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EGYOTT ISTEN ELÖTT
"Az'; Úr

a te Istened 1"

••És szólá lsten mindezeket az igéket, mondván: Én, az nr, vagyok
a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatnak
házából. - Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és teljes erődből. És ezek az igék, amelyeket e mai napon
parancsolok néked, legyenek a te szívedben." (II. Mózes 20, 1-2; V. Mózes
6, 5-6.)

Gyermekkorunktói fogva belénk rögződött, már-már elkopott szavak.
A tízparancsolat bevezet6 igéi s talán éppen ezért van olyan rossz hitelük.
Hiszen a parancsolat szó azonnal azt juttatja az ember eszébe, hogy olyan
valaki is igényt tart rá, aki nem a cselekedeteit, hanem a szívét-lelkét,
az egész embert akarja. Mert e földön sokan és sokféleképpen tartanak
ránk igényt s ezt nem is talál juk lényegében terhesnek. De ha lsten lép
bele életünkbe abszolút igényével, abban a pillanatban berzenkedni kezd
bennünk a kétes szabadság utáni vágy, mert Vele nem élhetjük a mi olyan

szépen kitervezgetett "nyugodalmas" életünket. S nem is vesszük észre,
hogy a bűn őrülete diktálja ezt a berzenkedést, a bűn, a Sátán féltékenykedik Istenre, mert szeretné karmai között dédelgetni mindazt, amire Isten
tart igényt.
Isten azonban nem hagyja lábbal tiporni jogait, hanem minden akar
lenni mindenekben: "Én, az Úr, vagyok a te Istened"! Nem valamilyen
dogmának vagy metafizikai "tényálIadéknak" a helyesléséröl
van itt szó,
hanem arról, hogy igazat adunk-e Istennek, amikor azt mondja, hogy O
a mi Urunk és hisszük-e ezt akkor is, ha úgy tetszik, hogy elhagyott
bennünket. Döntés elé á/lft, de úgy, hogy O méris döntött mellettünk,
és most minket kérdez, hogy hisszük-e ezt és nyugodttá teszi-e ez a döntés szívünket "Egyiptommal"
szemben. Isten gyermekei is ismerik a félel-:
met, tanácstalanok és gyengék, mert ebben a világban élnek és ez a világ

nem változott. A kegyelemnek ez a két szava: "a te Istened" - azonban
éppen azt akarja mondani, hogy nem vagyunk egyedül, velünk az úr
és csodás hatalma.
Mert ezt a melIékmondatot: "aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatnak házából", - nem tekinthetjük "melIékesnek", ha nem
akarjuk a parancsolatokban megvetni és semmibe venni lsten kegyelmét
és szeretetét. Egyiptom az emberi önbizalom és öndicsőités
megtestesitője
az Irás bizonysága szerint. Akár a piramisokra és a harcikocsikra, akár
Egyiptom vallására és bölcseségére gondolunk, mindenképen olyan hatalommal álIunk szemben, melytől nem vonhatjuk meg csodálátunkat.
Az frás
azonban arról is tud, hogy ez a rendkívül tehetséges nép csak önmagában
bizott. Éppen ellenkezője Izráelnek, melyet lsten kegyelme és irgalmassága teremtett és hordozott. Egyiptom erős, Izráel gyenge és elesett, az
rnűvelt, ez együgyű, az uralkodni látszik a földön, ennek csak lsten jutott
örökségül. Hogyan állion meg Izráel Egyiptom hatalmával szemben, ha
feltámad elIene? Balga kérdés, mely nem hisz Istenben! Isten megvédte
népét Egyiptom minden "ördögévei" szemben. Izráel hitt lsten csodatevő
hatalmában s ezért lett győztes, de valahányszor eltért ettől a hittől,
mindannyiszor kérdéses lett számára a megszabadulás ténye. Sakkor
visszakívánkozott Egyiptom húsosfazekaihoz, annak bölcsesége, lovai és
harcikocsijai után sóvárgott. Ha nem akart, vagy helyesebben nem tudott
az egy Istennek szolgálni, akkor többeknek lett rabszolgája. Ez volt a
sorsa az Újszövetségben a "lelki Izráelnek", Krisztus Egyházának is.
Miért lázadozik a mai ember olyan szenvedélyesen Istennek' ezen
csodatette elIen ? Mert igen 'közel férkőzik ebben Isten a mi emberi "jószándékainkhoz",
ami nem egyéb öndicsőítésnél. Mert belelép életünkbe
és ott nkar lakozni, ahol mi "Egyiptomnak" készítettünk lakást: a sztvűnk-
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ben. Ne gondold, hogy rád ez nem vonatkozik,
csak a "gonosz szlvűekre",
és ne ítéld el idő előtt a másikat! Te is bosszankodol
Isten csodatettén,
téged is zavar "felfogásodban",
elképzeléseidben
és "jószándékaidban".
Te is .Egyiptomok"
felé sandítasz sokszor és talán már el is adtad szívedet valamilyen "istennek".
Mert számunkra
ott van Egyiptom,
- a bölcseség, a hatalom, mely elvarázsol
és uralkodik felettünk, ott van a mi "istenünk", - ahol a szívünk van. Azért mindenki gondolja
meg és vallja be
Isten előtt, hogy hol vannak az "istenei". Mert ezzel adunk igazat Istennek, Az első parancsolatot
csak akkor töltjük be és csak akkor tudjuk betölteni a többi parancsolatokat,
ha igazat adunk Isten uralmi igényének,
itéletének
az .Egyiptornok"
fölött, hiszünk ígéretében,
és a mai naptól
fogva szívünkben hordozzuk
igéit. Nem önmagunkat,
hanem Istent szeretjük teljes szívűnkból,
teljes lelkünkből
és teljes elménkből.
Csak benne
bízunk a világ minden ördögévei szemben. Az első parancsolatot
és utána
a többit nem lehet cselekedetekkel
betölteni,
hanem csak szívvel, hittel.
Egész lényünket,
rnindent Isten kezébe kell leraknunk,
Aki hisz Istenben, az döntött mellette, s aki hisz, annak minden megadatik; aki pedig nem hisz, attól az is elvétetik, amije van. Mert az lsten
mellett döntés naponkénti
halálunkat
is jelenti a világ, az .Egyiptornok"
számára
és naponkénti
új élet kezdetét eredményezi
Istennel Istenért.
Ebben

a hónapban

kér jUnk bocsánatot

Istentől,

hogy

nem láttuk meg parancsolataiban
kegyelmének
-ir ántunk való szeretetének
kimeríthetetlenségét;
hogy
csodájában
és más csodák felé tártuk ki szívünket;
adjunk

mélységét
és
nem hittünk

hálát Istennek,

hogy Ö hajol
az Ö szolgálatára;
szemben;
hogy
megújulva;
könyörgjünk

le először hozzánk
és kiemel a világ rabszolgaságából
hogy bízhatunk
benne e világ minden ördögévei
a benne való hit által új életet nyerünk
naponként
Istenhez,

hogy állítsa szívünket
és elménket az Ö országa
és embertársaink
szolgálatába;
- hogy bizonyítsa
meg az egész világnak lelkeket és népeket megtérésre
hívó törvényét
és evangéliumát;
- hogy fordítsa
felénk
szabadító
kegyelmét
és ne engedjen
elveszni az istentelenség
útján.
úr lsten, mennyei Atyánk! Bevalljuk előtted, hogy nyomorult bűnösök vagyunk. Tudjuk akaratodat,
de annak betöltésére
bizony mindig
gyengék vagyunk. Nagy akadály a test és vér. Az ős ellenség, az ördög
sem ha~y békességben
minket. Ezért Hozzád könyörgünk.
Áraszd ki
Szent Lelket szívünkbe, hogy szilárdan higgyünk
és a Te Fiadban, a
Jézu'! Krisztusban bizakodjunk,
az Ö szenvedésével
és halálával vigasztaljuk magunkat, Biztass, hogy Általa mínden bílnünkre bocsánatot nyerünk.
Cselekedd, hogy szent akaratodnak
engedelmeskedve
éljünk ezen a földön,
s így a te kegyelmedből a Jézus Krisztus által boldog véget érjünk. Ámen.
(Fian imádság.)

-az

Én vagyok az Alfa
aki van és aki

o-,

és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja
vala

és aki eljövendő,

a Mindenható.
(Ján. Jel. 1, 8.)
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Tessedik gazdasági reformmunkája.
Másfél évszázad
távolából
Tessedik
Sámuel, a tudós szarvasi
pap
életművére
tekintve, annak úttörő gazdasági
eredményeire
figyel fel leginkább a mai idők embere. És méltán. A lelkipásztor
százszámra
kidolgozott egyházi beszédei, melyekben
Istennek a természetben
látható műveit
dicsőítette,
ma már nem esengenek
vissza többé; nem elevenhatóeró
mar
pedagógiája
sem, mely a f alusi ifjak ezreit nevelte önálló gondolkodásra,
a természet
nagy Teremtőjének
igaz ismeretére,
értelmes, józan és munkás
életre; jórészt meghaladott
immár az a mód is ahogyan - az önzetlen
segírés soha nem fáradó
buzgalmával
a falusi társadalom
életét a
sötétségből
kiragadni
igyekezett.
De kézzelfogható,
gyakorlati
alkotásai
mindmáig
a realitás
erejével
hatnak:
ha a tiszántúli
paraszt
élvezheti
zöldségeskertjének
és gyümölcsfáinak
termését,
ha hasznot húzhat sivár
szikesekből,
'ha szántóföldi
takarmánnyal
jászIon tarthatja,
okszerűbben
gondozhatja
jószágát
s munkája
közben
megpihenhet
az akácfa
hűs
árnyékában
- mindebböl,
kihunyta
után százhúsz esztendővel
is, méltán
kérhet döntő részt Tessedik tevékeny
szelleme.
Nehéz dolog egy részt kiragadni
az olyan sokoldalú
ember működéséből, amilyen Tessedik
Sámuel volt; a pap, a nevelő, a falukutató,
a gazda munkája egy töröl fakadt s egyetlen egységgé
forrt össze lelkében. A dolgok ilyen egységben
látására
talán az a szilárdan hangoztatott
meggyőződése
a legjellemzőbb,
"hogy a paraszt
a természet
dolgainak
helyesebb ismerete nélkül sem jobb, felvilágosultabb
ember, sem derékabb
földműves
és polgár, sőt tevékenyebb
keresztyén
sem lehet az eddiginél,
mert ilyen ismeretek
híján rnunkája,
szorgalma,
sőt hite, Istenbe
és a
gondviselésbe
vetett
bizodalma
gyakran
nem egyéb puszta babonánál".
S nemcsak vallotta mindezt, de bátran I-e is vonta a konzekvenciákat:
az
elhivatottság
érzésével
vállalta magára
a népapostol
sokfelé ágazó feladatait.
Egyház,
iskola, - fa-lu és gazdálkodás
kérdéseire
egységes
magatartással
válaszolt,
az emberbaráti
érzésektöl
áthatott
felvilágosodás
szellemi attitűdjével.
Testestől-lelkestől
a XVIII. század, a "siecle de la
lurniere" *) fia volt, a nélkül, hogy azevangéliumtól
eltávolodott
volna:
Isten adományainak
észszerű
felhasználását
sürgette
a köz javára,
az
emberiség
boldogulására.
A józan észben, a Szentírásban
és a mindennapí
tapasztalatban
látta minden jónak
és hasznosnak
forrását;
hangoztatta,
hogy Isten sáfárjai
vagyunk
a földön, a gondviselés
kincsekkel
ajándékozott
meg bennünket,
ott vannak
azok a Ikezünkben
és a fejünkben,
csak tudjunk
élni velük. S ehhez képest maga is az értelem segitségével,
önálló vizsgálódás
révén tette magáévá és sugározta
szét a felvilágosodás
vívmányait
arról a helyről, ahova öt Isten állította.
Itt, az alföldi falu gazdagon
megáldott
földjén Istennek a' természetben látható adományaiban
s főleg azok észszerű ferhasználásában
találta
Tessedik legfőbb gyönyörűségét.
Itt mutatott
neki legszélesebb
tevékenységi területet
a szűkség is: józan utilitarizmusa
s a tapasztalás
hamar
rávezette,
hogy a természeti
javak r acionáiis kiaknáz ása, az anyagi jólét
előmozditása
a legsürgösebb
lépés a parasztság
felvilágosul ása s egyben
*)

=

a felvilágosodás

százada.
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az ország boldogulása
felé. Bármennyire
távol állt is a feladat
a lelkipásztor
sajátos
teendőitől,
nem riaszthatta
el öt, akinél jobban
kevés
·kortársat
hatott át a közjóért
való lelkes buzgalom. Még ha a gazdasági
élet teljesen idegen lett volna számára, akkor is követte volna lelkiismerete szavát és népboldogító
hajlamait,
hiszen - mint maga írja 'önéletrajzában - valósággal
fájdalmat
érzett, valahányszor
nem tudott segíteni
a bajokon
és hiányokon;
kűlönben
is gyávaságnak
tartott
minden megtorpanást
bármilyen
akadályok
előtt. De gyermekkorának
falusi környezete nem maradhatott
hatás
nélkül fogékony
lelkére:
szülei is korán
kedvet ébresztettek
benne a kertészet
és a gazdálkodás
iránt. Már ifjúságának Pozsonyban
töltött
évei sok alkalmat
adtak neki arra, hogy az
iparosok
és kereskedők
munkáját,
szokásait megismernesse
; az élesszemű
megfigyelés
és jó emberismeret,
Ikésőbbi tevékenységének
két alappillére,
már itt kezdett bontakozni
lelkében. Gellert rnűveit olvasva, tovább gyarapítja
természetrajzi
és gazdasági
ismereteit;
Debrecenben
Hatvani
professzor
természettudományi
előadásai
kötik le érdeklődését;
s a lappangva is egyre erősbödö
hajlamokat
egyszerre
tudatosítja,
aktív hatóerővé fokozza
németországi
útja. A fiatal teológus
nemcsak
papi és
. Hevelő hivatására
készül Erlangenben,
hanem szorgalmasan
látogatja
a
kézművesele
műhelyeit
is, s nem tudja eléggé becsülni a hasznot,
amit
munkájuk
a közösség re, az á,lIamra nézve jelent. Jénában
megtanulja,
rnit tud tenni az emberi kéz ármentesítéssel
és mesterséges
öntözéssel
a
gazdálkodás
fellendítése
érdekében;
Berlinben megismerkedik
a hajózható
csatornák
előnyeivel, s a porosz főváros környékén
ámulva látja az árnyas
erdőket
hajdani pusztaságok
helyén. Lehetetlen,
hogy eszébe ne jusson
hazája,
ahol "nagy
termékeny
földek
mérföldnyi
szélességben
pusztán
hevernek,
senki sem termel rajtuk
gabonát,
nem tart jószágot
sem, S
puszta vagy mocsár terpeszkedik,
ahol népes falvak vagy városok
virágozhatnának".
A filantropikus
eszméktől áthatott,
embertársai
nyomorúságát
fájdalmasan átérző
fiatal, 25 esztendős
Tessedik
számára
a felvilágosultság
tündöklő
leülföldi példái után valóban
megrendítő
élményt
jelenthetett
IlZ a sötétség,
melyben szarvasi tót hívei éltek. Pedig nem minden átmenet
nélkül csöppent a Tiszántúl elmaradott
vidékére:
mielőtt Szarvasra
került
volna, a nógrádmegyei
Surányban
a Sréter-család
lelkésze
volt, s itt
alaposan
kitanulmányozhatta
a magyar
földesurak
életmódját
és gondolkedasát.
Érzékeny
lelke mégis szinte megdöbbent
a józan értelemnek,
a közjót tekintő
morál nak és az igazi, cselekvő keresztyénségnek
azon
a hiányán,
melynek
nyomában
tudatlanság,
megrögzött
bizalmatlanság,
babona és előítélet sötétséggel
és nyomorral
töltötte
meg a békésmegyei
paraszt rnindennap i életét.
A falusi élet csöndes
egyszerűsége
és idilli nyugalma
helyett
a
sürgős közhasznú
teendők egész légiója várt az olyan f'áradhatatlan
pásztorra, amilyen Tessedik
Sámuel volt. Pedig ekkor, a XVHI. század hatvanas, hetvenes
éveiben Szarvas több tekintetben
előnyösebb
helyzetnek
örvendett,
mint a tiszántúli
községek
túlnyomó
része. Tessedik
apósának
3 a papságban
méltó elődjének,
Markovitz
Mátyásnaik
kemény szigorúsággal fegyelmező
és egybefogó
Ielkipásztorkodása
nem múlt el nyom
.• élkül a szarvaslak
fölött; nagy jótétemény
volt számukra
a Harruckernek
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megértő
földesuri
támogatása
is. Az ottani nép vajmi keveset
érzett a
jobbágyság
nyomasztó
terhéből:
robotmunkát
úgyszólván
nem is kellett
végeznie, egyéb tartozásait
is nagyrészt
megválthatta
pénzen. S az 1767-ben
odakerült
fiatal lelkésznek
mégis azt kellett tapasztalnia,
hogya
paraszt
jórnódja,
elégedettsége,
szorgalma
és fegyelmezettsége
fokról-fokr a
csökken.
A magyar
gazdaságtörténetnek
egyik legértékesebb
dokumentuma
Tessedik főművének,
a "Der Landmannv-nak
az a fejezete, ahol ennek a
süllyedésnek
kitűnő
rajzát és magyarázatát
adja saját élesszemű
megfigyelése,
az emberbarát
beható vizsgálódása
alapján. A török időkben
évtizedeken
át parlagon
hevert
s vérrel
öntözött,
szinte őserejű
föld
eleinte bőven ontotta
az áldást: akkora
fű nőtt rajta, hogy a pihenő.
ökörnek csak a szarva hegye látszott' ki belőle, s nagyobb fáradság nélkül,
egyszeri szánt ásr a gazdagon
termett a legszebb búza. De bármilyen kövér
volt is a -föld, ezt a rablógazdálkodást
nem birhatta
sokáig. Addig még
nem származott
belőle nagyobb
baj, amig a csekély népesség
gyéren
lakta a vidéket: a paraszt bővében volt a földnek, s ha az egyik darab
kimerült,
másikat tört fel helyette.
Ám idővel megszaporodott
a munkás
kéz, apránkint
rnegszűnt
a földböség,
a településtől
egyre messzebb terjeszkedtek
a szántók,
az ide-odajárás
nagy idő, és munkaveszteségének
terhével;
s aki nem akart messze pusztákon
drága pénzért földet bérelni,
kénytelen
volt most már állandóan
ugyanazt
a darabot
megrnüvelni.
De a paraszt, hozzászokván
a bőséges időkben a könnyű,
kevés fáradsággal járó megrnunkáláshoz,
tovább folytatta
a földkizsarolását:
tudni sem
akart trágyázásról.
többszöri
sz ántásról,
sokszor
még ugarolásról
sem,
s így vetésén lassankint
a gyom lett úrrá. A változás
nem következett
be egyik napról a másikra;
a paraszt csak azt érezte egyre nyomasztobban, hogy ebben a természettől
megáldott
Kánaánban
már nem olyan jó
az élet, mint azelőtt.
A bajok
gyökerét
nem ismerte
fel; tehetetlen.
dühében az Istent, a rossz esztendőt, vagy a földet szidta, s végül kedvét
vesztve, az addiginál
is hanyagabbul
folytatta
"slendrián",
minden újítás
elől bizalmatlanul
elzárkózó
gazdálkodását.
Továbbra
is kitartott
az egyoldalú gabonatermelés
mellett, nem fordítva
fáradságot
burgonya,
répa,
kerti vetemények
művelésére ; nem csoda, ha mindjárt
éhinség ütötte fel
a fejét, amint rossz termés járta. Leromlott
az állattenyésztés
is: elmúltak
az idők, amikor a széles puszták
kövér füvén szinte gondozás
nélkül is
meghízott
a jószág.
A legelőt sem lehet váltogatni
többé; a jó füvet,
amint kisarjad,
mindjárt
lelegeli az állat, az nem tud magot érlelni s
lassankint
gyökerestül
kivész; csak a haszontalan
gyom vagy a kártékony
kóró marad meg, mert a jószág gondosan
elkerüli, de végül is jobb híján
kénytelen
erre fanyalodni,
s kész a betegség.
Ezzel pedig amúgy
is
éppen elég a baj, mert a pásztorok,
mint afféle dologkerülö
és megbízhatatlan
népség, lusták vödörszám
merni a vizet -a sokszáz szornjas állatnak, s inkább poshadt,
büdös pocsolyákhoz
'hajtják itatni. Igy a jószág
könnyen
járványok
martalékává
lesz, s ezek ellen a pásztor
nem tud
orvosságot,
még azzal sem gondol, hogy az egészségeseket
elkülönítse
a
f'ertözöttektől;
ha Isten - úgymond - azt akarja, hogy elpusztuljanak,
ki menthetí meg őket? A rosszul táplált, félvadon tartott
állat csak nagy
üggyel-bajjal
húzza ki a telet, bozontos
szőrrel,
csontig
soványodva,
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bögölylárváktól
eredő daganatokkal
ékesen. Nem is lehet ez máskép,
hiszen takarmány
alig terem: a réten György-napig
ott legel a jószág,
a fű nehezen erősödik
meg, későre marad a kaszálás s így a sar ju nem
érhet be. Mesterséges,
vetett takarmányokról
pedig mit sem tud a falu
népe: nem tudhatja,
amit róluk s általában
a 'haladott
gazdálkodásról
írnak vagy rendelnek,
mert nem olvashatja,
meg sem érti.
Ilyen vigasztalan
'kép tárult Tessedik
elé munkásságának
kezdetén.
De nem volt az az ember, aki visszariad
a nehézségektől;
keresztyeni
és
emberi
kötelességének
érezte,
hogy
amennyire
tőle telik, segítsen
a
tiszántúli
falu mélység es elmaradottságán.
Erre szentelte
szüntelen
tevékenységben
égő egész életét; a buzdításba,
korholásba,
nevelésbe, példaadásba sohasem
fáradt
bele, egyházi
beszédet,
iskolát, gyakorlati
tevékenységet
egyképen
felhasznált
a földműves
nép sz ívvel-lélekkel
óhajtott
felvilágosítására.
Rá 'kellett jönnie, hogy az
buzga.rnára
és tapasztala.
tára elengedhetetlenül
szükség
van, mert a paraszttól,
magára
hagyatva,
semmiféle haladottabb
gazdálkodás
nem várható.
Részben a kényszerítő
szükség szab korlátokat
mindennapi
rnun'kája elé, részben a szegénység,
legnagyobbrészt
pedig 'homályos érzések, apáitól örökölt nézetek, babonák
és előítéletek,
rnelyeknek vastag sötétségén
a fel világosodott
uralkodóknak
tucatszámra
és ismételten
kiadott.
atyai szándékú
rendeletei
sem hatolhatnak keresztül.
Kell valaki, aki megértesse
a paraszttal.
hogy az állam
gondoskodása
az
javát szolgálja,
különben
a rendelkezések
végrehajtatlanole maradnak;
kell, aki rávezesse
az újítások
hasznára,
egyengesse
botladozó
lépéseit a göröngyös
úton, s mintegy a kezébe téve le a hitet,
példájával
előtte járjon a megvalósításban.
Ez pedig nem lehet más, mint
ő maga, a falu népének lelki és szellemi vezetője.
ő

ö

Tessedik
nagy gonddal
és lelkiismeretességgel
fogott
hozzá faluvezető hivatásának
teljesítéséhez.
Szűntelenül
olvasott,
művelödött ; ifjúkerának
külföldi tapasztalatait
utazásokkal,
így Fr. Mayer híres kupf erzelli mintagazdaságának
megtekintésével
egészítette
ki. Oe ami a legfontosabb: maga is megragadott
minden alkalmat, hogy saját tapasztalatai
alapján
minél tökéletesebben
megismerhesse
a természetet,
s mint írja,
szinte paraszttá
lett maga is, csak hogy közelebb Iérközhessen
a falusi nép
lelkéhez. Nem fáradt bele 'a vizsgálódásba,
hogy kiderltse:
mi hasznos a
földnek s a különféle terményeknek
és mi tesz kárt bennük, mi a legjobb
eljárás. Először kicsinyben
tett próbát, a paróchia kertjében,
hosszas kísérletezéssel;
s mily nagy volt öröme, milyen boldogan
tárta
nagyban
is
a paraszt-nép
szeme elé, ha sikerült
új, hasznos
dolgokra
bukkannia
s
'hatásos
eljárásokra
a bajok ellen. Eleinte hitetlenül
nézték s rnegrnosoIyogták munkásság át; öt magát valeondoknak.
selyemgyártónak
csúfolták,
egvjk paraszt-követőjét
"Tessedik
kertészének".
Oe az evidens példák
nem téveszthették
el hatásukat;
világosan
bebizonyították,
hogy nincs
szükség a földesúr
nagyobb
anyagi eszközeire,
tágabb
lehetöségeire
az
újítások
megvalósításéhoz,
a falusi ember józan igyekezete
is elegendő.
Amikor Tessedik megtrágyázta
és többször felszántotta
földjét, gúnyoltak
a szarvasiak,
hogy íme a parányi ember Istent és a természetet
nagyobb
termésre
akarja
kényszeríteni;
de jött a szárazság,
az egész környéken
'rosszul sikerültek
a vetések, csak Tessedik földje termett gazdagon. 'Hiába
nevették
akkor is, midőn a használatlan
'heverő szikes talaj megrnűvelé-
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sével fáradozott:
ma is sokra becsült eljárása, melynek segítségével
hamarosan 53~féle terményt
produkált
s tízezernyi
fát nevelt a terméketlennek
hitt földeken,
lassankint
elhallgattatta
a csúfolódókat,
nem rnondogatták
már, hogy Tessedik
ott is keres, ahol lsten és a természet
semmit sem
tett. Élösövényből
font g átjaival megmutatta,
hogyazárteret
mint lehet
termő
rétté alakítani,
s hogy míg másutt sorra összeomlanak
a házak
és ezrével vész oda a jószág, a paróchia
kertjében
a 'legszörnyűbb
viharban sem vesz erőt az ár. A takarmányfüvek
vetéséről szóló rendelet hallatára a paraszt azt Ihitte, hogy a szénát apróra vágva kell elvetni; mikor
megmagyarazték
neki a dolgot,
tagadta,
hogy a fűnek magva
volna.
Tessedik elszántsága
és kitartása
kellett hozzá, hogy a lucerna elterjedjen:
mutatta
meg, hogy igenis ei lehet vetni a takarrnányfélék
magvát
(s abból pl. húszszorannyi
kitűnö lóhere terem ott, ahol korábban
csak
. egy kevés gazt és kórót lehetett
összegyűjteni),
ő terjesztette
el azokat
az egész országban
ezer mázsaszámra.
Amikor rossz esztendő, takarmányinség jött, s a kemény télben rakásra -hullott 'a félvadon tartott
jószág,
Tessediknek
istállóban
gondosan
ápolt állatai a mesterséges
takarmányori
szépen
kiteleltek,
máskor
meg 10-12 hét alatt kövérré
híztak olyan
időben,
amikor
még a paraszt-ember
a legelő fűvén hizlalta marháját
nagy-keservesen.
Szarvas vidékén az a babona járta, hogy a tehén teje
elapad, ha ezt eladják; Tessedik. naponta háromszor
fejve teheneit, olyan
alaposan
meggyőzte
a népet 'az ellerskezöröl,
hogy végül is a környék
több tejet, vajat és sajtot szállított
a pesti piacra, mint egész Pest megye.
Hasonló sikerrel bizonyította
be, hogya
tölgy és akác, a téli gyümölcsf'élék, kerti vetemények
szépen díszlenek az Alföldön is; élete végéig nem
szűnt meg tanítani a f.alu népét a cuko rrép a-, burgonyaterrnesztés,
okszerű
méhészet
és selyem termelés, háziipar,
sokféle mesterség,
hajózható
utak
stb. hasznára.
ö

Tessedik
tántoríthatatlan
kitartással
járta végig a személyes
példaadás tövises útját, mert tudta, hogyaparasztot
más nem mozdíthatja
ki
megrögzött
elmaradottságából.
Oe gondolt az utódokra
is: a fogékonyebb
fiatal generáció
nevelésévei
a jövőre nézve is biztosítani
akarta a falusi
nép jólétét.
Elsőnek
ismerte fel, hogy Magyarországon,
ebben a mezögazdasági
államban minden más képesítést
megad az iskola, csak gazdasági
vonatkozásba-n
hiányzik a rendszeres
elméleti és gyakorlati
oktatás. Mint
más téren, itt sem állt meg követelmények
'hangoztatásánál:
nagyhírú,
külföldön
is nagyrabecsült
gyakorlati
gazdasági
iskolájával
az ifjak ezreit
nevelte
korszerű
gazdasági
ismeretekre,
istenfélő,
erkölcsös
és munkás
életre. Tragikuma:
hogy ezt a virágzó
intézetet
rosszakaratú
emberek
irígysége
miatt kétszer is be kellett zárnia, a kerukat
megelőző,
úttörő
férfiak örök sorsát példázza.

Wellmann Imre.

Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek
cdícsőséget, a Te kegyelmedért
és hűségedért.

(Zsolt.

adj
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Az idő.
Életünk
és a körülöttünk
lévő teremtett
világ élete az összes testi,
lelki és természeti
jelenségekkel
együtt
térben
és időben játszódik
le.
Mindenfajta
jelenségnek
két alapvető fontosságú
meghatározó
adata van:
a tér és az idő. Egy esemény .akkor van meghatározva,
ha megmondom,
hogy hol és mikor történt.
Ez a két fogalom
mindenkor
előkelő helyet
foglalt el az emberiség gondolkodásában,
az öntudatra
ébredt egyes ember
gondolatvilágában.
Különösen az újkorban nőtt meg ezek tekintélye, amikor a mai értelemben
vett fizika tudománya
kifejlődött
es pontos megfigyeléseivel
lehetövé tette a pontosabb
és tárgyilagosabb
fogalom alkotást.
Az
és középkorbeli
elmélkedések
és viták inkább spekulatív
természetűek voltak éppen az exakt fizikai mérörnódszerek
és megfigyelések
hiánya miatt. Elég csak arra utalnunk, hogy még alig 300 évvel ezelőtt is
Galilei, akit joggal
tekinthetünk
a tudományos
fizika megalapítójának,
hires ingakísérleteinél
még saját érverésevel mérte az időt! A tér és idő
fogalma
csak lassanként
tisztult ki a maga elvontságában
és sok változáson is ment át a fizikusok
kezében.. Századunkban
a relativitáselmélet
négydimenziós
világban
helyezi el és írja le a jelenségeket,
amelyben
a három térbeli dimenzió mellé csatlakozik
negyediknek
az idő. Igy tér
és idő mint egy magasabbrendű
szintetikus
valóság - a téridő - részei
"jelentkeznek.
Számunkra
azonban még ma is két különbözö
tényező a tér és az idő.
Elég okunk van rá, hogy külön állóknak
tekintsük
őket és külön
foglalkozzunk egyikkel, vagy másikkal. Igy, - hogy csak a legismertebb
körülményekre
hivatkozzunk
az első pillanatban
szembetűnik,
hogy a tér
valami kész, megállapodott
dolog, míg az idő folytonos
változás. Egyiket
az állandóság
(sztatika)
jellemzi, a másikat pedig a változás (dinamika):"
Ha pedig ÉN-ünkkel· kapcsolatban
nézzük a dolgokat,
arra a különbségre
leszünk figyelmesek,
hogy testi életünk térben és időben, míg lelki életünk tisztán az időben játszódik le. E mellett, vagy talán éppen ezért, érzelmileg az időhöz állunk közelebb, jobban érdekel bennünket
életünk időbeli, mint térbeli meghatározottsága.
Az ember élete térben és időben is erősen korlátozva
van. Térbelileg
az átlagember
élete egy ország határai között folyik le: "a nagy világon
e kívül nincsen számodra hely". De minden bizonnyal a Földhöz van kötve
a legkalandosabb
ember élete is. Időben pedig átlagosan
egy évszázadnál
kisebb idő áll az egyes ember rendelkezésére.
"A mi esztendeinknek
napjai
hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő",
rnondjuk a zsoltáríróval. Ha most már elképzeljük,
hogy egy ember élete rnindkét korlátozás
adta lehetőségeket
teljesen
kihasználja,
mindjárt
látjuk,
milyen
nagy
különbség
van a két meghatározó
tényező között. Mert jóllehet
az sem
egészen rnindegy, hogy földrajzi értelemben
merre vezet életutunk,
mégis
az ebbeli különbség nem jelenti szükségképpen
az életkörülmények
könyörtelen megváltozását.
Ugyanaz
az ember nagyjából
azonos életet élhet
Szegeden,
vagy Kőszegen,
Ungvárott,
vagy Zilahon.
De távolról
sem
hasonlítható
életem a 30 évvel ezelőttihez
és nem mondhatjuk
azt sem,
hogy "majdnem
mindegy"
az ember számára,
hogy gyermekcipőkbentipégve teszi-e
első lépéseket az életúton, vagy pedig hét-évtized nyomjaó-
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a vállát. A tudomány kezelheti egyenrangú
tényezökként
a teret és időt,
de az ember egyéni élete számára az egyik tényező bizony sokkal-sokkal
fontosabb
a másiknál:
és ez az idő.
Vessünk hát egy rövid pillantást
az időre.
Már Galilei emlitett ingakísérletei
megmutatták
az időfogalom
és az
időmérés nagy jelentőségét.
így történt, hogy olyan nagyjelentőségű
tudós,
mint Huyghens, munkájának
jórészét órák készítésére fordította.
Tőle származnak a jól használható
rugós és ingaórák,
amelyek kisebb változtatásokkal ma is forgalomban
vannak. A pontos időmérő eszközök használata
viszont az időfogalom
fejlődésére
volt jó hatással, ami alapvető
fontosságúvá vált a fizikában. Elsősorban Kepler és Newton munkássága
következtében.
A dinamika
Newton-féle
alaptörvényében
már döntő szerepet
játszik az idő. Ha meggondoljuk,
hogya
dinamikán alapszik egész újkori
fizikánk
és vele együtt az egész technika és így végeredményben
civilizációnk és jó részben kultúránk
is, akkor megláttuk
azt is, hogy az időfogalom
nemcsak az egyes ember számára fontos, nemcsak egyik, vagy
másik
tudományban
használható,
hanem elsőrendű
tudományés kultúrtörténeti
tényező is.
Newton híres .Principie" c. könyvében
nem adja az idő meghatározását, mert azt olyan alapfogalomnak
tekinti, amely mindenkinek
sajátja
és egyszeríibb fogalomra
már nem vezethető vissza. "Nam tempus, spatium,
locum et motum - ut omnibus notissima - non definio." *) Ez az alapfogalom nem egyszerre jött létre, nem egy ember alkotása, hanem lassanként
fejlesztette
ki azt a lélekben
a dolgok
és jelenségek
szemlélete.
Nem is az egyes ember, hanem az emberiség
lelkében
évezredek
alatt.
Ugyanúgy keletkezett,
olyan természetességgel,
mint más általános
és alapvető fogalmak,
mint pl. a szépség, jóság, igazság fogalmai.
Így arra a
kérdésre, hogy mi az idő, éppen olyan kevéssé tudunk felelni, mint Pilátus
híres kérdésére,
hogy "micsoda
az igazság?"
Ha pedig erre a legkézenfekvőbb kérdésre
nem tudunk felelni, akkor úgy próbálunk
mégis közelebb jutni az idő fogalmához,
ha megvilágítjuk
ennek az egyetemes
időfogalomnak
néhány jellegzetes
sajátságát.
Ezek közül a két leginkább
jellemző sajátság az egyenletesség és az egyirányú lefolyás.
Képzeljünk
el és egy pillanatra
vegyünk szemügyre
valakit, aki egy
forrás mellett ül és annak vizét egy edényben felfogva bizonyos időközönként, mondiuk
óránként,
megméri.
Minden időközben
ugyanakkora
vízmennyiséget
tapasztal.
Ha aztán egyszer csak azt találná, hogy félannyi
víz ömlött ki 1 óra alatt, mint máskor szokott, akkor az illető bizonyára
arra gondol, hogya
forrás vízbősége valamilyen
okból a felére csökkent
és semmi esetre sem gondolna arra, hogy az idő múlása vált kétszeresen
gyorsabba. Nincs ember, aki komolyan gondolna erre a lehetőségre, jóIlehet logikailag
ez az elgondolás
is éppen olyan helyes és jogos, mint
a másik. "Tempus absolutum, quod aequabiliter f1uit",**) olvassuk Newtonnál.
Annyira
belénk rögződött
az idő egyenletességének
tudata,
hogy ezze!
határozzuk
meg magát az egyenletességet.
Egyenletesnek
nevezünk
min-
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*)
Az időt ugyanis, a teret, helyet
ismerteket
- nem határozöm
meg.
**)
Az idő valami abszolút (minden
lúg, mivel egyenletesen
folyik.

és mozg ást -

rnint

más tényezőtől

független)

mindenki

előtt

=

do-

106
den olyan változást,
amelynél
a változó meanyiség
nagysága
az idővel
egyenesen
arányos.
Ilyenformán
minden,
amit egyenletesnek
nevezünk"
tulajdonképpen
csak relative, az időhöz viszonyítva
az, az idő maga pedig
abszolút egyenletes.
Az idő másik jellemző sajátsága
az egyirányú
haladás, más szóval
megtordithetetlenség, Az események nem történhetnek
visszafelé. Ha valaki
ujságpapírba
göngyölt
csomagot talál az utcán és az ujságon a mai dátumót látja, akkor egészen bizonyos lehet és rnindnyájan
bizonyosak vagyunk
benne, hogy a csomagot
nem tegnap hagyták
el, még kevésbbé tegnapelőtt, vagy annál is régebben. Előbb kellett az ujságot kinyornatní,
csak
az után lehetett a papírba valamit becsomagolni,
a csomagot
elhagyni
és
nem megfordítva.
Próbáljuk
elképzelni,
mi lenne, ha egyszer az idő megfordulna. Olyan groteszk jeleneteknek
lehetnénk
tanúi, mint amiket a filmek visszafelé
pergetésénél
láthatunk.
Megtörténne,
hogy a gyászoló
közönség hazavinné a koporsót
a temetőből,
az emberek hátrafelé
lépkednének, miközben a földről könnycseppek
hullanának
fel a szemekbe. Odahaza a halottat
ágyba fektetnék,
az későbben
életre kelne, felgyógyulna;
minden visszafelé történne
vele, egyre fiatalodnék,
"gyermek
lenne újra",
míg végül pólyába dugnak. Még ez mind nem is elképzelhetetlen,
hiszen
a mechanika
törvényei megfordíthatók.
Ha bizonyos meghatározott
irányban és ismert sebességgel
kilövünk
egy golyót,
akkor előre ki tudjuk
számítani, hogy az melyik pontban, milyen irányú és nagyságú
sebességgel
fog becsapódni.
Ha aztán megfordítva
a becsapódási
pontból
lönénk ki
a golyót ugyanolyan
nagyságú,
de ellentétes
irányú sebességgel,
akkor a
lövedék pontosan
az eredeti helyén felállított
puskacsőbe
csapódnék
be.
Itt az idő megfordíthatósága
lehetséges és elképzelhető
volna a megfordíthatóság az említett mozgási jelenségeknél
is,
Oe mi lenne a lelki jelenségekkel?
A halálból feltámadott
és egyre
fiatalodó emberünk életében az volna a különös, hogya
;övőre nézve volnának emlékei, amelyeket
aztán az élmények
kioltanának.
Negyven évig
emlékeznek
elöre az érettségi
vizsgára,
majd amikor fiatalodás
közbem
végre elérn é a 18. évet és valóban átesne (helyesebben
"visszaesne")
az
érettségin,
emlékei megszűnnének
és utólag kezdene izgulni a már megtörtént vizsga miatt. A fizikai jelenségek
fordított
rnenetét sem könnyű elképzelni, de a lelki folyamatok
ilyen fordított
lefolyását
elképzelni
egyenesen lehetetlen.
Különösen,
ha elgondolásainkat
nem korlátozzuk
a' koporsö és bölcső közti időtartam ra, hanem képzeletben
megpróbálnánk
li
jelenségeket
ezen határokon
túl is követni. Ez a körülrnény
egyrészt arra
mutat, hogy test és lélek lényegben különböző két tényező,')
másrészt
pedig arra, hogy nyilván valami egészen más dolog a fizikai
és más
a lelki idő.
Ez valóban így is van. A fizikai (külsö, objektív)
időt egy számmal
lehet jellemezni a következö
módon. Egy bizonyos hosszúságú
ingát készítünk (másodpercinga),
lengésbe hozzuk és annak lengési idejét tekintjük
az időmérés egységének.
Ha most már valaminek
az időtartamát
akarjuk
megállapítani,
akkor csak azt kell tudni, hogy a kérdéses
jelenség
alatt

t) Lásd szerzönek
számában.
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hány lengest végzett az inga. Ezek száma lesz a jelenség időtartama,
fizikai
ideje. (Nagyobb időközök mérésénél a megfelelő idő egységet a csillagos ég
jelenségei szolg áltatj ák.)
Egészen
más természetű
a lelki (belső, szubjektív)
idő. Mindenki
tapasztalhatja,
hogy időélménye
és időszemlélete
nem egyenletes, de ezek
egymással
sincsenek megegyezésben.
Akinek sok minden történik
az életében, sok dolga van, érdekes élményekben
van része, vagy különösen
jól
érzi magát, annak számára "repül" az idő, az alig vesz tudomást
az idlS.
múlásáról.
"A boldogoknak
nem üt az óra", tartja a közmondás.
Ezzel
szemben, aki kellemetlen
helyzetben
van, vagy nem történik
vele semmi,
aki várakozik
pl. egy késve érkező vonatra, az úgy találja, hogy "mászik"
az óramutató,
ólomlábakon
jár az idő. Ezt az idő élményt valóban nem
nevezhetjük
egyenletesnek.
Az időszemlélet
az emlékezetben
éppen ellenkező értelemben
torzul el. Emlékezetünkben
az eseménydús
napok, évek.
tűnnek fel hosszúaknak,
mert az egyes részletekre,
sokszor a percekre
is.
külön-külön
emlékezünk,
míg az eseménytelen
idő rövidnek
tűnik íel,
éppen, mert nincs mire emlékezni.
Jó ezt a két időfogalmat
megkülönböztetni.
A fizikában kialakult és fentebb vázolt idöfogalom
csorbítatlan
érvény-o
nek örvendett
egészen a századforduló ig. Ekkor a relativitáselmélet
idézett
elő olyan élénk változásokat
a térről és időről alkotott
régi fogalmakon,
hogy azokat jogosan
illeti forradalmi
jelzővel afizikatörténet.
Az időfogalom
átalakulásának
rövid tartaImát
az alábbiakban
adhat juk meg.
A relativitáselmélet
szerint két eseményről
csak akkor állapíthatom
meg,
hogy azok egy időben játszódnak-e
le, vagy pedig nem, ha a két esemény
a térnek ugyanazon
a helyén megy végbe. Ellenkező esetben nincs értelme
az egvideiűségnek,
A fizikai időmegállapítás
pedig - mint láttuk, - az
egyidejűségre
van alapozva,
amennyiben
azt k·ell megállapítani,
hogy a
megmérendö
időtartam
két végpontja
az időmérő műszer milyen helyzetével esik egybe. Az ingát egyszerre kell elindí tanunk
a mérendő
idő
kezdetével
és meg kell állapítani, hogy hányadik lengés esik egybe a végével. Ha pedig az egyidejüség
megállapítása
relatív, akkor relatív az időmérés és időegység is. Az időegység helyett egy más jellegű fizikai menynyi ség, a fény terjedésének
sebessége veszi át a természétes
állandó szerepét. Minden mozgó rendszerben
úgy kell az időegységet
megállapítani,
hogy a fény terjedésére
ugyanazt az értéket kapjuk. Az idő relativizálásának elvégzése
és megértése
bonyolult
matematikai
képletekkel
való rnűveletek elvégzését igényli. Részben ez az oka annak, hogya
relativitáselmélet
új fogalmai nem mentek át a köztudatba
annak ellenére sem, hogya
népszerű természettudományi
irodalom művelői
mindent elkövettek
ezek meghonosítása
érdekében.
De nemcsak
e miatt maradtunk
meg a régi idő-o
fogalomnál,
hanem azért is, mert valami megszokott
szemléleti
forma,
vagy lelki funkció elhagyása
és újjal való felcserélése a legnehezebb
lelki
ténykedések
közé tartozik.
Erre több példát tud felhozni a tudományok
története.
Csak egyet említünk. Kopernikusz könyve, amiben a napközepá
(heliocentrikus)
világkép
alapjait
rakta le, már 1453-ban megjelent,
de
még három század mulva, 1750-ben is Ptolemaeus rendszerét
tanították
több európai egyetemen.
Lehet, hogy néhány évszázad mulva a relatív idő
és téridő lesznek olyan köznapí fogalmak, mint most a newtoni idő. Ámbár
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ez sem bizonyos.
A relativitáselméletet
élénk kritika
kísérte
kezdettől
fogva, de éppen a legutóbbi
időben láttak napvilágot
olyan megállapítások, hogy "az egész relativitáselmélet
idejét multa".')
A vita korántsincs
lezárva, itt nem kell vele tovább foglalkoznunk.
A lelki idővel kapcsolatosan
szeretnénk
még egy ugyancsak
érdekes
és fontos fogalomról:
az örökkévalóság
fogalmáról
megemlékezni,
ami
azzal szoros kapcsolatban
van. Sokféle utat megpróbált
az emberi elme,
hogy közelébe férkőzzék
ennek a fogalomnak.
Egy ismert költöi kép szerint van valahol egy kockaalakú
sziklatömb, amelynek mérete mindhárom
irányban
száz méter. Ehhez a sziklatömbhöz minden ezer évben egyszer odarepül
egy kis madár és megköszörülí csőrét a szikla élében. Amikor ez a szikla egészen elkopik a kis
madár esőre alatt, akkor telik el egy másodperc
az örökkévalóságból.
Ez a kép két jellegzetes
momentumot
tartalmaz,
amelyet ismételten
felhasználtak
az örökkévalóság
érzékeltetésére:
Ezek a nagy számok használata
és valamilyen
időköz periodikus
ismétlődése.
Nem nehéz belátni,
hogy az effajta kísérletek
nem szolg áltatnak valódi eredményt,
csak látszólag visznek előbbre. Végeredményben
meg lehet becsülni és egy számmal
ki lehet fejezni, hogy hány molekulából
áll az a bizonyos
sziklatömb.
A statisztikus
fizika ennél népesebb
sokaságokat
is meg tud számlálni,
így pl. azt is, hogy hány elemi részeeskéből
áll a világegyetem.
Ez után
már csak azt kell tudni, hogy hány molekula
horzsolódik
le a madár
csőrének egyszeri rnegköszörülésekor,
hogy kiszámítsuk : hány köszörülés,
tehát hány ezer év alatt kopik el a szikla. Ez volna az örökkévelóság
egy másodperce.
egy meghatározható,
tehát véges időköz. Ennek meghatározásával
sem tettünk
azonban
semmit, ha nem mondjuk
meg, hogy
hány ilyen "nagy"
másodpercból
áll az örökkévalóság.
Ha pedig megmondjuk,
akkor
súlyos dilemmába
kerülünk.
Mert vagy véges számot
adunk meg és akkor az örökkévalóságot
években kifejezhető
és így véges
időtartammal
azonosítottuk;
vagy pedig azt mondjuk,
hogy végtelen 'sok
másodpercből
áll, de akkor meg fölösleges
volt a "nagy"
másodpercet
külön megadni. A közönséges
másodperc
is ugyanazt
a szolgálatot
tette
volna. Ha véges időtartamról
beszélünk,
az örökkévalóság
szempontjából
egészen mindegy, hogy az mekkora. (Zsolt. 90, 4.) - Az örökkévalóságnak
ilyen úton való megközelítési
kísérlete
logikai
szempontból
már csak
azért is kifogásolható,
mert az örökkévalóság
lényegileg
más természetű,
mint az idő. Nélkülözi az elmúlást, az időnek alapvető tulajdonságát.
Véges
időtartamok
egymásutánjából
mindig csak véges időtartam
jöhet ki, ha
még olyan nagy is. Mindig van nála nagyobb,
éppen úgy, mint minden
. elgondolható
nagy számnál is van még nagyobb
szám, ami még mindig
csak véges.
Van olyan elgondolás
is, amely az örökkévalóságot
mint ör.ökös
1el·ent képzeli el, vagyis olyan időfogalommal
szemlélteti,
amelyben nincs
elmúlás.
Az elgondolás
nem új, már Laplace francia matematikus
és fizikus
(XVIII. század) elgondolásaiban
is lényeges szerepet játszott.
A Laplaceféle démon olyan végtelen
nagy intelligenciájú
szellem, aki egy időpilla-
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natban
át tudja tekinteni
a világot alkotó összes atomok
és molekulák
helyét és sebességet
(a világegyetem
egy keresztmetszetét),
fel tudja írni
es meg tudja öldani azok mozgásegyenleteit,
vagyis ki tudja számítani
a részecskék helyzetét egy tetszőleges későbbi, vagy előbbi időpillanatban,")
Ez a szellem nem találna semmi különbséget
rnúlt, jelen és jövő között,
mert hiszen egyformán
ismerné mindhárrnat.
Még pedig olyan tökéletes
pontossággal,
mintha minden mindig a jelenben és közvetlenül
a szeme
előtt volna. Hogy ez az elgondolás
nem egészen alaptalan,
azt mutatja
a csillagászat,
amely a Laplace-féle
démon tevékenységének
egy kis töredékét megvalósította.
A csillagászok
megmérik
a Naprendszer
tagjainak
helyzetet
és sebességet,
tehát ismerik a Naprendszer
egy keresztmetszetét.
Ismerik ezenkívül a bolygók mozgásának
törvényeit,
így ki tudják számítani a bolygók
állását, a Nap- és Holdfogyatkozásokat
évezredekkel
előre,
vagy visszafelé a legnagyobb
pontossággal.
A csillagászok
számára nincs
különbség
egy kétezer év elötti, vagy egv ötezer évvel ezután bekövetkező bolygókonstelláció
között, mert mindegyíkröl
egyformán
pontos
ismereteik
vannak. Valóban mondhatiuk,
hogy a csillagászok
megízlelték
és a csillagászatban
mi is megízlelhetjük
az örökkévalóság,
az örökös
jelen ízét.
I
Megmaradva
ennél az elgondolásnál,
emlékezzünk
meg az emberi
léleknek egy igen érdekes sajátságáról.
Arról u. L, hogy az ember e földi
életében, amíg az időben él, rnindig előre felé kívánkozik.
A diák a vizsgán szeretne túl lenni, a gazda az aratást várja, egyáltalán
a felnőtt ember
valami munkáiának
sikeres befejezését,
a szülő gyermekének
Ielnövekedését, mindannyian
a most folyó háború végét stb. stb. Akár jó, akár
rossz az, ami előttünk áll, szeretnénk
túl lenni rajta. Akár jó, akár rossz
az, ami mögöttünk
van, örülünk, hogy átéltük, 'A rosszat örömmel könyveljük el, mert lám, sikeresen
túl vagyunk
rajta, a jónak pedig örülünk,
hogy' megélhettük,
hogy azáltal sajátunkká
vált. Ezért tartunk
hálaadó
istentiszteletet
rninden év utolsó estéjén és ezért ünnepeljük
meg egy-egy
eredményekben
gazdag
rnunkásság
10, 20 éves, vagy negyedszázados
jubileumát.
A léleknek
ez a folytonos
előrekívánkozása,
folytonos
előretörekvése
arra mutat, hogy alélek
nem e világból való, hogy a földi
életet átmenetnek
érzi és elkívánkozik
belőle.
Ha pedig ez így van, akkor a lélek és az élet számára nem létalap
az idő, hanem csak a megismerésnek
egy formája
(Kant). Az idő, az
objektív
abszolút idő nem is létezik szükségszerűleg,
az időfogalom
csak
célszerű eszköz a megismerés
számára a dolgok és jelenségek
elrendezéséhez. Ha elfogadjuk
ezeket
az ismeretelméleti
megállapításokat,
csak
akkor értjük meg igazán Madách örökértékű
szavait: "nem az idő hule«,
mi változunk". Keresztyén
ember számára pedig egy pillanatra
sem lehet
'kétséges,
hogy ez a változás milyen értelmű legyen és milyen irányban
kell annak történnie.
(M~té 5, 48.)
Dr. BukofJszky

Ferenc.
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Idő és örökkévalóság.
Az előző cikk tudós szerzöie szakavatott
kézzel játszik a fizikai fogalmak klaviatúráján
s közben-közben
megpendít
egy-egy mélyebb hangot is,
mely az idő és az örökkévalóság
kapcsolatára
emlékeztet
bennünket.
A tanulságos
cikkre
mintegy
visszhangés kiegészítésképen
errő!
a kapcsolatról
óhaitanek
néhány szót szólni.
A dolgok lényegét, igazi mivoltát kutató filozófiai gondolkodás
leg·súlyosabb problémái
közé tartoznak
ezek a kérdések:
mi az idő, mi az
örökkévalóság
és milyen viszonyban
van egymással
a kettő. Jóformán
a filozófia
egész történetét
fel kellene lapoznunk,
ha számot akarnánk
adni arról, hogy az egyes nagy gondolkodók
a különbözö
korokba~
miként próbálták
megfejteni
ezeket a kérdéseket.
Erre itt sem terünk, sem
időnk nincsen. Csak néhány eszméltető gondolatot
szándékozom
lerögzíteni
azok számára, akik ezekről a dolgokról
elmélkedni
szeretnek.
A tudománytól
és a filozófiától természetesen
nem lehet elvitatni azt
a jogot és feladatot,
hogy mindegyik
a maga módja szerint igyekezzék
tisztázni
az idő es az örökkévalóság
fogalmait
s az ezekkel összefüggő
kérdéseket.
Végezze csak el ezt a feladatot
mindegyik
olyan jól, amilyen
jól csak tudja. Mi igyekszünk
mindegyiktől
teljes odaadással
tanulni és
távol áll tőlünk az, hogy bárminemű
igaz felismerés
elől elzárkózzunk.
De éppen az igazság érdekében
meg kell jegyeznünk
azt is, hogy minden
egyes tudománynak,
akár természettudománynak,
akár történettudománynak idevágó felismerései
nagyon is magukon
hordják
a "részszerintvalóság" bélyegét,
mert mindegyik
"egyoldalú"
szempontból
nézi a tárgyat
s azért csak részleges
eredményre
juthat.
Ami pedig a filozófiát
illeti;
ennek az időre és az örökkévalóságra
vonatkozó
fogalmai
és állásfoglalásai jellegzetesen
különböznek
egymástól
azon alap elvi irányzatok
szerint,
amelyeket
a világnézetalkotás
az emberi lét és gondolkodás
döntő, nagy
kérdéseiben
követni szokott.
A világnézetalkotó
gondolkodás
ezen főirányzatai
örökös
harcban
állanak egymással és a puszta filozófiai gondolkodásnak
nincs módja arra;
hogy az itt jelentkező
ellentéteket
végérvényesen
feloldja
és kiküszőbölje.
Ez a filozófia tragikuma,
melynek kísértetes
árnya ott sötétlik a filozófiai
gondolkodás
legfényesebb
teljesítményei
mögött is. Legföljebb
azt mondhatjuk:
a legjobb
eset éppen az, ha a filozófia
tiszta igazságszeretettől
vezérelve minden fogalmi i1Iúziónak búcsút mond és elszántan. lelkiismeretesen igyekszik
megismerni
és feltárni emberi létünk
és valóságmeglsmerésünk határait, embervoltunk
azon korlátait,
melyeken sem belül maradni,
sem keresztül törni nem tudunk. Ez volna az a komoly lételernzö gondolkodás, melyet talán exisztenciális
kritikai
realizmusnak
nevezhetnénk,
ha
kedvünk
telnek idegen hangzású
mcsterszavak
halmozásában.
Az ilyen
irányzatú
filozófia jó volna arra, hogy emberi létünk
kérdéseiben
csakugyan tisztábban
lássunk és megérezzünk
valamit létünk
kérdéses,
azaz
kétes, válságos voltának kínjaiból. Némelyik ilyen irányú gondolkodé
munkája valóban alkalmas erre. Ezzel persze a filozófia maga is eljut a maga
határához
s az elé a kérdés elé kerül: megmarad-e
a puszta emberi lehetőségek síkján és esetleg egy végső illűzióban
(mint pl. Heidegger
a hősies
rezignációban)
keres a kínos létproblémával
szemben megnyugvást,
vagy
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pedig feladatát
betöltve,
átengedi
a helyet
és a szöt a valIásos hitnek,
amely egészen új síkban, egy több mint emberi lehetőségben
találja meg
a bűn fogalmának
kornolyan
vétel ével végsőkig kiélezett
nagy létkérdés
végső megoldását.
Ez az utóbbi út lesz a helyes, a valóságnak
egészen
megfelelő, - ha nem is rninden nehézséget
megoldó, de legalább a döntő
ponton megnyugtató.
Az idő és az örökkévalóság
kérdéseinek
helyes megoldását
is csak'
ezen az úton kereshetjük.
Akkor ezek a kérdések sem lesznek többé csupán
elrnéletiek,
amelyeket
mint ilyeneket
elvont fogalmi
okoskodás
útján'
lehetne megoldani, hanem ezeket is létünk valóságára való vonatkozásukban
fogjuk fel.
Kezdjük az idő fogalmával.
Mi az idő? Első feleletünk
itt legyen
mindjárt
az: földi életünk egyik Isten-adta
formája,
még pedig annyira
jelIegzetes formája, hogy még azt az egyenletet
is fel lehet állitani : élet =
idő és idő = élet. Qui habet tempus, habet vitam. De a forma csak
tartalommal
együtt alkot egy egészet. Megfelelő
tartalom
nélkül
az idó
üres életforma.
Üres idő
üres élet. Az üresség elemi megérzése
az una·
lom. Az unalom
kellemetlen
vendég akkor is, ha csak alkalomadtán,
átmenetileg
jelentkezik.
Veszedelmessé
akkor válik, ha életúntsággá fokozódik. Az életuntság
az a gyilkos méreg, rnelyet az üres élet önmagából
termel ki, hogy megölje saját haszontalan
magát. Az is áll tehát, hogy
üres élet = halál.
De ez a mi földi életünk az idő révén különben
is el van jegyezve
a halállal. Az idő alapjellemvonása
a szakadatlan,
feltartóztathatatlan
és
visszahozhatatlan
elmúlás, a mulandóság,
Ez nyomja reá a maga bélyegét
egész földi életünkre
is. Foly az idő, a sírhoz minden óra közelebb
ejt.
Életünk születésünktől
fogva a halál határvonalán
folyik le és ahhoz, a
lehetőséget
tekintve, minden pillanatban
egyenlően közel van. Életünk kezdettől fogva a halálra bélyegzett,
a halálra beirányzott,
a halál felé érlelődő éjet. Ez a valóság kikerülhetetlenül
az elé a kérdés elé állít bennün-o
ket: Micsoda élet ez? Vari-e ennek értelme, célja, rendeltetése
és mi az?
S ez elválaszthatatlan
attól a másik kérdéstől:
ez a születés és halál közé
zárt arasznyi
lét az egész élet-e, mely nekünk osztályrészül
jutott s zi
halállal vége-e mindennek
vagy nincs vége? Kínosak ezek a kérdések,
mert egész életünk másként és másként alakul, amint ezekre a kérdésekre
más és más feleletet adunk vagy találunk.
Még kínosabbá
válik a helyzet, ha éppen itt üt be teremtett
voltunk
kikerülhetetlen
gondolata:
azért teremtett
bennünket
Isten, hogy meghaljunk? Azért gyujtotta
meg bennünk a "percnyi öntudat"
mécsét, hogy
"lássuk a nemlét borzalmait?"
- Nem, nem lehet.
A helyzet végső kiéleződése pedig akkor következik
be, ha Isten szírré
előtt felébred bennünk a lelkiismeret,
a bűntudat és reádöbbent
bennünkét
az okozati összefüggésre
bűnös voltunk -és' a halálra rendeltségünk
között:
"Meg emésztetünk
a Te haragod
által és a Te búsulásod
miatt megromlunk." 90. zsoltár. Micsoda élet ez, mely fölött a bűn és a halál uralkodik
Isten haragja miatt?! Ebbe éppúgy nem tudunk belenyugodni,
mint ahogy
saját erőnkből nem tudunk rajta változtatni.
Ez az emberi nagy létkérdés,
végső kiélesedése.
Itt nem használ semmiféle emberi okoskodás,
nem használ a lélek halhatatlanságáról
való filozófiai
tanítás
sem, ameddig
csax
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filozófiáról van szó. Hiszen a lélek halhatatlansága
magában véve, az Istennel való kapcsolaton kívül csak a lét ürességének
a végtelenbe
való meghosszabbítását
jelentené.
Létörökkévalóság
Isten nélkül szörnyű
gondolat.
Itt csak egy segíthet: az evangéliumI Az az evangélium,
mely a Jézus
Krisztusban megtestesült
örök isteni szeretet kebelére hív bennünket
bűnös
halandókat.
a mulandóság
gyermekeit.
Ha ennek a hívó szónak, ennek az
isteni üzenetnek hívő szívvel engedünk,
akkor ez a mi mulandó földi életünk belekapcsolódik
az örökkévaló
Isten életébe és az Istennel való közösségben - kegyelemből
- olyan élet tárul föl számunkra,
mely fölött a
halálnak többé nincsen hatalma, mert sem halál, sem élet - sem semmiféle
hatalom
el nem szakaszthat
minket
Isten szeretetétől,
mely van a mi
Urunk Jézus Krisztusban.
"Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki énbennem Us zen, ha meghal is, él." Ez jelenti számunkra
- az Istennel való
közösségben
az örökéletet. Mennyivel
többet,
összehasonlíthatatlanul
többet, boldogítóbbat
jelent ez, mint a lélek halhatatlanságának
pusztán
filozófiai gondolata!
Az örök szeretet Istenével való ezen személyes kapcsolat
révén nyer
ez a mi mulandó földi életünk örökkévaló
tartalmat,értelmet,
jelentőséget. Innen derül egészen új fény egész földi életünkre, örörneinkre, szenvedéseinkre, munkánkra,
küzdelmeinkre.
Életünk minden órája, minden perce
lsten drága adományáva,
de egyúttal
feladattá
is válik, hogy szeretetben
munkás hittel dolgozzunk,
"ameddig
nappal vagyon" s tudjuk, hogya
mi
munkánk
nem hiábavaló,
életünk
nem pusztán
olcsó időnek
hasztalan
soka, hanem belső Iciteljesedés és megérlelődés
az örökéletre'.
Csak ezen az úton nyer számunkra
határozott
értelmet
az örökkévalóság fogalma. Az örökkévalóságról
nem mint elvont fogalomról
okoskodunk
többé, hanem
Isten örökkévalóságáról,
az örökkévaló
Istenről
beszélünk,
akire bízvást hagyátkozunk
életünk minden pillanatában,
még
a halálban is. De megengedjük
és őszintén megvalljuk.
hogy gondolkodó
értelmünk
számára ezzel nem tűnik el minden nehézség. Tudjuk, hogy az
örökkévaló
Isten előtt egy nap olyan, mint ezer esztendő
és ezer esztendő
olyan, mint egy nap. II. Pét. 3, 8. De ha így van, akkor nem veszti el
ez a mi földi életidőnk
a belső realitását
és nem válik-e puszta látszattá?
A Laplace-féle
démon a világformula
segitségével
múltra, jelen re, jövőre
nézve minden pillanatra
vonatkozóan
kiszámíthatja
a világtörténés
keresztmetszetének
képét. De ennek a gondolatnak
feltevése az, hogy az egész
világtörténés
matematikai
pontossággal
kiszámítható
tisztán fizikai folyamat. Ebben az ember szabad döntésére
nincs hely. De Isten világában
igen is van. De hogy ez miként illeszkedik bele az Ö mindeneket
öröktől
fogva örökké meghatározó
világtervébe
a nélkül, hogy az időben lefolyó
döntéseink
felelőssége
s múló életidőnk
etikai realitása
megszűnnék,
ez
2:Z Ö szeretetének
és bölcseségének
titka. Azért ez nem kínoz bennünket,
hanem a szentek
türelmévei
várjuk megoldását
- az örökkévalóságban.

D. Dr. Próllle Károly.
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A törvény.
Az ótestámentomi
törvény tárgyalásakor
gondolnunk
kell arra, hogy
Luther
a törvény
és evangélium
közötti
ellentétre
építette
fel egész
teológiáját
és a Szentírás
igaz teológusának
mondja azt, aki különbséget
tud tenni a kettő között. Szerinte a kettő feszültségéből
érthető csak meg
a keresztyén
élet is, mert senki sem tudhatja,
hogy kicsoda Krisztus és
miért szenvedett
érettünk,
ha nem tudja, mi a törvény és a bűn. Ezért
jelenti ki kategórikusan,
hogy II keresztyénségben
meg kell lennie ennek
a két prédikációnak
: először a törvényről
vagy a tízparancsolatról
szóló
tannak
s másodszor
a Krisztus kegyelméről
szólónak.
Nem lehet tehát
vitás, hogy a törvénynek
fontos szerepe van Isten üdvtörténetében.
amint
az a Biblia két részében
előttünk
áll. E cikk keretében
azonban
csak
ótestámentomí
értelmével
foglalkozunk.
Újtestámentomi
jelentőségére
csak
röviden utalunk, amint az a tárgy természetéből
önként adódik.
A törvény ótestámentomi
értelmének
vizsgálatakor
azt látjuk, hogy
ősatyák korában nincsen szó törvényről,
hanem csak Mózestől, a Sinai
hegyi kinyilatkoztatástól,
az ószövetségi
gyülekezet
alapításától
fogva.
Igaz ugyan, hogy már az első ember iránt abban nyilatkozott
meg lsten
szeretete,
hogy parancsolatokat
adott néki (1. Mózes 1, 28; 2, 15; stb.) és
az üdvkorban
minden nép Isten hegyére vándorol, hogy az
"ösvényein"
járjon, mert Sionból származik
a törvény (Ézsaiás 2, 3) és ebben az értelemben az egész
Ószövetséget
"Törvény"-ként
jeJölhetnénk
meg, amint
azt Pál apostolnál
meg is találjuk
(1. Kor. 14, 21). Jellemző
azonban,
hogy az Otestámentom
nem parancsolatokról.
jogszabályokról
vagy törvényekről beszél, ha a törvény egészére gondol (Pál apostol sem tud nomoiról), hanem Isten igéjéről (II. Mózes 20, 1; V. Mózes 4, 2; 6, 6; 32, 46-47;
Jeremiás 6, 19. stb.). A törvény tehát lsten kinyilatkoztatott
igéje s mint
ilyen törvény és evangélium!
'
Az igében magát kinyilatkoztató
Isten a szó szoros értelmében
belelépett Izráel életébe, kegyelmesen
leereszkedett
hozzá, jelen akar lenni
kiválasztott
gyülekezetében.
Fontos ebből a szempontból
a törvény bevezetö
igéje: "Én. az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak
téged Egyiptomnak
földjéről,
a szolgálatnak
házából"
(ll. Mózes 20, 2; V. Mózes 5, 6). Az
ótestámentomi törvény tehát megv éltésssl kezdődik és a törvény Istene
mindenekelőtt Odvözítől Az a körülrnény,
hogy mi az első parancsolatot
az "Én vagyok a te Urad Istened, ne legyenek más Isteneid" fogalmazásban tanultuk meg, azt a téves felfogást
rögzítette
meg bennünk gyermekkorunktói
fogva, hogy az Oszövetség Istene a fenyegető
törvényadó.
Pedig
Isten az ószövetségi
gyülekezet
megalapításakor
sem ítélöként,
hanem szabadftóként,
életet ajándékozóként
nyilatkoztatta
ki magát (V. Mózes 30,
15; 32, 47). Első megnyilatkozása
is kegyelem
és irgalom,
szeretet
és
üdvösség. A törvényben
tehát evangélium van s ha az egész ótestámentomi
kinyilatkoztatást
törvénykinyilatkoztatásként
fogjuk fel, akkor állandóan
gondolnunk
kell annak evangéliumi
tartalmára.
rner t ott is bőségesen
hirdettetik
a bűnök kegyelmes
megbocsátása
(Apologia IV, 57).
A törvény evangéliumi
jellege már abból is kitetszik,
hogy a szent,
a megközelíthetetlen
Isten egyáltalában
közeledik
az emberhez,
ebben az
esetben egy néphez, szövetséget
köt vele s ezzel elindítja
üdvtörténetét.
Kilép megközelíthetetlenségéből
(ll. Mózes 19) és belép az általa alapított
gyülekezet
történetébe.
Megint
csak a törvény
bevezeto' igéire utalok.
lsten gyülekezetének
alapítása
történeti
aktus, a finitum capax inf'initi"}
megvalósulása.
Mózes elhívatása,
az éjszakai
kivonulás,
a vöröstengeri
szabadulás, a szövetségkötés
mind történeti esemény ebben az egy mondatban összefoglalva:
"Aki kihozott ... a rabszolgaság
házából".
A próféták
is mindig úgy hivatkoznak
erre a történeti
tényre, mint Isten üdvtörténetének kezdetére.
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ll. Mózes 17, 14-ben azt a parancsot
kapja Mózes Istentől,
hogy
tris fel Istennek ezt a történeti
csodatettét
és az arra felelő emberi magatartás "igéit",
hogy a gyülekezet
állandóan
szem előtt tartsa. Mert az
egy Isten szól hozzá ebben az egységes
történeti vezetésben. Igy veszi
kezdetét
a Sinai hegyi kinyilatkoztatásban
az Igének, mint törvénynek
és
evangéliumnak
a hirdetése s így lesz a tizperencsolet, alapköve és kiindulópontja Isten üdvtörténetének
az Oszövetség gyülekezetében.
Az eddigiek alapján világos, hogy a törvény a kegyelmes
lsten akaratának
kinyilatkoztatása
az általa kiválasztott
gyülekezet
történetében.
lsten olyan közösséget
akar az emberekkel,
amely parancsolatai
fundamentumán
nyugszik s amelyben az Ö akarata szabja meg a rendet, mert
.3 föld és az ember Istené (24. zsoltár).
Ebben már az is benne foglaltatik,
hogy a kiválasztás
maga is kegyelmi
aktus minden
előfeltétel
nélkül.
Isten szereti gyülekezetét,
nem mintha
kiérdemelte
volna azt erkölcsi
cselekedetekkel,
hanem mert úgy tetszett
Istennek.
Ahogyan
a világot
megteremtette
igéjével
és senkinek
sem jut eszébe felvetni
a kérdést
"miért?",
ugyanúgy
most gyülekezetet
teremt
magának
"igéjével".
A
kiválasztás tehát Isten abszolut szetetetének
realizálódása a szövetségi
törvényben. Isten a nép szerető
atyja, a szövetség
Lelke s a nép tőle·
kapja azt 3 képességet,
hogy állandóan benne éljen a szövetségben.
Mivel
lsten kinyilatkoztatta
magát igéjében,
mely mindig támadólag
is lép fel,
az ember részéről nem lehet más felelet, csak engedelmes
meghajlás.
Ige,
.azaz törvény és evangélium
és engedelmesség
egységet
alkotnak.
Az első
parancsolatot
betölteni
és Istenben hinni - egy egységben találkoznak.
Ez
éppen a törvény értelme és célja: Istenhez köti az embert engedelmességben, Az ótestámentomi
gyülekezetnek
és minden egyes tagjának
a legmélyebb
és legtisztább
szeretettel
kell szolgálnia
Istent:
"Szeressed
az
Urat, a te Istenedet
teljes szívedből,
teljes lelkedből
és teljes erődből"
(V. Mózes 6, 5).
Ha mármost azt a kérdést vetjük fel, hogyan fogadta Istennek ezt az
akaratkinyilatkoztatását
az Oszövetség gyülekezete,
akkor olyan meglepően
egyértelmű
feleletet
kapunk, hogy szinte halomra
dönti sok keresztyénnek az ótestámentomi
törvényről
alkotott
felfogását.
Az Otestámentom
gyülekezete
a csodálat és hálaadás szavával válaszol Isten törvénykinyilatkoztatására.
Isten kegyelmes
akaratának
kinyilatkoztatását
látta benne,
mert a törvény volt a záloga annak, hogy Isten akarta létrehívni
gyülekezetét, hiszen rendet adott neki. Az egész Otestámentornban
nem találunk
egyetlen kijelentést
sem, mely tehernek tekintette
volna a törvényt. Ellenkezőleg, a 119. és 19. zsoltár megsejtet
valamit abból a mélység es hálából
és boldogságból,
amellyel
a gyülekezet
a törvényt
Isten kezéből vette.
Ismételten
felbukkan
ezekben a zsoltárokban
egy gondolat:
Isten az életet,
az Isten előtti igaz életet kínálta fel a törvényben gyülekezetének. Mózes
nagyszabású
búcsúbeszéde
is ezt a hitet sugározza
felénk:
"Mert nem
hiábavaló
ige ez néktek, hanem ez a ti életetek ... " (V. Mózes 32, 47.)
Az Oszövetség
szerint pedig az élet lsten adománya
és az embernek
csak
Isten akaratával
összhangban
van élete. Az engedetlenségben
megmutatkozó élet elrontott
élet Isten szemében (V. Mózes 30, 15-19).
Az ember engedelmes
magatartása
mentes minden törvényszerűségtöl,
mert Isten maga adományozza
a betöltés
lehetőségét.
"Én vagyok a te
istened, én cselekszem",
hangzik felénk az Otestámentom
minden lapjáról.
Isten adott, ád és adni fog. Isten törvényében nem az egyes parancsolatok
mibenléte a döntő, hanem a törvényt adó Isten, aki nem a cselekedeket
akarja, hanem az embert magát. Isten adományát
az embernek csak el kell
fogadnia.
Luther ismételten
hangsúlyozza,
hogy Isten minden követelésének kútforrása
az első parancsolat.
Nemcsak abban az értelemben,
hogy
aki azt betölti, a többit is cselekszi, hanem annyiban
is, hogy csak az
abban kinyilatkoztatott
isteni szeretet adja meg a képességet
a többi betöltésére
is. Mert ahol ajándék vau, ott önkéntelenül
buzog fel a kérdés:
"Mit cselekedjem?"
Szó sem lehet kazuisztikáról
s tulajdonképpen
nincs is
szükség parancsolatokra.
A héber szövegben
nem is arról van szó, hogy
.,ne legyenek más isteneid", "ne ölj", stb., hanem jelentő módban, kategó-
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r ikusan:
"nincsenek
más isteneid!", "nem ölsz!" Ezért hiányzik az
men tom ban egész sereg alapvető
parancsolat,
de hallgatólagosan
feltételezi
s csak azért nem hangsúlyozza,
mert minden további
folyik a szövetségi
törvény "Ielkébó-l", Isten abszolút
szeretetének

Ötestamindig
nélkül
meg-

tapasztalásaból.
Az Ótestamentomban
az "istenismeret" kifejezés
jelöli meg legtöbbször a törvény
iránti engedelmességet,
mely azonban
nem elméleti
és
passzív tudomásulvétele
Istennek,
hanem aktív és erkölcsileg tevékeny.
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy az Oszövetség hite csak erkölcsiség,
csak etikum, vagy éppen törvényvallas
lett volna. A gyülekezet
erkölcsi
életének vallásos alapja van. Isten üdvténye itt is a kiindulópont
sannak
'csak megfelelője
a gyülekezet
valláserkölcsi
élete, az ember kegyessége,
Tartalma az isteni akarat, mely az igében éri utol az embert. Az Istennek
való teljes odaadás a szövetségnek,
mint isteni üdvténynek
megfelelő
érzületböl önként fakad. Sem erkölcsileg
szabados fanatizmusról,
sem erkölcsi
tökéletességről
a "lélek"
nélkül, nem lehet szó. S ezért nem is lehet
különbséget
tenni a két törvénytábla
között
olyan értelemben,
hogy az
első az "Isten iránti"
,a második pedig a "felebarátaink
iránti kötelességeinkről"
szólna,
Minden lsten iránti kötelesség,
mert az a "minden"
is
Istentől van. Nincs különbség
érzület és cselekedet
között,
vagyis nem áll
meg a cselekedet
önmagában,
mely egyúttal
érzület nem volna és fordítva. Mert az erkölcsi élet Isten egyetlenségéből adódik. Az antik világ
istenei is támasztanak
erkölcsi
követelrnényeket.
Hammurapi
például
a
nagy istenek megemlítésével
és tiszteletével
kezdi el és fejezi be híres
törvénykönyvét.
De a megszámlálhatatlan
istenség közül melyik
tulajdonképen az általa hirdetett
jogrend teremtője
és fenntartója?
Az ótestámentomi gyülekezet
Istene ellenben egy Isten s így erkölcsi követelményei
is
egységbe
fonódnak
a vele való közösség
(szövetség)
kizárólagosságában.
A törvény "szent és jó"', mert lsten igéje a törvény és evangéliuru
f eszültségében
(Róm. 7, 12 stb.). De akkor hogyan lett a törvény átokká
és Krisztus eltakarójává
a zsidóságban?
(Gal. 3, 13.) A "katasztrófa"
abban
a pillanatban
következett be, amikor az erkölcsi cselekedet,
az engedelmesség nem volt már magától
értetődő,
amikor olyan "istenismeretben"
hittek, mely nem létezett már. Felbomlott
bensőleg az Istennel való szövetség s annak "lelkét",
Istent, a parancsolatokkal
próbálták
helyettesíteni.
Viszonylagossá
vált a törvény s vele együtt Isten szeretete
is, amennyiben
lsten áldása függővé tétetett
a parancsolatok
betöltésétől.
A fogságutáni
papi-törvény gyülekezet az evangélium nélkül abszolutizált törvényt állította lsten helyére, vagyis a jócselekedeteket. (Róm. 9, 31-32.) Szerkezetileg ez az irányzat
is végigvonul
az egész Ötestámentumon,
a fogság
után pedig majdnem
egyeduralomra
jutott. Ahogyan az első parancsolat
betöltésével
minden parancsolatnak
elég tétetik, ugyanúgy
annak áthágása,
vagyis az Istentől való elfordulás, a hitetlenség,
a jócselekedetekben,
emberi
érdemekben
való bizakodás
az egész törvény
áthágását
eredményezi.
A hitetlenség
pedig a bűn, mely átokként
nehezedik
rá ettől fogva Izráel

fuU~
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Csak kevesen látták ezt Izráelben s ezek a kevesek a próféták voltak.
Feladatukat
a bűnök ostorozásában
és bűnbánatra.
Istenhez
megtérésre
való felhívásban
látták. Ézsaiás az emberi önigazság
és elbizakodottság
ostorozásával
(3) és a hit követelésévei
(7, 9) tette ezt. Jeremiás
szerint
az egyes cselekedetek
nem érnek semmit, radikális megtérésre
van szükség
(4, 3 kk). Isten igéje haragjának
a kinyilatkoztatásává
lett, az evangélium
ellenkezőjéhez
fordult.
Ugyanaz
az Isten, aki kegyelemből
kiválasztotta
gyülekezetét
s a törvényben
szeretetét
nyilatkoztatta
ki, hitetlensége
(bűne)
miatt meg kell,. hogy semmisítse
azt. Igy vezet el a törvényevangélium
,nélki1l a nihi/izmusba.
Ezen a krízisen csak az üdvjövendölés tudta átsegíteni a gyülekezetet,
amennyiben
újra megkísérelte
összekapcsolni
a törvényt az evangéliummal.
'Itt megint a próféták
jártak legelől. Előttük
világosodott
meg éppen az
isteni ítélet hirdetésekor,
hogy nincs messze már az idő, amikor
Isten
maga lép megint közbe
és távolítja
el a közte és gyülekezete
között
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űrt. A pusztulásban,
az ítéletben
egyúttal
szeretetét
is kinyilata haragvó Isten és elkövetkezik
a visszaállítás.
Vj embert teremt
Isten (Ezékiel 36, 26 kk). Itt megint parancsolatokról
van szó, de azzal
a különbséggel,
hogy Isten az újjászületés
csodájával
felülről teszi engedelmessé az emberi szívet törvénye iránt és így vezeti megint vissza a kinyilatkoztatott
isteni akarathoz.
Úi szövetséget köt gyülekezetével
(Jeremiás 31, 31-34),
de abban más lesz a viszony Isten és a parancsolatok
között, mert most a szívekben hordozzák azokat. Igy jelenik meg az üdvjövendölésben a törvény és evangélium érvényes feszültsége.
Csak két mozzanatot
kell itt szemügyre
vennünk. Az "utolsó nap",
az idők teljessége
mindinkább
függésbe
került az ember cselekedeteivel,
tehát a viszonylagosság
tendenciája
itt is megcsillan. S végül utalnunk kell
arra, hogy a jövendölés csak mint valóság lesz igazsággá.
Valósággá pedig
a jövendölés Jézus Krisztusban lett, aki szívében hordozta az isteni akaratot
és új szövetséggel ajándékozta meg gyülekezetét. Ö az Oszövetség
mózesi
és prófétai vonalának
folytatása,
míg a zsidóság más utat választott.
Mi
keresztyének
közvetlenül
lépünk
át az OszövetségbőI
az Újszövetségbe.
Most már látjuk azt is, hogy hogyan lett a törvény Krisztusra vezérlő
mesterré Isten üdvtörténetében.
Törvény által jött a bűn Izráelbe s a bűn
lsten haragját
vonta maga után. "Az Írás mindent
bűn alá rekesztett"
(Gal. 3, 22) olyan értelemben,
hogy annak határán túlláthatóvá
lett Isten
szándéka.
"Mindeneket
engedetlenség
alá rekesztett,
hogy mindeneken
könyörűljön"
(Róm. 11, 32). Jelenné
pedig ez a könyörület
akkor lett,
amikor Krisztus saját személyében
ábrázolta
ki Isten igéjének,
a törvénynek és evangéliumnak
feszültségét.
Igy jutunk el Luther megértésére
is,
hogy a törvény nélkül nem tudjuk, miért kellett Krisztusnak,
az Igének
testté lennie, viszont Krisztus nélkül nem értjük
meg a törvényt
sem.
A zsidóság Krisztus utáni fejlődése
tanuskodik
erről. Csak lsten követelése nyomán ismerjük fel irgalmasságát
Krisztusban,
a Mózesnek adott kinyilatkoztatás
sajátossága
nyitja fel szemünket
az Ábrahámnak
adott ígéret meglátására
s annak beteljesedésére
Krisztusban.
A törvény vezet el
tehetetlenségünk
felismerésére
és beismerésére,
s így önmagán
túl Krisztus keresztjére
mutat.
PálJi lWiklós.

.koztatja

·SZÉL-.JEGYZETEK
Minden elhaBgzotl szó
épít vagy rombol. Az emberek lelki
világában
új hitnek az alapja lehet,
vagy régi oltárképnek
a lerontója.
Hiszen az emberek
jó része hajlamos arra, 'hogy nézeteit
úgy vál-·
toztassa,
mint a természet
a sz
neit. Vannak
mimikri-Ielkű
emberek, akiknek gondolkodása,
életfelfogása hozzáhasonul
a környezetéhez. A lelki élet hajlékonysága
miatt van fokozottabb
jelentősége
azoknak
a gondolatoknak,
amelyek
a nemzet nagy harcával
kapcsolatban' hangzanak
el. Pedig ugyancsak
bőven hall ma az ember illetékesek, de inkább illetéktelenek
ajkáról: bírálatokat.
ítéleteket
és főleg vad jóslás okat. Tavasz
van s
a természet
újjászületésével
egyidőben sokakból kitűnik a rejtett had·
í-

vezéri tehetség
s- mint kipattanó
rügyek,
egymásután
születnek
a
"legnagyszerűbb"
elgondolások,
tervek, röpködnek
a számok, a dátumok, s egy-kettőre
vége a háborúnak. - Meg lehet érteni az ilyenfajta gondolatokkal
való foglalkozást. Hiszen rólunk és az elkövetkezendő
nemzedéknek
a sorsáról,
életéről
van szó. Azonban
éppen
ezért nem nézhetjük
azt sem tétlenül, hogy némelyek
akaratlanul,
vagy talán szándékosan
a csüggedést, a lemondást,
a keserűséget
és az elégedetlenséget
csepegtetik
a hiszékeny
tömeg lelkébe azzal a
megokolással,
hogy a valóságot kell
nézni. Pedig
az objektivitás
nem
egyenlő a pesszimizmussal. Ezek az
emberek
a nemzet sírásói, akiknek
a felelőssége
annál nagyobb,
rnennél magasabb
állású személyek.
-
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Semmi sem vehető bizonyosra
ezen
a földön, de azért az az egy biztos,
hogy az a nép,amelyik
nem bizik
a saját győzelmében, az' nem fog
a harcból győztesen kikerülni. Az a
harcot tulajdonképpen
már föladta.
Vigyázzunk
tehát.
Nemcsak
az a
hazaáruló,
aki katonai
titkokat
ad
tovább az ellenfélnek,
'hanem az is,
aki a nemzet lelki egységének
a
megbontásával,
vagy
annak
meg
nem
akadályozásával
a szellemi
f'rontot
gyöngíti
és a nemzet hitét
irtja. 'Csak az a nép .érdernli meg
a jövőt, amelyik életerejében,
történelmi
hivatásában
kivétel
nélkül
bízni tud. "Egységben
az erő~ s
erőben a holnap." Legyünk
egyek
a 'hitben,
hogy
egyek
lehessünk
majd a győzelemben
is.

Szeresse a falusi a ialut!
egyre
többször
hangzik
ez el parancs és kérés formájában
a vidék
fiai felé. Megállapították,
'hogy társadalmi betegség
a vidék nagy inváziója a városok, de főleg a f'övá.
.ros felé. Kórtünetnek
sorolják
fel,
azt a valóban
gyakori
jelenséget,
hogy a földet, különösen
a rnostohább viszonyok
között
élők, otthagyják,
selmennek
csendőrnek.
rendőrnek,
Iházmesternek,
kiskereskedőnek
és legnagyobbrészt
gyári
munkásnak.
Nem ritka eset az sem,
hogy otthagyják
a biztos megélhetést ígérő néhány hold földet és a
kis falusi házat, a város délibábos
bizonytalanságáért.
Vannak vidékek
ahol valóban ijesztő méreteket
ölt
a falunak
ilyen módon való elnép.
telenedése.
Hogy ez milyen veszedelmet jelent nemzeti szempontból,
arra csak akkor tudunk ráeszmélni,
ha tudjuk azt, hogy ezek a városba
költözött
kisemberek
a gyökértelenek számát növelik meg, öntudatuk
kihal, régi erkölcsi világrendjükből
kiesnek
és könnyen válnak nemzetközi eszmék
ábrándjairtak
kergetőivé. Különösen
oly falvakban
ölt
veszedelmes
méreteket
az elnéptelenédési folyamat,
ahol nincs a közelben ipari üzem vagy gyár. Ezt
a fenyegető
veszélyt
látva,
egyes
vidékeken
a felsőbbség
az
öntudat
ébresztésére
a falu kérdéseivel foglalkozó
vándor kiállításokat szervez, abban a hitben, hogy
ezzel már a bajnak
elejét vette.
Pedig dehogy. A nagyfokú vándor-

lásnak az alapvető oka megts csak
az, hogy a falu nem' tud fiainak
még kis kenyeret
sem állandóan
biztositani. Az életösztön pedig erősebb a mesterségesen élesztett öntudatnál. Viszont ezeknek a tényezőknek
az
ismeretében
könnyű
megmondani
azt, hogy a bajt gyökeresen csak a falu életlehetőségeinek biztosításával,
életszínvonalának
emelésével lehet megoldani. Biztosítani kell azt, hogy a lakosság minden tekintetben
jól. érezze magát
falujában
s ne kívánkozzék
anyagiak, vagy egyéb okok miatt a többet ígérő és nyujtó városba. Ha ez
megtörtént,
máris megvan az a széles alap, amire az öntudatot,
a magasabb
szellemi igényeket,
az okszerű
és modern
gazdasági'
kívánalmakat,
bizton felépíthetjük.
Ha
majd a föld, a gondjaira
bízott magyar rög, vagy a földmunka
biztos
megélhetést
nyujt mindenkinek, 'akkor a népben okvetlenül
élő mély
és igaz földszeretet,
nem fogja 'elengedni
azokat, akik egyedül csak
a városért
akarnák otthagyni
a magyar élet alapsejtjét.
a falut.

A levente mozgalom
nagyszerű
lehetőségeket
ad az egyházak munkájához
az ifjúság körében.
Minden
leventeszakasz
heti
rnunkar endjébe beilleszt egy lD-15
perces valláserkölcsi
oktatást
és rnódot ad arra,
hogy
ezt lelkészek
tartsák.
Felszólítja
a leventéket
a
vasárnapi
istentiszteletek
látogatá"
sára, A leventetörvény
nem intézkedik ugyan részletesen,
dekeretet
ad s ennek kitöltéséről
az illetékes
püspökök
megbeszélést
folytattak
az ifjúság
országos
vezetőjével.
Mindez igen megnyugtató
előrehaladás a multtal
szemben,
sok re·
rnénységet
nyujt a jövő nemzedékek egészséges
vallásos életéhez
s
biztosítékot
ad arról, hogy a leventekiképzés
nem egyoldalú
testi
felkészítés
lesz. Két tünetről
mégis meg kell ernlékeznünk,
rnint
a törvény szellemével való ellentétről. Először is nem minden leventekörzetparancsnok
és oktató ismerte
fel a valláserkölcsi
oktatás' s neveUs nagy horderejét.
Egyéni magatartással.
őrmesterpedagógiával,
sőt
szavakkal
éppen azt rombolják
le,
amit mások építettek
s amivel mások az ő munkájukat
is megköriv-
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nyitik. Az istentiszteletre
való járás
kérdését
egyetlen
felszólítással
befejezettnek
tekintik,
nem beszélve
arról, hogy jó példával nem járnak
elől. A lelkészt nem murrkatársnak
tekintik,
hanem
szükséaes
rosszvalakinek
Előfordul
azután,
hegy
ugyanazon
városban
egy vállalati
egyesület
vezetői mintaszerűen
.)1;1.
ják meg a feladatot
s minden tá
mogatást
megadnak,
aminek következményei
a mutatkozó
jó jelek
ifjúsági
életünkben.
A városi
leventeegyesületben
viszont, ahol nemtörődömség
uralkodik,
a leventék
ösztönszerűleg
felismerik a baj okozóját s a vezetőnek
sem becsülete,
sem tekintélye
nincsen.
Az egyöntetűség
'hiánya itt már lelki szakadás, amelynek
szenvedője
a levente s maga a mozgalom. - Vannak azután
olyan leventeegyesületek, amelyek egyáltalán
nem adnak
módot
a lelkészi
rnunkához
mindenre
való hivatkozással,
de legtöbbször
azzal, hogy
a többségi
egyház nem kíván élni a lehetőséggel. Különösenáll
ez a helyzet ipari
városokra,
ahol pedig a hittel szemben való közöny,
sőt istennélküliség a legerősebb.
- Úgy érezzük,
hogy ezek a magyarkodó
magyarak, az akadékoskodók,
a szűkkeblűek s szűklátókörűek
többet
ártanak a leventemozgalomnak,
sernmint gondoljuk.
A finom óraszerkezetnek
nem ékkővel,
hanem be-

csúszott
porszemek,
amelyek
még
törést
is okozhatnak.
Nem a törvény végrehajtói,
hanem megkötói.
Szükséges
tehát nemcsak
a leventék szellemi, lelki átalakítása,
hanem a vezetőké
is, legyenek
azok
oktatók, vagy egyházközségek
fejei.

A magyar köfelességteljesités
könyvéből
idéz naponta
többször a
rádió. Igen helyes. Azok a mondatok, tanítások,
nagy emberek
idézése, amelyek szétsugározódnak
az
országba
és mindenféle
otthonba
bejutnak,
alkalmasak
arra,
hogy
közvéleményt
alakítsanak.
Népünk
életének
döntő
korszakát
kiáltja
szét minden szó, s elcsukhatatlan,
kipuhatolhatatlan,
mert akkor szólal meg, amikor nem várjuk. Furcsa
ugyan, amikor két csárdás
között
vagy egy romantikus
keringő
előtt
hangzik el az idézet, de ettől függetlenül örülünk annak, hogya
rádió felismerte önmagát, s a benne
rejlő lehetőségeket. A rádiónak nemcsak szórakoztatni
és oktatni kell,
hanem nevelni. Sőt tulajdonképeni
elsőrendű feladata
éppen ez s ezért
sovány 'öröm, amikor
hallgatóinak
százezreit magyar kötelességteliesttésre
kívánja
nevelni, maga azonban először szórakoztat
s csak utóljára
teljésít
kötelességet.
Legyen
első a kötelességteljesítésben,
adjon előnyt a népnevelésnek
s kgutoljára
szórakoztasson.

,

IROK, KONYVEK
Hazavágyom.
Szántó Robert válogatott
versei. A Budapest-Kelenföldi Ev. Egyházközség
kiadványa.
A hálás hivek összegyüjtötték
volt pásztoruk
legszebb
verseit
s
ezzel élő emlékkövet
állítottak.
Olvasásuk közben előttünk
áll Szántó
Robert
alakja.
Sajátságos,
hogy
meanyire
őszies,
tragikus
sorsot
sejtető
sok verse. A halál, bánat,
küzdelern,
megnemértés,
a "győzhetetlen
emberi
törpeség"
foglalkoztatták
egyrészt,
másrészt
pedig
a csönd, a megterrnékenyítö
magány,a
"nagy talány", - rnindnyájunk áldott asszonya
és Isten. Csupa finom zengő gondolat
és érzés.
De csupa fájdalom
azoknak,
akik-

nek sírdomb
s ezek a versek jutottak örökségül.
Tisztelet azoknak,
akik a 'költő-pap
ernlékét
idézik s '
békesség
annak,
aki hazament.
.
V. ll'"
Kuszák István: Gyermek a lanton.
A Frankenburg
Irodalmi
Kör kiadása. Sopron, 1941. - Lelkes, fá:
radságot
nem ismerő murrkával kü.
lönböző szerzőktől
egy kötetre
valót hordott
egybe e könyvben
a
szerző olyan versekből.
melyeknek
tárgya:
a gyermek.
Van ebben a
gyüjteményben
százéves
vers,
de
olyan költemény
is, amelyen
csak
éppen
az imént
száradt
meg a
tinta.
Az efféle összeállítás
soha
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sem tarthat
számot
arra, hogy a
tárgykört
teljesen
kimerítse,
tehát
nem szabad tőle azt kívánni, hogy
tökéletesen
zárt egészet
adjon. A
szerkesztönek
nagyon
sok nehézséggel
kell megküzdenie
munkája
során, hogy csak néhányat
rnondjunk: kiadói irígységgel,
írói féltékenységgel,
túlzott
anyagi követe.
léssei szerzök
és jogutódok
részéről, a szerzőí jogvédelem
száz, ilyen
esetben akadályozö
jelenségével
stb:
Ennek
tulajdonítható,
hogy
sok
olyan költeményt
'hiába kerestünk
a kötetben,
amelyet pedig tartalma,
művészi
formája
és hangulata
miatt
:szívesen láttunk
volna benne.
Az
összegyüjtöttek
is kielégítik
azonban várakozásunkat.
Jó, hogy ilyen
szép összeállításban
kapjuk
e verseket,
amelyek
minden
propagandánál
hangosabban
és müvészi
vol'twknál
fogva
meggyőzőbben
hív'ják fel a figyelmünket
olyan Ikérde·
.sekre, amelyek a fajunknak
életbevágóan fontosak.
Helyénvaló
volna,
'hogyha
e kötet
minden
magyar
'család asztalán
'helyet kapna,
sőt
'kézröl-kézr e járna,
olyastatná
magát, hogyannál
többet
foglalkoz'z anak a benne levő versekből
ki-aradö
szép szavak
ritmusán
túl
gondolati
tartalmával
is. E versgyüjtemény
gondos és lelkiismere,tes szerkesztői
munka
gyümölcse,
jó nemzetpolitikai
nevelő eszköz is,
amely ékesen bizonyítja- a nemzet
nevelőinek
régóta
'hangoztatott
meggyőződését:
magyar
gyermek
nélkül
nincs magyar
jövendő.
A
gyűjteményt
terjedelmes
bevezetés
'teszi még könnyebben
kezelhetövé.
'Szeretnök
hinni, ihogy a pompás
ikötet hamarosan
nagy népszerű'ségnek örvendve
öregbíti
a szerzö
amúgy is ismert hírnevét.
A. E.
Gombos Gyula: Alom egy országról.
(Tanulmányok)
Bolyai
Akadémia.
- Vékonyka
kötet, alig
'pár
oldalas
tanulmányok
gyüjternénye, azokról
az íróktól, költőkröl beszél, akik a népi Magyarország
irodalmi -megnyilatkoz.ésához
tartoznak.
Erdélyi,
Sinka,
Sértő,
Illyés, József Attila, Szabo Lőrinc,
Tamási,
Kodolányi,
Veres
Péter,
Németh
Lászlo
portréit
próbálja
bennük
az Irö megrajzolni,
azonban egy-egy
kis rajz nem több,
mint
egy kétségtelenül
irodalomérző, érzékelni képes olvasó alkalmi

széljegyzetsorozata.
Meglepő
az a
bátorság,
amellyel
Gombos
Gyula
szellemi életünk e sok érdekes alakjáról szinte
apodiktikusan
nyilatkozik, meglépő
az az intuició
is,
amellyel nem egy alkalommal élesen
rávillant a lényegre, azonban a túlságosan
szubjelctív
sorok távolról
sem győznek meg 'bennünket
arról,
hogy helyénvaló volt azokat és úgy
elmondani.
Az az érzésünk,
hogy
a kúsz a pár vonás, amellyel egyet'mást iparkodott
elmondani a sz erzö,
nem mond többet
a hozzáértönek.
viszont
az "írásnemtudókat"
sem-mire sem
tanította
meg
velüle
Mégsem volt kár megírni a könyvet, mert legalább
megmutatja
az
új magyar
irodalmat
várók
nézőpontjait,
árulóan belevilágít
ideálogiájukba,
és sokat elmond székészletükböl
is. Nem hisszük,
hogy a
kötet egy új magyar irodalomszemlélet első próbálkozása
lenne, azt
sem hisszük,
hogy szerzőjében
a
színvonalas,
receptiv
kritíka
első
nagy képviselőjének
kezdeti szárnypróbalgatását
kell
látnunk,
arra
sem gondolunk,
hogy a fiatal magyar
értelmiség
hajszálnyira
így
gondolkozik,
viszont
kétségtelenül
meggyőz benrrünket (a szerzö sajtóbeli szerepét
is figyelembe
véve)
arról, <hogy az irodalomélvezők
álláspontja
is átalakult
a legutóbbi
időben a mult esztétikai
értékeléséveI szemben.
A. E.
Borbély László: Protestáns Könyv
az 1941. évi (Il í.) Országos Protestáns Napokról. - Mint a mult esztendőben,
úgy rnost is közzéteszi
a
Bethlen
Gábor-Szövetség
.a mult
év őszén tartott
Protestáns
Napok
előadásanyagát.
Általa azok is átélhetik a Protestáns
Napok gazdag
tartaimát,
akik
személyesen
nem
vehettek részt. Ez a Bethlen GáborSzövetség
részéről
köszönetet
érdemlő szolg álat. A könyv azonban
ettől az aktualitástói
függetlenül
is
nagyon
sok érdekes
anyagot
tartalmaz s ezért bizalommal
ajánljuk
olvasóink
figyelmébe.
y,

Pál Antal: Bevezetés a modern
Debrecen, 1941. 134
lap. - A válságokban
sodródó mai
ember
figyelme
szinte
lélektani
szükségszerííséggel
fordul el a kül.
sö világtól a belső felé. Ez a belső,
lelki viláe- azonban
a modern emksrekterologlébe.
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ber számára szinte terra incognita,
melyet
fár.adságos
murrkával
kell
felfedeznie
éppenúgy,
mint
ahogyan felfedezték
valamikor
Afrika
belsejét,
vagy
a sarkvidékeket
a
természeti
világban. A modern karakterológia
ennek az újra felfedező munkának
egyik igen nevezetes része. Pál Antal hatalmas
tájékozottsággal
s rendszerező-képességgel
sorakoztatja
fel művében
Nietzschétöl
fogva
Freud,
Adler,
Künkel,
Jung,
Dilthey,
Spranger,
Kretsehmer,
Haeberlin,
Oesterreich,
Stern, Klages, Prinzhorn,
James W.
stb. stb. kutatásainak
f'őeredményeit., De van valami száraz lexikális jellege
annak, ahogyan
ezeket
a roppant
érdekes
eredményeket
ismerteti.
Kár az is, hogy minden
áron filozófiát
(rnetafiz ikát l) akar
csinálni ebből az igazán
tapaszta. lati
és gyakorlati
tudományból.
Félünk is, hogy a tájékozott
sz erzö,
akinek ez a műve sok reménységre
jogosíthat,
a helyett,
hogy inkább
gyakorlati
irányban
művelrié a karakterológiát,
megállapodik
az elrnéletnél,
'holott
a magyarságnak
sok kiváló
gyakorlati
karakterológusra és pszichológusra
lenne sz üksége. Mind a mellett 'általános
tájékozódás
céljából,
illetőleg
rnintegy a Ikarakterológia
lexikon a címen igen nagy haszonnal
forgatható,
jól
megalapozott
rnunka,
melyben
egészen új világ tárulhat
fel azok előtt, akik még soha nem
vettek
fáradságot
maguknak
arra,
hogy a jellemkutatás
külföldön
hatalmas tudományával
megismerked-

jének.

Vetö.

Dorosmai
János:
Akinek nem
inge, ne vegye magára. 111 mese.
Sajtó
alá rendezte
és az utószót
írta Benedek
Marcell.
Az író kiadása. Sopron,
1942. Dorosmai
Jánost
nem kell bemutatni
a magyar
olvasóközönségnek,
egy sereg kötete
látott
már napvilágot.
itt-ott
megjelent
verseinek,
cikkeinek, meséinek
se szeri, se száma.
Most legújabban
megint egy remek
könyvvel
jelentkezett,
egy egész
mesegyüjteménnyel.
Első
hallásra

Szerkesztésért
Baress-nyomda:

és kiadásért
Uzsalv

és Koncz

arra kell gondolnia
az embernek.
nem idejét multa dolog-e
meséket
írni, nem halott
müfaj-e
a rnese,
amelyben az író poentírozott
rnon.
danivalókkal,
a mesemondó
köntösében áll az olvasók elé, és lépten
nyomon kéretlenül
is ítéletet mond
mindarra,
ami körülötte
történik,
Amikor
azonban
végiglapozza
az.
ember
Dorosmai
könyvét,
lelkes
örömmel
állapítja
meg: nagyon
is.
helyénvaló,
hogy e meséken keresztül egy bölcs ember szavát hallatja.
Hiszen éppen
olyan időben
teszi,
amikor a becsületes
igazmondás,
a
leplezetlen
őszinteség,
az építeni
akaró jószándék
a legkívánatosabb
nemzeti
erény. Jól esik olvasni a
sok remek állattörténetet,
amelyek
mind megkapo
tömörséggel,
f rappáns csattanóval
pellengéreznek
ki
olyan
emberi
hibákat,
aminőket
más formában
szóvátenni - enyhén
szölva meggondolatlan
merészség volna
a Ma társadalmában.
Dorosmai
azonban 'nyugodtan
teheti, mert a bölcseségnek
és a rnindent megbocsátó,
már csak magasabb szempontokat
érvényesítő
léleknek
arról
a magasáról
nézi a
dolgokat,
hívságos
emberi cselekedeteket
és
hangoskodó
szókat,
ahonnan
mindenkinek
el kell szívlelni rnindent,
akármit
is szólnak
feléje. Nem csúíondároskodö
ez az
attitüd,
amelyről
az író szól, nem
is keserűen
pesszimista,
hanem azt
a szellemet
érezteti,
amely
sub
specie aeternitatis
él és hat. Nem
túlozunk,
amikor
azt
mondjuk,
hogy Dorosmai
e kötetével
véglegesen beérkezett
a legnagyobb
magyar mesemondók
közé. Jellegzetesen magyar
munka a könyvazzal,.
hogy
nemcsak
általános
emberi
hibákat
pécéz ki mondanivalóiban,
hanem éppen jellemző
mai magatartásunk
felett
ítélkezik.
Külön
meglepetése
a kötetnek
a mesék
nyelve. Tele van a könyv ízes szavakkal, pompás, szinte a feledésbő],
visszarnentett
igékkel
és rnondatpótló jelzökkel.
Az értékes gondo-o
latokat
veretes
nyelv to'lmácsolja.

felelős:
(Harangszó

A. E.

Lic, Dr. Karner
nyomdája]
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Elóflzelési felhívás.
Az Országos Luther Szövetség által egyházunknak az értelmiséghez
tartozó világi férfiai részére ez év nagyhetéri
Máriabesnyőn rendezett
evangelizáló konferencia előadásait a résztvevők kérésére és a rendezőség
megbízásából a .Leíkípásztor'' kiadóhivatala kiadja. A kötet elme:

ISTEN I$MEREYE.
Tartalmazni fog 3-3 előadást a Teremtőről, a Törvényhozőröl és a
Megváltóról, amint a természettudomány, a közösségi élet és aIdnyílatkoztatás tükrében megismerhető. Ezenkívül közölní fogja az evangelización elhangzott igehirdetéseket
is. Az előadásokat és igehirdetéseket
Dr. Reök István sebészföorvos,
Dr. Mády Zoltán egyetemi előadó, Túróczy
Zoltán püspök és v. Sréter Ferenc missziói lelkész tartotta.
Aki a .Lelkipásztcr" 11.576 számú postatakarékpénztári
csekkszámlájára május I-ig' 2.50 pengöt befizet, a kötetet postaköltségmentesen
meg-kapja. Aki a könyvre előfizet, nemcsak biztosítja a maga számára a könyvet, hanem a megjelenés anyagi feltételeinek előteremtésében is hálásan
vett segítséget nyujt.
Előreláthatólag pünkösd re fog megjelenni.
Nyíregyháza,

1942 április 8.

A "Lelkipásztor"
kiadóhivatala
Nyiregyháza,
Luther-tér

14. sz.

Olvassuk, terJesszük

a "Keresztyén Igazság" kiadványait
Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
5.20 P.)
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban
rendelve
fűzve 5.20 P, kötve 6.80 P.)
Máté evangéliuma. 5 P.

Dibelius Ottó:
Karner Károly:

"

"

"

"

"Keresztyén

Igazság"

, , 1. Karner Károly:
2. Ajkaylstván: .
3. Pröhle Károly:
4. Groó Gyula:
5. Dr. Luther M'.:
Kiss Jenő:

Schelz László:

Schulek Tibor:
Urbán Ernő:

Magyarságunk próbája. 10 fillér.
Kegyúr vagy szolga. 10 fillér.
Luther és a .tetotméciá. (Elfogyott!)
Halál, feltámadás, örökélet. 10 fillér.
Kis Káté. 12 fillér.' (Tömeges rendelésnél kedvezrnényll)
Törvény vagyevangélium.
(A Galáciai levél
magyarázata.)
2 P. (A "Keresztyén
Igazság"
olvasóinak a kiadóhivatalban
rendelve 1.50 P.)
Jézus Krisztus. 1.40 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasöinak,
a kiadóhivatalban
rendelve 1 P.
25 példány rendelésénél 90 fillérért, 50 példány
rendelésénél 80 fillérért szállítjuk.)
Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50
P, egészvászon 11 P.
Krisztus keresztje. (Elfogyott!)

Ezeken kfvfil a "Keresztyén

Dr. Karner Károly:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

ffizetek:

Igazság"

kiadóhivatalánál

rendelhetők

meg:

A felekezetek Magyarországon a statisztika
megviJágításában. Leszállított ára: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ára:
1 pengő.
Jézus halálának napja. Leszállított
ára:
1.90 pengő.
Pál apostol világnézete. Leszállított
ára:
3 pengő.

Megrendelhetik a ••Keresztyén Igazségu kiad6hivataléban, Sopron.
I kUn",k éra beilzeiheil a "leresZIY.én luazséu" klad6hlyalala, Sopron

45.031. sz. csekkszémléjéra.
Baross-nyomda:

Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája),

Györ, Andrá8sy-út
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