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TAa,TALOM.

Az "Ösvény"-be szánt kéziratok a szerkesztőhöz, Kovács
Sándor theol. akad. tanárhoz (Pozsony, Konvent-utca 13) kül-
dendök. Kéziratokat nem adunk vissza .

.Az "Ösvény"-re szánt előfizetések Hornyánszky Viktor
könyvkiadóhivatalába (Budapest, V., Akadémia-utca 4) CÍm-
zendök. A kiadóhivatal pótolja az elmaradt vagy póstán elkal-
lódott számokat, még pedig egy hónapon belül díjtalanul, azon
túl az illető szám árának megtérítése mellett.

Mivel 1912. évben csak egy számot adhattunk ki,
az előfizetések ez alkalommal egyszerre öt füzetre (1912 1,
és 1913 1-4. szám) küldendők be, vagyis kiki öt koronát

küldjö'n, amelynek fejében a folyóiratot 1913. év végéig
kapja. 1914. év kezdetétől fogva az előfizetés négy számra
négy koronával történik. .

A cikkek, közlemények és képek az »Ösvény" és a
szerzők tulajdona lévén, azoknak engedély nélküli felhaszná-
lása ellen tiltakozunk.
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Krisztus a gyárban.

Krisztus Urunk a földön járva
Kék zubbonyt öltött s bement agyárba
Bement, hogy önnön szemei lássák
A tőke s a munka viaskodását.
E csak együtt nagy két erő
Hadi zaja egetverő -
S az égiek már-már remegtek,
Hogy veszte lesz az embereknek.
Ezért, ki már egyszer leszálla
Emberi üdvért kínhalálra,
Az Isten emberré lett ismét
S bement a gyárba, mint segítség.

A gyár dübörgött, zakatolt,
Mímelve földön a pokolt.
Iszonyatos tüzei égtek,
Mozgásban a hatalmas gépek,
Gyászos nehéz füstfellegek
FöIték el a napot, eget.
Elkínzott, kormos ember-alakok
Ezrével munkálkodnak ott.
Egy-kettő tervez, kieszel,
Száz kalapál, kétszáz reszel;
Az olvadt ércet ezek itt
Izzó csatornán vezetik,
Amazok ott pokoli árját
A megvájt forma mellett várják ;

Ösvény. 1. évf. 13



194 KOZMA ANDOR

Mezítlenül egész ovig
Vagy tíz-húsz fűtő működik
S ha ki-kipattan egy-egy szikra
Rőt szőrzetű mellizmaikra,
Azok közt tűzkígyó szalad
S ott alszik el a hón alatt.
Raktárak végtelen során
Sok sápadt asszony és leány,
Odább szitokkal kergetett
Görvélyes gyönge gyermekek ...
S az óriási épületben
A hány szív, mind elégületlen ;
A hány tekintet, mind komor;
A hány beszédtárgy, mind: nyomor.
Minden száj káromolja itt
A drágaság borzalmait
S szörnyű az elkeseredés,
Hogy már a munkabér kevés.
Tavaly volt sztrájk, akkor emelték
S ma már mit ér? ... Ej, adta lelkét,
Lassúbb agár a munkabér,
Mint a minő nyúl a kenyér.
"Ez a gaz tőke rendszere",
tgy foly a bús terefere
Kedvetlenül tett munka közben.
Hanem azért a gőzben, tűzben
Az őserő még változatlan:
A gépkerék forg, forr a katlan,
A zaj egy percre el nem ül,
Zúg, döng a gyár szünetlenül.

Krisztus a munkások mezében,
Érckalapácscsal a kezében
Csak olyan, mint a többiek,
A vasverők közé siet,
A kormos hosszú sorba áll
S egész erővel kalapál.
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A fürge istenkéz alatt
A munka nagyszerűn halad,
A kész darab halomra gyűl,
Mit ő csinált meg egyedül, -
Mialatt mind a többi száz
Csak így-amúgy -- amerikáz.
Valami gyárfelügyelő
Kerül épp akkor ott elő
S alighogy egy tekintetet
Az új munkásra is vetett,
Igy szól, míg arca felderül:
"Végre van egy, ki helyt áll emberül!"

De most, kiket szid rendszerint,
A többi munkás sértve mind
S a kalapáló hosszú sorbul
Sok mérges szem Krisztusra fordul,
Ki verve vígan a vasat,
Száz többinél szorgalmasabb.

"Hé, elvtárs, - szól rá egy szomszédja
Te ugyan köztünk sokra mégy ma!
De, a ki szervezett kovács,
Kár attul e túldolgozás. "
"Nem szervezett, - kiált egy másik
Még sose láttam ezt a bácsit."

JI Nem szervezett !' . . . JI Nem szervezett!" . . .
Adják tovább azok s ezek -
Slecsapva mind akalapácsot,
Gomolyba gyűlnek akovácsok,
Mert nagy a sérelmük nekik,
Az új munkást fenyegetik:

"Te, semhogy folytasd ezt a munkát,
Pusztulj hamar pokolba inkább! ... "

13*
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"Hogy áruló vagy, már kitünt,
Eltakarodj, vagy - leütünk! ... "
És így tovább - és öklük' rázzák
És Krisztust szörnyűmód gyalázzák,
Ki végre hallva s látva ezt,
A bajt megérti s szólní kezd:

"Bizony, bizony mondom tinéktek:
Lélektelen dolgozni vétek 1
Ki, a mi munkaterhet vállal,
Vigye is aztán egész vállal.
Valaki a tőkét munkálja,
Minél több gondot fordít rája
Szüretel annál gazdagabbul
S a jobb munkás jobb részt kap abbul.
S ki immel-ámmal tette dolgát:
Megbünteti az Úr a szolgát! ... "

"Nincs úr, nincs szolga! ... Elég! Elég! ... "
Ordít ezer hang, remeg a lég. -
"De van Úr egy -- Krisztus kiált
S szolgája az egész világ! ... "

Aztán többet se szólhatott,
Kitörtek az ádáz indulatok.
"Se 61', se lsten! ... A ki bírja, marja! ... "
Zúg szenvedelmek dühös viharja,
Krisztus középen, - s röpköd körüle:
"Kém! ÁruM! . . . Őrült! . . . Hülye! ...
Le vele! Ki vele! ... " Tombol a gyár,
Mi történt, ki-ki tudja már;
Minden műhelynek népe betódul
Ide, hogy egy-két krisztusi szóbul,
Melyet kiejtett egy új kovács,
Lett ez a roppant gabalyodás.
Egy bősz suhanc, alig embernyi,
Egyre rikolt ja : "agyon köll verni!"
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Szomorúan, bátran Krisztus csak áll,
Mit néki még egy kínhaláll
De néhány asszony s néhány kis gyermek
Résztvevő szívvel melléje termett
S szelíd ajkukról, mint az imádság
Eseng a szó : "ne bántsákl ne bántsák l"
S jönnek a rémült felügyelők is,
A veszett lármát csitítják ők is-
S épp az, ki megdícsérte még elébb
A nagy munkájú új kovácslegényt,
Most kijelenti fennen, szavára,
Hogy Krisztus a gyárból ki van zárva,
Mert kiderült, hogy nevezett
Rossz munkás és nem szervezett.
"S most munkás uraim, - így végz é -
Munkára vissza gépeink közél"
S Krisztushoz így szól szép szerévei :
r Kend elmehet istenhírével !''

* *
*

Krisztus láttat lan ment a gyáron át,
Keresve annak főurát.
Azt jóval amodább találta,
Hol már a gyár szebb képet válta.
Friss kert, virágágy zöld gyepén,
Szobros szökőkút közepén,
Csinos ház, fala ékesen vakolt,
~ajt' felfutó lomb s fényes ablakok
Es belül is az épület
Nyugalom, izlés, enyhül et.
Kárpitos ajtók zárják ki a zajt,
Jobbról nyíl egy, réztábla rajt',
Rávésve e szó: IRODA.
Krisztus, köszönve, belépett oda.
Nagy asztal mellett, bársony zsöllyében
Egy úr ült, elmerülve mélyen,
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Plajbászszal számot számhoz írva
Nagy könyvbül egy fehér papirra.
Kövér kezén gyémántgyűrű,
Egész valója díszes, nagyszerű;
A benyítót észre se' vette,
Szemét a könyvből fel se vetette,
Csak számítgat a papiron -
S dobog: "e munkabért már nem birom."

"Uram, - szólal meg Krisztus - tévedsz,
E bérrel még te jól megélhetsz. "

A gyáros fölnéz meglepetten:
"Ki vagy s mi jusson vagy te itten?
Hogy mersz te szólni én velem
S mint jutsz be hozzám, szemtelen P"

S mond Krisztus:
"Légy, uram, nyugodtan,
Hogy én ide beállítottam,
Az ajtonállód nem hibás.
Én tudom azt, mit senki más:
Járok-kelek láthatlan is. -
Uram, az alapod hamis,
A melyre raktad számodásod.
Te nem tudod, hogy ama mások,
Kik véled egy kenyéren élnek,
Nem zsákmány tárgyai az Én-nek,
Hanem a te testvéreid,
Kik megszolgálják béreik.
Te jóságoddal már beteltél,
Mert, hogyha sztrájk volt, bért emeltél,
Holott, világos ez nekem,
Te nyertél csak ez üzleten:
A bért kevéssel emeléd
S az ár - több sokkal mint elébb.

)
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Óh, mondd hát, jó uram, ·miértne
Birnád meg ezt a munkabért te?

"Mert - ez a" kurta felelet -
Megint emelni árat nem lehet."

S mond Krisztus:
"Tartsd meg e szavad:
Nem is lehet, nem is szabad!
Mert, megbocsáss ha' túl merek,
De a vevők is - emberek.
Hanem bérügy, az megint más:
A tőkés dús, szegény a munkás ;
Ne légy te dús, elég ha gazdag -
S jómódú lesz munkásod aznap."

S "a gyáros :
"ürült gondolat!
Jómódú munkás nincs a nap alatt;
Nem volt, nem is lesz,- mert ha volna:
Nem lenne többé soha szolga."

És Krisztus ;
"Az már ma sem az!
Forr benne s méltán a panasz,
Hogy a különbség köztetek
Túlhágja a természetet.
Hisz a munkából tőke nélkül
Valami jó mégis csak épül,
Mig a munkátlan tőke: semmi,
Magában nem tud mire menni. -
S mégis te, tőkés, bár henyélsz
Vagy nem henyélsz: nagy fényben élsz.
Ezer munkásnak bére összesen,

, Még zsebpénzednek fele sem,
S mig szűkösen tengődnek ők,
Téged a pénz ront, fölvet a gőg ...

199
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Bizony, bizony mondom neked,
Te őket mélyen megveted.
Hatalmadat kiéled zordul,
Még a sztrájkjuk is javadra fordul,
Még fő bűnük' is te tenyészted:
Szívüket irigységre készted -
S az végül Égre s földre lázad,
Mert benned nincs hit s nincs alázat!"

A gyáros emerész beszédtül
Felugrik, esönget, szinte szédül,
Süvöltene, de hangja fogy,
Liheg csak: "el! el! takarodj! ... "
S mert Krisztus áll, a telefonhoz
Fordul a gyáros, ott jut szóhoz.
S efféle a mit belem ond :
"Halló! . .. Mentők... itt egy bolond ...
Halló! jól hajtson a kocsis ...
Halló! kell kényszerzubbony is ... "

Mire négy mentő belohol,
Krisztus a gyárban nincs sehol.
Kik elhagyták egyképen őt rég,
Ott hagyta a munkát s a tőkét.
Szomorúan belátta már,
Hogy földre ő hiába jár,
Hiába test ő oly helyen,
Hol a szívekben lelke nincs jelen.

Kozma Andor.



Hauge.

I.

A skandináv protestantismus sok kiváló egyem-
séget, sok jeles férfiút adott a keresztyénségnek. Amíg
e derék északi népfajok Róma befolyása alatt álltak,
a szellemi élet terén semmit sem produkáltak. Az egész
svéd irodalom alig tett ki 7-8 művet a reformációig.
De a reformáció után új élet keletkezik. Luther leg-
hálásabb népe ma már nem hazájában keresendő, hanem
ott a zord, komor Eszakon, ahol Krisztus evangéliu-
mához még hűen ragaszkodnak, ahol az evangélikus
egyház ma a legvirágzóbb állapotban van, ahol a tudo-
mányt és művészetet nagy önfeláldozással és gonddal
művelík ; de ahol az emberek még nem lettek tudomány-
imádókká.

A rationalismus behatolt a skandináv népek közé
is, de az evangélikus egyház a dánoknál, nervégeknél
és svédeknél legyűrte ezt a jövevényt és az egyház
nem a bölcseknél, tudósoknál, hanem a Krisztusnál
keres erőt és megújulást,

A skandináv protestantismus egyik legérdekesebb
alakja a norvég Hauge János Miklós, az egyszerű föld-
míves, aki a norvég ev. egyházban a mult században
behatolt rationalismus ellen szóval, tettel és írással oly
kitartóan küzdött, aki a norvég vallásos élet egyik leg-
hatalmasabb ébresztője volt.

Norvégia a reformáció idejében a dán király uralma
alatt állott. Ez az egyetlen ország, melyben a refor-
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mációt a nép akarata ellenére vitték keresztül. Ez az
egyetlen ország, ahol a nép úgyszólván hallani sem
akart a reformációról, az evangélikus istentiszteletről;
de a dán király elrendelte, hogy a katholikus míse meg-
szüntettessék és mindenkinek büntetés terhe alatt el kell
fogadnia a tiszta tant és a szentségek helyes kiszol-
gálását. De mikor ez a nép keresztyénné lett, szintén
csak a királyi akarat érvényesült és szintén nagyon
nehezen ment a térítés. A becsületes nép nem könnyen
hagyja abba szokásait és nehezen változtatja jellemét.
Szerit Olaf király tűzzel, vassal "krisztianizálta" Nor-
végiát. Fegyveres katonáinak kíséretében ment tanyáról
tanyára és kényszerített a védtelen parasztokat a kereszt-
ség felvételére, minden ellenállást karddal és számtize-
téssel büntetett.

Norvégia az egyetlen ország, ahol nemcsak erő-
szakkal terjesztették el a reformációt, de ahol a refor-
mációval új nyelvet is behoztak. A latin nyelvet kiűzték
a templomokból s helyébe nem a nép nyelvét tették,
hanem a nép nyelvével rokon dán nyelvet - az akkori
államhatalom nyelvét. A népnek meg kellett előbb
tanulnia dánul, ha igazán meg akarta érteni az evan-
gélinmot.

A Dániában meghonosított evangélikus egyházi
szervezetet érvényesítették Norvégiában is.

A jezsuiták vissza akarták hódítani Róma ezen el-
veszett népét is és mivel nem volt szabad letelepedniök
Norvégiában, mint evangélikus papok igyekeztek benyo-
mulni a norvég evangélikus gyülekezetekbe. De a dán
király észrevette a hadicselt és egy szép napon a határra
szállíttatta és kiutasította Norvégíából a titkos jezsuita
párereket. Ezzel az ellenreformáció ügye végleg el lett
intézve.

A tiszta tanra az orthodoxia kerszakában nagy
gonddal ügyeltek. Erkölcsi botlásokat kisebb bünte-
téssel sújtottak, mint az esetleges eltérést a tiszta tanról.
1660-ban Norvégiában eltörölték az alkotmányt és helyébe

)
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helyezték a királyi ahsolutismust. Az evangélikus papság
teljes erejével az utóbbit támogatta; mert így remélte
megszabadítani az egyházat a papválasztás misériáitól
és a féktelen nemesség túlkapásaitól. Ezentúl a király
nevezte ki a lelkészt, míg azelőtt azt követelték a gyü-
lekezetek a megválasztandó lelkésztől, hogy az elhalt
lelkész özvegyét vegye el, vagy mondjon le fizetésének
egy részéről.

A római egyház uralma alatt alig hallott a nép
prédikáelót s az evangélikus kerszakban a másik vég-
lethe estek. Csak a hosszú prédikáció volt jó. A halotti
beszédek 3-4 óráig tartottak.

A pietismus végig vonult a norvég' egyházon. Ez a
korszak teremtette az első hittérítőket. A grönlandi
eszkimók hittérítője Egede János norvég lelkész volt.
Norvég lelkészek viszik az evangéliumot a lappokhoz is.

De a píetizmust csakhamar Norvégiában is fel-
váltja a rationalísmus, mely a keresztyénséget csak
ismeretnek tekinti s mely az egyházban csak iskolát
lát, mely a szentségeket elhanyagolja, - a kijelentés
és megváltás vallását elveti. A rationalisták nem bírnak
érzékkel a mélyebb érzelmek értékelése iránt, szerintük
az ember csak annyi értékkel bír, amennyit tud s nem
amennyit hisz. A raríonalísmus nem bír érzékkel II tör-
ténelmi rész iránt a keresztyénségben s végső ered-
ményében romboló s nem építő elem. Bizonyos mértékig
van jogosultsága ennek is és voltak jó eredményei
még Norvégiában is, amennyiben a népiskolákra kiváló
gondot kezdtek fordítani.

A ratíonalismus az evangélikus skandinávoknál
körülbelül csak a mult század elejéig volt egyedural-
kodó. Többnyire theológiai tanárok és lelkészek voltak
azok, kik uralmát megdöntötték. így Dániában a ratio-
nalismus ledöntöjének tekinthető Grundtvig lelkész,
Svédországban a lundi és upsalai egyetem tanárai,
míg Norvégiában az egyszerű földmíves Rauge János
Miklós.
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II.

Range János Miklós 1771 április 3-án született
Purzeban, ahol atyja Hauge Miklós Mihály és anyja
Ölsdatter Mária egy kicsiny paraszttanyán gazdálkodtak.
A családban igazi paraszt egyszerűség, tisztesség és
vallásosság uralkodott. imával kezdték és imával végezték
a napot. A családfő naponként házi ájtatosság gyakor-
lására szoktatta háza népét. A gyermekeket az egyházi
énekre tanítani főgondja volt az anyának,

Hauge legtehetségesebb gyermeke János, gyermek-
korában nagyon beteges és vézna volt. Ideges, sápadt
kis gyermek. Egy ízben hétéves korában szülei meg-
büntették őt s ö ezt a büntetést igazságtalannak találja,
mely igazságtalanság felett méltatlankodva meg akarja
bosszulni szüleit azzal, hogy öngyilkosságra szánja el
magát. Már-már véghez viszi tettét, amikor utolsó perc-
ben visszaretten és térdreborulva imádkozik. Ezt a
bűnös szándékát megbánta, de mint lelkének sebét
az egész életen át hordozta s ebben látta saját élet-
tapasztalata által igazolva az eredendő bűnről szóló
keresztyén dogmát.

A mélabús és benső töprengésre hajló gyermek
nem lelte örömét a gyermekjátékokban. Az élet ama
leggondtalanabb napjaiban sokat foglalkozott a halál
és örökkévalóság gondolatával. Tizenhároméves korában
szénát gyűjtve és átkelve egy mély öblön felfordult a
komp, vízbeesett, félholtan kihúzzák a vízből és nagy-
nehezen életrekeltik. Ez a halálos veszedelem és csodás
szabadulás lelkére mély benyomást gyakorolt. Még
komorabbá és magába zárkozottabbá lesz. Midőn a család
házi ájtatosságot tartott, sokszor azzal a gondolattal
tépelődött: "A rossz szellem kiragadja az igét szívem-
ből! Oh én elkárhozott ember elszakadtam Istentől és
az ördög hatalmába kerültem !" Mikor ez a gondolat
erőt vett rajta, olyankor óhajtotta, hogy bár csak vége
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volna már a házi ájtatosságnak. Ilyenkor kereste a
magányt és buzgón imádkozott, kérve a Jézus érdemé-
ért Isten kegyelmét.

Tizenhatéves korában konfirmálták. Hauge a kon-
firmációhoz menve nem akarta követni az akkori szo-
kást, hogy külsejére és ruházatára különös gondot
fordítson ; de egyik nővére nem hagyott neki békét s
így ö is követte a fentemIített szokást. Társainak fel-
tiínt Hauge csinos külseje s egyikük tréfálódzott is. mire
Hauge ezzel válaszolt: "Igen, ma felékesítettük testün-
ket azért, hogy ezzel is emlékezzünk halhatatlan lel-
künkre és arra a nagy fogadalomra, ellene mondani
az ördögnek és hinni Istenben, aki Atya, Fiú és Szent-
lélek" .

Ha kint a mezőn nem volt dolga a komoly ifjúnak,
úgy bent a tanyai lakásban szorgalmasan olvasta Luther
és Möller prédikációit, Pontoppidan, Collin és Brorson
aszketikus könyveit. Nem kereste a mulatságot; mert
kizárólag vallási dolgok iránt érdeklődött mint ifjú.
Visszatekintve ifjúságára, azt írja r "Nem táncoltam
soha. A zenét és játékot kevésre becsültem. Nem mentem
soha a korcsmába ; de ha valaki történetet mondott el
vagy vallásos dolgokról szólott, az iránt nagyon érdek-
lődtem és szívesen hallgattam".

Mint parasztlegény szolgálatba lép bátyjához, ahol
mellékfoglalkozásként a kovácsmesterséget űzi és egy
kis szatócs üzletet nyit. Már itt hangoztatja azt, aminek
későbben kifejezést ad mínduntalan, hogy a hívő keresz-
tyénnek foglalatoskodni kell gyakorlati dolgokkal, hogy
az imát szorgalmas munkával kell egybekapcsolni, ha
az. ember eleget akar tenni annak az isteni parancsnak:
"Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat". ] 795-ben
Fredrikstadtba megy szolgálatba egy özvegyhez. Itt
újból nagy buzgósággal hozzálát a szeritírás olvasá-
sához. Társai, kiknek duhajkodásában nem akar részt
venni, csúfolódnak, hogy szent akar lenni és a túlsok
olvasás folytán eszét veszti. Vallásos fejlődése nem volt
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a hit és a kétely közötti tan, hanem az akarat elhatá-
rozása arra, hogy életét Istennek szentelje és nem a
világnak. Az igazság megismerésére nem a megtérés
forradalma által jut, hanem a fokozatos vallásos fejlő-
désben. Innen érthető, hogy Haugeból nem lesz szekta-
alapító, hanem egyházának és népének igaz prófétája.

Hivatását leli abban, hogy az embereket jóra ve-
zesse. E hivatástudatot ő Istentől nyerte. 1796 tavaszán
mezei munkánál foglalatoskodott és- "Jesu, din söde
Forening at smage" kezdetű ének második versét éne-
kelte, melynek tartalma a következő: "Jézus, erősíts
engemet lelkem mélyében, hogy megérezzem, mire képes
a szellem, tégy foglyoddá szóban és érzületben. vezess
és hívj engemet magadhoz, bár még gyengén tudok
járni ösvényeden. Magamat, egész lényemet szívesen
áldozom neked, hogy te egyedül lakozzál én bennem
és elűzzed lelkem ajtajától mindazt, ami megzavarhatja
belső nyugalmam at. " Ez az énekvers mély hatással
volt. Lelkét az Isten és emberszeretet különös ereje
tölti el. Eletének e jelentőséges perceiről maga írja
későbben: "Lelkem valami természetfelettit, istenit, bol-
dogságosat érzett." Majd elmulván e természetfeletti érzés
percei, buzgón imádkozik, hogy lsten nyilatkoztassa ki
az ő szent akaratát arra nézve, hogy mitévő legyen
Hauge. Ekkor Hauge isteni szózatot vél hallani, mely
azt mondja neki: "Menj a világba és hirdesd a bűn-
bánatot és megtérést; mert gonosz kort élünk, a bűn
és gonoszság olyannyira túlsúlyra emelkedett, hogy az
ember nem lát, nem hall mást, mint azt, ami Isten
parancsával ellenkezik".

Eletének e nevezetes perce után sokat gondol jövő
hivatására. Gondolatait leírja és így alakul ki hit és
világnézete.

A 25 éves egyszerű földmívelő a következő gon-
dolatokra jön: "A hit egészen elvesztette erejét, amennyi-
ben ll. rationalismus mindent lerombolt. Az emberek
megtérés és Istenben való élet nélkül puszta képzel-
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gésben élik át az életet és ha eljön haláluk órája, akkor
akkéntfohászkodnak :Uram, irgalmazz nékünk! De Isten
azzal válaszol: "Nem ismerlek benneteket". Betűisme-
rettel és önteltséggel senki sem mehet Istenhez.

Nagyon kifakad Hauge az akkori papok ellen, kik
szerinte nagy veszedelmet hoztak a hívekre, mivel szé-
lessé tették a mennyországhoz vezető utat.

.. A testies érzületű papok részint nyilvános bűnökben,
részint farizeusi önteltségben élnek. Átkossá teszi működé-
süket mindenekfelett határtalan kapzsiságuk. Halotti beszé-
deikben pénzért szentté aoainalc bünösöket. Reájuk vonatko-
zik a próféta azon szava: "En népem, akik téged bol-
doggá avatnak, félrevezetnek téged". Hivatalviselésük
a Judáséhoz hasonló árulás, sőt kevesebb pénzért is
elárulják az ártatlan Jézust. Prédikálásuk nem egyéb
száraz moralizálasnál".

Range előbb ismerősei körében hirdette az igét.
Egyesek figyelemmel hallgatták, mások gyorsan elfor-
dúltak tőle azon véleményt hangoztatva, hogy a külö-
nős hitszónok képmutató és bolond. Hauge látva az
emberek közönyét és ellenséges indulatát, nem egyszer
kétségbeesik és imájában arra kéri Istent, hogy vegye
le vállairól e nehéz hivatást és küldjön inkább egy
püspököt vagy magas állású embert, akit a nép jobban
fog becsülni, mint öt, az egyszerű földmivelőt ; mert őt
az emberek semmire sem becsülik.

Eleintén szülőhelyének környékén utazgatott. Egyre
többen gyűlnek oda, ahol ő az igét hirdette. Egyesek
panaszkodnak a lelkészek előtt, hogy hozzátartozóikat
Range megtérésre intő beszédje megzavarta, mire a
Ielkifanácsadók érvágást és táncot ajánlottak gyógy-
szerül.

Range nemcsak beszédjeivel, hanem műveivel is
hatott a norvég népre. Könyveinek irálya nehézkes,
döcögős; de azért a hívők kedvenc olvasmánya volt az.

Első művének kéziratát gyalog viszi Krisztiániába
a könyvnyomdászhoz, aki nem ajánlja annak kinyo-
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matását ; mert vallásos tartalmú könyveket nem keres
az olvasóközönség. Első nyomtatásban megjelent mű-
vének címe: "Elmélkedések a világ bolondságáról öt
fejezetben, melyet röviden összeírt egy még kevéssé
írástudó legény, Hauge János Miklós Rolfsőben, a
thunei egyházközségben. Krisztiánía, 1796." Munká-
jának tartalma a következőkben foglalható össze: "Igaz
megtérés elengedhetlen feltétele annak, hogy részesed-
hessünk Krísztus kiengesztelésében és ezen kiengesz-
telés helyesen elsajátítva a hit által, kell, hogy új
életet teremtsen a szívben és hozza az igazi megszen-
telés gyümölcseit."

Művét hívei szétkapkodták s ezek voltak Norvé-
giában az első kolportőrök. Hauge mozgalmával hozzá-
járult ahhoz, hogy ma a norvég nép talán a világon
a legjobban olvasni szerető nép.

Hauge példáját mások is követik és vidékenként
a laikus igehirdetők köré sereglett a nép. A Hauge-
követők között, mint minden mozgalomban, akadtak
nemcsak gyarló, hanem egyenesen gonosz emberek is
s ezekről következtetve ítélték el sokan az egész moz-
gldmat.

A nép általános érdeklődését Hauge tulajdonképen
csak a hatóság által ellene megindított üldözések és
zaklatások következtében nyerte el. A lelkészek panasz-
kodtak, hogy Hauge felizgatja, megzavarja a népet és
ahol megjelenik, ott a nép csoportosul körülötte. A helyi
hatóság, bár ő tényleg sehol sem izgatott a hatóság
ellen és nem testi, hanem szellemi és egyéni belső for-
radalmat előidézni a lelkekben volt végcélja, megindítja
a hajszát ellene. Azon ürügy alatt, hogy csavarog s
nincs is tulajdonképeni keresetmódja, börtönbe vetik.
Kihallgatásakor azt mondja a birónak : "Keresztyén
hatósághoz illő eljárás-e az, hogy a részegek és vere-
kedők, kik sokszor ott feküsznek az utcán, senki által
sem háborgattatnak ; ellenben azt, aki a templom ba
jár és esténként az állam uralkodó vallása szerint
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énekkel és szentírásmagyarásattal embertársait lelkileg
építi, börtönbe vetik, zaklatják, hajszát indítanak ellene. "

Hauge Krisztiánia tájékáról Bergen felé vette útját.
Akik hallották hírét, meghívták. Ezen a tájon leg-
kevésbbé üldözték; mivel az ottani püspök, Brun, a
hatóságnál oda nyilatkozott, hogy Hanget és össze-
jöveteleit ne zavarják, A kegyes és mély érzésű püspök,
bár nem helyeselte mindenben a Hauge által indított
mozgalmat, mégis azon nézetb en volt, hogy embertelen
eljárás és törvénytelen az üldözés ily mozgalommal
szemben. A hatóság kérdést intézett Brun püspökhöz,
hogy minő magatartást tanusítson Haugeval szemben.
A püspök azt tanácsolja, hogy semmi esetre se üldözzék
őt; mert, úgymond, ha a félműveltek milliók számára
szabadon írhatnak Isten igéje ellen, akkor a tanulatlanok,
akik szeretik az Isten igéjét, méltán sokkal több joggal
szabadon szólhatnak a vallásos dolgokról a maguk
módja szerint magánházakban néhány ember előtt."
Brun püspök szavainak megvolt az a hatása, hogy
Hauge Bergenben és a bergeni püspökségben bizton-
ságban érezte magát. Bergenben megalakítja az első
parasztszövetségen alapuló kereskedő házat, az első
szövetkezetet, mely szépen virágzott volna, ha Hauget
a nemsokára bekövetkező bebörtönözése munkájában
meg nem akasztja, le nem töri.

Bergenből Tronthjembe megy; mert arra a vidékre
is hívják. De ezen a tájon a hatóság üldözőbe veszi
és ő visszatér Bergenbe.

A krisztiansandi püspökség területén is egyre
szapórodtak Hauge barátai; de itt élt egyszersmind
legnagyobb ellensége, dr. Hansen Péter püspök. E püs-
pökről Hauge életrajzának legkitünőbb írója, Bang azt
mondja: "Dr. Hansen szellemi tekintetben a vanda-
lismus püspöke volt, nem elégedett meg azzal, hogy
püspöksége területén a legtöbb pap a szellemtelen
rationalismust hirdette, hanem meg akarta változtatni az
egész egyházi rituálét. Szerinte a lutheránus egyház
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agendális formuláréi a keresztség és úrvacsora szent-
ségénél és az esketésnél egy zsidó mysticismusból
kiinduló téves bibliai magyarázaton alapulnak és okve-
tetlenül megváltoztatandók." Ez a "szabadgondokodó"
püspök valóságos mintaképe a legútálatosabb bízan-
tinizmusnak. Prédikációit rendesen azon megszóIítással
kezdte: "Mélyen tisztelt mindenrendű polgártársak! ,;
Egy ízben meg a dómtemplomban tartott prédikációját
azzal fejezte be: "Jó királyunk, Keresztély, minden jó
norvég zengi a te dicsőítésed énekét, minden norvég
és dán kéri a jóságos Odint, hogy örökkévalósággal
ruházzon fel tégedet, fogadd el műveltségünk első gyü-
mölcseként azon örömkiáltásunkat : sokáig! sokáig!
sokáig! éljen Keresztély és Frigyes." Ez a felvilá-
gosult püspök arra intette papjait, hogy alakítsanak
gyülekezetenként olvasóköröket - és a tagok név-
aláírását tartalmazó jegyzőkönyvet tegyék az oltárra -;
elrendelte, hogy az olvasóköri gyűlések jegyzőkönyveit
a szószékről olvassák fel.

Hauge hívei nem léptek be a Hansen püspök által
ajánlott olvasókörökbe s tiltakoztak az ellen, hogy a
világi olvasókörök ügyét a templomba viszik. Ez is
egyik oka lehetett annak, hogy Hansen püspök sür-
gette a világi hatóságnál Hauge üldöztetését.

A Hauge által támasztott mozgalom lassan egész
Norvégiában elterjedt. A hívek szorgalmasan látogatták
a templomot; de azonkívül egyes tanyákon összegyűltek
külön is hallgatni a szentírásmagyarázatot, melyet
a mozgalomnak egy-egy vidéki vezetője tartott. Szektát
alkotni eszentírás olvasók nem akartak, sőt hűségre
intették egymást, az ev. egyház iránt és egyház-
szeretetüket azzal akarták tanusítani, hogy egymást
tiszta és szigorú erkölcsi életre intették.
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A mozgalomban. eleintén kizárólag a földmívelők
vettek részt; de amikor a mozgalom úgyszólván egész
Norvégiáhan elterjedt, egyes községi hivatalnokok és
tanítók is rokonszenveztek azzal. Egy-két tanító, aki
vidékenként a mozgalom élére állott, e rokonszenvéért
keserűen lakolt, amennyiben megfosztották állásától.
A norvég ev. egyház is átment azon a legsötétebb,
legszomorúbb korszakon, amelyet belső üldözésnek
nevezhetünk, amikor a testvér támad testvér ellen és
üldözi azokat, akikkel együtt kellene építenie isten-
országát.

Rauge híveit nemcsak arra intette, hogy a szent-
írást buzgón olvassák, hanem figyelmeztette Luther
szellemében a földi hivatásukban tanusítandó hűségre.
Maga igen ügyes földmíves volt s igen szeretett dol-
gozni. Figyelmeztette a híveket arra, hogy szövetkezés,
kölcsönös segítés által előmozdíthatják anyagi jólétüket
Az ő buzdítására létesítették Krisztiánia közelében az
első szövetkezeti alapra fektetett papirmalmot, mely
nagyon jól bevált. Bergenben megalapították az első
paraszt kereskedelmi társulatot, ez is virágzásnak indult;
de fejlődését megakasztotta Rauge üldöztetése.

A vidékről egyre sűrűbben érkeztek panaszok a
Rauge által keltett mozgalom ellen a krisztiániai köz-
ponti hatósághoz. E hatóság azután tájékoztatni akarva
magát, felszólította a püspököket, papokat és a vidéki
közigazgatási hatóságot, hogy terjeszszék be leírását a
vidékenként tapasztalható tüneteknek s egyszersmind
adják elő a saját nézeteiket is az egész mozga-
lomról.

Bang püspök, Rauge legkitünőbb életírója ezen
jelentések alapján összeállít egy képet, amely azt mu-
tatja, hogy Rauge kortársai mily tévesen fogták fel
az egész mozgalmat és mily gyűlölettel ítélkeznek a
mozgalom vezetője felett. E jelentések szerint Hauge
az ismert rajongó és népcsaló, akivel úgy kell bánni,
mint a csalókkal szokás bánni, nem érdemli meg, hogy
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tatja, hogy Rauge kortársai mily tévesen fogták fel
az egész mozgalmat és mily gyűlölettel ítélkeznek a
mozgalom vezetője felett. E jelentések szerint Rauge
az ismert rajongó és népcsaló, akivel úgy kell bánni,
mint a csalókkal szokás bánni, nem érdemli meg, hogy

14*
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őt azon tiszteletben részesítsék és rajongónak vagy
fanatikusnak nevezzék, inkább ravasz pártvezérnek
lehet őt tekinteni, aki miután kitanulmányozta a tanu-
latlan parasztok és az alsóbb nép gyenge oldalait,
kihasználja azokat a saját előnyére; egy lump áruló
ez az ember, ragadozó és dicsvágyó hajlamokkal, kígyó':
ravaszsággal tudja ez a csaló előmozdítani a maga
hasznát. A vallás csak köpeny, a tulajdonképeni cél a
meggazdagodás.

Az ember szinte csodálja, mint lehetett egy oly
önzetlen és önfeláldozó emberre, atninő Range volt, ily
vádakat szórni. De a gyűlölet, még ha ezer szeme
volna is, nem lát és ítélkezése mindig hamis, félszeg
és nem igaz.

A nemeslelkű Brun, bergeni püspök jelentése az
előbbiekkel teljesen ellenkezik. Azt írja jelentésében:
"Az ő tanuk és könyveik sürgetik a bűnbánatot, meg-
térést és szigorú erkölcsöket. Ezt én nem nevezhetem
fanatizmusnak. Kitünnek azzal, hogy nem károm-
kodnak, nem hazudnak, nem esküdöznek. Ezt én nem
rosszalhatora. Lehetnek közöttük képmutató farizeusok,
de hogy kik azok, azt csak Isten ítélheti meg. Könyveik
igen gyarlók és gyenge azokban az összefüggés, de a
szentírásra gyakran hivatkoznak. Félremagyarázzák a
szentírást itt-ott; de hol van az az írástudó, kiről más
tudósok ugyanazt ne állították volna? És nem tűri-e
az állam még azokat is, akik a biblia és pozitiv vallás
ellen Írnak? Gyarló szónokok és csak az együgyű eket
nyerik meg, sőt azokat sem ott, ahol a pap biblikusan
prédikál és prédikálása szerint él is. Így az ő össze-
jöveteleik Bergenben önmaguktói megszüntek. Híveik
itt csendesen élnek, az úrvacsorához járulnak és szor-
galmasan járnak a templomba. Vannak közöttük beteg
kedélyű emberek. De hát esoda-e, ha ezen betegek,
nem találva valódi orvost, a kuruzslókhoz folyamodnak?
A művelt világban gyakori az öngyilkosság; de ezek
között sohasem fordul elő. Egyszerű, józan emberek
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ezek, a legerőteljesebb része nemzetünknek s így
sohasem veszélyesek az államra nézve. Nem helyes
3:~ állami és egyházi hatóságok eljárása sem, szemben
ezen emberekkel. Ranget hamis vádak alapján Ber-
genben is bebörtönözték, azután felmentették és szabadon
bocsátották minden kárpótlás nélkül." Brun püspök szól
Hauge és társainak kereskedelmi társulatárol is és
felhívja a hatóságot, hogy e részben joga és köteles-
sége az ellenőrzés.

A krisztiániai hatóság nem vette figyelembe Brun
püspök helyes és nemes jelentését, hanem a sötéten
látó többségre hallgatott. Féltek, hogy a vallási moz-
galom a politikai térre csap át és igy csirájában
akarták elnyomni a bajt. 1804-ben börtönbe vetették
Hanget Krisztiániában, Megkezdődött a súlyos szen-
vedés, melyet ez a vasakaratú, kegyes ember bámu-
latos önmegtagadással és alázattal viselt el. A fővád
ellene az izgatás és népámítás volt. Börtönében meg
akarták őt téríteni s ezért nem adtak neki mást olvasni,
mint Voltaire és a szabadgondolkodók műveit.

Midőn 1809-ben Norvégiát körülzárolták slehetetlen
volt máshonnan sót szállítani az országba, az állam
több helyen tengervízből sófőzőtelepeket állított. E sófőző-
telepek létesítése, vezetése céljából Hanget kieresztik a
börtönből s miután a reábízott feladatot Hauge kitünően
megoldotta, visszaviszik ismét a börtönbe, ahonnan elő-
kelő, nemeslelkű emberek fáradozása folytán csak
1814-ben szabadul ki. A hosszú börtön megviselte
Hauge egészségét, de nem törte meg hitét.

1815-ben megnősült és apai kis parasztbirtokán
élt csendben. Munkáit újból sajtó alá rendezte. A beteges,
testileg gyenge ember nem utazgat többé az országban.
Hosszú, súlyos betegség után 1824 március ",-O-án
meghalt 53 éves korában. A halálos ágya körül álló-
kat megtérésre és istenfélelemre intette s azon sza-
vakkal: "Szeressétek és kövessétek a Jézust" - le-
hunyta szemeit.
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Rauge élete és szenvedése nem tünt el nyomtalanul
a norvég egyházban. A rationalista papok helyét új
nemzedék foglalta el, mely az újonnan felállított krisz-
tiániai egyetemen nyerte kiképeztetését. A nép öntudatos
és vallásos. Rauge befolyásának tekintik azt az erős
küzdelmet, melyet a nép politikai és erkölcsi téren
kifejtett, kivíva hazája függetlenségét és leküzdve az
északi népek nagy veszedelmét, az alkoholt.

Dr. Szeberényi Lajos Zs.



A Jatho- és Traub-ügy.

A mult század hetvenes éveiben lezajlott első
"Apostolikumstreit"-ban tevékeny részt vevő 1. Vilmos
császártól származik az a nyilatkozat, hogy "azokat
a papokat, kik nem a hitvallásokkal egybehangzóan
tanítanak, el kell csapni. Épp így kell bánni hasonló
esetekben a theologiai tanárokkal is. Az ilyen papok
követői pedig éljenek azzal a szabadságukkal,hogy az
egyházat elhagyva, új vallásos közösséggé szervezked-
hetnek ; az egyházban nincs semmi keresni valójuk".
Ez a felfogás iskolát csinált s ez a háttere s okozója
annak a sok németországi "esetnek", amely a nyilvá-
nosságot az utolsó húsz évben többször foglalkoztatta.
A protestáns egyházak konzervativ többsége és ható-
ságai nem akarják megtűrni azokat a papokat, akik
a tudomány haladásával lépést akarnak tartani s a
theologiai tudomány leszűrődött eredményeit egyházi
működésük közben (hittanítás, istentisztelet, prédikáció)
is közölni merik. Aki ebből nem csinált titkot, az eddig
hol megrovást kapott, hol előmenetelét akadályozták
meg, sőt egy pár eset elmozdítással is végződött.

Az ilyen pereket, melyekben a papok igazhitűsége
képezte elbirálás tárgyát, a rendes fegyelmi úton foly-
tatták le. Vagyis a dogmatikai és erkölcsi vétségek
között az egyházi törvénykezési eljárás elvi különbsé-
get nem tett: hitbeli eltérés ért épp oly formában ítélte
el a papot, mintha pl. csalt vagy lopott volna. Ezt a
minden bajt egyazon orvossággal gyógyító s általáno-
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san kifogásolt eljárást megszüntette az egyház az úgy-
nevezett Sprucbkollegium felállításával. A porosz orszá-
gos egybáz VI. rendes zsinata hozta meg az erről szóló
törvényt (1909. Xl. 9-11.). Ezentúl a lelkészek "tév-
tanai" miatt nem a rendes fegyelmi úton jártak el,
hanem elbirálására felállítják a "Spruchkollegium" -ot.
A "tévtanok" miatt gyanus lelkész ellen a konziszto-
rium indítja meg az eljárást a lelkész kérdőre voná-
sával, az tovább adja az ügyet az Oberkirchenratnak
s ez teljesen előkészítve teszi azt a Spruchkollegium
asztalára. A Spruchkollegium 13 tagból áll. Hivatalból
tagjai az Oberkírchenrat elnöke, egyházi alelnöke, az
elnök világi helyettese, az Oberkirchenrat hivatalban
legidősebb egyházi tanácsosa és az illetékes General-
superintendens. Két tagot a theológiai tanárok sorából
az Oberkirchenratnak és a Generalsynodus elnökségének
javaslatára a porosz király nevez ki. Három tagot a
Generalsynodus, hármat pedig az illetékes tartományi
synodus választ. (Mind hat évre l) Ez a biróság csak
akkor hozhat határozatot, hogyha valamennyi tagja
együtt van, azért a megfelelő helyettesekről is gondos-
kodás történt. Szóbeli tárgyalás után, a tagok szabad,
a tárgyalás és a bizonyítékok egész anyagából merí-
tett meggyőződése alapján a Spruchkollegium csak azt
állapítja meg, hogy egy lelkésznek az egyházban való
müködése meqequeztetheto-e annak az egyház hitvallá-
sával szemben elfoglalt álláspontjával és tanításával.
(11. §.) Ennek a megállapításnak az a következménye,
bogy a lelkész által betöltött állás a votum kimondá-
sával megüresedik, a lelkész pedig elveszti az állásával
járó összes jogokat. Az így állás nélkül maradt lelkész
annyi "évpénzt" kap, amennyi nyugdíj őt szolgálati ideje
alapján megilleti. Özvegye és árvái szintén részesülnek
ellátásban. A Spruchkollegium hatásköre csak arra
terjed ki, hogy megállapítsa a hitvallástói való eltérés
mérvét s azt, működbet-e valamely lelkész tovább az
egyházban. "Ha valamely lelkész a hitvallást, vagy az
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egyház rendjét lealacsonyítaná", azzal szemben a regr
módon fegyelmi eljárás is indítható. Ha a fegyelmi az
állástól való elmozdítással végződik, a Spruchkollegium
"megállapítása" tévtanok fennforgása esetén is elmarad.
Enyhébb ítélet esetén azonban az ügy a Spruchkolle-
gium elé is utalandó (19. §).

Ez a lényege a "lelkészek tanításának kifogásolása
esetén való eljárást szabályozó egyházi törvénynek",
melyet- először a Jatho-ügyben alkalmaztak.

Jatho kölni pap volt,' ahová 1891-ben éppen az
egyház konzervativ része választotta meg. Előzőleg
1876-tól Bukarestben, 1884-től pedig Boppardban szol-
gált. Kitünő szónok, nagy hatással s eredménynyel mű-
ködő lelkipásztor. Hatvanas ember. Két kötet beszéde
nyomtatásban is megjelene s ezek alapján a berlini
lapok már 1905-ben abba a hírbe hozták, hogy ő a
Rajnavidék rossz szelleme. 1906-ban Kölnben tartott
egy előadást az Úrvacsoráról," mely a rajnai konzisz-
tórium közbelépését idézte elő. Egy barmeni előadása
ellen (1910) a", ottani "Kreis-Synode" elnöksége pro-
testált. Egy Kölnben lakó Wuppermann nevű gyáros,
ki Schlebuschban presbyter volt, két év alatt három
panaszt adott be J atho ellen "tévtanai" miatt. Kétszer
egyedül, harmadszor harmadmagával. Egy más német
egyháztartományból való, Kölnön keresztül utazó lelkész
Jatho egyik beszédének a vázlatát küldte be az Ober-
kirchenratnak. Ezen, részben néhány éves feljelentések
alapján az Oberkirchenrat 1911. január 7-én igazo-
lásra szólította fel Jathót, mivel Jatho "az ő tanítását
az országos egyházban irányadó, az Írás és hitvallás

1 Született Kasselben 1851., meghalt Kölnben 1913. Ill. ll-én.
o Predigten 6. kiadás. 1911. és Persönliche Religion. Predigten. Neue

Folge. 3. kiadás 1911. Vallásos elmélkedéseiböl egy kötetet szintén ki-
adott: "Fröhlicher Glaube" címen. (4. kiad. 1911.) Halála után adták ki
négy utolsó beszédét: "Die vier letzten Saalpredigten" c. alatt. (Vala-
mennyi Paul Neubner kiadása, Köln.)

3 Megjelent: a Praktische Fragen des modernen Christentums. 1909.
c. mfiben. (Leipzig, Quelle u. Meyer.)
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által megszabott tannal nem hogy összeegyeztetni nem
tudja, hanem azt meg se közelíti". Hat kérdésre kívánt
tőle választ. Az első Istenről való felfogására vonatko-
zott, a második arra, hogy mit tart a keresztyén valláso
abszolutságáról, a harmadik az eredendő bűn és a meg-
váltás, a negyedik Jézus Krisztus, az ötödik a feltáma-
dás kérdését tárgyalta. Az utolsó az volt: fenntartja-e
tanítását?

Jatho válaszábau pontról pontra megfelelt a kér-
désekre. Válaszának a veleje az, hogy ő úgy hirdeti
az Istent, ahogy megélte. Hisz az Isten immanens vol-
tában, mert hiszi, hogy a világ végtelen és örök. Nem
a világon kívül állva teremtette Isten a világot, hanem
önmagából fejlesztette ki. Az élet: az összesség élete
és az egyéni élet, a szerves és szervetlen, a szellemi
és testi, az erkölcsi és vallási lét az "istenség teljes-
sége", amely az emberben testesül meg, mert az ember
az a szerv, mely az istenséget érezni és felfogni képes.
Az ember az Istent mint vele ellentétes hatalmat érzi,
de ezt az ellentétet meg is tudja szüntetni a szeretet
és viszontszeretet, hit és kijelentés, remény és valóra-
válás viszonya által. Ez a kölcsönös viszony olyan,
mint az atya és gyermek között levő, úgy hogy így
is kifejezhető: az én atyám és én egyek vagyunk.
Az ő számára az Istenben való élet a fontos, nem az
Isten ismerete. De azért állandóan figyelemmel kíséri
az Isten ismeretére irányuló törekvéseket is. Ha mi is
'úgy gondolkoznánk a világról, mint a biblia, akkor a
biblia patriarkális theologiáját ö is magáévá tudná
tenni. A biblia világnézetét azonban a tudomány meg-
semmisítette. Ez a tény arra kötelez, hogy az új világ-
felfogásnak megfelelő kifejezést keressünk az isteneszme
számára. O ezt a kötelességet teljesítette s egyházának
bizalma éppen az ő őszinteségének és nyiltaágának a
jutalma, azért erről az útról Ic nem térhet.

A vallásokról az a véleménye, hogy minden törté-
neti vallás a történet színterére Iépö Isten kinyilatkoz-
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tatása volna. Azt, hogy a keresztyén vallás Istennek
a Krisztusban történt tökéletes kinyilatkoztatása volna,
tagadja, mert az a meggyőződése, hogy ez a kijelentés
a Krisztussal csak kezdetét vette, megszünni azonban
még ma sem szünt meg. Ezen állításának az igazolá-
sára a János evangéliumában olvasható Jézus-mondá-
sokra, amelyek az eljövendő lélekre, vigasztalóra utal-
nak, nem is akar hivatkozni, mert az már a három első
(úgynevezett szynoptikus) evangéliumból bebizonyítottnak
vehető; a történeti kritikának egyik legértékesebb tény-
megállapítása az, hogy az eredeti evangélium csak az
Atyáról szól. A fiú nem tartozik bele (Harnack). "Még
mindig azt kérjük: jöjjön el a Te országod. Ha már
itt volna, ha a kinyilatkoztatás teljes volna, a történeti
keresztyénség életfolyama le volna zárva, ennek a ké-
résnek nem volna értelme. A keresztyén vallás csak
az a vallás, amely eddig felülmúlta a többieket úgy
vallásos, mint erkölcsi és kulturális érték tekinteté-
ben. A föld összes vallásainak békés versenyében s az
emberiség előbbvitelében kell megmutatnia a keresz-

. tyénségnek, mire képes."
A bün létezését nem vonja kétségbe, de azt nem

hiszi, hogy az ember bűnben születnék s hogy termé-
szeténél fogva képtelen volna a jóra. Jézus 'olyan embe-
rekről beszél, akik szívöknek kincstárából jót hoznak
elő, szól fákról, amelyek nem hozhatnak rossz gyü-
mölcsöt, s gyermekekről, akiké az Isten országa. To-
vábbá Jézus a legnagyobb cselekedetekre is képesek-
nek tartja az embereket. Micsoda nagyfokú ideálizmus
és optimizmus nyilatkozik meg azokban a mondásaiban,
melyek az emberektől azt követelik, hogy tépjék ki a
szemüket, vágják le a kezüket. Lépjenek a keskeny
útra, legyenek a világ sava és világossága. A tékozló
fj,únak nincs szüksége szószólóra, helyettes áldozatra.
O maga váltja meg magát megtérésre való erős elhatá-
rozása által.

Jézus ezen világos gondolatai ellenére senkinek
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nincs arra joga, hogy egy evangéliumi prédikátort el-
tiltson attól a hittől, hogy mi nem szegény bűnösök,
hanem Isten gyermekei vagyunk ... Az eredendő bűnről
való hit alapja a bibliai paradicsombeli bűnbeesésröl
szóló legenda. Hol van az az igazán tudós theologus,
aki az első emberpárnak, Ádámnak és Évának a léte-
zését történetileg igazolná? Hogy Mózes első könyvének
11 első fejezetében mondák vannak, azt még a magát
igazhítűnek állító hittudomány képviselői sem tagadják.
Ézért egyenesen kötelességünk, hogy az ember erköl-
csi értékéről való, ezen mondákra alapított véleményün-
ket megváltoztassuk s azt új alapokra fektessüle.

Jézusról való véleménye a három első evangéliumra
és Harnack azon kijelentésére támaszkodik, mely szerint
"minden olyan Jézusról szóló állítás, mely nem abban
a keretben mozog, hogy Jézus ember volt, elfogadha-
tatlan, mert Jézus életének történeti valóságával ellen-
tétben áll". A Jézus életéről alkotott kép azonban leg-
feljebb a nevelés szempontjából bírhat jelentőséggel s
hösimádásra, erős erkölcsi elhatározásokra vezethet.
Ha azt akarjuk, hogy Jézus vallásos hatást keltsen,
akkor Jézus személyéből ki kell hogy nőjjön a Krisztus
eszméje. Ezt a lépést megtette Pál, ki Jézus tanítá-
sából a Krisztusról szóló evangéliumot teremtette. Őt
követték az összes nagy keresztyén szellemek, kik a
Krisztus eszményt saját koruk szükségéhez alkalmaz-
ták. Ezen az úton szabad a mai keresztyén prédiká-
tornak is járnia. Ő is arra törekedett, hogy az élő
Krisztust prédikálja. A megváltó eszméket az az egyé-
niség, mely hirdette őket (Jézus) nem meríti ki. Azok
atyjoknak feje fölé nőnek, tovább hömpölyögnek, fel-
vesznek magukba mellékfolyókat is. Csak az eszméket
lehet felismerni s megérteni; a helyhez és időhöz kötött
tények, történések, egyéni sorsok elhalványulnak, bizony-
talanokká lesznek s általában olyanok által, akik azok-
nak nem voltak szemtanuik, soha kifogástalanul meg nem
állapíthatók. Azért prédikálja ő a Krisztust, mint eszmét.
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A halál utáni egyéni továbblétezés felett sokat gon-
dolkozott, de biztos eredményre nem jutott. Ha a bib-
liában, rnint abszolut tekintélyben hitt volna, az se sok
segítségére lett volna ebben a kérdésben, mert az ótes-
tamentumban csak nemleges, az újban pedig annyi s
egymással ellentétes vélemény van, hogy azokban nem
lehet megnyugodni... Ha prédikált, vagy sírnál mon-
dott beszédet, a túlvilágról egyáltalán nem beszélt,
tehát a túlvilág hitét nem is vonta kétségbe. Mindenkit
meghagyott a maga hitében s örült, ha valaki abban
nyugalmat talált. Aki őt kérdezi, mit kíván magának
utolsó órájára, annak azt válaszoluá: Semmi különös et
nem, barátom s semmi komplikáltat. Várjuk meg nyu-
godtan a dolgok folyását, készüljünk el mindenre féle-
lem nélkül. Ha nem ébredünk fel újra: jó, ha azonban
a tapasztalati léten kívül más egyéni lét is lehetséges,
az is jó - mert tökéletesebb lesz. Akárhogy lesz, arra
törekedjünk, hogy azokban éljünk tovább, akikkel mos-
tani életünkből, akár testileg, akár szellemileg közöltünk
valamit s hogy a ránk való emlékezés hálás, életérté-

. keket termelő s békét nyujtó lehessen. Végül pedig
visszatérünk Istenhez, hogy az ő teremtő erejét soka-
sitsuk és mélyítsük,

Ez az ő meggyőződése, amit negyven évi komoly
munka eredményekép szerzett magának. Ezt tovább is
hirdetni fogja nagy szívbeli örvendezéssel. Mert az ő
meggyőződése az ő Istene és világa, bűne és meg-
váltása, gyengesége és ereje. Bizonyos benne, hogy ez
a hite nem áll ellentétben a keresztyénség alapvető
igazságaival, se magával a keresztyénséggel. Legfel-
jebb egy pár egyházi tantétellel. A kollégium azt fogja
bizonyosan mondani, hogy éppen azok a lényeges hit-
tételek, amelyeket ö nem tart azoknak. Hogy kinek
van igaza, az eldöntetlen marad, mert a protestáns
egyházban nincs hatóság, mely ennek eldöntésére hivatva
volna. Végül hangsúlyozza, hogy a keresztyén egyház
történeti alakulat, amelynek fejlődnie kell s amely fej-
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lődésre képes. Aki ennek az egyháznak papja, annak
állandóan abban az állapotban kell élnie, hogy érezze
a fejlődés szükségét s képes is legyen fejlődni.

Ezzel a nyilatkozattal, melyet csak nagyjában, de ahol
lehetett szóról szóra közöltünk, elvetette Jatho a kockát.

Mihelyt az eljárás megindítása nyilvánvalóvá lett,
a lapok a legélénkebb figyelemmel kezdték kísérni az
új esetet. Kölnben Jatho mellett nagy, ezrek általláto-
gatott népgyűléseket tartottak. Az Oberkirchenrathoz a
Spruchkollegium egybehívása ellen összesen 48,000 alá-
írással ellátott kér vényt nyujtottak be. A nyilvánosság
s a lapok az ügynek minden mozzanatát a leglázasabb
érdeklődéssei kísérték s a Spruchkollegium, mint "pro-
testáns eretnekbiróság" a legélesebb támadásoknak volt
kitéve. Nyilatkoztak a Spruchkollegiumról s Jatho theo-
logiájáról theologusok és nem theologusok, liberálisok és
orthodoxok, férfiak, nők s ezek a megnyilvánulások az
ügy iránt való érdeklődést állandóan napirenden tartották.

Az Oberkirchenrat felhívására a kölni egyház
presbyterium a is nyilatkozott Jatho egyéniségéről s az
egész lelkészi működéséről, Ez a két nyilatkozat -
mert a presbyterium liberális tagjai (21 világi és egy
pap) és az orthodoxok (négy világi és hat pap) külön
terjesztették be véleményüket - roppant érdekesen
megvilágítja a helyzetet s Jatho működését s ez a leg-
fontosabb az egész nyilatkozat áradatban.

A kölni presbyterium liberális tagjai kiemelik azt,
hogy Jathót előbbi helyein még most is mennyire sze-
retik s hogy 20 éves kölni működése alatt Kölnben
kiváltságos helyet vivott ki magának. A templom szo-
katlanul látogatott volt; tiszttársainak a beszédét állan-
dóan sokkal kevesebben hallgatták, mint az ő prédiká-
cióit. J atho az egyetlen kölni pap, aki mindig tele
templomban beszélt. Ezt az eredményt az ő kiváló,
igazán csodálatosnak mondható szónoki képességének
köszönheti. A ma élő egyházi szónokok között ő egyike
a legkiválóbb plasztikusoknak. A kifejezés nagy ado-
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mánya mély érzéssel párosul benne. Még azokat is
meghatja beszéde, akik nem értették meg egészen a
gondolatait s még azok is megerősödve, épülve távoz-
nak tőle, akik' nem minden szavát írnák alá. Nagy
hatásának másik titka az ő vallásos világnézetének a
mélysége és nagyszerűsége. Nem egyes nézetei vonza-
nak, hanem az ő vallásos gondolkozásának és érzésének
a finomsága, az, hogy nem kész egésznek tartja a val-
lásos világnézetet, hanem az emberi lelket az Isten
folytonos kutatására ösztökéli. Egyházi ideálja is nagyon
megfelelt hallgatóinak, mert ő azt kívánta, hogy ne
egy hitvallás kapcsai szorítsák, hanem a Jézus példája
szerint való Isten keresés és felebaráti szeretet érzése
fűzze egybe az egyházat alkotó hívek szívét.

Ezen igehirdetés mögött pedig ott áll az ő egész
egyénisége s az, hogy J atho az ő eszményeinek a meg-
valósításához is az átlagnál sokkal közelebb jutott.
Kevés emberre illik úgy rá az "anima candita" jelző,
mint Jathóra. Nála békeszeretőbb, barátságosabb, részt-
vevöbb s könyörületesebb szívű embe, t alig találni ...
Nem csoda, ha húsz éves működésének a helyén lelkes
tisztelet tárgya. Érdemeit az Oberkirchenrat maga is
elismerte, mikor 1902-ben, tehát három évvel az első
intés előtt, Jathónak királyi kitüntetéskép rendjelet esz-
közölt ki, s mikor ennek az átadása alkalmával az
Oberkirchenrat képviselője éppen arra hivatkozott, hogy
J athónak sikerült nagy tömegeket az egyházi életben
való részvételre rábírni s arra biztatta Jathót: "Csak
haladjon tovább ezen az úton".

Kedveltségét számokkal is bizonyították. Az 1902-
1910-ig terjedő időszakban J athóra esett volna:

1146 keresztelés; tényleg végzett 1551
423 esküvő; " " 895
436 temetés; " " 504
56 áttérés;

" "
207

707 konfirmandus " " 971
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Évenként 161 funkcióval, kilenc év alatt összesen
1450 funkcióval többet végzett, mint amennyi neki
kellett volna, hogy jusson. Emellett ő volt a linden-
thali bukott nők menedékhelyének a vezetője. Tartott
előadásokat és bibliamagyarázatokat. Kölnben a monis-
ták hódításainak útját állotta. - Ha az Oberkirchen-
rat személyesen szerezne meggyőződést Jatho műkö-
déséről, akkor láthatná, hogy Jathónak a fejét csak
egy pár elkeseredett ellenfele kívánja. Még azok is, akik
az ö vallásos világnézetétől távol állnak, tisztelettel
elismerik az ö vallásos egyéniségének erkölcsi értékét.

Ezzel a véleménnyel szemben az orthodox presby-
terek is megengedik, hogy Jatho evangélikus lelkészhez
méltóan viselkedik és példát mutat a gyülekezetnek.
Udvarias és szeretetreméltó az érintkezésben s a sze-
mélyes jó viszony fenntartására törekszik. Azt sem tagad-
ják, hogy lelkészi működése sok vallásos érdeklödést
keltett s az istentiszteletek látogatottságát előmozdí-
totta. Ez az ő lelkes beszédének s barátságos lényének
köszönhető. Azonban... azt, amit az apostolok s
reformátorok mint legszentebb meggyőződésüket val-
lottak életben-halálban, mivel az emberiség gondolko-
zását és szellemét felfrissítették s Krisztus országának
a diadalmát előidézték, azt ő, ha nem veti is el nyiltan,
de lényegtelennek állítja ... az ő "egyéni vallás"-nak
nevezett álláspontja mellett, amelynek igazolására mindig
új bibliai mondásokat idéz. Az itteni népnek kedélyi
momentumok iránt való érdeklődése még több enged-
ményre késztette a korszellem áramlataivál szemben,
bár főtörekvése kétségtelenül az, hogy az emberiség
erkölcsi emelkedését munkálja.

Az azonban, hogy ugyanazon a szószéken az egyik
pap Krisztus feltámadásáról, mint alapvető üdvtörténeti
tényről prédikáljon, a másik pedig ezt ne tartsa lénye-
gesnek, tarthatatlan állapot. Az is lehetetlen, hogy olyan
pap, ki az Ur szent vacsoráját az apostolok és a refor-
mátorok értelmében kezeli, azt Jathóval közösen ossza
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ki, kiről tudja, hogy ő az Úrvacsoráját se az Úr ren-
deletéböl eredönek, se kegyelmi eszköznek nem tartja.
Jatho lelkész a lelki gondozásban is a maga feje után
indul, miáltal az egyház előtt is nyilvánvaló lesz a
belső egyenetlenség s ezt a bennünket környező katho-
likus egyház elől sem titkolhatjuk el. A legnagyobb
aggodalomrnal azonban az egyház fiatalságára gyako-
rolt befolyását látják, különösen azért, mert az apos-
toli hitvallást lealacsonyítja előttük, s attól félnek, hogyha
a jövendő nemzedék hitbeli öröksége s a túlvilági szám-
adásba vetett hite tovább is így fogy, akkor az vallás-
erkölcsi tekintetben teljesen koldusbotra fog jutni.'

A nyilatkozatok világosak. Jatho egyéniségét mind-
két fél tiszteli. Csak arra nézve nem egyeznek, hogy
az, amit Jatho prédikál: áldás-e, avagy veszedelem.

Az ügy további előkészítése folyamán Jatho a
konfirmandusai számára készített külön hitvallásról is
nyilatkozott s a Krisztus-eszmére vonatkozó nézeteit is
részletesen kifejtette.

Jatho védőiül D. Baumgarten Ottó kieli theológiai
tanárt és Lic. Traub Gottfried dortmundi lelkészt válasz-
totta. A Spruchkollegium is összeült egy szervezkedő
gyűlésre, azon megállapította az ügyrendét s a Jatho-
ügyben a tárgyalást 1911. június 23-ára tűzte ki.

A tárgyalás két napig tartott. Jatho kihallgatása
három órát vett igénybe. Traub a tárgyalás folyamán
arra törekedett, hogy a Spruchkollegiumot ama mérték
megadására bírja, melylyel Jatho eltéréseit mérni szán-
dékoznak, a Spruchkollegium azonban e kérés elől
kifejezetten elzárkózott. J athót figyelmeztették papi
felavatásakor tett esküj ére, mire Jatho azt felelte, hogy

I Az orthodox nyilatkozat azon megjegyzése ellen, hogy Jatho az
apostoli hitvallás értékét megsemmisíti tanítványai előtt, a kölni ; Verein
für evangelische Freiheit" beadványt intézett az Oberkirchenrathoz, mely-
ben kijelentette, hogya szülők Jatho eljárásával teljesen meg voltak
elégedve, sőt azt is elhatározták, hogy a jövőben csak olyan papnál
fognak kereszteltetni és konfirmáltatni, aki az apostoli hitvallásra való
kötelezést elhagyja.

Ösvény. I. évf. 15
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ő a felavatási szertartásnak erre a lényegtelen részére
negyven év mulva nem emlékszik; Dryander azt tuda-
kolta, hogy hogyan fér meg Jatho jellemével az az
eljárás, hogy az ő misztikus és enthuziasztikus gondo-
latait a bibliai szövegbe belemagyarázza, holott gondo-
latait a régi kijelentéstől teljesen függetlenül is elő-
adhatná. Jatho válasza az volt, hogy neki joga van
a megfoghatatlan s kimondhatatlan megjelölésére olyan
formát választani, amely annak megélésére legalkalma-
sabb. Külöuben a kihallgatás az eljárás kezdetén feltett
hat kérdés és a rá adott válasz bővebb megvilágítá-
sára szorítkozott. Baumgarten azt írja róla, hogy nem
dogmatikai apróságok körében mozgott, hanem tényleg
a keresztyénség alapigazságait tartotta szem előtt.
Jathón kérdésről kérdésre jobban meglátszott, hogy
készakarva lovagolja bele magát az ellenkezésbe. Hité-
nek pozitiv elemeit nem hangsúlyozta úgy, ahogy azt
meggyőződése szerint joggal tehette volna.

Jatho kihallgatásra bejelentett tanuit (11) vissza-
utasították, csak egyet hallgattak ki közülök. Baum-
garten védőbeszéde kiemelte J atho theológiai nézeteinek
a különösségét. J atho nem is theológus, hanem költő
és - lelkész. Az ő gyülekezete az ő levele, mely cso-
dálatos ragaszkodással s tisztelettel csügg rajta s ame-
lyet ő a legnagyobb hűséggel szolgált. Igaz, hogy mikor
a hitről van szó, akkor a gyülekezet többsége nem számít,
de ez is súlyosan esik a latba. Különben Jatho az ő
hitének keresztyén voltáról optima fide meg lehetett győ-
ződve, azért ásott a keresztyénség fundamentumáig sa
szynoptikus Jézusig. Az ő pantheista kegyessége se pél-
dátlan az egyházban: Schleiermacher, James, Campbell.
kegyessége szintén pantheista jellegű. Traub a Jatho
ellen való eljárás hiányaira mutatott rá. Különösen arra,
hogy minő kevés súlyúak a Jatho elleni panaszok.
Három feljelentés és egy prédikáció Wuppermann gyá-
rostói származik, tehát tulajdonkép ő csinálta az egész
izgatottságot. Kifogásolta azt is, hogy az Oberkirchenrat
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a feljelentéseket névtelenül közölte s ezzel azt a lát-
szatot keltette, mintha legalább is többen állnának a
panaszok mögött. A tanszabadságra s arra hivatkozott
a legnagyobb nyomatékkal, hogy Jatho a bibliából
kiindulva, tisztán vallásos vágyakozásból s szenvedély-
től űzetve jutott a pantheizmus álláspontjára. Kiemelte,
hogy egy olyan embert, aki a tékozló fiúról szólo
parabolára hivatkozik s ahhoz tartja magát, nem szabad
az Isten igéje hirdetésétől eltiltani. Olyan embert, aki
megfáradtakat s megterhelteket önmagukhoz való bizo-
dalomra akarja tanítani, nem lehet Jézus evangéliuma
prédikálásának a tisztéből erőszakkal eltávolítani. Véle-
ménye szerint Jatho felett addig a Spruchkollégium
nem mondhat ítéletet, míg meg nem állapítja, mi az
igaz tan, mi az a mérték, amellyel mérni akarják.
Törvénybe foglalt szabályuk nincs, tehát csak egyéni
meggyőződésük alapján fognak ítélni. Hogy foszthatják
meg Jathót ugyanattól a jogtól, amellyel ők akarnak
élni1>!Végül rámutatott J atho eredményes működésére
s a marasztaló ítélet hatására.

A június 24-én kihirdetett ítélet marasztaló volt.
A Spruchkollégium megállapította, hogy Jatho tanítása
és egyházi szolgálata összeférhetetlen. Latba vetette a
Jatho mellett szóló bizalmi nyilatkozatokat, egyéni érde-
meit, ezek azonban nem bizonyultak elég súlyosaknak
arra, hogy a mérleget Jatho oldalára billentsék. Jatho
annyira megy az alapvető keresztyén igazságok taga-
dásában, s a történeti keresztyénség tudatos ignorálá-
sában, hogy az egyházban többé, mint lelkésznek nincs
helye. A Spruchkollégium előtt különösen rossz benyo-
mást tett Jatho nembánomságról tanuskodó nyilatko-
zata, mikor avatási esküj ére figyelmeztették s az, hogy
az ő "abszolut tagadását folyton élesebben hangsúlyozta".
Azt sem lehetett elvárni tőle, hogy nézeteiben változás
történjék.

J atho elbocsájtására a "düh elkeseredett ordítása"
volt a válasz a liberálisok részéről. Az orthodoxok

15*
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nagyobbrészt meg voltak az eseményekkel elégedve s
a Spruchkollégium ítélete mellett törtek lándzsát. Jathot
gyülekezete nem hagyta. Működését továbbra is bizto-
sította magának. Megválasztotta presbyternek, gondos-
kodott számára helyiségről, ahol tovább prédikálhasson
s bibliamagyarázatokat tarthasson. A liberális protes-
tánsok Jatho megélhetésének a teljes biztosítására gyűjtést
rendeztek s megteremtették a J atho-alapot, melynek
célja Jatho és a hozzá hasonlóan IItévtanok" következ-
tében megrendszabályozott lelkészek támogatása. Azon-
felül Jatho nagyon sok helyen előadásokat is tartott.

Az ítélet által okozott izgatottság apróbb hullá-
maira egyenként lehetetlen rámutatni. Legfeljebb Harnack
Adolf megnyilatkozását érdemes külön kiemelni, mert
Harnack úgy állásánál (nemcsak egyetemi tanár, hanem
a berlini királyi könyvtár főigazgatója is), mint tudo-
mányos jelentöségénél és vezéri szerepénél fogva fontos
személyiség. Harnack, ki a Spruchkollégium póttagja
volt, Jatho elítélését jogosnak tartotta ugyan, de nem
tartotta azt sem egészen indokoltnak, se az evangé-
likus egyház érdekében valónak. Ezt a véleményét egy
óráján tanítványai előtt fejtette ki. Jatho Harnack nyi-
latkozatát, úgy látszik, félreértette fl egy nyilt levélben
felszólítást intézett hozzá, hogy az általa tanított theo-
lógiáért zaklatott papokat ne hagyja cserben, hanem
támogassa s egyúttal arra is hivatkozott, hogy ő is
Harnack könyveiből jutott arra a meggyőződésre, amiért
elmozdították. Harnack azonban kereken megtagadta
a Jathoval való közösséget, amiért sokan nagyon csa-
lódottan elfordultak tőle, látva azt, hogy Harnack nagy
befolyásában s támogatásában nem bizakodhatnak.

Az ítélet legelkeseredettebb ellensége Jatho egyik
védője, Traub Gottfried volt, aki Jatho ügyét teljesen
a magáévá tette. Ennek az volt a következménye, hogy
az Oberkirchenratot és a Spruchkollégiumot kíméletlen
támadásokban részesítette. Azt, hogy ennek nem jó
vége lesz, mindenki látta, mert már a Spruchkollégium
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felállítása alkalmával úgyis suttogták, hogy ez a tes-
tület lesz arra hivatva, hogy Jatho kölni, Traub dort-
mundi és Glaue berlini lelkész ellen eljárjon. Traub
szenvedélye nem ismert határt. "Staatschristentum und
Volkskirche=» című roppant izgatott vitázó iratában ő
maga denunciálta magát s a SpruchkolIégium ellen
fordulva azt követelte, hogy az evangéliumellenes eretnek-
biróság és az állam egyház adjon helyet a népegyháznak,
amelyben az egyházé, a híveké legyen az utolsó szó,
mikor a hit és épülés kérdését tárgyalják, nem pedig
az államé, hitvallásoké és theológusoké.

Szimonidesz Lajos.

1 Megjelent Jénában, E. Diederichsnél 1912_

(Vége következik.)
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Tükördarabok.

Mikor egy-egy száguldó automobil elsuhan mel-
lettem, vagy mikor a levegő meghódításán fáradozó
modern Ikarusok szédítő repüléseiről olvasok, vagy
mikor elnézem a mindenütt rohanó torlódást, ami a
modern életet jellemzi: akkor önkéntelenül is mindig
eszembe jutnak a rég letünt gyermekkor kedves, szép
meséi; amelyekben még mindenki ment-mendegélt heted-
hét országon át és ballagott előre nagy ráéréssel, lelki
nyugalommal. Akkor az emberek ráértek mesélgetni,
ma mindenki mesébe illő újításokról álmodozik. Akkor
az embereknek volt idejük okoskodni, szemlélődni, míg
ma az élet hullámgyűrűi oly gyorsan torlódnak egy-
másra, hogy megfigyelésekre alig jut időnk, elmélke-
désekre nincsen pihenésünk.

Én sokszor úgy képzel em, mintha gyorsvonat
ablakán át nézném az életet. S mikor a futvást elém
torlódó új jelenségeket látom, nem birom búcsúzó tekin-
tet nélkül elbocsátani látókörömből a multba hajló jelent.
Olyan jól esik, ha legalább egy-egy elsikló pillantással
összeköthetem az elmúlót a velünk maradóval, a multat
a jelennel.

Micsoda változás mindenütt és mindenben.
Szegény iparos megy előttem élete párjával. Kézen

.vezetik a családfa egyetlen hajtását. Mert több rügyet
nem enged kisarjadni az érdek, a kényelem és a divat,
ez a modern háromság. Az emberen olcsó, de rendes
ruha, az asszony még bekötött fővel jár. De a kis
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gyermeken már csipkés fejkötő, finom patyolatruha,
atlasz válltakaró, drága lakkcipő. Olyan uras köntös,
amilyent csak a nagy jövedelmű emberek engedhetnek
meg gyermekeiknek. És elgondolom, mi lesz e gyer-
mekkel, hogyha felnő? Az úrhatnámság és a divathaj-
hászat micsoda ördöge keríti majd egykor hatalmába?
Akit most a szülői hiúság minden cifrasággal felékesít,
de, akit a nembírás később vagy elkeserít, vagy léha-
ságra visz. S ebben a mindennapi, ebben a közönséges
jelenségben korunk egyik rákfenéjét ismerem fel: az
úrhatnámságnak, a hiúságnak egyetemes betegségét,
amely történelmi családok alól ette már ki az ősi földet,
becsületes családok sarjadékait juttatta már börtönbe,
s amely kérnak több áldozata van, mint a tüdővésznek.
És szeretném odakiáltani a könnyelműeknek : "Ne
nyujtózzál tovább, mint a meddig a takaród érhet.

Makrancos gyermekkel viaskodnak az utcán. Az apa
tehetetlenül boszankodik, az anya tervtelen kapkodással
babusgatja, csitítgatja, ijesztgeti, fenyegeti a kis haszon-
talant. De a gyermek tudja, hogy a fenyegetés csak
puszta szó, az ijesztgetéstől nem kell félnie, a csití-
tásra még jobban nyafog, a babusgatásra toporzékol.
Végre is felveszi őt az apa a karjára, ahonnét a dia-
dalmas hős elégültségével mosolyogja le a világot, teljes
önérzettel feni sáros lábát apja kabátjához. Es én szo-
morúan gondolom el, milyen szerencsétlen lesz majd
ez a gyermek, ha majd az élet nem veszi őt fel a
karjára, ha makrancos követelődzésére majd gúny-
kacaj lesz a válasz. Itt látom kezdetét a társadalom
egy másik nagy betegségének: az önző, elkényeztetett,
gyenge jellemek szaporodását. Akikkel sohasem értet-
ték meg azt az igazságot, hogy csak az számíthat az
életben diadalra, aki mindenről le tud mondani ha kell,
mert az élet a legnagyobb uzsorás, amely sok tűrést,
lemondást, önmegtagadást, munkát kíván egy kevés
sikerért.

Szegény szabó görnyed a tűje felett. Öreg is, beteg
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is, de 'a napi kenyér csak a szorgalom rögös ösvényén
szokott beballagni a szegény emberhez, Dolgoznia keij.
Hát a gyermekei? Mind könnyebb megélhetési módra
vágyott, szégyelte a tűt s most ki itt, ki amott díjno-
koskodik és nyomorog, a leányai meg diplomával kezük-
ben zörgetnek a protekció ajtain - tétlenül. Es 'én
visszasóhajtom a régi, jobb időket, amikor még apáról
fiúra öröklődött a tű, amikor nem akart mindenki diplo-
mával kérkedni és kevesebb volt a nyomorgó proletár.

Modern iskola mellett visz el az utam. S eszembe
jutnak a régi nádfedeles egyszerű iskolák, amelyekben
még nem volt parkett és keramit, se villanylámpa, se
vetítőgépek, szemléltető képek változatos tömege. Es el-
gondolom, hogy milyen áldás az a mai ifjúságnak,
hogy az ismeretek végetlen birodalmának titkaiba oly
sokféle úton, olyan könnyű módon nyernek bepillantást.
De egyet visszasír a lelkem a régi iskolából: a lelke-
sedést minden szép iránt, amit a mai koránérett ifjúság
meg sem ért, a léleknek azt a hímporát, amely még
a gyermekmesék hangulatával élvezi az erény diadalát,
a küzdelem sikerét, a munka áldását. Sajnálom, hogy
a modern iskolákba át nem jött a szerénységnek szel-
leme, az idősebbek illő tisztelése, az ősi szokások
szeretése, a valláserkölcsi ideálok kultusza. Jól emlék- .
szem, hogy hajdan a tanítás megkezdése előtt bölcs
közmondásokat, erkölcsi és tapasztalati igazságokat
recitálgattunk, ma meg a világbirkózók rekordjait és
a külügyi helyzet titkait tárgyalják a nebulók. És meg-
értem a nemzeti öntudat s az ősi hagyományok pusz-
tulását, a kozmopolitaság terjedését, az erkölcsi erők
elernyedését és megértem, miért sorvad el a szív vér-
telenül a mindenkép jól táplált értelem árnyékában.
Pedig az értelem csak mesterséges fény, mely világít,
áthat, utat mutat ugyan, de meleget ki nem sugároz,
ékes virágot, éltető gabonát nevelni nem képes.

Serdülő ifjak zsúrjába jutottam. Csendes sarokból
figyelem a szórakozó ifjúság' kedvteléseit. Micsoda tónus,
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micsoda hang! A felnőtt ember belepirul az ifjúság
pajtáskodó bizalmaskodásainak, orfeumízű kiszólásainak
hallatára. S mint villámcsapásnál a sötét éjszaka, egy-
szerre megvilágosodik előttem az életunalom és lelki
elfásulás forrásainak titka, az ifjú lelkek ez élösdije,
amely oly sok fájó gyászt és keserű csalódást szerzett
már a társadalomnak. Az élet szelid örömeinek virága
nem a mai zsúrok levegőjében hajt ki, abban csak az
idegizgató, inyenckedö, ideálját vesztett örömhajhászat
szomja erősödik. Es visszasóhajtom az elmult idők egy-
szerűbb, szerényebb, nem olyan könnyed, nem olyan
bizalmaskodó, de életkedvvel, öntudattal, önérzettel
teljes, kacérkodás és fíirtelés nélkül való egyszerű és
naiv mulatozásait, amelyek a lelket csak felfrissítet-
ték, de el nem fásították, amelyek a szívet jóleső me-
leggel töltötték meg, de csömört benne nem okoz-
tak soha.

Ifjúkori barátomrnal találkoztam, akit készültsége,
munkássága, jómodora, meg a viszonyok kedvező ala-
kulása előkelő vezető állásra emelt. "A tanulótársak
között te jutottál leghamarabb a legmagasabbra", mon-
dottam neki. "És én veszítettem el legtöbbet" , felelte
ő, "mert mosolyogni már n~m tudok, megvénült a szí-
vem, elaggott a lelkem." Es én visszaóhajtottarn az
elmult időket, amikor a "tekintetes" társadalom még
nem őrölte meg a szíveket, amikor az emberek még
fehér fővel is tudtak mosolyogni, örülni az életnek,
kedvet találni a munkában, lelkesedni az ideálokért.
Az élet ma pazarabb kézzel osztogatja tán a siker
koszor úit, de azokban a koszorúkban minden szál virá-
got a küzdők szívéből tép ki. És megértettem, hogy e
csillogó világban miért redősebbek ma a homlokok,
miért törtebbek a szemek, miért kedélytelenebb az élet,
mint volt apáink korában,

Munkáscsoport vonul el a heti bérével. Olyan ösz-
szeget gyűr mindenik a zsebébe, amilyenről a régiek
álmodni se mertek. Es ajkukon mégis az elégülétlen-
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ség szava harsog. Kezükben mégis a sztrájk kétélű
fegyvere villog, amely nemcsak a megtámadottat sebzi
meg, hanem a támadon is fájó sebet üt. Ki munká-
jából él, legyen bár kézi vagy szellemi munkás, soha-
sem keresett még annyit, mint ma és sohasem volt az
elégületlenség olyan általános, mint ma. Kutatom a
jelenség okát. És látom, hogy a megelégedés érzékeny
mérlegén az igények serpenyőjében aránytalanul több
a nehezék, mint a másikban, amelybe a képességek, a
lehetőségek és jogosultságok mértékeit rakosgatjuk.
Látom, hogy legtöbbször nem az élet a mostoha, hanem
mi vagyunk túlkövetelők. És visszaóhajtom az elmult
időket, amikor a munkára született ember meg tudta
érteni a költő amaz igazságát: "Földi ember kevéssel
beéri, vágyait ha kevesebbre méri".

Hatalmas üvegtábla mögött egymásra halmozva
ül a sok ember a füstös kávéház kirakataiban. Asszo-
nyok és leányok is ott unatkoznak feles számmal. És én
nem tudom megérteni, hogy mikor mindenki szükségről
jajong, honnét jut hát naponként a fölöslegesre? Amikor
széltében hangoztatja az örökké futó embertömeg, hogy:
"Az idő pénz!", miért ütik agyon az időt tétlenül?
Amikor a családi tűzhely vonzó erejének megfogyat-
kozását panaszolják el éppen a nők, ,miért nem teszik
ked vessé, meleggé azt a tűzhelyet? Es visszasóhajtom
az elmult időket, amikor kevesebb nyilvánossággal és
több bensőséggel, nem kirakatokban, hanem a csendes
családi otthon meghitt melegétől mosolygó arcokkal
élték végig ezt az életet.

Szomorú ember áll előttem, akinek szeméből könnyek
fátyolán át sugárzik ki a nagy keserűség. Nem az élet
mostohaságát, hanem az emberek szeretetlenségét kesergi.
Mert a mai ember gazdagult a tudásban, a megélhetés,
boldogulás, érvényesülés, kényelem eszközeinek isme-
retében, de szívben, lélekben folyton szegényedik.
A kultúra napja első sorban csak az értelem fáját
neveli, a szív virágait lehervasztja. Nem akarok korunk-
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tól semmi érdemet, semmi szépséget elvitatni, de azt
merem állítani, hogy az élet azért olyan panaszos,
mert az emberek megfogyatkoztak a kíméletességben,
a gyöngédségben, a szeretet gyakorlásában. Ezért fut
tőlünk a megelégedés, ezért nincsen tartós békessé-
günk, ezért álomország még most is e földön az Isten
országa. S ezt látva, többé nem a multat óhajtom vissza,
amelyben épp olyan kevés volt a szeretet, hanem azt
a boldogabb jövőt várom, amely az igazi emberszeretet
fundamentumán fog megépülni. Ez a boldogabb jövő
a mai kor ifjúságának lesz áldott öröksége, ha öntuda-
tos emberi, emelkedett evangéliumi életet tud élni. En
bízom benne, hogy ez a kor megvirrad még nekünk!

Alföldi.



Az eperjesi evang. templom pusztulása.

A mult hetekben két nevezetesebb tüzeset híre járta be
az országot: az eperjesi ev. templom s a pozsonyi ghettó
égésének szomorú szenzációja. Az utóbbi mindenesetre nagyobb
mérvű szerencsétlenség amannál, mert száz és száz ember
otthonát, szegény kis vagyonkáját tette semmivé, de az előbbi
müvészeti szempontból még súlyosabb veszteség, mely nemcsak
az eperjesi ev. egyházat, hanem az egész müszeretö magyar
közönséget sújtja. Elpusztult ugyanis - legalább minden való-
színűség szerint - a templom műkincse: az oltárkép, Brocky
Károly kiváló magyar származású festő alkotása, melyet egyes
műtörténetírók a művész fömunkájának tartottak és 70-80
ezer koronára becsültek.'

Eperjes a műemlékekben gazdag felvidéki városok közül
is kiválik, különösen építészeti ritkaságaival. A felsőmagyar-
országi renaissance-stílű, oromfalas régi magánházai közül
nem egyet épen megőrzött, Szent Miklósról elnevezett kath.
temploma pedig, ha nagyszerű térhatásában a kassai székes-
egyházzal, gyönyörű belső felszerelés tekintetében a lőcsei
Szent Jakab templommal nem mérkőzhetik is, de építészeti
szempontból mind a kettőt felülmúlja tökéletes konstrukciójával,
szabatos kiképzésével. Az ev. templom nem építészeti kiváló-
ságával vonta magára az idegenek figyelmét. Mint a protes-
táns templomok é általában, külseje, művészeti szempontból,
ígénytelen. Bár méretei elég tekintélyesek (hossza 36 m, szé-
lessége 12 m), nagyjában azoknak az egyhajós, barokk ízlésű
templomoknak sablónjára épült, melyeket a XVII. és következő
század folyamán nálunk egyre-másra emeltek. Építési éve pon-

J
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tosan 1637, bár az adatok nem árulják el világosan, akkor
kezdte,vagy fejezte-e be építését az eperjesi ev. egyház. Az
ellenreformáció századában azonban az eperjesi evangélikusok
nem sokáig járhattak az új Istenházába, melyet nagy áldo-
zatok arán emeltek. Már 1673-ban elveszik azt tőlük a jezsui-
ták s ettől kezdve elkeseredett küzdelem folyik a templom
bírtokáért. mely harcokban az evangélikusok csak nagyon rövid
időre tudtak felülkerekedni. _Éppen száz évig éltek a jezsuiták
Eperjesen, mely idő örökös, áldatlan vallási versengésekben
telt. Mikor 1773-ban véglegesen visszakerült a templom az
evangélikusok kezére, azok kiküszöböltek a templomból min-
dent, ami a gyűlölt jezsuiták kerszakára emlékeztetett. Sok
díszes felszerelés megsemmisült, kétségtelen azonban, hogy
azok nem voltak kivétel nélkül kegyeletes megőrzésre érdemes
műtárgyak, mert a megmaradottak közül is kevés olyan van,
amelyiken a barokk modorosság, túlságos cifrázás ne akarná
pótolni az igazi művészi munka lendületét. A sekrestyében ma
is megvan egy ékes stallumsor, mely a főoltár néhány épen
maradt részletével együtt a jezsuita uralom kerának emlékei.
Az orgonaházat szintén még a jezsuiták emelték s az ízlés
rovására valósággal agyondíszítették, a benne elhelyezett pom-
pás orgonát azonban már az evangélikusok állították 1787 -ben.
Érdekes, hogy van egy műemléke a tempomnak, mely régibb,
mint a templom maga: ez egy hatalmas bronz gyertyatartó,
a XVI. századból. Masszív talapzatát precizen vésett círádák
díszítik, az egész műtárgy pedig kissé vaskos formáival inkább
még rómánkori reminiscenciákat árul el.

Abból a korból, mikor az evangélikusok bírták a temp-
lomot, szintén maradt fenn nehány kisebb értékű olajfestmény,
melyeket azóta szintén kiküszöböl tek a templomból s csak a
sekrestyében akadhat rájuk a kutató, Fontosabbak azonban
ezeknél a gyönyörű, magyaros, részben erősen stilizált rajzú
aranyhímzéssei díszített gyolcs úrvacsorai kendők, melyek az
1900. évi párisi világkiállításon is méltó figyelmet keltettek.
Részben a XVIII., XIX. századból valók, részben sokkal régíb-
bek ezek a hímzések, amelyek fejlett technikai készség mel-
lett sok ízlésról és ötletességről tanúskodnak. Jelenleg a Bártfán
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lévő "Sárosmegyei múzeum"-ban helyezte el őket letét gya-
nánt az ev. egyház, mert használatba venni kár volna őket s
a múzeumban inkább közkincscsé válnak, mint a sekrestye
gondosan elzárt ládáiban.

Ki tudja, ha e műtárgyak Eperjesen maradnak, nem jut-
nak-e most arra a szomorú sorsra, mint a templom legelőke-
lőbb dísze, a gyönyörű Brocky-féle oltárkép?

Divald Kornél hivatott műtörténetírónk érdeme, hogy ezt
a műkincs et úgyszólván felfedezte és a figyelmet a "Művészet"
c, folyóiratban (II. évf. 1903, 31S-24. 1.) közzétett szakszerű
ismertetésével reáirányította. Az oltárkép címe: "Jézus és a
szamariai asszony" és János evangéliumának IV. r. 5-27.
verseit illusztrálja.

A kép lebilincselő, áhitatot keltő hatást tesz minden
szemlélöre s bizonyára a legsikerültebb, nemes egyszerűségében
is megragadó vallásos tárgyú alkotások közül való. Az előtér-
ben, alacsony kút káváján ül a Megváltó, ki bal kezét szívére
téve, jobb kezét a magasba emelve magyaráz az előtte álló
fiatal asszonynak: "Valaki iszik a vízből, amelyet én adok
neki, az soha meg nem szomjazik." Krisztus arca igazán
mennyei fenköltséget és szelídséget sugároz s teljesen önálló
felfogással készült, míg a kép egész beállításán s egyes alak-
jain némelyek a Waldmüller- féle bécsi festöiskola modorára
vélnek ráismerni. A fiatal nő korsójára támaszkodva áhitatos
elmélyedéssel hallgatja a Mester szavait. Szép arca, egész
testtartása annyira kifejezi azt a mély hitet, vallásos odaadást,
amilyenre csak igazán a finom női lélek képes. Nem keleti
asszonytípus, inkább szép, barnapiros magyar menyecskének
látszik és viselete is teljesen magyaros. Igen bájos kissé előre-
nyújtott nyakának, vállán ak hajlása, mely lankadt virágéra
emlékeztet. Legfeljebb bal lába és a deréktőllefelé eső részek
kerülhetnének, mint nem egészen szabatosak, némi kifogás alá.
A háttérből, terebélyes lombú fa alatt, három tanítvány alakja
válik ki, kik közül az ősz Péter feje a legjellegzetesebb.
A messzeségben alacsony hegy, azon innen Szikkár városának
silhouetteje rajzolódik az égre, a maga impozáns keleties for-
máival.
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A képen derűs nappal fénye ömlik el, amelyben szinte
ragyognak az élénk, telt színek s a légtávlat pompásan érvé-
nyesül. A Megváltó arca, alakja mintha égi fényességben tűn-
dökölne. Kár, hogy a festmény elhelyezése nem volt szeren-
esés; kellő megvilágítás híján a rajz finomságából s a színe-
zés szépségeiből sok elveszett.

A barokkízlésű fehér oltárt, melyen a kép elhelyezést
nyert, 1860-ban emelte az egyház (ekkor megtoldották a fest-
mény felső részét egy félköríves darabbal, hogy jobban bele-
illeszkedjék a hasonló alakú keretbe), de a műtárgy maga
valamivel régibb keletű: a rajta levő latin feliratos táblácska
szerint 1845-46-ban festette Brocky Károly temesvári szüle-
tésű festö, Kolbenheyer Mór, ekkor eperjesi, utóbb soproni
lelkész biztatására. E felirat egyszersmind útbaigazítást ad arra
nézve is, hogy mi módon kerülhetett az oltárkép Eperjesre,
mint a müvész ajándéka, noha Brocky maga róm. kath. volt
s Temesvárott eltöltött gyermekkora után csakhamar külföldre
került s Angliában halt meg, Eperjesen sohasem járt s e vá-
roshoz látszólag semmi kötelék nem fűzte. Divald Kornél
korábban úgy következtetett, hogy Brocky Kolbenheyerrel együtt
a késmárki ev. líceumba járt volna s e barátság révén aján-
dékozta utóbb e müvét Eperjesnek. Támogatta e eltevést az
a tény is, hogy Brocky végrendeletében 300 font sterlinget
hagyott a késmárki ev. líceumnak. Kutatásaim alapján azon-
ban rájöttern (lásd "Levéltári adatok Brocky K. életéről és az
eperjesi oltárképéről " szóló cikkemet a "Művészet" 1904. évf.
60-61. 1.), hogy Brocky sohasem tanult a késmárki líceum-
ban, hanem igenis a bécsi politechnikumot látogatta 18~0-22
körül, amikor, a késmárki líceum hiteles feljegyzése szerint,
Kolbenheyer is a politechnikum hallgatója volt. A barátság
közöttük utóbb sem szünt meg s ennek állított maradandó
emléket Brocky az oltárképpel.

Hogy Késmárk mi módon jutott alapítványához, arról a
késmárki ev. egyházban tartott canonica visitatio-ról szóló
1862-iki jegyzökönyvön kívül, Rónay Jácint naplója is ad fel-
világosítást. Rónay a forradalom után Angliába emigrált sitt
megismerkedett Brockyval 1852· ben. Ö említi, hogy a festö
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bizalmas barátja volt a Londonban élő leibici születésű szücs-
mester, Mayer János György, ki a késmárki líceumban végezte
tanulmányait. A Bach-korszak idejében a késmárki Alma mater
nagy anyagi bajokkal küzdött s gyűjtőív en kért segítséget a
külföldön élő tanítványaitól, hogy fennállását biztosíthassa.
Mayer J. Gy. kérésére emlékezett meg tehát Brocky végren-
deletében a késmárki iskoláról, ami felvilágosult gondolkozás-
módjára és nagylelkűségére szép világot vet.

Brocky ebben az időben, ha nem is vagyonos ember, de
híres és keresett festő volt, kit a főúri világ s az angol udvar
is sűrűn keresett fel megrendeléseivel. Általában az arckép-
festés volt az ő specialitása ; gyönyörű portréi révén tünt fel
már mint kezdő festö Becsben, hol az udvar szintén támoga-
tásába vette s Ferenc császár maga négy ízben ült néki modellt.
Természetesség, kedves színezés, művészi beállítás jellemezték
arcképeit. Nagyobb kompoziciója alig akad; életrajzírói emIítik
egy vázlatát, melyen Endre az arany bullát átadja a neme-
sekriek, mely azonban elkallódott. De az a tény, hogy egyetlen
történeti festményéhez magyar tárgy at választott és az, hogy
végrendeletében két portrét (Kmetty és Mészáros tábornokokét)
egy mithologiai tárgyú képpel együtt a Magyar Nemzeti
Múzeumnak hagyományozott, eléggé mutatja, hogy milyen
szeretettel ragaszkodott az elhagyott magyar hazához, melynek
még előbb, egyetlen önálló bibliai tárgyú művét, »Jézus és a
szamariai asszony"-t is juttatta.

Fájdalom, Eperjes e kiváló müvészetí nevezetessége,
hihetőleg szintén arra a sorsra jutott, mint a felvidéki városok
igen sok műbeccsel bíró régisége: tűzvész pusztította el. A tűz
gyakori, rettegett vendége, réme volt a felvidéknek, melynek
leginkább vízben szegény városaira, Késmárkra, Bártfára annyi
vészt hozott. Eperjes talán legtöbbet szenvedett a tűzvésztől
mindannyia közöttt. 1441-ben a feljegyzések szerint a nagy-
templom is leégett, utóbb 1788-ban dühöngött itt a tűzvész,
a legutóbbira, 1887-ben, sokan emlékeznek mint borzasztó
Istenítéletre, mely az egész várost pusztulással fenyegette.
Ezekhez képest kisebb mérvü veszedelem volt az ezidei pün-
kösd másodnapi, amikor, állítólag az oltáron égve hagyott
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gyertyáktói, meggyúlt és elégett a templom belső felszerelé-
sének egy része, megrongálódott az épület maga is és -
elveszett a féltve őrzött kincs, az oltárkép.

Vagy talán mégis úgy volna, ahogy egyes lapok rebes-
gették, hogy a kép nem égett volna el, hanem ellopták? Sokan
még a templomtüzet is gyujtogatás művének tartják, mely arra
való lett volna, hogy elpalástolja a lopást. Bármilyen kalan-
dosak legyenek is ezek a híresztelések, egy jó mégis van
bennük: meghagyják egy halvány sugarát a reménynek arra
nézve, hogy a kép valaha előkerül és elfoglalva régi helyét,
továbbra is áhitatot és gyönyörűséget kelt mindazokban, kik
ellátogatnak abba a templomba, melybe egykor, mint eperjesi
diák, a fiatal Thököly Imre imádkozni járt.

Dr. Bruckner Gyözö.

Ösvény. l. évf 16
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Alexander Bain: Neveléstudomány.

Angolból fordította dr. Szemere Samu. 2. kötet. Buda-
pest, 1912. Magyar Tud. Akadémia kiadása.

Nemcsak egyesek, hanem a népek is járnak iskolába és
valamint a szülők jól meg szokták fontolni, hogy melyik isko-
lába küldjék gyermekeiket, úgy a nemzeteknek is mindent
meg kell hányniok-vetniök, ha dönteni akarnak arról, hogy
melyik nemzettől tanulhatják a legtöbbet és a legértékesebbet.
Az is természetes, hogy a kisebb .nemzetek rendszerint a
nagyobb és kultúrájuk ban fejlettebb nemzetekhez fognak for-
dulni, de nagy veszedelmet jelent rájuk nézve, ha egyolda-
lúan csak egy idegen műveltség hatása alá jutnak, mert ez

_ igen könnyen elnyomja nemzeti egyéniségük .mínden önálló
megnyilvánulását. Az legyen tehát vezérelvük, hogy vala-
mennyit kell használniok, de egyikhez sem szabad kötniök
magukat. Ez áll reánk magyarokra is, mert hogy nekünk még
mindig van tanulni valónk a külföldtől, senki sem vonhatja
kétségbe. Csak az a kérdés, hogy melyik európai nemzettől
tanulhátunk legtöbbet ? Ma még mindig a német kultúra
ára mlatában úszunk, különösen tudományos irodalmunk igen
nagy részben anémet szellemból táplálkozik. Kétségtelen,
hogy a magyar nemzetnek ezen iskoláztatása még mindig
végtelenül fontos és ránk protestánsokra egyenesen nélkülöz-
hetetlen, miért is helytelennek tartjuk némely hírlapnak ful-
mináns kirohanásait a "német" ellen; mégis kívánatos ezen
erős ném et hatás némi ellensúlyozása, nehogy a fent emIített
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hibába essünk. Erre pedig egy nép kulturája sem alkalma-
sabb, mint az angolé. Magyarországon a Xl X. század 30-as
és 40-es éveiben volt legerősebb az angol szellem- hatása.
Legmélyebb hatást tett Széchenyire, aki 17-szer járt Albion-·
ban és onnan merített ösztönzést hatalmas reformátori munká-
jához. A szabadságharccai ez a hatás jóformán megszakad,
a kiegyezés után pedig egy ideig kizárólag a német befolyás
dominál, csak legújabban fordulnak íróink és államférfiaink
ismét Anglia felé, felkarolják az angol irodalmat, hivatkoz-
nak az angol alkotmányra, meghonosítják az angol sport
minden nemét és ösztönzést merítenek az angol nevelési rend-
szerből, így, hogy többet ne említsünk, a pozsonyi egyetemet
angol mintára óhajtják berendezni. Ennek a törekvésnek a
gyümölcse Alexander Bain (1818-1903) "Education as a
Science" c. munkájának lefordítása is. A mű, mely 1879-ben
jelent meg és 1902-ig 10 kiadást ért meg, minden ízében
magán viseli az angol szellem bélyegét. Egyesül benne a
német komolysága és alapossága, a francia világosságával,
érvényesül benne az angol erős egyéniségérzése, sőt ariszto-
kratizmusa, a józan konzervativizmus, gyakorlati észjárás, az
elvont elméletektől való tartózkodás - többnyire oly vonások,
amelyek a magyarság szellemére felettébb jótékony hatást
gyakorolhatnak. Sőt nem egy tekintetben az angol szellem
egyenesen rokonabb a magyarral, mint akár a ném et, akár a
francia. Már ezért is behatóbb figyelmünket érdemli meg az
előttünk fekvő neveléstani munka. 14 fejezetre van osztva,
amelyek a következők: A neveléstudomány célja. A neveléstan
ka pcsolata a fiziologiával. Aneveléstan kapcsolata apszikologiá val.
Müszavak magyarázata. Nevelő értékek. A tárgyak egymásutánja:
1. lélektani, 2. logikai szempontból. Módszerek. Az anyanyelv.
A klasszikus nyelvek értéke. Az új tanterv. Az erkölcsi neve-
lés. Az esztétikai nevelés. Arányok. - Már ez áttekintésbél
is kitetszik, hogy Bain nyujt ugyan tudományos, de nem
nyujt rendszeres, szervesen összefüggő neveléstant, Az egyes
fejezetek nem folynak egymásból, minden részlet világos, de
az egésznek a tervrajza elmosódik (különben ez is angol
sajátosság.) Ennek ellenére azonban nemcsak a szakember-
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nek, hanem mindenkinek a kezébe való e mű, amelynek
különösen egyes fejezeteiből igen sok becses ujjmutatást
nyerhetni.

Anélkül, hogy részletekbe veszö elemzését adnók, inkább
azt a kérdést vetjük fel, hogy mi a főproblémája? Feleletünk
ez: a középiskolában tanult tárgyak nevelő értéke és keze-
lési módja. Nem szólva tehát a neveléstannak általa adott
meghatározásáról és a pszikológia és fiziológia neveléstani
vonatkozásairól - amelyekből különben sokat lehet okulni
- csak azokat a fejezeteket ismertetjük, ahol közérdekű esz-
méket pendít meg. Ezek a "Nevelő értékek" és a »Klasszi-
kus nyelvek" c. fejezetek, továbbá azok, melyekben egy új
tanítástervet formuláz meg. Ehhez csatoljuk még az erkölcsi
és művészi nevelésről mondottakat, Bain szemügyre veszi az
emberi müveltség legfőbb ágait, hogy mindegyiknek a szel-
lemre való hatóképességét megállapítsa. Az iskolai oktatás
legszokásosabb tárgyai szerinte 2 csoportra oszthatók: exakt
tudományok és nyelvek. Ezek ölelik fel az értelmi nevelés
egész területét. Az exakt tudomány legtökéletesebb kifejezése
az igazságnak és azoknak az útaknak-módoknak, melyek az
igazsághoz vezetnek, sajátossága továbbá, hogy általános vagy
általánosított ismeretet állit előtérbe. A külső világra vonat-
kozó tudományok háromfélék: 1. matematika, 2. kísérletiek
(fizika, kémia, fiziológia). 3. osztályozó tudományok (=termé-
szetrajz). A matematika a demonstrativ gondolkodásmóddal
ismertet meg és részleteiben sok értékes anyagot szolgáltat
az ítéleterő kiképzése szempontjáhól. Az átlagemberre nézve
pedig nagyon kívánatos, hogy könnyűségre tegyen szert a
számolásban. A kisérletí tudományok az Ú. n. "hasznos isme-
reteket" képviselik. Sok ilyen ismeret származik a természet-
rajzból is, melynek konkrét jellege legkönnyebben ébreszt
tudományos érdeklódest. Ezekhez járul a szellem tudománya
(lélektan), mely a szellemről máshonnan szerzett ismereteink
mennyiségét kibővíti, minőségét megjavítja és a logika. Az
eddig felsorolt tudományok által szolgáltatott ismereteket az
Ú. n. gyakorlati vagy alkalmazott tudományok gyakorlatilag
értékesítik (pl. hajózás, földmérés, mezőgazdaság, orvostudo-
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mány stb.). E tudományok szaktudományok, tehát a kiképzés
szempontjából nem értékesek. Inkább az általános művelt-
ségre tartoznak az emberi szellemre vonatkozó gyakorlati
tudományok, amilyenek: a politika, etika, jogtudomány, nyelv-
tan, retorika. Mindabból, amit e tárgyakról egyenkint mond,
legfontosabbak a nyelvekre vonatkozó részletek. Itt a leg-
vitatottabb kérdések egyikével is tüzetesen foglalkozik, jele-
sen a klasszikus nyelvek időszerű kérdésével. Mi az értéke a
holt nyelveknek, kérdi Bain ? és azután higgadtan megvizs-
gálja a klasszikus nyelvtanulmány mellett és ellen felhozatni
szokott érveket. Az érvek a következők. 1. A görög és latin
Irók értékes ismereteket foglalnak magukban. 2. A görög és
római irodalom művészeti kincsei csakis e nyelvek révén köze-
líthetók meg. 3. A klasszikus nyelvek legjobb képző eszközei

, a szellemnek. 4. A klasszikus nyelvek ismerete a legjobb elő-
készület az anyanyelvre. 5. A klasszikus nyelvek bevezetésül
szolgálnak a filológiába, - Az ellenérvek így szólnak:
1. A klasszikus nyelvek hátránya, hogy más tárgyaknak nem
engednek elegendő tért. 2. A tanulmányok összevegyitése árt
a tanuló haladásának. 3. A klasszikus nyelvtudomány érde-
kesség híjján van. 4. A klasszikus tanulmány nagyon is hajla-
mosít a tekintélytől való függésre. Bain végeredménye, hogy
a klasszikus nyelvtudománynak tuljadonított előnyöket tagadja,
miért is a saját tantervében teljesen mellőzi. Az új tanterv
tárgyait ő 3 részben foglalja össze: 1. Exakt tudományok,
ide tartoznak a matematika, fizika, kémia, természetrajz és
földrajz. 2. Humaniórák: történelem, társadalomtudomány, az
egyetemes irodalom áttekintése, beleértve fordításokban a
görög és római klasszikusokat is. 3. Az egész tanterven végig-
vonul a 'retorika és a nemzeti irodalom. E terv mellett hely
marad még a rendkívüli tárgyak, elsősorban a nyelvek szá-
mára is. Mindenki tanuljon legalább egy idegen nyelvet, lehe-
tőleg modernet. "A nyelvtanulás vezető szempontja a gya-
korlati értékesítés." Bain megemlékszik természetesen a mecha-
nikai kiképzésról is, (írás, rajzolás, kézügyesség, testgyakorlat),
melynek célja a testi szervek alkalmazása az élet minden-
napi feladataihoz és azoknak kiképzése speciális készségekre.
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Nem feledkezik meg az erkö"lcsi nevelésről sem, sőt épp
ez a fejezet ismét igen érdekesen tükrözteti gondolkozásának
gyakorlati jellegét. Felfogása szerint az erkölcsiség mivolta
bizonyos magatartás, e magatartásra való nevelés pedig lénye-
gileg szoktatás. Típusát az ilyen nevelésnek a katonai neve-
lés mutatja, A társadalom önkéntelen nevelő hatását az isko-
lai oktatás kiegészíti; kivánatos külön "erkölcsi leckék" tar-
tása, midón a tanító képzelt eseteket beszél el és ezekből
vonja le a tanulságot, amihez persze nagy tapintat kell. Kitér
a vallástanításra is és azt vallja, hogy a vallás és erkölcs
különböző jellegűek. Az iskola nem alkalmas mély vallásos
érzelmek felkeltésére, tehát a valIástanítás nem való nyilvá-
nos iskolába. Ez az egész fejezet különben csak vázlatos és
így nem kielégí tő.

Végzetül szól a művészi nevelésről. Kifejti, hogy a leg-
egyszerűbb eljárás az volna, ha minden ember valamely téren
müvészszé lehetne. De ez lehetetlen és így a műélvezetre való
neveléssel kell beérnünk. Ez első sorban a természet alapos
szemlélete alapjún érhető el. Az ilyen szemléletet lehetővé
teszi a szerenesés lelki diszpozíció, megfelelő derült kedély-
állapot mellett egy hivatott vezető. Innen mehetünk át a mü-
alkotásokra. "A művészeti nevelés tulajdonképeni célja, hogy
képesítsen bennünket a magasabb művészeti hatások megér-
zésére s hogy a durvább és alacsonyabb szenvedélyek izga-
tásának minél kisebb része legyen a műélvezetben. Az ilyen
nevelés megérdemelné, hogy minden rendelkezésre álló esz-
közzel előmozdítsuk. " (II. 225.)

Ezeket akartuk Bain művéből mintegy ízelítóül kiragadni.
Müve nagyobb elterjedésének nagyon ártott egy szerencse-
sebb és könnyebb vetélytárs: Spencer Herbert neveléstana.
Bain egyébként a pedagógiai irodalomban talán legtudomá-
nyosabb végiggondolója az ú. n. realizmusnak, mely az antik
nyelvtanulmánnyal szemben a modern nyelvek és természet-
tudományi tárgyak felkarolását sürgeti. Vitathatatlan, hogy a
műve megjelenése óta eltelt idő neki adott igazat a klasszi-
kus nyelvek térvesztése tekintetében. Ma már a közvélemény
hangosan, sokszor túlhangosan követeli a klasszikus anyag
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redukálását. Teljes eltörlése azonban éppen nem kívánatos.
Fontos Bain erős gyakorlatias érzéke is, de ezt sem szabad
túlságba vinni, mert különben minden idealizmus kiveszne a
nevelésból. Minden fogyatkozásai és hiányai mellett - hiszen
több mint 30 esztendő telt el a munka első kiadása óta -
ez a mű jótékonyan megtermékenyítheti nálunk a nevelői
gondolkodást.

Hiszen ma, mikor köztudattá vált, hogy a nevelés és
oktatás nemcsak az iskolák nak, hanem a szülőknek is ügye,
bizonyára jól tenn é minden szüló, ha olykor-olykor nevelés-
tani műveket is forgatna és e tekintetben Bain műve is min-
denkinek hasznos szolgálatokat tehet.

A fordító becses bevezetéssel és jegyzetekkel bővítette
a művet és ezáltal megkönnyítette a megértését. Ez ismer-
tetés is helyenként reá támaszkodott.

Dr. Szelényi oos«

Csekme Ferenc: Képek a parókiáról.

Két egyszerű, igénytelen kötet, mely szinte észrevétet-
lenül jelent meg a könyvpiacon 191O-ben s 1912-ben. Írója
nem ért a zajütéshez ; a mai kor, mely inkább erős fűszerű táp·
lálékon kapkod, nem igen talál örömöt az ilyen csendes,
tiszta levegőjű könyvben, mely a parókiák életét érzékíti meg
előttünk.

A két kötet rajzokat, életképeket tár elénk, a protestáns,
de kiváltképen az erdélyi református parókia világából. Pap
írta, de olyan pap, akinek lelke tele van pályája szeretetével,
hivatása fenséges voltával. Soraiból kisugárzik a boldogság,
hogy Isten erre a pályára, erre a dicső munkára elhívta őt;
az élet megpróbáltatásai nem hogy lazítanák a ragaszkodás
kötelékeit, de még szorosabbra fűzik. Csak az a dolog igazán
kedves a szivnek, amiért szenvedni is kész, szenvedni is tud.
Kiváltságos helyet foglal el könyvében a papné alakja, a
parókia napja, világa, tűzhelye, ékessége egyúttal; vonzó
modorban, megkapó közvetlenséggel bizonyítgatja. hogy pap-



.-==.-.---_--~~~<;::;:_..=-----:-~~..::-.•- ._.----~---

248 ~RODALOM

leányból válik az igazi papné. A sok gyermeknevelés gondja,
az élet bajaival való birkózás, az Istenben való bizalom Iátó-
szögéböl csupán aranyos felhőnek tetszik, amely mögött ott
bujkál a nap s a párosívű szivárványkoszorú. Vannak benne
úgynevezett történetek is, mint a "Nagyasszony ", "Vak Domo-
kos"; ezekben szintén tündöklik a lelkipásztor nevelő lelke;
egyetlen sort sem szabad leírnia - úgy érzi -, amely ne volna
útmutatás a ma romolhatatlau ország felé.

Köteteit a szerző Baksay Sándornak és .Szabolcska
Mihálynak ajánlotta, a lelki rokonság némi jele képen. Baksay
hatása érzik is Csekme írásain ; ugyanaz a kedves, jótékony
derű ömlik el rajta, amit a Gyalogösvényból és Szederindák-
ból ismerünk. Csekme költöi ereje nem versenyezhet Baksayé-
val; nem is elbeszélő voltaképen, hanem hű rajzoló, aki az
ellesett vonásokat pompásan tudja megérzékiteni. Még egy
kiváló értékét emelem ki: Csekme könyve oly elevenen és
híven festi a kongrua előtti parókia viszonyait, hogy könyve
pár emberöltő mulva keresett és nagy tekintélyű müveltség-
történelmi forrás lesz. Nem mindennapi erénye az írónak,
hogy saját világából a lényeges, jellemző vonásokat ki tudja
választani a sok esetleges közül s épp ezért azt hisszük,
Csekme Ferencben kitünö memoáríró rejtőzködik.

A két csinos kötet ára 5 K. Megrendelhető a Kemény
Zsigmond -társaságnál, Maros-Vásárhelyen.

Az e rovatban ismertetett művek megszerezhetők a
Luther-Társaság könyvkereskedésében, Budapest, VII!., Szerit-
királyi-utca 5i/a. sz. a.
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A zsinat.

Úgy látszik, a zsinat, amelyért egy kis csoport egyhá-
zunkban nagy erővel és hévvel küzdött, amelynek összehívá-
sát végre ki is erőszakolta, csupán formális ülésre ül össze
s azután évekre elhalaszt ja üléseit. A zsinati előmunkálat oly
szegényes, igazi lázár-alkotás, hogy tárgyalás alapjául sem
szolgálhat. Az Ösvényben dr. Masznyik Endre tette alapos
vizsgálat tárgyává és kiderítette, hogy minden eszmei tartalom
nélkül való, kicsinyes "összeszerkesztmény". Masznyikapozsony-
városi papi értekezleten még gyilkolóbb kritikával bontotta
szét e munkálatot s kritikájának hatásaképen már ország-
szerte mozgalom indult meg, hogy e munkálat, mint teljesen
hasznavehetetlen, mellőztessék s teljesen új javaslatot szer-
kesszenek hivatott erők, akikben egy kis érzék van az egyházi
élet lelke és belső törvényei iránt.

Állhatatosan s következetesen csak az egyetemes fel-
ügyelő ellenezte a zsinatot, a nagy többség közömbös volt
iránta. Mi most is szükségtelennek, sőt károsnak tartjuk.
Az egyházi alkotmány tatarozgatása nem olyan életszükség,
hogy azért 120,000 koronát csak úgy kiadhatnánk. A mai idő
nem is alkalmas 'zsinattartásra. Amíg az állam egyházpoliti-
kája egész határozottsággal nem fordul valamely irányba,
minden olyan határozat, mely részben az állam állásfoglalá-
sától is függ, tulajdonképen céltalan intézkedés. V ézül ne
feledjük, hogy egyházunk jövője nem tökéletes vagy tökélet-
len egyházi alkotmányoktól és szabályrendeletektől függ, hanem
attól, vajjon él-e a krisztusi lélek minden egyes tagjában. Ha iga-
zán él, akkor tud alkotni, teremteni is; akkor az alaptörvények
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egyszerüen kifejezői annak a szellemnek, mely az egyházat el-
tölti. Akkor nem csupán önvédelemre lesz bátorsága és ereje
más irányokkal szemben, hanem hódításra is gondolhat. Ma
a zsinat csupán azok kedvéért ül össze, akik az egyház lénye-
gét és erejét részletesen kidolgozott szabályzatokban keresik.
Fordítsuk a 120,000 koronát, amibe a zsinat okvetlenül belekerül,
a nevelésre, ezzel jobban szolgáljuk egyházunkat, mint a sza-
bályzatok gyártás ával.

Sztehló Kornél és az "Ösvény".

Sztehló Kornél az "Ev. Lap" folyó évi 16. számában az
"Ösvény" 2. füzetében megjelent "Mária útja" címü közle-
ményröl azt írta, hogy "nem egyéb, mint a római katholikus
Mária-kultusznak higított dithyrambusa, amely poézisnek talán
beválik, de a reformációnak hódolni Játszó hamis konkluziója
dacára, tendenciájára nézve azonos azzal az "Istennek anyját"
felmagasztaló irányzattal, amely végeredményében Mária isten í-
tésében nyert kifejezést".

Az elfogulatlan olvasót kérem, olvassa át cikkemet figyel-
mesen s utánna Sztehló támadását. Cikkemben meg fogja
találni a 114. Japon legalul a következő megjegyzést: "Az
anya felmagasztalásának minden földi korláton felülemelkedő
csapongása ez: istenítés, aminek forrása szent, de nyilvánulásá-
ban már a keresztyén hit alapjába, az egy istenség hitébe
ütközik". Ebből ki-ki meggyőződhetik, hogya Mária-tiszteletnek,
mint történelmi jelenségnek psychologiai megmagyarázása
mellett Mária istenitését kárhoztatom, de ki nem günyolom,
mert millióknak komoly hite fűződik hozzá. És ha tiszteletet
követelünk a magunk hite számára, úgy azzal a tisztelettel
mi is tartozunk mások hite iránt.

Ami a "reformációnak hódolni látszó hamis konkluziót"
illeti, emlékeztetem Sztehlót, hogy az "Evang. Lap." 1911. évi
48. számában "Haladás egyháza - divat egyháza" címü cik-
kemben ugyanezt a gondolatot fejtegettem s akkor nem találta
hamis konkluziónak s a Mária-istenítés tendenciáját szolgáló
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felfogásnak. Csakhogy akkor a közlemény az ő lapjában jelent
meg és ha volt benne némi érték, akkor az az ő érvényesü-
lését szolgálta, - most pedig nem.

Ez adatokból kétségtelenül megállapítható, hogy Sztehló
Kernél vagy lelkiismeretlenül járt el, amidőn gondatlan átolvasás
után írt bírálatot vagy pedig tudatosan ferdítert. Valószínű,
hogy meg sem értette cikkemet, mert az elfogulatlanság nem
tartozik erényei közé s történelmi ismerete, gondolkodása na-
gyon fogyatékos. Neki halvány fogalma sincs a történetbölcse-
letról. a történelmi igazságról, ha ugyan szabad ily "egyetemes,
csalatkozhatatlan zsenit" ily megjegyzéssel illetni. Részemről
nyugodt vagyok, hogy az én állítólagos "katholicizmusom "
inkább megegyezik 'egyházunk köztudatával, mint az ő úgy-
nevezett "protestantizmusa".

Támadására talán elég volna ennyi megjegyzés, azonban
több jelból látom, hogy az "Ösvény" egyáltalán nagyon kihívta
haragját s nem szenvedheti. Aki a körülményeket ismeri, nem
is csodálkozik rajta. Sztehló úr ajánlatot tett a Luther-Társa-
ságnak 1911 őszén, hogy az "Evang. Lap" mellékleteképen
5632 korona ellenszolgáltatás mellett kiad egy folyóiratot a
Luther- Társaság számára. E vállalaton nagy szeretettel csüg-
gött, mert azt remélte, hogy ily módon a hazai evang. egyház
összes irodalmi erejét az ó tábora és törekvései számára köti
le. A Luther-Társaság akár azért, mert független orgánumot
akart, akár azért, mert Sztehló irányát nem helyeselte, akár
azért, mert ízlésében nem bízott, máskép, mintegy 800 koro-
nával olcsóbban oldotta meg a folyóirat kérdését. Én senkinek
ajánlatot nem tettem, senkit fel nem kértem, hogy szerkesztőül
ajánljon, - de mert a bizalom önként megkeresett, természe-
tes, hogy - egyházi ügyről lévén szó - nem utasítottam
vissza s igyekszem gyarló tehetségem szerint, de a legjobb
igyekezettel e bizalomnak megfeleni.

Ami Sztehló Kornélnak theologiai kirándulásait illeti, azt
hiszszük, arra nézve minden komoly egyházi ember ugyanazon
véleményben van. Találomra összevásárolt alkalmi röpiratok
alapján, igazi tudományos előképzettség nélkül nem lehet
theologiai kérdésekről nyilatkozni, ha csak valaki öntudatlanul
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a kómikus elemet nem akarja, mint új motivumot beplántálni
az egyházi sajtóba. Sztehló nagy kicsinyléssei szokta elintézni
lelkészek és theologusok egyházjogi felszólalásait, pedig azok
jóval többet tanultak az egyházjogból, vizsgát is tettek belőle, -
mint ő a theologiából, amelynek elemeit sem ismeri. A nagy
Newton, amidőn az aggkori gyengeség utolérte, a csillagászat
és természettudomány terén végzett óriás munka után szintén
a theologiához fordult és János jelenéseit kezdte magyarázni.
De Newtonnak ezt el lehetett nézni, mert előzőleg felfedezte
a gravitáció törvényét. Sztehló Kornél közéleti multjában azon-
ban nincsen akkora érték, amiért (saját szemében rembrandti)
festményeit, szörnyű verselményeit - s végezetül - theologiai
bakugrás ait meg lehetne bocsátani. Egyetlen mentsége van:
saját maga indított lapot theologízálása számára,' amelyre
széles e világon sehol nem kapott volna teret. Hiszen az fáj
neki, hogy e theologizálást a Luther-Társaság nevével nem
sikerült neki hivatalos jellegűvé avatni.

Fölöttébb sajnálni való, hogy Sztehló tehetsége erre a
mezőre tévedt s nem érte be azzal, hogy egyházának első jogi
tanácsadója lehetett. Itt ő igazán otthon van s már eddig is
szép eredményeket ért eL A jövendőben szintén hivatás vár
reá, kivált ha életelvül fogadja el azt a keresztyén gondola-
tot, hogy a jognak csak az ethikai tartalom ad értéket. Egy-
házunk boldogulásában jelentékeny tényező a munkafelosztás
elve, csakúgy, mint az óraszerkezetben. A rugó és mutató nem
végezhetik egymás munkáját, csak a magukét. Kérve kérjük
Sztehlót, maradjon meg a jogtudománynál, festészetnek, költé-
szetnek, theolegiának pedig hagyjon békét, mert még fejére
találják idézni Macaulay mondását, hogy "okos ember ilyen
dolgokat elmondogathat családi tűzhelye mellett, ahol a gyer-
mekek és unokák áhitattal hallgatják, - de nem arra valók,
hogy világba küldje a sajtóhibák gondos kijavításával".

Egyházunk és Sztehló érdekében tartoztunk e szelíd
paedagogusi intéssel, mert van okuuk a reményre, hogy az
őszinte, jóakaró szót s a benne rejlő tanulságot hasznára
fordítja.



Luther-Társasági Értesítés.

A Luther-Társaság elnöksége a legközelebb tartandó
egyházkerületi közgyűlésekhez a népiskolai könyvtárak köte-
lező elrendelése ügyében a következő javaslatot terjesztette:

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Kó'zgyülés!

A Luther-Társaság alulírott elnöksége az igazgatótanács
megbízásából azon tiszteletteljes javaslattal fordul ismételve
a mélt. és főtisztelendő egyházkerülethez, méltóztatnék köte-
lezően elrendelni, hogy minden egyes gyülekezet tartozzék
kebelében ifjúsági könyvtárt felállítani s e könyvtár részére
az egyetemes könyvtárbizottság által javasolt, a Luther-Tár-
saság által összeállított protestáns szellemű könyvtártípusokat
megrendelni.

A midón ezen ismételt javaslattal a mélt, és főtiszt.
egyházkerülethez újból fordulunk bátrak vagyunk ejavaslat
támogatására becses figyelmét a következőkre írányítani:

1. Ifjúsági könyvtárak felállítására minden egyes gyüle-
kezet a törvény értelmében kötelezve van, mert az 50 filléres
könyvtárdíjat egyébre, mint a fenti, célra, nem fordíthatja.

2. Evangélikus egyházunk létérdeke is megkívánja, hogy
népünk és gyermekeink szellemi képzettségét emeljük. Ennek
a célnak a leghathatósabb eszköze a könyvtár és pedig a
protestáns szellemű könyvtár. Az egyházra nézve nem lehet
közömbös, hogy mit olvas jövendő nemzedéke. Amily szel-
lemű könyveken nevelödik az ifjúság, oly szellemű lesz a
jövő nemzedék. Ha tehát az egyház vezetöi azt akarják, hogy
a jövő nemzedék az apák drága kincséhez hű maradjon, adják
meg a módot, hogy az ifjúság a protestáns szellemet az iro-
dalom ily szellemű termékeiböl megismerhesse.

3. Az egyházkerület az ifjúsági könyvtár kötelező fel-
állításának a kimondásával semmiféle gyülekezeti autonomiát
nem sért, amint református testvéreink az ifjúsági könyvtárak
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kötelező elrendelésévei gyülekezeteik autonómiáját meg nem
sértették. Mert a miképen köteleztetik az egyes község is~ola
felállítására s ebben senki ma már autonómia sérelmet nem
lát, úgy kötelezhető az iskola azon eszközök beszerzésére is,
amelyek az ifjúságban a protestáns szellemet ápolják. Ily esz-
köz a protestáns szellemű könyvtár.

4. Azáltal pedig, hogy a könyvtártípust nem maga a
Luther- Társaság állítja össze, hanem a négy egyházkerület
által választott könyvtárbizottság, az egyházkerület és egyház-
egyetem minden egyéni érdeket kizár s a közegyház az ifjú-
ság szellemi fejlődésére befolyását biztosította.

5. Az ifjúsági könyvtárak kötelezó elrendelése nélkül
versenyképes protestáns szellemű könytártípusokat felállítani
nem lehet, amint azt a tapasztalat is bebizonyította. A Luther-
Társaság ugyanis hozzáfogott önkéntes jelentkezésre ily könyv-
tártípusokat összeállítani, de a megrendelés oly csekély volt,
hogy a társaság tőkéjét néhány gyülekezet rendelésére nem
kockáztathatta.

6. Ha tekintetbe vesszük továbbá azt a körülményt is,
hogy a könyvtártípusvállalat kötelező keresztülvitele mellett
az abból származó tiszta hasznot az egyházi irodalom fel-
lendülésére fordítjuk, úgy· nem kicsinylendő ez a körül-
mény sem.

Mídön tiszteletteljes javaslatunkaf ismételve a mélt. és
főtisztelendő egyházkerületek elfogadására egyházunk jól
felfogott érdeke szempontjaból ajánljuk, maradtunk kiváló
tisztelettel

Budapest, 1913 június 30.

Scholie Gusztáv,
L. T. egyházi elnök.

Osztroluczky JJliklós,
L. T. világi elnök.

Majba Vilmos,
L. T. főtitkár .

.Jegyzet. Mellékelten tájékozás céljából rövid kivonatban
csatoljuk a dunamelleki református egyházkerület püspök
urának, ő méltóságának ez ügyben kibocsátott rendeletét:
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N agytiszteletü Iskolaszéki Elnó'k Úr!
Tekintetes Iskolai Igazgató, Tanító urak és Tanítónők !
Dunamelléki Református Egyházkerületünk 1912. évi

május hó 7. és 8. napjain Budapesten tartott közgyülésén
tanácskozván a "Népiskolai Ifjúsági Kó'nyvtárak" létesítéseról
és szervezéséről, 65-ik jegyzőkönyi számú határozatával ki-
mondotta, hogyanépiskolai ifjúsági könyvtárak olyan szer-
vezését, hogy azok által református vallásunk és egyházunk
nagy érdekei méltó istápolást nyerjenek, kiuámatos és áldásos
befektetésnek tekinti s miután meggyőződést szerzett afelől,
hogy az egyházkerületünk mult évi közgyülésének 203. számú
határozatával kiküldött bizottság által összeállított könyvjegy-
zék református egyházunk nagy érdekeinek szolgálatában áll,
a könyvjegyzéket a könyvtárak szervezésére elfogadta. Fel-
hatalmazást adott egyúttal közgyülésünk az elnökségnek
arra, hogy a bemutatott szerződéstervezet értelmében a nép-
iskolai ifjúsági könyvtárak számára szállítandó könyvekre,
illetve könyvtári típusokra nézve a szerződést megkösse.

E meghatalmazás alapján elnökségünk a szerződést a
K. L. budapesti könyvkiadócéggel, egyházkerületünk bizo-
mányosával meg is kötötte .

Egyházkerületünk kö'telezőleg kimondotta és ennek foly-
tán a szerződés rendelkezései szerint felkérem a nagy tiszte-
letű iskolaszéki elnök, tekintetes igazgató, tanító urakat és
tanítónóket. hogy az 1912/13. tan évtől kezdve évenkint minden
elemi iskolai tanulótól kivétel nélkül 50 fillér beiratási díjat
szedjenek be, s az ekként beszedett, valamint az előbbi évek
beiratási díjaiból összegyűlt összegeket kizárólag ezen népiskolai
ifjúsági lcö"nyvtárak szervezésére és fejlesztésére fordítsák.

Felkérem továbbá, hogy ezen beiratási díjakból befolyt
összegből kizárólag az egyházkerületünktől elfogadott és ide-
csatolt könyvjegyzékben foglalt típusokat szereszék be a K.
L. cégtől a népiskolai ifjúsági könyvtárak számára, mivel
egyházkerületünk határozata értelmében más, mint ezen jegy-
zékben összeállított és vászonkötésbe kötött típusok ezen díjak-
ból nem vásárolhatók.

A könyvtárak jól felfogott érdeke és célirányos szervezése
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megköveteli, hogyaszakférfiaktól helyesen összeállított könyv-
tári jegyzék legyen a könyvek beszerzésére nézve minden
tekintetben irányadó. Ennélfogva egyházkerületünk kötelező
határozata folytán a könyvkiadóval kötött szerzödés értelmé-
ben a könyvek megrendelése csak teljes tipusokra történhetik.

Kötelezóleg kimondotta továbbá egyházkerületi közgyű-
lésünk, hogy a kebelében levő összes egyházak az idecsatolt
jegyzékben felsorolt mind a hat típus ifjúsági könyvtárt még
ott is, a hol az állam által ö'sszeállított kö'nyvtár már besze-
reztetett, beszerezni kiitelesek.

Hogy azonban ezen kötelezettségnek a csekély számú
növendékekkel rendelkező egyházak is meg tudjanak felelni,
egyházkerületi közgyűlésünk úgy határozott, hogy azon egy-
házak, melyekben a tanulók száma

30-ig terjed circa K 40.-
ahol lOO-ig " ,,90,-

200-ig " ,,150.-
300-ig 300.-
400-ig " ,,450-
500-ig " 600.--

illetve ilyen összegeknek megfelelő típusokat (további össze-
gig saját erejéhez mérten) tartoznak azonnal megrendelni, úgy
azonban, hogy amint az egyik típus ára' kiegyenlittetett, köte-
lesek a további típusokat K. L. cégnél megrendelni mind-
addig, míg mind a hat tipus birtokába jutnak.

A Népiskolai Ifj. Köuyvtárnak ily módon való létesítését
haladéktalanul szükségesnek tartom s tisztelettel kérem a
nagytiszteletű iskolaszéki elnök urakat, hogy ezen intézkedés
végrehajtásáról meggyőződést szerezni s arról, valamint álta-
lában a népiskolai ifj. könyvtár ügyeiről hivatalomnak a nagy-
tiszteletű esperesi hivatal útján folyó évi november hó végéig
jelentést tenni szíveskedjenek.

Kunszentmiklós, 1912 július lO.
Atyafiúi szeretettel Dr. Baksay Sándor,

püspök.
Tisztelettel kérjük tagtársainkat, sziveskedjenekbeadott javas-

latunkat a keriileti közgyiilésekennagyrabecsült támogatásukban ré-
szesíteni s annak elfogadása mellett esetleg szót is emelni

Majba Vilmos,
főtitkár,

"



..
A O l' "z" sveny.

Az "Ösvény" a Luther-Társaság új folyóirata a gondol-
kodó és a Krisztushoz ígyekezó keresztyének számára. Azok-
hoz szól, akik a föld göröngyei között míndenütt Isten orszá-
gának eszményét keresik s annak útját egyengetni szeretnék.
A krisztusi szellemet akarja plántálni mindazok szívébe, akik
fogékonyak :- s megporhanyítani azok lelkét Isten igazsága
előtt, akik még nem sóvárognak utána.

Épp ezért egyaránt kerüli a közönséges értelemben vett
népies és a tudományos, szakszerű tárgyaló formákat. Tájé-

\ koztat, eszméltet, de épít is. E célnak minden közleményéből
ki kell ragyognia.

Közleményei:
a) vallásos tartalmú költemények, énekek, de mellettük

oly költói te~mékek is, melyek mulattatnak, szórakoztatnak, de
mulattatva sem tévesztik szem elől a folyóirat igazi célját;
részint eredetiek, részint fordítások, de feltétlenül költöi ér-
tékkel bírók;

b) hasonló irány ú elbeszélések a legkiválóbb hazai és
külföldi íróktól;

, c) bibliai képek, épületes, de emellett tájékoztató, fel-
világosító írásmagyarázatok.

d) fontos kerkérdéseknek bibliai alapon való megvita-
tás a ; társadalmi s egyházi törekvéseknek az evangélium tük-
rében való feltüntetése;

e) kisebb irodalmi és történelmi cikkek egyházunk mult-
jából, szép s élvezetes feldolgozásban;

f) a kíílföldi vallásos mozgalmak ismertetése; \
g) a hazai egyházi élet azon jelenségeinek birálata s

ismertetése, amelyek elvi szempontból közérdeklödésre tart-
hatnak s~ámot;

h) könyvismertetések ; felsoroljuk gondos válogatás után
azon könyveket, amelyek a keresztyén léleknek terméke-



nyító olvasmányul szolgálhatnak, különös figyelmet fordítva a
hazai' evangélikus irodalom termékeire,

Szóval, nevének megfelelően igazán "ösvény" akar lenni
a lelki ország s annak uralkodó fejedelme, Jézus felé. Amint
meg van írva: "Én vagyok .az út". .

Képei hiteles történelmi képek s egyházi müemlékeínk
ábrázolatai. Méltó, hogy ismeretük meggyökerezzék egyhá-
zunk köztudatában.

Az "Ösvény" egyelőre negyedévenként jelenik meg,
négy íven, 8-rét alakban, ho~y esztendő végén ki-ki könnyen
beköttethesse.

Minden szám egyúttal egy mümellékletet is hoz alkal-
mas sértékes tájékoztatással. Ha azonban a közönség e sokat
igérő vállalatunkat kellő módon tátnogatni fogja, a második
évtől fogva a folyóirat évente öt-hatszor fog megjelenni.

A hazai prot. irodalom legelőkelőbb írói már csoporto-
sultak az új folyóirat köré,

/

Gyurátz-, Székács-, Sántha-, Kovács -féle

imádságos könyvek,
tanulságos, szfvnemesítö, nyári szórakoztató
olvasmányok nagy választékban kaphatók a

Luther- Társ. könyvkereskedésében
Budapest, VIlI., Szentkirályi-utca 5 lia. sz.

Fürdőhelyekről érkező megrendeléseket nyomban el-

,__ ••••••••Í•••n••té••., ••l."••a_z_e_s_et_b_e_n_Í_S'_h••a_a_r •••en••d_e_It.,k_o_"n_y_v_n••e_m_sa•••j_át__ ~JI_ ~~ kiadásunk. ~"_


