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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuni üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja. tájékoztat
a kűlőníéle 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
Igazságil munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megúihodását.



Rendületlenül,
Apost. Csel. 27, 20-4ft.,

Igen kérem az olvasót, keresse fel a Szentírásban es olvassa el az Apos-
tolok Cselekedeteinek kőnyvéhől a fent idézett szakaszt. E nehéz időkben, ami-
kor úgy érezzük, míntha valami' sötét végzet sodorná emberi létünk hajóját a!
viharok foka felé s a bizonytalanság érzete válik úrrá fölöttünk, pihenjen meg
tekintetünk egy emberen, aki vész és vihar között sziklaként megáll rendűlet-
lenül. ..

Pál apostol fogoly állapotban hajón útban van Róma felé. Útközben
nagy tengeri vihar tört ki, mely mintegy két hétig dühöngött. A vihar minden
pillanatban elmerüléssel fenyegette a hajót. Mindenki elcsüggedt, mindenki el-
vesztette a fejét, senki sem tudta, mitévő legyen. Csak Pál nem csüggedt, csak
Pál nem vesztette el a fejét, csak ő tudta, mit kell tennie. Es ez a csüggedést
nem ismerő bátorsága, ez a lankad:atlan tettereje szinteörkénytelenill őt tette
a helyzet urává, őt, a fogolyt, a hajó tulajdonképpeni parancsolójává. Min-
denki az ő szavát lesi, mindenki az ő parancsait várja, mindenki .az ö szavaiból,
az ő magatartásából merít bizodalmat, bátorságot, jó reményt. Visszaparancsolja
a szöknl készülő hajóslegényeket és szót fogadnak. A szakadatlan félelem miatt
táplálkozás híján kimerülteket inti, hogy testük táplálásáról se feledkezzenek
meg. Hogy jó példát adjon, maga nyugodtan leül a szélvészhányta hajón és el-
kezd enni. Erre a többiek is nekíbátorodnak es követik a [ó példát.

Ha pedig most azt kérdezzük, mi tette Pált ott a viharverte 'gályán a
helyzet urává, honnan vette azt a csüggedetlen bátorságot, azt a bámulatos;
tetterőt, mely minden szavában, tettében, egész magatartásában megnyilatko-
zott es amellyel nem kevesebb, mint 276 ember életét mentette meg,- nemde'
napnál világosabban is kitűník, hogy Pál apostolt semmi más, csak az 'Istenbe,
vetett rendíthetetlen bizodalom tette azzá a bátor, csüggedetlen, tetterős em-
berré, akinek őt szentleckénk rajzolja. Ime, itt látjuk egyik legszebb példáját
annak, hogy az ő ajkán nem volt puszta szóreírág az a nyilatkozat: «Mindene-
ket cselekedhetem a Krisztus által, aki engemet megerősít». (Fil. 4,13.) öbe-
szélt az ő Istenével; mint gyermek az ö édesatyjában, oly föltétlenül bízott Is-
tenben és az Istenbe vetett rendíthetetlen bizodalma tette őt erőssé, bátorr-á,
csüggedetlenné, a legsúlyosabb körülmények között a helyzet urává, embertár-,
sainak [ótevőjévé, megmentőjévé.

Ilyen, az Istenben hízó s az Istenben való bizodalom által bátor, erős,
csüggedetlen, elszánt emberekre van szükségünk minden téren. Oh, áldott mín-
denkí, aki e nehéz időkben Istenben bízik és Istenbe vetett bizodalmaval óvja
a csüggedéstől, bátorítja, biztatja, erősíti, vigasztalja, vezeti, irányítja ember-
társait. Adja Isten, hogy közöttünk is minél többen legyenek ilyenek, akiknek az
.úr az ő bizodalmulé s azért minden bizonytalanság, minden vész és vihar köze-
pette megállják helyüket rendületlenül. Akkor, a viharok foka, mely feléhajónk
sodródik, a jóreménység f'okává szelidül.

D. Dr. Próhle Károly.
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KINC5EINK
fl hitetlenség feddése.

Hogy Krisztus az ő apostolainak szemükre hányja hitetlenségüket
és szívüknek keménységét megfeddi, ebből taníttatunk arra, mely igen
meggyökerezett légyen a hitetlenség az emberi szívben, elannyira, hogy
ugyan természet szerint való véteknek tessék (tetszik) immár mindenek-
ben lenni, megmutatja ezt a tanítványok példája, kik noha gyakran
hallották vala, hogy Krisztus az ő jövendő halottaiból való föltámadását
megjövendöllötte vala, noha gyakorta látták, hogy halottaiból sokakat
feltámasztott, mégis mindazáltal nem hihetik vala, hogy Ö maga halottai-
ból föltámadhatna. Ilyen igen gyarló az emberi szív, ilyen igen hitetlen
és késedelmes a hitelre, amely gyarlóságot mi is megismerjük magunk-
ban, mert mibennünk is vagyon a hitetlenségnek vétke. Vajjon s kicsoda
hiszi, hogy Krisztus halottaiból valóságosan föltámadott? Mindenek
vallják nyelvvel, sokan tagadják kemény és hitetlen szívvel. Mert ők,
ha hinnék, hogy Krisztus igazán föltámadott halottaiból, bizonyára
mindennap a bűnökböl föltámadván, keresztyéni módon élnének. Vajjon
s kicsoda hiszen az apostoloknak és az evangelistáknak azokban,
melyeket a Krisztus felől irtan ak, kik Krisztust szemükkel látták, fülükkel
hallották, kezükkel tapogattak. Mert mindenek vallják nyelvvel, sokan
tagadják cselekedettel. Az ilyen hitetlenséget azért mi is magunkban
megismervén, Istennek abból való szabadulásért könyörögjünk, hogy
minket abból megszabadítson, ki meg is szabadít fogadása és igérete
szerint. Mert azt mondja Ezékiel próíéciájában (36,26): Új szívet adok
én tinéktek és új lelket teszek tibelétek, kiveszem a kőszívet a ti
testetekből és testi szivet adok tinéktek.

Ezt az emberi szívnek hítetlenségét, úgy mint nagy és kárhozatra
méltó vétket feddeniök kell a tanítóknak, követvén ebben Krisztusnak
az evangéliomban való cselekedeteinek példáját, ki megfeddé a tanít-
ványokat hitetlenségűkről. Efféle feddéseket és dorgálásokat pedig
örömest és jókedvvel szenvedjenek a hallgatók és gonosz végre ne
magyarázzák azokat, hanem mint az apostolok, örömest hallgassák.
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Újabb Melancbtbon-emlék a soproni
evangélikus líceum könyvtárában,

A soproni evangélikus líceum könyvtára eddig is őrzött Melanchthon-
emléket. Egy könyv belső táblájára, írta Melanohthon a maga sajátos, kemény
vonás ú betűivel: «1. Tim. (sic l) 3. Fundamentum aliud poni non potest praeter id,
quod positum est, quod est Christus Jesus. Scriptum manu Philíppi,» ") Ennek
az emléknek keletkezését úgy képzelhetjük, hogy Melanchthonnak valamelyi ki
magyar tanítványa megkérte a mestert, írjon könyvébe emléksorokat. Ezt a:
könyvet hazahozta, s így került azután a soproni ev. lelkészek könyvtáráha ; 'e~
a könyvtár pedig a mai líceumi könyvtár magja.

Úgy látszik, ilyesféle ernlék a most felfedezett emlék is. Schol z János:
soproni könyvbaráttal, műgyüjtővel kutattunk a Iíceumí könyvtárban 1936. [úl;
4-én, amikor Scholz nagy örvendezéssel mutat fel egy kis bőrkötéses, rézcsa-
tos könyvet s benne a címlap előtt Melanchthon jellegzetes betűivel teleírt
hét lapot. A helyzet ugyanaz, mínt a másik emlékrrél ; e;z;a bejegyzés is magán a
tábla belső oldalán kezdődik, (lsa~ itt jóval hosszabb. úgy látszik, erre a be;
írásra kűlön tiszta lapokat tett a címlap elé la könyv tulajdonosa. A bejegyzés
jól olvasható s hogy a beírás alkalmával fogalmazta Melanchthon, mutatja a
három törlés is: a fogalmazást nem úgy folytatta, mínt kezdte s 'a megkezdett'
pár szót törölte. A bejegyzés a következő:

Man soll Gott also !erkennen und, also / a;nruffen wie er sích / selb
mit klaren / und gew,issen Zeichen / gnediglich geo'ffen / bart hat, denn I
also ist ehr warhaff I tiglich wie ehr sich I geoffenbart hatt, / .und sollen wir
nicht / ausser gottes wort / von Gottlichem wesen / etwas 'anders dichten I
wie die Heiden gethan / haben, damit wir / uns aber klar unter / weisen khon-
nen von, / 'den dreyen Personen, / so sollen wir teglich' / (bey den) / ;n unser
anruffung I ibey uns díe Offenba / rung in der Tauif / unsers heilands Christi I
ansehen / und so offt du anhe / best zu beten, so / gedenke bey dir selb (
an die selbige Tauff / im Jordan, und / stelle dich mit deinen / 'gedancken an '
den / Jordan, da Johannes I Baptista unsern / hern Jhesum Christum II getaufft
hatt, I und gedenk erstlich das / ( d.u) da der ewig I vatter sich
offenb art / mit dieser stimme, / da ehr spricht, I dieser ist mein geliebter /
san an welchen ich I hertzlich wonne und I freud habe. / (Diesem sollst) I
Darnach gedenk an I den son Jesum Christum I der sichtiglich 'da I stehet im:
wasser, I darnach gedenke an~I den heiligen Geist / der IÍn Gestalt der / Tauben
ob dem, I Herrn Christo, I swebet I und der Ewige vater / selb zeugnis gibet, !
dises sey der heilige I geist, ,in diser gnedí Igen Offenbarurrg I (kanstu gewísl)
I sihestu drey personen I undersehídlich, I und sollen wir uns / dise historien
offt I fur augen stellen, I unsern glauben damit zu sterken, I und uns 'von /
gewissen undérsehíd / der personen / z,u erinern. /

/ Scriptum manu I
/ Philippi /* *) ,

Magyarul:

«Istent úgy kell megismerni s úgy segítségül hívni, mint ahogyan ű maga-
magát világos és biztos jelekkel kegyelmesen kinyilatkoztatta; mert Ű igazában

*l "Más fundamentumot senki nem vethet azon kívűl, amely vettetett, mely a
Jézus Krisztus." (I. Kor. 3, 11.)

.*) A vonások a sorok végét jelzik. A zárójelbe tett szavak az eredeti szővegben
áthuzássaI törölve vannak.
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olyan, mint ahogyan kinyilatkoztatta magát s nekünk nem szabad lsten igéjéri
kívül az Isten lényegéről valami: mást költenünk, mint ahogyan a pogányok
tették. De hogy a három személyról világos ismerettel bírjunk, azért napon-
kénti imádságunk alkalmával magunkban tekintsünk a mi üdvözitö Krísztu-
sunknal: megkeresztelésében történt kínyílatkoztatásra. Valahányszor imádkozni;
kezdesz, így gondolj magadban a Jordánban történt megkeresztelésre és állj
gondolatodban a Jordán mellé, ahol Kenesztelő János a mi Urunkat, a Jézus
Krisztust megkeresztelte. S gondolj először arra, hogy az örökkévaló Atya jelen-
tette ki magát azzal a szózattal, amellyel mondja: e'z.az. én lszeretett fiam, aki-
ben szívemből gyönyörűséget és örömet találok. Azután gondolj a Fiúra, a
Jézus Krisztusra, aki láthatólag ott áll a vízben. Azután gondolj a Szentlélekre,
aki a galamb képében Krisztus Urunk fölött lebeg; és az örökkévaló Atya maga
tanuságot tesz, hogy ez fa Szentlélek. Ebben a kegyelmes kinyilatkoztatásban
látod a három személyt megkülönböztetetten, s ezt az eseményt állítsuk gyak-
ran szemeink eíé, hogy ezzel hitünket erősítsűk és emlékezzünk a személyek
biztos különbségéröl. Scriptum manu Philippi.»

A bejegyzés tehát a Szentháromságra vonatkozó rövid, - s a Jézus meg-
keresztelésére való utalással - szemléletes megállapítás, Kétségtelenül alkalmas
arra, hogy mint emléksorokat írja 'valamelyik kedves tanítványának könyvébe.
A 'könyv (Líceumi könyvtár Le 442) préselt bőrrel borított, két rézcsattalellá-'
tott, kisalakú könyvecske, l1x15 cm, A k'őnyv első tábláján kívül, fent, be-
préselt H. ll. hetűk, bizonyára a tulajdonos neve, alul 1558. A könyv colligatum,
három mű van benne: 1. Die Heuptartikel des christlichen Glaubens , .' D. Mart.
Luth. Wittemberg 1557. 2. Vita Lutheri .. , beschrieben durch., .. Philippum
Melanchthonem Anno 1557. 3. Der Ordínanden Examen ... Geschrieben durch
Herrn Philip. Melan. Wittemberg 1558. - A bejegyzésnél nincs dátum, mint
ahogyan az első bejegyzésnél sincs. Valószínű feltevéssel az 1558-ik évet gya-
níthatjuk. Ebben az évben köttette be a könyvet tulajdonosa: a eollígatumban
található legkésőbb kiadott könyv is 1558-ban kelt. Valószinűleg mielőtt haza-
jött Wittenbergből a H. ll. betűkkel jelzett tulajdonos, a számára értékes három,
könyvet a kor szokása szerint egybeköttette. s a könyvek elé kérte Melanohthon
emléksorait. Németb Sámuel.

Vallásosság, keresztyén világnézet, evan-
gélikus öntudat és a bit.

Egyik legjellemzőbb tünete egyházi életünknek, hogy ezt a négy kifejezést
összekeverik, felváltva használják, mintha csak egyet jelentenének Majdnem
annyit hallunk keresztyén vallásról, keresztyén világnézetről, újabban pedig
evangélikus öntudatról - ha nem többet, - mint a hitről. Sőt, ha azután ol!

hitet emlegetik, sokszor ugyanazt értik rajta, mint a vallásosságon és a többin.
Ezzel ellentétben a Bibliára, a reformátorok iratáira és hítvallásainkra

az a jellemző, hogy mindig hitről beszélnek. Ismerik ugyan jól a többi említett
valóságot is, hiszen mind az 0-, mind az Újszövetség, valamin! a reformáció ko-
rában nagy vallásos mozgalmasság zajlott, mégis kerülik a többi kifejezést.

Mert ezek mögött a kifejezések mögött két külön világ áll, szemben egy-
mással. Az egyik az ember világa, minden természetes erejével, szépségével. A
másik az evangélium világa. Az egyik oldalon áll az ember, aki sok hatalmas
alkotásra képes, aki rengeteg értéket termelt ki magából: a művelődést, az erköl-
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csíséget, és mindezt megkoronázóan a vallást. *) Itt szárnyal a legmagasabbra
az emberi szellem. Ezzel szemben áll, - jól értsük meg, a vallásos világgal is
ellentétben, - az evangéliuni világa: mindaz, amit Isten cselekszik és ad. Ha
eltöröljük az élesen elválasztó határvonalat és összekeverjük ezt a két világot"
akkor az embert istenítjük és Istent emberré tesszük. Ezért kell a legnagyobb
gondot fordítanunk erre a különbségre. Az evangéliumot, az Egyházat ront juk
meg, ha hit helyett vallásosságról, keresztyén világnézetről, evangélikus öntu-
datról beszélünk.

Az természetes, hogy az életben komolyan veendő valóság a vallásosság,
a világnézet, öntudat. Ezek nélkül igazi emberi élet el sem képzelhető. De az
egyházon belül, a keresztyénség körében semmi szavuk nincs és nem lehet, itt
csak a hit számít. Érdekes feladat és a tudomány sem mellőzheti, hogy foglal-
kozzék a vallásos jelenségekkel, a világnézet-alkotással, az öntudattal, de mind
ennek csak az Egyház lcörén kívűl van helye, Mihelyt kaput tárunk a keresz-
tyénségben is előttük, előbb-utóbb felülkerekednek és kiforgatják a hitet mi-
voltából. Élő Egyház csak ott van, ahol a hit egyedülés kizárólag uralkodik
a szívekben,

1. Az Egyház a Krisztusban hívőknek közössége. A hit mindig felelet,
válasz Isten kínyilatkoztatására, Ezért áll vagy esik az Egyház a kinyilatkoz-
tatással és visszhangj ával, a hittel. Isten kinyilatkoztatta magát, azért ismer-
hetjük meg igazán és vallhatjuk urunknak. A kinyilatkoztatáson kívül nincs
semilyen út, amely elvezetne Istenhez. Amit mi a kinyilatkoztatáson kívül,
istennek képzelünk, a magunk eszéből és vallásunkból származik, azaz bálvány.
Annak semmi kőze sincs az egy igaz Istenhez. A legmagasztosabb ístengondolat,
elragadtatott istenérzés sem más, mint bálvány Isten valóságához, Istenhez ma-
gához képest. Az élő, személyes Istennel csak a hívő ember találkozhat.

Isten a Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát. Az Ige ebben az egy
emberben, az ember Jézusban lett testté. Istennel csak Jézus történeti szemé-
lyében találkozhatunk. A mi természetes eszünk és vallásos érzésünk megbotrán-
kozik ugyan ezen, amikor erről hallunk az evangéliumban. Csak a hit győzi
le ezt a megbotránkozást és ragadja meg az ember Jézusban az élő Istent, Jézus
életének szegénységében és alacsonyságában Isten gazdagságát, a kereszt gyalá-
zatában és gyötrelmeiben, Isten haragjában Isten kiengesztelését és kegyelmét.
Isten kínyilatkoztatása a megfeszített Jézusban mindenkor döntés elé állít mín-'
ket mindnyáj unkat : elismerjük-e Istent itten, beléfogódzunk-e bizodalmunk-
kal, úgy, amint hozzánk jön, vagy többre tartjuk a mi kegyes elképzeléseinken
és lelkünk mélységének hangját és Ot elkérüljük. Szélnek eresztűnk-e mindent, ami
bennünk van és hiszünk, vagy ragaszkodunk vallásosságunkhoz. világnézetünk-
höz és hátat fordítunk az élő Istennek.

Isten az Egyházat azért szerezte, hogy ma is részünk lehessen a kínyi-
latkoztatásban. Hiszen Jézus Krisztus igazi, valóságos történeti személy volt;

*) A következőkben "vallás"-ról, "vallásosság"-ról mindig mint az ember szellemi
életének megnyilatkozásáról beszélünk. lIyen értelemben vallásról nemcsak a különféle
alacsonyabb és magasabbrendű pogány vallásokban (pl. bálványimádás, buddhizmus stb.)
van szó, hanem az beférkőzik a keresztyénségbe is: mert nemcsak köből faraghat az
ember magának bálványt, nemcsak a pénzt vagy hírt vagy hasonló dolgokat tehet meg
istenévé, hanem saját magát, magaalkotta vallásos meggyőződését, képességet, szoká-
sait stb. is. Hogy emellett a "vallás" szónak van jó keresztyén értelme is, azt nem
kivániuk tagadni, ez esetben azonban azonos jelentésű azzal, amit helyesebben "hit"-
nekrmondunk. Ily értelemben adta pl. Kálvin főművének a "Christianae religionis in-
stitutio" címet. De a helyzet tisztázása érdekében szűkséges, hogy a keresztyén hitet
és a "vallást" mint az ember szellemi életének egyik megnyilatkozását élesen megkű-
lönböztessük.
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élete egyszeri történeti esemény, amely elmult és véget ért. Jézus meghalt. Ha
csak ezt mondhatnánk róla, akkor legfeljebb annyi közünk lehetne hozzá, mint
az emberiség többi nagyjaihoz. Még a szellemóriások is elporladtak, legfeljebb
emlékezetben élnek és gondolataik hatnak a késő utódokra. Jézusról azonban
egy páratlan hiradást hallunk: feltámadott és él. Jézus Krisztus ezért ma is
megjelenik és találkozhatunk vele. Eppen az Egyházban, az igerhirdetésben és
a szentségekkel való élésben történik meg azf a csoda, hogy Jézus Krisztus hoz-
zánk lép és ő benne Istennel találkozunk. Az Egyházban az emberi szó és emberi
cselekmény Isten Igéjévé lesz, amikor Istennek tetszik. Megrendülve veszem észre,
!hogy már nem vagyok többé magamban, hanem Isten előtt állok. Nemcsak a
magam gondolatai és érzésel vannak bennem, hanem Isten megszólít és közös-
séget ad magával. ,

Az egyház intézménye, a prédikáció gyarlósága, a szentségek közönsé-
ges, külsőleges jele megbotránkoztat minket. Ugyanúgy, akárcsak Jézus való-
ságos ember-volta. Döntés elé állít minket az Egyház: éppen az igehirdetés em-
beri, nagyon is emberi szolgálatában, elfordulunk-e magunktól és rábízzuk-e ma-
gunkat Isten Igéjére vagy másfelé fordulunk, ahol tetszetősebb. megnyerőbb
dolgokról hallunk. Ha Isten királyi igényére és igéret ére boldog hitvallással
felelünk, akkor élünk közösségben magával a Szentháromság egy Istenével. El-
lenben ha a sajátunkkal vagyunk eltelve, a mi vélekedésünket fontosabbnak
tartjuk, a mi élményeinkre ügyelünk, megmaradunk az Istentől való messzeség-
ben. Ez a kérdés: meghalljuk-e az egyház f1öl~di,emberi intézményében Isten
Igéjét és hiszünk, vagy megmaradunk vallásos, okos embereknek, művelt, fel-
világosodott, modern embereknek, de akkor elveszünk hitetlenségünkben.

A hit mindig a megfeszített Jézus Krisztushoz fordul, mert ő benne hallja
Isten Igéjét. A hit csak ennek az igének a hallásából támad és él. Ezért kell
mindig újra keresnie ,és kérnie az embernek a hitet, mert annak mindig mc:~
kell újulnia. Mihelyt megszakad az élő kapcsolat Istennel, vége hitünknek. N.
vallásos ember megállhat a maga lábán, úgyszintén a világnézettel bíró, öntuda-
tos ember is. Sőt egyre önállóbbak akarnak lenni. A hívő teljesen Isten kezében
van és tőle függ. Magában semmi, csak Isten kegyelme tartja. Hinni ezért nem
lehet egyszer s mindenkorra. Mindig újra, mint koldusok, mint lélekben sze-
gények, mint elveszett bűnösök megyünk az oltárhoz, a szószék alá, hogy meg-
hallgassuk a prédíkációt, vegyük a szentségeket, hogy hitet kapjunk és megerő-
södjünk az egy igaz hitben. Isten világához. az evangéliumhoz csak a hit által
tartozunk. Hiába vagyunk vallásosak, hiába van még oly szép keresztyén világ-
nézetünk, hiába van bennünk felekezeti öntudat, lehet, hogy semmi közünk
sincs az evangéliumhoz.

Tény az, hogy az ember magától, úgy, amint van, kapható arra, hogy
erkölcsös életet éljen, sőt még arra is, hogy vallásos legyen. Amikor az Egyház
az ember teljes megromlását és a jóra való tehetetlenségét tanítja, ezzel nem
vonja kétségbe, hogy az embernek van ereje vallásos életet élni. De arra figyel-
meztet, hogy éppen itt, az ember legmagasabbrendű képességénél, a vallásosság-
ban jelentkezik a legszembetűnőbben életének visszájára fordulása: magunk
J,<örülforog minden törekvésünk és nem Isten körül. Isten helyett az ember lett
a központ. Egyedül a hitben történik meg a teljes fordulat, hogy újra Isten
lesz minden számunkra és mi semmivé leszünk. Ahol nem törödnek a hit és az
ember természetes vallásosságának ellentétével, ott sutba dobják az evangé-
liumot, ha szavakban még annyira emlegetik és magasztaljak is.

. 2. Az evangélium minden vallás fölött áll és kivétel nélkül minden val-
lással szembeszáll, elítéli, eltörli. Ha összekeverjük és egynek vesszük a hitet és
a vallásosságot, akkor csak a. magunk vélekedésével és nem Istennel van dol-
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gunk. A köznapi szóhasználat eléggé összekuszálta e dolgokat, úgyhogy elkerül-
hetetlenül szükséges a tisztázás.

A vallásosság, minden vallás szíve, Istennek megsejtése, vágyakozás utá-
na. Isten keresése mozgat minden eleven vallást. Az ember minden utat meg-
próbál, semmi áldozattól nem riad vissza, csak hogy eljusson Istenhez. A vallá-
sosság az ember útja Istenhez. Alulról felfelé irányuló törekvés, Az ember fel-
emelkedése. Nagy elismeréssel szokott beszélni erről a keresésről, vágyakozás-
ról a modern keresztyénség. amelyik soraink közé is beférkőzött és aml a hang-
adó jóformán egész egyházi életünkben. Szerinte az a keresztyén ember, aki
keresi Istent. Útban van feléje.

. 'Ellenben, ha a Bibliára hallgatunk, arra jövünk rá, hogy az evangélium
világa egészen más. Merőben különbözik ettől a vallásos világtól. A keresztyén-
ség ott kezdődik, hogy Isten eljött hozzánk, már megtalált minket. A hit abban
áll, hogy bizonyosak vagyunk a felől, hogy már az Istené vagyunk. Az evan-
gélium nem követelést szegez az embernek első sorban: keressétek az Istent,
hanem örömhírt hirdet: itt az Isten köztünk ! Ti emberek, már az Istenhez tar-i
toztok l Nem az ulat állítja elénk, amelyen végigjárva megszerezhetjük az Isten-
nel való kőzösséget, hanem Isten ajándékát hozzá. A~ Egyház a bűnbocsánatot'
hirdeti. Úgy szólítja meg az embereket, mint a Krísztusban már igazakat. Magá-
hoz számítja őket, minden látszattal ellenkezően és nem feltételeket szab, amik-
nek betöltése esetén kapják az üdvösséget. Isten nem az élet végső célja, hanem;
a. kezdete, a kiindulás. Az a keresztyénség. amikor mindenben Istenből indlu-
lunk ki; Isten felől, a megtalált Istentől jövünk.

'Elhomályosítja látásunkat ezen a döntő ponton az, hogy eddig iskoláink-
ban úgy tanultunk a keresztyénségről, mint vallásról, Benne áll a többi vallás-
nak a sorában, egy közülűk, ha a legmagasabbrendű is és a legtökéletesebb is
közőttük, Megtanultuk ugyan, hogy különbségeket tegyünk vallás és vallás kö-
zött. Nem minden vallás nyeri el tiszteletünket, hanem sokat babonának, kez-
detleges hiedelemnek, hiszékenységnek. vagy rajongó túlzásnak minősítűnk. Azon-
ban az ilyen különbségtevés nem sokat segít. MmcJ:i€lla szemponttól függ, hogy
milyen eredménye lesz osztályozásunknak. Amit az egyik sokra tart, attól a má-
sik idegenkedik.

Szilárd biztonságra csak akkor teszünk szert, ha a vallás egész birodalmá-
nak hátat fordítunk és egyedül az evangéliumhoz fordulunk. Csak akkor vagyunk
keresztyének, ha szakitunk minden vallásossággal és csak az evangéliumhoz
ragaszkodunk. Hitre van szükségünk és nem vallásosságrá. Istenre és nem em-
beri kegyességre.

Sokan beérik, ha csak egyáltalában Istenről esik szó, Akármilyen vallá-
sossággal megelégszenek. Azonban mi nem állapodhatunk meg annál, amit mi
gondolunk Istenről és érzünk Istenből, hanem Istent magát keressük. Odafordu-
lunk, ahol Isten csakugyan jelen van élő hatalmával és fenségévei : a kinyilat ~
koztatáshoz, a golgotai kereszthez. Azért kell éppen hadat üzennünk a. vallás
sokféle csillogó értékének, mert eltakarja előlünk az élő Istent. Minden vallásos-
ság spanyolfal, ami mögé menekülünk, hogy elbújjunk Isten elől. Egy a szüksé-
ges dolog: elforduljunk minden emberitől, magunktól, vallásosságunktól, eré-
nyeinktől, nemcsak bűneinktől, de jóságunktél is és egész szívünkkel Istenhez
forduljunk.

Az igazi vallás, ami hamisnak és tévesnek bélyegez minden egyéb val-
lást: maga az evangélium, ami már nem valláso Arr61 ismerhetünk rá, hogy vaj-
jon mienk már az élő Isten kegyelme: eltörölte-e kegyességünket, hadat üzen-
tűnk-e magunknak, saját vallásosságunknak ? A hit nem más, mint bizakodó két-
ségbeesés. Magunkra tekintve, ha még annyi erény, őszinte vágy, istenes érzés,
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vallásos tapasztalás és élmény sorakozik is fel előttünk: kétségbeesünk. Ellen"
ben ha a megfeszített Jézus Krisztusra tekintünk mindig újra, rendíthetetlen és
szilárd bizakodás tölti el szívünket.

Röviden: a vallás emberi út. Az ember műve, az ember közeledése Isten-
hez. Az evangélium pedig Isten útja. Az ember Jézusban Isten eljött hozzánk!

Ott van éppen a vallásosság veszedelme, amikor hallani sem akar arról,
hogy már nincs mit tennie, minden kész! A vallásos ember nem törődik ezzel
az örömhírrel, hanem tovább keresgél. Megveti Isten oselekvését, a megváltást
és maga akarja magának megszerezni.

Az ember világával, a vallásos világgal szemben az evangélium Isten
cselekvéséf hirdeti. Isten magamagáért, ingyen kegyelméből új életet ad nekünk:
Ezért töri szét életigénylésünket, boldogságvágyunkat. minden áron való érvé-
nyesülni akarásunkat. Isten nem ad másként életet, mint a halálon keresztül;
;Új embert farag belőlünk ítélete által. Nincs fejlődés, átmenet a vallásosságból a
hitre. Csak ha meghalunk magunknak és mindenünknek, akkor élünk Istennek.
Ha elveszítjük vallásosságunkat. akkor találjuk m~ a hitet. Akkor leszünk csak
keresztyének, akik tudj uk, hogy nekünk nincs szavunk; csak egy a dolgunk' :
hálát adni, engedelmeskedni, dicsőséget adni a kegyelmes, hozzánk leereszkedő;
Istennek, aki haragvó Istenből szeretö Atyánk lett.

3. A keresztyén vagy evangéliumi világnézet nem kevésbbé! veszedelmes
meghamisítása az evangéliumnak, mint a vallásosság. Különösen a műveltek
és félműveltek körében szeretnek hit helyett keresztyén világnézetről beszélni.
Sajnos, ebben) a vezetők jártak elől rossz példával, amikor abban a ihíedelemben
éltek, hogy mihelyt tanult emberrel állnak szemben, akkor nem szabad a ilUtegy-
szerű hirdetésével megelégedni, hanem magasabb színvonalra kell emelkedni és
egy keresztyén világnézet számára kell megnyerni az értelmiséget.

Minden világnézetben, még a keresztyén színezetűben is. veszélyben forog
a kinyílatkoztatás. Vagy egészen elveti ezt a világnézet, vagy ami talán még rosz-
szabb : átértelmezi és félremagyarázza. A világnézet összefüggő, egységes' kép a
dolgokról, amit az ember alkot magának. Az ész önmagából szövögetí ezt a
képet, ami egy csöppet sem lesz elfogadhatöbb az Egyház számára, ha az eszére
Ibüszke ember arra is vetemedik, hogy az Isten titkait is fürkészi és beleilleszti
világnézetébe.

A kinyilatkoztatás a maga helyén elismeri ugyan ezt a hatalmas emberi
tevékenységet, hiszen az ész szükségképpeni életműködéséről van szó, Még a:zt:
sem tiltja meg a filozófíának, hogy a maga. feltételeíből kiindulva Istennel fog-
lalkozzék. De egyet határozottan kízár a kinyilatkoztatás, azt, hogy az Egyházban
ez az eszmélődés és okoskodás szóhoz jusson. Az Egyház igehirdetésében Is-
ten Igéje szól. Isten maga mondja nekünk, hogyan lát és ítél 'meg mínket. Tőle
halljuk, hogy mire teremtette. a világot, sőt ő maga nyilatkoztatja ki, hogy kicso-
dánk ő nekünk. Mi ezt csak meghallhatjuk és elfogadhatjuk. Magunktól soha
ki nem találhat juk, hiába törjük rajra a fejünket. Amit Isten mond, az nem kap-
csolódik hozzá semilyen, eszünk alkotta világnézethez, nem egészíti ki, nem
mélyítí el, hanem' a maga egészében kérdésessé teszi és tévesnek nyilvánítja. Is-
ten mindenestől fogva az Igére utal minket. A keresztyén világnézet az ész ha-
táskörét illetéktelenül terjeszti ki az evangéliumra. Ezzel az Egyház létét ássuk
alá. Egyház csak ott van, ahol - eszünk ellenére - hiszünk az Igében, ahol
nem magunkból akarjuk többé meríteni a megismerést, ahol hajlandók vagy unlo
a sutba dobni minden világnézetünket. A hívő megismerés váltja fel a világnézet'
alkotást. Amikor az Ige hallatára utánagondoljuk Isten gondolatait - a hit-
ben. Az Egyházon belül csak ennek van helye.

Minden világnézetnek gyöngéje a minden áron egységre való törekvés.
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Minden ilyen rendszer, bármily tiszteletet kelt is bennünk impozáns voltával,
nem tudja feledtetni, hogy súlyos ára van ennek: erőszakot tesz a valóságon.
Az élet feszültségeit feloldja. Még szembeötlőbb ez az Egyházon belül. Mihelyt a
hitben nyert megismerést elszakít juk a hit eseményétől és önálló, a maga lábán
is megálló igazságnak, a kinyilatkoztatás történésétől független igazságnak te-
kintjük, meghamisít juk és kivetkőztetjük igazi mivoltából. Igy aztán lehetséges,
hogy a keresztyén világnézet szinte szóról-szóra a Biblia szavait hangoztatja és
mégis éppen az ellenkezőjét érti rajta.

A világnézetben az ember néző, szemlélődő. Semleges és közömbös meg-
figyelésében. Fölényes uralkodói viszonyba kerül az ember mindennel, amit meg-
ismer és megért. Amit felfogunk, az mintegy a hatalmunkba j ut. A tudás ilyen
értelemben - hatalom. Az igehirdetés azonban döntés elé állít minket, Vég,eb
vet semlegességünknek, közönyösségünknek, Kenyértörésre viszi a dolgot. Nem
szemlélődhetünk többé nyugodtan, nagy biztonságban, mert megmozdult lá-
bunk alatt a föld. Rólunk van szó az Igében. Válságba visz. Elválik most : élet
vagy halál? Megszüník-e a mi uralmunk és elkezdődik-e életünkben Isten kírály-
sága? Nézőkből résztvevők leszünk, harcosok, akiknek életükért kell köröm-
szakadtig küzdeniök.

A legvégzetesebb ártalma azonban a keresztyén világnézetnek, hogy
folyton Isten-képről, Isten-gondolatról beszél. Eszme lesz Istenből, vagy fogalom.
Nemcsak, hogy Istenhez nem vezet a világnézet, de egyenesen elvágja az utat,
hogy Istennel találkozhassunk, A maga alkotta Isten-képet imádja és szolgálja. Ez
a mi korunk legszörnyűbb bálványimádása. Az evangéliuni széttöri minden
Isten-képünket, megcsúfolja minden istenes elképzelésünket és Isten valósá-
gához vezet. Isten maga lép elibénk! Az élő: Istennel találkozunk. Isten kezébe
kerülünk, aki szakadatlanul cselekszik, mindig munkában van, mindent meg-
mozgat és igazgat csodálatos szándékai szerint. Csak az, aki kiszabaduit a ke-t
resztyén világnézet bűvöletéből, az előtt nyílik föl Isten hatalmas, minden ér-
telmet felülmúló valósága.

Semmi fáradságot nem szabad restelnünk, hogy kiirt suk egyházunkból
ezt a szóhasználatot, mert a világnézetböl kiáradó igézetes szellem' a legnagyobb-
t61 foszt meg: minket : Istentől. Ha nem vetünk véget a keresztyén világnézet ural-
mának, sok szó esik maid Istenről, de Isten maga néma marad és elfordul tő-
lünk. Nem keresztyén világnézetben, hanem igehirdetésben jön Isten hozzánk!

4. Tisztázásra vár még végül az evangélikus öntudat kérdése. Idegen ha-
tásra kapott lábra köreinkben. Fontos és szükséges magában véve, de ha a hit
helyett és a hit mellett emlegetik, akkor baj van. -Aki az evangélikus öntudat kér-
dését előtérbe állítja, az egy fonák helyzetet leplez vele. A katolikus vallás ismer
öntudatlan keresztyénséget, hiszen elegendő nála, ha valalcí a pápaság tekintélyé-
nek és az egyház jogi rendjének engedelmesen aláveti magát. Ok beszélhetnek
csirában levő, szunnyadó hitről. Ellenben nálunk ilyenről beszélni szánalmas
tájékozatlanság, vagy szántszándékos menekülés a való helyzet elől. Amikor arról
beszélnek ma Lépten-nyomon, hogy öntudatosítani kell híveinket, mert nem él
bennük elég tisztán a keresztyén ség, ezzel beismerik $.1 a döbbenetes tényt, hogy
a nagy többség kiesett nálunk az egy igaz hitből. Mi másképpen nem láthatjuk a
helyzetet, mint hogy - mivel nem hisznek, - nem tartoznak egyházunk tagjai
közé. Meg kell őket újra nyernünk az evangéliuru számára, előlről kell kezdenünk
egyházunk újraépítését. Ahol viszont az öntudatot emlegetik, az az önáltató
képzelődés érvényesül, hogy már evangélikusokkal, sőt [ó evangélikusokkal van
dolgunk, csak az öntudat magasabb fokára kell emelnünk meggyőződésüket. Ez
az öncsalás, a valósággal számolni nem merés pusztít minket.

A hit Isten Igéjének meghallása és az arra. felelő bizalom. A hit és az
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igehirdetés elválaszthatatlanok. Szemmel nem látható, nem nyilvántartható és
nem ellenőrizhető történés a hit. Isten annak adja és akkor az igehirdetésben,
akinek és amikor neki tetszik. Sokan hallani sem akarnak erről. Ezért keresnek!
az evangélikus öntudatban valami látható tartalmat a hit helyett és a hit mel-
lett. Ebben van a veszedelme az evangélikus öntudat hangoztatásának. A hit
tisztaságát rontja. Az Ige mellé történelmi, emberi, földi dolgokat csempész be,
amire a «hitet» alapozza. Sokféleképpen történix ez, de alapjában mindig egy'
kíszorítja a hitet és valami emberi dolgot állít a helyébe. A katolikus vallás
az egyház látható jogrendjét, kultuszát és hierarchiáját állítja Isten Igéjének
helyébe. A pietizmus a kegyes érzéstvélrnényeínket, megrendülésünket, A racio-
nalizmus az észt és a lelkiismeretet. Az újabb keletű álkeresztyén újprotestantiz-
mus pedig: a kultúrális hatást, történelmi multat, politikai befolyást. Néha a.
farkas egészen báránybőrt vesz magára. Sokszor a hitvallásra való hivatkozás,
felekezeti sajátosságok és jelleg hangsúlyozása lép az Isten Igéjének hallga-
tása helyére.

AlJ a rugója ennek a törekvésnek, hogy emberileg biztosítsa az Egyházat.
Mert a hit nem áll hatalmunkban. Isten szabad kegyelmétől függ, mikor adja
meg, mikor tagadja meg tőlünk. Nincs semmi látható, kézzel fogható biztosíté-
kunk. Istenen fordul meg minden. Tőle függünk teljesen. Isten maga a mi egye"
düli bíztosítékunk és bizonyosságunk. Ahol azonban ezzel nem elégszenek meg,
biztosítékot keresnek a vallásos élményekben, vagy a történelemben, vagy az
egyház külső hatalmában és sikereiben, ott táma'dj a hit meghamisítása: az egy-
házi öntudat felvirágzása.

l
J

*
Ha végig tekintünk az eddig elmondottakon, még élesebben lép elénk,

mint az elején, az evangéliuni világának ütközése az emberi vallásosság világá-
val. A katolikus vallás a kettő viszonyát úgy látja, hogy. a kegyelem nem törl)
el a természetes vallásosságot, hanem teljességre juttatja. Ürömmel üdvözöl ezért
minden vallásos jelenséget és bekebelezi a maga keretei kőzé, Erre az alapra
építi fel pompásnak tűnő egyházi palotáját. Nálunk egészen más a helyzet. Ha
mi is tárt karokkal fogadunk minden vallásos érzést és gondolatot, ha a, világ-
nézetben összekeverjük az értelmet a hittel, ha az evangélikus öntudatban em-
beri biztosítékot és hízonyítékot akarunk adni a hitnek, akkor elszakadtunk aj
bibliás reform áto ri keresztyénségföl és a római vallás útján indultunk el. Ugyan-
azt csinálj uk akkor, mint ők ; csak rosszabbul, dilettáns módon, amihez ők mes-
terlen értenek.

Rajtunk csak egy segít: ha elísmerjük a kegyelem szabadságát. Isten mun-
kája nem kapcsolódik a természethez, a meglevőhöz. A Szeritlélek nem folytat,
nem kiegészít, hanem elítél, végét veti a természetnek és újjá teremti. Isten ke-
gyelme szakadatlanul döntés elé állít minket : meghalljuk-e az igehirdetésben
Isten szavát és üdvözülünk, vagy el vagyunk telve kegyességünkkel és elkárho-'
zunk. Figyelünk-e minden lelki gazdagságunk ellenére a bűnbocsánat hirdeté-
sére, elismerjük-e, hogy rászorulunk teljesen, vagy nem tartjuk többet szük-
ségesnek. Odamegyünk-e szorgalmasan az igehirdetéshez és abból, azon kerest-
tül magától Krisztustól vesszük-e az életet, vagy az igehirdetéstől eltekintve"
attól függetlenül, már jóelőre bizonyosaknak véljük magunkat. Ettől függ, vajjon
sziklára avagy homokra építünk.

Egy a teendőnk: az Igét hirdetni és hallgatni. Akkor adhat Isten hitet és
a hitben életet. Akkor leszünk újra igazi Egyházzá. Az Isten Igéje ,- szemben
minden vallásossággal - ez a jövő egyetlen útja!

[
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Petrooics ítél.
Az apja szerb, az anyja tót -
De örök vizek ringatták mienkké
A roppant óceánjáró hajót.
Jött a Vér ködös partjai felől
S a Lélek oégtelenjébe veszett.
ArbocáTi magyar zászló lebegett.

Mi az, hogy szerb?
Mi az, hogy tót?
Mi az, hogy faj?
Mi az, hogy vér?
S mi az a Tűz és mi az a Titok,
Mely mirulenen keresztül
Aszívig ér ? .
Mi vegyül el a fajban és a vérben,
Hogy megcsendüljön halhatatlanul
A legmagyarabb magyar költeményben?

Minhet, akiknek minden porcikája
Az ő dalai mámorától reszket
Minket ma név szerini és vér szerint
És ezerféleképen elemezneh.
A dédapánknak neve mi is volt?
A dédanyánkba a vér honnan folyt?
Az őseinkben fel hetediziglen
A fajtiszfaság mekkora is volt?
És név szerint és faj szerini
És vér szerint
Járnak iskolába gyermekeink.
És bolygatják a Tüzet és a Titkot
És szétszórják a Tüzet és a Titkot
ui törvények szerini.
És megcsapoljáh most a székely vért
- Minden kis csöppje drága gyöngyöt ért -
És kimutatják csalhatatlanul
Nagy, rettenetes vegyi tudománnyal:
Más vér ez - nem rokon a magyarsággal.

Hát jól van, jól van - ezt is elviseljük.
Mert falra hányt borsó ez is.
Al-tudósok kezén játék-kavics.
Fent, a legfőbb Semmítőszékben
Ol minden földi bíróság fölött
Ama más néven ismert Pefrovics.
Mi legfőbb biránk minden faji perben:
A vér: a semmi. A Lélek: a Minden.

Reményik Sándor.

183



184

Vissza az egybázi banqnemekbez l
Az egyházzenei élet jelenben tapasztalható örvendetes fellendülésével

az érdeklődés egyre jobban fordul az egyJtá'zi népének, a gyülekezeti énekl).
kérdése felé. A szövegkönyv reformja, az egyetemes énekeskönyv terve a dallamok
restaurációjának, eredeti alakjukba való visszaállításának feladatát is idősze-
rűvé teszi.

Az építésznek, ha egy gót templomot akar restaurálni, ismernie kell a
gót stílus szerkezetét, Ugyanúgy a dallamok restaurálásánál is szükséges, hogy
az egykorú zenei stílus szerkezeti tulajdonságaival tisztában legyünk. Mínthogy
pedig az eg:yháú népének restaurálása éppen általános használatánál fogva
széleskörű érdeklődésre tarthat számot, kívánatos, ,hogyadallamszerkezet leg-
fontosabb kérdéseivel a nagyközönség is megismerkedjék.

Mindenekelőtt magát a hangnem fogalmát kell tisztáznunk. A termé-
szettől adottnak vehetjük az egészséges zenei hallás által az idők folyamán ki-
alakított Ú. n. törzshangsort. E~ ma 0, dI, e, f, g, a, h -elnevezésekkel a zon-.
gora fehér (alsó) billentyűzetén található. E hangsor jellemző tulajdonsága egy-
felől, hogya sor mínden hetedik hang után újra kezdődik (és wele együtt a
hangelnevezések is megismétlődnek), másfelől, hogy egész rés félhangtávolságok
(hargközők) váltakoznak benne olyanformán, hogy kettő egészre (c-d, d-e) kö-
vetkezik egy fél (e-f), majd három egész (t;g, g-a, a-h), erre lismét egy fél (h-e)',
azután újra két egész (c-d, d-e) stb. Ha az egészhangtávolságot 1-el, a felet
1/2-vel jelöljük, röviden ezt így írhatjuk fel: 1, 1, 1/2' 1, li, 1" 1/2\ 1, 1, 1/2 stb.

A törzshangok ilyen sora azonban még nem hangnem. csak a hangok
magasság szerint következő egymásutánja, anyag, melyből az élő zene a hang-
nemeket kialakít ja. A hangsofból akkor Tesz hangnem. ha a hangsor hangjait
valamelyik hangra, mínt alaphangra (záróhangra) vonatkoztat juk. Ilyenformán
mindegyik hang az alaphanggal más-más viszonyba kerül. Minthogy pedig ru
dallamban. a hangoknak ez az alaphangra való vonatkoztatása minden hang-
nál a tudat alatt újból és újból megtörténik, a dallarnban feszültség .áll elŐ,
mely kiegyenlítésre törekszik. A kiegyenlítődés, feloldódás a dallam végén a:
záróhangon kővetkezik be. Ez adja a befejezettség érzését.

A hangsorból ilymódon az élő dallamokon keresztül kialakult hangne-
meknek két fontos és jellemző tulajdonságuk van: 1'. a hangoknak a már em-
lítelt alaphangra való vonatkozása, 2. a hangrendszerben szereplő félhangtávol-
ságoknak az alaphanghoz viszonyított elhelyeződése. Láttuk, hogya törzshang-
sorban két egész lépésre következík egy fél, erre három egész, majd egy fél, újra két
egész stb. Most már az alaphang helye szerínt a hangnemben ez 'az elrendező-'
dés annyiféle lehet, ahány alaphang lehetséges. Például, ha «a» az alaphang,
úgy egy egész lépésre következild egy fél, erre két egész, majd egy fél, erre,
két egész. (Röviden: 1, 1/2' 1, 1, 1/2~ '1, 1jj) Ez az elrendeződés adja meg a hang-
nem karakterét, [ellegzetességét, csengését, a régiek szerint hangulatát. Elméle-
tileg tehát, mivel a törzshangsorban 7 hang van, 7' hangnem lehetséges.

Gyakorlatilag azonban nem egészen így a., a dolog. Hogy ezt megért-
hessük, egy pillanatra vissza kell tekintenünk a hangnemek kialakulásának tör-
ténetére.

1) A gyülekezet közős énekét sokan "korál"-nak hívják. Ezt az elnevezést azon-
ban fenn kell tartanunk az egyház ősi liturgikus éneke, az u. n. gregorián ének, a
korális számára. A gyülekezet kőzős énekét ezért egyházi népéneknek vagy egyszerüen.
gyülelekezeti éneknek nevezzük.
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,Mai zenénknek egyik ősalakját az egyház lerégibb zenéjében, a grego-
rián énekben kell keresnünk. Ennek legősibb, primitív alakja az egyszerű egy
hangon való recitálás, melyet csak a kezdetnél és a mondatvégeknél (vessző,
pont) szakított meg néhány hangból álló melódiatöredék, Ennél a formánál.
hangnemről még nem beszélhetünk. A recitációkat ebből a szempontból csak
az különböztette meg egymástól, hogy a recitáló hang (tuba, tenor) alatt egész-:
vagy félhangtávolság volt.

A recitációnál fejlettebb és már hgngnemi jelentőségű az Ú. n. pentaton
hangsor, az 5 fokú skála, mely 5, egymástól legalább egész hangtávolságra Ilevő;
hangból áll. Pl. 0, d, é, g, a, vagy, c, d, If, g, a. Itt is, miként a 7 fokú hang-
rendszernél. bármelyik hang lehet alaphang, A népzenekutatók mai felfogása
szerinl feltehető, hogy minden népzene ősi alakja ilyen félhangot kerülő pentaton
hangsorú volt.s) B'ár a gregorián énekben ilyen tiszta 5 fokúság nem fordul
elő, jellegzetes fordulatai azonban benne lépten-nyomon előtűnnek.

A recitációkból és az 5 fokú hangsorból alakult ki azután a rmai 7 fokú
rendszerünk.

A legrégibb hangnemek a d és g alaphangra épülők voltak. Az 'első, ú,
n. dór hangnem d, e, f, g, a,['h, c, (d) hangokból áll. Az egész- és félhangtávol-
ságok elrendezödése tehát benne: 1, 1/2' 1" 1, 1, 1/2' 1.S) A másik hangnem hang-
jait g, a, h, c, (I, e, fl (g) alkotják. Képlete 1, 1, 1/", 1, 1, 1/2, 1. Ez a mixolid
hangnem.s) Ezekhez még két újabb hangnem járult: a Irig, rnelynek alaphangja
e, hangjai: e, f, g~ a, h, c, d', Ce), képlete tehát: 1/2 (!), 1, 1, 1, '1/2, 1, 15)'
és a lid, melynek alaphangja f, hangjai: f, g, a, h, IC" d, e, (0, képlete pedig
1, 1, 1, 1/2' 1, 1, 1/2' Ezeken az! authentikus hangnemeken kívül használfák az
ú. n. plagális hangnemeket is, pl. hypodor, hypofrig. Minthogy azonban ezek
az előbbiekkel lényegükben azonosak s az egyházi népénekben csak elmé-
leti jelentőségűek, velük bővebben nem foglalkozunk.

Sokkal jelentősebb a középkor végén kialakult két új hangnem, me-
lyek voltaképpen már átvezetnek a mai megszokott hangnemi gondolleo-
dáshoz. Ezek: a c-re épített ion (hangjai: c, d., e, f, g, a, h, (c), képlete: 1, 1,
1/2' 1, 1, 1, 1/2' mely nem más, minf a mai dur) és az arra épített aeol (hang-
jai: a, h, c, d, e, f, g, (a), képlete: 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1,1), mely pedig a mi
(természetes) moll hangnemünkkel azonos. 6) (Plagális formájukat ezeknek is:
megalkották. )

Ezzel a lépéssei a törzshangsorból alkotott hangnemek száma teljes
lett, a h kivéte1ével minldl a 6 hang alapja egy-egy hangnemnek 'S ezzel sza-
muk 6-ra emelkedett. Érdekes, hogy később éppen a két legfiatalabb hangnem
lett kizárólagosan uralkodó és szorította ki teljesen (legalább is a közelmultig):
a 4 ősi hangnemet. A reformáció korában mind, a 6 hangnem még élő valóság
volt. Evangélikus gyülekezeti énekeink nagyrésze áll éppen a 4 régibb hangnem
valarr elyikében. '

A hangnem jellegzetes hangzását a fél és egész hangtávolságoknak az:
alaphanghoz való elrendezödése adja. Ez az, ami a 4 egyházi hangnemben a.
mai, dur-moll szerkezet kizárólagos uralmához szokott fül számára idegennek,
befejezetlennek tűnik. Az egyházi hangnemekhez nem szeleott fül a dór zárlatot

2) A legrégibb magyar népdalok ..is ilyen pentaton hangsorúak 1. Bartók: A
magyar népdal cirnű művét és Kodály: Otfokú hangsor a magyar népzenében c. tanul-
mányát a Zenei Szemle I. évfolyamában.

3) Dór dallamok Kapi korálkönyvében : Krisztus Urunknak áldott szűletésén,
Emlékezzél mi történék Uram mirajtunk. Mi Atyánk. ki vagy mennyekben, Tebenned
qíztunk eleitől fogva. - 4) Mixolid dallam: Mennyei király szűleték. - 5) Frig dallam:
Hűnösök hozzád kiáltunk - 6) Aeol dallam: Mely igen jó az Uristent dicsérni.



186

~ dur 2., a fríget a dur 3. fokán való megállásnak hallja stb. Ezt annál is inkább
természetesnek kell találnunk, ha meggondolj uk, hogyadurban és mollban (me-
lyet nem eredeti alakjában, hanem '7. hangját felemelve használunk), az alap-
hang az alatta levő 7.-től csak félhangnyira van. ElZ,a félhang 'lépés az,a(mi mai
hallásunk szerint a befejezettséget adja. A hangnemek szerkezetét ilyen szem-'
pontbó. vizsgálva azt találjuk, hogy csak a ritkán használt lid hangnemben ."'an
ez a durhoz hasonlóan. A dór, frig, míxolid és aeol hangnemekben laz alap-
hang alatt egész hanglépést találunk'. A mai ember számára az egész szerkezet-
ben ez a legszokatlanabb s ez az, ami nríatt e hangnemekben írt dallamokra
azt mondjuk, hogy befejezetlenek.

Ez azonban csak megszokás dolga. A pentaton hangsorban egyáltalán:
nincs félhang lépés, a régiek pedig az egyházi hangnemek egészhangú záradé-
kát Is tökéletesnek érezték (és érzi ma is mindenld, aki e .dallamokkal egy ke-
veset foglalkozik). Sőt eleinte éppen a félhanglépéses befejezést kerülték (a
recítációkhan is az egészhangos tuba a r~g.ibH), ott, ahol a félhanglépést nem
lehetett elkerülni, inkább ugrással fejezték be a dallamot. Később azonban ez 'a
félhangtol való irtózás mindjobban eltünik és a végső zárlatnál mindinkáhb
megkívánják a félhangos befejezést, még a dór, frig, mixolid hangnemeknél is.
Minden ilyen dallamot durrá, vagy mollá változtaltak s ezzel' eredeti és 'igazt
jellegéből teljesen kiforgatták.

E~ a dur- és mollosítás úgy történt, hogy magát a dallamot a megfelelő.
helyen megváltoztatták, - ez a 'ritkább, - vagy úgy, hogy a 'dallam hangjait
meghagyva, azokat durhan, vagy mollban harrnonizálták meg. Ilyenkor a dal-
lam tulajdonképpen más hangnemben van, mínt a kíséret l A dór, frig 'meló-
diákat mollban, a mixolídeket durban harrnonizálták, mint ahogyan ezt a jegy-
zetben emlitett példáken is látjuk. A legsajnálatosabb mód:ja az egyházi hang-r
nemek kíküszöbölésének azonban az volt, mikor az ilyen énekeket egyszerű en
kihagvták a gyüjteményekbőL 0Esetleg helyettük «modern» dallamokat írtak l):

.Magyar egyházi népénekeinknek igen jelentős része, éppen a legszebb,
legerőteljesebb darabok vesztek ki ilymódon evangélikus gyülekezeteínk élő
énekkincséből, Ami pedig megmaradt, azt a harmonizálás, kíséret stílustalan-
sága laposította el. Igy pl. 'az :17st1!-,'iKolozsvárí E:nekeskönyvben még 129 dal-
lam közül a 11 kérdéses hangnemű darab levonásával is 70 dal1am áll az egy-
házi hangnemek valamelyikében, míg Kapí korálkönyvének 290 dallama között
csak 38 ilyet találunk. .

Vigasztalásul szolgálhat, hogy ez a jelenség nem nálunk egyedülálló,
hanem' a kor kórtünetének mondható, Ez azonban nem menti fel arnuzsíkuso-
kat, hogy ma már a bajt feLismerve, ne igyekezzenek ősi énekeink et .kíkutatni
és eredeti alakjukba visszaállítani. A solesmesi (Franoíaország) bencések év-'
tizedekig gyüjtötték az anyagot, míg a század elején kiadhattak II maifudásunkí
szerint leghitelesebb gregorián énekgyüjteményeiket. A magyar katolikusok csaki
nem régen adták ki új népénekgyüjteményüket, melyben a dallamokat eredeti:
alakjukban köz ölték. E:rdekes, hogy éppen a magyar anyaghan mennyi a pro-,
testánsokéval közös dallam. A reformátusoknál pedig Arokháty Béla a zsoltá-l
rokat most készül eredeti alakj ukban kiadni.

Viszont gyülekezeteink híveinek is azon kell lenni, hogy ez énekeket, ha
először talán idegennek és szokatlannak is találják azokat, igyekezzenek megér-
teni. Ha ezt megteszik, úgy bizonyára hamarosan meg fogják érezni és szeretni
bennük mind azt az erőt és szépséget, ami e dallamokat eleink előtt oly ked-
veltté tette. 7) Schulek Imre.

7) Csak úgy mint a magyar népzenénel. A úri nőtázáshoz. cigányzenéhez szokott
fül az igazi népdalokat eleinte nehezen veszi be, s csak hosszabb-rövidebb idö után
szeréti meg annyira, hogy most már a műnépdalokat ítéli pusztulásra.
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Mi a qrafo lógia 1
A grafológia egyre többet emlegetett, de a nagyközönség előtt igen titok-

zalos «tudomány». Rejtélyességét fokozza, hogy mivel egyetemi polgárjogot ná-
lunk még nem kapott, íntellígencíánk tagjai közűl kötelességszerűen senki sem
foglalkozik vele. A legfantasztikusabb és a legtévesebb vélemények vannak
róla forgalomban.. Egyesek humbugként vetik meg és el, mások okkult rajongás-
sal veszik körül, míg néhol (Amerika, Anglia, Németország) gyakran a grafoló-
gus szakvéleménye dönti el, alkalmaznak-e valakit vagy sem: A tájékozódás nem
könnyű, Egyrészt a grafológusok közt is többféle irány uralkodik, másfelől -
már a graíológíaí irodalom terjedelme, azután lélektani képzettség szüksége miatt
is - .éppúgy nem lehet rövid idő alatt világos képet alkotni a gra'fológiáról,
mint ahogy nem lehet a felső-mennyiségtan titkait pár Mai szellemi munkával
elsajátítani.

Annyival mindenki tisztában van, hogy a grafológia a kézírás tudomá-
nya (görögül grafó: irok; Iogía: tudomány), Ahogyan a tenyérból «jósolnak» , úgy
akarják egyesek kiolvasni az írásból az ember élettitkait. sorsát, multját, jöven-
dőjét, jellemét, sőt a nemét, életkorát, haj színét stb, - gondolják igen sokan.
Vélekedésüknek s az egész grafológiának az az alapja, hogy a kézírás - kívéve
a hamisítás és a kalligráfia esetét, valamint az írni tanulök betűvetését, - mín-
dig egyéni természetű. Minden ember kézírása más. Két különbözö egyéntől
származó egyforma írás közül az egyik mindig hamisítvány 1) Miért? Azért,
mert a kézírás a legszorosabb kapcsolatban van a központí idegrendszerrel,
tehát az ember legbelsejével, amit fényesen igazol azt a tény, hogya balkézzel,
lábbal, vagy fogakkal szerzett írás «kiírtság» esetén, tehát főleg a megfelelően
rokkantaknál, de mégis nagyobb gyakorlat után, teljesen egyezik a jobbkezes
írással.

Az írás és az ember mívolta, jelleme között egészen szoros a kapcsolat.
De az' írásból a jellemre következtetni mégsem könnyű. Ismételten felbukkan
ugyan egy-egy grafológiai «zseni», aki képességeivel bámulatba ejti a világot,
mint pl. a bécsi Schermann, vagy legújabban a magyar Kele János, akitől ne-
héz esetekhem a rendőrség is tanácsot kér. Az ilyen ú. n. pszichografológus csak
ránéz valakinek az írására s titokzatos, a tudomány előtt ma még ismeretlen ké-
pességei segítségével egyszerűen «látja» az írás szerzőj ének az életsorsát s nem
egyszer }olyékonyan elmeséli az egész élettörténetét. Valami telepátia-féléről
van itten szó, aminek a mibenlétét ma még homály. fedi. Ha valamelyikük, mint
pl. Schermann könyvet ír a «tudornányás-ról, abból rendszerint csak' az derül
ki, hogy maga sincs tisztában azzal, «hogyan csinálja».

A «pszichografológiá--ról elég is ennyit tudni. Intuitív, «megsejtő» írás-
fejtés van, de hogy mi az alaipja, azt ezidőszerint még nem derítette fel senki.
Az ilyen intuitív képesség elsajátíthatatlan. Veleszületett dolog. Hogya grafoló-
giának ez az ősformája tág teret nyit a kóklerség számára, tehát, hogy messze-
menő elővigyázatosság ajánlatos, az magától értetődik.

A tudományos, tehát tudatos grafologizálás első kerszakában a kézírás
egyes apró, különálló sajátosságait tették megfigyelés tárgyává. Főleg azt vizs-
gálták, hogy az egyes betűk és betűalkatrészek milyen mértékben és milyen for-
mában térnek el az iskolában hasznáLatos sablontél. A t betű áthúzása pl. igen
sokféleképpen történhetik. Az iskolai előírás szerint ez az áthúzás egyenes, víz-

1) Ezt a vélekedést az igazságszolgáltatás is osztja. A törvényszéki írásszakértés
azonban nem tévesztendő össze a grafológiávaI. Az előbbi u. i. inkább vegyelemzéssel,
szóval az írás anyagi oldala szerint dolgozik.
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szintes s úgy van elhelyezve, hogy' a t betű alapvonala pontosan egyenlő két
részre osztja. Kiírt kézírásban ilyen szabályos t-áthúzást azonban csak ritkán
találunk. Ellenben gyakori, hogy az áthúzás az eredeti vízszintes irányra nézve
szöget alkot; vagy emelkedik IIvagy alászáll II. Lehet körív alakú is, fel- vagy
lefelé görbülő U U Az sem ritka, hogy az áthúzás jobbra eső .része hosszabb,
mint a baloldali ág, és fordítva. Ismét újabb lehetőség az, ha a nem egyenlően,
kettéosztott áthúzás lefelé vagy felfelé görbül, emelkedik, vagy süllyed, azután,
hogy hajszálvonalszerű-e avagy vastagított, nem kezdődik-e az áthúzás hajszál-
vonallal, hogy lassanként, vagy egyszerre megvastagodjon és fordítva, nem resz-
keteg-e stb. A tudományosságra törekvő grafológia előfutárai (Micbon, Crépieux-
Iamin, Lombroso) ilyenformán szedték szét a kézírás minden egyes porcikáját.
Ezek az eltérések u. i. egy-egy kézírásban meglehetősen állandóak. De ezen az
elemzésen túl a tapasztalat segítségével minden jeleeskének a jellerntaní értelmét
is igyekeztek megállapítani. A fenti példára visszatérve, szeríntük az emelkedő
t-áthúzás bátorságot, vakmerőségét, agresszivitást, ambíciót, szemtelenséget je-
lenthet, de ha a jobbraeső ág feltűnően hosszú, akkor hitre, vallásosságra, meta-
fizikai érdeklődésre kell következtetni. Az alászálló t-áthúzás viszont a meg-
félemlített, hajbókoló, alázatos, ú. n. talpnyaló emberre jellemző. FÁi így tovább.
Az ilyen grafológiai jelekből s azok jelentéséből egész lexikonokat állítottak
össze s azok alapján fejtegették a kézírások rejtelmeit.

Az újabb törekvések az ilyen felaprózással nem elégszenek meg. Meyer
Georg és főként Klages Ludwig már nem annyira a részletekre, mint inkább
az írás egészére helyezi a hangsúlyt.

'Klages szerint az embert mozgása jellemzi. A kiegyensúlyozott ember
mozgása egyenletes, sima és ritmikus. Azé, akinek belső küzdelmei, testi vagYi
lelki fájdalmai, gátlásai vannak: szaggatott, egyenlőtlen, ingadozó. Irása is en-
nek megfelelően egyenletes, illetőleg törésekben bővelkedik. A bátor, életvidám!
ember széles- és nagymozgású, azért az írása is nagy vonásokból tevődik össze-
nagy betűket ír, éppen, mivel «nagyvonalú». A tevékenység, a mozgás számára
öröm és élvez et. De nagy (széles és hosszú) betűket ír az is, aki terjeszkedni,
érvényesülni, reprezentálni szeret, esetleg belső érték nélkül nagyképűsködile.
Nagy betűket ír a telhetetlen, továbbá az is, aki takarékeskedni nem tud. -
Apró betűket viszont a' takarékos ember ír, aki fél, hogy nem jut neki hely.
Gyakran gyötri szorongás, amikor különösen is szorosak a betűi. Mivel belső
aggcdalmai miatt óvatos, mindent nagy körültekintéssel, (<<filológus») alaposság-
gal, gondossággal és aprólékossággal végez. Ennek viszont az árnyoldala a
nagyvonalúság hiánya, kicsinyesség, sőt korlátoltság, Ilyesféle értelmezését
nyujtja Klages az írás gyorsaságának-Iassúságának, az arányosságnak-arányta-
lanságnak, széles-keskeny sorközöknek, hosszú-rövid felső-, illetve alsószarak-
nak, .margón ak, nyomáselosztásnak, ékezésnek, aláírásnak, kapcsolásmódnak',
az uralkodó vonalvezetésnek (árkádos, girlandos. fonalas, szöges duktus). Kü-
lönösen nagy fontosságot tulajdonít az írás ú.ru {ormanivójának. Egyik előbbi
példáakra visszatérve, hogy vajjon egy nagy betűkkel író ember nagyvonalú-e,
vagy csupán nagyképű, azt éppen a formanívó dönti el. A szellem, a tehetség;
fokmérője u. i. az alakítóképesség, Igy az írás formája, képe szerzője tehetsé-
gének. A formanivó megállapítása főleg a fejlett ízlés és a Byakorlat dolga. DC!
ne gondoljuk, hogy az Ú. n. szépírás, az iskolai mintaszerűség a legmagasabb
nívójú írás. Ellenkezőleg. Sablonosan a sablonos, ötletnélkülí, szelJemtelen,
akarat és önállóság nélkül való, kedélyszegény ember íro A magas Iorrnanívóf
az eredetiség jellemzi, mely azonban nem izléstelen és nem keresett, hanem ter-
mészetes, pózmentes és praktikus. Még megemlítjük, hogy az erős akarat ú ember
írását egyenletes árnyékolás, arányosság és szabályosság, továbbá párhuza-



189

mos alapvonalak jellemzik. Az érzelmekben gazdag ember írását viszont 3.7J
egyenlőtlenség, ingadozás, és formagazdagság. Az értelem foka viszon't a világos
tagoltságból és az eredetiségből tűnik ki.

Klages grafológiája szerves kapcsolatban áll karakterológiájával.2) Gra-
íológíaí úton állapítja meg, kinek hány és milyen tálentum adatott, a képességek
összefüggését, a jellem minőségét, szerkezetét, a külső magartartást, őnbecs-
érzetet. Miután egy-egy írásnak minden elemét, összefüggéseit, vonatkozásait gon-
dosan elemezte, karakterológíai főszempontjai szerint rajzolja meg írója jel-
lemét.

Tekintettel Klages iskolájának a gyakorlati sikerei re, jellemrajzainak
megdöbbentően találó, megbízható voltára, ma a grafológia terén Klages a leg-
főbb szaktekintély. Művének bizonyos fogyatkozásai azonban egyre nyilvánva-
lóbbakká válnak. Tudományos megalapozottságához sok szó fér. Inkább szelle-
mes «metafízikaí», helyesebben pszichológiai spekuláció, sokszor intuició do-
minál benne, míntsem az exakt tudomány szempontja. Klages szaktekintélyét,
főleg az elméleti alapvetést és a módszerességet illetőleg, erősen kikezdte újab-
ban a cseh származású, de töként Angliában élő Saudek Róberf, aki a grafoló-
giát tapasztalati, sőt exakt kísérleti tudománnyá igyekszik fejleszteni s így a
tapasztalati lélektannal szerves kapcsolatba hozni.

Saudek mér, mikrofotografál és számol. Minden «mágiá--t és spekulá-
ciót száműz. A leglényegesebb szerinte az írás gyorsaságfoTca, amit módszerével
minden írásról aránylag könnyen és megbízhatóan meg lehet állapítani, mivel
nagy alapossággal, valóban exakt módon dolgozta ki a gyorsaságfok gyorsa-
sági és lassúsági ismertetőjegyeit. A kízárólag «gyors» írásnak zabolátlan vér-
mérséklet és fanatikus szenvedély felel meg. A kizárólag lassú írás a mozgás
restségéről és hihetetlen koncentráltságról tanuskodík. E két határ közé esik
minden normális emberi írás. Abb61, hogy egy túlnyomóan gyors írásban a
lassúságnak milyen ismertetőjegyei vannak jelen, - és fordítva, - jellemzi
Saudek az embert. Példa. Ha egy túlnyomóan gyors írásban' a betűle gondosan
ki vannak dolgozva (ami lassúsági ismertető jegy), akkor íróját okvetlenül a
részletek iránti érzék s pregnáns világosságra való törekvés jellemzi. Vagy:
Ha egy túlnyomóan lassú írásban elnyomorított betűk (gyorsasági ismertető
jegy 1) fordulnak elő, írója feltétlenül lusta, szellemileg indolens ember. Stb.

Miután Saudek minden mágikus, rejtélyes elemet, intuiciót ki akar kű-
szöbölni a grafológiaból s csak annak ad helyet, ami bármiker s bárki által
ellenőrizhető és igazolható, kétségtelenül ő felel meg a legjobban a tudomán),
mai kívánalmainak. Bizonyosnak látszik azonban, hogy a gyakorlati grafolo-
gizálás még sokáig művészet is marad. Rátermettség, speciális adottság nélkül
is lehel, és pedig megbízhatóbban grafologizálni, azonban még hosszú ideig kell
a világosság embereinek kűzdeniök, mire a grafológiát tudománytalan elemei-
től megtisztítják s az alkalmazott lélektannak hasznos gyakorlati tudományává,
teszile Kivéve, ha akkorára nem mechanizálják el teljesen az írást a gépírás
kizárólagos használatával, ami természetesen a grafológia halálát jelentené.

A különböző divatos lélektani iskolák is kitermelték a maguk sajátos
színezetü grafológiáját. A psziclioanalizis itt is szekszuális szimbólumok után
kutat, az indiuiduálpszicholöqia pedig főleg azt igyekszik megállapítani, van-e
fogyatékossági érzés - Minderwertigkeitsgefühl - az «írós-ban vagy sem s
mik ennek az ismertető jegyei. Mivel pedig az individuálpszichológia szerint'
IlZ embert a célja jellemzi, azért a (centrípetálís vagy centrifugális) irány jelleg
- Richtungscharakter - a W. A gyorsan, emelkedő sorokat író ember centritu-

2) L. a Keresztyén Igazság f é júniusi számában lévő cikkünket!
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gális: önzetlen, bátor, bizakodó és odaadó. Viszont a oentripetális: lassú, kis-
betűjű, töréses, cikornyás, sűllyedő sorú írás szerzője fogyatékossági érzéssel
küzd ..

Kretzschmer-nél is lelünk grafológiai utalásokat. A schizotüm ember
írása töréses, szöges, akadozó (rnint a németeké), viszont a 'cíklotüm írást kerek,
gömbölyű, sima és folyamatos vonások jellemzik. Ilyenformán az írásból kö-
vetkeztetní lehet szerzője testi konstituciójára, alkat ára is. A schizotüm írás
xzerzőjc atletikus vagy leptoszóm, a eíklotümé piknik us.

Ez lenne tehát a grafológia egészen vázlatos jellemzésünk szerint. Tu-
dományos alapja kétségtelenül van. Bármennyire. szétágazónak is látszik, a
sokféle iskola a lényeges dolgokban inkább egyezik, mint különhőzik. Vagyis
egy Klages szerint jól elkészített grafológiai jellernrajz végeredményben egye-
zik Saudekéval, vagy az individuálpszichológuséval. Tisztában kell azonban
lenni a grafológia érvényességi határaival. Lehetetlen alapos lélektani és karak-,
terológiai iskolázottság nélkül megbízhatóan grafologizálni. Ezen feltételek be-
tartásával a grafológia kétségtelenül előmozdítja és megkönnyíti embertársaink
s a magunk őszinte megismerését. Erre pedig igen nagy szükség van, ha végre
meg akarj uk egymást érteni. .

Hogy, a lelki pásztor és a pedagógus hasznos segítséget kap a graíoló- .
.giában, az nyilvánvaló.t)

Dr. Vetó Lajos.

KRÓNIKA
Erdély kíüritése 11 .)

Mákkai Sándor, erdélyi református püspök valóban lemondott, sőt be-
következett az a szörnyűség is, hogy búcsút mondott Erdélynek.

Lehet-e fájdalom nagyobb, mint a miénk, akiknek «fejünk koronája»
hullott le már nem is első ízben? Lehet-e indokoltabban keserű szemrehányás
a mienknél, akik «kicsi őrhelyeínken» akarunk kitartani mindvégig ?

Mi itt benn sokan: hívei, mégsem vádat és szemrehányást hajítunk a
távozó után, amint nem azt dobáltunk a távozó Áprily tűnő alakja 'után sem.
Csendesen, sajgó szívvel vitazunk azokkal, akiket éppen fájdalmuk és szerete-
tűk tesz keményebbekké, mint bennünket. Ok kívülről látnak dolgokat, amelyeket
mí belülről látunk, bár egészen bentről a távozók szívét egyedül amindentlátó,
könyörülő Isten képes látni.

Vannak ebben az életben olyan kényszer-helyzetek, amelyeknek csak
egy megoldása lehetséges. Ha mf mJé;gnem jutottunk olyanok közé, csak azt
jelenti, hogy nagyobb Kegyelmet kaptunk osztályrészül. .

Egyházának és nemzetének, jobban mondva: erdélyi nemzettöredékének
valóban kibeszélhetetlen súlyú és jelentőségű vezére volt O. Irodalmi munkássága

3) A részletek iránt érdeklódőknek első tájékozódásra magyar nyelven Biró József,
A modern grafológia c. főleg Klages alapján álló művét ajánlhatjuk (Pantheon, 1930).
Német nyelven igen jó Nöck Sylvus, Lehrbuch der wissenschaftlichen Graphologie
(Reclam, Leipzig 1929. 2. kiad. j, individuálpszichológiai alapon.

*) Ez a közlemény, sajnos, lekésett júliusi számunkból. Bár időközben - csonkán
- megjelent az erdélyi "Pásztortűz" -bea, mégis hozzuk, mivel a "Pásztortűz" csak kevés
olvasónkhoz jut el.
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egészen bizonyosan hozzáj árult teljes munkaerejének korai felőröléséhez. De
aki emiatt tetemre hívja szűkebb, értelemben vett szépirodalmi műveit, annak!
szükségképpen tetemre kell hívnia mindazokat is, melyek zárt és nagyvonalú
egyéniségének, az embernek, a püspöknek, az írónak egyformán kiegészítő ré-
szei voltak és maradnak, tehát Ady-könyvét, Bethlen-könyvét, a Magunk reví-
zióját, Az elátkozott óriásokat, ~ az egész erdélyi történelmet; melynek olyan
szerelmese volt, amilyen Aprily az erdélyi havasi természetnek. Akkor teternre
kell hívni az egész erdélyi multat és jelent, annak minden égető problémáját',
mely nem tartozott szigorúan a püspöki adminisztrációhoz és pasztorációs te-
vékenység körébe, - akkor tetemre kell hívni valóban minden pihenésíöl el-
rabolt szabad óráját, éjszakai pihenőinek gyötrelmes kifosztottságát is.

Mi úgy érezzük, egy ilyen tetemrehívásnak azért nincs értelme, mert
kicsoda meri bizonyossággal állítani, hogy az Ű jővőbezendűlő próféciái, akár
szépirodalmi, akár más formájúak: nem nyomnak-é többet az erdélyi és az egye-
temes magyar élet mérlegén, mintha még tíz évlig: marad püspöke az erdélyi
egyházkerületnek, - olyan tíz évf után, mely a mai viszonyaink között ötven
év terhét jelenti sűrítve,

Sokféle érvvel lehet perbeszállni. Egy érvvel nem' lehet, a fellebbezhetet-
len szóval- Nem birom tovább.

Es nem lehet perbeszállni azzal, aki talán gyötrelmesebb szívvel távozik,
mint arnilyennel mi itt maradunk.

Mert Erdélyfől nem lehet szabadulni. Sehol és soha. Kérdezzétek meg a
kivándoroltak ezreit, bármilyen okból vándoroltak is ki.

Es Erdélyt nem lehet «evakuální». szellemileg kíűrít eni. Nagyobb erő-
ket épített be ide a Imi szikláink közé a világ teremtésekor laz. Úiristen, semhogy
ez megtörténhessék. Akik elmentek, Sorstól űzetve, reménytelenül és boldogta-
lanul, azoknak munkája, művei, látásai. és álmai mind beleépültek ebbe a le-
győzhetetlen földbe.

Mi, akiknek a szívünk most olyan nagyon fáj, jól tudjuk, hogy 'nem,
~gaz a közkeletű mondás: senki sem pótolhatatlan, Igenis vannak pótolhatatlan,
páratlan,örök-egyéni értékek, amilyeneket csak egyszer, jó kedvében ajándé-
koz Isten.

Mégis, ennél a gondolatnál és ennél a fájdalomnal is magasabbra kell
emelkednünk, odáig, ahová a maga halálos hon vágyában és csodálatos, önmagát
megüresítö szerénységében Aprily Lajos emelkedett, amikor odakünn, a nagy;
«hűtlenség» után megírta megrendítő sorait, amelyekkel nagyobb és önfeláldo-.
zóbb szerelmet vallott Erdélynek, még az Opitz Mártonhoz írt sorokban kife-
j ezettnél is:

Elhullhatok,
eltép a hűtelenség.
Homlokodon
egy fényszilánkkal sem csorbul a fenség.
Te megmaradsz
rnorajos szikla-ország,
történelem, -
lelkemen túli zord kívülvalóság.

Reményik Sándor.
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SZÉLJEGYZETEK
A koldulás
eltiltása alkalmából megemlítjük, mert
még az evangélikusok közül is keve-
sen tudják, hogy milyen hatalmas erő-
vel kűzdött Luther Márton a koldulás
megszüntetéséért. Reformátori muve-
vel szoros összefüggésben már 1520-
ban «A német nemzet keresztyén ne-
mességéhez» írt könyvében erős han-
gon szólal fel a kold ulás ellen. «Való-
ban igen nagyon szükséges volna, hogy
egyszer már minden koldulásnak vége
szakadna az egész világon. Tulajdon-
kép senkinek sem volna szabad a ke-
resztyének között koldulní járni. E te-
kintetben könnyű is volna rendet csi-
nálni, csak bátran és kornolyan hozzá
kellene látni a dologhoz ... » Luther
Márton nem állott meg a koldulás os-
lorozásánál, hanem megjelölte a meg-
szüntetés módját is. Jól tudta, hogya
koldulás összefügg a szociális rend-
del, sőt a keresztyénség állapotával.
Amikor 1523-ban «Egy gyülekezeti köz-
pénztár szervezete» c. (magyar for-
dításban is megjelent) iratában a szo-
ciális rend reformjával foglalkozik,
szól a koldulásról és a rászorulők segí-
téséről is. Széles látóköre és bátor-
sága képessé teszi arra, hogy a prob-
lémát végső gyökeréig megvizsgálja és
a teendőt megállapítsa: dolgozni tudó,
de munkátalan, rest embereket a kőz-
ség ne tűrjön meg a maga kőrében, vi-
szont gondoskodjék a közpénztár ter-
hére a saját hibájukon kívül elszegé-
nyedettekről, a betegekről és elaggot-
takról. Luther alaposságával, bölcse-
ségével és bátorságával ellentétben a
koldulás most történt eltiltása és az
inségesek tervezett gondozása csak tü-
rietkezelésnek látszik. Nálunk is arra
van szükség, hogy az egész szociális
rendben gyökeres változás történjék,
mindenesetre előbb kell gondoskodni a
reászorulók segítéséről, mint a koldu-
lást eltiltani. A bátortalanságot mi sem
mutatja jobban, mint az, hogy a bel-

ügyminiszter nem szándékszík a fele-
kezetek szegénygondozását érinteni. Az
ország jövedelmének egynegyed része a
zsidók kezébe jut. A katolikus egyház
hatalmas birtokokkal rendelkezik és él-
vezi a kegy urak támogatását, például
Budapesten semmit sem kell a maga
erejéből költenie templomra és pap-
ra. Hogyan lehet ilyen körülmények
között a felekezeti szegénygondozást
érintetlenül hagyni? A koldulás kérdé-
sét valóban el kell intézni, de a társa-
dalmi viszonyok rendezése nem ma-
radhat későbbre.

Sok örömöt
és sok csalódást okoztak a júliusi ki-
nevezések. Hálára indultak-e mind,
akik örülhettek, vagy most is kérdez-
heti Jézus Krisztus: «A kilence pedig
hol van ?» (Luk. 17,17.) A csalódottak
viszont tudnak-e tűrni és várakozni?
De ne csak rájuk gondoljunk! Ott
vannak azok, - ezerszer többen, -
akiknek sem örömük, sem csalódásuk
nem volt e kínevezésekkel kapcsolat-
:ban, pedig ráj uk fért volna, hogy
előbbrej ussanak életük feltételeíben.
Talán nem is az államtól várják köz-
vetlenül helyzetük javulását. De ez
mindegy. Legalább is azoknak, akik
egy országban élünk, törődnünk kell
egymással. Nincs rendjén az, hogy az
állami tisztviselők számára magától ér-
tődő fizetésük emelkedése, ugyanakkor
il szabad pályákon, a testi munkában a
hanyatló erejűek éveik száma nőveke-
d'~sével egyre nagyobb gond elé néz-
nek. Sokat, igen sokat kell még neve-
Iödnünk arra, hogy ne csak magunkra
és közvetlen körünkre nézzünk, ami-
kor a boldogulásunkról van szó, ha-
nem felebarátainkat is bevonjuk gond-
jainkba.

A Dunába esett
egy járókelő az átépítés alatt álló bu-
dapesti Margit-hídról. El volt zárva



kötéllel a veszélyes hely, ahol a sze-
rencsétlenség történt, de amíg a közel-
ben álló rendőr egy másik engedetlen-
kedővel volt elfoglalva, ez az ember
átbújt a kötél alatt és lebukott. Nosza
megindult a vizsgálat, hogy nem kö-
vetett-e el mulasztást a rendőrség, mi-
ért nem volt jobban elzárva az a hely,
míért nincs több őrszem és így to-
vább. Sok tudósítást elolvastunk a sze-
rencsétlenségről, de egyben sem ta-
láltunk felszólítást arra, hogy a kö-
zönség vegye komolyan a figyelmezte-
téseket, korlátokat, engedelmeskedjék.
A közönségnek, mint tömegnek a ma-
gatartására kár szót vesztegetnünk,
olyan, mint a kamaszé. Azt kívánja,
hogy minden parancsot és tilalmat tö-
viről-hegyire megmagyarázzanak neki.
De nem hagyhatjuk szó nélkül a ve-
zetésre hivatott újságírásnak napra-
forgó viselkedését. Hol így, hol úgy
állitják be a dolgot. Érdemes például
összevetnünk, hogyan kezelte a leg-
több újság ezt a szerencsétlenséget és
egy politikai napilap utcai terjesztésé-
nek időleges betiltását. Elvi szempont-
ból mindegy, hogy más hatóságok elé
tartoztak ezek az ügyek. Végeredmény-
ben az állami hatalomról van szó. Az
egyik esetben minden felelősséget az
államhatalomra igyekeztek tolni és az
emberi élet érdekében hajlandók vol-
tak azt kiterjeszteni. A másik esetben
kétségbevonták az államnak azt a jo-
gát, hogy a köz érdekében korlátokat
állítson fel. Ugyanide vonható a Phő-
nix biztosíto ügyének állami rendezése
is. Akiknek az üzleti érdekét sértetle
a rendezés, azok tagadtak, hogy az
államnak itt valami feladata lett vol-
na. Mások viszont örültek, hogy az ál-
lam beleavatkozott az ügybe. A konk-
rét kérdésekben dönteni nem a mi
feladatunk. Csupán arra szeretnénk mi-
nél több embert ráeszméltetni, hogy
igazságtalanság és következetlenség
hangulatunk és pillanatnyi érdekünk
szerint beszélni az állam hatalmáról.
A következetlen kritizálás egészen ért-
hető módon annyira megzavarja az
állami hatalom viselőit, hogy kapkod-
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nak és színtén következetlenül visel-
kednek, nem tudják, meddig menjenek
a szigorúságban, mennyit bízzanak a
közönség értelmére és jóakaratára. Is-
ten-rendelte kötelességünk, hogy az ál-
lam hatalmának viselőit, mint felsősé-
get engedelmességünkkel, bölcs maga-
tartásunkkal segítsük nehéz hivatásuk-
ban.

"Sokkal kevesebb
a költő, mint a tudós. A világ legsú-
lyosabb tragédiája az az átkos mód,
ahogy az ördög a vegyészek felfede-
zéseit és a robbanómotort az emberi-
ség elpusztítására használja. Ilyesmit a
költők műveivel nem lehet tenni, mert
a költők életükben sem ártanak az em-
heriségnek és felbecsülhetetlen áldást
hagynak örökül a világra. Az egyete-
mek adjanak az emberiségnek minél
több költőt ... » Igy beszélt Baldwin
angol míniszterelnök nemrégiben. Gon-
dolható, hogy a beszéd nagy feltűnést
keltett, sőt nagy tetszést aratott. Mi
sem könnyebb, mint táplálni a rette-
gést a háború borzalmainak a kiszíne-
zésével. De ettől eltekintve, valóban
komoly megszívlelésre méltó Baldwin
nyilatkozata. Ha a tudomány, még pe-
dig közelebbről a természettudomány
egyeduralomra tesz szert a szellemi vi-
lágban, akkor az élet egyensúlya ép-
pen úgy felborul - előbb-utóbb, -
mint ahogya birodalmak aránytalan
előretörése felborítja a világpolitika
egyensúlyát. Az emberiség kezd végre
ráeszmélni arra a veszedelemre, hogy
az egyoldalúan propagált technika
szükségképpen egyoldalúvá, csonkává,
üressé teszi az életet. Joggal mondja
tehát Baldwin, hogy több költőre van
szükség, még pedig a tudósok számá-
nak rovására. Azt azonban ő is elfe-
lejtette, hogy viszont a költők leg-
alább is annyi bajt tudnak okozni,
mint a tudósok. Nem egy költő bizony
sokat ártott. Akár költő, akár tudós,
akár a technika művelője vagy egyéb
legyen valaki, mindenképpen alá van
vetve az emberi gonoszság hatalmá-
nak. Ha arra törekszünk, hogy aranyo-
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san legyen meg életünkben a költészet
és a tudomány, akkor csak azt tesz-
szük meg, ami részünkről, emberi rész-
ről lehetséges. De ugyanakkor Isten
bocsánatára szorulunk. Az ember, még
ha tökéletesen arányos, testében-lelké-
ben kiegyensúlyozott, egész ember is,
még ha elérte is a humanizmus esz-
ményképét, akkor is elveszett és el-
kárhozott, «boldogtalan» és «szeren-
csétlen» ember Isten atyai kegyelme
nélkül.

"Árpád vezér templom
Pusztaszeren». Már ez a cím is gon-
dolkodóba ejti az embert, hát még ha
végigolvassuk az egész újsághírt ! «A
honalapítás ernlékére Csongrád várme-
gye törvényhatósága által megterem-
tett Pusztaszer község képviselőtestü-
lete elhatározta, hogy a honfoglaló Ár-
pád vezér dicsőségének megörökítése-
re templomot épít.» Magunk sem tud-
juk, mít tartsunk kevésbbé rossznak,
azt-e, 'hogy egy újságíró fogalmazott
pongyolán, vagyazt-e, hogy egy köz-
ség nem tudja, mire való a templom.
De annyi bizonyos, hogy ilyen hiradá-
son csak megbotránkoznunk lehet,
mert ha templomot akarnak építeni,
az csak Isten dicsőségére szolgálhat.
Nem tagadjuk, hogy sok templomot
emeltek már ezen a földön emberek
dicsőségére, de Pusztaszer aligha akar
mást, mint keresztyén templomot épí-
teni. Hogy milyen hitvallás szerint fog-
ják abban az építendő templomban az
igét hirdetni, erre nézve az újsághír
nem ad tájékoztatást. De semmiképpen
sem valószínű, hogy a protestantizmus
talajából nőtt volna ki ez a terv. Ellen-
ben ott, ahol szentekké kanonizált em-
berek kultuszát űzik, csak egy lépést
kell tenni ahhoz, hogy akár egy nem
keresztyén ember emlékére is temp-
lomot építsenek. Árpád vezér honfog-
laló műve valóban megérdemli, hogy
messze látszó emléket emeljenek neki,
de a kegyeletnek ezt a kötelességét
nem szabad összetéveszteni a temp-
Iomépítéssel, annál kevésbbé, mert a
templomépítés is csak akkor köteles-
ségünk, ha tudjuk, hogy az új temp-
lomban az Isten igéjét tisztán és iea-

zán fogják hirdetni. Minden emberi
gondolatnak, tetszésnek és érzésnek el
kell ott némulnia, ahol Isten szava ele-
venedik meg. Isten azért adott nekünk
értelmet, hogy megtaláljuk bölcsen a
módját, miként lehet egyfelől Puszta-
szer vallási szükségleteit kíelégíteni,
másfelől Árpád vezérnek emléket
emelni,

Gramoiónon harangoznak
egy újonnan épült anglikán templom-
ban. Ugyanez az újsághír közlí lon-
doni távirat alapján, hogy az ünnepi
szónoklatokat Winchester püspöke nem
a templomban fogja elmondani, hanem
dolgozószobájában a telefonba s azt
közvetítik mikrofón segítségével. Na-
gyon örülünk, hogy maga a hírközlő
napilap sem tudja megállni szó nélkül,
ezt írja: «Ha ez igaz, akkor nem sok
időbe telik, míkorra a hívek sem men-
nek a templomba, hanem egyszerűen
bekapcsoltatjak telefonjukat a temp-
lom vonalára, vagy egyenesen a püs-
pök szobájába. Ez is kényelmes, ez is
praktikus, de innen már csak egy lépés
az a gondolat, hogy elvégre, ha se
a hívek, se a püspök, se a pap nem
megy a templomba, harang helyett is
gramcf'ón szól, sokkal egyszerűbb, ha
a hívek otthon telefon nélkül imád-
koznak, mert hiszen az imát a techni-
ka segítsége nélkül is meghallgatja
a jó Isten.» Ez az újságíró világosan
látja, mennyire vissza tud az ember
élni a technika «vívmányaival». Két-
ségtelenül nagy jótétemény az, hogy
beteg, vagy távollakó emberek hall-
gató készülékülekel bele tudnak kap-
csolódni az istentiszteleti közösségbe,
de ugyanakkor mennyire veszedelmes
~s, a kényelmes ember számára, hogy
rádión hallgathatja a prédikációt. Az
igaz, hogy régi bűnök büntetését szen-
vedi el egyházunk akkor, amikor sok
híve marad el a templomból a rádió
ürügye alatt. Elfelej tettük, hogy az is-
tentisztelet többek között bizonyságté-
tel is, hitvallástétel. Nem csodálkozha-
tunk azon sem, hogy más téren sem
tudnak hitvallók lenni egyházunk tag-
jai, a házasságkötésnél, a nyilvános
életben, gyermekeik előtt ..•
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SZELLEMI ÉLET
Az irodalom halottai. Jún. 15-én 62

éves korában meghalt G. K. Chesterton,
az angol irodalom egyik legérdekesebb
alakja. Sek féle műfajt művelt, de mind-
egyikben, még verseiben is publicista
maradt, akinek legfőbb v.ágya az érdekkeltés
és a meggyőzés volt. Önmagán kívűl az

. orthodoxiát igyekezett propagálni a para-
doxonoknak az unalmasságig túlhajtott hal-
mozásával. Mint Newman bíboros egyik
szellemi örököse a reformációt a keresz-
tyénség szétmállásának tartotta. Felfogásá-
nak következményeit le is vonta és 1925-ben
katolizált. Legmaradandóbb művei Carlyle-
ről, Dickensröl és Shawról írt életrajzai.
A másik nagy halott Maxim Gorkij, akinek
nevét mindenütt ismerik, de müveit alig
olvassák. Élete nagy munkája az orosz
forradalom irodalmi előkészítése volt. Ifjú
korában küzdelmes gyermekségének emlé-
keit, a társadalom kivetettjeit, a mezitlába-
sokat elevenítette meg elbeszéléseiben. Ké-
sőbb a marxi forradalomnak lett állhatatos
és sokszor unalmas hirdetőjévé. Ennek a
kerszaknak terméke legismertebb műve az
"Ejjeli menedékhely". A forradalom diadal-
maskodása őt is kiábrándította álmaiból és
a forradalommal szemben nyílt an a "kul-
túra" pártjára állt, a nélkül azonban, hogy
el tudta volna szakítani magát mult ja
törekvéseinek inkarnációjától, a szovjettöl.

A magyar irodalomnak is van halottja:
Surányi Miklós. Sokoldalú, eredményes és
színes írói pályafutás volt élete. "A trianoni
pávától" Széchenyi-regényéig ívelő műkö-
désében sok a törés és az egyenetlenség,
de minden írásán, még tömegesen készitett
újságcikkein is ott ég valami örök nosz-
talgia, hogy saját szavaival éljünk, az "eli-
ziumi mezök" után. Lázasan és elkesere-
detten kutatta emberek, nemzedékek és
nemzetek életében a halhatatlanság erőit
és feltételeit. Utolsó nagy munkájában,
Széchenyiről szóló sokat támadott regé-
nyében is ez az olthatlan vágy kergeti, de
épen ennek a munkának kettőssége, a sár-
nak és a léleknek egyforma imádata érez-
teti meg legjobban az író kisérletei örök
kudarc ának mélyre beágyazott okait.

Egyházunk megújhodása.
Ennek gondjában és reménységében gyü-

lekezett össze két csendes napra, július
14-én és 15-én, a nógrádi menedékházban a
"Keresztyén Igazság" :munkatársainak kis
csoportja. Hálásan vettük számba, hogy Isten
milyen sokat tett egyházunkkal az utolsó
emberöltőben. Minden oldalról biztató jelek
vesznek körül minket. Azonban csak ak-
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kor Bern lesz mindez üres biztatás, ha
észrevesszük egyházi életünk sok hiányát,
mulasztását és a reánk várakozó nagy fel-
adatokat. Megbeszélésekben, áhitatokon kö-
zösen kerestük, hogy a mi gyarló, fogya-
tékos erőnktől mit vár Isten és mit akar
éppen reánk bízni, hogy egyházunkban
szolgáljuk az evangélium ügyét.

A megbeszélésekből nagyegyértelemmel
szürődött le, hogy bármilyen fontos is az
a helyreállító, építő munka, ami folyik,
bármilyen szükséges is az ébredés, ami
kezdi már mozgatni egyházunk nagyon is
nyugodt állóvizeit, ennél többre van szűk-
ségünk: teljes és gyökeres megűjulásra.
Vissza kell térnünk egyházunk eredeti élet-
forrásához: a reformációhoz, hogy újra
igazán megismerjük lsten evangéliumát és
újra megtanuljunk Isten Igéjéből helyesen
élni és Isten akarata szerint szolgálni.

Jelen egyházi életünket meghatározza
egyházunk mult ja : az orthodoxia, pietiz-
mus, felvilágosodás, liberalizmus mozgalma
Mindegyik nyomot hagyott egyházunk ar-
culatán, de egyben el is torzította annak
igazi jelleget. Ezért újra élu kapcsolatot
kell találnunk a reformációval. Ne másolói,
utánzói legyünk, de Luther bizonyságtétele
nyomán Istenre figyeljünk: ez a dolgunk.

Számba vettük, hogy napjainkban a re-
formáció üzenete milyen gazdagon és mi-
lyen erőteljesen szólal meg, amiből nekünk
is sok okulás és ösztönzés árad munkánk
hűséges elvégzéséhez. Szembe néztünk egy-
házunk megújhodásának súlyos kérdésével
az igehirdetés, vallásoktatás és a szociális
munka terén.

Isten áldotta eredménye ennek a meg-
hitt, baráti együttlétnek az volt, hogy meg-
erősítette az egyetértést, egyöntetűséget és
egyakaratot, idősebbek és fiatalabbak kö-
zött. Isten színe előtt csendesedtünk el és
alázkodtunk meg és tőle kaptunk drága
ajándékokat és parancsokat. Mindenek fö-
lött azt a nagy bizonyosságot, aminek a
záróáhitat adott hangot: Krisztus, a mi
Urunk - jön' Krisztus jön, hogy meg-
újítson minket egyenként, napról-napra és
ő jön, hogy ujjá teremtse egyházunkat is.
Ez a bizonyosság hajt minket arra, hogy
serényebb szelgálatra és önfeláldozóbb
munkára induljunk. -n.-6.

Liszl-év.
Liszt Ferenc zongoramüvészi nagyságá-

ról a ma élők közül már csak kevesen
tanuskodhatnak közvetlen élmény alap-
ján. Zeneköltöi alkotásai azonban még ma
is eleven erővel hatnak. A mago/ar kul-
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tuszkormány által hivatalosan is meg-
hirdetett Liszt-év hangversenyei az ed-
diginél nagyobb mértékben vitték bele
a köztudatba Liszt zenei alkotásait. A
Liszt-évhez a zenei ünneplés a legmél-
tóbb. Nem hiányoztak azonban a szó-
beli -és írásbeli ünneplés megnyilvánulásai
sem. Azok a Lisztröl szóló írások, ame-
lyek az ünnepi év folyamán jelentek meg,
a Liszt-irodalomnak eddig is százakra
menő számát bőségesen megnövelték. Sa-
játságos, hogy Liszt alakja elsősorban az
életrajzi regényesség folytán érdekli az
írókat. Pedig nem az élete folyása, ha-
nem a zenei alkotásai a maradandók és
csak ezek jelentenek olyan értékeket,
amikről írni érdemes. Igaz ugyan, hogy
vérbeli müvésznél élet és művészet elvá-
laszthatatlan egységet alkotnak, azonban
a biográfikus részletek feltárása egyma-
gában még nem vezet a rnűalkotások tel-
jes megértéséhez.

Mindazt, «amit Lisztről mindenkinek
tudnia kell», Falk Géza kísérelte meg
«Liszt-Breviáriumn-ában összefoglalni. A
Rózsavölgyi és Társa cég kiadás-ában nem-
rég megjelent 278 oldalas könyve is
legnagyobb részében az életrajzok anyagát
közli egyéni színezetű kivonat formájá-
ban. A műalkotások ismertetésére szánt
16 oldal kissé sovány vezérfonal Lis-zt
nagyarányú és sok tekintetben úttörő ze-
neszerzöi müködésének a méltatására.
Liszt műveínek a jegyzéket, valamint a
Liszt-bibliográfiát az adatok kíválogatása
és megbízhatósága tekintetében nem mér-
hetjük a szaktudomány igényeit is ki-
elégitő mértékkel. A müvelt közönség szá-
mára Falk [óizlésű és jó tollal megint
könyve bizonyára élvezetes és hasznos ol-
vasmány. Gárdonyi.

Új müfaj ölt testet Aradi Zsolt: Öt éj-
szaka. círnű politikai írásában, amely a
Vígilia kiadásában jelent meg. A keretes
elbeszélés drámaian lüktető, rengeteg lehe-
tőséget magában foglaló formájába önti
mondanivalóját. Kűlönösen szerenesés ez
a választás olyan kényes témánál, mint

amilyet a szerző tárgyal művében, a közép-
európai utódállamok életének, külőnősen
egymáshoz való viszonyának fejtegetésenél.
A felvidéki kis városból kiszakadt őt egy-
kori tanulótárs a szlovák asszony, a szerb
katonatiszt, a német mérnök, a román
kereskedő és a magyar publicista Buda-
pesten öt éjtszakán keresztül lázas viták
közepette fejtegetik önmaguk és népük fej-
lődéstörténetét és életproblémáit. A végle-
tekig feszülő ellentétek végül is szétrob-
bantják a társaságot anélkül, hogy külsőleg
közelebb jutottak volna egymáshoz, de
belül mindegyik magával viszi, épen úgy,
mint az olvasó is, a másik oldal állásfogla-
lásának egyéni szempontjait és indokait és
ezekkel együtt az egyetemesebb és a kől-
csönös megértéshez közelebb vezető szem-
léletet. H.

Az Egyház
alapvető kérdései mindig új tisztázásra
szorulnak. Ebből a szempontból fontosak
a következő tanulmányok is. A "Luther-
tum" (A. Deichert kiadása, Leipzig) júniu si
számában Matthes darmstatti professzor
foglalkozik kritikai szemszőgböl a dialek-
tikai teológia jelentőségével az Egyház
exisztenciája szempontjából. - Schomerus
a lutheri részről kiépített "Theologie der
Ordnungen" -t veszí védelmébe a reformá-
tusokkal szemben. - Az "Evangelische
Theologie" (Kaiser kiadása, München) jú-
niusi füzetében Barth elhatárolja az Egy-

- házat az Oxíord-mozgalom "csoport"-
jától, Bonhoeffer Dietrich az egyházi kö-
zösség kérdését, Golluiitzer pedig a hit-
valló mozgalom és hitvalló zsinatok jelen-
töségét világítja meg. - A .Deutsche
Theologie" [Kohlhammer kiadása, Stutt-
gart) április-májusi kettős számában Wei-
sernek egy zsoltármagyarázatát, Hirschnek
egy a Krisztus-kérdést tárgyaló prédiká-
cióját olvassuk. Bornkamm az Eckhart-
kutatással foglalkozik, Gerber, a Gusztáv
Adolf-Egylet ismert elnöke az állami te-
kintély és hatalom vallásos gyökereiről ír,
von der Heydt pedig az "Isten népe" ki-
fejezés értelmét világítja meg. K.

Szerkesztés ért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Nyomatott: Székely és Társa kőnyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A folyóirat elfogadása előfizetési kötelezettséggel já,.



Hibaigazílás. Júliusi számunkban a "Protéstáns magyarság -
ma" című tanulmányba sajnálatos módon több sajtóhiba csúszott bele.
A 151. lapon alulról a 16. sorban kezdődő mondat helyesen igy hang-
zik: "Ez,t már csak azért sem tehetjük meg, mivel a "katolikus Kö-
zépeurópa" gondolata szükségképen a politikai koncepció formájában
lép fel." - Ugyanezen oldalon alulról a, 2. sorban Komócsy István ol-
vasandó. - A 152. lapon felülről a 24, sorban "felismerhetetlenül" he-
lyett "felmérhetetlenül", a ]54. lapon felülről a 4. sorban "Minrlen"
helyett "Mindez" és ugyanott felülről a 22. sorban "büntét az-e" helyett
"büntetsz-e" olvasandó. -

Jelen számunk munkatársai:
Németh Sámuel, ev. liceumi igazgató, Sopron, - D. Dr, Pröhle Károly, egyetemi

tanár, Sooron. - Reményík Sándor, író, Kolozsvár, - Sehulek Imre, zenemüvész,
Budapest. - Urbán Ernő, lelkész. Budapest. - Dr, Ve/ő Lajos, lelkész, Szolnok.

-
Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek.
Halasy-Nagy Jóesef: Korunk szelleme, Budapest, Dante, kiadás. - Vetó (Visz-

kok) Lajos: Inwiefern ist der Rechtfertigungsglaube noch lebendig in den evangelischen
Gemeinden ? IKülönlenyomat az "Archiv für Religionspsychologie und Seelenführung"
6, kötetéből), Berlin, 1936. A. Mitsching kiadása. - Lütgert Wilhelm: Die theologische
Krisis der Gegenwart und ihr geistesgeschichtlicher Ursprung. Gütersloh, 1936. Bertels-
mann kiadása, ára 188 RM, - Thielieke Helmut i Vernunft und Offenbarung, Güters-
loh, 1936, Bertelsmann kiadása, ára 5'10 RM. - Harder Günther: Paulus und das
Gebet, Gütersloh, 1936 Bertelsmann kiadása, ára 450 RM. ~ Althaus Pault Der Herr
der Kirche. prédikációk, 8 - 9. füzet, Gütersloh, 1936. Bertelsmann kiadása, áruk egyen-
ként 0'45 RM, - Müller Hans Michael: Die Verleugnung Luthers im heutigen Protes-
tantismus, Stuttgart, 1936. W. Kohlhammer kiadása, ára 2'70 RM. - Schlink Edmund:
Der Mensch in der Verkündigung der Kirche, München, 1936. Kaiser kiadása, ára 4'73
RM. - Stein bach Ernst: Die Auílösung des Protestantismus, München, 1936. Kaiser
kiadása. ára 3'38 RM. - Schmidt Karl Ladwig, stb.: Jesus Christus im Zeugnis der
Hl. Schrift uud der Kirche, München, 1936. Kaiser kiadása, ára 4'50 RM. - Kreck
Walter: Die Lehre von der H~iligung bei H. F. Kohlbrügge, München, 1936, Kaiser
kiadása, ára 2'70 RM, - Sasse Hermann: Union und Bekenntnis, München, 1936
Kaiser kiadása, ára 0'90 RM' -- Kleineidam-Kuse: Die Kir che in der Zeitenwende, Salz-
burg, 1936. A. Pustet kiadása, ára 12'96 Sch. - Thomas von Aquin t Christi Leben,
Salzburg, 1935. A. Pustet kiadása, ára 18'36 Sch. - Vasady Béla: A református pogány,
Debrecen, 1936. ára 0'50 P, - Elsüllyedt fala a Dunántúlon, Budapest, 1936. Sylvester
kiadása, ára 2'30 P. - Sommetreuther Julius : Bekenntnispredigten, 10-15. füzet,
München, 1936, Kaiser kiadása, ára 034-0'34 RM, - Bauer Walter: Griechisch-
deutsches Wörterbuch, 3. kiadás, Berlin, 1936, Töpelmann, 5. füzet, ára füzetenként
2'10 RM.

A németországi könyveknél a nálunk is érvényes, u. n. külföldi árak vannak fel-
tüntetve. E könyvek ismertetésére még visszatérünk.

. ,



Olvasóinknak ajánljuk

Lic. Dr. Kamer Károly:«-

M't' '1-"'u a e evangé Iuma
c, könyvét, mely az evangelium új -fordítását és részletes magyarázatát
tartalmazza,

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

(portó 20, ill" 40 f). Megrendelhető a "Keresztyén Iga~ságu-Jd.adÓ-:
hivatalában, Sopron, Várkerület 66,

••
Most jelent meg:

Dr. Wiczian Dezső:

Az újabb Luther-kutatás Iőbb
irányai és eredményei ..

Ára 80 fillér,
Megrendelhető a szerzőnél (Sopron, AIsólövér-utca 12.) .

••
Most jelent meg:

"Elsüllyedt falu a Dunántúlon.."
Miért hal meg egy magyar falu? Mié"rt egykés a magyar? Hogyan

él a falun? Milyen a gazdasági kultűráia ? Milven a lelki élete?
E kérdésekre adja meg e könyv a feleletet, melyet a Pro Christo-

Diákok Háza falukutató munkaközösségének tagjai írtak, többek közt
folyóiratunk belső munkatársa, Dr, Hilscher Zoltán. Az előszót Gróf
Teleki Pál Írta,

Ára 2'30 P, megrendelhető a Sylvester Irodalmi és Nyomdai R- T:-
Budapest XIV" Hermina-út 27.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


