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EGYOTT ISTEN ELŐTT
"Jöjjön el a Te országod"!
"Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak. Te, óh király!
királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott; és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken: te vagy
az aranyfej. És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy
másik, egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként
a vas széttör és összezúz mindent; bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat széfzúzza
és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne
a vasnak erejéből, amint láttad, hogy avas elegy volt az agyagcseréppel.
És hogy lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erös,
részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem
egyesülnek, minthogy avas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké
meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja míndazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké,
Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz érintése nélkül,
és széfzúzá
a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy lsten azt
jelentette meg' a királynak, ami majd ezután lészen; és igaz az álom, és
bizonyos annak értelme." Dániel 2, 36-45.
Lenyűgözően roppant képet lát a próféta. A világtörténelem szédítő
folyamának állóképbe rögzített látványa ez. Szoborrá merevedett világtörténelem. Birodalmak támadnak és mulnak el. Népek, királyságok és kultúrák váltják egymást.
A tudósok sokat töprengtek azon, vajjon triilyen birodalmakról van
itt szó? A történelemnek ugyan rnelyik kerszakára
illik reá ez a kép?
Ez azonban mell ékes kérdés. A megdöbbentő valóság éppen az, hogy
ez a kép a történelem bármely ketszekére reáiIIik. Minden valaha volt és
ezután elj övendő birodalom beletalál ebbe a képbe! Ezért Dániel látomása
minden időben egyformán időszerű. Ma is, a mi számunkra is.
Mert az álom értelme ez: aranykorok és acélbirodalmak minden időben egyformán Isten ítélete alá esnek. Isten haragj ának mennyköve gördül a történelem útján s szétmorzsol mindent, ami emberi. Nincs oly roppant birodalom, rnűvészi államszerkezet, lángeszű uralkodó vagy őserejű
nép, amely ne esnék ez alá az ítélet alá. Tűnö s születő világbirodalmak igézetében ne feledjük, hogy Isten ítélete alatt a ma héroszai és a holnap
titánjai csak olyanok, "mint nyári szérűn a polyva" (35. v.). Isten malmai
lassan, de biztosan őrölnek. Kezét most sem láthatjuk, de munkáját álmélkodva szemlélheti a Szentlélektől megnyitott szem. Az ítélet gördülő kövének dübörgéset
napjainkban talán még világosabban hallani, mint valaha.
Isten még ítéletében is kegyelmes Isten. Minden emberi hatalmat és .
dicsőséget szétmorzsoló haragja irgalmának teremt helyet. A múló s egymást felváltó földi királyságok helyébe örökkévaló királyságot állít: Isten
országát. Birodalmat, amely egy népé sem és rnindenkié:
otthona s örök
fészke minden népnek. Benne egy akarat korrnányoz
és egy dicsőség tündököl: Istené egyedül.
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Isten országa: a Jézus Krisztus királysága. Oróla jövendöl, bár tudatlanul s még nem ismerve Ot, már Dániel is. Eljöttét fennen hirdeti az Újszövetség.
Annak fényében
nyeri meg teljes értelmét
a prófétai
látás is.
Jézus Krisztus Isten ítéletének
és kegyelmének
köve. A kö, amelyet
az
épitők megvetettek,
az lett szegeletnek
kövévé (Máté 21,42-44),
de a megütközés sziklájává
is (Róm. 9, 33). "Aki e kőre esik, szétzuzatik;
akire
pedig az esik reá, szétmorzsolja
azt" (Máté 21, 44). O az egyetlen Iundámentom, melyet Isten maga vetett, amelyen kívül mást senki nem vethet.
Oraita épül s áll az anyaszentegyház,
a megkegyelmezettek
serege. Ezért
nem vehetnek rajta erőt még a pokolnak
kapui sem.
Isten országa,
a Jézus Krisztus királysága
eljövendö. Szüntelen
érkezőben
van s az első karácsony 'óta immár közel is jött hozzánk. Azóta
is erre az eljövendő országra s a közelgő Királyra emlékeztet
minden ádvent és minden karácsony. Földi birodalmak
véres tülekedésében
ma talán
kiváltképpen
sóvárgóan
tör fel Isten népének ajkáról az imádság: "Jöjjön
el a Te országod."
Ebben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy nagyon is jól érezzük magunkat
evilágban
s nem várjuk igaz
szívből az O országát;
adjunk hálát Istennek,
hogy ítéletében
mindig irgalma zörget ajtónkon,
- hogy ismét megérni enged egy karácsonyt;
könyörögjünk
Istenhez,
hogy az ünnepi alkalmak ne múljanak el fejünk felett gyümölcstelenül, - hogy inkább tudjunk eljövendő országában
hinni, mint a szemeinket
elvakító földi dicsőségben,
- hogy minden nyomorúság
közepette
igazán
örvendezhessünk
szent Fia megszületésének.
Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus,
igéretedért,
hogy megjelensz azoknak megmentésére,
akik Téged várnak. Mivel nem tudjuk sem
a napot sem az órát, amelyben eljössz, kérünk, ébreszd fel lelkiismeretünket, nehogy a bűn álrnába merüliünk,
hanem hitben
és szeretetben
megmaradjunk
Tebenned és a te igédben. Taníts minket éberségre
sadd, hogy
imádsággal
és vágyakozó
reménységgel
várjuk
a Te eljöveteled
nagy
napját, amelyben
minket választottaid
seregébe
viszel. Ámen. (Imádság
a
finn agendából.)

A magyar népföiskola ügye.
Több tanulságos
és értékes, de egymástól
meglehetősen
független
kísérlet
után evangélikus
kezdeményezésből
indult meg az első állandó,
5 hónapos
népfőiskola
Magyarországon.
Érdemes
a sokak előtt ismert
kezdetet
feleleveníteni.
Az evangélikus
népfőiskola
felállításához
indítást
az 1937 tavaszán hazánkban
járt finn lelkészek adtak. A felvetett gondolat
és a vele párosult
áldozatkészség
megmozgatta
az itthoni
szíveket
is.
A Misszió-Egyesület
és a Baráti Mozgalom
tagjai közül többen az ügy
mögé
álltak. Egy évre rá, 1938 őszén megnyilhatott
12 parasztlegénnyel
a nagytarcsai
népfőiskola.
Ez a megindulás
jelenti a magyarországi
népfőiskolai mozgalom
kibontakozásának
kezdetét.
'Azóta
a népfőiskolai
munka
egyházunk
határán
túl egyet
eme s
ker esz t y é n
g g y é nőtt s az eredetileg
csupán egyházi
érdekeltségű
intézmény
egyre inkább vonja magára az á II a m figyelmét
is.
1. Mindenekelőtt
a reformátusok vették át a gondolatot.
Veszprémben
nyilt meg első népfőiskolájuk.
A nagytarcsai
és veszprémi mag újabb népü

főiskolákat

hívott életre mindkét
egyház területén. Az elmult télen már
fiúnépfőiskola és 8 leánynépfőiskola működött
hazánkban.
Ezek között 3-5 hónapos tanulmányi idővel dolgozott (rövidebb idő alatt
alig lehet eredményes népfőiskolai munkát végezni) hét iskola; két hónapig
tartotta tanfolyamát négy, l-Jl/2 hónapig hét, 2-4 hétig nyolc népfőiskola.
Ezen munkaév folyamán kb. 460 fiú és 180 leány került érintkezésbe a népfőiskolai szellemmel. Hozzávetőleges számítás szerint tehát 450 faluba mentek szét népföiskolások,
lelkükben a kapott látásokkal és indításokkal.
Ha meggondoljuk, hogyanépfőiskola
mindig minóségi eredményre törekedett és eleve elutasította magától a tömegnevelés felszínességét, hálával
és örömmel tudjuk értékelni ezt a számot.
A protestáns népfőiskolákon belül most vegyük közelebbröl
szemi1gyre a mieinket. A népfőiskolai gondolatot evangélikus területen nem
sekélyesitették
el néhányhetes tanfolyamokkal. Fiúnépfőiskola
eddig kettő
működött:
a nagytarcsai és orosházi, de teljes 5 hónapos munkaídövel,
Az idén télen már Dunántúl is felállftotta hasonló tanulmányi idővel népfőiskoláját, egyelőre - míg jobb hely nem akad - Gyenesdiáson. Leánynépfőiskolák ugyan általában rövidebb ideg tartották tanfolyamukat, de
ennek oka vagy elháríthatatlan
külsö körülményekben,
vagy az illető
iskolák kisérleti jellegében rejlett (Nagy tarcsán négy hetes, Gyeriesdiáson 1941-ben négy hetes, 1942-ben kilenc hetes tanfolyam, Orosházán
bejárással heti 12 órát igénybevevő 5 hónapos tanfolyam). Annál örvendetesebb, hogy' a Fébé már az elmult télen megindította 5 hónapos teljes
leánynépfőiskolai
munkáiát,
s az idén már Dunántúl is hasonló időtartammal csatlakozik (Celldömölk). Egy-egy népföiskolánk
évente 20-30 falusi
legényt, illetve leányt bocsát ki falai közül. Sajnos, a most meginduló
népfőiskolai tanfolyamok a katonai behívások és a harctérre távozott
munkaerök
miatt a jelentkezők csekély szám ával kénytelenek megelégedni.
Ez azonban nem veszi el a népfőiskolai nevelők kedvét. Nem lesz talán
érdektelen megjegyezni, hogy eddig 117 legény és 83 leány ment át evangélikus népfőiskolai nevelésen.
Amit népfőiskoláinkról e statisztikán
túl elmondunk, nemcsupán az
evangélikus népfőiskolák sajátja, hanem áll többé-kevésbbé a református
népfőiskolákra is. Természetes ez, hiszen a reformátusok kezdettől fogva
azonos szeJlemben dolgoztak velünk. A hitvallásos különbözöségnek
és a
két felekezet sajátos színezetének
érvényesülése nem gátolta meg, hogy
a célnak a látásában, a munkamódszerek használatában teljes egységben
haladhasson a református és evangélikus népfőiskolai mozgalom. Már a
munka kezdeti éveiben létrejött a protestáns népfőiskolai vezetők munkaközösség e, amelyben az evangélium Iényénél, közös imádságban egyesülve
beszélték meg a népfőiskola elvi és gyakorlati kérdéseit. A protestáns
egység biztosításában a népfőiskolai munkánál a Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek is nagy szerepe volt, amely kezdettől fogva felkarolta a népfőiskola ügyét. Mindez persze nem jelenti azt, hogy nekünk evangélikusoknak ne kellene külön is összefognunk a népfőiskolai
munkában. Az
evangélikus népfőiskolák
eddig is szorosan együttdolgoztak, a közeljövöben ez a munkaközösség
még szilárdabb formába öltözik.
Népföiskoláínk
hallgatóságában legtöbbször - és ez az egészséges -.
a falusi alsó néposztály majdnem minden rétege képviselve van. Zsellérek,
18 protestáns
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mezőgazdasági
munkások,
falusi iparosok, kisbirtokosok
és "nagygazdák"
gyermekei
találkoznak
egymással
a népföiskolán,
hogy a kicsiben megvalósított
társadalmi
közösség kovászai lehessenek
falujukban
is.
Népfőiskoláink
tanárai általában
a közép osztálynak
a parasztságért
felelős és evangéliumi
lélektől áthatott
embereiból
kerülnek
ki, de akad
~özöttük
parasztember
is. Munkájukat
minden
díjazás
nélkül
végzik.
EI lehet mondani
róluk, hogy megbízatásukat
szolgálatnak
tekintik
és
örülnek, hogy - ha kicsiny körben is, - de munkálhatják
a parasztság
hitbeli, szellemi és közösségi megújulását.
A népfőiskolai
tanítás különben
egészen sajátos személyi
és lelki adottságokat
kíván meg. A népfőiskolai
előadásoknak
nem első és utolsó célja egy bizonyos ismeretanyag
elsajátíttatása. Ennek következtében
a tanár munkája nem merülhet ki az "anyag"
minél ügyesebb
közlésében
és "megtanításában".
Feladatuk,
hogy megnyissák "tantárgyuk"
világát a hallgatók
előtt, kézenfogva
bevezessék oda
őket, megízleltessék
velük aszépségeket
és drágává tegyék az értékeket,
's mindezzel
szomjúságot,
vágyat
és készséget
keltsenek
bennük az öntudatos,
elrnélyedö,
gondolkozó
és szolgáló
életre. A magyar
irodalom
tanítása
például elképzelhetetlen
a népfőiskolán
a megszokott
"iskolás"
módon:
'Irók életrajzi
adatainak,
könyveik
tartalmának
és jellemzésüknek elsajátíttatásaval.
"Magyar
könyv"
a népfőiskolán
e tárgy címe.
A tanár szerettesse
meg velük a könyvet;
tanítsa meg őket az olvasás
művészetére
s ítélőképességre
a betűvel szemben;
mutassa meg, hogy a
magyar
könyvön
keresztül
miként
találkozhatnak
a magyar
lélekkel,
a
magyar
gondolkozással,
a magyar
multtal
s miként
lesz irodalmunk
a
"Mi a magyar?"
kérdésre egyik döntő felelet. Hatásokat
sugárzó, titkokat
nyitogató, magával sodró, .Jelkesítö" feladat vár mindegyik
"tárgynál"

a tanarra.
A népfőiskolák
a legolcsóbb internatusos
iskolák
Magyarországon.
Kb. havi 30-35 pengőben
bentfoglaltatik
tandíj és teljes ellátás, Ezt a
néhány évvel ezelőtt megállapított
díjat nem emelték fel a mai viszonyok
között
sem. Természetes,
hogy ilyen anyagi
hozzájárulás
mellett
csak
nagyon sok egyéni és közösségí
adomány segítségével
tud megélni a népfőiskola. Eddig azonban ilyenben sohasern volt hiány.
Népfőiskoláink
legtöbbjének
dolgát
a népfőiskolai
gondolattól
felgyúlt emberek
testvéri
köre viseli szívén. Ok alkotják
a népfőiskolák
hátvédjét. A népfőiskolák
barátai
sokszor
egészen különböző
társadalmi
osztályokból
kerülnek
ki. A közös hit, a magyarságért
való felelősség
és a népfőiskola
jelentőségének
felismerése
tömöriti
egybe őket. Felsorolhatatlan,
hogy a háttérben
meghúzódó
kicsiny csoportokból
mennyi
közös imádság, tusakodó
beszélgetés
és adakozás
épült bele pl. a nagytarcsai és orosházi
népfőiskolákba.
Szinte élettörvényévé
vált a magyar
evangélikus
népfőiskoláknak,
hogy sánta és vérszegény
a munkáiuk,
ha
hivatalos
vállalkozás
maradnak
és nem sorakozik
fel mögöttük
élő hitű,
szolgálatra
kész személyek
csapata.
Több terv is rügyezik
a magyar népfőiskolai
ügy fáján. Szeretnénk
a szórványmagyarságot
bevonni népfőiskoláinkra.
A kisebbségben
élő testvéreink népi pusztulása
elé hatásosgátat
vethetne, ha közülök minél többen résztvehetnének
egy-egy
népfőiskolai
évfolyamban.
Reménykedve
várjuk azokat, akik az értelmiségi, továbbá
a munkásnépfőiskola
ügyét
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kezükbe veszik. - Egyik-másik népföiskolánk
épftési tervekkel foglalkozik (orosházi Iiú-, dunántúli Ieánynépfőiskola,
stb.). Mindezt pedig körülöleli az a vágyunk: bárcsak gyarapodna évről-évre a népfőiskoJások serege.
de a barátok tábora is.
2. A protestáns népfőiskolai
munka megindulásának éveiben történt,
hogy a római katolikusok is közelebbről kezdtek' foglalkozni népfőiskolai
tervekkel. A KALOT (katolíkus agrárifjúsági szervezet) vette kezébe a dolgot. Érd lett első állomásuk. A katolikus megmozdulás felé a protestáns
népfőiskolai munkaközösség
testvéri szívvel nyujtotta ki kezét. így ült
össze 1940. májusában a KIE és a KALOT rendezésében az első népfőiskolai arikét. A biztató találkozás után idén május végén már a harmadik
ankétjukat tarthatták a hitvallásos szellemben dolgozó népfőiskolák.
A római katolikus népfőiskolai munkával természetesen
nincs meg
.az a belső egységünk, mint a református munkával. A KALOT hármas
népfőiskolai
célt tűzött maga elé: 1. a népi kultúra terjesztését; 2. faluvezetők kiképzését; 3. évről-évre változó időszerű feladatot (ezt a harmadik célt mindig a szükséglet szabja meg, például 1940-41-ben a kereskedelmi átképzés, 1941-42-ben a belterjes gazdálkodás szerepelt népfőiskolai
munkájuk különleges feladataként).
Az elmult tanévben a Kalot rendezésében működött egy 12 hónapos,.
két 8 hónapos, három 2 hónapos, négy 1 hónapos népfőiskolai tanfolyam.
Ezenkívül 3 hónapos fafaragó tanfolyamot tartottak 8 ügyes kezű székely
fiú számára. A 2-8-12
hónapos tanfolyam hallgatóit tizenhárom 1-2
hetes válogató tanfolyamon szürték
át. Rendeztek továbbá harminckét 4,
napos értekezletet, amelyre a falu idősebb nemzedékét, elsősorban vezetőit
vontak be a népfőiskola életének bemutatásáraés
munkájának megismertetésére. Leánynépfőiskolájuk
a KALÁSz (katolikus leánymunka)
rendezésében az elmult évben egy működött,
három 3 hónapos tanfolyammal.
Ebből a vázlatos és lényegében saját jelentésükre támaszkodó ismertetésböl kitűnik,
hogy a katolikusok milyen megszervezetten építik ki fiatal
népfőiskolai munkájukat, de nyilvávalóvá válik az is, hogy az igazi népfőiskolai gondolatot eJhomáJyosodás fenyegeti náluk. Háttérbe szorul az
evangelium döntő szerepe (ami egyáltalában nem csodálható a római katolikus egyházi rendszeren belül). Népfőiskolájuk egyszerűen az általános
népművelésnek
tartozékává lesz, természetesen katolikus vallásosság jegyé.
ben. Tiltakoznunk kell a faluvezetők termelése ellen is. A népfőiskola nem
vezetőket akar a magyar faluba küldeni, hanem olyan férfiakat és asszonyokat, akik tudják sz o Igá Ini a közösséget, Végzetessé válhat, ha a
népföiskolákról
vezetői öntudattal és ambícióval mennek haza a tanulók.
örülünk annak, hogyanépfőiskola
ügyét mindhárom keresztyén felekezet vállára vette s hogy e gondolat körül találkozni tudunk egymással
.katolikus és protestáns magyarok, de úgy érezzük mi evangélikusok, hogy
reánk nehezedik az evangéliumot és magyarságot szolgáló népfőiskola céljának eredeti tisztaságban őrzése és megvalósítani igyekvése.
3, A népfőiskola egyházi felelősségéből
született, egyházak szolgálata
hordozza, de népneveJő nemzeti rnunka, Természetes, hogy nem lehet vele
szemben közömbös az álIam. Sőt a népfőiskolai munka maga tart igényt
arra, hogy jelentőségét
az államhatóság megbecsülje és az illetékes szervek
anyagilag támogassák. Ezen óhaj mellett azonban a népíóiskolaí
gondolat
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,vaH6i kezdettől fogva hangsúlyozták, hogyanépfőiskola
megvalósítása
térsedelmt feladat. A legutóbbi népfőiskolás ankéton is egészen nyiltan
adott ennek hangot a minisztériumok kiküldöttei előtt a KALOT elnöke:
.az állam sohasem sajátíthatja ki magának eredménnyel ezt a munkát,
mert ehhez annyi önzetlenség, áldozatkészség és önfeláldozó fáradozás
,'kell, amit hivatalos szervektől várni nem lehet. Dr. Mády Zoltán pompás
.tanulmánya
a népfőiskolaról
(KIE kiadás) a külföldi történeti áttekintés
.eredrnényét abban összegezi, hogy az államhatalom csak elismerheti és
támogathatja
a népfőiskolai munkánál
a társadalmi kezdeményezést, de
nem pótolhatja. Ez a megállapítás mennyivel inkább áll azokra a népföiskolákra,
amelyek nem általános társadalmi kezdeményezésre támaszkodnak, hanem a hitnek erejére.
Ezzel szemben több jel mutat arra, hogy az állam a népfőiskolai
munkát a maga kezébe szeretné venni. Nem csodálkozhat ezen az, aki
ismeri a modern állam természetrajzát.
totális igényét éppen a nevelő-eszközök tekintetében. Gondoljunk a németországi példára: az iskola-ügyet teljesen kivette az állam az egyház hatásköréből.
A magyarországi
-népfóiskoláknal
ma még csak az a helyzet, hogy az iskolánkívüli
népművelés, illetve a mezőgazdasági szakoktatás kebelében szeretnék elkönyvelni és egyre nagyobb rendelkezési hatalmat gyakorolni felette, de elkövetkezhet az idő, amikor a népnevelést egységesen szabályozó állam lefoglalja magának a népfőiskolai munkát s a népfőiskola egyházi, evangéliumi munkásainak háttérbe kell szorulniok. Nem azért írtuk le ezeket
a népfőiskolai körökben szám ontartott gondokat, hogy keseregjünk miattuk vagy előre opponáljunk
ellenük, sokkal inkább azért, hogy megbecsüljük a mának a lehetöségét
és éljünk a népfőiskola eszközével egyházunk
~S nemzetünk
javára, amíg e szolgálat lehető.
Veöreös Imre.

Nemzetnevelés.
A ltberélis állam főleg csak rendet és biztonságot igyekszik fenn'tartani s az állam nemcsak a gazdasági, hanem a kultúréletben
is a .Jaísser
fai re, laisser passer" elv alapj án nem avatkozik az egyén dolgaiba s a nevelést nem tekinti szorosan az állam feladatának. A demokrácia már megteremti mindenki számára a kultúrjavakban való részesedés lehetöségét
II az individualizmus
élvénél fogva gondoskodik arról, hogy az egyén kifejthesse a benne szunnyadó 'erőket. A nemzeti állam pedig nemcsak hogy
lehetőséget nyujt a köznevelés
intézményeiben való részvételre, hanem
igényt tart az egyénre s annál a felismerésnél fogva, hogya nevelés nem
puszta ismeretközlés; hanem érzületalakítás,
magatartás-formálás,
a nemzet
fiainak egységes nevelést igyekszik adni, amely kifejleszti a nemzet sajátos egyéniségét, Egységes nemzeti közszellemre van szüksége s ezért nem
véletlen, hogyanemzetnevelésről,
mint az egész nemzetet átfogó pedagó;giáról ma több szó esik, mint valaha. Mert minél nagyobb erőt akar kifejteni nemzetünk kifelé, minél élőbb és. egészségesebb közösséggé akar
Jormálódni befelé, annál nagyobb szükség van a minden magyart magába
foglaló céltudatos és jól átgondolt nemzetnevelésre. Napjainkban e külö-
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nös .érdeklödést
kiváltó kérdésnek
néhány alapvető mozzanatát
szeretnénk
tisztázni.
A nemzetnevelés
célját kell először is megtalálnunk.
Az emberiség
népekre tagozódása
Isten teremtő akaratán
nyugszik, hiszen az első emberpárnak adott szaporodási
parancs után megkezdődött
az emberiség
családokra, törzsekre,
népekre,
nemzetekre
való tago lód ása. Isten nem teremtett kozmopolitát.
Az ilyen világpolgár
az Isten akarata
által adott nemzeti közösségböl
kivetkőzött,
jellegtelen,
bélyeg nélküli, szürkén
semleges
valaki. "A kozmopolita
- mondja SZéchenyi, - az ürben átokként
iszonyúan forgó és kiégett
üstököshöz
hasonló s a kozmopolitasággal
dicsekedni gyalázat.
Jobbnak
tartja az ilyen magát, mert nem egy nemzetet,
hanem az egész emberiséget
szereti; magasabb
értelműnek.
mert minden:
bevett' szokáson
és régi véleményen
áthág; egyszerre
török, keresztény
és ateista lehet s chamaeleoni
ügyességgel
szabhat ja magát a hasznoshoz."
Ezzel szemben Isten egy nép szolgálásának
az adottságába
állította
bele
az embert. Magyarságunk
felülről való ajándék, Isten akaratának
kegyelmi
ténye. Egyenkint
és összesen sáfársággal
bízattunk
meg: kaptunk
kincseket hazánk földjén, szellemi erőlehetőséget
népünkben ! Mindezekkel
el kell
számolnunk
és felelősséggel
tartozunk
értük Istennek, tehát magyarságunkat fenntartanunk,
őriznünk
és gazdagítanunk
kell. Erre a törekvésre
készítjük
elő az ifjúságot,
ilyenformán
a nemzetnevelés
célja sem lehet
más, mint az, hogy a magyar ifjúság egyes tagját
és összességét
olyanná
tegye, hogya'
nemzet keresztyén
erkölcsi, szellemi, gazdasági
és harcos
életerejét megőrizni
és gyarapltani képes legyen.
Ehhez szükséges bizonyosfokú
differenciálódás,
hogy az egyén szakképzettségre
tegyen szert, szükséges
és hasznos tagja legyen a nemzettestnek,
aki adottságainak
megfelelő
pályán
él és hat. De szükség es
bizonyosfokú
integrálódás is. Mert e szakerőkkülönböző
síkon kifejtett
energiája
egy magasabb egységbe fut össze: a közös nemzetépítés
tényébe.
Ennek alapján a nemzet szakképzettségre
és szakműveltségre
segítő kulturális munkát végez egyrészt,
másrészt
a különbözö
területen
dolgozókat
egységbe fogja és azonos szellemben vezeti a cserkészet, levente-intézmény.
munkaszolgálat
által. Ezért a nemzetnevelés
nem egyenlő a levente-intézmény munkájával,
vagy a cserkészet
munkájával,
rnert ezek igen Iontos
részei a nemzetnevelésnek,
de nem azonosak vele. A nemzetnevelés
a szülöi
házban kezdődik
és az elemi iskolán,
a középf'okú
és középiskolán,
a
cserkészeten
és levente-intézményen
vezet át. Tárgya: minden magyar gyermek és ifjú a megszületésétől
kezdve f elnövéséig.
Alanya: minden magyar
ember, aki szülö, tanító, tanár, lelkész, cserkésztiszt,
leventeoktató.
A nevelés fogaImából
következik,
hogy az csakis kiskorúakra
vonatkozik.
Többen
úgy vélik, hogy a honvédség is nemzetnevelői
munkát végez s felnőtteknek
tartott
különbözö
tanfolyamok,
előadások,
világnézetirányító
közlernények
a nemzet nagykorú
tagjai sorában is nevelői munkát végezn ek. Ez azonban
már nem pedagógiai
tevékenység,
hanem a nemzetvédelem,
propagandaés
sajtószolgálat
keretébe tartozó munka. Igyanemzetnevelés
felső kerhatárát a leventekötelezettség
tartamával
egyezőnek
állapíthajuk
meg.
A nemzetnevelés,
mint rninden nevelés, a családban kezdődik,
s legprimitívebb
formájában
a példából
táplálkozik.
Igya
legelemibb
nemzetnevelői hatás a szülöi ház eleven és közvetlen formáló erejéből fakadó j~
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példa. A hazaszeretet gyökere tulajdonképpen a családhoz való vonzódásban rejlik. Először tehát a család és a szülöf'öld szeretetének, a magyar
föld varázsának kell megejtenie a gyermek szívét. Elvont fogalmakat a kis
gyermek úgysem tud megérteni, annak tud örülni, ami nagyobb mozgási
készségének és f'antáziáiának megfelel, ilyenek lehetnek például a hazafias
érzést erősítő katonás játékok. Jelvények, a hozzá fűződö magyarázattai,
kis versek és ünnepélyek szintén kedvező hatásúak.
Az iskolai és leventenevelés folyamán már párhuzamosan haladhat
a gyermek intellektusának a nemzetnevelés szolg álatába állítása az akarati
és érzésbeli ráhatással. Először a gyermek értelmi síkon megismerkedik
fokozatosan nagyobb mértékben a nemzeti multtal, a magyarság szellemi
és rnüvelödési alkotásaival, hazánk ipari, gazdasági és természeti értékeivel.
Ezzel karöltve és egyidejűleg kell az ismeretanyagnak megelevenednie és
a gyermek érzelmi életét megmozgatnia, hogy az ezeréves tragikus és
dicsőséges magyar küzdelrnet ne mint közönyös
világpolgár szemlélje,
hanem mint az ősei véréből való vér és lelkükből való lélek. A mai magyar
életszemlélet nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy nevelési
embereszménye kizárólag az intellektuális ember legyen, aki a görög filozófusok által oly nagyra értékelt "bio sz theorétikosz" *) magasságában él,
mert ma cselekvő, kemény akaratú, dolgos és harcos magyarra van szükség. Ezért a testedzés, fegyelmezés, akaratnevelés munkáia ma éppen olyan
fontos, mint az intellektuális nevelésé, Természetesen az értelmi, érzelmi
és akarati nevelés egy időben, egyszerre és egyenlő rangsorral történik,
egyik sem lehet túltengő a másik rovására. "Sem azon könyvtudós,
- mondia Széchenyi, - aki testével tehetetlen, sem azon gymnasta, ki
lelkének hasznát nem tudja venni, nem tökéletes ember. Mind testi, mind
lelki tehetségeknek teljes idomzatban kell kifejtve lenniök, hogy az ember
a legnagyobb tökéletességre emelkedhessék." Szintúgy nem választható
szét egymástól az iskola, a cserkészet, a leventék munkája sem. Az iskola
túlnyomóan, de nem kizárólag az értelmi nevelést szolgálj a, a csérkészet
és a levente-intézmény inkább az akarati és testi nevelést végzi, mindkettő pedig együttesen ébreszti a nemzeti érzést. A különféle iskolák adják
a nemzet egészséges életéhez oly szükséges differenciálódást, amikor általános nevelő hatásukon kívül az életpályakra is elékészítenek
és tagolják
az egyéneket jövendő foglalkozásuk szerint (gimnázium, nyolc elemi, polg ári-, kereskedelrni-, gazdasági-, ipari- és egyéb szakiskola, népf'őiskola).
Az iskolák által helyesen felosztott magyar ifjúságot egységbe fogja a
levente- és cserkésznevelöi munka, amely az ősi magyar erkölcsi értékek
meggyökereztetését és a testi ügyesség ápolását van hivatva szolgálni.
A nemzetnevelés az egyházban közvetve kap szerepet azzal, hogy
az egyház Isten igéjét hirdeti a magyarság számára. Egyik magyar sem
tudja a másikat önzéséből.
erkölcsi elesettségéböl, bűnéböl
megváltani.
Egyedül Isten cselekedheti meg ezt, mert néki hatalma van arra, hogy
igéje által a bűnös embert újjá, rnegtértté, tiszta életűvé szentelje meg.
A kis magyar gyermekek is egyedül Jézus Krisztusban szabadulhatnak fel
a bűn rabságából, lehetnek Isten gyermekeive és teremhetik a megtérés
gyümölcseit. Az egyház nemzetnevelői szolgálata az, hogy keresztyén gyer*) Magyarul:

szernlélödö élet.
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mekekkel
és ifjúsággal
tudja megajándékozni
a magyarságot!
Ez korántsem szerény nemzeti szolg álat, mert ki tud igazán magyar népe számára
dolgozni és élni majd, mint a keresztyén
magyar ember, akit ura és Krisztusa a felebaráti
szolgálat
és a keresztyén szentélet
felé irányít?! Az egyház tehát nem közvetlenül
vesz részt a nemzetnevelés
munkáiában,
mert
hiszen a nemzeti feladatot
nem neki kell vállalnia és megoldania,
hanem
közvetve
tesz megbecsülhetetlen
szelgálatot
a magyar
nevelésnek
azzal,
hogy Krisztushoz vezeti akisgyermekeket
és az ifjúságot.
Család, iskola, egyház, cserkészet,
levente-intézmény
együttesen
végzik tehát a nemzetnevelés
munkáiát.
Mindegyik
különbözik
a másiktól,
mindegyik
más és más oldalról végzi a maga életbevágóan
fontos és más
által el nem végezhető
magasztos
hivatását,
de mégis található
bennük
egységes
vonás, mégpedig
az, hogy ugyanaz
a cél vezeti valamennyit:
a jövendő magyar életerőt
akarja biztositani
triindegyik. A nemzetnevelés
páratlan
ielentőség ét az adja meg, hogy amint az egyén jövendő életét is
az dönti el és a közösségben
való helyzetét
az szabja meg, hogy milyen
szellemi, erkölcsi
és testi erőnek van birtokában,
úgy a magyar népnek
a többi nép közötti rangját és értékét is az adja meg, hogy milyen szellemi, erkölcsi
és anyagi erő áll rendelkezésére.
Ennek az erőnek a kí-.
bontakozasát
gondozza és ápolja a magyar nemzetnevelői
munka.

Dr. Ottlyk Ernő.

Nyerészkedés, meggazdagodás,
szociális felelősség.*)
A földi javak felett Isten őrködik.
Azt akarja,
hogy senki meg 'ne
kárositsa felebarátját
vagyonában és azt tőle titkon el ne ragadja. Mert
lopni nem más, mint a másikét jogtalanul
elkaparintani.
Röviden ez a szó
jelöli meg azt is, ha valaki a felebarátjának
rovására
mindenféle
ügyeskedéssel önmagának
előnyöket
biztosít. Ez nagyon általános
és elterjedt
bün, anélkül azonban, hogy az emberek különösképen
észrevennék
és félnének az elkövetésétől.
Ha a tolvajok mind akasztófára
kerülnének,
azok is,
akik nem hajlandók
vállalni a tolvaj-nevet,
a világ hamarosankipusztulna
és se akasztófa, se hóhér nem volna elég. Mert nem csak az a lopás, amikor valaki titkon kifosztja
másnak a zsebeit vagy pénzesládáiát,
hanem
igen sokszor megesik nyiltan is a vásárban, a szatócsnál, a boltban, a borozóban és sörözőben, szóval mindenütt,
ahol emberek jönnek össze s áruért
vagy munkáért
adnak és vesznek pénzt. Lopás az is, ha pl. - hogy az
egyszerű
ember számára
világosan
megmondjuk
s megmutassuk,
mi a
becsületes eljárás - a szolga vagy a cselédlány
nem hűséges a szelgálatában, hanem kárt okoz, vagy nemtörődömségévei
hagyja, hogy gazdája'
kárt szenvedien;
vagy gondatlanul
kezeli, elhanyagolja
a reábizottakat,
akár tunyaságból,
akár lustaságból,
akár gazdája
iránti rosszindulatból
vagy dacból vagy hogy bosszúságot
okozzon, vagy akármiféle
okból, ha

'~) A 7. parancsolat
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az szándékkal történik (nem beszélek arról, ami szándéktalanul
történik).
Ily módon egy évben akár harminc-negyven aranyat is ellophatsz, - mit,
ha más titkon visz véghez, akasztófára kerül, - de így még buszkélkedhetsz, verheted amelledet
és senkinek sincs joga tolvajnak nevezni.
Hasonlóképen szólhatnék
az tperosokrol, a munkésckrol, a napszámosokról. Sokszor önkényesen járnak el, minden módon jogtalan előnyhöz .
akarnak jutni s hozzá hűtlenek és hanyagok munkájukban.
Az ilyenek
rosszabbak a titkos tolvaj oknál. Mert az utóbbiakat börtönbe lehet vetni
li ha elfogják, úgy megbüntetik őket, hogy elmegy a kedvük az ilyesmitél.
Oe amazok ellen még csak védekezni sem lehet, nem szabad rájuk még
görbén sem nézni, még kevésbbé őket lopással vádolni: az ember szívesebben veszít el valamit az erszényéből.
semhogy ilyeneknek legyen kiszolgáltatva. Mert hiszen szornszédaimról,
barátaimtól,
saját házamnépéről van
szó: tőlük jót várok, s ök csalnak meg először.
Oe hasonló a helyzet a kereskedelemben, a mindennapi edés-v éielben:
egyik a másikat nyiltan csalja hamis áruval, mértékkel,
súllyal, hamis
pénzzel. Ugyesen. ritka eszességgel. üzleti fortéllyal jár túl egyik a másik
eszén, a jogosnál magasabb árt követel és tetszése szerint károsítja, nyüzza
és gyötri felebarátjait.
Bizony, ez a legelterjedtebb foglalkozás a földön
s ha korunkban a különféle társadalmi osztályokat szernléliük,
szinte úCy
tetszik, mintha az egész egyetlen nagy nyerészkedő, sa] át hasznát kereső
tolvajbanda volna. Ezek a mások kárára élő üzletemberek ugyan nem
útonállók, nem betörök, nem is zsebtolvajok, akik a készpénzt lopják el,
ellenkezőleg nyiltan mutogatják magukat, nemeseknek címezik őket, meg
tisztes, jámbor polgárok; a becsületes rnunka
külszlne
alatt lopnak és
rabolnak.
Majdnem úgy van, hogy hallgatni lehetne a kis tolvajokról. A nagy,
hatalmas főtolvajokat kellene előszedni, akik urakkal és fejedelmekkel kötnek üzleteket s nem egy-két várost, hanem egész országokat rabolnak meg.
Sajnos, sokszor van úgy a világon, hogy aki nyiltan kötheti meg "üzleteit"
és így harácsol, az biztonságban van, szabadon és büntetlenül jár-kel és
még tiszteletet vár. A kis titkos tolvajok pedig, akik egyszer követtek et
valamit, bünhődnek és szégyenben maradnak, míg amazok' becsületes és
tisztességes embereknek látszanak. Pedig meg kell tudniok, hogy Isten szemében ök a legnagyobb tolvajok. Meg is bünteti majd őket érdemüle
szerint.
Mivel a hetedik parancsolat ("Ne lopj !") ilyen messze szerteágazik,
amint éppen megmutattam, azért nyomatékosan a nép elé kell tárni és
részletesen meg kell magyarázni. Nem szabad engedni, hogy az emberek
könnyelműen és magukbiztosan éljenek, hanem meg kell mutatni nekik
Isten haragj át és azt lelkükbe kell vésni. Mert mi tulajdonképen nem
keresztyéneknek, hanem gazoknak és haszontalan embereknek prédikálunk,
akiknek inkább a bíró, meg a porkoláb és a hóhér prédikálhatna. Tudja
meg tehát mindenki, mivel tartozik, hacsak Isten haragját nem akarja
magára vonni, hogy t. i. felebarátjának kárt ne okozzon, tőle semmit el ne
tulajdonítson, sem adásvételnél vagy más üzletnél öt meg ne rövidítse,
hanem javait oltalmazza hűségesen. legyen hasznára és segítségére, kiváltképen, ha érte pénzt, bért vagy élelmet kap.
Aki ezen szándékosan túlteszi magát, talán megmenekedhetik a tör-
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vényszéktől.

de Isten büntetésétél
világát büszkén( s -gőgösen, végül
és sok baj, meg szerencéstlenség

és haragjától
sohasem.
mégis csak földönfutó
lesz osztályrésze.

Ha sokáig éli is
és koldus marad

így járnának
mind, akik a szabad és nyilt kereskedelmet
haráés uzsorára
használják
fel, nap-nap után megcsalják
a szegényt,
egyre nyomorúságot
és drágaságot
okoznak és az üzleti élet lehetőségeit
önkényesen
a maguk hasznára fordítják.
Ráadásul még dölyfösek
és gőgösek, mintha minden rendjén volna és joguk volna az árut oly drág án adni,
amint nekik tetszik és mintha ebbe senkinek sem volna beleszólása. Hagyjuk
csak őket nyugodtan
uzsoráskodni,
nyúzni
és fukarkodni.
Mi Istenben
bízunk, O megteszi a maga dolgát. Majd ha eleget nyúzták a többieket
és már elég vagyont harácsoltak
össze, olyan áldást mond rájuk, hogy
belepusztul
gabonájuk
a magtárban,
boruk a pincében és marhájuk az istállóban. Sőt, ha valakit nem többel, hanem csak egy arannyal
csal meg
valaki, mind az egész gazdagságát
megemészti
a rozsda és a moly, hogy
soha öröme ne legyen benne.
Mert egyik napról a másikra mindig újból megtapasztalhatjuk,
hogy
lopott és csalárdul szerzett gazdagságon nincs áldás. Milyen sokan vannak,
akik éjjel-nappal
kuporgatnak
és egy fillérrel sem lesznek gazdagabbak!
Es ha sokat szereznek
is, annyi bajjal és szerencsétlenséggel
küszködnek,
hogy nincs örömük
és gyermekeik
sem nyernek
az örökséggel
semmit.
Oe ezzel senki sem törődik s úgy teszünk, mintha semmi közünk sem volna
hozzá. Ezért Isten majd máskép látogat meg minket
és tanít rendre bennünket. Egyik csapás után a másikat küldi országunkra
vagy idegen zsoldosokat szállásol be nálunk. Ezek aztán egy óra alatt kiűrítik zsebeinket,
meg pénzesládáinkat
és nem nyugosznak,
míg egy fillérünk
van, sőt felégetik házainkat
és gazdaságunkat,
meggyalázzák
asszonyainkat,
gyermekeinket és f elkoncolják
azokat. Röviden: aki sokat lop, készüljön fel, hogy
tőle még egyszer annyit lopnak majd el. Aki pedig erőszakosan
és gonoszsággal rabol és gyüjt vagyont,
az is megtalálja
majd mesterét,
aki vele
éppen így bánik el. Isten mesterien
ért ahhoz, hogy egyik tolvajt a másikkal büntesse!
Gondoljuk
meg tehát, hogy a hetedik parancsolat
("Ne lopj l") Isten
törvénye.
Jaj annak, aki tréfát
űz belőle. Minket megvethetsz,
megcsalhatsz, meglophatsz
és kirabolhatsz:
mi belenyugszunk,
eltűrjük gőgös
viselkedésedet
és a Miatyánk
értelmében
megbocsátunk
és irgalmasságot
gyakortunk.
Az istenfélők csak megélnek így is és a tolvaj többet árt önmagának, mint másoknak. Oe ettől az egytől őrizkedj: ha szegények kerülnek eléd (s most sokan vannak!) - ök a napi keresetükból
vásárolnak
és
élnek meg! - s te úgy bánsz velük, mintha mindenki a te kegyelmedből
élne, -ha uzsoráskodsz,
nyerészkedsz
rajtuk és még a bőrt is lenyúzöd
róluk,
sőt ráadásul dölyfösen és elbizakodottan
élűzöd azt, akinek adnok kellene,
jaj neked, mert a nyomorultak
és szerencsétlenek
nem panaszkodhatnak
ugyan senkinek, de bajuk az égre kiált. Orizkedj ettől, még egyszer mondom, mert az ilyen sóhajtozással
és panasszal
nem lehet tréfálni,
annak
borzalmas hatása lesz rád és az egész világra. Eljut Ahhoz, aki felkarolja
a szegényeknek
és nyomorgóknak
az ügyét és bosszút áll értük.
Bár

csolásra

Immár eleget intettük,
a bajokat. Aki nem akarja

óvtuk az embereket
s igyekeztünk
elhárítani
meghallani
és hitetlen marad, az csak menjen
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maga útján: -majd meglátja,
hova jut. De az ifjú nemzedéknek a szívébe
kell vésni, hogy vigyázzon
magára s ne kövesse az idősebbeket
zabolátlanságukban,
hanem Isten parancsolatát
tartsa szem előtt, hogy Isten har.agja és büntetése ne érje. Mi nem .....tehetünk mást, mint hogy Isten igéjével
tanítsunk
és intsünk. A gazságot meg akadályozni
a fejedelmeknek
és a
hatóságoknak
a dolga. Nekik kell, hogy legyen szemük
és bátorságuk,
hogy biztosítsák
és fenntartsák
a rendet mindenféle
üzletkötésnél
és adásvételnél. hogy a szegényeket el ne nyomhassák
és túl ne terheliék, s maguk
is részestársaivá
ne legyenek mások bűneinek
Ezzel fejezzük is be annak Iejtegetését,
hogy mit jelent lopni. Nem
szabad tehát a lopás fogalmát szűk értelemben
venni, hanem oly tágan kell
értelmezni,
amennyire
felebarátainkkal
dolgunk van. Foglaljuk
össze röviden! Egyfelől tiltja e parancsolat,
hogy felebarátunknak
ártsunk vagy neki
kárt okozzunk,
akármiféle
módon történjék
is ez. Tilos más vagyonát
elvenni vagy abban megrövidíteni,
megkárosítani,
vagy azt tőle megvonni.
Bűn az is, ha valaki ilyen jogtalanságot
eltűr, abba beleegyezik.
Kötelességünk
viszont, hogy ilyesminek
útját
álljuk
és azt megakadályozzuk.
Másfelől megparancsolja e parancsolat,
hogy felebarátunk
javát munkáljuk, javait gyarapítsuk,
neki segítségére
legyünk,
ha szükség et szenved,
neki kölcsönt adjunk és pedig legyen az illető akár barátunk,
akár ellenségünk. Aki jót akar cselekedni,
e tekintetben
cselekedhetik
eleget, olyat,
ami tetszik Istennek.
Az ilyen cselekedetek
kedvesek
Isten előtt, azokra
bőséges áldást áraszt. Mert Isten bőségesen visszafizeti,
amit felebarátunk
javára cselekszünk.
Erre tanlt Salamon király is: .Kölcsön
ad az Úrnak,
aki kegyelmes
a szegényhez,
és az ő jótéteményét
megfizeti
neki" (Péld.
19, 17). Gazdag a te Urad, bizonyára ellát minden jóval, nem enged szűkölködni semmiben.
így jó lelkiismerettel
százszor
többet élvezhetsz,
mint
amennyit hűtlenséggel
és jogtalanul
összekuporgatsz.
De aki az áldást elutasítja, arra lesujt lsten haragja büntetésével."
- f

II

D. Luther lY/árto1t.

Jövendölések a Messiásról.
A keresztyén
anyaszentegyház
mint a Jézus Krisztusra
mutató tanúbizonyságot
vette be és tartotta
meg mind a mai napig bibliájában
az
Otestámentomot.
Az Otestámentomnak
is leginkább
prófétikus
részeiben
kereste kezdettől
fogva azt a vonalat, mely egyenest
átvisz az Újszövetségbe. Péter jeruzsálemi
beszédében
azt állítja, hogy a próféták
Sámueltől
és a következőktől
fogva miruinv éjer: a Krisztus napjairól
szóltak. (Csel.
3, 24.) Magától
értetödö, hogy a prófétai írások között meg legnagyobb
figyelemre
mindig azokat a jövendöléseket
rnéltattuk, melyek közvetlenül
hozhatók kapcsolatba
a megjelent
Messiással,
Jézus Krisztussal.
1. Pét. 1,
10-12 szerint a próféták
eleve bizonyságot
tettek a Krisztus szenvedéseiről és megdicsöüléséröl,
s próféciájuk
kivált a keresztyén
gyülekezetnek
szól.
Ma súlyos támadások
érik az Otestámentomot
a keresztyéneégen
belül is. Meg kell vizsgálnunk:
figyelmen
kivül hagyhatók-e
vajjon akár
ma is ezek a legszűkebb
értelemben
vett messiási próféciák,
meglehetünk-e
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vagy pedig magvas részét teszik ma is Krisztusba vetett hitünknek, úgyhogy ragaszkodnunk kell hozzájuk?!
Ne restelljük a fáradságot, hanem keressük ki' ezeket az íráshelyeket
s nagyjából keletkezésük történeti sorrendjében olvassuk el őket. Mit jövendölnek a Messiásról? (Meg kell jegyeznünk, hogya
"Messiás" szó, mely
"felkentet" jelent, az Otestámentomban legtöbbször egyszerűen Izráel felkent királyai ra, papjaira értendő. A kifejezés mai tartalma már a keresztyénség szóhasználatából ered. De nem is a szó a fontos, hanem maga
a rnessiásí gondolat, melyet viszont a keresztyénség az Otestámentomból
vett, illetve ottan találta előre megírva mindazt, amit a Krisztusban beteljesedve szemlélt. Mi tehát ezeket a tartalmilag messiási helyeket vesszük
most sorra.)
I. Móz. 49, 10: Juda fejedelemségéből származik egy titokzatos Valaki, neve: Siló, vagyis békesség, békesség hordozója. Új korszakot hoz
a harc korszakai után és minden népekre kiterjed majd az uralma. II. Sám. 7, 12-14: Dávidnak utódjául egy király ígértetik. királysága örökéletű lesz; Isten atyaként bánik véle, fiával; megfenyíti, de irgalmasságot is
cselekszik rajta. - Ámos 9, 8-15: Isten elpusztítja az ő bűnös népét,
rostával szétrázza
Izráel házát; de mégsem egészen, mert megmenti a
maradékot, a jó magot. Dávid sátora, vagyis dinasztiája le fog omlani .•.
de jőegy nap, mikor Isten ismét felállítja. Akkor minden népek Ot keresik. Akkor - tehát az ítélet elvonult ával - visszatér a paradicsomi állapot. (Ez utóbbi ki van színezve.) - Hóseás 2; 14, 5-9: Isten a hűtelen
asszonyt visszafogadja, eljegyzi magának örökre. Újra virágozni fog Izráel.
Ésaiás 7, 1-17: Egy fiú születik, titokzatos neve: Immánuel, vagyis
velünk az Isten.
lesz [ele annak, hogy Isten elpusztítja a hitetlen népet.
De az ígéret jele is 0, hiszen: velünk az Isten! - Ésaiás 9, 1-6: Nem lesz
mindig sötétség és szorongattatás. Világosság támad maj d és örömet szerez Isten az ő népének. A harci szekerek megsemmisülnek, vagyis béke lesz.
Mindez pedig egy gyermek születésével
adatik, aki csudálatos származású
s képességű. Dávid trónján ül, de örökkévaló lesz a királysága. Békesség
fejedelme, de igazsággal kormányoz. Isten irántunk való szeretete nyilvánul
meg abban, hogy ezt a gyermeket adja nekünk. - Ésaiás 11: Az eljövendó
virágszálhoz hasonlíttatik; Isten Szentlelkét bírja. A gyengéket, szegényeket kedveli. A hitetlent szájának lehelletével megöli. Paradicsomi állapot
következik el vele: a vadállatok is megszelidülnek. A szétszórt nép maradéka összegyüjtetik.
Mikeás 5, 15: A judeai Bethlehemből fog származni az örökkévaló
király.
lesz a mi békességünk. De hatalmas erővel jelenik meg. Jeremiás 23, 5-6: Dávid magva lesz a nagy király. Igazság királya, szabadulást szerez. - Jeremiás 31, 31-34: Isten új szövetséget
köt népével.
Nem egy nép őrzi majd kőtáblákon az
törvényét, hanem minden ember
szfvének hústábláira íratik az, vagyis univerzális szövetségkötés
lesz. Tökéletes istenismeretből áll az újsága; tudniillik megismerik Isten bűnbocsánatát. - Jeremiás 33, 14-16: Dávid sarja igazságot és szabadulást szerez. - Ezékiel 34, 23-31: Isten szolg ája, az új Dávid, pásztorként áll majd.
Isten nyája felett; békességet hoz és gazdag áldást, paradicsomi állapotot. - Ezékiel 37, 23-28: Isten szolgája, az új Dávid: király és pásztor
lesa, Örökkévaló békességet köt általa népével az Úr és megszenteli fiait. -

nélkülük,
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Zakariás 9, 9-10: Az igaz ésszabadító király szegényes en szamárháton jlS
népéhez.
Külön kell említenünk az úgynevezett "Jahve szolgájáról" szóló énekeket. Ésaiás 42, 1-9: Isten választottja lesz ez a "Szolga", Isten Lelkét
bírja, az egész földet megtanít ja Isten igazságára, O maga lesz az új
szövetségnek
tartalma; de nem erőszakkal, hanem csendben fogja küldetését betölteni. - Ésaiás 49, 1-13: Isten szolgája éles kard lesz; nemcsak
Izráelt, de az egész pogányságot Istenhez téríti. - Ésaiás 50, 4-11: Isten
szolgája szenved, de Isten megsegíti Ot vereségében. - Ésaiás 52, 13--53.
12: Isten szolgája dicső, felséges lesz, de ugyanakkor utáIt, megvetett fájdalmak férfia. Mások vétkét hordozza. Isten végül megdicsőíti.
Néhány zsoltárt is idesorozhatunk: Zsolt. 2; 45; 72; 1l0; 118; 16-22;
132, ll.
Kíséreliük meg ezekután néhány gondolatsorban összefoglalni a bőséges részleteket.
1. A messiási kerról és benne a Messiásról szóló prófécia végigvonul
Izráel egész torténeten. Nélküle az Otestámentom
meröben érthetetlen.
Mennél közelebb járunk az Üjszövetséghez,
annál határozottabbá
lesz· a
prófécia a Messiás szernélyét illetően. Ezt a menetet valaki egy küphoz
hasonlította. Az egész népről való reménység előbb a szent maradékra
szűkül, majd pedig egy személyre. Ez a Messiás a kúpnak a csúcsa.
2.. A Messiás személyének, küldetésének, korszakának rajzaban nyilvánvaló kettősség s ezzel kapcsolódó feszültség található. Az eljövendő Messiás egyrészt Király. Dávid utódja, de nagyobb nálánál: királysága örökkévaló, Isten Lelkének hordozója, maga a meg testesült igazság. Itélet hozöia,
szájának lehelletével semmisíti meg a bűnös népeket. Másrészt Szolge,
szegény, alacsonysorsú, megvetett, szenvedő fájdalmak férfia. A gyengéket.
elesetteket keresi. Békességet szerez, csöndben munkálkodik, nyájas pásztor.
3. Épen ebben a kettősségben van az
messiási személyének és müvének titka. Semmi szükség tehát arra, hogy ez ellentéteket kiegyenlítsük
vagy egyiket elnyomjuk a másik javára. Az sem állítható; hogy a királyi
felséges vonások a népi, politikai váradalmakból valók; s csak a szenvedö
szolgai vonások igazi prófétai eredetűek. Nem. O csakugyan király lesz,
igényt tart az uralomra, Isten teljhatalmú követe, csakhogy uralmát szolgai formában, helyettes szenvedés által nyeri el.
4. Már az ótestámentomi jövendölések szerint világ megváltója a Messiás, minden népek szabadítója, pogányoknak is világossága.
5. A názáreti Jézus Krisztus személyében és művében szemléletessé
lett az Otestámentomnak valamennyi Messiásról szóló jövendölése. Szenvedése és diadalma tökéletesen fedi a szolgai király képét. Ha elfogulatlanul,
az evangéliumok Jézusának ismeretében vesszük sorra a fentebb lévő jövendöléseket: elkápráztat bennünket sok száz év próféciáinak csudálatos egyezése az idők teljességében megjelent Jézus Krisztus valóságos életével.
Ez a hívő szíveknek elegendő bizonyság az Otestámentom Isten Lelkétől
való ihletettségére nézve. Márcsak messiási jövendölései miatt sem dobhatjuk félre soha az Otestámentomot!
Persze a beteljesedett valóság több lett s nagyobb, mint volt a jövendölés. Erről most nem szólunk. Ámde azt is tudnunk kell, hogy Krisztús
utolsó el;övetele még hátra van. S erre vonatkozólag még vannak az ötesö
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Mmentomi jövendöléseknek be nem teljesedett szakaszai. Ezeket
ssövetségiekkel együtt ma is lsten ígéreteinek kell tartanunk.

az új-

Schole Lász{ó.

A magyar filozófia atyja.*)
B6hm Károly (szül, 1846-ban) evangélikus egyházunk neveltje volt.
Egyházunk gimnáziumaiban (Besztercebánya, Pozsony) végezte tanulmányait, majd teológus lett s evangélikus egyházunk küldte külföldi tanulmányútra Göttingába és Tübingába. Hazatérve tanárként alkalmazta először a pozsonyi, majd budapesti gimnáziumában. Innen került a kolozsvári
egyetern filozófiai tanszékére. ahol 1896-tól egészen 1909-ben bekövetkezett haláláig működött.
Szellemi fejLődésében átment a XIX. század minden fő áramlatan.
maradandó hatással voltak rá Kant és a német idealizmus, mire lassanként
eredeti filozófiai, rendszere körvonalai kezdtek benne bontakozni. Nagy
eélia állandóan szeme előtt lebegett: "Legyen Magyarországnak is egy önálló filozófiai' rendszere, melynek eddig még hiányát érti...
Nekem kell
Magyarországon a filozófiát új irányba terelnem, általam kell új korszakba
lépnie. Ezt el kell érnern, kerüljön bármibe, vagy meg kell halnom", - írja
naplójában. 1882-ben megalapította
és három évig maga szerkesztette a
Magyar Philosophiai Szemlét, mely megismertette a magyar közönséggel
a pozitivizmus szellemet és tanát, fejlesztette és pallérozta a magyar filozófiai nyelvet s benne a magyar élet nyujtotta ki karjait a legmagasabb
szellemi csúcsok felé. Többször megkísértették.
- még egyetemi tanársága
előtt, - hogy dolgozzék külföldi körök számára, kedvező aj ánlattal siettek elébe, hogy Iörnűvét német nyelven írja meg, de ő mindezt határozottan utasította vissza: ő magyar tanár, kötelességének tartja magyarul
frni, különben is rninek hordjon vizet a Dunába? Magyar részről ellenben
sok gáncs, megnemértés és visszautasítás érte, -' ebben része lehetett
annak is, hogy egész életén át határozott ellenzéki,.48-as politikai meggyőződést vallott, a szabadköművességet
megvetette s hajlíthatatlan, bátor
·kiállású személyiség volt: "Én sohasem sajnáltam személyemet ott, ahol
az igazságot megmenthettem - írja. - Oly feleleteket is éltem már meg,
ahol egészen mezítelen hazugságokat mondtak szemembe, hogy elnémít-sanak; azeredményen
azonban ezzel sem változtattak: ami igazat mondtam, azt nemigaznak kimutatni erőszakos disputa által sem sikerült. "
Szellemi hatásának s gondolatainak erejét mutatía az a nálunk oly
ritka jelenség, hogy iskolát teremtett: a köréje sereglett tanítványokat
egész életükre maradandóan ragadta meg, lelkük alapdiszpozíciójának kibontakozását segítette elő, a kevésbé önállóakét pedig gondolatainak oszlopaival markánsan határozta meg. Sok kiváló, mai vezető emberünk. életművébe beépültek az ő eszméi (Ravasz, Makkai, Tavaszy, Bartók, Tankó
stb.) s még a tőle térben és időben távolabb eső vagy más úton járó
gondolkodók alkotásain is kimutathatók az ő erős szellemének határozott
nyomai (Pauler, Brandenstein).
Böhrn Károly nem hasonlítható a filozófiatörténetnek azokhoz a nagyságaihoz, akik egészen új alapmagatartásból
építették ki rendszerüket (Platon, Kant, Kierkegaard), azokhoz sem,' akik egy kor kollektív, filozófiai
magatartását dolgozták ki egyéni filozófiai rendszetré (Descartes, Spinoza,
Heidegger); ő egy már meglévő rendszernek, a fichtei idealizmusnak alap.magatartását
veszi át és azt sajátos, egyéni hangsúllyal, az értékekben önmagát vetítő, felszabadult Én, középpontba állításával fejleszti tovább és
épiti ki eddig még nyitva hagyott területeken (pl. az esztétikában). Találóan
jegyzi meg róla egyik tanítványa: " ... Fichte felfogásának legmélyére
hatol s világossá teszi azt, ami Fichte tanában homályos maradt."
*) Bőhm Károly: Az ember és világa. VI. Rész. Az aesthetikai érték
tana. Budapest, 1942. Orsz. Evangélikus Tanáregyesület. 344 Ip. Ára 12 P.
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Az aesthetikai érték tana, főműve eddig kéziratban levő s most kiadott VI., utolsó része Böhrn Károlynak az axiologia általános alapvetése
mellett (amellyel a külföldi kutatást is megelőzte), legeredetibb alkotása.
Eredetivé teszi nemcsak a fichtei filozófiának fent emlí tett sajátos, egész
főművén áthúzódó, különösen annak második felében következetesen érvényesülő bőhmi hangsúlya, hanem az is, hogy itt Fichte filozófiai alapmagatartását olyan területen fejti ki, melyen mestere nem járt. Fichte ugyanis
tudomány tant, erkölcs-, állam-, jog- és vallás-filozófiát
adott csupán, esztétikáját azonban nem dolgozta ki.
Valamely filozófiát beállíthatunk egy másik filozófiába, vallás, teológia megvilágításába, megmérni azonban és megítélni csak a saját alapmagatartása felől lehet s csak a saját mértékeível
szabad, ha nem akarunk
vele szemben igazságtalanok lenni. Igy nézve Böhrn főművének VI. részét,
az esztétikai érték tanát, megállapíthatjuk,
hogy az a sajátos bóhmi hangsúlyú alapmagatartás itt szervesen és következetesen fejlett ki s a megkívánható mértékig teljesen. Az esztétikai alannyal es tárggyal s a kettő
synthesisével: a műalkotások
különböző nemeivel részletesen foglalkozik.
Az Ú. n. esztétikai kategóriák (szép, rút, fenséges, - komikum, tragikum)
fogalmait alapgondolatából szervesen eredezteti, legvégül a tragikum elméletét adja, melyben szembehelyezkedik a korabeli külföldi és hazai eszté.tikusok (Gyulai, Greguss, Arany) moralizáló felfogásával. Legnagyobb értéke felemelő és magyar viszonyaink között párját ritkító teljesítménye
ennek a gondolatépületnek talán épen következetességében
és teljességében van. A gondolatlánc mindenütt szorosan egybekapcsolódik, sehol egy
problérnát nem hagy ki megoldatlanul, vagy félig megoldottan. Nekivág
a legnehezebbeknek is: sikerülten tisztázza a megismerés és szernlélet
viszonyát, melyet Kant sem tárgyalt kielégítően s végül is homályban
hagyott. Továbbmegy az Apácai Cseri János által megkezdett úton a
magyar filozófiai nyelv és terminológia fejlesztésében. Sohasem adhat juk
fel azt az igényt és azt a szellemi harcot, hogy minden bölcseleti kérdést
s eredményt egészen a legfinomabb árnyalatokig magyar nyelvünkön is
ki tudjunk fejezni. Böhrn Károlynal tudatos törekvés is volt az, hogy megtanítsa a filozófiát .magyarul beszélni. A sajátos magyar filozófiai terminusalkotástóI és terminológiától ugyan még ő utána is messze vagyunk, de
nem lehet lekicsinyelnünk e téren az ő teljesítményét, mellyel részint ere,- deti terminusok alkotásán (pl. öntét, önállítás stb.), részint idegen kifejezések 'fordításán fáradozott (pl. projectio, setzen, vetület stb.).
A magyar géniusz gyökeréből sarjadó filozófiát alkotni még néki sem
adatott meg. Nem leszünk hozzá igaztalanok, ha művét a német filozófiai
fejlődés egy szeletének tekintjük. Kultúránk
gyökérbetegsége,
hogy nagyobb részében nem önálló, hanem idegen gyökérzetű,
"fordítás"-kultúra.
Bőhm Károly filozófiája minden komoly törekvése és magyar célkitűzése
ellenére sem képviseli a magyar szellemet a filozófia síkján úgy, mint
Arany János a költészetben. Törekvése, célkitűzése és kísérlete azonban
állandó mementó a magyar szellem munkásai számára, hogy kultúránk
nagy adóssága még továbbra fennmaradt: meg kell alkotni a sajátos
magyar szellem filozófiai vetületét, az önálló magyar filozófiai rendszert.
Különben mindig ingatagok és kiskorúak
maradunk az európai népek
kultúrközösségében. Bőhm Károly műve a magyar talajon olyan, mint egy
idegen, nálunk kevéssé ismert növény; a magyar talaj a jövőben nem is
belőle, az ő gyökereiből, - dc immár egészen bizonyos, - nem is nélküle,
az ő elmellözésével, hanem csakis ösztönzö s állandóan a legmagasabb
igényt sugárzó példájára fogja meg teremni a maga equivalensét. Idealista
filozófiájának alapmagatartása 'korunkban időszerűtlenné válhat (bár még
ma is a filozófiai fejlődésnek, ha nem is első, de egyik főárama), esztétikája is ma már sokaknak intellektualisztikusan egyoldalúnak tűnhetik fel,
a magyar gondolkodás számára azonbari mostanáig a legmagasabb igényt
jelenti s önálló, magyar filozófiai rendszeralkotásra serkentő kísérletképen
fog fennmaradni. Ezért nevezzük öt a magyar filozófia atyjának.
Ferdinánd István.
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SZÉ:L-.JEGYZETEK
A lelki egység lelé.
Ezzel

cfmmel
írt
jegyzeteket
Imre tiszántúli
református
püspök
a Magyar
Szemlébe
ahhoz
a cikkhez, amely ugyancsak
a Magyar SzemIében
egy római katelikus paptól jelent meg, és amelyre
folyóiratunk
novemberi
száma
is
utalt a "Nemzeti
egység - egységes vallás" rímű cikkben. Örömmel
idézzük Révesz Imre írásából:
"Valósággal felszabadító
hatásúrrak
tekintem, hogy egy római katoiikus
áldozópap
a nagy magyar
keresztyén összefogásról
írván, nyiltan és
egyszerűen
felszámolja
azt a képzelödést, mintha egy ilyen összefogás tanbeli egyeztetés
és egyezkedés, általában kölcsönös
elvi, teo-lógiai vagy rendtartási
megalkuvások
árán 'lehetséges
volna. Roppant
világossággal
látja, hogy a kölcsönös
közeledés
ily föltétellel
egyáltalán
nem képzelhető
- éppoly kevéssé,
mint ahogy nem remélhető
az sem,
hogyaMagyarországon
szembenálló két nagy vallasfelekezeti
tábor
akármelyike
is, 'a:kár idehaza, akár
.bárhol
a világon
egyoldalúan
deferáljon
dogmatikailag
és bármely, a dogmával
kapcsolatos
tanbeli, alkotmanyi
vagy fegyelmi kérdésben
a másiknak.
Jó volna ezt
már egyszer mindkét oldalon mindnyájunknak
egészen tisztán látnunk.
Nagy teherkönnyebbülést
jelentene
a reális keresztyén
egységtörekvések számára ennek az irreális útnak
egyszersmindenkorra
elhagyása."
Azért idézzük
ezt örömmel,
mert
igazolva látjuk a cikkel egy időben
megjelent
megállapításunkat,
hogy
a nemzeti egység útja nem a mond.
vacsinált
vallásegységesítés.
Szívesen adunk
visszhangot
annak
az
óhajtásnak
is, hogy "mind a katolikus, rnind a protestáns
egyházi
sajtó a legvégsőkig
kerülje
az ú.
n. "sérelmi"
ügyeknek
a nyilvánosság elött való tárgyalását
... " Éppen ezért idézetlenül
hagyjuk,
amit
egy vidéki római katolikus
tap legutóbb a reformációról
s közelebbről a hazai reformációról
Irt. Már
azért is célszerű mellőzni az efféle
sérelmezéseket,
mert
rendszerint
éppen
azok
nem
olvassák,
akik

Révesz

a

okulhatnának
'belőlük.
De viszont
hol van ma az a fórum, amelyhez
ily ügyben fordulni
lehetne?
Amíg
nem jelölnek ki a hazai történelmi
egyházak - mindegyik
a maga részére - valamilyen szervet, amelyet .
figyelmeztetni
lehetne, addig aligha
lesz eredményes
az óhaj, hogy bizonyos kérdéseket
kizárólag
kuliszszák mögött
tárgyaljunk
meg. Az
illetékes szerv kijelölését
úgy gondoljuk, hogy legyen pl. az evangélikus egyháznak
egy szerve, amelyhez más felekezetbeliek
fordulhatnak, kőzölve helyesbítésüket,
aggályukat, szemrehányásukat.
Ha látni
fogják a figyelmeztetés
eredményét,
valóban feleslegesnek
fogják érezni
rninden oldalon, hogy a nyilvánosság előtt fejezzék ki rosszalásukat.
Az említett
esetben sem arról van
szó, hogy római katolikus
részről
elítélik
a reformációt,
hiszen, ez
római katetikus
álláspontról
magától értödö.
Ott is arról van szó,
hogy
minden
oldalra
kötelező
a
történelmi
valóság
hű 'kifejezése.
Amikor pedig éppen arról van szó,
hogy a magyar nemzetnek
ártett-e
vagy használt
a reformáció,
akkor
a mai világban már azért is ragaszkodni kell a tiszta igazsághoz,
mert
a legcsekélyebb
eltérés, egyoldalúság is sérti a magyar nemzet egyik
részét.
És valószínű,
hogy római
katolikus
részről is elégtelen
érvelés a római katolicizmus
mellett az,
hogy egy bizonyos időpontban,
bizonyos
körülmények
között
egy
vele ellenkező mozgalom milyen hatással volt a nemzetre.
Vagy igaz
önmagában
a római
katollcizmus,
vagy nem. Erre a kérdésre
nem lehet olyan módon feleletet
adnunk,
hogy
sarat
dobunk
a reformáció
nemzeti szolgálatára.
Ez persze abból a szempontból,
hogy elegendő
vagy elégtelen
vérvelés-e,
a római
katolikus
egyház belügye. Az evang élikus
egyház
mindenesetre
azt
vallja, hogy hivatása s rendeltetése
nem azon fordul
meg, hogy más
vallási közösség négyszáz évvel ezelőtt mit csinált s mit nem csinált.
Az evangélikus
egyház
azért van,
azért
munkálkodik,
azért
szolgál,
mert az evangelium
tiszta, keveretlen hirdetésével,
az úrvacsora
II a
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keresztség
nyujtásával
építenie kell
a Krisztus
Jézusban
hívők
szent
közösség ét, az anyaszentegyházat.
Még ha talán valamikor
nem is lett
az az eredménye
a szolgálatának,
aminek kellett volna lennie, akkor
is ma abban van az igazsága, hogy
az Istennel
való megbékélesünket
hirdeti
és munkálja.

"Isten ...
Tamási

hallga!«,

Áron új darabja, a "Csalóka
szivárvány" azzal a jelenettel végződik, hogy Czin tos Bálint kisfia magára marad és egyedüllétében
sírva
fakad; bejön a szolgaleg ény, megkérdezi, miért sír; ráfeleli a kisf'iú:
azért, mert egyedül hagyták.
Erre
moridja rá a legény: Az Ist e n is
egyedül van, s mégis h a II gat.
Sajnáljuk,
hogy így fejeződik
be a
darab. Mivel neves erdélyi író műve,
különös
figyelemben
részesült
Bu-,
dapesten.
Ezért
is szükség esnek
tartjuk, hogy említetlen
ne hagy juk
a darab
utolsó
mondatát.
Éppen
mivel utolsó,
különös
súllyal esik
a nézök
lelkébe. Vegyük el az élét
azzal, hogya
mindenre felelni tudó
székely
észjárás
jel'lernzéséűl
tekintjük?
Sajnos, még ebben az esetben is az a gondolat jut benne szó,
hoz, ami általánosan
él az emberekben.
Bizonyára
alig is van a
színdarab
nézői közt, aki fennakadna ezen a mondáson.
A legtöbben,
ha egyáltalában
megüti
a fülüket
lsten neve, s ha egyáltalában'
felvetik
magukban
a kérdést,
hogy
nem sérti-e
a jelenet
lsten
neve
megszentelésének
parancsát,
- legr eljebb a kisfiú viselkedésével való
összevetést
furcsálják.
Mi azonban
azért nem megyünk
el szó nélkül
mellette,
mert ezúttal is hirdetjük,
hogy az Istennek semmiképpen
sem
tulajdonsága
az, hogy hallgat,
Ellenkezőleg:
lsten beszél, mégpedig
nem általában,
a levegőbe
beszél,
hanem
beszél
hozzánk,
megszólít
min'ket. Igaz, emberek
szaván keresztül, de ez mitsem számít. Hány
kortársunk
szavát nem halljuk közvetlenül,
még rádión át sem, csak
mások
bizonyítják,
hogy
szavuk
van a világhoz,
újságból
olvassuk,
mit rnondtak,
- s mégis bizonyosak vagyunk a felől, hogy van mondanivalójuk
s tudomásul
vesszük,
amit moridanak.
Mindig
is távolesett az emberektől
az, hogy Istennek szava van hozzánk, de a most

folyó világháborúban
'még igazolva
látják magukat
a hitetlenek
Ha Isten igazán beszélne,
nem hagyna
szó nélkül, ami a világban történik.
Az persze igaz, hogy megtanulni,
hitetlenül
tudomásul
venni
lsten
"igéjének"
valóságát,
elevenségét
nem lehet. Aiki nem hisz az evangéliumnak, az képtelen hinni, hogy az
lsten nem hallgat. Az legfeljebb
a
mennydörgésben,
katasztrófákban,
nemzetek
pusztulásában
véli felfedezni Isten cselekvéset.
Pedig Isten
ujját
is csak az tudja észrevenni,
aki az egyházban,
az igehirdetésben
hallja és szorgalmasan
hallgatja
is
a beszélő
Istent.

Negyedíziglen 1
A magyar
szellemi élet nagykorúságának,
erejének
és európ-ai hivatásának
kiváló bizonysága
a "Negyedíziglen"
círnű film. Az a bátorság, amellyel a film készítői Isten
kemény szavát tették a cselekmény
vezető gondolatává,
minden magyar
kishitűséget
megszégyenít.
Nem
hangzatosszó,
nem cégér a "Negyedíziglen",
hanem maga
a cselekmény bizonyítja,
hogy Isten valóban szigorúan
büntet. "Én, az Úr
a te Istened, féltönszerető
Isten vagyok, aki megbüntetem
az atyák
vétkét
a fiakban,
harmadés negyedíziglen,
akik engem gyűlölnek."
Már több, mint évszázada, hogy értelmetlenné,
sőt megbotránkoztatóvá lett ez az ige az európai keresz.
tyénség,
főképpen
az értelmiségbeliek, a polgári
osztálybeliek
számára. Nem törődtek
az élet szomorú példáival.
az orvosi tudomány
tanúságaival;
a "jó lsten" és a "szeretet Istene" bálványaival
eltakarták
Isten igazi kinyilatkoztatását.
Ezért
kell hálásan méltányolnunk
a film
készítőinek
bátorságát.
Az evangéliom nem szólal meg a darabban.
A végén szemünk
elé kerül ugyan
lsten csodálatos
ígérete:
"De irgalmasságot
cselekszem
ezeríziglen
azokikal, akik engem szeretnek ... ".
azonban ez még nem közli velünk
az Istennel
való
megbékélésünk
örömhírét.
De ezt nem kif og ásul,
csak emlékeztetőül
mondjuk,
s annak igazolására,
hogy nem valami
kegyes
mérték
szerint
. tartottuk
jónak a filmet, hanem azért, mert
a való életet mutatta
be, - szirup
nélkül, - s a müvészet
igényével.
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IROK, KONYVEK
Aristoteles: Nikomachosi ethika.
Fordftotta
és magyarázta
Szabó
Miklós. Partheon-kiadás.
1942. Két
kötet. XX 273 266 Iap. A
Parthenon-egyesület kétnyelvű kl aszszikus kiadásai
sorában
a legnagyobb örömmel üdvözöljük Aris-

szükségessé és csak ebben li megvilágításban válik számunkra Aristoteles etikajának tanulmányozása
is a legmélyebb értelemben tanulságossá.
D. Dr. Prőhle Károly.

toteles nikomachosi
Miklós fordításában

múve/ódési

+

+

ethikáját

S~abó

és magyarázataival. Aristoteles nagy művei közül a metafizika (ford. Halasy-Nagy
József) és a politika után (fordította ugyancsak Szabó Miklós) ezzel a harmadik válik ú], kitűnö fordításban hozzáférhetővé
a művelt
magyar olvasó számára, még pedig
úgy, hogy az olvasó mindig kényelmesen szemmel tarthatja az eredeti
szöveget is. A fordítás - véleményem szerint nagyon helyesen elsősorban nem szószerinti, hanem
tartalmi, értelem szerinti hűségre
törekszik. Azért az eredetinek a
görög nyelv szellernénélés alaki sajátságainál fogva megengedett helyenkénti, szinte zsufoltnak feltűnő
tömörségét gyakran körülír ásszerűen feloldj,a,hogy
minél könnyebben érthetővé tegye a mai olvasó
számára a nagy stagirita mondanivalóját. A teljes megértést sikeresen szolgélják a fordító gondosan
kidolgozott
magyarázó
jegyzetei,
valamint a 20 lapra terjedő filozófiatörténeti bevezetés. Mindezen tulajdonságok a fordító világos, szabatos stílusában valóságos élvezette
teszik Aristoteles nikornachosi etíkájának tanulmányozását. - Mint
minden művében, úgy ebben is tün.
döklik az ókor Platon mellett legnagyobb gondolkodojának
csodálatosan elemi valóságlátása és józan
itélete. Joggal mondhatiuk,
hogy
Aristoteles az etika területén is
olyan egyetemes emberi lehetőséget
képvisel, mely emberségünk megismerése
szempontjaból
sohasem
veszti el jelen tőségét. Csak egy
van, ami ennek, mint általában minden pusztán emberi lehetőségnek
elhatározó an fölébe emel bennünket: az e v a n géi i o m álláspontjára
helyezkedes. Csak ezen az állásponton tűnnek fel előttünk a természetes embernek azon korlátozottságai, rnelyek ame gv á 1tás t teszik

Helle Ferenc: A magyar-ném et
kapcsolatok

története.

Budapest, .1942. Egyetemi Nyomda
kiadása. - Régóta hiányolt rnunkát
ad kezünkbe e könyvvel Helle Ferenc, a budapesti német birodalmi
iskola tanára. A magyar szellemi
életnek anémet szellemiséggel való
kölcsönhatását
vizsgálja benne, a
legrégibb időktől napjainkig. Bevezetőjében megállapítja a kölcsönhatás irányelveit, azután a pogánykort,a keresztyén középkort, a renaissance-ot, a reformáció századát, a XVII.-XIX. századokat tárgyalja, a befejezésben pedig a legújabb koron is áttekint. Egy ilyen
terjedelmíi munka (mintegy 200 01dol rnindössze) természetszerüleg
nem törekedhetik
teljességre, inkább elig azitásul
és ösztönzésül
szolgál a részletkutatásokra.
Szakemberek és a rnűvelt nagyközönség
egyaránt haszonnal forgathatják
a
becses kézikönyvecskét, amely helyenként irodalomtörténeti
részletekbe is elmerül. A hozzáértő természetesen kellő kritikával fogja
használni a helyenként eléggé meg
nem érlelt megál'lapításokat, azonban a járatlant, az ilyen kérdések
iránt
érdeklődöt
megnyugtatóan
felvilágosítja a helyenkint filológus
pontosságú kötet.
A. E.
Raffaele Calzini: A hegyek fia.
(Fordította: Gáspár Miklós) Budapest. Singer és Wolfner kiadás.
- Életrajzi regény, Giovanni Segantini-röl szól, a XIX. század legnagyobb olasz festőjéről, a divizionista ;íbrázolási mód úttöröjé.
ről. Végig kísérí
gyerekkorátél
kezdve, csavargók között, javítóintézetén
át egyszerű tiszta világú
hegyi parasztok közé, ahol a rengeteg szenvedésben megtisztult lélek a művészet csúcsára hágott. Az
Alpok, az Engadin-völgye szolgáltatják a hátteret a megindító hangulatú eseményekhez, amelyek a
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művészt

egyre közelebb viszik apotheozisához.
Az a báj szövi át meg
át a könyv lapjait, amely széles e
világon csak az olasz városokat
jellemzi. Csupa szín, napfény
és ragyogás, azután sötétebb tónusú képek
sorozata,
mesterien
kevert
fényhatások
kaleidostkópja
az 'egész
könyv. Egyrészt
a művész
harcát
mutatja
meg
az érvényesülésért.
másrészt
ugyanakkor
keresztmetszetben
megrajzolja
a századvég
Olaszországának
politikai,
társadalmi és művészi
életét is A regénnyel együtt szinte észrevétlenül
értékes korrajzot
is kap az olvasó.
,
A. E.
Kosáryné
Réz Lala:
Asszonybeszéd. Budapest.
Singer és Wolfner kiadás.
A termékeny
"író
a könyvében
nagy feladatot
vállalt magára,
négy nemzedék
történetében próbálta
megírni
egy század életét. A török hódoltság
idejében kezdődik
a regény,
egy főuri várból indul 'ki a cselekmény,
végigkíséri
az egymásutáni
nemzedékek
asszonyait,
egészen
a jobbágykunyhóig.
Az események
főképen a felvidéki bányavárosokban
(Kosáriné
regényeinek
kedves színterén)
játszódnak
le. A főtéma,
amelynek illusztrálására
szolg ál, elsősorban a mondanivaló
[órésze, ez:
hogyan
élnek, szeretnek
és szenvednek
az asszonyok.
Egy család
életében, dédanyától
unokáig,
ábrázolja ki, hogy korok
és jelmezek
változhatnak,
az életnek
alapproblémái környezettől,
társadalmi
helyzettől
függetlenül
mindig
ugyanazok. Kosáryné
regényeiben
mindig vatami megindító
meleg szeretet áramlik
szét a család, a gyermek iránt, ugyanaz
az érzelem átés átfűti az anyaság szent boldogságát szenvedéseit,
élő asszonyok
kitűnően
megrajzolt
alakjait.
Nem
a történeti
regényen,
a kerrajz
.megvonásán
van ebben a könyvben
.a hangsúly,
hanem az emberi lélek
változatlan
arcának
a megmutatá-

Szerkesztésért

és kiadásért

sán. A színesen megírt
munka
növeini
fogja
népszerűségét.

nagyszabású
szerzőjének
A. E.

Kathleen
Norris:
Napfényes ablakok. Budapest.
Singer
és Wolfner kiadás.
Tipikus
amerikai
történet,
korrajzzal,
milliomos környezettel.
azután
elszeg ényedéssel,
excentrikus;
de
remek
g entle111an lorddal, happy end-del. Mélyre
nem néz, távolabbra
nem tekint,
megelégszik
azzal, hogy
egy-kétsoros
utalásokat
tesz, azokat
is
jobbára
széljegyzetszerűen
az amerikai életre, Nem is óhajt a regény
kornolyabb területekre
tévedni, csak
szórakoztató
történetet
akar
a
megfáradt
olvasók
kezébe -adni, s
ezt a szándékát
teljes rnértékben
el
is éri. A Ballard
család története
kellemes, cseppet nem nyugtalanító,
de feltétlenül
mulattató,
könnyű
olvasmány.
Az élethez nem túlsok
köze van, de jól is van ez így, nem
árt néha a színes illuziók üvegdarabkáin
keresztül
nézni a világba,
és elgyönyörködni
olyan bájos leányalakban, mint Joyce. A könnyen
folyó
magyar
fordítás
Ruzitska
Mária munkája.
A. E.
Simonfay
Margit:
Repül a kó.
Budapest.
Singer
és Wolfner
kiadás.
Egy
család
történetét
rnondja el ez a könyv. A Iegújabb
idők emberei élnek benne, nyugtalan napok tépett
idegű alakjai. A
közép osztály világát eleveníti meg,
olyan szerepÍőkkel
népesíti be, akik
tőlünk nagyon is távol élnek. Nem
értjük
tehát egészen
a történések
logi'káját,
alakjainak
lelkiélete
is
homályosnak,
kíssé értelmetlennek
látszik előttünk,
erőszakoltnak
véljük a végzetszerűség
hangsúlyozását is. Hogy egy nagy család élete
miért romlik meg olyan hirtelen,
és
ennyire fenekestül
miért fordul fel,
nem értjük. Talán azért, hogy regény kerekedjék
'ki belöle. Kerrajznak hamis, lélekanalizisnek
rossz ez
a könyv.
A. E.

felelős:

Lic. Dr. Karner

Károly.

Baross-nyomda: Uzaaly é. Konca (Haranlf8zó nyomdája), Gy6r. Andráaay-út 24.

TARTALOMJEGYZÉK.
Együtt lsten elóH.
Cselekvő beszéd .
"Ember, bot vagy?" .
Hit és engedelmesség
A kereszt árny képe .
"Az Vr a te Istened!"
lstengyalázó
templomjárás
Imádság kegyelemért
Az Vr az én kősziklám .
Erős vár a mi Istenünk
"Vessződet csókolom"
Ime, a Fiú!
"Jöjjön el a Te országod!"

1
25
49

13
97
121
145
165
190
209
233
257

Tanulmányok.
Arató István: Társadalomszemlélet
és jogrend.
Augusztinovicz Elemér: Móricz Zsigmond
Balikó ZoJtán: A nagy-inkvizítor
_
Benczúr László: Kárhozottak
ősapáink r
Benczúr László: Mahatma
Gandhi .
Budaker Oszkár: Szeretsz-e,
Istenem r .
Bukovszky Ferenc: Az idő .
Dezséry László: Egyetemistáink
"világnézete"
.
Dezsérv
Lészlá: .Ponyva-irodalomv
vagy irodalmi szemét?
FerdJnánd István: A magyar filozófia
atyja
.
Ferdinánd István: A magyar
nevelés- kibontakozása
Frenyó Vi/mos: Testvérek
vagyunk-e
mi, emberek?
Groó Gyula: Éneklő s imádkozo
gyülekezet
_
Giittler Vi/mos: Az nr prófétái.
lttzés Mihály: Lelkészek a nemzetnevelés
szolgálatában
Kapi Béla: A mai ember a válságban
Karner Károly: Mit akarunk
Keve Lajos: Vidéki lelkész örömei
Kósa Pál: A tett
KÓSa Pál: Vidéki lelkész' kesérvei
Luther Márton: Az igazi Egyház
Luther Márton: Ne vedd hiába Isten nevét
Luther Márton: Nyerészkedés,
meggazdagodás,
szociális felelősség
Mády Zoltán: Az ipari munkásság
megszervezése
és az egyházak
Mády Zoltán: Társadalmi
változások
.
Mesterházy Ferenc: Hiszékenység
és hit .
Mesterházy Jenő: A magyar tanítóság
atyja: Péterfy
Sándor

18
214
61
51
220
234
104
33
167
271
248
203
206
156
220
75
3
117
59
153
54
37
265
27
211
150
132

Molnár Rudolf: A finn evangélikus egyház a háborúban
Mohr Gedeon: A reformáció az ősi új szövetség
Nádor Jenő: Tessedik Sámuel .
Opfermann ernő György: Isten emberei
Ottlyk Ernő: Nemzetnevelés
PáIli Miklós: A törvény.
Peskó Zoltán: Mit vár az egyházi muzsika az új esztendőtől .
Prőhle Károly: Idő és örökkévalóság .
ifj. Prőhle Károly: Felkent királyok .
Reök Iván: Lehetséges-e az önmegtartóztatás?
Rédei Károly: A keresztyén ember a háborúban
Rédei Károly: Babona .
Rédei Károly: Az egyháztársadalmi
kongresszus
Sághy Jenő: Egy újonnan alakuló missziói kör kérdései
Sághy Jenő: Értelmiségünk keresztyén felelőssége
SchoJz László: Jövendölések a Messiásról .
Scholz László: Levél egy újonnan alakult nagyvárosi gyülekezetből
Scholz László: Muzsika asszonya
Schulek Tibor: Keresztyén ember a háborúban
Schuller Ödön: Egy visszatért gyülekezet nehézségei .
Schullet Ödön: Isten választott népe .
Sík Abel: Merjünk tanítani.
Sólyom Jenő: Nemzeti egység - egységes vallás .
Spectator: Az idők jelei.
Szuchovszky Lajos: Munkáskérdés és evangéliumi munka.
Utiger Mátyás: Társadalmi képmutatás.
Urbán Ernő: A reformáció - ma .
Urbán Ernő: Az Otestámentum üzenete
Urbán Ernő: Egyházunk háborús szolgálata
Urbán Ernő: Forgószínpadon
Va/ta Vilmos: Sigtuna .
Váradi Lajos: Jóslások.
Veöreös Imre: Az egyház népfőiskolai munkája
Veöreös Imre: A magyar nép főiskola Ugye
WeJlmann Imre: Tessedik gazdasági reformja
Wolf Lsio«: Jézus Krisztus és a háború .
Zászkaliczky
Pál: A teremtés .
Zászkaliczky Pál: Az Oszövetség istentisztelete

Sz:éajegyzetek.
21, 44, 68, 90, 116, 139, 159, 179, 208, 229, 253, 273.

Irók, könyvek.
23, 46, 71, 91, 118, 142, 230, 254, 275.

Könyvszemle.
93, 161, 181.·

125
56
77
65
262
113
12
110
175
197
147
13
251
9
192
208
5
168
123
8
85
217
240
40
87
128
237
16
194
172
225
20
245
258
99
80
31
136

"A sebész találkozik Istennel"
címen rövidesen
megjelenik
Reök Iván sebész főorvos
könyve. Nem
orvosregény.
sokkal magasabb
igénye van. Azokhoz a vágyakozó,
kereső
emberekhez
szól, akik szeretnének
'hinni, de rnűveltségük
természettudományos fundamentumai
ra nem tudják ráéplteni
a Biblia isteni kinyilatkoztatásának
tanításait.
Bizonyítja,
hogy hit és tudás között
nincs ellentét.
A könyv fejezeteine'k
címe: A sebész találkozik
Istennel. Mit rnond az
orvos a szeretetről?
- A Biblia és a korszerű
orvostudomány.
- A szenvédés kérdése. - Lélekhasadás.
- Istenkeresés.
- Útak és akadályok.
Normális vagy abnormis-e
a világmindenség?
- Megválthatja-e
az ember
önmagát?
- A hitből való megigazulás.
- Elméleti
és gyakorlati
keresztyénség. - Test, lélek és szellem viszonya. - Hipnózis, szuggesztió
és
autószuggesztió.
- A spiritizmus. - A harmadik
misszió. - Individualitás
. és kollektivitás.
- Egyéniség és személyiség, - Hiszem testünk feltámadását!
A könyv iránt mutatkozó
érdeklődés
megállapítása
érdekében
és a tetemes nyomdaköltségekre
való tekintettel
előfizetési
felhívással
fordulunk
a közönség hez. A könyv bolti ára fűzve 6.50 P, kötve 9 P lesz. Aki azonban
december
10-ig az összeget
befizeti
a Keresztyén'
Igazság
(Evangélikus
Testvéri Szolgálat) Budapest 7.546 szárnú csekkszámlájára,
kedvezményesen
előfizetési áron fűzve 5 P, kötve 7.20 pengőért
kaphatja meg ezt az értékes
rnűvet, postaköltséget
beleértve.

Egyházközségek figyelmébe!
Az egyházi
körökben
nagy örömmel
és hálával fogadott
Zündel:
.Blumherdt János Kristoi életrajza" című műből már csak néhány példány
kapható.
Most a három kötetes (egybekötve),
csaknem 750 oldalas, hatalmas művet igen olcsón: 9.80 P (bolti ára: 13.80 P) összegért
bocsáthatjuk
rendelkezésre
az egyházközségeknek,
lelkészeknek
és előfizetőinlmek.
Kívánságra,
még ezt az összeget
is lehet két részletben
fizetni! Saját
érdekében
rendelje meg mindenki mielőbb ezt a kiváló
művet, mert a kis
készletből
csak igen rövid ideig áll módunkban
a rendeléseket
kielégíteni.
Megrendelhető
a "Harangszó"
kiadóhivatalában,
Györ. Az összeghez
16
fillér portóköltség
is csatolandó.

"Kegyelem által" címen kb. egy évvel ezelőtt jelent meg id. dr. Szabó
Aladár ny. ref. lelkész,
volt teológiai
tanár
visszaemlékezéseiból
egy
kötetrevaló.
Benne nemcsak
a magyar
protestáns
belmisszió
hőskorának
rendkívül
érdekes
történeti
adatait
találjuk
meg, hanem egy Istennek
szentelt
élet bölcsesége,
nyugalma,
folyton ébreszteni
és építeni akarása
szól hozzánk. A könyvet mindenki áldással olvashatja,
de alkalmas arra is,
hogy másoknak
karácsonykor
ajándékozzuk.
Különösen
olvasni kellene
a könyvet
minden protestáns
lelkésznek,
tanárnak,
tanítónak,
presbiternek és gyülekezeti
vagy egyesületi
munkásnak.
A könyv 4 pengőért
megrendelhető
a Bethánia-könyvkereskedésböl,
Budapest, Vlll., Gyulai Pál-uo 9.

Olvassuk, terjesszük

a "Keresztyén Igazság"

6.80 P. (A "Keresztyén
olvasói nak a kiadóhivatalban rendelve

Igazság"
5.20_P.)

"

"

"

"

és most. l P.

Jézus Krisztus egykor
Evengélium, magyarság.

Dibelius Ottó:
Karner Károly:

kiadványait!

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.)

isten

Máté

"K e re sz tyén

5 P.

evangéliuma.

Igazság"

füze tek:
\

1. Karner Károly:
2. Ajkay István:
3. Prőhle Károly:
4. Groó Gyula:
5. Dr. Luther M.:

Magyarságunk
próbája. 10 fillér.
Kegyúr vagy szolga. 10 fillér.
Luther és a reformáció.
(Elfogyott!)
Halál, feltámadás, örökélet.
10 fillér.
Kis Káté. 12 fillér. (Tömeges rendelésnél

ked-

vezmény!!)
Kiss Jenő:

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"
olvasói nak, a kiadóhivatalban
rendelve 1 P.
25 példány rendelésértél
90 fillérért, 50 példány
rendelésértél
80 fillérért száll it juk.)
Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50
P, egészvászon 11 P.
Krisztus keresztje. (Elfogyott!)

Scholz László:

Schulek Tibor:
Urbán Ernő:

Ezeken kívül a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalánál rendelhetők meg:
.
,A felekezetek Magyarországon
a statisztika
Dr. Karner Károly:
megvilágításában.
Leszállított ára: 3 P.
A hellenisztikus
zsidóság· pusztulása. Ára:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

1 pengő.
helélének
1.50 pengő.

Jézus
Pál

apostol

napja.

Leszállított

ára:

világnézete.

Leszállított

ára:

3 pengő.

Megrendelhetök a "Keresztyén Igazsagu kiad6hivatalaban, Sopron.
I könyVek Ara bellzethet' a "Keresztyén luazsAu" kiadóhivatala, Sopron
45.031. sz. csekkszAmlfljAra.
Baross-nyomda:

Uzsaly és Koncz (Haranilszó nyomdája).

Gy6r.

