is megtörténhetik, hogy
házastársának paráznasága a házas-
életet lehetetlenné tette. Könnyen el
tudjuk képzelni, hogy a hercegprí-
másnak eszébe sem jutott ez a prob-
léma, mert a katolikusok manapság
nem hajlandók elgondolni, hogy va-
laki meggyőződésből hagyja el a ka-
tolíkus vallást. Nekünk azonban ép-
pen azokkal kell törődnünk, akik a
keresztyének üldöztetés ének korában is
megtalálják az Egyházat az evangéli-
kus keresztyénségben.
A katoUcizmus és protestan-

tizmus
egymáshoz való viszonyának a kér-
dését tárgyalja az ismert nevű német
jezsuita, Pribilla Miksa a némel jezsuí-
ták által szerkesztett folyóiratnak, a
«Stimrnen der Zeits-nek a júniusi szá-
mában. Tanulmányával érdemes ne-
künk is foglalkozni, mert a keresztyén-
ség egységének nagy és szent célját
bölcs mérséklettel szolgálja, Természe-
tes, hogya szerző határozott katolíkus
álláspontja míndenütt érezhető. «A re-
formáció gondviselésszerű feladatát,

165

- olvassuk, - csak akkor töltötte be
teljesen és csak akkor lesz a kato-
licizmus részéről bensőleg (meghala-
dottá, ha az egyház - a tévedések
kizárásával - elismerte és elfogadta
mindazt az igazat és jót, amit a re-
formátorok akartak. A katolikusoknak
tehát kornolyan meg kell vizsgálniok
magukat, hogy vajjon teljes világos-
sággal feldetet adtak-e a protestánsok
és a protestantizmus teológiai kérdé-
seire és ellenvetéseire». Éppen ezért
szükségesnek tartja Pribilla, hogy a
valóságos, egymásra figyelő beszélge-
tés a két felekezet közt ismét megin-
duljon. Végül hangsúlyozza, hogy a
hitbeli egyesülés csak Isten műve le-
het. Istennek «vannak az ő gondvise-
lésében eszközei, enyhék és kemények,
hogy az egyházi egység célját az em-
berek legerősebb ellenállásával szem-
ben is elérje bensőleg és külsöleg egy-
aránt». Fejtegetéseit Söderblom Nát-
hánnak, a nagy svéd evangélikus ér-
seknek egy nyilatkozatával fejezi be:
.Az egyházak egyesüléséért úgy kell
imádkoznunk és dolgoznunk, mintha
Isten hamarosan megadhatná nekünk.
Egyúttal mindig gondolnunk kell rá és
tudnunk kell, hogy Isten Egyháza év-
századokkal és évezredekkel számol,
és hogy balgatag buzgólkodásnak nem
szabad a munka tisztaságát és ala-
posságát megkárosítanis. - Akármi-
lyen nehéznek érezzük is az evangé-
liumi keresztyénség helyzetét nap-
jainkban s akármilyen felkészületle-
neknek is tartsuk magunkat éppen
e miatt, mégis kívánatos, hogy az ön-
telt felekezetíeskedés helyett egyszer
megint meginduljon a nyilt, valóban
az igazságot kereső beszélgetés a fele-
kezetek közt. Imádkoznunk kell, hogy
e beszélgetésben érvényesíteni tudjuk
az evangéliúrn- igazságát.
"Egyházi énekköltésünk fej-

lesztésé"-
re hívja fel olvasóink figyelmét Ham-
vas József, a pozsonyi líceum kiér-
demült tanára. Közleményét - je-
len számunk anyagának lezárása után
érkezvén - egész terjedelemben hely-
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szűke miatt, sajnos, nem tudtuk fel-
venni. Nem szeretnénk azonban Ham-
vas József szempontjainak közlését
őszre halasztani, s így legalább a leg-
fontosabbat kiemeljük. - Hamvas Jó-
zsef az «Erős vár. fordítás pályáza-
tának sikertelenségéből indul 1ki és
hangsúlyozza, hogy az apályamunka
volt a legjobb, «amelyik nem for-
dítás, hanem az eredetinek gondolati
és érzelmi anyagából készült szép ma-
gyar költemény». Ez a megállapítás
arra figyelmeztet, hogy «ha egyházi
énekköltésünket fejleszteni akarjuk, a
magyar lelket kell benne megszólal-
tatnis. «Egyházi énekköltésünket irá-
nyítani kell»: amire 'esedékes lesz a
Dunántúli Enekeskönyv új kiadása, ar-
ra elő kell készülnünk, hogy «új, ma-
gyar dallamú énekekkel, a régi dalla-

mok új szövegével olyan gyűjteményt»
adhassunk közre, «rnely az egész ma-
gyar egyházi énekköltésben eseménnyé
avassa ezt az új kiadást». -

Enekeskönyvek nem születnek má-
ról holnapra, hanem gondos és kö-
rűltekintő előkészítést kívánnak. Enek-
IDők sem rendelhetők meg, hanem
várnunk kell, mire Isten ad megint
egyházi költőket egyházunknak. De ép-
pen ezért olyan fontos, hogy céltuda-
tos munkával gyüjtsük össze régi kin-
kíncseínket s vegyük számba jelen-
leg meglevő értékeinket. A feladat
sürgős és el nem odázható. Azért kö-
szönjük Hamvas Józsefnek, hogy ezek-
re a szempontokra irányítja figyelmün-
kel. Egyházi énekügyünk égetö ikérdé-
seire még hamarosan vissza fogunk
térní,

ÚJ KONYVEK
Hermann Sasse: Was heisst

lutherisch? Kaiser Verlag, München,
1934. (Ára 1'60 RM) 103 1.
Megdöbbentő megállapítással kezdődik

ez a jelentős füzet. Manapság Németország-
ban hivatalosan, közjogilag nincs többé
lutheri egyház. Az 1933. július ll-iki biro-
dalmi egyházi alkotmány nem ismeri többé
a szabad, független, önálló lutheri egyházat,
hanem csak az egységesített Német Evan-
gélikus Egyház egyik ágának, irányzatának
tekinti, amelyik mellett egyenlő jogon álla-
nak a többi ágak és irányzatok. Isten ité-
lete ez, azért, mert a lutheri egyház év-
tizedek és évszázadok során kivetkőzött
igazi mivoltából. Ha Isten kegyelméből nem
történik fordulat, az egész keresztyén egy-
háztörténelemre súlyos kihatást gyakorol
ez a szomorú tény, hogy a reformáció
hazájában megszűnt a reformáció egyháza.

A kivezető út, mert van ilyen, nem lehet
más, mint újra ráeszmélni evangélikus vol-
tunk igazi tartalmára, újra élő kapcsolatba
kerülni az igazi, lutheri reformációval, újra
megtanulni az evangélikus egyház igazi
ismertető jegyeit é} következetesen, határo-
zottan, elszántan szolgálni az ujonnan fel-
ismert és megragadott igazságot.

Aki hazánkban is az élő, hitvalló, hami-
sítatlanul evangélikus egyház feltámadásáérl
imádkozik es dolgozik, nem mellőzheti
ennek a füze.tnek lélekbe markoló intéseit
es útmutatását. u. E.

Diem Hermann: Die Substanz
der Kirche. (,.Bekennende Kirche"
27. füzet), München, Kaiser-kiadás, 34
lap, ára 60 Pfennig.
Ez a vékony füzet megérdemli, hogy

foglalkozzunk vele. A németországi egy-
házi harcokban égetően aktuálissá vált
ismét a kérdés, mi is az Egyház "szub-
sztanciája" , azaz mi tartozik hozzá elvá-
laszthatatlanul az Egyházhoz. Diem az
Agostai Hitvallás alapján azt mondja: az
Egyház nem lehet az Ige (Törvény és
Evangelium] hirdetése és a sakramentomok
kiszolgáltatása nélkül. Ahol ezek megvan-
nak s ahol a hívő keresztyének hitvallá-
sukkal felelnek az Ige hirdetésére és a
sakramentomok kíszolgéltatására, ott ily
módon láthatóvá válik az Egyház. Ez a
láthatóság éppen úgy hozzátartozik az
Egyház szubsztanciájához, mint az állandó
törekvés a hit egységének a helyreállítá-
sára. Ez alapvető meghatározásen túl Diem
igyekezete arra irányul, hogy kimutassa:
hogyan veszett el, sikkadt el lassanként
mind jobban az Egyháznak ez a szubsztan-
ciája éppen a protestantizmusban, holott
éppen a reformácó fedezte fel és valősí-
totta meg újra az Egyháznak a katolikus
vallásban régen elveszett szubsztanciáját.
Már a protestáns ortodoxia megkötötte az
Ige szabadságát avval, hogy az Egyház
láthatóságát hamisan és helytelenül igye-
kezett biztositani a katolicizmus sal való



harc során. A pietizmus és a felvilágoso-
dás re akció volt az ortodoxia ellen, de
a helyett, hogy az evangelium szabadságát
állította volna helyre, azt kíszolgáltatta az
egyén szabadságának s evvel végzetesen
és végérvényesen elősegítette az Egyház
szubsztanciéiának az elsikkadását. Ami
belőle még megmaradt, az a mult század
szellemi irányzatai között végképen elve-
szett. A németországi egyházi küzdelem
kényszerítette az egyházat új eszmélésre.
Egy az "Evangelische Theologie" ezévi
márciusi számában megjelent tanulmányban
Diem az igy nyert eredményeket alkal-
mazza a jelen egyházi helyzetre s igyek-
szik felmutatni az utakat, hogyan vezet
az egyházi harc az Egyház szubsztanciáiá-
nak új megtalálására és realizálására. Bár
éppen ezeket a megállapításokat nem lehet
minden vonatkozásban aláírni, Diem írása
rendkívül gazdag élesszemü megfigyelések-
ben. Alapvető megállapításai helytállóak
s a magyar olvasó sokszor úgy érzi, mintha
hazai viszonyainkról szólna. Ezért különös
nyomatékkal ajánljuk ezt a fűzetet minden
olvasónk s nem kevésbbé egyházunk min-
den hivatalos tényezőjének figyelmébe. K.

Köberle AdoD: Evangelium
und Zeitgeist. Studien zum Men-
schenverstándnis der Gegenwart. Döríí-
ling & Franke Leipzig, 1934. Fűzve 4'-
RM, kötve 4'80 RM. 186 lap.
Az annyi felől szorongatott német ke-

resztyénségnek kiváló harcosa Köberle
professzor, aki e könyvében nem az álta-
lunk inkább számon tartott egyházpolitikai
küzdelembe szól bele, hanem az evangé-
lium központi Iényegét védelmezi lelkes
odaadással és pompás dialektikával a kor-
szellem támadásai ellen. - Az Egyház
időfeletti és időszerű hivatásáról, az em-
beri és isteni szellem feszűltségéről, Krisz-
tusról a KözbenjáróróI. az evangéliumi és
humanisztikus világszemlélet ellentétéröl,
a divatos germán pogányság világnézeti
gyökereiről és egyéb modern vallásképződ-
ményekrőI. hitről, babonaról. antropozófiá-
ról, hitetlenségről és az idő keresztyén
etikájáról szól meggyőző elevenséggel és
bátor harci készséggel. Mindenütt feltárja
a szellemi jelenségek végső alapjait, kimu-
tatja azoknak gyarlóságát és élesen szembe
állítja velük Krisztus evangéliumát. Fertő-
zőerejükben csökkenő izmusok tárgyalásán
túl elszántan támadja a Rosenberg-Berg-
man féle Krisztus-gyűlölö "német vallásra"
törekvő mozgalmakat. E könyvét Köberle
a művelt átlagember számára írta, aki kű-
löpösebb teológiai előképzettség nélkül ke-
resztyén útmutatást keres világnézeti kér-
désekben. Szamos német aktualitáson kívűl
igen sok tekintetben a mi problemáinkat is
érinti, különösen a keresztyénség pozítivu-
mait kifejtő részekben. Elsősorban arra
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eszméltet bennünket, hogy mennyire szük-
séges volna egy hasonlóan eleven, legszo-
rosabb értelemben korszerű magyar apolo-
getikus könyvnek a kiadása elhanyagolt és
kallódó evangélikus intelligenciánk szá-
mára. S. T.

L. Fendt: Katechetik. Bevezetés
a jelenkor egyházi oktatásának főkérdé-
seibe. Töpelmann kiadása. Giessen. 1935.
105 1. 2'40 RM.
Végre egy könyv, amit bátran ajánlhatunk

minden vallástanárnak, hitoktatónak, vallás-
tanítással foglalkozó lelkésznek. Különösen
azoknak, akik kezdők és útmutatásra van
szükségűk: s azoknak, akik jól látják, hogy
vallástanításunkat revizió alá kell vennünk.

Könyvünk legnagyobb értéke, hogy követ-
kezetesen végig meri gondolni az egyház
oktató, nevelő munkáját "a reformáció
fénysugarában ". A reformátori teológia s
a hítvallási iratok segítségével közeledik
az Ujtestamentomhoz, az egyház oktató,
nevelő munkájának forrásához. Ezen az
alapon állva, - minden humanizmustói és
idealizmustói távol - vallja, hogy egyedül
az lsten az, aki nevel és tanítvánnyá tesz,
..ahol és amikor neki tetszik": De Isten
éppen az egyházban, a gyülekezetben, az
Ige és szentség népkőzősségében cselekszi
ezt i persze itt is: ahol és amikor néki
tetszik. Ez is nagy értéke a könyvnek,
hogy újra felfedezi a gyülekezetet, a közös-
séget, amely funkcionálisan neveli valóságos
tagjait. További értéke, hogy Ieldolgozza
a legűiabb irodalmat is az általános peda-
gógia területéről. Különösen a nemzeti
szociálista neveléstudomány aktuális kér-
déseire ad reformátori választ. Megkapóak
azok a fejezetek, ahol a valiástanár otthoni
munkájáról, teológiai elmélyedéséről s medi-
tálásáról szól szívhez szóló erővel és gya-
korlatiassággal.

Sok a panasz vallástanításunk eredmény-
telensege és sikertelensége miatt. Ez a
könyv alkalmas arra, hogy megadja a re-
vizió irányát s ezzel vallástanításunk na-
gyobb eredményességének reménységét!

Scholz Lász16.

BurtonH.: Szent Lukács evan-
géliomának magyarázata.
Angolból átdolgozta Lukácsy Imre. Bu-
dapest 1934. Sylvester ny. 292 lap, ára
5 P.
Lukácsy Imre ezen könyve az angol

szerző munkájának "korlátlan szabadság-
gal" készült átdolgozása, melyből a fordító
több helyen kihagyott, más helyen viszont
saját tanulmányainak eredményét toldotta
be. Ha mégis fordításnak, ill. az angol író
gondolatainak magyar nyelven való tolmá-
csolásának tekintjük, úgy a magyarosvág
szempontjából kell mindenek' előtt meg-
bírálnunk, mert a hűség kérdése alig jöhet
szóba. Az idegen szerző gondolatainak
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magyaros kifejezése, a jó hangzás és stílus
ellen nem is tehetünk számba jöhető kifo-
gást; könnyedén, folyékonyan és változa-
tosan fr. Ami az eredeti angol munkát il-
leti, Burton főként református körökben
ismert és elismert író, akinek gyakorlati.
építő célt szolgáló írásmagyarázatai és bib-
liai elmélkedései nagy kedveltségnek ör-
vendenek, és pozitív bibliai irányzatáért
elismerés ílletí; munkái, ez is, lelki haszon-
nal forgatható. Megfelelő vezérszavak alá
csoportosítja mondanivalóját, és csak válo-
gatott részekről szől, amelyeket a magán
épülés. ill. bibliai órák anyagaként találóan
emelt ki a szővegböl. Az átdolgozónak
azon eljárását. hogy a forditott szövegbe
külön [elzés nélkül beledolgozza a maga
tanulmányainak eredményét, nem találom
helyesnek. mert nem tudjuk,. hogy mit tu-
lajdonítsunk Burtonnak és mit Lukácsynak.
Ez a szellemi közös gazdálkodás nem te-
kinthető szerencsésnek. Kiss Jen6.

Polner Ödön emlékkönyv. Ki-
adja a Szegedi Egyetemi Luther Szövet-
ség. 1935. 100 oldal 1'50 P.
"E könyv tartalmában három gondolat

fonódik egybe: elsősorban jubileumi em-
lékkönyv, egy széleskörű, 'áldásos munkás-
ságot kifejtő egyéniségnek szentelve; annak
a férfiúnak, aki tudományos, nemzet-, egy-
ház- és társadalomvédő és építő munkájá-
ban mindenkor előre nézve, sohasem feled-
kezett meg az ifjúságról, annak törekvéseit
mindig megértette és támogatta és hisszük,
hogy ezután is támogatui fogja." Második
a Szegedi Egyetemi Luther Szövetség mult ja
és működési területe. A harmadik gondo-
latkör az. hogy hogyan látja az ifjúság a
jelen nagy kérdéseit és hogyan akarja
életébe beleilleszteni és abban alkalmazni.

A jubilánshozD. Radvánszky Albert báró.
Dr. Raffay Sándor, D. Kapi Béla püspökök,
Kutas Kálmán és Dr. Urbán J. szólnak. A
többi kérdésről Egyed Aladár, Dr. Benkő
László, Sztrokay Tibor, Dr. Gerlei Fe-
renc értekeznek.

A könyv nemcsak a hálás tanítványi
szeretetnek nemes áldozata, hanem a sze-
gedi evang. gyülekezeti életnek és az ottani
Egyetemi Luther Szövetség munkájának is
bizonyítéka. Danhaflser Ldllzl6.

Ivanyos Lajos: Hét éva kan-
nibálok földjén. A magyar Ref.
Külmissziói Szöv. kiadása 1935. 183 ol-
dal. Fűzve 2 P.
Molnár Mária misszionáriusnő 7 eszten-

dőt töltött Mánus [Pitilu] szigeten, ahonnan
gyakran és kimerftően hazaírt leveleit fel-
dolgozta, összeállította és bevezetéssel el-

látta Ivanyos Lajos. A bevezetésben az
elhivatást, a felkészülést, kiküldetést, a
misszionáriusnő felavatását és Mánus-sziget
ismertetését kapjuk. 1. Utazás és megérke-
zés, IL, Ill., IV. fejezetben a missziói munka
érdekesebb epizódjai peregnek le. Való-
sággal olyan a könyv, mint a modern né-
gerfilmek, csupa exotikummal, ritmikus
néger dobpergéssel, tánccai és rengeteg
érthetetlen szokással. E könyvben amel-
lett, hogy az olvasó hiteles adatok alapján
nemcsak megismeri a benszülöttek életét,
hanem meg is érti azt, világosan észre-
vehető a két lelkiség megnyilatkozása: a
pogányé és a Krisztusban megtérté. Egyik
oldalon látjuk a pogányságban élők szer-
telenségét, félelmét, azután hogyan ujul
meg ez a természet az istenfiúság állapo-
tában megszentelt engedelmességge, lelki-
örömmé,

A könyv egyes ismétIésektől eltekintve,
nagyon érdekes és föleg az itthoni ke-
resztyénségben megfeneklett lelkek szá-
mára jó bizonyíték arra, hogy amit ke-
resztyénségnek nevezünk, az realitás, éle-
tet átformáló erő még ma is. Molnár Mária
naiv, gyermeki lelkületében is lehetetlen
észre nem venni, hogy az imádság erejé-
ben él és áll ő és az egész missziői munka'

Danhaflller Ldul6,

Folyóiratszemle.
A "Luthertum" (Deichert kiadása

Leipzig) májusi számában Knolle Bachról
emlékezik s erőteljesen kidolgozza Bach
ke~yességének lutheri jelleget. Karner
Károly tanulmánya az öngyilkosságok fele-
kezeti vonatkozásairól befejeződik. Berg-
dolt pedig Keller Adolf, genfi professzornak
az európai vallásügyi helyzetet tárgyaló
könyvét bírálja.

Az "EvangeUsche Theologie"
(Kaiser-kiadás, München) május-júniusi ket-
tős számában Barth a történelemnek a
kereszt jegyéhez való értelmezésével fog-
lalkozik j Seeger Luther nagy kátéjának
eszchatologiaí alapiellegét, Niesel pedig az
egyház és szeritség kérdését tárgyalja.

A "Deutsche Theologie" (Kohl-
hammer-kiadás, Stuttgart) április-májusi
kettős száma Hirsch Emánuelnek egy prédi-
kációját közli, majd Kitiel Gerhard egy
cikkben a Barthtal folytatott levélvál'ásá-
nak visszhangjával foglalkozik j Gogarten
a kinyilatkoztatás és történelem, Haenchen
a sors problémáját tárgyalja, végül Kiiiel
Helmuth az iskolai oktatásnak az evan-
gélium alapján való megűjhodásához ad
irányelveket.

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

A folyóirat elfogadása elófiutési kötelezettséggel jár,
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Hittestvéri üdvözlettel

a "Kere$ztyén Igazság" Kiadóhivatala.

Egyik felvidéki olvas6ok megdöbbenés ének adott kifejezést a Somorján meg-
jelenő "Evangélikus Lap" legutóbbi számaiban napvilágot látott "Hol a kulturprotestan-
tizmus igazi gyökere?" c. cikk állításai, illetve a bennük megnyilatkozó lelkület felett.
amely mögőtt névtelenül is nyilvánvalóan egy bizonyos szerzőt kell keresnünk. - Mi
is a leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy olyasvalaki, akinek az Egyházhoz, a
kinyilatkoztatott és reábízott keresztyén igazsághoz való viszonya semmiképpen se ne-
vezhető hitvallásszerűnek - és akinek ilyenfajta "mondanivalója" részére itthon, a csonka
haza egyházi sajtójában már nincs többé hely, - ilyen kerülő úton és ilyen könnyen
megtévesztő Ieltálalásban kísérletezhessék eszméinek propagálásával a nemesebb munkára,
igazi egyházi szolgálatre hivatott "Evangélikus Lap" cégére alatt.

Olvasóinkhoz.
Tisztelettel és bizalommal kérjük azokat az elöfizetőinket, akik

előfizetésüket még nem rendeztek, vagy csak az első félévi előfizetési
díjat kűldőtték be, hogy a június számhoz mellékelt csekklap segitségé-
vel rendezzék egész évi, ill. hátralékos előfizetésűket. A kiadóhivatal
csak így tudja biztosítani folyóiratunk zavartalan küldését.

A "Keresztyén Igazsag" kizárólag előfizetésekből tartja fenn ma-
gát. Ezért szűksége van minden előfizető támogatására. De viszont a
"Keresztyén Igazság"-ra szűksége van minden öntudatos, hithü evan-
gélikusnak, aki napjaink válságos, ellenmondásokkal teli, kűzdelrnes
életében az evangéliuru alapján keres tájékozódást. A "Keresztyén
Igazság" az egyetlen evangélikus folyóirat, amely egységes, egyetemes
evangéliumi nézőpontból világítja meg egyházunk küzdelmes jelenét és
új utat mutat.

Olvasóink ragaszkodásáról és szeretetéről hónapról-hónapra sok-
szoros megnyilatkozásukból győződhetünk meg. Kérjük őket arra is,
hogy lankadatlan propagandaval szerezzenek új olvasókat és előfizetőket
a "Keresztyén Igazság"-nak. Minden új olvasó és előfizető erősíti egy-
házunkat a jelen küzdelmében és könnyíti a kibontakozás útjának a
keresését.

Mivel most kettös számot adunk olvasóink kezébe, azért folyó-
iratunk legközelebb sze p t e mb e r l-én jelenik meg.



Olvasóink figyelmébe ajánljuk,

Lic', Dr, Karner 'Károly:

uMáté' evangéliuma",

,1

c. könyvét, mely az evangélium új fordítását és részletes magyarázatát
tartalmazza, '

Ára fűzve 5'- P, kötve 6'20 P.
A "Keresztyén Igazság" elöfizetöinek fűzve 3'SO P, kötve 4'SO P

(portó 20, ill. 40 fl. Megrendelhetö a "Keresztyén Igaz~ág" kiadó-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66,

Megjelent az

Újszövetségi Görög-Magyar Szótár,
melyet D, Dr. Daxer György néhái pozsonyi teológiai tanárnak'[kéz-
irat a alapján Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanár dolgozott át és adott Iki.

Ára S'- pengő.
Megre~delhetö az Evang, Hittudományi Kar Dékáni Hivatalá-

nál Sopronban.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,

/ /


