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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.

Az evangelium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítsége t
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 kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást· ad .. Különös súlyt helyez a -
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a"Keresztyén
Igazság" munkália evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megüihodását.



"Elet, élet, örökélet!
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Ha pedig Kriszt us fel nem támadott, ak-
kor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló
a ti hitetek is. 1. Kor. 15, U.

Vakitó, szemkápráztató világosság tör elő a húsvéti eseményból. Az Elet
szikrázik fel tündöklő ragyogással. Csak most jövünk rá, hogy mícsoda sötét-
ségben botorkáltunk nélküle, hogy azelőtt húsvét előtt mínket, valamenuyiűnket
a Halál sötét sodra ragadott tovfa, a romlás felé; és a maga erején senki sem
tudott az ár ellen úszni.

Több húsvétott Helvet az igazi húsvétnak magunkban, családunkban,
társadalmunkban, egyházunkban, nernzetünkben l Az a baj unk, hogy lelkes,
meghatódott húsvét-ünnepléseink közepette is egyszerűen elsikkadt és elkalló-
dott a húsvéti esemény. AkikeLet, a tavasz, a természet ébrediező, újra elő.
kítörése, az új lobbot vetö éldösztön tölt el mínket vígassággal és vidáms.ággal,
de nem az Életnek, az Örökéletnek hódító, foglyul ejtő, meggyőző, diadalmas
előretörése. Húsvét sápadt visszfényeképpen a lélek halhatatlanságának vér-
szegény hiszékenysége borong mibennűnk és közben micsoda nagyszerű ke-
resztyéneknek véljük magunkat, akik a modern világban is ily magasztos és
f.ennkölt hiedelmet ápoigatunk kedélyünkben! Az Irás ellenben ezt szóra se mél-
tatva, mindegyre csak azt hajtogatja továbbra is: több húsvétot l Igazi húsvétot :
feltámadást és életet 1 Győzelmet és Orökéletett Jézus él l Vele együtt én is élek!

Mert mít is jelent a húsvéti esemény? Nyilvánvalóvá lett, amit Nagy-
péntek dv égezett, amit Krisztus Urunk szerzett és kivívott a kereszten. Nem, a
szenvedések boldogságr:a fordulását hozza húsvét. Hiszen ilyen fordulatra nem
is volt szükség. Mert Knisztus Jézus önkéntes magafeláldozása szörnyüséges
kínhalálában : maga a párját ritkító, hasonlíthatatlan győzelem. Isten szerelmcs
szerelmének győzelme minden sötét istenellenes hatalmon : a -tornboló bűnön,
nyomorúságon, halálon, ördögön és poklokon. Már a kereszten véget ér ez a
rní világunk: a nagyralátó önhittség és kétségbeesett fejvesztettség világa Ss
már itt megindul Is ben új világa. Végét járja mínden emberi bölcseség és erő
és az élő Isten csodás királykodása kezdődik. Mindez Nagypántek csodája. De
csak most, húsvétkor lett világossá, csak most húsvétkor lett lelkendező. öröm-
mondássá, minden lármát és átkozódást túlharsogó híradássá.

Azóta, az elsö és egyetlen húsvét óta mindig újra felhangzik a húsvéti
szózat. A legsötétebb szenvedést és nyomorúságot, a bűn feneketlen örvényeit is
felderíti. Húsvét fényében észrevesszük ennek a világnak összeomlásában, csőd-
[ében, válságában Isten új világa, csodá-birodalma kap erőre, hódít teret, nCir
vekszik, Akire rávetödött fiár ez a húsvéti fény, - és ki az közűlünk, aki ezt
kétségbe vonhatná? - az már kiszabadult a mélység felé húzó erőnek halálos.
szorításából, a szenvedések, nehézségek, kudarcok gerincét összeroppantó hara •.
pofogójából.

Mi húsvéti 'emberek vagyunk! A húsvéti öröm, bizakodás, reménység,
bocsánat, önfeláldozás és szolgálat emberei. Mert Krisztus a mi Urunk, aki.
keresztre feszíttetett értünk és aki feltámadott, ugyancsak értünk. Innét a bizo-,
nyosságunk: általmentünk a. halálból az életre. Itt az Élet! És a mienk ez az
Elet: az Örökélet!

Urbán Ernő.
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Midőn megostoroztatott
A mi sok álnokságinkért,
Megrontatott bűneinkért:
Sebeivel meggyógyított.

KINC5EINK
Nagypénteki ének.

Dicsérd lelkem Istenedet,
Ki úgy szeretett tégedet,
Hogy Szent Fia kínt szenvedett,
Éretted megfeszíttetett.

Keresztfán bűnödért hala,
é) szent vérével áldoza,
Halál tőriből óldoza,
Pokoltól megszabadita.

Mert az lsten őtet tevé,
Ki bűnt nem tett vala, bűnné;
Hogy mi lennénk ő általa
Az Istennek igazsága.

Nem tetszett neki formája
Es ékes dbrázolatja,
Testét vereségnek adta,
Gyalázattól el nem vonta.

Emberek közt utálatos,
Megvettetett és beteges,
Sok kínokkal rettenetes,
Szörnyű fájdalmakkal teljes:

Olyan lött, mint aki előtt
Ember elrejti orcáját,
Mert semminek ítéltetett,
Csúf beszéddel illettetetf.

Azt állították, jóllehet,
Hogy Istentől megoettetett,
De a mi betegségünket,
Ő viselte sérelminket.

Mi mindnyájan mint a juhok
Kiki után eliéoedtiinh,
Büntetését bűneinknek
Szenoedie nagy vétkeinknek.

Noha ő nem cselekedett
Semminémű hamisságot,
Alnokság szájában nem volt,
Bűn benne nem találtatott.

Mint a bárány olyanná lett,
Mely mészárszéhre vitetett
S mint juh őtet nyírők előtt,
Megnémult nem nyitván száját.

Érettünk káromoltatott,
Keserű méreggel itatott,
Szörnyen megostoroztatott,
Ruhája sorsra oszto tott.

És verejtéhezett vérrel,
Koronáztatott tövissel,
Altalvereteit dárdával,
Keservesen igy kiált fel:

Én Istenem; én Istenem!
Miért hogy elhagyál engem?
Kezedbe ajánlom lelkem,
Markodba teszem életem!

Kolozsvári Énekeskönyv, 1751.
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Halál, balbatatlanság, búsvéti bit.
A háború előtt, amikor még nem tört reánk a halál szörnyű aratásideje,

tisztes társaságban goromba. illetlenségszámba ment a halálról. beszélni. De van-'
nak ma is elegen, akik valósággal irtóznak ettől a beszédtárgytól. ;BaleSiettel,
vagy gyilkossággal vagy öngyilkossággal kapcsolatos «szenzációs» halálesetekrőlí
beszélni, az még megjárja, az idegizgatóan érdekes 'valami s jó alkalom arra,
hogy a beszélők kifejezésre juttassák majd jószívtien résztvevő sajnálkozásukat,
majd erkölcsi megbotránkozásukat. De a halálról mint mindegyikünket közveb-
lenül érdeklő kérdésről, annak értelméről és jelentőségéről beszélni vagy 'e!,
méikedni ma sem hajlandó az emberek legtöbb je. Olyanok, minf a gyermekek,
akik legott behúnyják vagy be is fogják a szemüket, ha valami ijesztőt látnak,
mintha az az ijesztő valóság egyszerre megszünnék létezni, míhelyt nem lát.
juk, vagy nem gondolunk rá, A valóság pedig az, hogy 1.' a halál olyan «életr
törvény», mely előbb-utóbb műtrrdegyílcünkön kikerülhetetlenül beteljesedik,
2. a halál szükségképpen az elé a nagy kérdés elé állít bennünket, hogy a ha/
lállal «vége-e mindennek», igen vagy nemi? 3. hogy ennek a itérhezés időhöz
kötött egész életünknek az értelme, iránya, tartalma, egész életfolytatásunk
módja attól függ, rnílyen feleletet találunk a halál nagy kérdésére. M.i!r:Ltii a három
okból felftétlenül szükséges. hogy a halál tényével és kérdésével komoly an Iog!-:
Ialkozzunk,

Azt mondottuk, hogya halál egyetemes «élettörvény», mely nem tűr kí-
vételt Ez a legközönségesebb emberi belátások és bizonyosságok egyike. Egy
régi nürnbergi óra számlapján olvashatni a következő feliratot. Una harunu
ultima. Ezek közül a21egyik az utolsó. Nincsen a világon bizonyosabb dolog
annál, hogy előbb-utóbb míndegyíkünk számára üt az a végső óra, űt mindazo ll:'
számára is, akiknek élete drága kíncse saját életünknek. Ez a végső óra íeltét-
len biztossággal bekövetkezik akkor is, ha betegség vagy más végzetes fordulat
idő-nap előtt véget nem, vet az életnek. Ez a földi ,é;.Letidőhöz kötött élet. AZi
életnek az idő ad formát s ennyiben az idő élet és az élet idő. Az idő folyása
az élet folyása. Aminek az időben kezdete, annak az időben vége is van. «Foly
az idő, a sírhoz rnínden óra közelehb visz», - mondja a zsoltáros ének. Együtt
és egyszerre múlík az idő és mújik az élet. Ez a természet rendje. A természet rend-
je szüli az embert, és el is pusztítja, - «f'ölfalója önnön gyermekénel •• miként Kro-
nos a ~örög hitrege szerint, Születésünk halálra születés betűszerinti értelemben ..
Ennek a gondolatnak valósággal megdöbbentő komolyságot ad a modern élet-
kutatás tudománya. E szerint életünk folyása nemcsak akkor irányzódik be
a halál felé, amikor az élet delelőjén túl az öregedés jelei mutatkoznak, hanem
magával az élettel együtt megindul az a titkos életbomlasztó folyamat is, mely-
nek egyenes vonalban következetes befejezése a halál. Az élet szakadatlan kűz-
delern az állandóan fenyegető, halállal s ez a küzdelem emberi tapasztalásunk
szerint előbb-utóbb míndíg 3\ halál diadalával végződik. A halál a legnagyobb
hatalom, melyet az egyetemes emberi tapasztalás ismer. Ennek a hatalomnak
zordon fensége előtt egyaránt porba hull király és koldus, ernber és virág.

Ha így van, akkor legegyszerűbbnek látszanék a halállal a következő gon-
dolatmenet szerint számolni Ie: a halál hozzátartozik a természet rendjéhez,
mely alól nem alkot kívételt senki és semmi, aki és ami él. A halál tisztán ter-
mészetes valami s azért nyugodjunk bele mint földi Iétünk törvényébe ép úgy,
mínt ahogy belenyugszunk abba, hogy életünk fenntartása végett ételre-italra,
a napi munka után pihenésre, alvásra szorulunk, Éljük le életünket úgy, ahogy
tudj uk és várjuk be türelemmel, míg eljő a halál és síri nyugalomra pihen~eti



el az élet küzdelmeíben elfáradt földi vándort. Mindez semmi 'egyéb, csak ter-
mészetes dolog s ez ellen háborogni balgaság.

Igy Lehetne okoskodni, így! lehetne a természet hangjaiból valami méla-.
búsan édes altatódalt szőní a halandó ember számára, igen, ha az ember csak-
ugyan nem volna semmi. más, mint természetí lény, mely mindenestül csupán
a természeti törvények uralma alá tartozik, ép úgy, mint az állat és a növény;
Ha ernber és állat között csakugyan nem volna semmi lényegbe vágó különbség,
akkor lehetne olyan «természetes módon» okoskodní a halálról. ne ha ezt' a
gondolatot csak kifejezzük, már legott szernünkbe ötlik egy óriási ellenmondás,
Hogyan lehetne az emberre a halállal szemben reákényszeríteni ugyanazt a
viselkedést, mint amelyet at állatvilágblan tapasztalunk, holott az 'ember és az
állat között éppen abban van az óriási különbség, hogy az állat élete folyamá-
ban egyáltalán nem tud és nem is '«okoskodhatilo a halálról, ellenben az erni-
ber. mihelyt öneszméletre jut, máris reá döbben halandó voltára és kény-
telen a haLálrólokoskodni !? Igen, az ember tud a halálról, még pedig nem]-
csak attól fogva, amikor vele szemtöl-szernbe kerül, hanem kezdettől fogva; mií-
helyt az élet tudatára ébred, tuidjla azt is, hogy ez az éld halálra rendelt élef
Már ebből világosan következik, hogy az emberre nézve a halálnak egészen más
jelentése van, mínt az állatra nézve.

Az élet tudatától elválaszthatatlan a halál tudata, a halál tudatával pedig
- valljuk be őszintéri - ugyancsak elválaszthatatlanul együtt jár a thaláltol
való félelem. Ettől nem ment senki emberfia. Még Homeros nagy hőse, a gyors-
lábú Aclrilles is megtorpan, összerázkódik arra a gondolatra, hogy őt is utól:"
érheti a halál. Az ember egész életére reáborul a halál árnyéka, a haláltól való
félelern. Halál, halandóságtudat, halálfélelem - ez rettenetes sorsa, életsor,
vasztóan terhes osztályrésze nernünknek. Ez a tudat önkénytelenűl lázadásra
készteti az embert halandó létének törvénye ellen, mely éppen őt bélyegzi a
legszerencsétlenebb lénnyé ezen a földön. Miért kell éppen ö neki előre tud-
nia a halálról? «Miért, miért e percnyi öntudat, - hogy Iássulc a nemlét hon,
zalmait ?» Csoda-e, hogy az ernber ösztönszerűen igyekszik magától távoltar-
tani a halál gondolatát és megszabadulni a halál rémétől?

Sokan az élvezetek mámorába fojtják a halál félelmét s a jókedv tető-
fokán, a vigalom őnkívületében nem egyszer felhangzik az önámító, kihívó szí,
laj kiáltás: Sohasern halunk meg! Másol, a szakadatlan munkában vagty,a "munka
és a vigalom folytonos váltakozásában keresik a kábítószert a halál félelme
ellen, - de hiába, egy.egy csöndes órában, vagy bennünket közelről érintő:
halálesetben csak meg.megjelenik az ernber előtt a halál rérne, a félelmek ki;-
rálya és megremegteti aa embert lelke mélyéig. Tagadhatj ukle, hogy így van?

t\ halál félelmének eZl az ereje és általánossága míndenekelött világosan
mutatja azt, hogy az emberre nézve a halál mégsem olyan természetes és ma,
gától értődő valami, amilyennek sokszor odaállítani szeretik, - -mutatja azt,
hogy az 'ember nem tud egyszerüen belenyugodni a halál tényébe, a megsemmi-
sülé'; gondolatába, - mutatja azt, hogy az emberben kitörölhetetlenül benne
él a sejtelrnes gondolata és vágya egy olyan életnek, mely nincs bezárva azi
arasznyi Iét, a születés es halál szűk korlátai közé, egy olyan: életnek, mely,
«a koporsóból kítör és eget kén.

Ennek a magasabbrendű életnek a sejtelmés vágya az a természetes érzés,
melytől a 'szíVÜnkvérzik és reszket, ha azt kell gondolnunk, hogy a halállal min-
dennek vége, Hát csakugyan vége? Ha igen.vakkor nincs-e mégis azoknak igazuk,
akik azt mondják: Együnk, igyunk, mert holnap meghalunk l? De nem válik-e
ezzel a mi egész földi életünk végkép és teljesen hiábavalóvá? Nem azt jelenti-e
ez, hogYla halál mégis csak az a legfőbb úr,az a legfőbb hatalom, mely fölött-
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tünk uralkodik és hiábavalóvá, értelmetlenné teszi a mi egész életünket?
De épen ez az, amibe belenyugodni nem tudunk
Itt kínálkozik, mint a létünk útjából kivezető út, mint mentő deszkaszál

a mulandóság tengerén a lélek halhatatlanságának a gondolata, az emberi böl-
cselkedésnek az a gondolata, hogy a halálban csak a test bomjik íel elemeire
és pusztul el, de a lélek mint felbonthatatlan szellemi egység nem pusztul el,
az természeténel fogva halhatatlan, sőt éppen a halál pillanatában szabadul f.el!
a testiség bilincseiből.

Ha a lélek halhatatlanságáról szóló tanítást helyesen akarjuk megítélni,
nem szabad m.egíeledkeznünk arról, hogy ez a tanítás nem a bibliai keresz-
tyén hit talajából sarjadt ki, tehát nem az isteni kínyilatkoztatás igazságaihoz,
tartozik, hanem tisztára az emberi okoskodás, bolcselkcdés sziilemétuie. Platon,
a Krisztus elötti negyedik század nagy görög hölcselkedöje volt az, aki ezt a
tanítást elsőként fejtette ki nagy részletességgel és a lélek halhatatlanságát ész;
okok 'egész sorozatával igyekezett bizonyítani. De mínden okoskodásának a mag-
va csak annyi, hogy a Télek egészen más, mint a -test és hogy természeténél
fogva halhatatlan.

Eszünk ágában sincs tagadni, hogy a lélek halhatatlanságaról való böl-
cselkedés ~ok szép, nagyon szép gondolabot hozott napvilágra. De abból, hogyi
valamely gondolat szép és tetszetős, m~g távolról sem következik, hogy igaz is.
Ha az emberi gondolkodás törvényeit szigorúan vesszük, reá döbbenünk arra,
hogy a lélek halhatatlanságát észokokkalegyáltalában nem lehet bebizonyítanll
A tapasztalás itt világosan ellene mond az ész minden következtetésének. A halál
rettenetes ténye csak azt mutatja, hogy a halál könyörtelenül véget vet mínden
egyes 'emberi életnek, Ami volt, az nincs többé és ezen a lesújtó tényvalóságon
semmiféle 'emberi okoskodás nem tud változtatui semmit. Az emberi ész teljesen
tanácstalanul, leverben áll, a halál rettenetes ténye, a halál sötét kapújaelőtt.

Ezen a tényen nem változtathat az a spiritizmus sem, mely éjjeli őssze-
jövetelek fojtott légkörében a szellemidézés titokzatos, idegizgató mesterségét
űzi és 'erőnek 'erejével keresztül akar törni azon a sötét kapun, hogy behatol-
jon a földi testtől megvált szellemek világába, Arn legyen igaza Hamletnek, mi-
kor azt mondja. "Több dolgok vannak földön és egen, rnintsem bölcselmetek
álmodni képes», - de az is bizonyos, hogya szellemidézés mesterségéhez ren-
geteg hazugság és csalás fűződik, nem is szólva a csalódásnak sok-sok' tragi-
kus Iehetöségéről. Aztán ami a fő, a szellemidézés mestersége homlokegyenest
ellenkezik a keresztyénség szellemével, mely a legélesebben tiltakozik a halot-i
tak háborgatása és az ellen, hogy az ember csupa kíváncsíságból eröszakosanl
tudni akarja azt, amit tudnunk nem adatott De ellenkezik az ember egészséges
életérzésével is. Hiszen lIa; a halál nagy kérdésének a megoldását a szellem;
idézés útján kellene keresnünk, akkor - mivel a halál mindnyájunkat a let-
közvetlenebbül érdekel - minden 'embernek erre a szellemidéző mesterségre
kellene reá vetnie magát, Ez pecJiigelidegenítené az embert a waló élettől és
annak köteles feladataitól, sorvasztó hatással volna az egész életre, amint azt;
száz meg száz szornorú példa mutatja. S akik erre nagy nyugodtan azt manet-
9ák: "Oh, dehogy!» - azok esnek a legsúlyosabb ítélet alá, mert a szeljean-
idézés borzalmaiban csupán idegizgalomra éhes kíváncsiságuk kielégítését ke-
resik és játékot űznek abból, amiből játéjk'dt űzni nem szabad. .

A halál nagy kérdésére tehát sem a lélek halhatatlanságáról szóló taní-
tás, sem a szellemidézés kétes mestersége nem hozhat megoldást, még pedig!
annál kevésbbé, mível ha. elfogadnánk is azt a ,go'n:dolatot, hogya halálban a
testből felszabadul egy halhatatLan lélek, akkor is nyitva marad az a további,
nagy kérdés: mí Lesz a lélekkel a halál után? Erre 'a kérdésre nézve némelyek
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igy, mások amúgy okoskodnald a nélkül, hogy határozott és kíelégítő feleletet
tudnának adni. De annyi bizonyos, hogy nincsen sivárabb gondolat annál,
mínt ha a lelket az Istennel való viszonyon, az Istennel való közösségen kívül
pusztán önmagában örökké létezőnek képzeljük. Van értelme annak, hogy a
lelket így önmagában, az élő Istennel való minden kapcsolaton kívül halhatat-
lannak gondoljuk? Hiszen ez maga volna a kárhozat és a pokol! Itt tűnik ld
a lélek halhatatlanságáról való emberi bölcselkedésnek a gyökeres hibája e
ez az, hogy az emberről és a halálról csupán az ernb-er oldaláról, az emberi!
ész gyarló eszközeível okoskodik, de számításon kloiil hagyja az élő Istent. Mi;-
helyt ezt nem tesszük, mihelyt az élő Istent nem hagyjuk számításon kívül, ha-
Illem mint a legfőbb tényezőt engedjük érvényesülni életünk és gondolataink'
világában, egy csapásra megváltozik és egészen új világításba kerül az élet és
a halál nagy kérdése, mert akkor nem az lesz számunkra irányadó, amit gyarl.ó
emberi eszünkkel kieszelni tudunk, hanem az, amit az Isten mond és tesz. Azt
pedig, amit Isten mond és tesz, csak egyetlen ,egy forrásból ismerhetjük mleg
tisztán és igazán: Isten igéjének könyvéből, a Szentírásból. A kérdést tehát az
dönti el, mít mond az Isten igéje, mit mond a Szentírás a halálról.

A Szentírásban pedig semmi nyomát sem találjuk annak, hogy azzal akarná
elvenni a halál rettenetes rtényének szívünkbe hasító élét: Emberek, ne félj~
tex, csak bízzatok a lélek halhatatlanságában, a halhatatlan léleknek nem tör-
ténhetik bántódása a halálban, sőt a lélek éppen a halálban szabadul fel s
aztán mínden rendben van 1 ezért nem kell a haláltól félni. Nem, a Szentírás
nem így beszél. A Szentírás nem helyezi egymással úgy szembe a Lelket és a
testet, mínt a lélek halhatatlanságának tanítói, hanem mindig az eqész emberfi
tartja szem előtt s a fes,tf),en is Isten teremtményét lá1Íja, melynekí a Szentlélek
templomává kell dicsöülníe (1. Kor. 6,19). Az természetes, hogyaSzentírás
szerínt is a lélek más, Ill{Í,Iita tes~ s az ember lényének a közé'ppontja a l~
lekben van; de az ember testből és lélekből egy egész. Legjellemzőbb ebben a
tekintetben Krisztus Urunknak a szava: «Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik
meg, de a lelket meg n(em ölhetik, hanem inkább attól féljetek, aki mind a
lelket, mindi a 'testet elvesztheti a gyehennába» (Máté 10, 28.). iltt a legszörnyűbb
lehetőség: az embernek testestüli.lelkestűl való elkárhozása. Mit ér ezzel szem'-
ben az a puszta állítás, hogyr a lélek halhatatlan? Ezzel csak annál ijesztőbbé'
válik számunkra a halál réme. Miért? Azért, mert tudatunkra hozza azt, hogy a
halál nem csupán a természet rendje, hanem Isten Itélete, a 'bűn büntetése. Ami-
rőleddig nem szóltunk, most erről is szólnunk kell . a halálnak fullánkja van
s ez a fbiűn:.A halál a bűnnek zsoldja. A bűn a halál gyökere. Mert mi a bűn?
A bűn az Istentől, az élet örök kútfejétől való elszakadás és azért maga a har-
lál, a lelki halál. «Amely napon abból - a tiltott fának gyümöícséböl - esz-
tek, halálnak halálával haltok meg». Attól fogva, hogy az ember a Teremtő pa:-
rancsolatát megszegre és tőle elszakadt, együtt uralkodik az embier fölött ez R
két rettenetes hatalomr: a bún és a halál. A bűn, a bűn teszi a halált azzá
a félelmetes hatalommá, mely előtt a halandó bűnös ernber a porba hull és
nyomorult féregként vergődik, egy magasabbrendű, igazi, új éjetnek kíolthatatlan
vágyával szívében, és mégis magában tehetetlenül.

Mi az, ami az embert, ezt a nyomorult férget, a föld porából, a bűn és
a halál kárhozatos mélységeiből igazán felemelheti és megszabadítja ? - Csak
egy, csak egy, a húsvéti hit, a húsvéti evangélium, a megváltás evangéliuma.

Ha már most végig szenvedtük azt a hosszú, vigasztalan fejtegetést a ha-
lálról, a halhatatlanság csalóka reményéről és a bűnről (végig szenvedbe a szerző
nem különben, mínt az olvasó, - de ne sajnáljuk a megtett utat: ez az út
az igazság megismerésének az útja volt s ezen az úton nem kerűlhettük el a
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mélységeket és szakadékokat. elég, ha ezen mélységek és szakadékok fölött az
örök igazság napját látjuk ragyogni), végre, végre szólaljon meg teljes erővel
a húsvéti hit, a húsvéti evangélium, az az evangélium, mely mindenestül a
Jézus Krisziusra irányítja tekintetünket, arra a Jézus Krisztusra, aki meghalt ~
mi bűneinkért és feltámadott a mí megigazulásunkra. Ű a '~örté.net világában
megjelent örök Szeretet, a testté lett Ige, Istennek, az Atyának Egyszülötte, aki
ártatlan szenvedésével és halálával és diadalmas feltámadásával legyőzte ne-
münknek két legnagyobb ellenségét, a két legnagyobb és legfélelmetesebb hatal-
mat, a bűnt lés a halált s most már míndörökké úgy áll előttünk és Iölöttünk,
mínt az Elei Fejedelme, ajkán azzal a fenséges szóval: En uagyok a feltámadás;
és az élet, aki ~n bennem hiszen, ha meghal is, él. Igen, aki Obenne hiszen, aki
bűnbánó, töredelmes lélekkel, hívő bizodalommal ragadja meg és fogadja el az
Ű kezéből, az Ű értünk kiontott drága, szent vérének zálogával a mennyeí Atya
bűnbocsátó kegyelmét, az előtt az életnek egy egészen új világa tárul fel, az
Istennel való közösségnek, az Istennel való békességnek, a lkegyeIemnek, az igaz-
ságnak, a tisztaságnak, a szentségnek, a szeretetnek, a boldogságnak, az élő'
reménységnek 'egy egészerr új életvíléga s aki a hit által: ebbten az új életben
él, az tudja, hogyefölött az új éld fölött a halálnak sincsen hatalma. Ennek
az új életnek ujjongó hangjaitói zengenek az ÚJtestámentom lapjai: «Ha élünk
is, az Úrnak élünk, ha meghalunk is, az úrnak halunk meg; akár éljünk azért,
akár meghaljunk, az Úréi vagyunk, mert azért halt m~g' a Krisztus és támadott
fel a halálból, hogy mind az élők, mJindia holtak fölött uralkodjék». «Krisztus
az én életem; nyereség nekern a halál». «Áldott legyen az Isten, a mi Urunk
Jézus Krisztusnak Atyja, aki újonnan szült mínket az élöreménységre a Krisz;
tusnak a halálból való fel'tá,madái§!a áltaí». «Boldogok a halottak, akik az
ÚrlJan halnak meg, mostantól fogva, mert megnyugosznak az ő fáradságoktől
és az Ő, cselekedeteiknek jutalma követí őket».

es ez a húsvéti evangélium is nem csupán egy a testtől különvált lélek-
nek, hanem az eqész embemek szol. A húsvéti evangélium a feltámadás eoan-
qéliuma, melynek alapján mínden idők hívő keresztyéneível benső, lelkes egyet-
értésben hisszük éf, vall/juk a testnek feltámadását és az örök életet.

Ehhez képest miosoda szegényes dolog a lélek halhatatlanságáról való em,L
berí okoskodás vagy a szellemídézéssel való mesterkedés. A húsvéti, evangélíum;
a húsvéti hit nem i~f.egenít el bennünket a fötd!, éltet feladataitól és nem vezet
a testben való életnek lekícsínylésére, hanem inkább egészen új tartalm:at, újl
célt, új irányt, új színt, új hangulatot, boldog, örömmel teljes derűt ad a mí
életünknek, kifogyhatatlan erőt az élet küzdelmeihez és az új 'élet szolgálatára, a
Szeritlélek templomáva avatja és dicsőíti ezt a mi mulandó testiségünket is.

Nem hallgatjuk 'el, hogy 'ez a húsvéti evangéliuni sem fejt meg számunkra
mínden titkot, amelyre talán emberileg kiváncsiak vagyunk, - mflyen is az
a halál utáni állapot, mínemű at a test, amelyben feltámadunk, hogyan viszony-
tik e földi testiségünkhöz és sok más kérdés. Az evangéliuru nem azért adar
tott, hogy emberi kíváncsiságunkat, hanem hogy Isten után és az örökélet után
való olthatatlan vágyunkat kielégítse. Ha a Krisztus által Istent a mi szeretö
mennyeí Atyánknak ismertük: meg, akkor életben, halálban míndenestöl Ű reá:
bízzuk magunkat és nyugodtan hajtjuk le fejünket a síri álomra, tudva, hogy:
a halál sem szakíthat el minket Istennek szeretetétől, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban, Sírjaink fölé pedíg a keresztyén húsvéti hit oda plántálj a a
keresztet, mínt a bűn és a halál fölött győzedelmes, majdan a feltámadásban
megdicsőülő új élet diadaljelét: Hol uagyon, halál, a te di.ad'plmad? Hol uagyon,
kopors 6, ra te fullánkod? Istennek pedig legyen hála, aki adott nékünk diadal-
mat a mi Urunk Jézus Krisztus által. D. Dr. Prőhle Károly.



Világnézetek malomkövei közt,
Emberlelkek dárdahegyei közt,
Jelszanak felszálló röppentyűi között,
Cselszövények fekete ködként húzódó mérges-gáz-kigyói közölt
A versben, a dalban,
Egyetlen szilárd, örök önmagamban
Szeretnéh megiogozni.
Ebben a zárt, szigorú, büszke különvilágban,
Ebben a gömbalakú csodálatos hrisiálykamarában,
Mely. ha a földgömb maga megsemmisül,
Mint külön földgömb, mint külön világ
Forog tovább
A nap körül.

Kezdetben vala az Ige.
S az Ige testté lőn.
Nemcsak az Úrvacsora szent testéoé,
De tisztátalan embertestté,
Gyilkos éhséggé, még gyilkosabb szerelemmé,
Riippentyűué, mérges-gázzá, dárdaheggyé, malomkővé.
Ez pedig a hiiltészet :
Hogya test ismét Igéoé legyen.
Igéoé váljak ismét én-magam,
Igéoé embertársam, nemzetem,
A testté lett Mindenség új lgéué.
Mert ami bennem az Igén kivül van: por -
Es ami embertársamban az Igén kivül van: por -
Es ami nemzetem ben az Igén kivül van: por.
Es mindez szenny és hamu és hiábavalóság és értéktelenség.

Kiilteményembe, kristálykamarámba,
Ebbe a zárt, szigorú, büszke külön-világba
Menteném át magamból, nemzetemből
Embertársambol, az emberiségbiil
Az Igét, amely kezdetben vala.

Igy képzelern én a költészetet.
Új evangéliumnak,
Melynek alfája s omegája
Ez a tétel:
A test Igévé left.

Aztán, ha a földgömb megsemmisül:
A törhetetlen kristálykamara,
Ez a földgömbalakú új világ
Forog tovább
A nap körül.
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A test Igévé lőn.

1936. jan. 30.

Tavaszy Sándornak.
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Remenyik Sándor.
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••Örökléstani kérdések.

1. Az élőlények eredetéről, 'illetve különíegesen az ember származásáról
szóló tanulmányoknak előkészítéseképpen e tanulmányban összefüggően ismer-
tetem a kísérletí örökléstan -újabh eredményeinek egy jó részét. Ezek a részle-
tel, ugyanis - a mellett, hogy önmagukban is igen érdekesek - fegyvereket
szolgáltatnak a hitvédelemnek több 'a mult században keletkezett, kizáró1agosan
anyagelvű származástan ellen.

II. A kísérleti örökléstan ragyogó fejlődésének legfőbb állomásai. 1. Men-
del Gergely brünni ágostonrendi -szerzetes ,páratlan körültekintéssel végzett kí-
sérletei eredményeképpen megállapítja a 'keresztezés exakt törvényeit és azok,
magyarázatára szellemes elméletet közől (1865). 2. Egyes kutatók míkroszkóppal;
nyomon követik a szaporodás sejtoszlási folyamatait és rájönnek az össze-
függésr,eegyf,elől a Mendel-féle elméletben szereplő, ele ott még' határozat-
lanul hangzó «öröklési elemi .tényezők», másfelől a megfestett sejtek magvában.
látható ú. n. «kromozómák» kőz6tt(190Ó után). '"

Igy született meg a -legszebb tudományos elméletek egyike. az átőröklés
kromozóma-elmélete, mely ma már 'általános elfogadásra talált, mivel nagyobbr-
részt szemmel kísérhető a míkroszkópban, továbbá, mert a belőle vont ezernyi
új következtetés is fényes -kísérleti igazolást nyert. Az alábbiakban főként,
erről az elméletről és 'annak következményeiröl lesz szó.

Ill. Előre bocsátok egy kis terminológiát. Egy élőlénynek, mondjuk' egy,
borsófajtának leírását Meadel nyomán 'úgy foghatjuk fel, mint feleleteket ilyen
kérdőpontokra. Milyen a termete? 'Milyen a virág színe? Milyen az érett mag
felszíne? stb. Ezeket a kérdőpontokat ~fajtaleírási. (embernél: eszemélyleírásis )1
«elemi bélyegelo-nek neveztük. Az, ugyanarra az elemi bélyegre vonatkozó kü-
lönbözö beheüöségeket egymás alleljeínek (allelón ó-görög, a. m.: a másik)
hívjuk. Igy azt, hogy a különféle borsófajtálc virágjának színe lehet: fehér,
piros vagy ibolya, így fejezzük ki: a borsőnál a vírágszín elemi bélyegének
alleljei fehér, piros és ibolya. Hasonlóképpen az érett mag felszínének alleljeí :
sima és ráncos. Stb.

IV. Lássuk most, mik is azok a kromozómák? Mint ismeretes, az élő-
lények teste (növényeké, állatoké egyaránt) igen apró,' Iegtőbbször csak' mik-
roszkópban megkülönböztethetö, de meglehetősen önálló részekből : sejtekből
van összetéve. Tanulmányozás előtt a sejtet valamely alkalmas anyaggal meg
kell festeni, Ekkor jól kivehetőekké válnak a következö alkatrészei: 1. A leg-
nagyobb része: az ú. n, citoplazrna csak kevéssé festődik meg. Ez a sejtnek
voltaképpen a tápanyagraktára, éppen azért ez csak részben eleven. 2. A cito-
plazma mínden oldalról udvar módján fogja körül ,a közepeseru megfestődött
élő sejtmagot, 3. A sejtmag belsejében, mínt legerősebben festődött részek.tegye-
nes vagy patkó alakú páfcikák lá.natók (különösen jól sejtoszlásí folyamatok
közben), ezeket éppen erős megfestődésük míatt kromozómáknak nevezzük'
(t. i. kromozóma ó-görög nyelven a. m. színes test). Egy.egy krornozóma elméi-
letünk szerint valósággal olyanféle -szerepet játszik a .sejt és ezáltal az egész
egyén életében, mint egy középület a város életében. Mert fiúként (mondjuk)
a városházának a folyosóján egymásután következnek a .város életét egy-egy,
szempontból irányító hivatalok, akként következnek egymásután (de szigo-
rúan egyvonalban), a kromozómában a sejtnek és ezáltal az egész élőlénynek
életét egy-egy elemi bélyeg .szempontjából megszabo «MendeLJéle öröklési elemí
tényezölo , - más elnevezések -szerínt: «öröklési kezdeményelo vagy «gém-ek.
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A sejtmag különbözö kromozórnái általában más-más szerepü génekből álla-
nak és öröklési kísérletekkel kimutatható, hogy a hosszabb kromozórnák ará-
nyosan több gént tartalmaznak, mint a rövidebbek. A kromozómák egyik kü-
lőnősfélesége : a gonozóma, másképpen ivarkromozóma. A többíféleséget kőzös
néven autozómáknak nevezzük.

A sejtek oszlással szaporodnak. A szétoszló sejtből két új sejt lesz: az
«anyasejt» két «leánysejt s-re hasad. a) A test növekedése, elhalt sejtjeinek
pótlási'. ú. n. egyszerű vsejtoszlások sorozatos ismétlődésével történik. Egyszerű
oszláskor az anyasejt minden egyes kromozómája hosszában kettéhasad és al.
egyik ilyen rész az egyik, a másik rész a lmásik leánysejtbe jut. Ennélfogva mínd-
egyik leánysejtben kűlön-külön ugyanannyi és ugyanolyan krornozóma lesz, minI:
az anyasejtben volt. b) Ellenben a csirasejtek képződése a «testet alkotó», «test-
építő» vagy «szómatikus» (szóma, ó-görög a. m. test) sejtekböh rendes kőrül-
mények között «redukciós oszlássals megy végbe. Ilyenkor a szómatikus sejt
kromozómáí előbb párokba állanak össze és amikor a szómatikus sejt két csira-
sejtre hasad, mínden egyes 'pár egyik tagja az egyik, mállik tagja a másile
csirasejtbe jut. Ritkább esetben 'egy egyetlen gonoz6ma marad pár nélkül, ez
azután a maga egészében 'az egyik csirasejtbe megy. Végeredmény: a csira-
sejtek (közel) félannyi kromozórnát tartalmaznak, mint a szómatikus sejtek.
A sejt kromozómáinak száma fajra..nemre jellemző. - Példák a szómatikus sej-
tekben levő kromozómák számára nézve ember 48; protenor (rovar) nőstény
14, hím 13; paradicsom 24; íeketecsucsor 72.

V. Pár évtizeddel ezelőtt 'mint az anyagelvű világnézet egyik diadalát köny-
velték el, hogya béka megtermékenyítetlen petéjét vegyi anyagok kar sikerült
«megtermékenyíteni», azaz osztódásra bírni és belőle tehát apa nélkül békát
nevelni. Úilián vagyunk a felé, - mondották, - hogy békákat mesterségesen,
vegyileg tudjunk előállítani. Az 'apát már is feleslegessé tettük. - Lássuk erre
nézve a mai felfogást, kapcsolatban újabb kísérletek eredményeivel A női,
csirasejtek (petesejtek) aránylag nagyok, mert sok bennük a tápanyag: a szík,
melyet a citoplazma zár 'magába. A hím csirasejtek (növényeknél : virágpor-
szemecskék, állatoknálondósejtek =Ispermák) ellenben egész kicsinyek, mert
citoplazmájuk, szíkük alig van. De úgy a női, mint a hím csirasejteknek van
sejtmagva és pedJig a sejtmag szempontjából egyénértékűek. Rendes körül-
mények között minden egyes csirasejtnek (akár női, akár hím). a faj szerínt
megszabott értelemben t{llj,es, de 'csak egyszeres autozómasorozata van. Az
ilyen sejtet haploidnak nevezzük, 'Egy gonozóma is szokott lenni a haploid
sejtben, ritkább esetben hiányzik. 'Vannak esetek, amikor a haploid, azaz meg-
termékenyítetlen petesejt egyszerű sejtosztások sorozatos ismétlődésével hap-
loidegyénné fejlődík, azaz oly lénnyé, melynek mínden sejtje haploid, Ez ön-
magától megtörténik az Ú. n. valódi szűznemzésnél (pl, a méhek himjed : a herék
haploíd lények). Viszont pl. ''8. béka megtermékenyítetlen petéje mesterségesen
(pl. vegyi anyagokkal, röntgens ugárzáss al, tűszúrásokkal) indítható fejlődés-
nek. Az így előálló,. tehát haploid béka egészséges, de kisehb és gyengébb, mínt;
a normális béka. Ám a béka hímcsírasejtjében is teljes autozómasorozat van,
ennek megfelelően üjaboan sikerült ·egyedül a hím csirasejtből is, tehát anya
nélkül haploíd békát nevelni, -de csak úgy, hogy a hím csirasejthez megfelelő
tápanyagot adtak, mert a 'hlm csírasejtnek, mint láttuk, citoplazmája: táp-
anyagraktára alig van.

VI. Rendes körülmények között azonban a béka és sok más élőlény a
megtermékenyített pete sejtből képződik. A 'megtermékenyítés lényege az, hogy
egy hím csirasejt sejtmagva lés egy női csírasejt sejtmagva egyesül egy olyan:
sejtmaggá, melynek kettős autozómasorozata van. Az ilyen sejtet diploid sej b-
nek nevezzük. A megtermékenyített, tehát diploíddá váLt petesejtből azután
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egyszerű sejtoszlások sorozatos ismétlődésével diploid egyén keletkezik, azaz
olyan egyén, amelynek minden sejtje díploid, Az ilyen egyén" kettős lénynek'
tekinthető, és pedíg két olyan egyszerű, azaz haploíd lény mínden egyes. sejtig;
menő egyesülésének, me1y egyszerű lények egyike az apá tól, másika az anyá-
tóI származik. . .

VII. Lássuk kőzelebbről az embert.
Előre bocsátom, hogy két kromozómát akkor fogok egyforma alkotású-

nak nevezni, ha 1. 'ugyanannyi génből állanak, 2.. e gének ugyanazokra az elemi
bélyegekre vonatkoznak, 3. és a gének sorrendje az elemi bélyegek szempont-
jából ugyanaz. Ha például valamely kromozómának mondjuk a9. génj-e a
szem színét határozza meg,' akkor egy vele egyforma alkotású kromozómának II
megfelelő végről számított 9. 'génj-e szintén szemszín-gén. 'Ám azért két egyr,
forma alkotású krornozóma még nem okvetlenül teljesen azonos, mert péf-
dául az említett két, egymásnak megfelelő szemszíngén imeűett még lehet 1.
vagy azonos, pl. míndkettő «barna» (a szemet barnává tevő), 2. vagy csaki
allel, pl. az egyik «barna», a másik «kék». Egyszóval az egyforma alkotású'
kromozómák ugyanazokról az elemi bélyegekről «intézkednek>, de esetleg el-
térő módon, '

Az emberi szemnek két' különbözö alkotású gonozómája van: alj úgyne-
vezett X, illetve Y kromozóma és 23 külö;nböző alkotású autozómája, Minden
egyes emberi csirasejtben (akár női, akár hím) megvan mind a huszonhárom;
különbözö alkotású autozőma, de 'csak egyszeresen, ezenkívül van benne ~gy,

. egyetlen gonozóma (tehát vagy egy X, vagy egy Y típusú). Eszerint összesen 24
kromozórna van az emberi csirasejtben. A jelentősége ennek a következő: az
ernber tulajdonságai 24 csoportban 'öröklődnek és mínden csirasejtben mínd
a 24 csoportra nézve van intézkedés, tehát képletesen szólva minden egyes,
akár hím, akár női csirasejtben teljes személyleírás van arra nézve, hogy mi-r
lyen legyen az utód.

E szerint a két 'csírasejt egyesűléséhől származó diploid utód mínden
egyes sejtjéhen 48 kromozóma, azaz kettős személyleírás van: az egyik ilyen
személyleírás apai, a másik -anyai örökség. Ez .a kiét személyleírás általábaru
véve némely bélyegre nézve.megegyező lesz, más bélyegekre nézve eltérő. I;:nneIr
következményeit talán jobban megértjük 'egy példán. Az ernber szemének színe
lehet: fekete', barna, zöld, kék, szűrke stb. Egyszerűség kedvéért itt csak a barna
és kék szemszínnel íoglalkozom.vt. Ha valaki az apjától és az anyjától is barna
szernet örököl, akkor természetesen ő maga is barnaszemlí lesz, és pedig úgy-
nevezett «tisztajellegűen» barnaszemű, mert minden egyes sejtjéhen mind' a két
szemszín-gén «blarna•. 2~De :mílyen lesz a szeme annak, aki az egyik szülőjétől
barna szemet, a másíktól ikék szernet őrökö], pontosabban. akinek minden egyes
sejtjéhen az egyik szemszín-gén I.barna», a' másik «kek»? Ez esetben «győzni»
fog a tevékenyebb gm: la «barna». (Tudvalevő ugyanis, hogy a kék szemet is
barna festék idézi elő, de a kék szem szivárványhártyájának csupán a hátsó
falán van kevés barna festék és a festék csak a vékony hártyán át tűnik fel
kékesnek. Ellenben a barna szemben a szivárványhártya elülső oldalán is van
több-kevesebb barna festék). Egyszóval a szóbanforgó egyén barna szemű lesz,
de «keverékjellegűen» barnaszemű. Legtöbb esetllen a «barna» szemszín-gén
;győzelmfe a «kék» szemszín-gén fölött telj-es, azaz a keverékjellegűen barna
szernet nem lehet megkülönböztetni külsőleg a tisztajellegűen barna szemtöl,
Ezért a barna szemszín-rgén)t «uralkodós-nak nevezzük, szemben" a «lappangó»
kék szemszín-rgénj-nel,

Általánosságban: ha a két személyleírás valamely hélyegre nézve eltérő,
akkor az 'esetek túlnyomó többségében az egyik és pedig a tevékenyebb gén
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teljes győzelmet arat. Azonban 'nincs míndíg ilyen «uralkodás». Vannak olyan
bélyegek, amelyekre nézve a tevékenyebb gén csak' félgyőzelmet arat, ilyenkor
úgynevezett átmeneti, vagy kőzbűlső :alak jön létre. Máskor - még ritkább an -
két eltérő (allel) gén összhatására újszerű változat keletkezik. Í'vlindezekben a
ritkább esetekben' a keverélejellegű 'egyének külsőleg is megkülönböztethetök a
tisztajellegű egyénektől,

VIlI. De ha az uralkodás miatt nincs is különbség a külsö megjelenésre a
«fenotípuss-ra nézve pl. a tisztajellegűen és a keverékjellegűen barnaszemű
egyének között, ám igen nagy különbség van közöttük «örökítö képessége-re:
«rgenotípus»-ra nézve. Az eddigiek 'alapján ugyanis azt is mondhatjuk, hogy az
ember szómatikus sejtjeiben -;,23 'pánautozóma van: egy-egy ily párba tartozó
két autozóma ugyanis azonos 'alkotású, A csirasejtek képződéseker a szóma-
tikus sejt úgy hasad ketté, hogy minden párból az egyik autozóma az egyik,
a másik autozóma a másik csirasejtbe kerül. A tisztajellegűen barna szemű
egyén ezek szerínt bármely utódjának csak «barna» szemszín-gént adhat, ellen;"
ben a (kékkel keverten) kevertjellegű barnaszemű egyén némelyik utódjának
«barna» szemszín-gént, más utódaínak «kék» szemszín.gént juttat. Egyszóval
a keverékjellegü egyén némelyik 'utódj ára saját külsö milyenségétöl eltérő
tulajdonságot hagy örökül, Ilyen értelemben a genotípus általában gazdagano,
mint a 'fenotípus.

Ebből következík, hogy: 1. Ha míndkét szülö kékszemű, akkor a gyer-
mekeik között barnaszemíí nem 'lehet, mert ha valamelyik szülőben «barna.
szemszín-gén volna, akkor az a szülő maga is barnaszemű lenne. 2.. Ellenben
barnaszemü szülőknek lehet kékszemű gyermeke, Tudniillik akkor, ha mind a
két szülő kékkel kevertjellegűen rbarnaszemü. Ilyenkor ugyanis a gyermek kap-
hat 1. az apjától lis, az anyjától is «barna. szemszín-gént (tehát .·egy Iehetö-
ség» szerínt tisztajellegűen barnaszemű gyermek születik) ; 2. ?-z apjától «bar-
na», az anyjától «kék. szemszín-gént, vagy megfordítva (tehát «két lehetőség»
van loeverékjellegűen barnaszemű utódra) ; végül 3. az apjától is «kék», az any-
jától is «kék» szemszín-gént Yez «egy lehetőséget» jelent [tisztajellegűen] a
kékszemű utódrla). Végeredm'ény. nagyszámú 'gyermeket tételezve fel, átlag mín-
den negyedik gyermek kékszemű.

IX. Lássuk most egy példán, mi az örökléstani magyarázata annak, hogy
egyházi és világi törvények r~től fogva tiltják a közelí vérrokonok, elsősorban
a testvérek házasságát. A sfÜ'kJetnémaságot a normális hallással szemben a
«hallási géns gyengébb működése 'okozza, éppen ezért a süketnémaság lappangó
tulajdonság az ép hallással szemben. Égy tisztajellegűen ép hallású nagyapa:
és egy (természetesen tisztajellegűen) süketnéma nagyanya gyermekei valameny-

- nyien éphallásúak, de valamennyien kevertjellegűen, mert bennük lappang a
«süketnémaságs-génje is. Ha két 'ilyen gyermek tépne házasságra, az unokák'
közül átlag mínden negyedik süketnéma lenne. A közelí vérrokonok házassága
tehát akkor (de csak 'akkor) veszélyes, ha a családban betegesen gyengeműkö-
désű gének vannak, ez azonban eleve 'nincs kizárva,

X. Ez a veszély-már kisebh az unokatestvérek között, Miért? Az apa szó•.
matíkus sejtjeinek 23 pár -autozómája közül ugyanis mínden pár egyik tagja
az apai nagyapáböl, a másik tagja 3i~aJ>ai nagyanyából származik. Az apa
csirasejtjeibe azonban minden ilyen párnak csak az egyik tagja lép, E szerinf
az unoka öröksége az apai nagyezülök részéről így alakul: némely tulajdonság-
csoportokat kizárólag a nagyapától iörököl, a többieket pedig lázárólag a nagy-
anyától. Ennélfogva lesznek unokák, 'kikben már nincsen benne - mondjuk,
fentebbi példánkat folytatva ---.(la süketnéma apai nagyanya beteg génje, Tehát
az unokák házasságra Lépésekor .csak 50 százalék '3. valószínűség arra, hogy:
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mind a két házasfélben .benne lappang a beteges állapot. Kőzelebbről, az apának
16,777.2Hl-fé1e csirasejtje lehet, a szerínt, hogy mely kromozómák jutottak
beléje az (apai) nagyapából 'és melyek az (apai) nagyanyából. Az anya csira-
sejtjei ugyanennyi lehetőséget mutatnak az anyai nagy szülők kromozómáí szenu-
pontjából, Tehát négy, meghatározott nagyszülőnek ijesztően sokféle unokája
lehet,

Xl. Ebből az is kitűnik. hogy örökléstani szempontbúl az emberi család-
fák nem sokat érnek. Mert ezek csak a férfiakból álló leszármazási ágat veszik,
figyelembe, pedig a nők örökléstani szempontból ép oly fontosak. Ha például
az apai nagyapa, mondjuk, 115 tulajdonságcsoportol ad valamelyik unokájának,
akkor kilenc csoportot az apai nagyanya ad. Erre a 9' csoportra nézve tehát
a nagyapa már kiesett-ebből az uriokából. Sőt az is előfordulhat, hogy vala-
mely unokaból a nagyapa -egészen kiesik, mert ez az unoka mínd' a 24 tulaj-
donságcsirát a nagyanyától kapja. 'Tehát, ha a térfi-ág szempontjáhól nézzük:
az öröklési: az elődök kromozórnái a mindkésőbbi utódoknál fokozatosan ki-
esnek, helyettük az anyák révén új kromozómák lépnek be a családba. Es így
megtörténhetík, hogy az utód.vki okmányokkal tudja igazolni származását egy
távoli nevezetes őstől, attól az őstöl.egyetlen 'egy krornozórnát sem tartalmaz már.

XIJ. Az autozómáktól kissé 'eltérő en viselkednek az ivarkromozómák. 1. A
nő mínden szórnatikus sejtjében ikét egyforma, és pedig hosszú ivarkrornozóma,
Ú. n. X krornozóma van. A nő ívarkrornozóma képlete ezek szerint XX. A re:
dukcíós oszláskor keletkező női csirasejtek mindegyíkében tehát egy X kro-.
mozómát találunk r .a női' csirasejtek ívarkromozóma képlete e szerínt X. 2. A
férfi szómatikus sejtjei ellenben 'egy X kromozórnát és egy igen rövid, sokszor
alig látható Y kromozórnát 'tartalmaznak, ezért a férfi ivarkromozóma kép-
lete XY. Ennek megfelelően 'a férfinak kétféle csirasejtje van és pedig olyan"
mely 'egy X kromozómát tartalmaz és olyan, melyben Y krornozórna van .:
Képleteik : X, illetve Y. - Hla egy X~es női csirasejt egyesül egy X~es hím csira-
sejttel, akkor XX képletű egyén, tehát nő születik, Hia ellenben egy XNesnői;
csírasejt 'egy Yos hímcsírasejttel iegyesül, a keletkező utód XY képletű, tehát
férfi lesz.

XIII. A mondottakat kíssé komplikálja, hogy néha a redukciós oszláskor
az egy párba tartozó, tehát egyforma alkotású krornozómák összetapadnak' és
míkor szétválnak, a: «végeík ki vannak cserélődve», Pl. az összetapadás előtt
A, B, e, D, E, F;, G, H, illetve a, bl, c,, d, le, f, g. h génekból 'állottak; ellen-
ben a szétválás után, mondjuk, az a, ib, c, D, E, F, G, H, ~Uetve aZ1A,i B, C,
di, le; f, (gi, h gJének alkotnak egy-egy kromozómát, Ez a jel-enség: az Ú. n. géU-
kicserélődés gyakran új fajtaváltozat magától való keletkezését jelenti, Beható
tanulmányozása alapján sikerült is több, kísérleti célokra leülönösen alkalmas faj,
(pl. amerikai gyümölcslégy) részletes kromozómatérképét elkészíteni, melyen
a gének százainak pontos helye van megjelölve a kromozómákban, Az ily tér-
képről is leolvasható, hogy 'a legtöbb fajtal-eírási bélyeg «egytényezös», vagyis
az ilyen bélyeget vegy gén intézi ahaploid, két egymásnak megfelelő gén a
diploid sejtben, Ezzel szemben vannak esetek, mikor valamely fajtaleírási bé-
lyeget már a haploid sejtben is több gén összehatása szab meg és ped.~ e több
gén vagy ugyanabban a. kromozómában van, vagy több különböző alkotású
kromozómában. Ez az utóbbi eset adja magyarázatát a híres és fontos «atavíz-
musnak», a távoli ősre való visszaütésnek. Pl. valamely tulajdonsághoz három
uralkodó gériféleség együttléte szükséges, ezek azonban az utódokban nincsenek:
meg együtt: egyikűk-másíkuk helyett a másik szülőtől való lappangó allel
foglal helyet. Ha valamelyik kései utódban megíntösszekerüj a három ural.
kodó génf'éleség, a régóta nem mutatkozó tulajdonság újra megjelenik.

XIV. A kromozómaelmélet óriási gazdasági [elentőségét mutatja, hogy sok
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esetre sikerűlt biztos és aránylag gyors módszereket kidolgozni, melyek révén
különböző fajták előnyös tulajdonságait egyetlen tisztán tovább tenyésző faj-
tába lehet összehozni.

XV. A rendes megterrnékenyülésnél két haploid sejt egyesül egy
diploid sejtté. Újabban sikerült kettőnél több haploid sejtet is mestersé-
gesen egyesíteni. Igy állanak elő a három, négy, illetve még több autozóma •.
sorozatot tartalmazó: Ú. n. triploid, tetraploíd, illetve polipleld sejtek és ezekr
ből megíelelő körűlmények kőzött egyszerű sejtoszlások útján a csupa ilyen
összetettebb sejtből álló triploíd, tetraploid, illetve políploid lények Ereirel
az összetettebb lényeket megfelelöen erősebb növés, pl. óriási virágok [ellem-
zik (gigantizmus). A párosszámú autozómasorozatot tartalmazó összetettség si-
mán öröklődik Pl. a tetr~ploict-lények csirasejtjei diploidok. Páratlan szárnú
autozómasorozat esetén azonban a redukciós oszlás gyakran zavarokkal jár,
t. i. a szétoszló sejt nem két, de több csirasejtre hasad, vagyis az összetett lélny
«lebomlík». A diploídnál összetettebb lények nagy ritkán 'maguktól is előálla-
nak, mint váratlanul fellépő új [ajták, azaz ú. n. mutációk, és pedig kőzelebbről-
mint «összetétel mutácíókv. Ok: a sejtosztás ismeretlen zavarai. Mesterséges
összetétel-rnutációk előállítás ára különösen alkalmasak: a Röntgenr-sugárzás és
a rádíóaktív-sugárzások, mert ezek a sejtosztások menetét megzavarják. Ezekkel,
a sugárzásokkal, illetve hirtelen óriási hőmérséklet.változásokkal úgynevezetti
veszteségmutációkat is sikerült előidézni, 1. i. ezek az ártalrtrak egyes géjnek
működését gyengítik, 'esetlek örökre megbénítják. Az így csökkent.műkddésűvé
átalakított gének a rendes génekkel szemben természetesen lappangó jellegűek,
A veszteségmutáció természetesen öröklődik,

XVI. A fajtaleírási bélyegele százait a gének őrökítik. Felmerülnek azon-
ban ilyenféle kérdések: Hogy van az, hogy az élő szív egy szövetrészletét ki:-'
vágva, az tapoldatban évekig tovább tenyészthető, sőt szaporodik is, de csak
alaktalan sejttömegge nő? Miért nem lesz belőle teljes élőlény, holott mindenféle
gén minden 'egyes sej tjében ép úgy benne van, mint a csirasejtben ? Ilyenféle
'megfontolásokból kiderül, hogy a gének nem minden. Nem Lehet kirnutatni,
hogy a szervezet általános felépítési terve, szerkezete a gének munkája. Köze-
lebbről: a megterrrfékenyített pete első sejtosztódási folyamatai csak diffe-
renciálatlan sejtoszlások. A gének ekkor még' nem működnek, ellenben kezdettő],
fiogva van a petéhen egy «szervezö középpont» és egy szervezési irányvonal. Mi»
kor végre a petesejt sok ezer sejtre szaporodott fel, lépnek műkődésbe a gének
Nem egyformán működrrek, hanem rnűködésük erősségét, erősségi viszonyát az
szabja meg, hogy milyen messze és rnilyen irányban vannak a szervező közép-
ponttél. A gének műloödése a mirigyekhez hasonló: ott és akkor működnelo,
ahogya szervezet terve..kívánja (vesdd össze a női tejmirigy stb.) és pedig való-
színűleg kémiai anyagok kiválasztása útján hatnak. Am;a szervezet általános f,elt-
építési terve is öröklődik. Ezt, szemben a gének általi örökléssel, «törzsörök-
ségs.nek nevezzük. Némelyek szerint a törzsörökséget a petesejt különleges kg.
miai vagy fizikai feEépítése jelenti, mások a törzsörökségben állati, illetve
emberi Iélek műkődését látják (vitalizmus).

Van még egy harmadikféleöröklés is: a citoplazmíkus átöröklés, Ha cse-
nevész, rosszultáplált a szervezet, az utódok is gyengébbek, satnyábbak Iesz-,
nek. Ok: a sejt-tápanyagraktárának : a cítoplazmának a szegénysége. De ha az
utódok kedvező körülmények között élnek, az unokák a károsodást már nem
érzik. A citoplazmatikus átöröklések körébe tartoznak a krónikus mérgezések:
pl. alkoholizmus, egészségtelen életrnód sth. hatása az .utódokra. Ha- az ártó
hatások megszünnek, a károsodás rövid egy-két nemzedék alatt kíküszöbölödik,
Érthető, hogya hímcsirasejtnek -ciloplazmája alig lévén, a citoplazmatikus örök-
lésben az anya sokkal nagyobb szerepet játszik.
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KVII. Míndent összefoglalva: a szervezet egységes tervezetér a titok-
zatos törzsöröklés adja, ennek a csirasejtben bizonyos mennyiségű és milyen-
ségú «öröklési kezdemémyek», azaz gének állanak rendelkezésére. A sejteket
téglákhoz hasonlítva a törzs örökség egyszerű, kétszeres, háromszoros, sokszoros
sőt nem egynemű." de rokon téglákból is képes egységes szervezetet építeni. A
gén- és génkomplexumváltozások. az Ú. n. mutációk öröklődő jellegűek. Az
egyén tulajdonságait alapjában véve va törzsörökség és gének szabják meg. A7J
így megszabott értékek (termet, -életkor stb.) azonban csak középértékek, nw-
lyek körül a külső könülmények ingadozásokat, úgynevezett egyéni modifíká-
cíókat hoznak létre. A modifikációk nem őnőklődnek, Legfeljebb utohatásuk
érezhető egy-két nemzedéken át, «nem igazi»: citoplazmatikus átöröklés alakl-
jában. Másrészt szembetünő a hasonlatosság az emberi társadalom és a sejt
élete kőzött. Olyan hasonlatosság ez, mint ami van a naprendszer és az atom'
szerkezete között, A míndenség :kicsinyben ugyanazokat a vonásokat tünteti fel,
mínt nagyban. Es urikép a molekulák és atómok felfedezése a kérnlát tengernyi
új v-egyület előállítására képesítette, és az atomszerkez-et ismerete ázele~
mek átalakításának útját egyengeti, akként kecsegtetnek az örökléstani ered;
elemek átalakításának útját egyengeti, akként kecsegtetnek az örökléstani ered-
mények az élőlények célunk szerinti átalakításával, tehát gazdaságilag korszak-
alkotó alkalmazásokkal. Az ismertetett új eredmények világnézeti jelentőségén
más alkalomkor fogom tárgyalni. Dér Zoltán.

fl tetszbalott levél
Gondolatok három Galata-levél kornmentárboz,

r. Sokáig hallgattak róla. Mínt ahogyan a halottakról hallgatni: szoktak,
S ha olykor szóba került is, csak úgy, mint ahogyan halottak emléke szokott
visszajárni. Akiknek nincs többé aktív.veleven beleszólásuk ebbe az életbe, mert
ajkukat a halál pecsételte le némaságrá. Ez volt a sorsa meglehetős hosszú időn
át egészen a legutóbbi évekig annak az írásnak, melyet .Pál apostol Galatákhoz
írott levele néven ismerünk. Sokak szemében még ma is halott levél. Azt mond-
ják: nehéz olvasmány, sokszor kínosan érthetetlen. S végeredményben nem is
érdemes vele annyit foglalkozni, mint mondjuk az egyszerűen megírt evan-
géliumokkal. Hisz-en ez a levél inkább csak történeti emlék. .Pál apostol harca
egy zsidó-irány ú keresztyénség ellen. Hol van már ez az; idő? Kit érdekel ma
ez a küzdelem? A keresztyénség kitört a zsidó keretek közűl és világvallássá
lett. Talán éppen ez a levél a szabadságlevele. De mint ily-en csak történeti:
dokumentum. Inkább PáT életrnunkájához tartozik hozzá, mínt a keresztyénség,
vagyis Krisztus művéhez. MleIiev és elvont tételei pedig -. s ezek teszik nehéz
olvasmánnyá, - csak tudósoknak valók. Rideg és holt dogmák; sehogy sem
illeszthetők bele lüktető, rohanó, mindennapos él-etünkbe. A Biblia könyvei között
ez az írás nem egyéb, mint egy halott levél l Ezért hallgat és ezért hallgatnak
róla. Mert a halottak hallgatnak és a halottakról hallgatni' szoktak,

Dc a legutóbbi években feléledt a holt! Csak gondolták, hogy halott, s
nincs már többé szava hozzánk. A valóság az volt, hogy jeltelen álmát aludta ..
Most leszáll ravataláról, belenéz a megrémült szemekbe és szólni kezd. Szava
megremegtetö, éles és átható. Felébredt a tetszhaloit levél!

Három új kőnyv tanúskodik erröí.") Ezek alapján szeretnénk mi is néhány
gondolatot idejegyezni az újonnan megszólalö levél régi és mégis új mondaní-

*) Az egyik tulajdonképen nem új munka, hanem Luther híres kommentárja a
Galata-levélhez 1519-böl, mely még 1932-ben jelent meg az u. n. Calwi-kiadásban s
joggal újból nagy hatást gyakorolt. Ezenkívül v. ö. G. DehD: "Gesetz od er Evangelium",
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val6iból.

Előbb azonban mulhatatlanul szükséges, hogy tudjunk valamit a levél
keletkezési körülményeiről és ismerjük röviden a qondolatmenetét. A teledés
/homályából kiemelve ezt is türelmes en el kell olvasnunk, ha a levél aktuali-
tását meg akarjuk érteni.

;\, Kisázsiában fekvő Galácia Pál apostol korában római provincia volt.
Itt is alakultak keresztyén gyülekezetek, zsidókból és pogányokból vegyesen.
Hogy pontosan hol feküdtek és melyek voltak 'azok a galáciai gyülekezetek,
melyekhez az apostol levele szólt, ma már biztosan nem állapítható meg. Vató-
színű, hogy Pál két ízben járt közöttük', s a 3i-;ikmissziói útjáról, Efezusból viÍ\-
ték Galáciába ezt a haret-levelet. A keserűen heves hangra egy zsidós-irányú'
keresztyénség fanatikusai, az Ú. n. judaisták adtak okot. Pál a pogányoknak a
zsidó törvények említése nélkül, szabadon hirdette az evangéliumot. Ezek' meg
utána berontottak a gyülekezetekbe és felforgatták azokat. Azt hirdették, hogy,
a körülmetélkedés törvénye és bizonyos zsidó ünnepek megtartása kötelezö
a keresztyénekre ! Pál apostolt és tanítását több oldalról erősen támadták. Vol,.-·
tak sikereik is. Ezért mártja Pál haragba a tollát.

Először a személyében ért támadásokat utasítja vissza. úgy látszik, apos-
toli tekintélyét vonták kétségbe. Szerintük szava nem ér annyit,' mint a jeru-
zsálemi vezetők: Péter, Jakab és a többiek szava. Pál megvédi apostolságát,
apostoli hivatalát és mindazt, amit mint apostol Krisztusról hirdetettil Nincs,
más evangéliuni azon kívül, melyet ő hirdetett. Ez az evangéliuni Isten beszéde,
Apostolságát nem önmagának, nem zsidó neveltetésének. s nem is a többi apos-
toloknak köszönheti, akíktől nem vett leekéket. Az élő Krisztus jelent meg
neki, igehirdetésének alapja tehát isteni kinyilatkoztatás l (1-2. fej.)

Azután rátér magára a tárgyra: melyik az üdvösség útja, a törvény-e vagy
az evangélium CI Zsidó-keresztyén ellenfelei azt állították, hogy evangéliuma nem
bejeic zett, nem tökéletes, nem teljes. Csak akkor lesz azzá, ha zsidó módra ll;

körülmetélkedést végrehajtják a pogánykeresztyéneken is, s néhány zsidó ünne).
pet megtartanak. Nem kell a keresztyénséget a zsidóságtói oly ridegen elválasz-
taní. Pál azt feleli, hogy nem fér m.eg a kettő egymás mellett, Vagy törvény, -
vagy evangéliumi De világos, hogy még maguk a zsidók is, köztük jómaga"
nem a zsidó törvények cselekvéséből lettek hívőkké, hanem Krisztus által! Sőt
éppen azért jött Krisztus, hogy a törvény átkától megváltson. Ellenfelei hely tele-
nül hivatkoznak Abrahámra is, aki nem a törvény embere, hanem a hité! Ábra-
hám fiai pedig, akiknek Isten ígérete szól, nem a vérbeli zsidók, hanem! a'
hivők. A törvénynek az volt a Jelentősége, hogy az ember megláthatta tükrében
bűnösséget, de nem tudott erőt adni a törvény Isten akarata teljesítéséhez,
s így előkészített Krisztus váltságának elfogadására. De akik már Krisztus-
hívők s így Isten fiaivá Lettek, rnii módon süllyedhetnek vissza a régi átkos
állapotba'? (3-5,12.)

Végül azt a vádat is elfordítja magától, mintha erkölcsi szabadosságot,
Iibertinizmust terjesztene. Mi lesz - kérdik a vádolók -, ha nem követelsz jó-
cselekedeteket és törvénybetöltést ?! Erre felel az apostol a keresztyén ember
erkölcsi életfolytatásának szép rajzával. Néhány példával megvilágítja, hogy:
a keresztyén ember hite mennyíre megmutatkozik a míndennapos - szere-
tetben. (5,13-6,16).

IL Szeretnénk mármost néhány pontban összefoglalni a tetszhalott levél
üzenetét, Legyenek ezek kiáltásai a feléledt, élő és beszélő levélnek, melyek
fülünkoo sikoltanak. Igen, kiáltanak és sikoltanak. Itt nem elég már suttogás
és halk beszéd. Ha még ma sem halljuk és szívleljük meg azt, amiről itt szó

Berlin, 1934. H. Asmussen: .,Galaterbrief", München, 1935. - Luther magyarázatát a
Galata-levélhez (1519-böl) legutóbb megjelentették németül aCalwer-kradasban. (V. kötet.)
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van, akkor «mínden elveszett». De ha még ma befogadjuk, akkor «minden meg
van mentve l»

1. Az első kiáltás ez: legyen számodra újra fontos az egyház biblikus,
tiszta tanítása. Még pedig teljes egészében. Kérdezd meg az egyháztól: mít
tanít Istenről, a hit dolgairól, életről, bűnröl, ítéletről, feltámadásról, örök
életről, Szornorú, hogy az egyháznak majd minden biblikus tanítását a "holt
dogmák" közé sorolja mia is a legtöbb ember. Hogy ez általános közvélernény-
ként így kialakulhatott, s hosszú évtizedeken át uralkodott egészen a legutóbbf
időkig, sőt a ma élő íntelligenciánkat is még gúzsba köti, - ennek különösen
két szörnyű tévedés az okozója. Az egyik az, mely a keresztyenséget össze-
tévesztette az erkölcsi idealizmussal. A másik az, mely csaki egy kultúrténye-
zőnek tekintette a többiek sorában.

Az erkölcsi idealizmus filozófiai területről, tehát idegen talaj ról tört be
a keresztyéneégbe. A biblia egészen különálló, szuverén, minden filozófiától
független tiszta tanítását redukálta bizonyos erkölcsi követelésekre és erkölcsi
ídeálokra, rnelyeket míndenki tőle telhető legjobb igyekezete szerint köteles'
betölteni. Keresztyénnek Ienní eszerint ezt joelenti: igyekezzél jó ember lénni 1.
A többi csak «merev dogrrua». Erdekes, hogy 'ennél többre az úgynevezett «kö-
zösségí mozgalmak» keresztyéned sem tudtak menni. Csak szígorúbban vették
az erkölcsi követelést, a megtérés eröszakolásáig és az aszkézisig.

Hasonlóképpen ismeretlen volt az egyház tiszta tanítása azok előtt, akik
az egyházban, mint «erkölcsi testületben» a társadalmi rend fenntartóját, II
művelödés ápolóját, a kultúra fejlesztőjét és minden humáruuri diadalmas elő-
harcosát látták.

Igy veszett el a keresztyénség sajátos mondanivalója, tiszta és egész
tanítása, mely nemcsak hogy sokkal több ellelméi a nemes emberi gondolatoknál,
erkölcsi ideáloknál és kultúrálís, humanisztikus követeléseknél, hanem minde-
nek felett más! Isteni tanítás Istenről, hitről, életről, bűnről, halálról, itéletről,
feltámadásról, örök életről! Ennek a félredobásával hitbeli, tan beli romlásba
jutottunk, amit Luther Augustinus nyomán sokkal veszélyesebbnek tart minden

"erkölcsi eltévelyedésnél, mert nehellebben gyógyítható.
A németországi egyházi harcokban ez most újra világossá lett. Az egy-

ház sorsa hozzá van kötve sajátos tanításához és mondanivalóíhoz.' Enélkül
nincs létjogosultsága! Mert mi marad meg sajátjaként, ha az: általános emberi
erkölcsi irányítást, társadalmi és kultúrálís vezető szerepet, vagyis az idegeni
tollakat, melyekkel ékeskedett, - elveszik tőle és kiütik a kezéből?! Semmi+
Vagy behódol, vagy összeroppan !

Igy már egyszerre kezdenek sokat mondani a «merev dogmatikai tételek»,
a hitvallások, a «halott levelek •. Különösképpen is a Bibliának az a centrális
tanítása, mely a Galata-levélnek is tulajdonképpeni témája: a hit által' való:
meqiqazulás Ez mutatja meg igazán, hogy mi valójában az ember és az Isten!
Az Isten szent Isten, aki előtt a bukott ember meg Illem állhat. Még pedig sem-
mivel sem, mert egészében bűnös előtte. Nemcsak gonosztetteível. ne mindeni
jótőrekvésével, idealizmusával és erényeivel együtt! Elveszett bűnös. Ezért van
szüksége megigazulásra az Isten előtt. Ennek pedig az Irás szerint csak egy,
módja van: ha Isten nekünk bűnbocsánatot és kegyelmet ad! Aki ebben a
kegyelemben hisz, s ez a Krisztusban való hitet jelenti, az igaz Oelötte. Hol
Va.11itt emberi erkölcsi szabályokról és kultúraápolásról szó? Pedig ez' az egy~
ház saját mondanivalója l Legyen újra fontos számodra ez a tiszta tanítás 1

2. Egy másik kiáltása az életre kelt levélnek ez: álljon előtted újra fél-
reérthetetlenül a kinyilatkoztatás valósága! Azért fontos az egyház tiszta taní-
tása, mert az újlg~övetség az isteni kinyilatkoztatás igényével lép' fel. Kérlel-
hetetlen határozottsággal kell itt válaszfalat húznunk. Vagy elfogadom a Krisztus
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evangéliumát kinyilatkoztatásí igényével együtt, vagyis hiszek; vagy megtaga-í
dom az Újszövetségtől ezt az igényt selvtetem az egészet, vagyis rnegbotránkozorn.
Vagy-vagy! A kettő közt nincs más lehetőség. Éppen ezért a keresztyén hit meg-
romlását jelenti minden olyan «toleraneía», «nagylelkű gondolkodásmód», és
eszéleslátókörű» meggyőződés, mely az evangéliumot is beleilleszti a vallások
sorába; tegye bár a legmagasabb polera azok között. Vallás és evangélium;
világnézet és hit, általános isten-tudat és Krisztus Istene nemi azonosak! Csak
formai hasonlóság lehet köztük. Tartalmilag kiegyenlíthetetlen köztük a kü-
lőnhség. Hogyan értjük ezt? .

Csak nézzünk végig a vallások törtérietén. A keresztyén Isten-ismeret
alapján azt kell mondanunk, hogy ezekben az emberi eredetű vallásokban, népi
vallásosságokban, magasabb fokon: vallásos világnézetekben a döntő tényező
tulajdonképpen maga az ember! A természet fenségéhől, a népek történetéből
és a saját Iétéből az ember - bárhol élt is ezen a földgolyón - csak' homál-
lyosan sejthette meg az Istent, de konkrét akaratát nem hallotta ki se a viharból,
se a háborúból, se az ember halálából. Ezért ezt a homályos sejtésű általános
istentudatot a saját okosságával, gondolataival, törvények felállításával és eret
jével toldotta meg. Ezizel valamennyire értelmet nyert számára saját léte, a
világ folyása és lehetövé vált egy bizonyos vallásos életeszmény követése. Csak
azt nem vette észre, hogy ennek az «Isten szerinti», «vallásos» életnek döntő)
részben saját maga az alkotója!

Ezzel szemben az evangéliuru és az evangéliumi hit középpontjában lsten
áll. O nyilatkoztatta ki magát úgy, ahogyan emberi gondolat ki nem találhatta
s emberi elme meg nem sejthette: a Krisztusban. Ebben az ernbernek semmi
aktív része <niÍ'llds.Ez egyedül Isten tette és cselekvése. Krisztus egész földi
élete és műve ezért nem közönséges e világi történés volt. Isten világa tört ble;
ebbe a világba Krisztussal, keresztjével és feltámadásával. Mindez értünk! tör .•
tént az evangélium szerint. Itt minden aktivitás az Istené.

Az emberi eredetű vallásosságot jellemezhetjük egy felszólító mondat-
tal: tedd ezt vagy azt, hogy Istlené lehess! Nz evangéliumot azonban állító
tnondattal kell jellemeznünk: 'ezt tette Isten értünk, hogy az övé lehessünk. Mi
nem fejleszthetjük ki magunkhól a hitet, s nem teremthetünk életünkből új és
más életet. Ezt csak ajándékul kaphat juk! Mert éppen et jelenti Isten lényét
és valóját: O a Thrle,'rntő, Oa bőkezű ajándékozó, O az, aid mindig csak ad
és adni akar! Es kicsoda a keresztyén hívő? Az, aki tudja, hogy teremtetett;
mindent Istentől kapott és ezentúl is csak től-e kaphat. Ez az isteni kegyelem
a kinyilatkoztatás valósága.

3. Egy következő kiáltása a levélnek így hangzik: lásd meg' újra az ige-
hirdetés igazi lényegét, vagyis azt, ami a fontos és lényeges benne. Ez is össze-
függ az eddig mondottakkal, Mert az igehirdetésben az a lényeges: amil hirdet .. i-

Vagyis míndein a tartalmán fordul meg. Tartalma pedig semmi egyéb nem
lehet, csupán az isteni kínyílatkoztatás. Az igehirdetés a kinyilatkoztatáshoz van
kötve. A mi számunkra ez annyit jelent, hogya Bibliához, a Szentírás szöve~
g~hez van kötve l Ránk nem árad az isteni ige közvetlenül, mint az apostolokra,
kik Jézussal együtt éltek. A mí számunkra az Irás az a közvetítö eszköz, mely
által az Istennek akaratát meghallhatjuk. A keresztyén igehirdetés ma! is csak
azt az üzenetet szólhat ja, amit az apostolok hirdettek és megírtak. Olyannak
hirdetni Istent, amilyennek az Üjszövetségben olvashatjuk, amilyennek magát
a Krisztus által nyilatkoztatta ki: ez a keresztyén igehirdetés.

Le kell számolnunk tehát mennél hamarabb azzal a nézettel, amely a
tartalom elé helyezi a formát. Sőt úgyszólván csak azt nézi az igehirdetésben/
hogy milyen retorikai szempontból, van.e benne poézis és esztétikai szépség ;
vagy hogy vanf.,ebenne fordulaíosság, ötletek színpompája, egyéni varázs, s va-
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lamí az emberi szellem kötetlen, szabad szárnyalásából. Sokan vannak, kűlő-
nösen a művelt körökben, akik szinte lelki szórakozást és szellemi tornát ke-
resnek benne. Sajnos, sokszor a szószékről nem is kapnak mást. Mintha Isten
néhány «aranyszájú» emberre bízta volna rá evangéliumának üzenetét l

De le kell számolni azzal a véleménnyel is, mely mindenáron korszerű-
séget, szenzácíóhajhászást, «modernségel» kíván az igehirdetéstől. Ha ilyesmi,
nincs b!enne, «csak» az a régi beszéd a Krisztusról, amit unalomig eleget hall-
hatott már mindenkl, akkor altatásra vagy tünődésre jó csupán' az egész. Itt
a mai ember meg akarja határozni az igehirdetés tárgyát, bele szándékozik
vinni a maga gondolatait, a világnak folyton változó helyzetét és problémáit'
Pedig a perc múló hatásán túl erekhez a kérdésekhez is (nem tagadjuk ezek-
nek valóságos létét és sürgetését) csak akko r van döntő és eredményes szava
a keresztyénségnek. ha a sajátját hirdeti: az evangéliumot, Istennek Krisztus-
ban adott örök üzenetét:

4. Végül zúgjon fülünkbe a megéledt levélnek még egy kiáltása: nézd újra
bibliai szemmel az erkolcsiséq kérdését is. Az eddig mondottak alapján azt
mondhatná valaki: az erkölcsiségnek semmi köze sincs az evangéliumhoz, a
keresztyénséghez. Ha igaz, amil eddág megállapítottunk, hogya keresztyén
egyház a tanításon áll vagy bukik, hogy az evangélíum arról szól, amit Isten
tett értűnld, s nem arról, amit nekünk kell cselekednünk,' akkor hol lehet itt
még szó erkölcsi követelésről, emberi [ócselekvés megkívánásáról ? Valóban az
igaz keresztyénséget Pál apostoltól kezdve Lutheren át mínd a mai napig,
megvádolfák és vádolják azzal, hogy erkölcsi lazaságot terjeszt. Ha mindenf
az Isten tesz, minden az ő kegyelmért fordul meg s én semmit sem tehetek az
üdvösségemért, akkor miért feszítsem meg akaratomat a jó betöltésére, vagy
minek mozgassam érte csak a kísújjamat is? ~ Emberi gondolkodásunk szerínt
ez felelőtlenségre vezet és enerváltságba süllyeszt, De csak az okoskodó érte-
lem szerint! A keresztyén élettapasztalat más! A kegyelemből élő, egészen
Istenre hagyatkozó, hívő lélek nem tétlen, lusta, rest valaki, de igazi szeretet-
ben tevékeny életet él. Talán elég Pál meg Luther példája. A cselekvő szerétet
természetes, magától adódó gyümölcse a hitnek. S most már valódi, mert ön-
zetlen a szeretet, Nem saját üdvösséget akarja vele megszerezni az ember, még'
kevésbbé vágyik emberi elísmertetésre, hiszen a Krisztusban mindent megkapott,
hitet és örök élet reménységét. _ I

Nem hiányzik tehát az erkölcsi joellega keresztyénségből, csak más etika
ez, mínt amit közőnségesen «valláserkölcsnek» szoktak nevezni. 'Nem elő-
feltétele az erkölcsi magaviselet a keresztyénségnek, de gyümölcse. Nem úgy;
fejlődöm szép lassan a tökéletes keresztyénség felé, hogy mindig jobb és jobbl
ember leszek. Hanem fordítva: ha keresztyén hívővé lettem, ha hiszem Krisztus
vérében bűneim bocsánatát és üdvösségemet, -, akkor Isten Szentlelke ad erőt
arra is, hogy egyenesen, becsületben, -ember,ek iránt való önzetlenl szeretetbeni
és szüntelen jót-cselekvésben éljek, A jó fa csak jó gyümölcsöt teremhet.

Ezek a kiáltiísai a feíéledt tetszhalott levélnek. Akadna még több is.
De legyen most elég ennyi belőle. Ha igaz meghallgatásra talál, ennek is egy
egész világot kelt ledöntenie bennünk, s egy újat felépítenie. S azt se feledf
[ük, hogy van. rnlég az Irásnak több ilyen "halott levele» is, melyek néma"
ságra vannak kárhoztatva, Ezeknek is meg kell újra szólalniok! Vissza tehát
it forráshoz! Ha kell, romboljuk le szépen felépített viíágnézetűnket ; ha kell,
húzzunk át mínden egyházi tradíciót is. mely nem a forrás tiszta vízéből
fakadt. Csak szólaljon meg újra meggátolhatatlan erővel a Szentírás, a Krísz-
tus evangéliuma, mert egyedül ebben szól hozzánk az élő Isten!

Scholz László.
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Kereszt, keresztény és keresztyén hitünk.
Amikor e.sorolcat írjuk, az egész világ aggodalmas, végsőkig feszült figyel

Iernmel tekint London felé,ahol a béke, vagy egy új, irtózatos pusztulásokkhi
terhes háború sorsa dől el. Ebben a helyzethen szinte kicsínyesnek látszik, ha,
ezúttal a «felekezetí» kérdésre irányítj uk olvasóink fígyelmét, De ez egyike
a magyarság Lelkiegymásratalálasát leginkább akadályozo körűlményekriek, nem-
vetünk lelki egysége viszont döntő jelentőségű tényezővé lehet a -kítörni készülő
viharban. Az elmult hónapok folyamán itt is, ott is felparázslott a szikra, jelezve
a lappangó tüzet. Ezt már jóformán észre sem vesszüle s a legnagyobb baj az,
hogy a legtöbben valami fásult nemtörődömséggel nézik a dolgokat. Jellemző
tünete helyzetünknek, hogy a keresztyén magyarság annyira sem érzi /ősszetarto-
zását, hogy terhes volna számára a keresztény-keresztyén formákban megnyi-
latkozó lelki szétszakadozottság. Két hónappal ezelőtt e helyen szóvátettük
eljt s (f'elhívtuk a protestáns egyházak hivatalos szerveit, hogy, a maguk részéről
tegyék meg a szükséges kezdeményező lépést a helyvet megjavítására. Örülünk
annak, hogy az «Evangélikus É~et» fenntartás nélkül magáévá tette az eszmét
s hogy: a «Katolíkus Szemles örömmel üdvözölte érvelésünket. Református test-
véreink részéről azonban csak az ORLE hivatalos lapja, a «Lelkészegyesület»
reflektált érvelésünkre oly módon, hogy «magasabb szempontot alkalmazva.
és «kűlönbséget tey,e Krísztus és keresztje között, még áldozatok árán is ragasz-
kodik a keresztyén szóhoz». Minden esetre érdekelhet mindenkit, hogy mi az
említett «magasabb szempont-.

A kereszténykeresztyén elnevezés mögött meghúzódó lelki megosztottság
tört elö az elmult hónapok folyamáru a kereszt.mozgalomban is. Mint már írtuk,
értéktelen a keresztet kitűzní és csak hamis látszatot kelt, ha az egyetemi ifjú.,
ságban nem jár v,e1eegyütt a lelki és erkölcsi rmegújhodás, s ha a mozgalorrr
kízárólag a magyar kultúra egy bizonyos értelmezésének a megnyilatkozásá vá,
lesz. Ennek ellenére helyteleniteni kell a keresztellenes saj tó magatartását ez!
ügyben. Protestáns részről a «Református Elets .ben Gelei József szegedi egyet-
temi professzor foglalkozott vele. Gondolatmenetének alaptétele, hogy minden
kereszt-mozgalmat megelőzően közhatóságilag, sőt törvényhozásilág kellett volna
tisztázni, vajjon a kereszt lehet.e nemzeti mozgaíomnak is a szimboluma? A
református zsinat 1. í, még 1929-ben úgy nyilatkozott, hogy «a keresztet a ma-
gyal' római katolicizmus maga foglalta le kizárólagos jelvényének; s a 'magyar,
katholíkusság épen a kereszt jegyében akarta kitagadni a magyar reformá-r
tusokat a keresztyén anyaszentegyház öléből». Ezért a református zsinat nem:
látott okot :arra, hogy a történelmi hagyománnyá vált keresztjelvény.hiányt meg,
szüntesse, jóllehet elismerte, hogya különíéle jelvények közül «a keresztyén-
ség központí igazságát legteljesebben a kereszt szimbolizálja». A református.
zsinatnak re határozatain túl azonban Gelei a keresztmozgalomban az «elkatho-
lizálási» folyamatnak egyik! közbenső lépését látja s úgy véli, hogy az államil
intézményeknek, nevezetesen az iskoláknak a kereszt szimbolumával való meg,
jelölése azoknak a katolikus egyház szolgálatába való állítását is jelenti. Mind~
ezt összefoglalóan Geleí s vele együtt nyilván a reformátusok nagy többsége a:
keresztmozgalomban «csakis felekeveti katolikus mozgalmat» hajlandó, látni s
a keresztet a «katholikus hatalmi politika jelvényévé» mínösítí. Nagyjában
ugyanez az álláspontja a «Lelkészegyesület-cnek, mely «aggodalornmal» nézi a
történteket és történendőket. Jellemző a megokolásban a következő «érv»: A
kereszt «öntudatos magyar kálvinistának nem is lesz jelvénye sohasem. Nem pei-.
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dig azért, mert mi sohasem a keresztre, hanem mindig Krisztusra nézünk».
Bizonyára tiszteletreméltó a református gondolkodás hagyomány tisztelete,

mellyel mindig újra emlékeztet az üldöztetések idején szerzett tapasztalatokra.
Kérdés azonban, hogy evangéliumszerű-e : hiányzik belőle a fe1ednitudásig menő.
készség az elszenvedett jogtalanság megbocsátására. Valószínűleg nem megoko-
latlan az az aggodalom, hogy a keresztmozgalom csak egyik szakasza közéle-
tünk elkatolizálásának. Kérdés azonban, hogy e törekvés ellen helyesen és ered•..
ményesen tudunk-e harcolni, ha a keresztmozgalorn ellen hadakozunk. E sorole
írója úgy véli, hogy e kérdésre határozott nemmel kell felietIÜ. Es pedig azéru
inert a keresztmozgalom elleni hadakozásunknak nincs meg az evangéliumi igaz(.,
ságszerü alapja. Sem a történeti hagyornányokra, sem a hatalmi harcra vaJ16
hivatkozás 1. i. nem ilyen alap, az utóbbi már csak azért sem, mert a kereszt-
mozgalom ellen hadakozó protestantizmus a hatalmi érdekkel csak a saját
hatalmi érdekét iszegezi szembe. Jog szerínt t. L !?iemlehet 'elvitatni a katolíkus
többségtől azt a jogot, hogy az állami élet berendezkedéseioen a maga több•..
ségi meggyőződését érvényesítse és senki e világon nem veheti tőle rossz néven,
ha - nem deferál megokolatlan, vagy csak érzelmi indokokra támaszkodó kir
sebbségi véleménynek, Ahogyan ma az ilyen kérdésekben ez a protestantizmus
érvel, az végeredményben azt jelenti, hogy a kísebbség akarja rákényszeríteni
a maga véleményét a többségre, mert hiszen r{jZ a kisebbség a keresztet pl. soha-
sem hajlandó 'elfogadni' «nemzeti» mozgalom számára szirnbolum ul, jóllehet a
magyar protestantizmus közmeggyöződésében sincs meg erre nézve a teljies 'egy-
hangúság. A magyar evangélikusok, akik mögött hasonló történelmi tapaszta-
latok vannak, mínt a reformátusok mögött, másképpen gondolkodnak, tudván,
hogy a kereszt szimbolumát nem szabad átengedni a katolikusoknak. Tudvalevő,
hogy a külföldi kálvinísták is másként vélekednek a kereszt-jelvényröl, minb a
magyar reformátusok. Az érvelésbőr mindeddig hiányzik a teológiai, hítelvi érv,
pedig egyedül ez ígazolná a református álláspontot és biztosíthatná neki az igaz-
ságot, mert ez esetben nem többségi vagy kisebbségi vagy törtéJ:lelmi okok alap-
ján, hanem az igazság mlegfellebbezhebetlen érve alapján követelhetné az érvé!-
nyesülést. Legyünk tisztában azzal, hogy az egyetlen látszólag teológiai szeme
pont, amelyet a «Lelkészegyesület» próbált belevinni a vitába, t. i. a különbség-
tétel Krisztus és keresztje közt, mely már a keresztény.keresztyén elnevezéssej
kapcsolatban is megszólal, nem helytálló. Ha ennek a különbségtételnek teoló-
giai értelmet akarunk adni, úgy ez legfeljebb azt jelentheti, hogy a keresztben,
azaz Krisztus megváltói halálában nem vagyunk hajlandók felismerni Krisztus
élete művének értelmét. Ezzel azonban megtagadjuk az egész ú~testámentom
kinyilatkoztatás.tartalmát s legfeljebb holmi vértelen 19. századbeli Iíberáhs
teológiai gondolkodásuál kötünk ki. De ez az érv valószínűleg nem' is veendő:
ilyen teológiai értelemben, hanem egyszerüen frázis. Nem lehet Krisztusra te-
kinteni a nélkül, hogy keresztjére nem tekintünk, Ha pedig így áll a dologi]
akkor a kálvinizmus harca a keresztmozgalorn ellen lényegileg nem egyébi,
mint üressé lett protestálás, mely tartalmával együtt jogosultságát, sőt ~rte~L
mét is 'elvesztette.

Itt kapcsolódik az egész kérdésbe keresztyén hitünk. A keresztyén hit és
pedig éppen a biblikus reforrnátori keresztyén hit nem megmerevedett pozí-
ciókért folytatott harc, hanern eleven ragaszkodás Istenhez, az ő' Krisztusához,
Ez a ragaszkodás egyúttal kereszthordozás is (Róm. 8,17). Viszont minden harc,
melyet hatalmi szempontból folytatunk, egyúttal harc a kereszt ellen, melyet
Krisztus követéséhen hordoznunld kell, Am folytassa a katolikus egyház ezt a
hatalmi haroot. Ha keresztyén hit kerül vele szembe, ez nem torlaszolhatja el
magát hatalmi pozíciók sáncaiban, nem is öltheti magára a rnegüresedett pro-
testálás tógáját, hanem meghajolva Isten ítélő, megpróbáló keze alatt, vállalniaí
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kell a keresztet. És pedig a -keresztet nem emberi vagy kultúrális vagy nemzeti
szímbolurnként, hanem a valóságos, a fájdalmas keresztet. A mai felekezetközi
helyzetben az a legaggasztóbb, hogy nálunk kevés a hajlandóság ennek a ke-
resztnek a vállalás ára. Híveink könnyűszerrel megalkusznak a viszonyokkal,
vagy átpártolnak a. másik táborba, az élen állók ped'ig míhamar beássák mac
gukat a hatalmi pozíciók közt futó lövészárkokba, ahol - természetszerűleg -
egyik vereség a másik után, éri őket. Közben megfeledkezünk arról, hogy a
hitvalló hőseinkre való hivatkozás is elveszíti erkölcsi jogosultságát, ha hiányzik
belőle a készség a kereszt vállalására. Ezért veszítette el a magyar protestam.
tizmus átütő misszionáló erejét is.

Bárcsak eszméltetné bennünket ez a mostani helyzet, hogy megtanulnánk
ne csak a kereszt ellen hadakozni, hanem vállalni is a keresztet! K.

5ZcLJEGYZETEK
"A bolsevista támadás
az arabok, mongolok és törökök ro.,
hama után a negyedik nagy roham
a kereszt alatt élő egyház ellen. De
egyúttal támadás míndazon államok
fundámentuma ellen is, melyek tudnak
a tekintély és rend végső alapjairól és
isteni megbízatásukról. A bolsevista
gondolkodás a modern élet számtalan
eszközével a lehető Iegkülöníélébb csa-
tornákon keresztül igyekszik behatol-
ni, hogy szétzüllessze a vallást és az
egyházat, mert «ahol a vallás (t. i.
a keresztyén vallás) diadalmaskodik,
ott megbénul a kommunizmus» (Ja-
roszlavszki). Tisztára politikai eszkö-
zökkel, pénzzel, hatalommal és fegYi-
verrel épp oly kevéssé lehet döntően
leküzdeni, mint az idealista nevelés
és világnézeti iskolázás segítségével.
Mert maga is valláso Azért a keresz-
tyén egyház minden eredményes alá-
aknázása, mínden harc a keresztyén
hit szubsztancíája ellen, mínden ered-
ményes egyházellenes és keresztyén-
ellenes propaganda a «harcos isten-
telenség» szellemi és erkölcsi támoj-
gatását Jelenti». E sorok, melyeket a
német hitvallásos front folyóíratában,
a «Junge Kírches-ben olvasunk, hoz-
zánk is szélnak. figyelmeztetik egy!..
házunk minden vezetőjét és lelkészét,
hogy az egyház igazi szolgálatát aID-
nál komolyabban és annál nagyobb
hitvallásos hűséggel végezze. A bol-
sevista támadás ereje a legutolsó évek-

ben sem lanyhult el, jóllehet e te-
kintetben sokszor megtévesztö hírek
jelennek meg a sajtóban. Tanusítja
ezt, hogyamíg 1933-ban még 40 evan-
gélikus lelkész szolgált Oroszország-
ban, addig 1934-ben már csak 20 volt,
1935 októberében 14, jelenleg pedig
imár csak 8 van. A többieket vagy
'számkivetésbe küldötték a hatósá-
gok, vagy pedig kívégezték őket.
21 millió nyereséget
mutat ki együttvéve a 48 budapes li
pénzintézet 1935. évi mérlege. A ma-
gyar nyomortörténetegyik legféke-
téb esztendejében nem csökkent az
az iram, amellyel a bankok az egész
magyar gazdasági élet meghódítására
törnek Kétségkívül nincs már messze
az az idő, amikor már nemcsak a mar
gyal' pénz és a magyar ipar, hanem
mezőgazdaságunk túlnyomó része, az
'Utolsó magyar gazdasági érték is az
ő hatalmukba kerül. Közrnondássá
vált, hogy a töke nem szentimentá-
lis. Az ilyen beláthatatlan értékken-
oentrácíónak egy célja van: önmaga.
Éppen ezért nem Lehet csodálkozni
azon, hogya fantasztikus nyereség-
gel dolgozó budapesti pénzintézetek
együttesen csak ötvenezer pengöt aján-
lottak fel a belügyminiszter inségak-
ciójára, ellenben felszólították tisztvir
selőiket, hogy Iizetésűk 1 %-át ajánl-
ják fel erre a célra. AMammon etí-
kájának [ellemzésére el sem lehetne
képzelni szemléletesebb illusztrácíót,



5ZELLEMI ÉLET

Azoknak a birlokpolitikai
javasiaioknak

értékelésében, amelyek gyors egymás-
utánban kerültek a törvényhozás elé,
nagyon megoszlott a magyar közvé-
lernény. Kétségkívül a bennük meg-
nyilatkozó túlságosan óvatos konzer-
vatív szenem és még a nagyon rész- :
leges megoldásoknak is a messze [ö-

Pásztortüzek a Csoakaországban.
Reményik Sándor vezetésével a "Pásztor-

tűz" írói gárdája az elmult hónapban be-
járta a országot és Debrecenben, Nagy-
körősön, Budapestea. Sopronban, Győrött,
Sárospatakon szólott hozzánk.

Miért olyan nehéz szavakba foglalni a
ma legnagyobb magyar költőjének, Remé-
nyiknek a képét? Hiszen a költészetét is
magyar szavak közvetítik! A művet alko-
tójától nem kell szétválasztani itt úgy,
mint a legtöbb esetben, azért, hogy az Ige
tiszta maradhasson. Szárnyaló szellemiség
viszi benne anyaghoz kötött életünket.
Hívatásbizonyosság. föltétlenség. térhez és
időhöz nem tapadt örökkévaló értékek,
az emberi mélyböl isteni magasságba kőz-
lekedő gondolat: ez ma a költészete.
Minden költeménye egy-egy nagy kérdé-
sünkre a felelet. Nyirő József hozta az
igazi erdélyi tájat: havast, tiszta patakot,
sötét völgyet, a titokzatos lelkű székely
embereket, okos medvéket, szelid őzeket
és olyan pazar s illatozó havasi rétet,
amilyen máshol a világon nincsen. A ke'
ménykötésű, sötétarcu. villogószernű Nyírő-
nek elsodró ereje, igazi népi humora mö-
gött végzetszerüen ott borong a tragédiák
biztos árnyának körvonala. Tavaszy Sán-
dor az erdélyi sors és hit biztoslátású böl-
cselöje. Az ő józanul eszmei helyzet- és
feladatszintézisét kalauzként kellene kéz-
bevennie a Csonkaország egymásra acsar-
kodó csoportjainak, egymást gáncsoló ve-
zetőinek. Az erdélyi szellem helyes meg-
itélésére Járesi Andor tájékoztatásai ve-
zetnek el. Ö csinálja meg a mű és a művész
számadása it nekünk. Ennek a számadás-
készitésnek alíája és omegája a keresztyén-
ségünkböl következő imperativusz: a sze-
mélytelenség, önáltatás, türelmetlenség, sze-
retetlenség, önzés ellen való elszánt kűz-
delem s mindnyájunk felelősségtudatának
és felelősségvállalásának állandó munká-
lása. "A felelőtlenség legszívesebben a hi-
tetlenséggel fog kezet." Csuka Zoltán vaj-
pasági költő előadása és Török Erzsébet
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vőbe való kítolása miatt nem nagyon
fogják éreztetni hatásukat agrárnér
pességünk életében, de mindezek el-
Lenére van egy felbecsülhetetlen ér-
demük: tanubizonyságot tesznek a je-
len tarthatatlanságáról és megindulást
jelentenek egy emberibb, hittel és fe-
lelősséggel teljesebb magyar jövendő
felé.

ősi ízű, igaz művészettel előadott székely
népballadái kerekitették le az estélyt.

Köszönjük, hogy eljöttek. Hála, hogy
egymás szemébe nézhettünk.

És tanuljunk valami nagyot, valami na-
gyon szűkségeset tőlük. Tanuljunk meg
egy úton járni. Ezt az utat Reményik a
"legszebb szóban" mutatja meg: "Testvéri"
Úgy látszik, odaát jobban tudják ezt élni
is I Rozsondai Károly.
Szép könyvek.

A magyar könyvkiadók általában nem
helyeznek elég súlyt a könyv kiállításának
külső szépségére : különösen silány a kötve
forgalomba hozott könyvek állapota. E je-
lenséget általában a korlátolt nyelvterület-
tel szokták indokolni, mondván, hogy
könnyű a németnek, angolnak, ahol száz-
milIiókból kerül ki és az egész világról az
olvasóközönség. Viszont a föld 10-14 mil-
lió magyarul tudójának csak parányi része
olvasó, akiknek nem rentábilis szép kül-
sejű, vagyis költségesebb elöállítású köny-
vet kiadni.

Van ugyan már régóta világviszonylatban
is első helyen álló nyomdánk egy békés-
megyei faluban, Gyomán, amely a legké-
nyesebb tipográfiai igények nek is meg tud
felelni, de jellemző reánk, hogy Knerr
Isidor nyomtatóművészetét a skandinávok
pl. jobban számon tartják, mint mi ma-
gyarok, és ha nem dolgozna állandóan a
kűlíöld számára is, a magyar közönytöl
régen becsukhatott volna.

A gyomai műhelynek az utóbbi években
komoly versenytársa támadt művészi nyo-
más tekintetében a budapesti Kir. Magy.
Egyetemi Nyomdában, amely a jól admí-
nisztrált Könyvbarátok Szövetségével meg-
találta útját a nagyközönséghez is. Az ál-
taluk kiadott könyvek biztató igéretei a
művészibb és jobb minőségű könyvkiadás-
nak és jó hatást gyakorolnak a nagyközön-
ség ízlésének, igényének formálására.

Ezúttal egyazon szerzőpárnak két szép
könyvéről akarunk megemlékezni. Ortutay
Gyula szerkesztésében, illetve gyüjtéséból
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és Buday György fametszeteivel jelent meg
karácsony előtt az Egyetemi Nyomdánál
egy székely népballadás könyv és Knerr-
nél 46 nyiri és rétközi paraszt mese. Az
előbbit az ,,1935. év legszebb magyar
könyve" kitüntetéssel illette a Magyar Bib-
liofil Társaság. E könyv valóban remekmű.
Buday fametsző művészete kongeniálisan
egy-lélek a balladák lelkével. Már a me-
sékhez nem vág annyira a fametszés fe-
kete-fehér komorsága, tartalmi szempont-
ból pedig kár volt a szövegnek parasztos
naturalizmusát (gyorsírt folklorisztikus jegy-
zések szószerinti visszaadásával van dol-
gunk) néhány csintalan ábrázolással ki-
hangsúlyozni.

A Székely Népballadák a magyar népi
géniusznak a legjavát nyujtják s mind a
fametszetek mélységes művészeténél, mind
a tipográfiai és biblofil kivitel tökéletessé-
génél fogva megérdemlik, hogy minden
könyvet és szépet szerető magyar háznak
ékessége legyenek. S T.

"Orvos az őserdőben"
címen a minap jelent meg Schweitzer

Albert egy könyve magyarul (Budapest,
Franklin Társulat kiadása). Erdemes evvel
a könyvvel a szerzője miatt is, meg a
mondanivalója miatt is foglalkozni. Schwei-
tzer minden ízében nagy, eredeti, sokoldalú
és a mi korunkban is rendkívüli egyéniség.
A strassburgi egyetem tanára volt, ev teo-
logus, orgonaművész, Bach legjobb mélta-
tója. Orvosi diplomát szerzett s 1913-ban
Francia Egyenlítői-Afrikába, az Ogove-
folyó melletti Lambarene-be ment az ottani
missziói központba orvosnak, ahol világ-
hírű kórházat szervezett.

Az "Orvos az őserdőben" c. könyve
azokat a tapasztalatokat szólaltatja meg,
melyeket Lambareneban szerzett. A táj
mérhetetlen egyhangúságában megnyilvá-
nuló fenséget, a benszülött favágók testi
és lelki nyomorát, az őserdővel vívott ál-
landó küzdelmet teszi meg alapvonalak-
nak Naponta 30-40 beteget kezel, igazán
"erdei" körülmények között, s meglátja a
tropusi gyógytudomány nagy feladatait. Az
őserdőben is van szociális probléma és
munkáskérdés. A tanult néger gyökérte-
lenné lesz, nem annyira iskola, mint föld-
művelés és kézműipar segítene rajta. A
négerek mélyebben gondolkoznak, mint mi
és iobbindalatuak. A haláltól nem félnek,
de a fétístől való rettegésben élnek. A
missziónak igen nagy a jelentősége, de ne-
héz, sokoldalú feladata van, A világháború,
valamint a katolikus és protestáns misz-
sziók vetélkedése sokat ártott az evan-
gélium ügyének. A gyarmatosítás érdeke s
az igazi kullúrérdek sok tekintetben ősz-
szeütközik.

A gyarmati kérdések ma Európában ál-
landóan napirenden vannak. Arra az időre,
amíg Schweitzer könyvét olvassuk, kilé-
pünk az egyensúlyát riadtan hajszoló Eu-
rópából s megtudiuk, hogyan borította fel
Afrikának a műveltség által még nem ve-
szélyeztetett békéjét is az európaí ember.
Volna ugyan elég gondunk a saját föld-
részünkön is, de Európát az tudja jobcan
látni, aki egy másik világrészen keresztül,
nagyobb távlatból is szemügyre veheti. Eb-
ben ad [ó tájékoztatásokat Schweitzer első
magyar könyve, amelyet nemcsak a lelké-
széknek, de minden intelligens embernek
is ismernie kellene. Rozsondal Károly.

Az Egyház isteni és emberi valósága,
valamint létfeltételei a vezető német teo-
lógiai folyóiratok újabb füzeteiben oly erő-
teljes megvilágításban részesülnek, hogy
arra olvasóink figyelmét fokozott mérték-
ben kell felhívnunk. ALuthertum (Dei-
chert- kiadás, Lipcse) márciusi számában
Laueret "az egyház gyengesége" címen
arról ir, hogy mélyreható ellentét van az
Egyház, mint isteni ajándék között és köz-
tünk emberek közt, kik ez ajándékot kézbe
vesszük. Hogy az Egyház ajándékát igy
"cserépedény"-ben kapjuk (v. ö. II. Kor.
4, 7), az döntő fontosságú minden gyakor-
lati egyházi munkára is Ugyane számban
Weber Emil bonni professzor egy kiváló
lutheránus teológusnak, Kahlernek az em-
lékét eleveníti fel. Ugyancsak az Egyház
legfontosabb életvonatkozásait tárja fel
Fuchs Ernő az .Éuongelische Theologie":
ban (február, Kaiser-kiadás, München)
"az Egyház határa" címen közölt tanul-
mányban, amely tele van sok gyakor-
lati jelentőségű megállapítással. Ugyane
számban közöl Reisner Ervin "Krisztus
Egyháza és az Antikrisztus birodalma" cí-
men egy figyelemreméltó tanulmányt. Az
Egyháznak, mint szervezetnek létfeltételei-
röl ír ugyanezen folyó irat januári számá-
ban Fischer Márton "Az Egyház talaja a
világban" címen. Tanulmánya külön is meg-
jelent (ára 15 Pf). Ugyane számban Ma-
cholz az Irás értelmezéséről ír agyakorló
lelkészek számára is nagyon tanulságos
módon. Az Egyházról szóló tanulmányok
közt kimagasló jelentősége van Liermann
erlangeni jogász-professzor tanulmányának,
mely a Luthertum februári számában je-
lent meg: Liermann arról szól, hogy a
"természetjog" által meghatározott gondol-
kodás a jozefinizmus révén milyen végze-
tesen nyúlt bele az Egyház életébe s ho-
gyan szorította Ie az Egyházat az egyesü-
letek körébe. Ezt a tanulmányt a magyar
evangélikus egyházjogászoknak fokozott fi-
gyelemben kellene részesíteni. K.

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

A folyóirat elfogadása előfizetési köfelezeffséggel jár.



Levelesláda ..
Hátralékos előiizetőinket kérjük előiizetésük rendezé-

sére. A "KeresztyénIgazság" kizárólag előiizetésekre tá-
maszkodik s hogy szolgálatát elvégezhesse, elengedhetet-
lenül szükséges, hogy minden előfizető pontosan beküldje
előiizetését.

Ol vasóinkkal minél több személyes kapcsolatot igyekezünk létesí-
teni, hogy folyóiratunk szolgálatát ily módon is minél elevenebbé és
hatékonyabbá tegyük. Ezért igen nagy örömünkre szolgált, mikor ~Z

elmult ádventben a ceglédi gyülekezet, a bőjt folyamán pedig a szom-
bathelyi gyülekezet megszólaltatta folyóiratunk munkatársi körét egy
vallásos est keretében. Cegléden Lic. Dr. Karner Károly, Dr. Sólyom
Jenő és Dr. Vetö Lajos, Szombathelyen pedig D.Dr. Prőhle Károly és
Lic. Dr. Karner Károly szolgáltak az igével és előadással. Adja Isten,
hogy áldás legyen e szelgálaton .
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Jelen számunk rnunkatársai :

Dér Zoltán, tanár, Sopron. - D. Dr. Pröhle Károly, egyetemi tanár, Sopron. -:-
Reményik Sándor, író, Kolozsvár. - Rozsondaí Károly, tanár, Sopron. - Scholz
l.ászló, lelkész, Berlin, Collegium Hungaricum. -' Urbán Ernő, lelkész, Budapest.

Szerkesztöségűnkhőz beküldött könyvek:

Dr. Scholtz Kornél: A gyermekvédelem eredményei és célkitűzései Magyar-
országon. Budapest. - Hekler Antal: A magyarorszázi barokk szobrászat európai
helyzete. Budapest, Magyar Tud. Akadémia. 1935. - Bartók György A metafizika
célja s útjai. Budapest, Magyar Tud. Akadémia. 1935. - Bartha Dénes: A XVIII.
század magyar dallamai. Budapest, Magyar Tud. Akadémia, 1935. - Gyöngyösi Isiuán
költeményei Ill. Budapest, Mal!yar Tud. Akadémia. 1935. - Waldapfel József: Otven
év Buda és Pest irodalmi életéböl 1780-1830. Budapest, Magyar Tud. Akadémia. 1935.
- Alszeghy Zsolt: A XVII. század magyar lírai költészete. Budapest, Magyar Tud.
Akadémia. 1935. - Tamás Lajos: Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában.
Budapest, Magyar Tud. Akadémia. 1935. - Berdiaeff Nicolas: Marxismus és valláso
Ford.: Kiss Zoltán. Budapest, 1935. - Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermek-
prédikációk II. Ford.: Wolf Lajos. Cegléd, 1936. - Dr. gróf Apponyi Alberl: Emlék-
iratai. It. 1899-1906. Budapest, Magyar Tud. Akadémia. 1934. - Bartók György:
A középkori és újkori filozófia története. Budapest, 1935. - Fischer Martin: Der
Boden der Kirche in der Welt. Chr. Kaiser kiadása, München. - Sommetreuther
Julius: Bekenntnispredigten. Heft 10. Chr. Kaiser kiadása, München. - Bauer Walter:
Griechisch-Deutsches Wörterbuch, 1-2. Líeíerung, Berlin, Töpelmann kiadása. 1936, ára
4'20 RM. - Gemelli Augustin: Das Franziskanertum, Jakob Hegner kiadása Leipzig,
1936. kötve 9 RM. - Guardini Romano: Die Bekehrung des Aurelius Augustinus,
Jakob Hegner kiadása, Leipzig, ára 6'38 RM. -- Haecker Theodor: Der Christ und die
Geschichte, Jakob Hegner kiadása, Leipzig, ára 4'13 RM. - Köhler Ludwig: Theologie
des Alten Testaments, J. C. B. Mohr kiadása, Tübingen, ára 6'38 RM. - Galsworthy
John: Virágzó vadon, Budapest, Franklia Társulat, ára 5 P. - Schweitzer Albert t
Orvos az őserdöben, Budapest, Franklin, 1935, ára 3'40 P. - Németh László: Gyász,
Budapest, Franklin Társulat, ára 420 P.

A németországi könyveknél a nálunk érvényes, ú. n. "külföldi árak" vannak fel-
tüntetve. A felsorolt könyvek ismertetésére még visszatérünk.



Olvasóinknak ajánljuk

Lic. Dr. Kamer Károly: -

~,Máté evangéliuma"
c, könyvét, mely az evangelium új fordítását és részletes magyarázatát
tartalmazza,

Ára fűzve 5'- P, kötve 6'20 P.
A "Keresztyé~ Igazság" előfizetőinek füzve 3'SO P, kötve 4'SO P

(portó 20, ill, 40 fl. Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiad6-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66.

Megjelent az

Újszövetségi Görög-Magyar Szótár,
melyet D. Dr. Daxer György néhai pozsonyi teológiai tanárnak kéz-
irata alapján Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanár dolgozott át és adott ki.

Ára S'- pengő.
Megrendelhető az Evang, Hittudományi Kar Dékáni Hivatalá-

nál Sopronban. -
"A bumeráng visszaröppen"

cimen jelenik meg Gedat G, A. könyvének magyar fordítása, melyből
a márciusi számban egy szemelvényt is közöltünk. Gedat G. A. könyve,
melyből Németországban egy év alatt 220.000 példány fogyott el, színes,
élénk leírása a világrészek. fajok és vallások küzdelmének s míndenütt
a keresztyén nézőpontot érvényesiti. Olvasóink figyelmét fokozott
mértékben hívjuk fel e könyvre, rnely a magyar könyvpiacnak is
eseménye lesz. Megrendelhető 2'40 pos előjegyzési árban a forditónál:
Kutas Kálmán, ev. lelkész, Szombathely; Kiirmendi-u, 2 cimen.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


