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- Írók, könyvek. -

Nagy Úr lsten, ne hagyj minket !
Nagy Or lsten, ne hagyj minkei,
Ne akarjad veszésűnket,
Pogány kézre ne adj minket,
Kik csúfolják szent nevedet.

Mi bűnünkért elszenvediűk
Mert vetkiinkbűl ki nem teriink,
Felségedet nem isrnérlűk,
Azer r Tűn.;ü Lu.uettetúnk,

Mi házunkban békességgel,
Nem lakhatunk egyességgel.
Körülvettek ellenségek,

,Elpusztítnak teljességgel.

Prófétáknál vagyon irva,
Mint Felséged megmondotta:
Ha ki igédet hellgetie, .
Es ha megtér, igazítja,

Annf1k útját Te meg tartod,
Ő ösvényét igazgatod,
Minden jóvallátogatod,
Ellenségtöl oltalmazod.

Ha pediglen nem hallgatja,
Szent ígédet nem fogadja,
És ő útját nem jobbitja,
Ellenségét reáhozza.

Es oly népet hoz őreá,
Kinek nyelvét nem tudhatja,
Viszik őtet nagy fogságra,
És ő esik nagy rabságba. \

Ezenképpen most tni vagyunk,
Megfertőzött a mi útunk,
Es ismerni nem akarjuk,
Azért nyilván etouszt ulunk,

De könyörgünk, nagy Or lsten,
Nézz mireánk kegyelmesen,
Kik fertőziink nagy bűnökben,
S nem iobbulunk életűnkben.

Országunkban tarts meg minket,
Verd el mi ellenséginket,
És adj nekiinte békességet,
Szent Fiadért egyességet.

Több segítőnk nekiink nincsen,
Hanem csak Te, nagy Or lsten,
Kik vagyunk csak beszédedben,
Oltalmazhatsz Te szép rendben.

Dlcsértessét, örök lsten,
Szent Fiaddal egyetemben,
Vigasztaló Szent Lélekkel,
Mindörökké dicsőségben.

(A Magyar Lelki Orébál.)
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lsten türelemmel ,
var.

"Isten. .. nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit,
melyek veszedelemre készittettek." Róm. 9, 22.

Várjuk Isten.t. Mert Isten békességestürésse! szenvedi el mindazt, ami
-az vernben történelem folyamán történik. Ez a botránkozás oka s emiatt
-blr álgatják az emberek Isten világkormányzását. De ha bírálgatni kezdjük
Istent, akkor már nem tudunk benne bízni. Hiszen nyilvánvalóan sok
mindenféle dolog megesik, ami semmiképen sem lehet Isten akarata szerint
s ami csak megsemmisülésre vezethet. Ennek ellenére sok ilyesféle, Isten
-szándékaivaí ellentétes vállalkozás nagy eredményt ér el. Vajjon nem ez
okozza-c, hogy súlyos ellenmondás támad Isten világkormányz ása és a

'történelem folyása közt P Hiszen állandósul az is, aminek nincs létjogosult-
·sága, és minden akadály nélkül megvalósíthatja valaki azt is, amire Isten-
-nel hadakozva szánja el magát. Még ennél is súlyosabb, hogy nemcsak
:.itt>ott esik egyik vagy másik ember a maga hiú gondolatainak a csapda-
hiba, hanem sokszor ilyen emberek formálják koruk gondolkodását és
szabják meg a fejlődés irányát.

Mindez azt tanusítja, hogy Isten nagy békességestűrést, végelátha-
tatlan kegyelmet tanusít és elviseli azokat, akik halálra vannak kárhoztatva.

Miért botránkozunk meg emiatt?

Mi emberek türelmetlenek vagyunk és pedig azért, mivel hitetlenek
vagyunk Tiltakozunk Isten ellen azért, mivel rejtve marad előttünk. Azt
kívánjuk, hogy rnutassa meg hatalmát a világtörténet folyamatának m in-
den egyes pontján. Mivel ezt nem teszi.v azért várnunk kell rá és bíznunk
kell benne. Erre pedig nem vagyunk hajlandók.

De vajjon' Isten valóban rejtve marad előttünk békességtűrése és
nagy türelme következtében? Pál apostol nem így ítélt, amikor olyan
"edények"-ről beszélt, melyeket Isten haragja formált. Pál apostol még
akkor sem panaszolta fel, hogy Isten elrejtőzik, amikor a zsidóság el-
vakultságában elfordult Jézustól. Ellenkezőleg, dicsőítette "Isten gazdag-
ságának, bölcseségének és ' tudományának mélységét", kikutathatatlan
ítéleteinek a titokzatosságát (Róm. 11, 34). Ha az ember eltéveszti az utat
és a halál martalékává lesz, akkor észre kell vennie, hogyan száll szembe
vele Isten. Lsten világkorrnányzó művét akkor vesszük észre és tapasztaljuk
a jelenben, amikor ellenáll minden emberi gonoszságnak és önhatalmú
cselekedeteinknek. Pál apostol nem hadakozik Isten ítélete ellen. Mindig
aláveti magát Isten akaratának, legyen az akár harag és ítélet, akár pedig
irgalmasság. Mindig készen van arra, hogy Isten akaratát felvegye ön-
magába és azt teljesítse, mindig kész arra, hogy azzá legyen, amit Iste.
formál belőle. Ez a feltétlen beleegyezés Isten intézkedésébe a hitnek
az előfeltétele. Nem tudunk hinni, ha engedünk annak a hajlamunknak,
hogy Isten világkormányzását birálg assuk és szidalrnazzuk. El kell némul- -
nunk Isten színe előtt és tiszteletben kell tartanunk ítéleteit. Ez még nem
jelenti azt, hogy életünk csupa szenvedéssé, lemondássá válik, ésfájda-
Iommal telik el. Nem jelenti ezt akkor, ha az lsten akaratába való bele-
nyugvás hitben teljesedik ki. Mert aki hisz, "ízlelte, hogy jóságos az Úr"
-CI. Pét, 2, 3)és várja "a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak
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dicsősége megjelené ét" (Tit. 2, 13). Akkor Krisztus az ítéletben meg-
mutatja majd a harag edényeinek, hogy Isten szembe száll velük, és ki-
nyilatkoztatja majd az irgalom edényeinek, hogy rnilyen gazdag az isteni
kegyelem ajándéka.

D. Seblatter .isot).

"Kegyelmes Úristen, tartsd meg
a mi hazánkat!"

Van-e valami különleg cs mondanivalója hazánk mai helyzetében az
evangélikus keresztyénségnek ? Nem azt kérdezzük, hogy várnak-e tőle
valami sajátos szót, és hogy éppen tőle várják-e a szabadító igét Ha van
az evangélikus egyháznak valami kűlönleg es hirdetnivalója <1 magyar nem-
zet számára, akkor ezt megmondja, még ha nem is kérik s még ha nem is
várj ák tőle.

Az evangélikus keresztyénség ma nem először teljesíti azt a hivatását,
hogya szenvedő: bűnhödő és megpróbált magyar népnek hirdesse azt,
r.mire ennek leginkább van szükség e. Mindjárt a reformáció kora állította
e nehéz feladat elé. Amíg a legtöbb nyugati és északi országban a refor-
mátorok népük felemelkedésére figyelhettek munk ájuk közben, addig a
magyar reformátoroknak népük sorozatos csapása közben kellett végezniök
az egyház reformációját, és arra kellett erejük javát zánniok, hogy vígasz-
talják szegény népüket

Csodálatosan mély és dús erű az a vígasztaló szolgálat, amelyet a
magvar reformáció teljesített i.l../'\VI. század: a rnohácsi vész, a török-dúlás,
:l politikai megosztódás, a kibontakozó Habsburg-uralom magyar nemzete
javára. Ma sem kell egyebet tennünk, mint .azt elfogadni és a mi idönk
magyarja: javára tovríbbhirdetni. E szolgálat vígasztaló jellegévei függ
össze, hogy legszebb emlékeit a gyülekezetnek szánt énekekben találjuk.
Az ének volt a leg alkalmasabb eszköz, hogy az elhangzott szó tovább-
zeng-jen a magyar népben.

Szánja az úristen híveinek romlását,
Az ö fiainak, leányi nak rablását,
"ioha most el tűr i, de el nem szenvedi
\!agy szidalorn vallását

Ez a bizonyosság a kiindulás a magyar nép reformátori vigasztalásá-
ban. Nem lsten tudta netkűt, nem az lsten akaratán kiv űl szakadt a ma-
gyar népre a nyomorúság. A zúgolódás, a kétségbeesés és hitetlenség
karonfogva járt mindig egymással. Ezért küzderiek ellenük egyszerre:

/

Azért, keresztyének, ne essünk most kétségbe,
Erős bizodalmunk legyen az egy Istenbe.
Bizony majd meglátjuk szabadulásunkat
Még c földön éltünkben.

Kegyelmes az lsten, nem ver örökké rninket,
Egy szempillantásig hagyott most csak el rnink et,
ne örökkévaló irgalmas ág ából
Ismét fejemel m ink et.
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Az tehát, hogy Isten bünteti és próbálja a magy~r népet, éppenség-
gel nem jelenti, hogy az Isten elfelejtette vagy cserben hagyta. Isten népe
vagyunk, jóllehet ekkora nyomorúság van rajtunk. Isten "tisztessége" forog
kockán, ha nem oltalmazza meg híveit.

Ne mondiák azt mi felőlünk,
i logy nekünk nincsen Istenünk.'

I

De hogy mi úgy fordulhatunk Istenhez a rni nyornorúságunkbm,
mint az Ö hívei, m.nt az O "népei", ez csupáncsak az Ö irgal massáz ánat:
és atyai szerétetének a dolga, nem a mi érdemünk. Ellenkezőleg: büntetés
rajtunk a nyomorúság. "Könyörülj rai tunk, Úr Isten!" -~ ez 32 imádsáz
nemcsak azt Jelenti az ev.mgélikus keresztyénség ajkán, hogy "szánj meg
minket !", hanem ezt is, sőt elsősorban ezt: .Jrgnlmazz nekünk, bocsásd
meg bünc.nk et, vess véget buntetcsünknek!' ,

Bűnösök vagyunk, mert elfeledkeztünk Istenről, idegen isteneket "tet-
tünk sz ívünkbe", megvetettük szent ígéjét, nem szer ettük a szegényt, nem
éltünk atyánkfiai javára. Ezért nincs jogunk semmiképpen Istennel valé
elégedetlenségre. Ször nyűlkődünk, hogy meriny: jaj-t, mennyi romlást,
mennyi borzalmat tűr el az lsten végbemenni rajtunk? Míért nem ször-
nyűlködünk ' inkább a bűneinken?!

Sárok vagyunk, Uram. veled nem pör ölhetünk,
Te sz olg aid lévén, csak fejet kell haj tanuruc,
Keseredett szívből amit mostan szólunk,
.'V\eg-boc~ássad m.nckünlc.

Csak Krisztusra hivatkozhatunk. Őérette azonban teljes b.z odalom ma l
kérhetjük az Istent, hogy ne ostorozzon bennünket tovább.

Hp bűnünk érdemli, hogy nunket m.ndcltia verj,
Krisz tus igazsága azt érdemli, hogy ne veri!

Egyedül Krisztusbe fogódzik reménységünk, hogy az ls/en végs@
rendelése mégsem az, hogy elveszítsük országunkat.

A te szent Fiadért kérünk,
Légy nékünk paizsunk cs ol t almunk ,
Fúlelrnünlcben szárnyaid alatt
Hogy megmaradni tudjunk.

Elvégezték egy tanácsból,
Hogy kikergessenek orsz agunkból,
Oe azt hisszük, hogy nem értették
Felséged tanácsából.")

A reformátorok nem ismerték az afféle gondvise léshitet, amely ami
teremtett mivoltunkra, testünk vagy lelkünk tulajdonságaira és az "Iste",

örök jóság" képletre támaszkodik.

Tudom, előtted úgy mint magamtól bűnös ember vagyok,
De Kr.sztus Jézus szent haláláért nálad kedves vagyok,
Mert ö általa te fiad vagyok, örökösöd vagyole.

'i') Tanács végzés, rendelés.
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Ebből kétségtelenül az következik, hogy az evangélikus keresztyén-
ség sajátos mondanivalójából csak az tud vigasztalódni, aki hisz Krisztu -
ban, aki örül üdvösségének, és aki "érdeme nélkül" várja az lsten szaba-
ditásat. Egybefonódik, összetartozik a szenvedö magyar nép, a megpróbált
keresztyénség. a testi ínségben gyötrődő és az üdvössége felől remeg-ő
ember vígasztalása.

Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség!

Ez a refrénje az egyik éneknek. Hű kifejezése annak, hogya segít-
ségben sem lehetünk bizonyosak az üdvösség felöl való bizonyosség nélkül.

Mindezért elégtelen és alkalmatlan ez az evangélikus, ez az igazi
vígasztalás a politikusok szemében az egész nemzet megnyugtatására, -
legyen ez világos számunkra. Azonban vajjon nem arra van-e mégis leg-
inkább szükség, hogy az egyes ember megvígasztalódjék? Hiszen majd
"egyedül" leszünk, amikor szembenézünk a halállal, s amikor valóban
eljön értünk a halál. Sőt addig is miridenki maga érzi át legfájóbban a
csapásokat: családja, otthona, kenyere elvesztését. Micsoda kegyelmes
jótéteménye Istennek, hogy megvi.gasztalódhatom, megbátorodhatom, imád-
ságra serkenhetek. munkára és harcra erősödhetern egymagamban is. még-
ha elesettek, elgyávultak, erőtlenek is még népem többi tagjai!

Ezért az egyetlen hatékony vígasztalás az egyes szám második sze-
mélvű biztatás:

Tudjad, az Isten' hogy megváltott téged,
Oly igen szeret, nem akarja veszted,
Csak te őhozzá vigyed a te lelked,
Nagy reménységed.

E vígasztalás eredménye, hogy tudunk újra bizodalommal es remény-
séggel könyörögni. A magyar reformáció megtanította a magyar népet.
hogy bízzék az Istenben közbenjáró nélkül, hogy csak vigye bátran Eléje
minden szükség ét - egyedül Krisztus irgalmára hivatkozva! Ne forrassza
il szájára a imádság szavát se a rémület, se a bíínhödés jogosságának el-
ismerése! Isten ugyan valóban büntet bennünket, de nem hagyott el.

Bizodalmunk vagyon benned, felséges lsten,
Mert megmaradsz mindörökké dicsőségedben.
Ha gyötretünk bűnünk szerínt a mi testünkben.
Azért nem hagysz elszakadnunk tőled lelkünkben.

A hazánkért való könyörög ní tudás lett a gyümölcse az evang'éliomba
kapcsolódó reformátori vígasztalásnak a XVI. században. Ugyanígy va-
gyunk képesek most is imádkozni az evangélikus keresztyénség mondani-
valójának: az igazi, tiszta krisztusi üdvözítő és vígasztaló ígének hatására:

Vedd le rólunk, kérünk téged, nagy haragodat,
És újítsd meg nékünk a mi napjainkat,
Kegyelmes Or lsten, tartsd meg a mi hazánkat!

Sólyom 'Jenő.
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Lehet-e jósolni?
Zaklatott életünk egyik jellemző kóros és káros jelensége, hagy min-

denki lázas szemekkel kutatia a jövő lehetőségeit,") reszkető és cserepes
ajakkal kérdezi: mi lesz velünk? mit haz a holnap? Az aztán már ege-
szen természetes da lóg, hagy mirideukor akadnak is készséges emberek,
.akik hajlandók ezt az általános kiváncsiságot kielégíteni azzal, hagy rnin- '
den esetre használható jóslásokkal állanak az érdeklődök rendelkezésére.
'Csaknem ugyanúgy megvan ezeknek a jóslásoknak a receptje, mint aha-
gyan az eperettek is recept szerint készülnek. Egy csipetnyi r áció, egy kés-
hegynyi történelmi valószínűség, jó nagy adag képzelőerő és minél több
misztikum, Főleg F utóbbi kell a tömegeknek. így keletkeznek azok a
kéziratosan terjesztett füzetek, amelyekkel folyóiratunk, de napilapjaink is
faglalkaztak, rámutatva azokra a veszedelmekre, amikkel az ilyesfajta
mesékkel való fog lalkoz ás jár hitéletünk, de nemzeti életünk szempont-
jából is.

Ez aikalommal azt szeretnénk megnézni, lehet-e és ha igen, milyen
mértékben lehet jövendő eseményeket előre - tárgyilagosan - 'meg-
mondani.

Minden elképzelhető eseménynek van egy bizonyos valószínűsége,
aminek értékét egy -- valo.Ii - törttel szoktuk kifejezni. Ez az érték
O és 1 között V8.n, ez a két' határérték jelenti a lehetetlenséget, iHetve
a bizonyasságat. Ha valaki nem vett sorsjegyet egy tárgysorsjátékon,
akkor a nyerés valószínűsége 0, ha pedig minden sorsjegyet megvett,
akkor 1. Első esetben lehetetlen a nyerés, a másodikban bizonyos. Azoknál
az eseményeknél. amelyeknek bekövetkezése előttünk kérdéses, a való-
színűség e két határérték között van. Minél nagyabb (minél kőz elebb van
az l-hez) ez az_érték, annál valószínűbb az esemény bekövetkezése, annál
nyugodtabban lehet fagadni, hagy az esemény bekövetkezik. (Megemlítjük,
hagyafagadás csak akkor erkölcsös, ha a valószínűség 0.5, vagyis amikor
a bekövetkezés és be-nem-következés egyfarmán valósz ínű.)

Ilyen körülmények között -- gandalná valaki - ropparit egyszerű
a dof og. Mindössze az esemény bekövetkezésének valószínűségét kell meg-
állapítani és rnindjar t meglátszik, hagy mit lehet iósolni, Éppen, itt van
az egész ké rdéskomplexum ugrópontja, hagy t. i. hogyari állapít juk meg

. II valószínűség értékét?
A régi iskolás definíció szerint valószínűség alatt értettük az ese-

mény bekövetkezésére kedvező esetek számát, osztva az összes lehetséges
esetek szám ával: Amikar ezeket előre meg lehet állapítani, akkor beszé-
lünk a prioti valósz.ínúség ről. Így pl., ha feldabak egy pénzdarabot és azt
kérdezem, hagy fej, vagy' írás? akkor mindleét eset valószf nűség e egy-
farmán 0.5; feltéve, hagy tökéletesen szimmetrikus eszményi pénzdarab ..
ról van szó. A priori valószinűség ról rendszerint csak valami megszorító
feltételekkel lehet beszélni, amely feltételek szigarúan véve nem teljesül-
nek és ellen nem örizhetök. MiÍs mó dot kell keresni a valószínűség meg-
határozására.

'Legcélszerűbben tapasztalati úton, kísérletileg állap it iuk meg a való-
színűség értékét és ekkor a postetiori valósz ínűségröí beszélünk. Újabban
Mises német matematikus vizsgálatai és eredményei alapján az a felfagás
válik uralkodóvá, hagy csak ez az utóbbi - tapasztalati - mód a helyes,
sőt (ha ellentmondásokba nem akarunk keveredni) ez az egyedül lehet-
séges rnódia : il valószínüség meghatároz ásának. Lássunk egyegyszerii
példát.

"') E kis tanulmány a jóslás kérdését a matematikai-természettudo-
mányi világkép szernszög éből vizsg álja. A jövendőbelátás kérdését azon-
ban a természettudamányi vizsgálódás módszereivel nem lehet megoldani,
azért e kérdésekre más szempontok érvényesítésévei még visszatérünk.
Szer k.



• 235

. Keressük annak a valósz ínüség ct, hogyatársasjátékoknál hasznúla-'
tos számozott kockákkal (két ko ck ával egyszerre dobva) pl. 8at dobunk.
Sok dobast végzünk a kock ákkal és feljegyezzük az összes dobások szá-
mát, valamint azoknak a dobásoknak a számát, amelyeknél a két kock án
felül lévő számok összege 8. Nevezzük ezeket "ió" dobásoknak. Bizonyos .
szám ú (pl. LOO) dobás után megállapít juk a jó és ClZ összes dobások szá-
mát, ezek hányadosa a 8-as dobás relatív gYé1korisága. Ha aztán tovább
tolyta tjuk a kíscrleteket és többször is megállapít juk a relatív gyakori-
ságot, azt vesszük észre, hogy az esetleges kezdeti ingadozások után a
k ísérletek számának növelésével a relatív gyakoriság értéke rnindinkább
egy bizonyos határérték felé közeledik.' Ezt a határértéket tekintjük a
kérdéses valószínüség értékének.

Mindj*rt látjuk, hogy "ez az eljárás kissé körülrnényes, bár felhozott
példánk egyike a legegyszerübbeknek. Nem szabad azonban azt gondolni,
hogy felesleges. Példánkra még mondhatja valaki, hogy számítással rövi-
debben megkaptuk volna a valószmüséget, Ez igaz és igaz az is, hogy
ha jók (nem hamisak) a kockák, akkor nem is lesz nagy eltérés a számí-
tott és k ísé rleti úton nyert két érték között, Vannak azonban esetek,
amelyeknél csak a tapasztalatra támaszkodhatunk, a priori valósz inűség ről
szó sem lehet.

Ilyen pl. az a kérdés, hogy valaki meghal-e a következö évben, vagy
. pl. .5 éven belül, vagy sem. Ezt az egyes konkrct esetre nem lehet ki-

számítani; így az, hogy egy meghatározott személy, moudjuk X. Y. él-e
még egy év mulva, mindig nyilt kérdés marad. A bíztosttótarsasazok
mégrs végeznek ilyen szánutásokat, amikor életbiztosítási feltételeiket
megállapítják. Az őszámításaik azonban sohasem egyes esetekre, hanem
nagyszámú sokaságokra vonatkoznak. Statisztikai adatok alapján meg·
áilap iti ák minden korú, nemű, életkörülményü emberekre az elhalálozás
relatív gyakoriságát es ez alapon meg tudják mondani, hogy pl. 100.000
ezészsézcs 20 éves férfi közül G év mulva mondjuk 95.700 él még. Ezekben
a halandósavi táblázatokban, minthogy nagy számokra vonatkoznak és az
ujabb tapasztalatok szerint állandóan javítják azokat, kevés lesz a tévedés.

_ ~ _HLrrlár lehet jósolni. csak nem egyes esetek et. A konkrét esetekben meg-
nyilatkozó teljes szabadság fölött nagyon érdekes, de le nem tagadható
és megfellebbezhetetlen törvény uralkodik: a nagy számok törvénye. Minél
nagyobb számú adat szolgál a következtetés alapjául, ann ál. k isebb lesz
az eltérés a megjósoll és a tényleg bekövetkezett esemény között,

Bayes angol matematikustol származik a két jellemző mennyiség.
(nagy szám és eltérés) közötti összefüggés meg allapitása. Ha azt akarj ul"
hogy az eltérés kevesebb legyen egy századrésznél, akkor legalább tízezer
adatra van szükség; de már egymillió adat kelé, ha ezredrésznyi pontos-
ságot akarunk elérni. Míndenesetr e sok adatot kell összegyüjteni, vagy
sok kísértetet kell elvégezni.

Ez alapon ítélhetjük meg tárgyilagosan cs helyesen a jóslások értékét.
A jóslásokat rendszerint arra alapozzák, hogy valaki ezt, vagy azt az ese-
ményt megálmodta. A jóslat értékének megállapításához igen tekintélyes
adatgyüitósr e lett volna szükscg. Fel keltett volna jegyezni az illető ösz-
szes álmait legalább is 30' évre visszamenőleg. Ennyi idő alatt jön ki a
megbízható jósláshoz szükség es szám, még ha feltesszük is, hogy az illető
m inden éjjel álmodott, miudegyikre visszaemlékezett és mindegyiket fel-
jegyezte. Fel kellett volna jegyezrri a beteljesedett álmokat is. Ez a két
szám adná meg a beteljesedett álmok relatív gyakoriságát és ezt tekint-
hetnénk az éppen kérdéses álom beteljesülése valószínüségének. Szeretnénk
látni azt a jóst, aki álomból való jóslását így megalapozta! De még ha
megtette volna, még akkor is vannak bizonyos további aggályaink.

Jó pár évvel a mostani világháború előtt, amikor az akkori béke-
állapotok még meglehetősen szilárdaknak látszottak, igen érdekes tanul-
mányt olvastum : "A következö negyedszázad·· volt a címe. Magyárország
népesedési, gazdasági, tanulmányi és egyéb statisztikai adatai atapján ki-
számította a szerzö, hogyan várható a viszonyok alakulása a következö
25 évahItt. Igy pl. k i volt számítva az is, hogy bizonyos években hány
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éves nők mennek majd férjhez nagy. többségben és több efféle. Nagyon
tanulságos volt ez az olvasmány, amely világos okf ejtéséve! alig hagyott
helyet a kételkedésnek. Azt talán ernltteni sem kell, hogy m indezek a
jóslások (hiszen azok voltak) a nagy számok törvénye mellett arra a Iel-
tevésre támaszkodtak, hogy az élet természetesen halad tovább nagyobb
külső megpróbáltatások nélkül. És itt van a másik nagy tanulság. Közbe-
jött a második világháború és felborított mindent. Semmi sem történik
úgy, ahogyan azt a ,tanulmány megjósolta. Felvetett kérdésünk szernpont-
j ából igen érdekes jelentése van ennek.

Attól eltekintve, hogy anagy számok törvényére alapozott jóslás
sem mond semmi bizonyosat az egyes esemény bekövetkezésére, azt látjuk
ebből, hogy jöhetnek nem várt események, amelyek a normális vi zonyokra
különben érvényes jóslásokat nagyban is kétségessé teszile Eleven bizony-
ságául annak az ismereteliméleti meg állap itásnak, hogy "nem minden igaz,
ami kiszámítható".

Röviden ezeket szeretnénk az alkalmi jóslátok szerzőinek, olvasóinak,
vagy hallgatóinak és terjesztőinek szives figyelmébe ajánlani. .

Dr. Ilukooseky Ferenc.
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Könyörgés.

Benned bízunk, aki minden teremtménynek életet adtál s megnyitot-
tad szemiinket, hogy megismerjünk Tégedet. Te alázod meg a kérkedők
gőgjét, a pogányok ármányát Te teszed csúffá, felemeled az alázatosakat
és megalázod a gögöseket, gazdaggá teszel és szegénységbe taszitasz,
megölsz és életet adsz.

Könyőrgünk Hozzád, Urunk, légy segítségünk és oltalmazónk! i\ifentsd
meg, kik kőzülünk bajba kerültek, könyörülj az elny omott ekon, emeld fel
az elesetteket, mutasd meg Magadat a Hozzád esedezőknek, gyógyítsd meg
él betegeket, térítsd meg Magadhoz néped tévelygő tagjait, elégítsd tneg
az éhezőket, szabadítsd ki loglyainkat, állítsd helyre a gvengékéi, vigasz-
ta/d a kicsinyhitűeket! Hadd ismerje meg minden nép, hogy Te vagy egye-
dül lsten és hogy Jézus Krisztus a Te szolgád, mi pedig a Te néped és
legelődnek iuhe! vagyunk.

(Őskéresz[yén imádság a római gyülekezet leveléből,
melyet Kr. u. 96 iéién. a kot intusi gyülekezethez intézett.
.Kiterto kéréssel és könyörgéssel imádkozunk, - írja a levél-
ben Kelemen, aki azt a hagyomány szerint megszövege-zte,-
hogy a mindenség Teremtője választottainak megszámlált sere-
gét szeretett szolgája, Jézus Krisztus által az egész világon
sértet/eniil őrizze meg.")
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"Van-é a Magasságosban értelem?",
A magyarság létet s vele együtt az egyes ember megmaradását kér-

désessé tette a népek most dúló világcsatája. Amíg csak messzirő! érkezett
hírek alapján értesültünk véres borz.alrnak r ó l,' eltaposott népek. halál-'
harangjai nem igen váltottak ki bennünk félelmet s aggodalmaskedásunk
is legtöbbször megrekedt a felszínes sajnálkozás semmitmondó közhelyei-
ben. Most tűnik ki, hogy nem készültünk fel testileg, de legfőképen lelkileg
a mai események férfias fogadására és legyűrésére. S éppen ebben \ az
utóbbiban rej lik kapkodó tanácstalanságunk sz ívegyök er c Egyénileg, sze-
mélyes biz tonságunk vagy veszélyeztetettségünk .szemszövcbö! néztük
messziről és fogadjuk közelről az eseményeket. A legtöbben ma sem arra
gondolnak, hogy a magyarság életfája lehetőleg életképes állapotban
k er üljőn ki a világzivatar rohamozó fergetegéből, hanern csak azt a jelen-
téktelen ágacskát dédelg etik, mely "csekélységüket·; jelképezi. A bajnak
az igazi gyökere mégis abban van, hogy az emberek és a magyarság
egésze még ma sem befelé tekint s nem a "belső ember" erejét táp lalia,
ellenállóképességét fejleszti, hanem az anyag,' a ma téri a, :1 cókmók ke-
vésbbé veszélyeztetett helyre szállítása lett elsőrendű szívüggvé. Nem akar-
juk ezz et Ieértéke!ni senkinek a vagyonkáját, mclyet talán nehez eir kupor-
gatott össze apránként egy egész életen át. Mélységes részvéttel tekin-
tünk azokra, akik mindenüket elveszítve, talán szeretteiktől is elszakítva
puszta életüket menekítették s munkahelyük ról elüldözve kínzó biz ony ta-
Ianságban vannak. Sorsuk több, mint egyéni tragédia, szenvedésük egés7:
népüiik, nérnzetünk Daja. De sajnos, nemcsak ilyen menckül tek vannak.
Városunk uccá.n és mulatóhelyein naponként igazolva látjuk ennek a tétel.
nek a hélyességét. Egyes idejében áttelepedő, "jószimatú" m euekültck sok
mindent megmentettek s amikor így biztosítottak egyéni létüket, szállást
és bútort is "igényeltek" maguknak, akkor m intha mi sem történt volna,

mintha Budapest kapuit nem is döngetné már az ellenség, a magyar népet
fenyegető veszedelem nem lenne leg alább.s akkora, mínt egy hónappal
megelőzőleg, '_. új otthonukban folytatják a maguk lápvirág életét és
az unalomból a mámorba "meneIWlnek". Aki pedig még nem tapasztalta
meg saját bőrén a bor zalmakat, egyéni kis pecsenyéjét sütőgeti és a sze-
mélyes bosszú lassan, de annál biztosabban bomlasztó gondolatvilágában
vegetál. Vagy azzal vigasztalja önmagát és másokat is, hogy "senki sem
eszi a levest olyan forrón, ahogyan megfőzte".

Nem először hangzanak el ezek a vádak a magyarság egésze felé.
Ennek a folyóiratnak a hasabiain ismételten arra akartuk nevelni a ma-
gyar nép értelmiségi 'rétegét, hogy bűneinek tudatában lássa meg végre
Istenben necsak a szerető mennyeí Atyát, aki jóságosan elnéz a bűnök
fölött, hanern az ítélet Istenét is, aki künéletlenül lesujt a bűnre, ha meg-
telt haragpohara. Nem akarjuk ezzel a felelősséget k iz áró lag egy társa-
dalrni osztályra hárítani. De ha vallotta volna legalább ez a magyar réteg
azt a közhellyé vált, tehát nagyon fontos igazságot, hogy a közösségen
belül mindenki felelős a másik tettéért' és a közösség bűnében mindenki
osztozik, akkor vállalta volna a kovász szerepét. Neki kellett volna r á-

mutatnia a nemzet testének gennyes sebeire és rosszindulatú daganataira.
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Neki kellett volna önmagán elkezdenie az egyetemes magyar pönitencia-
tartást és minden magyar kérdést, történelmet és politikát Isten oldaláról.
nézni. "A minőség forradalma" azonban elmaradt. Talán mert elindulása
volt nemcsak félszeg, de elhibázott is, hiszen önmagából, az ember olda-
láról nézett minden magyar kérdést. Nem akarta meglátni és így nem is,
adhatta tovább a bizonyságtételt: nincs külön világi és kiiJön vettésos
történelem, mert nincs külön proterr és külön valIásos é/~t. Csak egy élet
van s annak köz éppontjában a kereszt áll. Csak egy történelem van, amely-
nek irányitója a világ és így a magyarság Teremtője is, aki mindenkit
sz ámadásr a hívhat bármely pillanatban; de ennek a történelemnek a végén.
bizonyosan.

A keresztyénség lépten-nyomon bizonyságot tett erről. A magyar'
evangélikus középosztály felé ez a folyóirat is. Hirdette a történelem Urát
és megtérésre hívta értelmiségünket magyar bűneiból is. S amikor most
nem egy oldalról elhangzik az örök kérdés: ,'yan-e lsten, hogy mindezt
tétlenül nézi?" - megint csak arról kell szólnunk, hogy igenis van, Sőt
épen ez a ránkszakadt temérdek szenvedés és nyomorúság legjobb bizony-
sága annak, hogy van Isten. Akkor kellene kételkednünk tevőleges létében,
ha büntetlenül maradna rnindaz a magyar vétek, mely belénk fúródott a

,multban és emészti, sorvasztja a nemzet testét még ma is. Ez az lsten"
azonban nem nyugvó Eszme, kieszelt Gondviselés, akit elő lehetne rárici-
gálni, amikor bajban vagyunk, hanem az emberek és közösség ek megíté-
lö]e, a haragjában cselekvő Isten. Tud arról, ami körülöttünk és velünk
történik, mert Ö akarta ezt és épen így. Az értelem segítségével hiába.
boncolgatnánk ezt az életkérdést. A hit szeme azonban meglátja azt is,
hogy mögötte nemcsak a bűn büntetése húzódik meg, hanem lsten bún-
bánatra, megtérésre hivó szava is. Egyetemes magyar bünbánatra és meg-
térésre van szűkség! Ez a mcstaní szenvedés értelme, Cikkünk bevezető
sorai arra mutatnak, hogy az eddigi szerrvedés még nem hozta meg gyii-
mölcsét s Ady szavai időszerűbbek, mint valaha: "Mikor az átkok átka zúg,
milyen hazug a szenvedés: s a szenvedés milyen kevés:' Ogy látszik, hogy
még kevés volt a szenvedés, mert hiányzik a megtérés. Addig pedig nincs
megáll ása az ítéletnek!

De ha csak ez a szenvedés értelme és célja, ha a kegyelem idejét
nem használtuk ki és most jogosnak, igazságosnak, értelmesnek kell tarta-
nunk lsten nunden fenyítését, akkor vari-e értelme a további ellenállasnak
s nem kellene-e akkor inkább talán megrövidítenünk a szenvedés tarta-
mát? S nem kell-e inkább Ady pesszimista szavaiba belenyugo dnunk :
"Hiába minden, mind lehullunk, húz a Halál-tó: elveszünk." Nem lsten
ellen küzdünk-e, amikor a bolsevizmus ellen végsőkig fokozott erővel
harcolunk? Semmiesetre sem! Mert a bolsevizmus magában véve még nem
lesz istenes eszközzé azzal, hogy Isten eszközül használja fel ellenünk.
A legfontosabb pedig, hogy az egységes ellenállással ma már a kegyelmi
időért harcolunk. Isten eddig hagyott kegyelmi időt a megtérésre, bár
eddig is eleget sujtott bennünket és az egyes embernek ma is módjában
áll a megtérés. Az egyetemes magyarságnak azonban ma már ki kell har-
colnia Istennél a kegyelmi időt, hogy megtérhessen. Ezért kötelessége ma'
minden magyarnak fokozott erővel dolgoznia és a végsőkig menő elszánt-
sággal heteelnie nem magáért, hanem azért a kegyelmi időért, tnelvbers
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a magyarság még Istenhez fordulhat és az Ő kegyelmében bízva hívő
lélekkel várhat döntésére.

Igy látja meg a hívő ember a Magasságosban az értelmet. "Mert én
tudom az én gondolataimat, ruelyeket felőletek gondolok, azt mondja az
Dr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget
adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem és ... imádtok engem, és
meghallgatlak titeket" (Jeremiás 29, 11-12). Azért "vessetek magatoknak
ig azságra ; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szán-
tást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét
adja néktek" (Hóseás 10, 12).

.
IR O K,

Pálfi lVliklós .

KONYVEK

,.
't

Baráth Tibor: Az országépítés
filozófiája a Kerpetmedencében. :.-.
Kolozsvár, 1943. 228 lap. - A lap-
korlátozás miatt nem foglalkozna-
tunk értéke és érdekessége szerint
e könyvvel. Úttörő a "magyar sors,
tudomány" vonalán. Ez a magyar
történetl, mitoszt (az országesz-
ményt) és az örök magyar politikai
eszményt dolgozza ki. A könyv
végigvezet a kárpátmedencebeli
országépítés történetén, ilyen feje-
zetekben: a Kárpátmedence magyar
vezetés alatt, a török hatalom túl-
súlya, a keleti németség uralmi ld-
sérlete, stb. A könyvnek vezető té-
tele, hogy a Kárpáttér önálló állam
alkotására hivatott,. és a Kárpat-
medencében csak az az állam lehet
tartós, amely központi elhelyezke-
désű és az egész térséget kitöltí.
Konklúziója pedig az, hogy "mind-
azok a népek közül, amelyek a
Kárpattérben valaha is megfordul-
tak, a legnagyobb dinamizmusról és
a, leg megbichatóbb középeurópai
magatartásról a magyar nép tett
tanúságot", ezért "nyilvánvaló, hogy
Középeurópa stabil politikai rendj é-
nek a magyar vezetésű medence-
állam az egyik legfőbb kritériuma".

S, J.

Bucsay Mihály: Belényesi Ger-
gely, Kálvin magyar tanítványa.
Budapest, 1944. 115 Iap, - B. G. az
egyetlen magyar, aki bizonyítha-
tóan személyes kapcsolatban állott
Kálvinnal. ,Itthon Nagyváradon hu-
manista műveltséget szerzett, oda-
Joint pedig Strassburgban és Páris-
ban tanult. 1543-ban ismerte meg
Kálvint,és 1544-ben Genfben be-
szélt vele. Hazatérve, nyoma vész.
A szerző azonban f'eltevésszerűen
Szegedi Gergely debreceni ref orrná-
torral azonosítja, e feltevését kűlön
tanulmányban fogja közreadni, S. J.

Török Gyula: A zöld köves gyű-
rű. Budapest, Franklin Társulat. -
A korán elhunyt nagy ígéretű író-
nak egyik kiváló regénye új kiadás-
ban: egy hivatalnok sorba került,
elszegényedett nemesi család törté-
nete. Török Gyula kiváló jellemző
erővel rajzolja meg a kisváros vi-
lágát, megyei urak és feltörekvő
kispolg árok életét. A polgári sorba
beilleszkedő, nemesi rang j át rej tve
tartó hivatalnok alakja ugyan alig-
ali:;;- található meg a magyar élet-
ben, viszont a mostani magyar sors-
helyzetben egy új magyar életforma
nemesveretű példaképévé lehet. Tö-



Kérjük olvasóinkat, hog-y esetleges címváltozásukat azonnal
közöljék a kiadóhivatallal, valamint, hog-y a rendkivüli viszo-
nyok miatt esetleg- elkallódott számokat reklamálják ugyancsak
a kiadóhivatalnál, hogy azokat pótolhassuk.

A "KERESZTYÉN IGAZSÁG" megjelenik havonta, Előfizetési ára egész
évre JO P, félévre 5 P, egyes szám 1 P. - Csekksz ám : 45.031. - Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal: Sopron, Arany) ános-u, 9. - Felelős szerkesztő és
kiadó: Lic. Dr. Karner Károly. - Közlemények utánnyomása a szerkesz-
tőség engedélye nélkül tilos. - Nyomatott: Baress-Nyomda, Uzsaly és

Koncz (Harangszó nyomdája), Győr, Andrássy-út 24.
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rök Gyula regénye az új abb magyar
regényírás számon tartandó, értéke,
kincsei közé tartozik. K,

Győrffy Béla: Kunst Irén emléke.
Gyó r, H)44, az Ev. Misszióegye"ület
kiadása. - Tíz évvel ezelőtt halt
meg 1< unst Irén, az első magyar
evangélikus misszionar.usnó. Halá-
lának évfordulója alkalInából' ezen, a
szerkesztö, Győrffy Béla által ügye-
sen összeállított emlékkönyv fel-
eleveníti szolgálatát és hasznos elő-
adási anyagot gyüjt össze missziói
esetek, összeiöve tclek stb. számára,
A füzetből Kunst Trén életrajzán kí-
vül ki kell emelni a külrnissz ió je-
len helyzetéró l, valamint a kínai
misszió ról köz ölt cikkeket. - K,

Szerb Anna: Egyedül lsiennel!
Siófok, 1944,' - Elza testvérnek,
egy sokak számára példaképpé és

\ erővé vált keresztyén testvérnek
németből fordított életrajza, vala-
Illint .,bizonyságtételei;', Köztük
Vigries Ciprián csodálatos munkál-
kedásának Elza testvér által meg-
írt rajza, - Szenvedések és meg-
próbáltatások idején bizonyára so-
kan találnak e köriyvben erösítést
és bátorítást. K.

Ruffy Péter: Egyszerű családból
származott, Budapest, Frank l:n Tár-

sulat. - A "jó családból" származó
fiatalember megismer egy rnunkás-

családból származó leányt, viszonyt
kezd vele. majd elveszi. Rokonsága
szét akarja választani őket. de a
férfi razaszkodik választottj ahoz.
Ezt a mindennapi, de sokszor 1'0-

rnantikusnak érzett történetet a
szerző arra használja fel, hog-y ké-
pet raj zolion az öntudatos rnunk ás-
családról is, meg a "jó csa lűd'i-róf
is oly módon, hogy lehetőleg 'egyi-
ket sem idealizálj a, K_

Bohuniczky Szefi: Szeeény em-
ber. Budapest, Franklin Társulat. -
Az írónő, aki eddig a polgári élet-
ből vette regényeit, most új témát
választ a nagybirtokos cselédségé-
nek a köréból. Asszonyszemmef
próbálja megeleveníteni a cseléd-
sorsot a nélkül, hogy rajza mé-
lyebb re hatolna. Népieskedését is
erőI tetettnek érezzük. r.

Petőfi Sándor: János vitéz" Bu-
dapest, Franklin Társulat. - Petőfi
halhatatlan "János vitéz-r-ét, a ma-
gyar költői géniusz egyik legcsodá-
latosabb, öröklee eleven alkotását a
Frankl in-Társulat új, olcsó kiadás-
ban bocsátotta közzé. Örülünk en-
nek a tetszetős új kiadásnak és sz ív-
ből kívánjuk, hogy megtalálja útját
mindenhova, ahol Petőfi mesevilá-
got rajzoló gflzdag fantáziája fel-
üdülést és kikapcsolódást adhat. r,


