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EGYOTT ISTEN ELÖTT
Imádság kegyelemért.
"Teldnts alá az égből, és nézz le szentséged
és dicsőséged hajlékából!
Hol van buzgó szerelmed
és hatalmad?
Szívednek
dobogása
és irgalmad
megtartóztatják
magokat éntőlem! Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám
nem tud minket és Izrael nem ismer mínket, Te, Uram, vagy ami Atyánk,
megváltónk,
ez neved öröktől
fogva. Miért engedél eltévelyedni
rninket
utaidról, óh Uram! miért keményítéd
meg szívünket,
hogy ne Iéllünk
tégedet?
Térj meg szolgáidért,
örökséged
nemzetségeiért!
Kevés ideig
bírta szentségednek
népe földét, ellenségeink
megtapodtak
szent helyedet.
Olyanok lettünk, rntnt akiken eleitől fogva nem uralkodtál,
akik felett nem
neveztetett
neved. Oh vajha megszakasztanád
az egeket
és leszállnál,
előtted a hegyek elolvadnának;
mint a tűz meggyujtja
a rőzsét, a vizet
a tűz felforralja;
hogy nevedet ellenségeidnek
megjelentesd,
hogy előtted
reszkessenek
a népek; hogy cselekednél
rettenetes
dolgokat,
amiket nem
vártunk; leszállnál és előtted a hegyek elolvadnának.
Hiszen öröktől fogva
nem hallottak
és fülükbe sem jutott, szem nem látott más Istent Te kívűled, aki így cselekszik azzal, aki öt várja, Elébe mégy annak, aki örvend
és igazságot cselekszik, akik utaidban rólad emlékeznek! Imé, Te felgerjedtél és mí vétkezénk;
régóta így vagyunk;
megtartatunk-é?
És mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan,
és mint megfertőztetett
ruha minden mi igazságaink,
és elhervadánk,
mint a falomb mindnyájan,
és álnokságaink, mint a szél hordának
el bennünket!
S nem volt, aki segítségül
hívta volna nevedet,
aki felserkenne
és Beléd fogóznék,
mert orcádat
elrejtéd
tőlünk,
és álnokságainkban
minket
megolvasztál.
Most pedig,
Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk
és Te a mi ,alkotónk;, és kezed
munkála
vagyunk
rní mindnyájan,
öh ne haragudjál
Uram felettébb,
és
ne mindörökké
emlékezzél
meg álnokságainkról;
imé lásd, kérünk
mindnyájan a Te néped vagyunk.
Szentségeid városai pusztává lettenek, Sion
pusztává lőn, Jeruzsálem
kietIenné.
Szentségünk
és ékességünk
házát, hol
Téged atyáink dicsértenek,
tűz perzselé föl, és minden, amiben gyönyörködénk, elpusztult.
Hát megtartóztatod-é
magad mind e mellett is, Uram;
hallgatsz-é
és gyötörsz minket felettébb?"
Ézsaiás 63, 15-64, ll.
Imádságot
olvastunk
a próféták
könyvéböl,
De micsoda imádságot!
Az alázatos könyőrg és hangj aitól a dörömbölő sürgetésen
keresztül el egészen az isten kísértés határát suroló szemrehányásig
és panaszig a kegyelmet kérő imádság minden hangja megzendül benne. Valóban "megzendül",
mert legjobban talán orgonajátékhoz
hasonlítható:
csak ez a felséges hangszer tud az egyik pillanatban
ilyen halkan, esengően sírni, a másik perc- ,
ben mindent betöltő erővel ostromolni.
Az imádkozá szemeit betölti lsten városának és népének borzalmas
romlása. Lángok martalékává
lett a ragyogó templom, A falak, - ahonnét
az ősök istendicsérő
éneke zengett -, üszkös romokban hevernek. S mivé
lett a város, az ország?! Az ellenség végigtaposta.
Kietlen .sívár pusztaság
mindenfelé,
a régi dicsőség és régi reménység
nagy temetője.
Ebben a helyzetben a legdöbberitőbb, hogy az lsten a tettes. Ö rejtette el orcáját és hagyta, hogy dúlj on, romboljon az ellenség. Sőt Ö maga
olvasztotta
meg haragjának
tüzében
népét és mindent,
amiben
Izráel
gyönyörködött.
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Ebben a helyzetben a legszomorúbb, hogy megérdemelt sors. Az imádkozó nagy alázattal
vallja, hogy jogosan gerjedt fel Isten haragja.
"Mi
vétkezénk"
- ez a magyarázat.
Nem volt bennünk semmi jó: "mint megfertéztetett
ruha minden mí iga zs ága i n k." Nem volt közöttünk,
aki
az lstentől elfordulás egyetemes bűnét megtörte volna: "aki segítségül hívta
volna nevedet, aki felserkenne
és Beléd fogóznék".
De ebben a helyzetben a legborzasztóbb, hogy az lsten még ma is
mozdulatlanul
nézi. Az imádkozó
kétségbeesetten
kérdezi, hogy hol van
az Isten buzgó szeretete?
Es nem tud r más feleletet:
az Isten visszafogja szívének
dobogását,
visszatartja
irgalmát,
megtartóztatja
önmagát.
Visszaparancsolj
a szeretetét.
Hallgat._
Mit lehet ilyen helyzetben
az Istennek mondani?
Lehet kétségbeesetten,
- a mélységes bűnbánat
nagy tusáj ában, az
Isten haragjának
véres megtapasztalásában
- odavetni az lsten elé a felelősségre hívó, a kérdőre vonó kérdést: Miért engedtél eltévelyedni
minket
utaidról ? Miért keményítéd
meg szíveinket, hogy ne féljünk téged?
De ez
a kérdés is inkább az Isten kegyelméért
birkózás
végső, magafeledt,
vad
mozdulata,
mintsem istenkáromlás.
Vissza is hull. hamarosan
az imádkozó
a gyermeki
hit bizakodóbb,
csendesebb
hangjaiba.
Mert lehet még az ilyen helyzetben
is, - sőt talán éppen az ilyen
helyzetben lehet szívböl - könyőrögni az lsten kegyelméért. Kegyelemért!
Mert az Istennek
bármilyen
jórafordító
cselekedete
csak a megbocsátás
után lehetséges. Ha nem emlékezik meg a bűnökről
és elfordítja
haragját!
Kegyelmével
azután új fordulatot
adhat a helyzetnek,
"rettenetesen"
nagy
dolgokat
cselekedhet.
Ezt kéri az imádkozó:
Szakassza
meg az egeket,
szálljon le a földre és reszkessenek
Isten népének ellenségei.
Jöjjön és
mutassa meg hatalmát!
Jelentse
meg csodálatos
nevét ellenségeinek!
Az imádkozó könyörgését csak egyetlen érvvel támasztja alá: Hiszen
Te vagy Atyánk és mindnyájan a Te néped vagyunk! A kegyelemért
könyörg és egyetlen
lehetséges
érvelése:
Isten előtt nem lehet másra hivátkozni. Csak Oreá magára lehet hivatkozni. Az Isten szívét nem lehet másképpen megindítani.
Csak azzal, amit az Isten tett velünk. Kezed munkája
vagyunk! Néped vagyunk! Atyánk vagy! Ezért, csak ezért, de azérf azután
igen: kegyelmezz
nékünk!
Nekünk, keresztyéneknek,
az Isten bizonyosabban
és csodálatosabban
Atyánk, mint az ószövetségi
imádkozónak.
Mert Krísztusban
lett Atyánkká
és mi az Ö népévé.
Ellnség-tapodta,
romokban
heverő egy ház,
pusztasággá
lett keresztyén Sion, mennyivel több bizodalommal
fordulhat
ennek az imádságnak mélységes
kiáltásával
és csodálatos
érveléséveI az Istenhez!
És micsoda hatalmas
könyörg
éssé válhat
a h í vőn ek az ajkán ez
az imádság a legnyomorultabb
élethelyzetben
s a bűnbánatnak
a mélységében! A Szent Uristen megérdemelt
haragjának
a tüzében, romok között
bolyongva,
a hallgató
és szeretetét
visszafogó
Isten láttán, a legnagyobb
kilátástalanságban
is - van szent jogunk
és megrendíthetetlen
bizodalmunk 'kérni az Isten kegyelmét.
Mert Atyánk Ö és rni gyermekei!
á

Ebb

e n a h ó n a,p ban

kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy egész életünkben
vétkeztünk
ellene gondolattal,
szóval, cselekedettel, legfőképpen
pedig azzal, hogy nem fogóztunk
bele gyermeki hittel;
adjunk hálát Istennek,
hogy Atyánk marad Ö mindörökké
és hűtlenségünk
ellenére;

a Jézus

Krisztus

által -

bűneink

könyörögjünk
Istenhez,
hogy mutassa meg kegyelmét
hatalmasan
a mi életünkben,
egyházunk
életében
és ennek a bűneiért
Isten haragja
nagy vérfürdőjében
vergődő
világnak az életében.
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Jézus Krisztus, drága Megváltónk, uralkodj a gyfilekezeteden, szabadíts meg bűneinktől, ments meg el1enségeinktől, nehogy a Sátán félrevezessen, testünk elcsábítson és a világ beszennyezzen minket, Jövel Urunk
Jézus Krisztus, erősítsd meg Benned való hitünket, távoztassad hitetlenségünket, éleszd reménységünket. Törd össze büszkeségünket, áraszd szeretetedet a szívünkbe, űzd ki belőlünk az irígységet és haragot. Terjeszd
egyházadat, kötözd meg az Antikrisztust és seregét. Jőjj, gyújtsd meg
az evangélium fényét a hívek szívében s napról-napra növeld a Te igéd
hirdetőinek seregét. Ámen.
.
(A Szentháromsághoz
szóló egyik imádság
második
része a finn
agendából.)

A keresztyén magyar ember háborúban.
A háború egy-egy nemzedéknek
sorsszerűen
jut osztályrészül. A hadüzenet pillanatában a megszokott élet végzetesen ,
megszakad és kialakul a külső és belső arcvonal. Mindkét arcvonal erőfeszítést és áldozatot kíván. A külső arcvonalon a nemzet férfiai fegyverrel a kezükben honvédelmi szolgálatukat
tel,
jesítik és készek vérüket és életüket feláldozni. A belső arcvonalon is megváltozik az élet. A légoltalom, a sebesült- és betegápolás és az egyéb különleges
háborús feladatok teljesítése,
valamint az élelmezési és ruházkodási
korlátozások
elviselése,
de mindezek felett az arcvonalon küzdő élettárstól,
apátói és
testvértől való elszakítottság,
vagy már épen a végső elválás,
az elvesztésük terhének elhordozása nagy áldozatot ró az itthonmaradottakra
is.
A háború a ma divó kifejezés szerint valóban az "idegek
háborúja".
A magyar családok jóval nagyobbik felét nem éri
súlyos veszteség, de mégis a veszteségre fel kell készülni. A háborús sorsból nem lehet kimenekülni
és nem lehet azt nem
vállalni,

Háborús időben épen ebben a közös sorsban osztozás fogja
össze a nemzet tagjait, fiait és leányait egyaránt. Amikor a nemzet háborús erőfeszítésben él, közös akarattal engedelmeskedik.
Engedelmeskedik
a hadúri felsőség behívó parancsának
és a
háborús kormányzat
minden különleges rendelkezésének.
Ezek
mögött a parancsok mögött a nemzet a háborús idők rendkívüli
sorsszerűségét
érzi meg. A háború létrehozza a politikai pártok
fegyverszünetét
és közel juttatja egymáshoz a különbözö
társadalmi rétegeket. Az egyéni érdeken felül ott áll a közös sors
parancsa és a közös,
egyforma engedelmesség
szükségessége.
A háború rendkívüli sorsszerűsége
feltétlenül
és el nem
alkudhatóan
megpróbáltatás.
Háborús megpróbáltatás
az élet
és az anyagi értékek pusztulása. Megpróbáltatás
az öldöklés
kényszere, ami az ellenséges pusztító szándék megtörésének
elengedhetetlen
eszköze. Megpróbáltatás
a sebesülés és sérülés és
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a rendkívüli erőmegfeszítésből
folyó megbetegedés,
valamint a
hazától és családi otthon tói való elszakítottság
s az ebből folyó
honvágy és aggodalmak elviselése. Megpróbáltatással
jár az élet
az itthoni ak számára is. Aki a külső arcvonalon harcol, mindig
tudja, mi van vele, viszont itthoni hozzátartozói
szüntelen aggodalommal gondolnak
reá. Aggódásukat
nem szünteti meg a
tábori pósta, sem a bajtársi rádiószolgálat,
mert a várva-várt
levelezőlap és a kapott rádióüzenet csak lezár egy-egy aggódásfejezetet. A szerető szívek nem tudnak nem aggódni. De az
egyéni és családi sorsok terhe, a belső háborús front mindenféle megpróbáltatása
mellett mindenki megérzi, hogya háborúban a nemzet ma élő nemzedékének léte vagy pusztulása forog
kockán. Ezért a háborús megpróbáltatás
aggodalmaskodása
nem
az önzés aggódása, - bár minden nemzetben élnek olyanok,
akiket a nemzet és a mások áldozattengerében
is a maguk önzése sáppaszt és aggodalmaskodtat,
- hanem a szeretet féltő
aggodalma. Az itthoni ak arcvonalbeli szeretteikért,
az ottaniak
az itthonvalókért,
a küzdő bajtársakért
aggódnak s mindnyájan
még jobban és féltöbben
szeretjük nemzetünket.
Azzal, hogy a háború nagy megpróbáltatás,
mindenek előtt
a háborús felsőbbség számol. Háborús időben különleges kísértések támadnak
reánk. E kísértések
egyik fajtája a rendet
igyekszik minden erővel megbontani. Ezt a rendbontást
akarja
a háborús világi felsőség mindenfajta
különleges intézkedése
megelőzni. A felsőség a Rómabeliekhez írott levél 13. fejezetének 4. verse szerint az arcvonalon
és az itthoni élet frontján
"nem ok nélkül viseli a fegyvert". Bizony nem ok nélkül, mert
a Sátán minden háborúban a közös teherviselés alóli kibújásra
ösztökél és a megpróbáltatás
különleges helyzetének önző kihasználására sarkal. A Sátánnak sohasem tetszik a rend és az
áldozatot is nehezen tudja a maga céljaira felhasználni. Ezért
kísért a mai időben is gyávasággal,
felelősség alóli kibújással,
önzéssei és a mások szorult helyzetének kapzsisággal való kihasználásával. Ha ma nyitott szemmel élünk és figyeljük felsőbbségünk rendeleteit és szükség es etén tett megtorló intézkedéseit,
és a mai helyzetet a mult világháborúval
hasonlítjuk
össze,
akkor tudjuk kellőképen értékelni háborús kormányunk
erős
kezét az ellátás, az árrögzítés, a polgári és katonai megtorlás
tekintetében. Látjuk, hogy ma nem lakhatnak jól a háború kicsiny és nagy hiénái, nincs tömeges katonaszabadítás
ésegyesek
nem keresnek milliókat a közös megpróbáltatásori.
A keresztyén hívő embert mindig az ige vezette annak a kapcsolatnak
meglátására,
amely Isten és a nemzet között fennáll, míg a
háborús időben különösen megvilágosodik előttünk Pál és Péter
apostoloknak felsőbbségról írott igéje. Ma a Miatyánk mindennapi imádságában különös hangsúlyt nyer a negyedik kérés, a
kenyér kérése, s ebben az összefoglaló kérésben Luther kátémagyarázata szerint "kegyes és hűséges előljárókért és jó kormányokért" is tiszta szívből imádkozunk. A háborús megpróbálta-
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tásban különösen sokat kell adnunk a rendre, teljes engedelmeskedésben és nagy fegyelemben kell élnünk és mindig gondolnunk kell arra, hogy Isten gondviselésében
ott áll a magunk és
családunk sorsa mellett a mi felsőségünk
és egész nemzetünk.
Isten akarata az, hogy keresztyénségünket
és magyarságunkat a háború megpróbáltatásában
különösen nem szabad szétválasztanunk. Mi hívők a háborús megpróbáltatásban
is töretlenül Isten gyermekei lehetünk és hozzátartozhatunk
Isten láthatatlan országához, akár a külsö, akár a belső arcvonalon élünk.
Annak a megérzése, hogy a háború megpróbáltatása
csak a
bűnért van és feltétlenül a mi bűneinkért is, nem választhat el,
hanem csak még jobban összekapcsol
nemzetünkkel.
Ma is
szüntelenül hangzik úgy az igéből, mint a világvihar zúgásából
Isten parancsa felénk: járulj hozzá, hogy az Én országom legyen
a hazád és népem a nemzeted! A hívöbb. mindig hívöbb magyar
élet a mai idők parancsa is.
A keresztyén
magyar értelmiségnek
mindjobban
be kell
látni, hogy számunkra nem, vagy ma már nem a keresztyénség
,és a háború,
az egyház és a háborút viselö nemzet egymáshoz
való viszonyának
"e 1v i" tisztázása fontos. Nem az egyház
"viseli a fegyvert" és nem lehet béke és háború felett felelősen
határozó hatalmasság. A keresztyén magyar embernek a háborút
teljes engedelmességgel
el kell fogadnia és végig kell harcolnia,
mert: "Minden lélek engedelmeskedjék
a felső hatalmasságoknak ... ", azaz harcba hívó felsőségünknek
is.
Háborús életünket ma egy teljesen gyakorlati
kérdésben
tudjuk összesűríteni: hogyan élhetünk keresztyén életet a háború
megpróbáltatásában
? Minden megpróbáltatásról,
a háborús
megpróbáltatás ról is, azt kell vallanunk, hogy a bűnért van és
a hitünk próbája. Ma is bűnbocsánatért
kell imádkoznunk
és a
hitünkról
kell bizonyságot tennünk. Lehetetlen, hogy Isten épen
most ne hallgatná
meg könyörgésünk
szavát és valóban a
keresztyénség csődje volna, ha megrendülne a hitünk. Bizonyos
az, hogy ma látszat-kegyességgel
és fél hittel nem lehet még
ideig-óráig
sem boldogulni. Az erőtlen imádság a bombázók
vijjogásában és a tűzgépek bömbölésében rögtön a torokra forr
-és az itthoni életben sem lehet csendesen elimádkozgatni.
Kinyilvánul a fél, vagy az egész hit is, ha egyre nagyobb megpróbáltatás,
teher vagy veszteség szakad reánk. A háborúban
élő ember hitének gyümölcse az önmegtartóztatás,
a fegyelmezettség, a tisitaság, a tűrés, az áldozatos teherviselés és a nagy
időkben tanusítható
hősiesség. Viszont hit nélkül a nagy meg-próbáltatásban
könnyen elgyengülünk,
megroppanunk
és elvetemülünk.
Háborús időben sem az arcvonalon, sem az itthoni élet
frontjan ne némuljon el az imádság szava, és hangozzék az igehirdetés bizonysága. A Sátán ellen egyedül az ige és az imádság
fegyverét használhat juk. Isten ma is kezünkbe adja ezeket a
fegyvereket és csak az összeroppant és hitüket vesztett emberek
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keltik azt a látszatot, mintha Isten a háborúban bennünket elhagyna. A megpróbáltatások
arcvonalán
született sok-sok
bizonyságtevő
élet azt mutatja, hogy Isten ma is kegyelmét
ajándékozza és az Ö kegyelme ma is elég 'minden megpróbál"
tatás elvisélésére.
, A keresztyén magyar ember az itthoni fronton és a külső
arcvonal seregeiben Istennel él. S amíg Krisztus jó vitézeiben
Isten kegyelme munkál, hisszük hogy Isten az ő hitükért
és
hűségükért egész nemzetünket
megtekinti.
Rédey Károly.

Hiszékenység és hit.
Napjaink egyik legelterjedtebb
és legveszedelmesebb
lelkibetegsége a hiszékenység. Ez épen ellenkezője a hitnek. A hit
bizalom és bizonyosság. Különbséget tud tenni, ítélni és osztályozni tud. A hiszékenység teljes bizonytalanság. Minden elhangzott véleményt azonnal igaznak tart és csatlakozik hozzá. Ezért
következményeiben
kiszámíthatatlan
és állhatatlan.
Normális,
időben alig van jelentősége. Ilyenkor az ilyen embert naívságáért
megmosolyogják
és ugratják. Az erőszakos vélemény terjesztések idején azonban végzetes bajokat idézhet elő. A háborús lelkület a szúnyogból elefántot csinál. A sátán ilyenkor még nagyítóval jár, hogy minél több bajt tudjon csinálni. Az erőszakos
vagy épen ellenséges propaganda
egészen jelentéktelen dolgokból hatalmas légvárakat csinál és a hiszékeny ember mindent
készpénznek vesz, csak épen a' valóságot nem. Egyszerűerr azért,
mert nem tud ítélni és osztályozní.
A hiszékenység lényegében a hit hiánya. Megnyilvánulási
formája rendkívül változatos.
Jellemző a hírlesés és a mindenáron való szenzációhajhászás,
Szomorú vonása, hogy a rossz,
híreket szívesen veszi és hogy a józan ész érvei re nem hallgat.
A hiszékeny ember nem gondolkodik, hanem véleményeket vesz,
át. Ismeretszerzésre
nem is törekszik, elég az elhangzott vélemény és abból alakítja ki a meggyőződését.
Mondani sem kell, hogy a különböző propagandák
erre a
tényre építik fel egész tevékenységüket
és mondanivalójukat,
A propaganda
a meggyőzés eszközéül nem az isrneretközlést
választja, hanem a véleményterjesztést,
amit lelkifertőzésnek
nevezünk. Az ingatag és hiszékeny lélek erre a legjobb talaj.
A cenzura például nem egyéb, mint védekezés a hiszékenység
következrnényei
ellen. A károsnak ítélt vélemények terjesztésének kikapcsolása. Szomorú ugyan, hogy ilyen védekező intézkedésekre egyáltalán
szükség van, mert ez csak azt bizonyítja,
hogy a szilárd hit és önálló lelkület az emberekből hiányzik,
Egészséges lelkületű ember önmaga veti el a helytelent.
Egészséges lelkületű embernél nem lehet az sem vitás, hogy mí
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a helyes és helytelen. Amikor azonban ez kérdésessé válik, helyesebben válhatik, akkor a hit körül és a lelki önállóság körül
súlyos bajok vannak. Napjainkban
pedig ez erősen így van.
Ennek végső oka pedig a hiszékenység, ami a hit hiánya. EI'gondolni is rettenetes, hogy mi lenne a következrnénye
annak,
ha manapság szabadjára eresztenék a vélemények terjesztését.
Senki előtt sem lehet kétséges, hogy ez bármelyik országban
forradalomba
döntené a társadalmat.
A hiszékeny ember, illetve a hiszékeny lelkiség nem kérdezi,
hogy az, amit hall, az igaz-e vagy nem. Ha előtte valamit nagy
hangerővel és határozottsággal
mondanak, azt esetleg többször
meg is ismétlik, feltétlenül meggyőződésévé
válik. Ez nemcsak
az együtt lévő tömegre áll, amely mindig felelőtlen és mindig
irányítható, hanem az egyes emberre is, még akkor is, ha intelligens emberről van szó. Kivétel csak a szilárd hitű ember.
Ilyen pedig nagyon kevés van. Az utóbbi években ezt bőséggel lehetett tanulmányozni.
A legképtelenebb dolgokról meg lehet győzni az embereket.
Különösen
féligazságokkal.
Ha azután valami meggyőződéssé
válik és fanatizmussá, vakhitté alakul, akkor a józan ész tehetet1en vele szemben.
Természetes azonban, hogy ez ellen küzdeni kell és lehet is.
Annál is inkább, mert háborús időben az egységes közvélernény
fenntartása
elsőrangú közérdek. Azonban ennek módszere csak
akkor lehet helyes, ha az okot szünteti meg, vagyis szilárd lelkiséget igyekszik teremteni. Az egész propagandának
tehát ilyennek kell lenni, mert így tud védekezni az ellen, amelyik az emberi gyengeségre
és hiszékenységre
építi fel tevékenységét.
A
végső megoldás a hitre vezetés. Ez azonban rendkívül nehéz feladat. A hiszékenységet,
mint okot kell megszüntetni, .illetve ez
ellen kell küzdeni. Mert az a megoldas, amit általában gyakorolnak, hogy egyfajta véleményt egy másfajta véleménnyel igyekeznek közömbösíteni, meddő és olyan, mint mikor a tífusz ellen
kolera védőoltással küzdünk. Csak más betegség, de nem gyógyulás. A megoldás egészen határozottan
kettős. Egyik a lelkipásztori munka, a hitre vezetés az igehirdetés által, másik ettől
függetlenül a helyes ítélőképesség kifejlesztése.
Milyen csodálatos, hogy a hitben ilyen problémák nincsenek. A hitben az összes ilyen kérdések önmaguktói megszűnnek.
Viszont a hiten kívül csak szaporodnak. A hitetlenségnek számtalan mellékterméke és vadhajtása van s ezek a nehéz időkben
fokozott mértékben látszanak meg. Ez a magyarázata
annak,
hogya
normális időben ilyen jelentéktelennek
látszó dologgal,
mint a hiszékenység, nem is kell foglalkozni. Ilyen esetben csak
. úgy, mint a butaság, magánügy. Nehéz időkben azonban nem
mindegy a közösségnek, hogy ki milyen befolyással sodortatja
magát.
A keresztyén társadalomnak
egészséges lelkületű társadalomnak kell lennie. A keresztyénség feladata ezzel a lelkibeteg-
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séggel szemben a fokozott lelkigondozás és bizonyságtevő
élet.
A hiszékeny emberre a személyes példa hihetetlen nagy hatásvsal van.
Túlzás volna azt mondani, hogy a hiszékenység bún. Csak
hiány és nem mindegy, hogy a hiányt ki és mivel pótolja.
A hiszékenység sokszor csak gyengeség, sokszor csak határozatlanság és csak arra vár, hogy akadjon valaki, aki megmondja,
hogy mit és hogyan csináljon. A hiszékeny lelkiség mindig vezetésre szorul, mert önállótlan. A baj csak az, hogy mindenf'éle
hamis meggyőződés is vezetheti. A rosszra épenúgy felhasználható, mint a jóra. Hiszen, ha a sátánnak nem volnának szirénszavú szövetségesei,
akkor nem is volna ez kérdés. De az élet
képe az, hogy az embernek naponta többször is ki kell választani a helyeset a sok helytelen közül, ez pedig hiten alapuló,
önálló lelkiség nélkül lehetetlen.
Nincs módunkban pl. a szovjet propaganda
vezetőit kény'szeríteni, hogy keresztyén
és nemzeti elveket hirdessenek. Nincs
módunkban az sem, hogy minden károsnak ítélt külső behatást
kikapcsoljunk az életünkből. Ellenben igenis módunkban van az
önálló lelkiség kialakítása. Annál is inkább, mert felelősek vagyunk, hogy mit vallunk igazságnak és milyen vele szemben a
magatartásunk.
Jézus tanítása szerint a keresztyén embernek
nem kell a világból kimenni, hanem a világban megállni a helyét. A kísértéseket
sincs módomban megszüntetni,
de igenis
módomban van ellenállni. Máté evangéliumának
24. fejezetében
mintha csak a mai propagandaháborúról
lenne szó. A hangsúly
azon van itt is: "Aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül."
De próbáljon valaki állhatatos maradni szilárd hit nélkül!
A hiszékenység jelenségeivel nem kívánunk tovább foglalkozni. Csak ennél a ma erősen kortünetté
fajult mindennapos
jelenségnél
is arra akartunk
rámutatni,
hogya
hitetlenség
milyen különös
bajokat idézhet elő. Illetve arra, hogy ennek a
hittől látszólag távoleső lelkibetegségnek
az oka is a hit hiánya,
.csakúgy mint a modern élet sok bonyolult jelenségének.
A hit nem pótolható
semmivel. Még fanatizmussal
sem.
Igen gyakori jelenség, hogy a hamis meggyőződés fanatizmussá
válik és ilyenkor kétségtelenül
van benne hitszerű mozzanat.
Azonban minden fanatizmus a hitnek formája és sohasem szabad összetéveszteni a hittel. Azért kell ezt erősen és talán élesen is hangsúlyozni,
mert gyakran a kettőt cserefogalomnak
használják. A hamis meggyőződés
fanatizmussá
fokozható
és
nagy dolgokat is lehet véghez vinni így, azonban kétségtelen,
hogy a fanatizmus átalakítható
az ellenkező véglet re is kevés
külső befolyással. Fanatizált embereket mindig el kell szigeteini
minden külsö befolyástól, mert ha másról is hallanak, a varázs
megtörik. A hitnek ilyen mesterkedésekre
nincs szüksége. A hitnek nincs szüksége arra, hogy megmondják
neki, mit hihet el
és mit nem. Ezt maga is tudja és jól tudja. A hit tudja a kötelességét és önként meg is teszi. A hit dönt, ítél, osztályoz és jól,
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mert a hit szabad, önálló és felelős. A hit tud öszintén engedelmeskedni. Nem túloz és nem rombol.
Miért? Mert cselekedeteinek
rugója nem az ösztön, hanem
az Isten akarata és vezetője a Lélek!
Az idők állandóan nehezülnek, a lelkek meginognak, sokan
eltévelyednek,
a meggyőződések
összeütköznek,
az ellentétek
kiegyenlíthetetlenekké
válnak - ilyenkor a keresztyének
feladata állandóan növekszik, mert nekik minden ingásban
és
bizonytalanságban
szilárdnak kell maradni és bizonyságot tenni,
hogy másoknak világítsanak és hívnek találtassanak.
Mesterllázy Ferenc.

Vidéki lelkész keservei ...
Ampelopszisszal
befuttatott
falusi parókiák,
zsalugáteres
ablakok
jelentek meg lelki szemeink előtt, amikor teológus korunkban
jövendőnkről álmodoztunk.
Sokan ma is így képzelik
el a vidéki papi házakat.
Csend és béke honol ott. Ha falai közt lárma hangja cseng, a gyermekek
kacagása az, akik piros muskátlis-ágyak
között s lombos fák alatt kergetik egymást. A verandán ott pihen a falu papja. Könnyű a dolga, hiszen
hivatása a legirígyeltebb.
Egy napon dolgozik a héten s a többi hat pihenésiil és elmélkedésül szolgál. Istenem, milyen ió egy vidéki lelkésznek.
Asztalán
nem cseng örökösen
a telefon.
Munkája
nem gépiesedik
el.
Nincsen folyton temetés, esketés, tanácskérés.
álláskeresés. protekció stb.
Itt-ott
egy-egy temetés s ősszel esketés; télen a disznótorok ...
Címünk elárulja, hogy a valóság más, mint ez a teológus-romantika.
A zöld zsalugáteres
házban bizony sok keserves napot él át az a "szerenesés" lelkész, aki csak egyszer dolgozik egy héten.
Folyóiratunk
olvasótábora
bizonyára
jobban ismeri egyházunk
életét,
hogysem romantikus
és valóságellenes
felfogást tápláina a papi hivatásról,
paplakókról.
Nem igen találni ma már olyan lelkészt, akinek egész munkája a vasárnapi
igehirdetésben
merülne ki s hat napot - a készüléstél
eltekintve
lustálkodnék,
Van még zöld zsalugáter
s vannak virágos.
árnyas paplakok;
hála Istennek
gyermekek
is kergetődznek
a papi kert
fái alatt. S ha mégis cikket írunk a vidéki lelkész keserveiről,
csak azt
a célt akarjuk
vele szolg álni, hogy most az érettségi
találkozók
idején
velünk együtt
maturált,
de mérnök,
tanár stb. barátunk,
akive) együtt
daloltuk
bús-édesen
a "Ballag már a véndiák"-ot,
ne irígyeljen
minket,
vidéki lelkészeket
olyan nagyon. Van nekünk keservünk
is elég.
A szórványlelkészekről
nem szólok itt. Sorsuk, munkájuk, javadalmuk
senki előtt sem irígylésre
méltó. A "csendes"
parókiák
keservének
odavetett vonása ez csupán.
Az orvos-javaslattal
kapcsolatban
szó esett a falusi lakásokról,
amelyek intelligens
ember igényét nem elégíthetik
ki. Ugyan hány lelkésznek
keserve a parókiája?
Igaz, hogy a földesúr kúriája
után a legnagyobb
ház
a faluban,
amellyel
csak a községháza
vetekedik,
de sokszor
milyen?
V árosból való nagytiszteletű
asszony bizony sokszor sír el keserves köny-
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nyeket a megpenészedett finom bútor és ruha láttán. Reumássá lett férje
hiába sóhajtozik a fürdőszoba kényelme után. Amikor a petróleumlámpa
sápadt fénye mellett a rádiótelep is kimerült, szinekúrás papunk elsóhajtja
mérnök, orvos, tanár osztálytársai nevét, akik el sem tudják képzelni, hogy
néha bálteremnyi.
néha tenyérnyi, salétromos és sötét szobáiban minden
városi komforttói távol, hogyan él barátjuk, akinek a 10 éves találkozón
olyan kedélyesen ütőgettek
a vállára mondván: Jó neked, pajtás, azt az
egy vasárnapot elbírod, de bezzeg mi ...
A paplak kertjének fái alatt addig szaladgálnak a gyermekek, míg
ki nem nőttek az iskolából. Ha eddig a csend és jólét öröme ráborult a
paplakra, most' nagy gond és vele sok keserűség köszönt be: Mi lesz a
gyermekekkel?
A tépelődő feleség ajkán csakhamar kifejezést talál a szív
mélyén
régen táplált vágy: Pályázzunk városba, vagy iskola közelébe!
Internátus sokak előtt vágyálom csupán, vagy pedig teljes lemondás mindenról a gyermekért. Tehát pályázunk! Nem kell a zsalug áter, a barackf'a,
de iskola, iskola! A lelkesedés hamar lelohad. Egyházunk mai rendtartása
szerint nagyon nehezen valósulnak meg az ilyen álmok. Egy jó kiállású
és jó összeköttetésekkel rendelkező nőtlen káplán hamarabb jut ilyen kedvező helyzetbe. Igaz, neki is szükség e van a girnnáziumra,
a nyolcadikos
leányok közül kíválasztia
menyasszonyát.
Az én paptársam pedig sóhajt
s letéve maradék büszkeségét, megírja kérvényét a .Jcultuszba'', a "püspökibe"; innen is, onnan is esik valami s mégis gimnazista lesz a fia, talán
mint Ő, pap is. Az érettségi találkozón pedig felveszi kollegám apjától
örökölt "hosszúkabátját", hogy kissé megkopott önérzetét
irigyelt hivatásának ezen külsö díszével ékesítse.
Külön gond az, ha gólya száll a paplak tetejére! Vannak papok, akik
lelkészi oklevéllel nagyszerű bábák. Igaz, hogy orvos nem kezeli hozzátartozóját,
de a lelkész levezeti felesége szent szolgálatát, amellyel új életet ajándékoz a világnak, új örömet férjének és új gondot a háznak. Ily .
helyzetbe került lelkészeknek szerencséiük
az, 'ha ily értelmű szolgálatukra nem az első gyermek mellett kerül a sor, mert akkor már némi
tapasztalattal rendelkeznek s mire másnap a szomszéd faluból megérkezik
a bába, a kis papcsemete már szakszerűen ellátva bámul a mestergerendás
mennyezetre.
Van azután olyan testvér is, aki a katonai behívóját várja. Ha elvonul
a honvédsereggel, akkor természetesen fizeti a helyettesét, akiról s akinek
fizetéséről gondoskodni tartozik. Legtöbbünk díj levelében ott foglaltatik
a sor is: betegsége esetén helyetteséről gondoskodik és fizeti. Ha szabadságot emleget, elmehet, az előbbi feltételek
mellett; különben' is egész
héten szabadságon van. Világot látni, művelödni
s a környezetváltozás
révén felfrissülini lehet, de dupla pénzen, ha megfizeti a helyettest is!
Ezzel is magyarázható az, hogy némelyik vidéki lelkész egészen "falusivá"
válik.
A keservek között nem jelentéktelen
az, amit a hivatástól idegen
munka elvégzése jelent.
Huszonötéves
fejjel átvesz a lelkész egyadósságtól
majd elsüllyedő

egyházat. Mennyi mindent kell elvégeznie, míg rendbeszedi! Számvevőszéki főtanácsos barátja nem ismeri annyira a költségvetések és mérlegek
labirintusát, mint 6. Gazdász elbuihat szakszerű gazdasági ismeretei mel-
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lett. Ismeri a gabonaárat,
szemre mér szénát, Ha pedig újat alkothat, vagy
düledezőt építhet újjá, akkor a különf'éle mesterségek
alapismereteivel
kell
tisztában
lennie. Megtanulja,
mit jelent: mitli, wogrissz,
romenád,
szelemen ... nyilván nem teológiai előképzése
alapján megtanul köbözní
deszkát, seldönti:
eternit alá lécelni, vagy deszkázni
jobb-e? Amikor egész
héten a mesterekkel
vesződik s ma anyagbeszerzéssei
tölti idejét, vasárnap prédikálnia
kel! s ha ilyen "lelki előkészület"
után tud igét hirdetni,
akkor valójában
ezermester!
Kedves tanár barátom, akinek fiókjában
már
megvan az erdélyi kirjíndulás
pontos menetrendje,
ne irígyeid
azt a te
vidéki lelkész iskolatársadat,
aki ugyan mint mondod, egy héten
csak egyszer dolgozik, de úgy harminc esztendő alatt volt gazdász, mérnök,
mesterember,
csak lelkész volt nagyon ritkán, mert a sok "ráérésfől"
nem
jutott hozzá! S te, orvos barátom, hová küldöd azt a "beteget",
aki felteszi
neked azt a kérdést:
Csatornának
mi a jobb, a 13. horganylemez,
vagy
a 20. vasbádog?
Pedig, ha az egyház bádogoztat,
akkor nekem azt is tudnom kell!
Nincsen lelketölőbb
munka, mint azt végezni, ami nem a hivatásunk!
Oe mi lenne egyházunkból
sok helyen, ha a lelkész nem vállalná
az ilyen
munka minden keserűségát.
Ilyen a hivatástól
idegen munka eredményeképen kifizettük
az adósságot. nj élet kel a romok között s a most talán
már tényleg tornácos
és zsalugáteres
paplak tornácán elmélkedik a lelkész:
Amit elvégeztem,
nem volt papi rnunka, de elvégeztem.
Hivatásom
dolgaitól ugyan elmaradtam,
de szeret és tisztel a falu népe s talán majd az utód
ráér a lelki magvetésre.
Lelkünkre nehezedik olykor a magunk "vidéki" volta is. Mennyi érték
kallódik
el falun, mert maga az esperes sem tudja - vagy nem akarja
tudni -, hogy milyen keserűségek emésztik lelkésztársát.
Városi kollegák
nem egyszer
vállveregetnek,
ha nagy ritkán
egy gyűlésen
találkozunk -, mi van a farmmal, pajtás! Jó nektek, falusiaknak!
Oe azért egy
sem cserélne a "farmmal
és a falu csendiével",
legfeljebb jegyrendszer
idején, vagy kánikulában,
- ha van higiénikus
strand a falu szélén! Szavát
nem hallja meg senki; tekintélyét
elvesztette,
míelött meglett volna, mert
hiszen
csak valahol parochus.
Ilyen mérlegelésnek
sokszor az az eredménye, hogy kollegám többet nem megy a paptársai
közé. Jegyzőkönyvet,
, szabályrendeletet
'el nem olvas; megy a maga feje után s közben egészen
megkeseredik. ,
Lehetne még folytatni
a sort. Azt hinné azonban valaki, hogy egy
vidéki lelkésznek csak keservei vannak. Különösen,
ha ilyen élesen kiemeljük őket. Nem! Vannak és maradnak szépségei is. Ezekért
aszépségekért
és örömökért
érdemes "falusinak"
maradni, hivatástól
idegen munkát végezni. Az azonban bizonyos, hogy magárahagyott
vidéki lelkésznek
nem
olyan arany az élete. Mérhetetlen
az az áldozat, amit a magyar keresztyén
lelkészi kar a vidékért
eddig már hozott
és ami még előtte áll. Oe aki
most ,,10-20 éves találkozón"
azt mondja:
Irígyellek,
pajtás, annak azt
mondom, aki irigyli, próbálja meg s vállalion
hasonló szolgálatot!
ö

Kósa Pál.
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Az Úr prófétái,
A próféták könyvei az Oszövetség héber beosztása szerint az ószövetségi könyvek második nagy kötetét, gyüjteményét alkotják. Ebeosztás
szerint nemcsak Ézsaiás,
Jeremiás, Ezékiel és az Ú. n. 12 kis próféta
könyveit
értjük. a prófétákon, hanem mint korábbi prófétákat: Józsué,
Bírák, Sámuel és Királyok
könyveit is. (Dániel könyve a héber bibliában
nem a próféták között szerepel, hanem a harmadik csoportban a legvégén.)
De az ószövetségi történet folyamán nemcsak ezekben a könyvekben találkozunk prófétákkal. 1. Móz. 20, 7 Ábrahámot is prófétának nevezi. Áront
prófétául adja Isten Mózes mellé (II. Móz. 7, 1.). Mözesröl magáról pedig
azt olvassuk V. Móz. 34, lü-ben: "Nem támadott többé Izraelben olyan
próféta, mint Mózes, akit ismert volna az Úr színröl-színre."
Az Oszövetség könyveit lapozva, azt látjuk, hogy a próféták közt a
legkülönbözőbb emberekkel találkozunk. Látjuk a fia feláldozásáig engedelmes Ábrahámot, hallunk a sás közt talált, embergyilkos, nehéz ajakú
Mózesről. Sámuel bírája, papja és prófétája népének. Ámos juhpásztor,
Hóseás, Jeremiás, Ezékiel papi családból származik. Ezsaiás előkelő jeruzsálemi család sarja; szerepet játszik kora politikai életében is. A legkülönbözőbb foglalkozású, rendű és korú emberek az Oszövetség prófétái.
Mi hát az, ami a próféták egységes jellemvonását adja, ami őket prófétává teszi?
Nem lehet azt mondani, hogy koruk mint legkimagaslóbb egyéneket
és jellemeket termelte volna ki őket. Nem vallásalapítók vagy valami
újabb, addig nem hallott igazság hirdetői. Azt sem mondhatjuk róluk,
hogy lángeszű látnokok,
kik előre megsejtik. megérzik mintegy valami
külön érzékszervvel a történelem alakulását. Nem is különleges idegzetű
emberek ezek, akik talán szívük rezdülésében óhajtanák Istent és akaratát
megsejteni.
lsten kiválasztása, elhlvása teszi őket prófétává minden arravalóságuktól, vagy arranemvalóságuktól
függetlenül.
Sámuel az Or prófétájává
rendeltetett. (1. Sám. 3, 19.) Ezsaiás az Or szavát hallja. "Szóla pedig az Or
nékem, mondván: Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek,
és mielőtt az anyaméhből kiiövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek
a népek közé" (Jerem. 1, 5) - olvassuk Jeremiás elhívatásának
történetében. "Lőn az Or beszéde Ezékiel paphoz." (Ezék. 1, 3.) "Igy szól az Or"
(Ámos 1, 3) - kezdi Ámos igehirdetését. Ugyanígy Hóseásnál is: "Az Or
igéje, amely lőn Hóseáshoz". (Hós, 1, 1.) Prófétaságuk lsten rendelésén
és kinyilatkoztatásán
nyugszik. Isten készíti fel és küldi őket a nép közé,
hogy tolmácsolják parancsait, fenyegetését és ígéretét. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi igehirdetésük tartalma, lényege, külsö formája, célja és
hogy mily eredménnyel járt munkásságuk. (Vizsg álatuknál a bibliánkban
Ezsaiás próféta könyvével kezdődő s Malakiással végződő könyvek prófétáíra.. az Ú. n. íróprófétákra leszünk tekintettel.)
Amikor a prófétákról szólunk, nem szabad azt sem elfelejteni, hogy
ök nem a mai értelemben vett látnokok,
jósok, "javasasszonyok". Koruk
bűneit ostorozzák, Isten itélete alá helyezik az egész életet; Isten eljövendő
napjának. haragjáról szólnak, de a bűnbe veszö, pusztulásnak indult s
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romokban heverő élet számára megcsillog tatjak az üdvösség és szabadulás
reménységét és ezzel válik munkásságuk csodálatos jövőbe mutatássá.
Istent akarják ismét megismertetni, noha a nép már nem ismeri Ot
és már nem szolgál Neki, sőt idegen istenek után jár és a saját bűneinek
hódol. Az Isten háromszor szent és az egész föld teljes az O dicsőségével.
(Ezs. 6, 3.) O a mindenható, egyedül uralkodó, bölcs Isten s az egész földel
részelteti ·kinyilatkoztatásában.
"Isten vagyok én és nem ember, a Szent
te közötted" (Hós ll, 9) - olvassuk Hóseásnál. Isten szentségénél
és míndenhatóságánál fogva szemben áll mindazzal, ami nem Isten, tehát az.
emberrel, a bűnbe süllyedt teremtménnyel. "Egyiptom ember és nem Isten.
és lovai hús és nem lélek, és ha az Úr kinyujtja kezét, megtántorodik
a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek." (Ezs, 31, 3).
Ezért rendül nek meg a templom küszöbei, amikor zeng az Úr szava és.
Ezsaiás felkiált: "Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és
tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták
szemeim!" (Ezs. 6, 5.)
Ennek a Szentnek, az egyetlen Istennek szavából harag és Itélet árad'
a nép minden bűnére. A nyereségvágy, igazságtalanság, hűtlenség, megvesztegetés, kiuzsorázás,
kicsinyek és védtelenek letiprása, kicsapongás,.
elpuhultság és jogtalanság ellen kíméletlen ítéletet hirdet az Úr. "És ha
egy házban tíz ember maradna is meg, még az is meghal." (Am. 6, 9.)'
A pusztán külsőséges istentiszteleteket
és ünnepeket gyűlöli és megvetf
az Úro Nem áldozatot kíván. Mivel pedig a nép nem hajlik a szöra, teljes.
pusztulást, nemzeti elveszést hirdettet. Idegen népeket támaszt fel ellene,
hogy azok végrehajtsák ítéletét és fogságba hurcolják. Sőt szétszórja
népét
szerte evilágon. .Elosztám
őket a pogányok között, és szétszóratának
a,
tartományokba, életök és cselekedeteik szerint ítélem meg őket." (Ezék.
35, 19.) Megrostálja még a nép maradék töredékét is.
Ezért hangzik a felhívás a megtérésre. Az üres, hitvány, bűnök alatt
roskadozó, külsöséges, hitetlen istenszolgálattóI a magát kegyelemben ésítéletben kinyilatkoztató Istenhez akarják a próféták a népet visszavezetni
Hisz az lenne a feladatuk, hogy más népeknek is ök hirdessék Isten kegyelmes dolgait. A megtérés az egyetlen lehetősége annak, hogy életben marad-o
hassanak. Amikor azonban a próféták ítéletet és megtérést hirdetnek, érzik
és tudják, hogy maguk is a nép fiai. Szeretik népüket s Igya megtérésre
hívó szó, noha határozott és kemény ige, mégis egyúttal szeretettelies
hivogatássá is válik. "Hagyja el a gonosz az ő urát, és a bűnös férfíú
gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz,
mert bővölködik a megbocsátásban." (Ezs. 55, 7.) A prófétáknak azonban,
sajnos, mihamarább látniok kellett, hogy megtérésre hívó szavuk, kemény
ítélethirdetésük
eredménytelen maradt. Az ítélet sem tudta a népet megindítani. "Megverted őket", mondja Jeremiás, "de nem bánkódnak; tönkre
tetted őket, dc nem akarják felvenni a dorgálást; orcáik keményebbekké
lettek a kősziklánál; nem akartak megtérni." (Jerem. 5, 3.) Hiába hirdetik
a próféták, hogy az Isten is hozzájuk tér, ha megtérnek. Ezért Ezsaiásnak
egyenesen feladatává válik, hogya nép szívét megkeményítse, hogy hallván halljanak és ne értsenek, s látván lássanak s ne ismerjenek. (Ezs. 6, 9.)Minden prófétai figyelmeztetés ellenére bekövetkezik az 597-i első s 587-j
második fogságba vitel. De a prófétai jövendölésnek megfelelően ott is.
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'csak egy rész tér meg s a' hűtlenség
a visszatérés
után sem szűnik
Igy válik mind erősebbé az Úr napjának
hirdetése. Ez azonban

meg.
nem-

csak ítéletet,

hanem megmenekedést
is jelent. Hiszen Isten megváltó
Úrként nyilvánítja
ki magát s örök irgalmassággal
könyörül
az embereken.
A bűnt ítélő Isten majd újjá teremti népét. Kegyelme és könyörületesség
e
lelkét árasztja
majd ki Dávid házára és Jeruzsálem
lakóira.
Amikor a
próféták
erről az időről szólnak, fellebbentik
a jövő f'átylát és hirdetik
Azt, akit átszegeznek
és siratni fognak, az Ember Fiát, a csodálatosnak,
tanácsosnak,
erős Istennek nevezett gyermeket,
a Messiást. Az Isten üdvtervének
a hirdetői ők. Az Isten kinyilatkoztatását
viszik, fejlesztik tovább.
Igy nyeri az Oszövetség
a "törvény
és a próféták"
elnevezéset is. Isten
:általuk céltudatosan
fejti ki akaratát,
mellyel Izrael népét
és az egész
világot üdvözíteni
akarja. Az üdvösség egyetemessége
szólal meg. Minden
nép meglátja
az Isten dicsőségét
és ahhoz fog jönni. Isten királysága
kez-detét veszi. Minden nép, nemzet és nyelv az Ember Fiának fog szolgálni,
akinek hatalma örökkévaló.
Ö hozza a béke országát.
A próféták
szava
csodálatosan
mutat a jövőbe, amikor az Isten a megmaradó
maradéknak
ígéri királyság ának a 'földön való megjelenését.
Ök ez országnak
eljövetelét nem érték meg, hitben látták csak és reménységgel
várták. Szemléletükben egybeolvad az Úr eljövetele, az utolsó ítélet, az új ég és föld teremtése. Egy síkban látták mindezt. A közbeeső időt csak mi látjuk most.
A próféták
jelentősége
abban van, hogya
népnek kinyilatkoztatták
Isten akaratát.
A külsőleges
istentisztelet
helyett hitre, Isten kegyelmére
hagyatkozó
és az Isten szabadítását
váró életre nevelték és tanították
a
.népet. A bűnt megbocsátó
kegyelmes
Istenről szóló prédikációból
így nő
ki, készítődik
elő az időknek az a teljessége,
amikor megjelenik
Jézus
Krisztus, "ki bölcseségül
lőn nékünk Istentől,
és igazságul, szentségül
és
váltságul."
(1. Kor. 1, 30.)
Ezért oly drágák nekünk
'közlik, az üdvkort készítik elő
bére, amikor Fia által szólott
kül hiábavaló
üres várakozás
nélkül keresztyénségünk
alapja
jának egy részéről, rnondanánk
nánk ketté.

a próféták
könyvei. Isten kinyilatkoztatását
s· közvetlenül
oda vezetnek ama kor küszöhozzánk Isten. A Krisztus megjelenése 'néllenne csupán az élet, viszont a próféták
is ingadozó volna és az Úr Jézus Bibliále, az Isten üdvtervének
a fonalát szakítá-

:Güttler Vilmos.

A szociális nyomor
Jövendőjét
'elhárítja.

biztosítja

enyhítése
a nemzet,

Ha a testéből

fiatal nemzedékről
téből a bomlasztó

a nemzeti önvédelem
midőn fejlődésének

való testről;

gondoskodik,
elemet.

a véréből

kérdése.
akadályait

való vérről,

akkor egrszersmind

a

kiveti tesKapj Béla.
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SZÉL.JE·GYZETEK
Teljes munkafeljesítményt
kívánnak
a mai idők
A háború
mindig fokozott mértékű,erőkife.j.
tést jelent a nemzet szamára!
h!szen a nemzeti munka eredményetől függ a háború
kimenetele
is.
Éppen ezért ítélendök
el ·sül'yos~n
azok a jelenségek,.
amelyek
Itt IS,
ott is a munkaf egyelem meglazítására törekesznek.
A helyzetünk
színte átmenet nélkül változott
meg. Nemrég
még
kicsi, gazdaságilag
óriási nehézségekkel küzdő ország volt~nk r .~elve
munkanélküliekkel.
Azutan
kovetkezett az ország örvendetes
gyarapodása, az ipari és gazdasági k~njunlotúra. Minden munkáskezre
szükség van minden gondolkodó,
szellemileg , felkészült
ember
értéket
jelent. Az érvényesü!és
~es~eny .kapuja várattanul
sarkig kmy~lt. Nincs
szükség
arra, hogy valaki a legkisebbért
keményen
megdolgozzon,
az a fontos hogy mennél több embert lehess~n rnunkába
állítani. A
kezdési nehézségek
jóval kisebbek,
elhelyezke'dési
gond nem igen van.
Ezért van azután baj. Az ember a
jó helyzetet nem tudja kellöképpen
megbecsülni.
Túlságosan
válogatós
és igényes 'lesz. "Evés közben megjön az étvágy."
Most nem boldogság
ha valaki
dolgozhat.
Sokan
boldogtalano'k,
mert nem le,hetne,k
egyszerre
igazgatók
Nagyon
szegyeutetes
dolog, hogy ilyen komoly
erőpróba
alkalmából
akadnak
emberek. akik nem dolgozni akarnak,
hanem csak "élni". Élni mennél kevesebb rnunkával, de mennél fényesebb címmel, lehetőleg
nagyon
jó
anyagi viszonyok
között.
Senki sem kivárrja vissza azokat
az időket
amikor 'az elhelyezkedés
gonddal, ~Q,ks'zor megalázással
járt.
Egyet
azonban
mindenkinek
meg
keH érteni: győzni máskép nem lehet
csak úgy, ha mindenki
rninden'nap szorgalmas
rnunkával áldoz
a magyar jövendőnek.

A professzionista sport
és a nemzeti érdekek.
A sport testi és lelki erőkifejtés
azzal a céllal, hogy a sportoló teste
edzette bb, keményebb
legyen, lelké-

ben pedig megerősödjék
~ k~zdés
szelleme. Ebből a célból kitűnik az
is hogy
az igazi sport
egyúttal
n~mzeti érdek is. Honvédelmi szempontból
elsőrendű
fontossággal
~í:.
az hogy ·a nemzet
egyes
tagjai
m~nnyire kiválók testileg, lelkükben
mennyire
fejlődött
ki a küzdelem
vágya, a bajtársi
szellem, a gyors.
ítélőképesség.
Ha ezeket a gondolatokat
mér ,
1egeljük, akkor
látjuk
meg, hogy
.spo rtéletünk
határozottan
. ros'sz
irányba
fejlődött.
Nekünk
kirakatunk van. Minden sportágból
egyegy mintagárda.
Arányla~
kevés
kiváló
képe-ss,égűsportolo,
nagy'
sportoló
tömeg nélkül. Fizetett
j~tékosok,
akik a polgári
életben IS
ebből élnek, Viszont a célt a professzionista
sport
sohasem
fogja
elérni. Igaz, :hogy gyönyörűség
szóljunk
csak
a
legnépszerűbb
sportról,
a futballról
néz~i ..22'
Iabdaművész
játékát,
de a kozonség még nem sportol
akkor, amikor ékes hangon
a bíró dicséretét
zengi, vagy amikor a mérkőz.és hevében tettlegességre
ragadtatja
magát, ellenkező véleményen lev,? társával szemben. Sőt az sem kirnondottan sport, amikor az izgalmakat
nagy duhajkodások
közepette,
reggelig tartó
fáradságos
igyekezettellevezetik.
A profisták,
vagy a
kíválasztott
kevesek nagy eredményeket érnek el, azonban a tömegeket a sport
nem formálja.
Van
szükség minőségi sportra.
ez bizonyos s annak a célja a nemzetközi
sportkapcsolatok
kimélyítése
és valamely sportág szépségeinek
a megmutatása.
De a cél érdekében
az
eszköz csak egy lehet: tömegsport.
Mindenki
vegyen
részt aktív rnódon a sport
valamelyik
ágában.
Akkor azután a tömeg értéke lesz.
nagyobb
a nemzet jövője válik biztosabbá.' Hogy ezek a megállapítások rnennyire
nem nélkülözik
az
alapot
azt ma nemzetek
bukása és
más ~emzetek
csodálatos
eredményei mutatják.
Persze
ez több
munkát,
töb~
pénzt kiván. Nemcsak reprezentálni
kell kis csoportokkal,
hanem nagy
tömegeket
kell megrnozg atni. Kitörölni a sportból
az egyének kul-,
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tuszát
és helyette azt a meggyőződést ébreszteni mindenkiben,
hogya
sport
kötelező
áldozat a hazáért.

Iparosodásunk nehézségei
egyre többször figyelmeztetnek
bennünket arra, hogy ez a kérdés mennél előbb gyökeres
rendezést
kíván. A megoldástól
és a végrehajtás tempójától
függ a magyar ipar
-és kereskedelem
jövője.
A magyar fajta, sajnos, túlságo.san büszke volt ahhoz, 'hogy meg..éllhe,tési forrásul
az ipart vagy kereskedelmet
választotta
volna. Még
akkor is csökönyösen
ragaszkodott
.a kényelmes,
szerinte egyedül "uri"
életmódhoz
a mi nemességünk,
amikor már lába alól kihúzták
a talajt.
Utolsó
mentsvárként
azután
mindig
a vármegyei
vagy
államí
hivatal szolg ált. Parasztságunk
pedig mintha 'hozzánőtt
volna a földhöz, attól nem igen tágított.
Igy
.azután nem csoda, hogy iparunkat
és főleg kereskedelmünket
idegenek szállták meg. Azt is csak rnost
látjuk
meg,
hogy
mindkét
hely
mermyire jövedelmező,
s a nemzet
közgazdasági
élete
szempontjából
mennyire
fontos. Ezért hangoztatják
ma annyira
az őrségváltást.
Azonban
éppen itt van a baj. A
'közélet
tele van ,,-strómanokkal",
vagy jóindulatú
laikusokkal.
A helyzet jórészt az, 'hogya
magyarság
vagy a becsületet adja el,
vagy pedig azt gondolja,
hogy hozzáértés,
felkészültség
nélkül lehet
üzemet,
váJ.lalatot
vezetni.
Sokan
nagyon tévesen azt gondoják,
-hogy
nagylábon
élő
vezér-igazgatókra
van szükség.
Iparosedásunk
elején
még megtehették
volna ezt 'azok a
földbirtokosok,
akik nagy tők éjüket átmentették
volna az iparba
és
kereskedelembe.
De
ma,
akinek
nincs sem pénze, sem felkészültsége,
az ne akarja az egészet nagyhangú
dirig álással kezdeni. Ma az "őrségváltásnak"
egy módja van. Annak
a rétegnek
a közéleti és szabad pályákon való haladását
kell segíteni,
amelyik a nemzet ereje. Emelni kell
a magyar középosztály
és paraszt.ság fiainek
ipari
és kereskedelmi

érvényesülését.
Azokét, akik tudják
jól, hogy csak egyetlen biztos útja
van haiadásunknak,
a, szívós, kitartó
munka.
Akik
mielőtt
a főnöki
székbe ülnek, már átéltek a kifutó,
inas, segéd szerepét
is, s éppen
ezért mindennel
tisztában vannak.
Az állandó
egészséges
utánpótlást
pedig úgy lehet biztositani,
hogy
azt a köztudatot
erősitjük:
az ipar,
kereskedelem
nemcsak mások szolg álása, hanem nemzetgazdasági
érdek is.

A belso frontról
sok szó esik mostanában.
Okulva
az első világháború
tanulságain,
nem
győzzük eléggé hangsúlyozni,
hogy
milyen fontos az itthoni arcvonal at
tartani.
Ezért
futott
olyan
dermesztő megdöbbenés
végig az országon, mikor napvilágra
került a
keresztlevél-harnisítások
ügye. Nem
az volt a megdöbbentő.
hogy egy
szervezett
társaság pénzért árulta a
hamis keresztlevelet
s hogy erre a
célra nem átallotta még az istentisztelet alkalmát
is felhasználni.
Elég
sok mindent hallottunk
már devizacsalások,
élelmiszercsalások
stb,
ügyeiről, hogy ez az összefogás
és
szolidaritás
ne
keltsen
bennünk
különösebb
meglepetést.
A megdöbbentő
az volt, hogy keresztyén
felekezetek
lelkészei adták oda magukat eszközül ehhez az ország érdekeit súlyosan sértő csaláshoz. Kétségtelen,
hogy mindenütt
lehetnek
rossz útra tévedt emberek,
papok
közt is. Azonban nem elég, hogy a
tettesek elvegyék megérdemelt
büntetésüket.
Még ennél is fontosabb,
hogy az ilyen esetek lehetőségét
az
egyházak
eleve megszüntessék. Ma
fokozott
éberséggel
kell őrködnünk
az egyház jó hírén s ehhez rnindenek előtt hozzátartozik,
hogya
papokat ne érhesse jogos vád. A mai
súlyos
világnézeti
harcban
semmi
sem árt az egyháznak
annyira, semmi sem veszélyezteti
annyira az egyház szolgálatát,
mint a magukról
megfeledkezett,
hűtlenné vált papok.
Vigyázznuk
arra, nehogy
beteljesedjék rajtunk
az Irás szava: "Az
Isten neve miattatok
káromoltatott
a pogányok
közt." (Róm. 2, 24.)
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Imre Lajos: Ekkléziasztika.
Az egyház élete és szolgálata.
Budapest,
1941,
226. Iap. - Szerzője "kísérletnek"
nevezi
múvét. Új tudományág,
rnely eddig nálunk nem szerepelt a gyakorlati
teológia
körében.
"Gyakorlati
szükségből"
született.
Befejezi
a gyakorlati
teológia
díscíplináit,
nevezetesen
ahomilletika,
katechetika,
poimenika
és egyházjog
tudományát.
Ezeknek
koronája
't. i.
annyiban, 'hogy az ige szolgálatának
különböző
módjait,
eszközeit
nem általában az egyház életében,
hanem kifejezetten az egyház jelen életében keresi s
alkalmazza.
Ez eddig 'hiány volt teológiai
oktatásunkban.
Az összegyüjtött
anyag bőséges. Igyekszik
elérni mind a
részletekig.
Nemcsak,
hogya
meglevő
irodalomban
jártas az írója, de főként
figyelmes
szemlélője
és gondos lelrója
a mai egyházi
életnek.
Rendszere
is
megfelelő, áttekinthető.
A Bevezetés után
az egyház, majd a gyülekezet,
aztán az
egyén, végül pedig az egyházi munkások kérdéseit tárgyalja.
Csak egyről nem
tudott mindenestül
meggyőzni
ez a kísérlet,
Afelőlel
nem, hogy okvetlenül
szükséges-e
egy
külön
disciplinában
mindezt
elmondani.
Nincs
semmi
a
könyvben,
amit el ne lehetne, sőt el ne
kellene
móndani
a gyakorlati
teológia
meglevő egyes résztudományaiban.
Csak
a rendszeresség
kedvéért
rninek új dis-ciplinát felállítani,
ha az pusztára
"gyakorlati szükségből"
ered. Elég volna kielégíteni
ezt a gyakorlati
szükséget,
az
egyház jelen helyzetének
minden oldalról való megviIágításának
szükség ét a
megfelelő
homiletikai,
katechetikai
stb.
helyeken.
S. L.
Pietilli Anti Jaakko:
A bűn mardosása és az lsten békessége. Ford.: ViIjanen
Pál. Györ,
1942. Harangszó
kiadása. Ez a kis könyv az emberi
életnek
a legnehezebb
és legtitkoltabb
küzdelmébe
vezet be bennünket,
hogy
mindenkinek
áldott segítő társa legyen
az üdvösségért
való harcában.
Egyszerű
közvetlen
szavakkal,
mindenki
által
könnyenért'hetően
tárja fel az emberi
lelki élet legbonyolultabb
problémáit.
Az evangéliumi,
lutheri
szellem világításában
mély értelmet
és jelentőséget
kap az egyházunkban
olyannyira
elhanyagolt
magángyónás
kérdése
is.
Biczó Ferenc.
o

-

Hajós Emil: Az én népem nem figyel reá! (És. 1, 3.) .Jstentagadás,
árulás, hűtlenség
és szégyenletes
lépés-e,
ha egy zsidó kitér?" Budapest,
1941. A fenti kérdésre
felel e kis könyv írója,
mint a keresztyén
vallásra áttért zsidó.
Felelete
egyúttal
bizonyságtevés
akar
lenni Krisztus mellett a zsidóság
előtt.
Kimutatja,
hogy a mai zsidó vallás nem
az élő hit forása s ez a megüresedett
hit a zsidóság
legnagyobb
sírásója.
Egyetlen
megoldás
lehet csak a zsidó
egyén
és az össz-zsidóság
megmentésére, ha elfogadja
a saját fajtájából
származó
Jézust
a megigért
Messiásnak. Csak örülhetünk
a mai időben ennek az őszinte írásnak egy áttért zsidó
ember tollából, 'Ez a könyv egyúttal
a
keresztyénség
felé is figyelmeztető
szó,
hogy a zsidó missziót az eddiginél komolyabban
vegye s Krisztus ügyét s a
lélek válságát
a faji világnézettel ne
engedje
közömbösíttetni.
Remélhető,
hogy ez a kis könyv hozzájárul
a zsidóság mai bonyolult
helyzetének
világosabb megértéséhez
s ezzel elősegíti
a
megnyugtató
megoldást.
Biczó Ferenc.
Victor János: Máté evangéliuma. Budapest, 1942. - Ez a könyv áldott seg ítségnyujtást jelent a bibliaolvasó
számára. Máté evangéliumán
vezet bennünket végig
úgy, hogy
egy-egy
összefüggő szakasz
elolvastatása
után a könyv
írója közli a szöveg gel kapcsolatos gondolatait,
Úgy érezzük
azonban,
hogy
ezek a gondolatok
nem akármilyen
emberi gondolatok,
hanem egy imádságos
léleknek
Istentől
ihletett,
határozott,
minden tudornányoskodás
nélküli válaszai az Isten szavára.
Ezért lehet Mdottá e könyv használlata minden bibliaolvasó számára.
Biczó Ferenc.
Schuster Hermann: "Das Werden der
Kirche" (Eine Geschichte der Kirche auf
deutschem
Boden). Berlin, 1941. Töpelmann-kiadás.
529 lap, ára 9.80 RM. Egyháztörténetet
sokféleképen lehet írni.
Megszoktuk,
hogy
az egyháztörténeti
könyvekben
arról
az egyházról
halljunk, amely előttünk
áll, mint látható "szervezet"
a maga jogi meghatározottságában.
Ennek az egyháznak
a
története
az események
egymásutánjaban, a dogmák
fejlődésében
végigkövethető
és az adatok ezrei miatt laikus
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ember
számára
rnegúnható.
Schuster
könyvét
azonban
nem annyira
egyháztörténetnek,
mint a keresztyénség
történetének
nevezhetnénk.
Egyháztörténete középpontjába
állítja a tiszta keresztyénséget
sennek
képviselőjét,
Luthert
és ehhez viszonyít mindent. Soktekintetben
lehetne
a keresztyén
kegyesség
történetének
is nevezni, megmutatja,
hogyan
alakítja
át az ókori
ember
egész életfolytatását
a keresztyénség, milyen hatása volt a bölcseletelméletre,
müvészetre,
Beszél a keresztyénség es a szociális mozgalmak
viszonyáról. Tisztázza
az újkori
ember valJásátértékelésének
kérdéseit
is,
ami
még a mai időkben kikutatlan
területe
a hittudománynak.
Történetben
való bemutatása
mindannak,
amit az egyháztól
várni lehet.
R. J.
Csikesz Tibor:
A serdü']őkor lélektana, különös
tekintettel
vallásos
életére. Debrecen,
1941. 120 Iap. Ára 3 P.
Az emberi életnek
talán a legvonzóbb szakasza a serdülés. A még nem és
a már nem időszaka
ez. A serdülőker
lélektanát
már többen
részletesen
vízs.
gálták
és tárták
fel részletes en. Ez a
könyv a vallás szempontjából
vizsgálja
az ifjút. Nem azért, hogy lélektani
jelenségekből
értse meg a serdülő
vallásos életét, hanem azért, hogy a válságban szenvedö serdülő lelkiéletét
feltárja,
hogy vezetni
lehessen.
Aki ifjúsággal
foglalkozik,
annak
elengedhetetlenül
fontos,
hogy ismerje
a reábízottakat.
BIrhez az ismeréshez
nyujt elsőrangú segítséget
ez a tanulmány.
Tudjuk,
hogy
a serdülőkorban
gyakran
egész életre
bezárul
a lélek. Az egyház
szempontjából ez egyáltalán
nem figyelmen
kívül hagyható
mozzanat.
Az ifjú lelkiélete más, mint a felnőtte.
Ugyanarra
az evangéliumra
van annak is szüksége,
csak épen az ő nyelvén. A könyv az ifjú
bonyolult
lelkivilágában
a felderítés
munkáját
végzi el és útmutatást
ad, hogyan lehet Krisztushoz
vezetni,
illetve
Krisztus hűségében megtartaní.
M. F.
Bereczky
Albert
és Békefi
Benő:
Igehirdetés
és evangelizáció. Budapest,
1942. 48 Iap. - Bereczky Albert az igehirdetésről
szól "Életünk föfoglalkozása"
címmel. A szerzö mestere annak, hogyan
kell elvi kérdéseket
páratlan
közvetlenséggel és gyakorlati
megvilágításban
s
viszont gyakorlati
kérdéseket
elvi magaslatra
felemelve tárgyalni.
Amikor az
igehirdetés
.Jehetetlenségéröl'',
pótlékairól és akadályai ról beszél, az a benyo-

rnásunk, hogy itt egy érett bölcseségíí
pásztor
és homiléta
'hoz elő élettapasztalatainak
gazdag tárházából
ót és újat.
A füzet második
felében
Békefi Benő
ir "Tapasztalataim
és látásairn az evangélizációs szolgálatban"
címmel. Magyar
nyelven még soha ilyen világosan,
ala-o
posart és elvi síkban nem írtak az evangélizációról.
Égető
szükség
volt már
ezen a ponton az elvi tisztázásra.
Annálörvendetesebb,
hogy a sze rzö szerint az
evangélizáció
munkájának
elengedhetetlen elöf eltétele
az evangélizáció
kérdéseiveI való tudományos
foglalkozás,
az
elvi és gyakorlati
kérdések
alapvető
tisztázása.
A fenti tanulmány
is ezt célozza. Mindenkinek,
aki egyáltalán. hozzá
akar
szólani
az evangélizációhoz,
ismernie
kellene.
Legfőbb
ideje,
hogy
ezen a ponton az eszmecserét
mi evan.
gélikuso'k
is hasonló alapossággal
folytassuk. A gazdag tartaírnú
füzetet mindenkinek melegen ajánljuk.
G. Gy.
Keroda Miklós:
Megvilágosodott rnér,
Regény. Singerés
Wolfner. - Bacsányi
János életének regénye, azonban nem a
bölcsőtől
a koporsóig,
hanem a francia
forradalomtól
kíséri végig Napoleon bukásáig a tragikus
sorsú, hamarosan
letört, de nagytehetségű
költöt. A szokásos életrajzírói
igényekkel
és szándékoltsággal fog hozzá Koroda írásához. (Gyakorlata van már benne, Reviczky életét
is feldolgozta
már regény formájában.)
Munkájának
mint előtte oly sokan
tették és utána oly számosan cselekszik
majd kettős célja volt: megmutatni
egy kort és benne az embert, a külső
és belső világ egybefonódásából
pedig
meg-formálni a regényt. Az író célja nem
valósult
meg tökéletesen.
A kort nem
tudta
életre
kelteni,
viszont
Bacsányi
portréja sem sikerült hiánytalanul
plasztikusra.
Csak pár vonást hangsúlyozott
ki benne, a szerelmes férfit. Viszont mi
talán
nem
erre
vagyunk
kiváncsiak.
Igaz, hogy nem szállhatunk
perbe az
íróval azért, mert az
érdeklődését
nem
az a kérdés irányította,
amelyre mi várnók a feleletet.
Bennünket
inkább
az
érdekelne,
hogy milyen volt a politikus
Bacsányi. Erre a kérdésre
azonban nem
ad a könyv teljesnek tetsző választ.
A. E.
ö

Nina Fedorova:
Atyuska árvái. Regény. Singer
és Wolfner.
Külföldi
nagy könyvsiker
után j utott
hozzánk
Nina Fedorova
könyve. Nálunk is igen
népszerű
rnunka.
Egészen
természetes
jelenség
ez, mert végtelenül
optimista
írás az Atyuska árvái. Menekült oroszok-
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ról szól, akik idegenbe
hullottak,
egy
kis penzió gyér jövedelméből
tengetik
életüket. Tenger nyomorúságban
van részük, mégis harmonikusan
boldog életet
élnek, mert a jóság, szeretet
és a mély
hit kormányozza
minden
gondolatukat
és tettüket.
Annyira
jók és nemesek,
hogy azok is jobbá lesznek, akik közelükben
élnek. Jól esik olvasni
ezt a
könyvet.
Nem mernénk
azt mondani,
hogy különösebb,
nagyobb
jelentőségű
Írói képességeket
fedezhetnénk
fel írónkban, azonban
hálásaknak
kell lennünk
a könyvért,
mert az ilyen írások erősítik meg az emberben a hitet: mégis szép
az élet. Nagyon sok benne az érzelmesség, azonban
az olvasó nem szégyenli
még sem a miatta való ellágyul ast, mert
a Lélek erejét érzi a sorok mögött. A. E.

Erdélyi József: A harmadik fiú. Turul
kiadás. - A Ma magyar Iíráj ának Erdélyi kétségtelenül
egyik legérdekesebb
alakja, tehetség
dolgában
is a legelsők
között van. Ez a könyve tehát, amely
önéletrajzának
első felét (születésétöl
az
őszirózsas
forradalomig)
tartalmazza,
a
legnagyobb
érdeklődésre
tarthat számot.
Természetesen
nem kell azt várni tőle,
hogy egészen tárgyilagos
képet fog adni
századunk
első két évtizedéről,
vagy
hogy egyetlen
célja van, mint az életrajzi regényeknek:
megmutatni
az Ember fejlődésében
az Iró születését. Erdélyinek nem kell tulaj donítanunk
ilyen
gondos
irodalomtörténetírói
szándékot,
munkája
nem akar
több
lenni,
mint
egészen őszinte vallomás
gyerekkoráról
és ifjúi éveiről. Irása mégis a legérdekesebb
Erdélyi-írások
közé
tartozik.
Persze ezt a círnet is adhatnánk
neki:
ahogy én látom a világot. Tehát nagyon
is szubjektív
munka, helyenkint
nagyon
is hevenyészett
formában,
itt-ott látszólag nagyon is korán leszűrt megállapításokat
tartalmaz,
azonban
mindvégig
közvetlen
hangú írás. Aki Erdélyit
szereti, e könyve révén még közelebb kerül hozzá.
Kiváncsian
várjuk,
lesz-e
folytatása
az önéletrajznak.
mit és hogyan fog írni Erdélyi a forradalmakról
és arról, ami azután következett.
" A. E.
Somogyi
Imre: Kertmagyarország
felé. Magyar Élet kiadása. - Az új szellemi világ, a népi Magyarország
megálmcdói
az igazán
magyar,
mindenkit
egyformán értékelő szociális új életforma
alapjait
rakják le műveikben,
Somogyi
csatlakozik
hozzájuk' e munkájával,
rniután nevét már az egész országban
is-

mertté
tette elöadásaival,
gyakorlati'
bemuta tóival. A könyv kiinduló gondolata
az, hogy a g,olZdasági élet átalakulása
nélkül el sem lehet képzelni az új élet
kialakulását.
Azt hangoztatja,
hogy olyan
gazdasági
életre kell berendezkednünk,
amelyik
minden
magyar
munkáskezet
Ioglalkoztat.
Ezért
tehát
szükségesnek
látja, hogy gazdasági
életünk
multját
bemutassa.
Rámutat
a hiányokra
és elkövetett
hibákra,
de megpróbálja
kijelölni azt az utat is, amelynek
a követése, ha egymagában
nem is oldaná meg,
de mindenesetre
elősegítené
Magyarország
gazdasági
megújhodását.
Csupa
érdekes témáról szól a könyv, ilyenekről: hogyan
engedtük
kipusztulni
ősi
állatfajtáinkat.
hogyan
lehet kevesebb
termelési költséggel
termelni
és a felesleget piacra vinni, mit csináljunk rriocsaraínkkal,
a leventék
szerepe a közellátásban. Végeredményben
szerzőnk véleménye
az, hogyakertgazdálkodásra
való áttérés a magyar nép jövő boldogulásának
egyik fő előfeltétele.
Nagyon
érdekes munka
Somogyi
könyve,
vajha
sok ilyen írás látna napvilágot
és még
többen lennének,
akikben
tanítása
meg
is foganna.
A. E.
Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Magyar Élet kiadása. - Érdekes írás
Féja könyvecskéje,
irodalmunk
alkatát,
(a magyar élettel és társadalommal
való
összefüggését
próbálja feltárni. Sok meg"
érzéssel, feltétlen
hozzáértéssel
fejti ki
gondolatait,
azonban ugyanannyi
szenvedélyességgel
és elfogultsággal,
amely írásainak egyik legjellemzőbb
saj átossága.
Főképen
a hivatalos
irodalomtörténetírássai
hadakozik
ebben a könyvében.
Azt hangoztatja,
hogy az irodalomtörténet helytelen utakon halad, mert néhány
feladatkörét
alaposan
elhanyagolja.
Igy
például halaszthatatlan
nyelvi hivatása is
van: "be kell árasztania
a köztudatba
azokat a műveket
és elsüllyedt
kerszakokat, rnelyek a régi magyar nyelv ízét,
elemeit
és törvényeit
hozzák".
Nagyon
sok megjegyzésével
egyet kell értenünk,
s belátnunk,
hogy rengeteg
a hiba szellemi kincsünk sáfárkedása
körül,
amiknek a megszüntetése
bizony nagyon
is
helyénvaló
és időszerű lenne. Egyik legérdekesebb
fejezete az utolsó, amelyben
felsorolja
irodalmunknak
mindazon megnyilatkozásait,
amelyeket
érdernetlenül
nem méltatott
eléggé sem a hivatalos
irodalmi
fórum,
sem a nagyközönség.
Tanulságos
könyv Féja munkáia,
noha
egészét
illetően
kissé kiegyensúlyozatlannak kell találnunk.
A. E.
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Plautus:
A hetvenkedő katona. H árom ezüst. Fordította
Devecseri
Gábor.
Franklin
Társulat.
- Nem lehet eléggé
dícsérni
a Parthenon-Egyesületet
áldozatkész vállalkozásáért,
hogy kétnyelvű
klasszikusainak
újaob kötetét
adja közre,
ezúttsl az ókor egyik leghíresebb
vígjátékírójának
két halhatatlan
remekművét. Nem a szakemberek
'Számára készült
ez a könyv, hanem
azoknak,
akikben
az antik szellern szeretete
maradék
nélkül él ugyan, de annak eredetiben
való
élvezése nehézségekkel
jár, nyelvi okok
miatt. A latinban
nehézkesebben
rnozgók számára is nagy lelki gyönyörűség
Devecseri
Gábor
pompás
fordításával
párhuzamosan
olvasni .a latin szöveget.
Devecseri,
akinek
nevét Iatinból
való
műfcrdításai
révén jól ismerjük,
e rnunkájával is remekelt.
Bevezetésüt
Huszti
József rövid" de nagyon talráló tanulmanyát kapjuk a kötetben
Plautusról.
A. E.
Révay József: Ökori író - mai 01vasó. Parthenon-tanulmányok.
FrankIin
Társulat.
- E könyvecske
ana -a kérdésre keresi a feleletet, hogy érdekIik-e
még az ókori Irók a ma emberét? Vari-e
mondanivalójuk
a mi korunknak
több,
mint
harmadfélezer
év
messzeség
ből, Tudják-e
még magukkal
ragadni,
n:emesíteni,
nevelni,
ösztönözni
a mai
olvasót ? Vajjon a ma embere át tudja-e
vágni magát az ókori írók nehézségein,
a történelmi
hivatkozásokon.
a bonyolult rrritolögiai vorratkozásokon,
a korszerű társadalmi
és egyéni s gyakran
helyi jellegű célzásokon?
Nem más tehát a kötet célja, mint bevezetni
a mai
olvasót
az ókori
irodalmak
kroisosi
kincseskarnrájába
s útbaigazítani,
hogy
mit vélasszon,
mihez nyúljon.
A tudós
író, akinek oly bekros
érdemei vannak
a kasszikus
szellern terjesztése
körül,
tájékoztatását
közvetlen
hangon,
barátságos beszégetés
alakjában,
Seneca leveleinele műformájáb:an
adja meg. Viszsza akarja
vezetni
a fáradt
és tétova
embert az örök forrásokhoz,
meg akarja
rnutatní az örök tükröt,
amelyben minden kor felfedezheti
.a maga arcát, a
maga
gondolatait,
örömeit,
bánatait,
eszményeit.
Megmutatja,
hogyan
keresse, nézze
és olvassa
a ma embere
az ókor íróit és írásait. A remek könyvnek, amely bizonnyal
minden kultúrember könyvtárának
tartozéka
lesz hamaros an, ilyen
fejezetei
vannak:
Okori
történetírók,
retorika,
filozófia,hétköznapok,
költők,
tudósok;
politika,
írodalom, a szociális
kérdés
az ókorban;
ókor ·és kereszténység.
Mindegyik
fejeé-

Szerkesztésért
Baross-nyomda:

Uzsaly

és kiadásért
Ils Koncz

zet tele van idézetekkel,
adatokkal,
tehát voltaképen
tudósmunkát
ad a szerző
kezünkbe,
azonban
egy piJtLanatra sem
érezzük, hogy nem volnánk hozzáértők.
S eza
könyv sikerének
titka.
A. E.
Borzsák
István: A latin nyelv szelIeme. Parthenon-tanulmányok.
Franklin
Társulat. - Az újatib magyar klasszik afilológia
egyik legtehetségesebb
tagja
szellemesen
megírt- kis könyvében
a latin nyelvre vonatkoztatott
közhelyeket,
előítéleteket
oszlat
szét,
ilyenféléket,
mint: "a latin megkötött
nyelv", "száraz,
józan, költöietlen,
rnint ahogya
római
ember evezredes
hagyományokból
sz entesített képe is csak a rideg valósághoz
tap adó politikust,
a bios praktikos
megtestesítöjét
mutatja, akiben nincsen szikrányi
érzéle sem a rnűvészetek
iránt:'
Borzsák
nagy tudással,
ügyesen
megválasztott
idézetekkel,
rengeteg
adattal
amelyek
azonban
a szakembert
gem fárasztják
sorra
bebizonyítja,
hogy az általánosítás
a latinban
sokszor ad abszurdum
vezeti az embert.
A latin egyfe161 tömör - állapítja meg
Borzsák
viszont
ugyaniakkor
nem
egyszer az irodalom legjellemzöbb
megnyilvánulásaiban
bőbeszédű
körülményességet
találunk.
És így tovább sorra
veszi a szerző az összes általánosításokat, számtalan
latin író felvonultatásával -sz6hoz juttatja
velük szemben a sok
különbséget,
ellentétet
is. Összehasonlításaival
azt az elvi jelentőségű
kérdést vizsgálja, hogy lehet-e -a nyelvi tényekböl a beszélő közösség
lelki alkatára, népi jellemvonására
következtetni.
A tudós szerző ama a megállapításra
jut, hogy
csak egyben-másban.
Végeredményben
a 'könyv megint csak azt
a felmérhetetlen
pozitivumot
hangsú.
Iyozza,
amit
a művelt
emberiségnek
Rórna jeent.
A. E.
Gáspár
Jenő:
Aranylegenda.
Budapest, Singer és Wolfner kiadása. - Gáspár Jenő kötete egy csokorra
való elbeszélést
fűz össze "aranylegendává":
legnagyobb
részt történeti
tárgyú témái
főként nemzeti multunk egy-egy
dicsőséges vagy kedves emlékét
idézik fel.
A legtöbbnél
elég erős hangsúly esik a
keresztyenségre
és az egyházra,
helyesebben a katolicizmusra.
Gáspár
Jenő
elsősorban
novellista:
mélyebb
problémák nem érdeklik, ezért írásai könnyed
szórakoztató
olvasmányul
alkalmasak.
A
keresztyénségről
rajzolt képe helyenként
(kül, a bibliai tárgyú
elbeszélésekben)
erősen emlékeztet
az iparszerűleg
előállított, édeskés kegytárgyakra.
K.

felelős:
(Harangszó

Lic. Dr. Karner
nyomdája),

Károly,

Győ<, Andrássy-út
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Olvasóinkhoz!
Jelen számunkhoz csekklapot
meUéketfink. Kérjük féléves
előfizetőinket,
valamint a hátralékosokat,
hogy az előfizetési
díjat küldjék be. Az egyre nehezbedő viszonyok közt fokozottan
szükségünk van minden egyes előfizetőnk
és olvasónk támogatására, hogy a "K~resztyén Igazság" szolgálatát akadálytalanul
teljesíthessük.
Hittestvéri
üdvözlettel:
a "K E R SZT Y É N IGA Z S A G"
kiadóhivatala.

Megjelent:

lsten ismerete.
írták: Túróczy Zoltán, Reök István, Mády Zoltán
Sréter Ferenc.
Előadások a máriabesnyői evangélizáción.
Megrendelhető
a .Lelkípásztor"
egyháza, Ev. Püspöki Hivatal).

kiadóhivatalában

és vitéz

(Nyír-

Megjelent:
Thurneysen Eduard bázeli teológiai tanár munkája :

"Az Ige szolgálata"
címmel. Ez a könyv nélkülözhetetlen
minden lelkipásztor, tanár,
tanító és ifjúsági vezető számára. De bármely más hívő igehallgató könyvei közül sem hiányozhat. A legégetőbb elvi és
gyakorlati
útmutatás
arra, hogy hogyan kell ma Isten igéjét
hirdetni és hallgatni. A könyv igen nagy szolgálatot végez gyülekezed életünk megújításában.
(Függelékben néhány prédikáció.)
Megrendelhető, ill. kapható: Ev. Hittudománykari
Ifjúsági Köre, Sopron, és az egyes iratterjesztésekben.
Ára 3.50 P. Evangélikus és református
Csekkszámla száma: 49.055. '

Hallgatók

teológusoknak

2 P.

Olvassuk, terjesszük

a "Keresztyén Igazség" kiadviayah!
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. Ajkay István:
3. Pröhle Károly:
4. Groó Gyula:
5. Dr. Luther M.:
Kiss Jenő:

Scholz László:

Schulek Tibor:
Urbán Ernő:

füzetek::::,·

Magyarságunk próbája. 10 fillér.
r
Kegyúr vagy szolga. 10 fillér.
Luther és a reformáció. (Elfogyott!)
Halál, feltámadás, örökélet. 10 fillér.
Kis Káté. 12 fHIér. (Tömeges rendelésnél kedvezmény!!)
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"
olvasóinak,
a kiadóhivatalban
rendelve 1 P.
25 példány rendelésénél 90 fillérért, 50 példány
rendelésénél 80 fillérért szállít juk.)
Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50
P, egészvászon 11 P.
Krisztus keresztje. (Elfogyott!)

Ezeken kivül a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalánál rendelhetők meg:

Dr. Karner Károly:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

A felekezetek Magyarországon a statisztika
megvilágításában. Leszállított ára: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ara:
1 pengő.
Jézus halálának napja. Leszállított
ára:
1.50 pengő.
Pál apostol világnézete. Leszállított ára:
3 pengő.

Megrendelhetök a "Keresztyén Igazság" kiad6hi,atalában, Sopron•
• kInnek éra bellzethel' a "I.eszltén IlazÁI" klad6blYlllla, S•••
45.031. sz. csekkszémléj6ra.
Baross·nyomda:

Uzsaly ta KOllcz (Harangszó nyomdáJa), GyOr, András.y-6t

24.

