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Két templom között.

1.

A XX-ik század szomorú örökségül kapta a letünt
évszázadtóia vallási kérdés problémáját. Az emberekben
megingott a tekintélyekbe vetett hit s vele együtt
meginogtak azok az alapérzések, melyeken a vallás
fölépül. Az emberi értelem diadalmas szárnyalással tör
előre s legfőbb föladatát a természeti törvényszerűség,
a fejlődési elmélet kiépítésében látja. Az értelem kriti-
káját teszi egyedülvaló úrrá s tagadja a hit világába
tartozó, az értelem fölött álló, láthatatlan dolgok való-
ságát. Világosságot akar mindenütt, a tudományos
kutatások eszközeit akarja érvényesíteni a vallással
szemben is és felejti, hogy nincsen vallás hit és a
miszticizmus valamelyes árnyalata nélkül. Igy azután
lassanként kialakult az a meggyőződés, hogy a termé-
szettudományi alapon felépülő modern műveltség ellen-
tétben áll a vallásos fölfogással s a kettő kiegyenlí-
tése lehetetlen dolog.

Az emberek lelkivilágát és életnézetét is pusztító
viharok dúlták föl. Eddig még csak meghúzódott a
hideg közönyös szivek rejtekszobájában egy-egy Isten-
kép, mely előtt elcsöndesedő indulattal, megtisztuló
lélekkel imádkoztak az emberek. Életükben volt komly
érték, jellemükben becsületes irányzat, törekvéseikben
nemes hevület. Az egyéni és társadalmi lelkiismeret is
érzékenyebb volt, jobban védelmezte az emberiség
nagy erkölcsi értékeit. A becsület védelméül odaállí-
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totta a más becsületének föltevését, becsületességének
elhivését. Az erkölcs védelméül ott volt a sajtó, a
művészet, a társasági hang és modor tisztasága. Az
emberek szellemi és erkölcsi életébe fönntartó pillérek
gyanánt illeszkedett a vallásosság és erkölcsiség gránit-
oszlopa.

De azután viharszél szárnyán új világnézet jött
és sok mindent lerombolt. Leszaggatta az Istenképet
a szív oltáráról, szétdöntötte a vallásosság oltárát a
lelkek mélyén. A maga tetszésére átgyúrta a társa-
dalmi és egyéni lelkiismeretet s a régi, nagy értéket
rejtő erkölcsi fogalmakat megfosztotta igaz gazdasá-
guktól s üres jelszavakká sülyesztette. Fölvonultatja
minden seregét, hogy eltaposson minden tételes vallást
s leszaggasson minden hitet.

Azonban már a letünt század alkonyán, még
inkább az új század hajnalán oly szellemi mozgalmak
indultak meg, melyek a vallási érzés új erőre lobba-
nását sejtették. A vallási kérdések beléptek az embe-
rek érdeklődéskörébe s mint több elmélyedő lelket
gyűjtöttek maguk köré. A tudományos irodalom, sőt
a szépirodalom egy részét is vallásos lehellet futja be.
Apologetikus iratok védelmezik a vallás igazát s erős
fegyverzetű támadó munkák szállnak szembe a vallás-
ellenes világnézet gyöngéivel. A vallás isteni igazsá-
gainak örök világító tűzgolyóit beállítják a társadalmi
kérdések szövevényes útvesztőibe s így keresik a pro-
blémák helyes megoldásának alapelveit.

Legszembetünöbb a vallási élet fölpezsdülése
magukban az egyházakban. Akárhová nézünk, minde-
nütt alkotó élet lüktetését érezzük. Szinte hajlandók
vagyunk arra gondolni, hogy a vallások a mi korunk-
ban új fejlődési fokot értek el. Minden vallásba a
szellemi és erkölcsi őserő egy része van elhelyezve,
mely az idő folyamán életté izmosodik és kilép a
világba. Az ember bensőjét átható vallásos érzés
elvégzi egyéni munkáját, örökkévaló életeszménye át-
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gyúrja az ember lelkületét, gondolkodását, világnézetét
s midőn mindezt elvégezte, belép a társadalmi élet
forgatagába s mint szociális erő illeszkedik az emberi-
séget fejlesztő erők közé. Szűknek érzi a templomok
négy falát, nyomasztónak az égbeszökő csúcsívek
merész hajlásait, dohosnak a könyvtártermek, a teo-
lógus-dolgozószobák levegőjét. Benső ösztöntől vezérel-
tetve élet után vágyódik s amit magában érez, azt
kiviszi és életteremtő hatalommá teszi. A vallásnak
szociálís erővé alakulása talán még soha sem volt
olyan erős, mint napjainkban. Az egyházak ereiben
lüktetve keringenek a társadalmi érvényesülés vér-
sejtjei. A szociális élet széles mezőségén talán nincsen
az a talpalatnyi kis hely, melyen ne igyekeznék
érvényesíteni és értékesíteni a maga életigazságait. Es
ez bizonyára fejlődést jelent, nemcsak a szociális életre,
hanem a vallásra is.

De a mindennapi életjelenségek közt néhány vonás
komoly aggodalmakat ébreszt. A pezsdülő vallásos
életbe sokszor fagyasztó fuvalmak süvítenek: az el-
szigetelőző felekezeti érzés túlzásai. Ha elszórt jelen-
ségekről lenne szó, úgy a dolgok természetes követ-
kezéseit látnánk benne Mert természetes, hogy min-
den vallási akció magán viseli annak a felekezetnek
bélyegét, melyből indítását és erejét nyeri. Azonban
ne felejtsük, hogy a vallás szociális érvényesülését
nemcsak az önmagában rejlő benső erő befolyásolja,
hanem irányítólag hat rá az a külső életalakulás,
melynek vezetésére és átformálására tulajdonképpen
vállalkozik. Itt tárul föl előtte a teendők hosszú soro-
zata, itt látja, hogy hol, mícsoda munkára van szük-
ség, itt nyer bizonyságot a fegyverekre, a harcmodorra
vonatkozóan. Már pedig a vallás szociális érvényesü-
lését .olyan társadalmi és szellemi irányzatok váltják,
melyek nem egy vallásfelekezetet, hanem magát a val-
lást támadják, nem egy templomot, nem egy oltárt,
hanem minden templomot és minden oltárt romba akar-
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nak dönteni. A hitet, erkölcsöt, nemes eszményt, becsü-
letes életnézetet sárbagázoló irányzat közös veszedel-
meket rejt magában. Talán nemcsak a helyzetben
rejlő természetesség, hanem a szükségszerűség is azt
hozná magával, hogy az emberek lássák meg a vesze-
delem közös voltát s keressék meg a védekezés közös-
ségét a veszélyeztetett közös eszményekben. Ez termé-
szetesen nehéz föltételekhez van kötve. Hogy az egyes
emberen kezdjük, az illetőnek saját egyéni vallásos
meggyőződését oly erővel kell kiépítenie, hogy azután
fölemelkedhessék arra a magaslatra, melyen a más
meggyőződés jogosságát is el tudja ismerni. Az egy-
házakra szintén az a föladat vár, hogy a saját hit-
életüket kiépítve lássák meg a nemzet, az emberiség,
a társadalom érdekeit s ismerjék meg azokat a szük-
ségleteket, melyeket ezek a közösségek jegyeznek a
vallás szociális föladatai közé.

Fájdalom, ennek kevés jelét találjuk. A feleke-
zeti érzés növekszik ugyan, de nem tart vele lépést
az általános vallásos érzés erősödése. Pedig a kettő
nem jelent mindig egyet. Vallásos érzés ugyan nem
lehet felekezeti érzés nélkül, mert minden vallásosság
szükségképen valamelyik egyház termőtalajába ereszti
gyökérszálait, de annál inkább lehet felekezeti érzés
benső vallásosság nélkül. Nemcsak azért, mert föl-
ébresztéséhez sokszor elég a születés, a nevelés, az
életkörülmények alakulása, hanem mert mindig köny-
nyebb egy alacsonyabb lépcsőfokon megvetni a lábat,
semmint a kidolgozott felekezeti érzéssel fölemelkedni
egy egyetemes magaslatra. Pedig minél alacsonyabb
lépcsőfokra helyezkedik ez a felekezeties irány, annál
több veszedelmet rejt magában. Kerlátokat emel,
elidegenítő szellemet visz az emberek közösségébe s
megfosztja az emberiséget a közös eszmények kultu-
szának összeolvasztó erejétől. A szomorú eredményt az
emberek legdrágább közösségei szenvedik meg. A tem-
plomokból kihallatszik a halleluja, a zsoltár, a korál,
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de a templomok közötti úton elhalkul a szent ének
hangja s a nyitott templomajtón kiáradó, szétszag-
gatott szellemet elfojtja a nagyvilág hangos vásári
lármája.

II.
A világ megváltója is elindult egyszer két tem-

plom közti úton. Jeruzsálemben megrázkódó lelkiisme-
rettel állt meg az egyetlen igazi templom bejárója
előtt s korbácsütésekkel űzte ki a pénzváltókat és
kufárokat az Úr hajlékából. Azután elindult tanítvá-
nyaival Galilea felé. De nem a Jordán partján mentek,
amerre az igazhitű zsidók vándoroltak, hogy azután
Peraeának kanyarodjanak föl Galilea földjére s így
elkerüljék a félpogány, gyűlölt szamaritánusok hazáját,
hanem Bethel felé indultak s Beth Lábánon túl rátett-
ték lábukat a gyűlölt nép földjére. A messze távolból
feléjük sötétedik az Ebál hegye, előttük a szelídhaj-
lású dombokból égbeszökken a sziklás Garizim, oldalt
rájuk világít Sikár város házainak fehér fala. Odaér-
keznek a szamariabeliek vallásos kultuszának főhelyére.
A távolból idelátszik óriás ágkarjaival a szent tölgy,
valahol ott van Jákob oltára s a szent hely, mely
örök álma fölött virraszt. Erre zúg el évszázadok óta
a kegyeskedő zarándokok vándorserege, itt hangzik a
szamariai nép kegyeletes éneke. A Mester körülnéz s
végigtekint, végiggondol mindent. Látja a történelem
letünt nagy időit, a két nép vallásának féltékenykedő
összevillanását, látja azt a mély szakadékot, mely a
két ország földjét elválasztja, azt a mérhetetlen gyűlöl-
séget, mely keserűséggel gazdagítva apákról a fiúkra
száll, látja a pogányos vallás kultuszhelyeit, a teljes
Jehova-imádás kiáltó sérelmeit és lelke nem rázkódik
úgy össze, mint ahogyan az igaz templom falai között
a kufárok láttára összerázkódott. Tanítványait a városba
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küldi, ő maga a hosszú utat vándorló fáradságá val
leül Jákob forrásához,

A mélység fölé hajolva nézi, hogyan csillog a
tiszta víz tükre, Délnapi hévség bágyasztja elfáradt
tagjait, de nincs edénye, mivel vizet meríthetne. Sikár
felől jön egy fáradt járású asszony, kendőjének hosszú
rojt ja meglibben a széljárás irányában. Amint oda-
érkezik, Jézus vizet kér tőle. Az asszony csodálkozik:
hogyan lehetséges, hiszen a férfi zsidó, ő meg szama-
riai és mégis szól hozzá, sőt vizet is ker tőle. Hát ez
a jövevény nem örökölte nemzete gyűlöletét? Azután
hallgatja csodálatos bölcsességű beszédét s a még
lázongó előbbi csodálkozás mellé odailleszkedik egy
új megfigyelés : hiszen ez bölcs rabbi és mégse tartja
meg a tilalmat, hanem szól hozzám, megvetett asszonyi
állathoz ! ... Lassanként egy vágyódás ébred a szegény
nő lelkében. Sokszori szenvedése, Izráel földjén járta-
ban eltürt megaláztatása, álmatlan éjszakák tépelő-
dése s önmagában vergődő lelkének boldogságkere-
sése ~gy kérdést adnak ajkára.

Es megszólal csöndesen: Uram, látom, hogy te
próféta vagy 1 mond meg azért: a mi atyáink ezen a
hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok,
hogy Jeruzsálemben vagyon az a hely, ahol az Istent
imádni kell. Mondd meg, hogyan van ez l? ...

Jézus tekintete végigszáll a Garizim tetején romok-
ban heverő templomon. Ennek köveit is vallási gyűlöl-
ködés hordatta össze. Együtt akartak építeni a zsidók-
kal, de azok nem engedték. Azután az egyik hely-
tartójuk a judeai főpap testvérének, Manassénak adta
szép leánya, a fekete hajú Nikasó kezét. De ezeket
elüldözték. Akkor épült meg a templom és azóta két
templom állott, de a köztük lévő úton szamariai nem
ment zsidó mellett, egymásnak jó szót, baráti kezet
nem nyujtottak, kenyeret, vizet nem adtak. Gondolko-
zásában mintha a farizeusok szavát hallaná: pogányos
a szertartásuk, bálványozás az istenimádásuk, még a
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templomukat is idegen isten nevéről akarták nevezni.
Az asszony remegő ajakkal újra kérdezi: Melyik az
igazi pely, Mester? . . .

Es Jézus halkan felel, mint ahogyan alkonyatkor
csöndes szellő bujdokol az útszéli olajfák ezüstös
lombja közt: Asszony, eljön az óra, melyben sem
ezen a hegyen, sem Jernzsálemben nem imádjátok az
Atyát. Az Isten lélek. Akik őt imádják, szükség hogy
lélekben és igazságban imádják.

Az asszony kezére hajtja fejét. Régi emlékek
áloménekei zsongását hallja, melyeket még az édes-
anyja lopott a lelkébe. Boldog idő himnusza, megtisz-
tuIt élet diadalmi éneke csendül meg benne. Midőn
elhalkul az emberi kicsinyeskedés és elcsitul a gyűlöl-
ködés csatázása, midőn újra testvér lesz a testvér és
újra virágot nyit az emberben embert látó szív meleg-
sége. Bizakodva fölemeli fejét s szemében boldogító
bizonyosság sugárzik: Tudom, Uram, a Messiás eljön
és ha eljön, úgy rnindenekre megtanít minket! ...

A Krisztus csöndesen felel: - Én vagyok az,
aki teveled szólok.

Térdre se borul, ruhája szegélyét se szorítja
ajkához. vedrét is ott hagyja s ziháló kebellel meg-
futja Sikárig az útat. Hívó szavára eljönnek férfiak,
asszonyok mind s először kíváncsiságukkal, azután
ébredő hitükkel ölelik magukhoz azt, ki őket meg-
tanítja mindenekre. Az elnyert legnagyobb kincs
bizonyára megtisztult életük volt, de vajjon nem
volt-e tiszta boldogság forrása rájuk nézve az a tudat,
hogy ezután békével mehetnek Judea és Galilea földén,
a két templom közti utat nem veri föl a vallási viszály,
hanem a mindennapi életre, emberek egymásközti
küzdelmére ráárad a templomokból kiszűrődő, örökké-
való fény: a közös Isten lélekben és igazságban való
imádása.
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Ill.
Az egyházak nagy föladata, hogy templomaikban

a lélek istenét hirdessék. És pedig úgy hirdessék,
hogy a vallásos élet kultusza az Isten lélekben és igaz-
ságban imádása legyen. A vallásosság csak akkor
igazi, ha nem szorul a templom négy fala közé, ha
nem merül ki külső szertartások elvégzésében, hanem
3 vallás életeszményét beleviszi az élet forgatagába s
minden életnyilvánulásba belekapcsolj a annak nemes-
ségét. Ilyenkor a lélek mélyén rejtőzködő meggyőző-
dés életté izmosodik s mint életteremtő erő beillesz-
kedik az emberiséget nevelő tényezők közé.

Jellemző, hogy a legtökéletesebb életeszmény
képviselője, a Krisztus, mindig ugyanazon követeléssel
lép hallgatói elé: jer és kövess engemet! Az emberrel
való lelki közösségbe lépést nem költi elméleti ismere-
tek -elsajátításához, avagy külső szertartásos dolgok
elvégzéséhez, arról sem szól sehol sem, hogy az egy
templomhoz lenne kapcsolva, hanem egyedül lába-
nyomába lépést s az ő élete szerint való életet követel.
Es pedig egész életet, mely magába öleli az értelem,
érzelem megszentelődését s megnemesíti az élet-akarat
megnyilatkozásait. Mindenekfölött pedig önmagát állítja
oda mint örökkévaló életeszményt : jer és kövess
engemet! ...

Olvassuk ezt az élettörténetet s az érzelmek hosszú
skáláját vergődjük keresztül. Félelem dideregteti lel-
künket s az óriás előtt álló törpe megsemmisülő érzel-
mével emeljük szemeinket rád. De midőn közelebb
lépünk élete eszményeihez, úgy érezzük, mintha isteni
glóriája megdöbbenést keltő hideg sugarain át csodá-
latos emberi melegség áradna felénk. Keressük a
magyarázatot s lassankint fölismerjük életnemességé-
nek egyszerű természetességét.

Ha életének emberi részét nézzük, úgy látjuk,
hogy valóban nem tett mást, hanem élt. Járta Judea
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és Galilea földjét, végigvándoroltaa városokat, elhagyott
kis községeket és minden pillanatát' a nép és az
emberek megjobbítására szentelte. Sohasem volt eluta-
sító. Ha volt, akkor is nagyobb célt szolgált vele.
Sohase fordult el a betegtől, nyomoréktól. Lelkével
nézett s szívével látott. A kigördületlen könny föléb-
resztette részvétét s a lélek mélyén rejtőzködő sóhajtás
vándorútra keltette. Munkáját sohase végezte be a
gyógyítással, az egészségvisszaadással, hanem mindíg
felébresztette azokat a lelki érzéseket, melyekből egy
új élet föltétele fejlődött.

Nem is volt különködő. Az emberek társaságát
sem kerülte. Volt ahhoz ideje, hogya lakodalmas nép
örömét megoszsza, sőt azt megnövelje. Nem volt ember-
válogató. Nem kérdezte: kicsoda volt a szülőd és hol
ringott a bölcsőd? Nem utasított vissza senkit: miért
jössz éppen hozzám? A jót önmagáért tette, mert
érezte, hogy az élet sok minden nélkül ellehet, de
jóság nélkül össze kell roskadnia. A bűnösöket éppen
magához ölelte, mert azokhoz jött el. Tudta Zakaeus
bűnér, mégis házához szállt. Ismerte a gazdag farizeus
érzületét, mégis leült asztalához. Mert mindenekfölött
ismerte és tudta, hogy neki ezeknél az embereknél
életmentő hivatása van és ő ezt a kötelességét akkor
is elvégezte, ha neki miatta lelki fájdalmat kellett
elszenvednie.

Lelki országot hirdetett, de szerette a földi hazát
is. Életmunkáján keresztülhúzódik a nemzetmentő
misszíó gondolata s szétdölt reménységeit megkönnyezi
Jeruzsálem falainál. Szóval akárhova nézünk, midenütt
szívjóságát, lelke nemességét látjuk átragyogni élete
munkáján.

Es ez az életeszmény elénk áll és azt mondja:
. 'k" t l Hát h hí ',) NJer es ovess engeme ... , a ova IV.... em
rejtett erdők, csöndes barlangok világtagadó lemon-
dásába, nem a szertartásos élet külsőségei közé hív
minket, hanem arra szólít föl, hogy járjunk az ő

.•
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nyomdokain s mindennapi munkánkba, szórakozá-
sainkba, emberekkel való érintkezéseinkbe vigyük bele
ebből az életeszményből felénk áradó szívjóságot és
léleknemességet. Es mindenekelőtt állítsuk életünket
egy hatalmas mentőgondolat befolyása alá és higyjük,
hogy életünk kötelességébe elválaszthatatlanul bele-
kapcsolódik embertársaink, társadalmunk, nemzetünk
és az egész emberiség megjavításának eszméje. Ezeken
a pontokon fordul meg az életeszmény megvalósításá-
nak kérdése. Itt töri át a templomok négy falát sitt
keresi a templomok közt kanyargó életországúton a
maga testté formálását.

A munkát mindenkinek önmagán kell kezdeni.
A vizsgálódó önbírálat járja végig a szív és lélek
kincseskamráját s kérdezze meg micsoda kötelesség-
viszony áll fönn ember, társadalom és emberiség közt ?
Van-e bennük a család, rokonság, ismerősök, társa-
dalmi osztály, vallásfelekezet fölé emelkedő szeretet,
van-e másokkal örülni, bánkódni és másokon segíteni
tudó jóság, van-e mások életirányának megjavítására
törekvő lelki nemesség? Azután karcolja meg min-
denki jellemét az életeszmény kemény próbakövével és
ismerje meg, melyik a világnak szóló látszat-jellem-
vonás és melyik az életgazdagító, aranyból készült
jellem. Azután tartson mindenki seregszemlét életszoká-
sain, szórakozásain és életigényein s ítélje meg igaz-
ságos mértékkel: hol kell törölni, hol kell újakat
beoltani.

Az egyes embertől lépjünk a családba s tegyük
ugyanazt, mit magunkkal tettünk: érvényesítsük benn
az életeszményt s teljesítsük az életföladatot. A régiek
oltárral jelölték. mostis sokszor halljuk, hogy szentély-
nek nevezik. A főkérdést néhány mellékkérdés dönti
el. Kicsoda tenéked feleséged vagy, férjed? Es kicso-
dák tenéked a gyermekeid?.. Es a lelkük ügye
milyen közel áll szívedhez?.. Azután járjuk végig
a szobákat. A képekkel talán ritkábban van baj, de
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vegyük kezünkbe az ujságot. Milyen a hangja, az
iránya'? Nem a politikája, mert ez mindegy, hanem a
tisztessége, az erkölcse, a világnézete. Ha méreg van
benne, akkor vesd ki, mert egy család lelkét hordod
lelkiismereteden. Magadnak is ártasz. Olvasod első nap:
megbotránkozva félreveted; a másodikon kihagy od, a
harmadikon unalomból elolvasod. később megtűröd,
azután természetesnek találod. Éppen így nézd át
könyvesszekrényedet és pedig azokat az üres polcokat
is melyeken bizonyos könyveknek meg kellene lenniök.
Azután ülj asztalhoz és hallgasd végig társalgástokat :
milyen kérdések foglalkoztatják a szájat, mík a lelket,
milyen a hang, a modor? .. És milyen a családi
szellem, mely láthatatlanul beszárnyalja a szobákat s
ugy megtölti a bútorok körét, mint virágillat rt
levegőt.

Menjünk tovább, végig a városon, községen. Keresd
meg, hogy mit tehetnél abban a tág avagy szűk kör-
ben, mely rendelkezésedre áll. Talán abban az utcában,
melyben lakol, a rend, a tisztaság érdekében. Talán
a társadalmi élet gazdagításában s helyes irányba
vezetésében. Talán volna időd és eszméd a szegény-,
az árvaügy rendezésére, a szép dolgok, az erkölcsiség
védelmére. Ha mindenki csak egy tiszta érzést s egy
emelkedett gondolatot vinne ebbe az életbe s feltételül
szabná, hogy mindennap legalább egy, - ha még oly
parányi kicsiny - cselekedetével szolgálja a köziigyet,
milyen messze haladhatna a község, a város fejlődése.

Ugyanezek et a komoly kötelességkérdéseket ves-
sük föl nemzetünkkel, hazánkkal szemben. Mit tehe-
tünk és mit kell tennünk? Nem a múló életű napi
politika sokszor piszkos hullámaiba való elmerülés
dönti el a honfiúi kötelességeket, hanem a nemzet
örökkévaló életföltételeinek keresése és megerősítése.
Nem a váltakozó kormányok és kormányformák, nem
is a hadsereg mentik meg a hazát, hanem az a
mélyen épülö erkölcsi fundamentom, mely a népművelt-
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•
ség és népjellem alkotórészeiböl rakodik össze. Oly
megmérhetetlen kötelesség ez, hogy a legnagyobb
bőséges, a legkisebb is elegendő részt nyerhet belőle.
A kötelességteljesítés azonban nem a néptribuni emel-
vényen, hanem a nevelő életpéldánál kezdődik.

Azután vigyük be az örökkéváló életeszmény
követelése szerint világnézetünk tisztaságát a kor
vajudó nagy kérdéseibe. Legyen szívünk a szegénység,
a testi, az erkölcsi betegség meglátására és értsük meg,
hogy az ezernyi nyomorúság a mi munkaerőnket is
áhítja és nélkülözi. Valamikor Lasalle néhány hitvány
milliót kért s azt ígérte, hogy annak segitségével
megoldja a szociális probléma legégetőbb részét. Ma
mindenki érzi, hogy nemcsak pénzre, hanem szívre,
lélekre, nemcsak anyagi erőre, hanem az emberbecsülő
lelkijóság, a fölemelő erkölcsi erő beilleszkedésére van
szükség.

És mindehhez nem kell más, mint hogy éljünk.
Menjünk az elénk szabott úton s mindennap végezzük
el a ránk várakozó kötelességet. Ha ezt megteszszük,
akkor az életté átalakuló közös életeszmény ráborul a
templomok közti életországútra s az örökkévalóság
országútjává teszi azt. Ez lesz a vallás igazi meg-
nyilatkozása, a vallás szociális erővé alakulása. Es
akkor nem szoríthatod vallási kötelességeidet néhány
szertartásba és külső cselekedetbe, nem helyezheted el
azokat a vasárnap bizonyos órájában, akkor egész
életed komoly erkölcsi avatást nyer s te minden idő-
ben ugyanannak az eszménynek leszel hordozója.

Mikor lesz az? - kérdezik a kételkedők.
Az a szamariai asszony pedig azt felelte:
- Tudom, Uram, hogya Messiás eljön és

mindenekre megtanít minket.
Az emberiség országútján munkálkodó élet-vállás

akkor hozza közelebb az embereket, midőn az embe-
rek mindannyian léleknek ismerik meg az Istent s
imádói is megértik, hogy a lélekben és igazságban
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imádás az életben bizonyítja meg magát. Akkor majd
a lelkeket megfogja egy közös életeszmény erkölcsi
fensége, akkor majd megértik, hogy közös célok közös
munkát, közös veszedelmek közös védelmet követelnek
s az emberiség az emberek vállán, de az Isten ere-
jével emelkedik fölfelé.

IV.

A most rajzolt föladatok azonban az egyházak
felekezeti munkálkodásában csak a túlzón erős vonások
eltompítását s a netán hiányzó vonások megerősítését
követeli, de nem teszi fölöslegessé azok működését.
A messze jövőben van az emberiség fejlődésének amaz
időszaka, midőn sem e hegyen, sem Jeruzsálemben
nem imádják az Istent. Sőt minéllelkiismeretesebb
erővel igyekeznek az emberek a vallásos eszményt
belévinni az élet minden vonatkozásába, annál szük-
ségesebbek lesznek az erőtadó és erőtfönntartó tem-
plomok. Formájuk, külsejük, belsejük megmarad akkor
is ugyanilyen, legföljebb a betérő emberek jönnek
és mennek más érzéssel. Mert akkor is úgy lesz,
mint ahogyan az egyik próféta egykor jól megál-
modta. Minden templom oltáránál tiszta forrásvíz
buggyant ki a földből s végigfolyt a templomon.
Kiáradt a földekre, mezőkre s minden embernek
keresztül kellett rajta gázolnia. És amerre a patak
folyt, mindenütt új virágzás nyílt s partján gazdag
gyümölcsfák terítették ágait s mindegyik minden
hónapban új gyümölcsöt hozott, mindennap mást és
mindennap szebbet.

Az emberiség is elérkezik egyszer - talán sok
csalódás és keserűség után - arra a magaslatra, hogy
megismeri a vallásosság igazi értékét és jelentőségét.
Akkor majd meglátja, hogy minden igazi templom
oltára mellől az élet tiszta forrása fakad fel s vizét
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nem zárhatja el a templom négy fala, annak ki kell
csörgedeznie az élet mezőire. Es megtisztító habjain át
kell gázolnia mindenkinek, aki hivatását betöltő, igazi
ember akar lenni. Amerre folyik, ott az emberi lélek
s az emberi jellem hozzák az emberiséget gazdagító
gyümölcseiket, mindennap más és mindennap szebb
gyümölcsöt.

És mikor az ember az élet tulsó partján meg-
érkezik, nem kérdezik: melyik templomban imádkoztál
és melyik szertartás szerint imádkoztad az Istent?
De az örök bíró bizonyára megkérdezi: a templomok
közötti úton hogyan éltél és mit cselekedtél?

Az elmélyedő vallásos élet egyik képviselője,
Wesley János egyszer álmot látott. A pokol kapujánál
állt és megkérdezte:

Vannak-e itt katholikusok?
Igen sokan, - felelték.
Hát protestánsok?
Igen sokan.
Hát baptisták és nazarénusok?
Azok is sokan.
Szomorúan ment a mennyország kapujához s

megkérdezett egy angyalt:
- Vannak-e itt katholikusok?

Nincsenek, - volt a válasz.
Hát protestánsok?
Azok sincsenek.
Hát baptisták és nazarénusok?
Azok sincsenek.

Wesley megrendülve kérdezte:
- Hát akkor kik vannak a mennyországban?
A felelet így hangzott:
- Mindazok, kiknek a földön drága volt a

Krísztus neve, kik az ő szellemében új életet nyertek,
hogy Istennek gyümölcsöt hozzanak. A földön adott
és sokszor kevélyen viselt neveknek az égben nincsen
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jelentőségük. Az Isten azokat ismeri meg, kik az
örökkévalóságot viselik homlokukon.

Ez Wesley álma. Mikor csöndes elmélyedéssel
elgondolkodunk rajta, eszünkbe jut a szentírás utolsó
lapjának egyik verse: "Láttam a szent várost, az ~j
Jeruzsálemet, de templomot nem láttam benne. Az Ur
szolgái szolgálnak neki és az ő neve homlokukon lesz. "

Az igazi ember az örökkévaló életeszmény bélye-
gét hordozza homlokán s ezt a bélyeget viszi magával
az örök ítéletre.

Kapi Béla.



Egy szepesi prépost a XVI. században.
(Vége.)

A harc tehát újra kezdődött a lelketlen prépost
és afraternitás közt. Az utóbbi 1540. évi dec. 29-éÍl
már arról tanácskozott, hogy újból a királyhoz for-
duljon segedelemért, mikor a prépost, vikáriusa taná-
csára, hajlandónak mutatkozott a kibéküléere. Minde-
nekelőtt a papok 90 aranyat fizettek neki újévi aján-
dék gyanánt és öt pontban foglalták össze kívánsá-
gaikat, melyekhez a vikárius is hozzájárult. E pontok
csak a legsúlyosabb visszaélések megszüntetésére irá-
nyultak. Kimondták, hogy: 1. a prépost nem sarcol-
hatja meg többé a papokat és semminemű alkalommal
nem követelhet tőlük anyagi hozzájárulást; 2. a multra
kölcsönösen fátyolt borítanak és a jövőben senki se
tétessék ki újabb zaklatásoknak ; 3. ha valamelyikük
büntetést érdemel, ne börtönöztessék be, mivel ez leala-
csonyítja a papi méltóságot, hanem szeretettel és kímé-
lettel fenyíttessék meg; személyét és családját ne
illessék jogtalan terhekkel ;4. ha valaki jogtalanul
vád alá helyeztetik, engedtessék meg neki, hogy tör-
vényes ítélőszék előtt védekezhessék és végül 5., hogy
e szerzödés necsak a XXIV. frate papjaira, hanem a
Szepesség összes papjaira kiterjesztessék. Jóllehet
azonban a vikárius a prépost nevében tárgyalt, ura a
szerződést csak átalakítva fogadta el, elhagyván az
első és az utolsó pontot. Mikor a fraternitás ezért iga-
zolásra szólította fel a vikáriust, az azzal mentegette
a prépost eljárását, hogy afraternitás megadóztatásá-

1 Az első közlemény az Ösvény 1914. évi 1. füzetében jelent meg.
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nak módozatait a 3-ik pont eléggé körülírja, a rend-
kívüli segélyről pedig nem mondhat le a prépost, mivel
erre nézve a pápától privilégiumot kapott. Az utolsó
pont végre azért mellőztetett, mivel a többi fraternitás
nem intézett e tárgyban kérelmet a préposthoz s ha
óhajtana a kedvezésekben részesülni, tartsa köteles-
ségének. hogy előbb kiérdemelje a prépost kegyét aján-
dékokkal.

Horváth tehát, jóllehet felhatalmazást adott a viká-
riusnak az ellentétek végleges elsímítására, megszegte
szavát és ismét telhetetlen kincsvágy ának engedvén,
lehetetlen feltételeket szabott a XXIV. frat. papjai-
nak. Sőt aug. hó 25-én követelte tőlük nemcsak az
ezen évi székdíjat - 61 aranyat - hanem a jövő
év székdíjából is 40 aranyat kívánt előre megkaparí-
tani azon ürügy alatt, hogy ki akarja váltani a Krakó-
ban elzálogosított egyházi szereket és ruhákat. A fra-
ternitás azonban, hivatkozva az évi nagy szárazságra
és a rossz termésre, nem járult hozzá a prépost tervé-
hez. A prépost azonban nem tágított és a starosta,
Kmitka Péter támogatását vette igénybe. Kérésére
Kmitka keményen meghagyta a XIII. elzálogosított
város papjainak, hogy a prépost kívánságának eleget
tegyenek. Igy nem maradt egyéb hátra, mint megfi-
zetni a 101 aranyat és a prépost pénzhez jutván, foly-
tatta pazar életmódját; hiszen nem az elzálogosított
feszületek, kelyhek és egyházi ruhák kiváltás a volt a
gondja, hanem tivornyázásra, könnyelmű és tékozló
életére kellett neki a pénz. A fraternitás szívességét
pedig, amiért a székdíjból 41 aranyat előre befizetett,
azzal hálálta meg, hogy midőn 1541-ben Bécsben járt,
újból bevádolta a fraternitás papjait a kírálynál enge-
detlenség és pártoskodás miatt. A király erre termé-
szetesen újból felhatalmazta őt, hogya legnagyobb
eréllyel lépjen fel papjaival szemben és megengedte
neki, bogy necsak a bebörtönzéshez, hanem még a
testi fenyítéshez is nyúlhasson. Az erről szóló hírek

Ösvény. Il. évf. 7
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csakhamar elterjedtek a Szepességben is, Horváth pe-
dig, hogy papjaira még jobban ráijesszen, azt is jelezte,
hogy legközelebb a papok megzabolázása céljából zsi-
natot hív össze. A papok közt nagy rettegés támadt,
mert előre tudták, hogy feljebbvalójuk a királyi bizal-
mat újabb zsarolásra fogja felhasználni. Emiatt Werner
Györgyhöz, a sárosi várkapitányhoz fordultak segítség-
ért. mert tudják, hogy a zsinat nem az erkölcsi élet-
rend megjavítása, hanem pénzkicsikarás céljából fog
összehívatni. Werner biztosítja is a fraternitást jóindu-
latáról és pártfogásáról.

A papok jól sejtették, hogyazsinattartás ijeszt-
getés újabb összeg kipréselésére. Tényleg a prépost
megegyezett bécsi útja után Lompnytza Jakab lublói
jegyzővel, hogyafraternitás papjaitól a zsinattartás
tervének elejtése ellenében nagyobb összeget sarcolnak
ki. Lompnytza Jakab magához hívatta a podolini várba
a XIII. város két leggazdagabb papját, Lőrincet Igló-
ról és Jánost Ménhárdról és bejelentette nekik, hogya
prépost legközelebb zsinatot tart, ami azonban véle-
ménye szerint, tekintélyesebb pénzösszeggel el volna
odázható. A tárgyalások ez alapon megindultak és
végre megállapodott a fraternitás a préposttal abban,
hogy 1<00 frt. lefizetése esetén az utóbbi elhalaszt ja a
zsinatot 5 évre. Ezen összeg lefizetése ellenében a fra-
ternitás azt óhajtja, hogy biztosítsa neki a prépost
eddigi privilégiumait s hogy tagjainak szabad bejárása
legyen hozzá. A prépost tehát megint győzött, hiszen
pénzhez jutott s egyéb célja úgysem volt a zsinattal,
a papok pedig még örültek, hogy 100 frt bírsággal
szabadultak, mert biztosra vették, hogy Horváth, ha
zsinatot tart, még jobban megkopasztotta volna őket.
Nem a reformoktél féltek a papok most sem, hanem
a prépost szipolyozásától rettegtek; e miatt akarták
mindenáron elkerülni a zsinatot és ezt hangsúlyozzák
is irataikban. Ha így, tárgyilagosan beállít juk az ese-
ményeket, megtaláljuk az okokat és okozatokat és nem
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elég, mint Hradszky teszi, kijelenteni, hogy afraternitás
csak mindenáron szabadulni akart a zsinattói és haj-
landó volt pénzzel is a prépostot halasztásra bírni:
Hradszky azonban elmulasztotta azt, hogya matri-
kulát részletesebben, alaposabban áttanulmányozza, mert
akkor megtalálta volna a pontos indokolását annak,
hogy miért akarják a papok a zsinatot halasztani s
hogy rniért hajlandók a halasztás érdekében még jelen-
tékeny pénzáldozatra is. A prépost kapzsisága, jellem-
telensége már magában véve is gondolkozóba ejthette
volna a fent említett cikkírót, sőt meg is győzhette
volna arról, hogy ilyen ember nem törődik és nem is
törődött soha az egyház belső életével és a zsinat tar-
tását nem erkölcsi reformok hozatala végett tervezte;
hiszen nála a tízparancsolat abban az egyben nyer
összefoglalást: "Da pecuniam!"

A prépost telhetetlensége ezentúl nem ismer ha-
tárt és a condotierik példájára megragad minden alkal-
mat, hogy anyagi jólétét előmozdítsa. Nem válogatós
az eszközökben és azonnal utánozza a földesurak s a
zsoldosvezérek újabb zsarolásait. Egész életének főcélja:
a pénzszerzés és ahol újabb jövedelemre szert tehet,
ott átgázol a legtermészetesebb jogokon és biztosítja
fényűző, reneszánsz szellemű életmódjának alapját: a
pénzt. Megalázza ezen visszaéléseivel a saját társa-
dalmi állását, becsületét s alárendelt papi testületének
méltóságát. Moller elkeseredésében azt írja róla, hogy
lelkipásztorokból marha- és disznópásztorokat csinált.

A prépost zsarolási taktikájában nem egyszer
Pauschner Györgyöt, a szepesi vár kapitányát utánozta,
aki 1540-ben a Szepes várához tartozó községek lel-
készeit kényszerítette arra, hogy marháinak egy részét
tőle teleltetésre átvegyék és azokat tavasszal kihíz-
lalva újra beszolgáltassák. Igy kényszerítette Pauschner
az illésfalvi papot, hogy ti ökröt, a csütörtökhelyit,
hogy 4 ökröt tartson el, többi marháját pedig kiosz-
totta az összes lelkészek között. Súlyosbította a lel-

7*
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készek ezen terhét az a körülmény, hogy ez évben
az óriási szárazság miatt nem volt sem széna, sem
sarjú, a gabonaféle is csak ujjnyi magasra nőtt, úgy,
hogy szalmahiány miatt kénytelenek voltak saját mar-
háik eltartására a fák leveleit összegyűjteni és meg-
szárítani.i A papok a prépost közbenjárását kérték
Pauschnernél, de ő ezzel mit sem törődve, csakhamar
követte Pauschner példáját és sertéseit a papokkal
hízlaltatta.

Pauschner György utódjának, Bornemissza Miklós
várkapitánynak a példáját is követte a prépost a sör-
jutalék kivetése dolgában. Ugyanis 1543-ban Borne-
missza megkövetelte, hogy a várhoz tartozó XI. község
papjai egy-egy hordó sört gurítsanak be a várba; aki
ezt elmulasztotta, azt a várkapitány azzal fenyegette
meg, hogy huszárjait parókiájára küldi. A prépost fel-
buzdulva Bornemissza zsarolásán, 1543-tól kezdve már
színtén követeli a XIII. város papjaitól a sörkontin-
genst. A papok közül a ménhárdi köteles hordóját
Béláig, a bélai pedig a dunajeci várba szállítani;
hasonlókép odaszállítja a felkai pap is a maga hordó
sörét, ami az akkori közlekedési és közbiztonsági vi-
szonyok mellett még kétszeres teher volt.

A papok gazdálkodását érzékenyen érintette a
lublói várkapitányok azon eljárása, hogy sokszor pénz
helyett gabonát kívántak a városoktól és a papoktól.
Sőt sokszor a pénz mellett még a gabonát is beköve-
telték. Igy történt ez 1541-ben is, mikor a papok
Lublóra 300 köböl rozsot, 100 köböl árpát. és 40
köböl borsót szállítottak.

Ezen a prépost is vérszemet kapott és már 1535-ben
300 köböl rozs kiszolgáltatására kényszerítette a XIII.
város papjait. 1541-ben pedig már 700 köbölt köve-
telt. A prépost ezen újabb zsarolását a fraternitás
egyenesen vérlázítónak tartotta, mivel csak áprilisban
tett ígéretet, hogy nem ró újabb terheket a testvérület
papjaira s ezt írásbelileg is megerősítette. Aszenior,
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Moller, a prépost ígéretében bízván, feleslegesnek tar-
totta a további aggódást és feleslegesnek azt is, hogy
a prépost felszólítására válaszoljanak. De afraternitás
papjai Iglón összegyülekeztek és félvén a prépost bosz-
szújától, tárgyalásokat kezdtek vele. A prépost hosszas
könyörgés után rávehető volt arra, hogy 1200 köböl
rozzsal megelégedjék, de kikötötte, hogy azt a papok
kötelesek Lőcsére szállítani.

De nemcsak a világiak zsarolásait utánozta Hor-
, váth, hanem talál ki ő egyedül is jogcímet papjainak

újabb megadóztatására. Igy összehívatta a fraternitások
szcniorait és konszeniorait 1536-ban Lóosére és a káp-
talanban levő préposti lak renoválására és megerősíté-
sére 200 frtot követel tőlük. A fraternitások nagy
nehezen teljesítik kívánságát, sőt a kért összegnél még
nagyobbat is fizetnek (300 frtot), de a prépost saját
szórakozásaira fordítja a pénzt, úgy, hogy a szenior
még ez évben keservesen panaszkodik, hogy a prépost
a beszolgáltatott összeget másra használta fel és nem
építtetett semmit sem.

Mindebből eléggé kitünik, hogy Horváth János
prépost az egyházi és vallásos életnél sokkal fonto-
sabbnak tartotta a pénzszerzést és a legszentebb dol-
gok profanízálásától sem ijedt vissza, ha abból anyagi
előnyt remélt. Még simoniát is űzött, midőn 1542-ben
megadta hozzájárulását ahhoz, hogy Leudischer György,
aki a lutheranizmus első hirdetőinek egyike a Szepes-
ség-en, elfoglalhassa Leibicen a papi állást. Ezen jóvá-
hagyás azonban 3 aranyba került a leibici híveknek.
A fraternitás papjai pedig megrémülve attól, hogy
Leudischer György müködése veszedelmes lehet az
egyházra, azonnal közbeléptek a prépostnál és 25
arany forintot ígértek neki, ha elmozdítja Leudischert
állásából. A prépost mármost, hogy megkaphassa a 3
aranyon kívül a 25 aranyforintot is, olyformán intézte
el a dolgot, hogy Leudischert egy évre bízta meg a
Jeibici egyház vezetésével. Reá nézve meglehetősen
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mindegy volt, hogy milyen tanokat hirdetett Leudischer,
hiszen ő a vallás dolgaivallegkevesebbet törődött. Sőt,
hogy milyen keveset foglalkozott az egyház belső éle-
tével, azt mutatja az a körülmény is, hogy midőn
1543-ban Malompatakon a papi állásra Leudischert
hívták meg Toporcról, ahol akkor működött, a pré-
post újból megadta beleegyezését az állás elfoglala-
sához, mivel Pauschner, szepesi várkapitány 12 aranyat
ígért neki érte, Miután pedig a fraternitás papjai tény-
leg adtak ugyanannyit a prépostnak az ellenkező eljá-
rásért, ő egyelőre kétszínű magatartást tanúsított, úgy,
hogy Leudischer inkább lemondott amalompataki
állásról és Toporcon maradt. Tehát nem az igazi
vallásos meggyőződés döntötte el a hitélet legfontosabb
ügyeit, hanem a pénz, mely akkor becsületet, vallásos
érzést, mindent pótolhat.

A prépost igazi világfi, aki szereti a kényelmes,
úri életet, a fényűzést, s azonfelül még hódol az érzéki-
ségnek is. Könnyelmű és ledér, aki semmibe sem veszi
az egyházi tilalmakat s böjt idején is bárányhúst
eszik. A coelibatust sem vette szigorú an, mert, mint
a reneszánsz igazi gyermeke, módfelett érzéki- ember
volt. Saját inasa tanúsága szerint 8-9 hölgyet
tartott, akiket azután időről-időre férjhezadott, nagy
hozományt bíztosítva nekik.' Nedeci várában meg egye-
nesen büszkélkedve mutogatja a fogságba vetett papok-
nak Orbán nevű fiát. Kijelenti, hogy nem tűri a
házasságtörést és nem engedheti meg, hogya papok
a szakácsnékkal hitvestársi viszonyban éljenek, hanem
elnézi, ha fiatal Leányt kitartanak. Igy cselekedett ő
maga is pl. 1543-ban, midőn nedeci várának tűzmes-
terét házasította össze egyik ágyasával, jóllehet a tűz-

1 Interrogavi quendam Servitorem ejus: mi frater, quomodo tamen
tantam con sumit pecuniam et annos proventus, cum nunquam habet
pecuníam, sed semper conqueritur. Rexpondit : Clarissime domine, quo-
modo non consumeret. cum tot habet meretríces 8 vel novem semel, et
illis cogit dare, et aliquis tradit maritis, ut vivant in matrimonio, et
interírn alias subordinat sibi, cum quibus consumit. (U. o. 204. 1.)
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mester első felesége még élt. Érzéki vágyainak any-
nyira rabja, hogy cselédjeit sem vetette meg. A pré-
post buzdította még a papokat is arra, hogy példáját
kövessék ; így Durándon Gáspár nevű plébánost egye-
nesen bíztatta, hogy vegyen magához fiatal és szép
cselédet. Természetes, hogy Horváth feslett életmódja
és romlottsága demoralizálta a papságot is, úgy, hogy
sok pap, követvén az egyházfő példáját, szintén kéj-
hölgyeket tartott és papjaink a legféktelenebb érzéki-
ségnek hódoltak. "Az egész Szepesség a plébánosok
bűneiben elmerülni készül" - jegyzi meg az egyik
kortárs.

S hogy a zűrzavar teljes legyen, a szepesi pré-
posti méltóságot 1543-ban egyszerre ketten viselték és
mindegyik prépost igyekezett híveit védeni s verseny-
társát a préposti székből kitúrní. E versengés még
jobban feldulta az akkori társadalom s az egyház
békéjét, viszályt és gyűlöletet ébresztvén azokban, akik
elsősorban a békének és a szeretetnek hivatott apos-
tolai voltak. Ugyanis I. Ferdinánd király, nem bízván
eléggé Horváth prépost hűségében, ki régebben János
király híve volt és condotieri módra urat cserélt, le-
tette őt méltóságából és helyére Kretschmer Lőrinc
székesfehérvári prépostot nevezte ki. Az új prépost
kinevezését Saankó János hozta a káptalannak, a sze-
pesi vár urának és a papságnak tudomására, ami az
utóbbiak körében nagy örömet és lelkesedést keltett.
Saankó János, az új prépost meghatalmazott ja, 1543. évi
december 3-án felkéri Moller Györgyöt, afraternitás
szeniorát, hogy hívassa össze a testvérületet gyűlésre,
amelyen pontosan bemutassák, mennyi adót fizettek
Báthory Andrásnak, Szepesvára urának, mennyivel tar- .
toznak a prépostnak és mit követel meg az új pré-
post magának. Egyúttal e gyűlésen megtekinthetik
mindazok, akik Kretschmer Lőrincnek préposttá való
kinevezésében kételkednek, a királyi kinevezést. Moller
György tényleg össze is hívta az összes fraternitások
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szeniorait és konszeniorait, de nem a káptalan szék-
helyére, hanem Löcsére, azért, mivel a papok a vár-
kapitány cselszövéseitől tartottak.

A gyűlést december 21-én Lőcsén meg is tar-
tották s ez alkalommal Saankó a megjelent papokat
meggyőzni igyekezett arról, hogya régi prépostot,
Horváth Jánost, odafent teljesen elejtették, mert abban
az esetben is, ha Kertschrner, kit időközben Beszterce-
bányán szélhüdés ért, nem foglalhatná el a szepesi
prépostságot, van már kiszemelt utódja. A préposti
lakot ezen interregnum alatt teljesen kifosztották, úgy,
hogy Saankó a lőcsei gyűlésen keservesen panasz-
kodik, hogy ellopták a préposti lak tetejét, padlóját,
asztalait, kilincseit, zárait. Semmi sem maradt épen;
még az ablakokat is leszedték, a boltozatos folyosókat
ledöntötték; sem kenyér, sem sör, bor vagy takarmány
nem maradt a házban s ezért felkéri Saankó a frater-
nitásokat segélyadáera. Ezek 10 frtot szavaznak meg,
amivel azonban Saankó nem igen volt megelégedve.1

Ezalatt Horváth János újra megnyerte I. Ferdí-
nánd kegyelmét és 154.3. évi december 20-án felszó-
lítja Moller Györgyöt, hogy az egyházi adót ezentúl
is 'csak néki szolgáltassák be. Ugyanakkor feltétlen
engedelmességre szólította fel Báthory András, Szepes-
vár ura és kir. tárnokmester a papokat az új préposttal
szemben és ugyanezt tette Saankó is, aki a székdíj-
nak 4 nap alatt történendő lefizetését is sürgette és
azonfelül a maga számára követelt még három menyét-
prémet.

Legnehezebb volt ekkor Moller feladata, akit
felelősségteljes állásában mindkét párt részéről zak-
lattak. O tisztázni akarja a bonyolult helyzetet és
evégett felkéri Horváth Jánost, hogy tegye közzé a
királyi levelet, mely ben préposti méltóságában megerő-
síttetett, mert különben sokan kételkednek e hír valódi-
ságában. Mindenesetre jellemző, hogya papság fejé-
nek szavában nem tudtak már megbízni és a prépost



EGY SZEPESI PRÉPOST A XVI. SZAZADBAN 97

szavának nincs hitele, hacsak kézzelfogható tényekkel
nem igazolja állításait. Horváth veszedelemben látta
forogni préposti méltóságát s azért 1544. évi február
elején Bécsbe utazott, hogy az udvarnál sürgesse régi
jogai és igényei megerősítését. Mielőtt elutazott, meg-
hagyta Mollernek, hogy két tehene, amelyet már eddig is
a szenior volt kénytelen eltartani, visszajöveteléig nála
maradjon.

Míg Horváth Bécsben járt, Baltizár kanonok meg-
látogatta az új szepesi prépostot és a tőle kapott uta-
sításokat előterjesztette a fraternitásnak február 20-án
tartott gyűlésén. Kretschmer prépost igen szigorúan
utasította papságát, hogy feltétlen hűséget és engedel-
mességet tanúsítsanak iránta i eltiltja Luther tévtanai-
nak hirdetését és szigorúan meghagyja, hogy a coeli-
batust megtartsák. Súlyos büntetéssel fenyegeti mind-
azokat, akik nem ismerik el az ö prépostságát. Saankó
már Kretschmer elhozatalára is gondolt és hogy kocsit
s lovat vásárolhasson, előleget követelt a papságtól a
fizetendő székdíjból. A fraternitás papjai fizettek is
neki 40 aranyforintot, de a székdíjat nem merték ki-
egyenlíteni, mert nem voltak biztosak abban, hogy nem
kapja-e vissza a régi prépost méltóságát és akkor
annak újból fizethettek volna. Beszolgáltattak azon-
kívül 87 köböl zabot az új prépostnak vetőmag
gyanánt.

A papok állandóan rettegésben voltak, hogy a
régi prépost visszatér, sokan azért semleges magatar-
tást tanusítottak és egyik egyházfőhöz sem igen akar-
tak csatlakozni. Kretschmer erre négy újabb királyi
rendeletet küldött a szepesi papságnak 1544 májusban,
hogy méltóságát ezekkel megerősítse és megszilárdítsa.
Az első rendeletben megerősíti a király őt méltóságá-
ban és meghagyja mindenkinek, hogy abban őt támo-
gassák. A többi rendelet felszólítja 1. Báthory And-
rást, 2. Serédy Gáspárt és 3. Loboczky Mátyást, hogy
legyenek az új prépost segítségére és védjék meg
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alattvalóit. Saankó pedig a maga részére 6 tehenet
és 80 dénárt követelt a papoktól, mire a fraternitás
tagjai 8 aranyforinttal váltották meg ez újabb teher
alól magukat. Ezeket a folytonos zaklatásokat, nyug-
talanításokat megunta Moller szenior és belefáradva a
két prépost egymás ellen való agyarkodásaiba, 1544
május 9-én lemondott szeniori tisztségéről, melyet 16
éven át nagy ügyszeretettel viselt.

Horváth ezalatt sikerrel dolgozott Bécsben, ameny-
nyiben a személyes utánjárás ismét neki juttatta a
szepesi prépostságot és mihelyst nedeci várába vissza-
tért, azonnal levelet intézett Mollerhez, azon hiszem-
ben, hogy még ő a XXIV. fraternitás szeniora, mely-
ben felszólítja, hívná össze Lőcsére az összes papokat,
mivel be akarja mutatni előttük a királyi iratot, mely
őt préposti méltóságában megerősíti. A szepesi vár-
kapitány, Szinyei Merse László azonban tiltakozott ez
ellen, sőt felszólította 1544. évi augusztus 12-én a
lublói vár alkapitányát, Bilina Istvánt is, hogy tiltsa
meg a XIII. város papjainak, hogy Horváth prépostnak
székdíjat fizessenek. De Horváth prépost megtanulta
már Bécsben. hogy pénzzel minden elérhető s azért
50 aranynyal csakhamar megszelídítette a bősz sze-
pesi várkapitányt is. A prépostság tehát ismét az övé
volt, de csak nagy áldozatok árán, mivel a szepesi
várkapitánynak fizetett összegen kívül Bécsben 800
aranyat költött és azonfelül kötelezte magát, hogy a
beteg Kretschmer Lőrincnek kárpótlás fejében évente
száz aranyat fizet, egészen annak haláláig. A prépost
ezért most arra törekszik, hogy költségeit valami mó-
don visszaszerezze és úgylátszik sikerrel, mert 1544-ben
a fraternitás papjaitól 158 aranyat tudott kicsikarni a
székdijon kívül.

Horváth azonban nem szerezhette többé vissza
egyházi tekintélyét és miután Serédy Gáspár és Báthory
András a prépostság javainak jó részét, a leszkai szőlőt
és a papi tizedet a maguk részére lefoglalták, néki
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alig maradt valami a puszta címen kívül. Erre a pré-
post, ki különben is egész lényében inkább világfi
volt, mint pap, otthagyta az egyházi pályát, lemondott
immár keveset jövedelmező prépostságáról ló44. évi
december 16-án lefoglalta a lechnitzi kolostort (Vörös-
klastrom) és házasságra lépett Czipser Györgynek
Agnes nevű szép leányával. 1

Horváth János volt szepesi prépost élete és tettei
tehát arról tanúskodnak, hogy ő minden inkább volt,
csak éppen egyházi férfiú nem. Romlott lelkületű,
kapzsi, fukar, érzéki, jellemtelen egyén, aki durva-
ságának és kegyetlenségének is számtalanszor tanú-
jelét adta. Nyerseségét, lelkének siváreágát legjobban
kimutatta akkor, midőn öccsének, Palocsai Horváth
László sárosi alispánnak feketekúti (Sáros-Semviyz)
kastélyában tartózkodott. Itt összeverekedik gyűlölt
ellen felével, Berzeviczy FrigyesseI, aki feleségével egyi itt
öccsének vendége volt. A szepesi prépost torkonragadja
Berzeviczyt, földreteperi, üti, veri ököllel és a földön
ráncigálja hosszú szakállánál fogva. Sógornője szét
akarja választani a dulakodókat, de a prépost nem
enged, félrelöki sógornőjét és kíméletlenül gyötri tovább
ellenfelét, mígnem a cselédség közbelépése fékezte meg
a dühöngőt,"

Ily jellem viselte tehát a préposti méltóságot a
Szepességen a legválságosabb időkben, mikor mély
vallásosságra, intenzív hitéletre, erélyes fegyelemre lett
volna szükség a papság körében, ha a régi egyház
meg akarta őrizni hatalmát és megküzdeni az egyre
rohamosabban terjedő reformációval. Mint láttuk azon-
ban, a Szepesség lelki vezetése ezúttal bűnös és köny-
nyelmű kezekbe volt letéve s a prépost egyénisége nem
volt alkalmas arra, hogy egyházának tekintélyét meg-
óvja, híveit összetartsa. A politikai téren elharapódzó

1 U. o. éa szepeshelyi káptalani levéltár Protocollum 1552. 1 1.
2 Szepeshelyi káptalani levéltár Protocollum 1550. 1Sb. 1.
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kapzsiság, érdekhajhászat, élvezetvágy, mely a világi
téren vezetők lelkét kevés kivétellel hatalmába kerí-
tette, megrontotta teljesen ezen egyházfő jellemét is
és részesévé tette öt a reneszánsz szellem minden
bűnének, annak erényei nélkül. Igy nem csodálkozha-
tunk, ha a hitélet ezidő ben nálunk kiveszett és egy-
házi téren a legnagyobb visszaélések kaptak lábra,
melyek minden jobbérzésű hívő megbotránkozását és
elkeseredését idézték elő. A romlottság, fejetlenség
között mindenki érezte szükségét annak, hogy más,
jobb rend lépjen a régi helyére, mely az egyházban
új szellemet teremtsen. A Szepesség a XVI. század
közepe felé teljesen érett volt a reformáció befoga-
dására.

Dr. Bruckner Gyözö.



Győry Vilmos
mint vallásos k öltö.'

1.

"IGnek sok adatott, attól sok kívántatik." Ezzel
a jelmondattal bocsátotta útnak a gyermekből ifjúva
serdült Győry Vilmost lelkiatyja, Székács József, kon-
firmációja alkalmával. Az ország első papja, a prófé-
tai megjelenésű nagy lelkipásztor valóban próféta volt,
mikor szájáról e szavak elhangzottak. Jövőbelátóbb
jelmondatot Győry Vilmosnak nem találhatott volna.
Látta a gyermekifjú korán bimbózó nagy tehetségét,
látta nemes szívét, szívós szorgalmát ; előrelátta, hogy
az élet felkeresi a nemes szívet s kifosztja kincseiből.
És e lélek szívesen adta, pazarul osztogatta, amije
volt; ha nem telt lelkéből, kipótolta szíve vérével is,
egész az utolsó cseppig.

Ki ne ismérné nyitott könyvéletét, melyben nincs
egy meggyűrt lap, nincs egy sajtóhiba, s amelynek
hópapirját be .nem szennyezheti irígy kéz? Ki nem
tudja, hogy bibliai jó pásztorként életét adta híveiért,
hogy nyugtalan lelkiismeretessége, emberi erőt meg-
haladó munkakedve vitte őt időnap előtt a sírba. Tőle
több kívántatott, mint egy embertől, mert neki több
adatott, mint más embernek. Ö mindent vissza akart
adni, megnövelve, meggyarapítva, mint a jó szolga a
kiosztott talentumot.

1 Győry Vilmos nevét, költői egyéniségét s jelentőségét a galála
óta támadt új áramlatok némikép elhalványitották a köztudatban. Üröm-
mel adtunk helyet e cikknek, hogy a figyelmet újra e nemes szellemre
és tiszta levegőjű költészetre forditsuk. A szerkesztő.
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Pap volt, Isten papja és magvetője. Az igaz pap
példaképe, aki nemcsak beszélt az írás szerint, hanem
úgy élt is. Költő volt, igazi költő, aki verseiben lel-
két szólaltatja meg, őszintén, keresetlenül. De a két
lélek, a papé és költőé egy benne; csodása bb össz-
hangot élet és írás között talán egy költő működésé-
ben sem lehet találni. Az a napsugaras derű, mely
életét beragyogja jó neje, szerető gyermekei körében,
az a mosolygós öntudat, melyet a megtalált s tökéle-
tesen betöltött hivatás támaszthat a lélekben, az az
őszinteség, melyet önként hoz magával a tiszta lelki-
ismeret, - ez nyilatkozik költészetének legnemesebb
részében, lirájában.

Kora ifjúsága, szerelmi gyötrődése kíssé az affek-
táltság felé sodorja, de menti őt az akkori irodalmi
divat, amelyben a nyegleség, kendőzöttség - akár
pajzánság, akár szentimentálizmus - tetszett leg-
inkább. Mikor megtalálja ideálját s mikor általa
megtalálta saját őszinte egyéniségét, nem csal egy
henye ékességű hangot lantjára a könnyű siker, nem
csábítja el egy lépésnyire az igazság útjáról annak az
ezernyi csábító virágnak az illata, melyet idegen nyel-
vek, nemzetek költészetkertjéből ültetett maga köré.

Lírajában önmagát tükrözi Győry Vilmos. Sze-
rény, nagy lelkét, ideális józanságát, istenfélelmét, de
az igazi istenszolgálatnak azt ia legnemesebb nemét,
mely tekintetével összeköti az eget s a földet s mely
vallásos elmélkedésében sohasem távolodik el az élet
feladataitól.

Önmagát tükrözi Győry Vilmos egész költészeté-
ben s ha nehéz elválasztva tárgyalni liráját egyéb
költeményeitől, hiszen minden művét lirikus lelkének
lehellete lengi át, még nehezebb lenne vallásos és világi
liráját elkülöníteni. Ha szerelemről zeng dala, oly
tiszta, mint az imádság. Ha áldást mond az életbe
kilépő ifjúra, ha imát rebeg, ég felé emelve kezét,
egyik karjával embertársait öleli magához s az örök
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boldogság mellett soha nem feledkezik meg a földi
boldogulásról.

A végtelen Isten-léleknek egy kis szikrája az ő
nagy lelke, mely viszonylagos kicsiségében is magán
hordja az Isten hármas főjellegét, amilyennek az örök
költészet a három főangyal szimbólumában testesíti s
kit Madách oly magasztosan mond Eszmének, Erő-
nek, Jóságnak.

E három nagy sajátosságot keressük Győry Vil-
mos lirájában.

II.

Győry Vilmosnak képzelete nem szertecsapogó
testtelen fantázia; nem is illenék lelkéhez. A végte-
lenbe kívánkozó emberi elme akkor teljesíti igazi hiva-
tását, ha letöri istenkísértö szárnyait és hozzásimul a
földhöz, az élethez. A nemes realismus nem veti meg
az anyagot, hanem eszközként felhasználja valamely
nagy cél érdekében s mint eszközt a céllal megne-
mesítve, szeretni, becsülni is tudja.

Hiszen a gondolat csak anyagban testesülhet s a
legnemesebb elgondolás is semmi marad, ha meghal,
mielőtt testet ölthetne.

A Győry lirájában megnyilatkozó világnézletnek
ezek az alapgondolatai. Érdekes az összehasonlítás
Tompával, kora egyik legnagyobb költőjével. Tompa
elsiratja a pusztát:

Oh puszta! elvész nemsokára
Vadon költészeted.
Hol a pásztor vígan bogárzó
Gulyát terelgetett
S a délibáb rengő tavában
Szilaj mén vágtatott:
A pásztortűz, a furulyaszó
Kialszik, elhal ott.
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Fáj lelkének, hogy felmérik, felhasogatják a dús
rónaság terét, mely pedig szabadsághoz szokott! Két-
ségbeesik a sors-alázta hon sanyarú sorsán, a remény-
telenség, a hitetlen fájdalom a földre sujtja. Pedig
Tompa is pap volt. Igaz, hogy anagy katasztrófa
nehéz bánata elnémította a hazafi kétségbeesett szívé-
ben az Isten vígasztaló szavát s igaz, hogy Győry
gondolatai a "Pusztán" akkor keltek, mikor napfé-
nyesebb volt az ég a hon felett, mégis tanulságos
beletekintenünk a derült életfelfogású papköltő gondo-
latába is.

A délibáb rengő ezüsttavát
Ma már egészen más kép rezgi át;
Egy új teremtés lőn a mult után
Ily változást az hozhatott csupán.
Amerre a szem szerteszét tekint
Fehér tanyáknak nyájas arca int;
Amennyi hajlék, mind megannyi jel.
Hogy ezt a tájt ember foglalta el.

Hogy felmérték, felhasogatták a földet, abból csak
áldás fakad. A nép igaz aranybányája az aranyló
búzatenger, nem a sötét bányaodvak! A verista Győry
tovább fűzi a gondolatsort. A tavasz gazdag kalmár,
aki bársonyt terít a mezőre. A nyár még dúsabb vevő,
aki a zöld bársonyba aranykalászok ékét hímzi be.
A mocsárvilág lázait a jólét pezsgő életkedve, szent
öröme váltja fel. A művelés adja meg az igaz szép-
séget, a tisztább szívet, a szorgalmat, a művelt észt,
nemesebb erkölcsöt, - a nemzetet egyedül fentartani
tudó összetartást, erőt!

Íme a különbség a két életfelfogás között. Nem
az üres romantika az igaz szépség, hanem az élet-
tartalmas nemes munka.

Ugyanez a beteges szentimentálizmustól ment
egészséges életnézlet kap szót a "Két kép" című pár-
huzamos két költeményben. Igaz szónoki érzék s valódi
stílművész teremtette meg e művet. Itt nem vitátko-
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zik, nem magyaráz. A két képet egymás mellé helyezi,
mindkettőn tökéletes világítást önt el, mindkettőt kiszf;
nezi művészileg, bogy ne lássék részrebajlónak s az
olvasóra bízza a választást:

Előtted a kép, te közöttük állasz,
Melyik nemesb, jobb: rajtad áll a válasz.

És a két művészi kép közül mégis azt választ-
juk, amelyiket ö akarja, amelyik nem csupán a mü-
vész biztos tollából, de a költő szívéből is folyt.

Az első kép "A remete". Meghasonlott a világ-
gal. "Mint szerterobbant csillag tört darabja", úgy
vált meg az emberiségtől örökre. Rajongva járt az
emberek közt, szíve csupa szeretet volt, - gyűlölettel
fizettek érte. Szegény és gazdag irigységgel és bűnös
biúsággal állottak egymás útjába. Szíve egy percig
nem volt a magáé, a közjó volt életcélja s legszen-
tebb akarata megtört az önzésen, az emberiség leg-
ádázabb szörnyetegén. Most az áldott magány tiszta
levegője ad a lelki szenvedőnek enyhületet. Még haló
pora sem nyugodhatnék sírban, mert ember ásta a sírt.
Nincs igaza'? Tökéletes a kép. Az életvásár tülekedé-
sében elfáradt szívnek egyetlen orvosa a szűz magány.

De nézzük a másik képet. "Az apostol" bajnali
fényben. munkával, munkára ébred. Az álom pibenést
adott a lankadónak. Édes az álom, mert visszaad
önmagunknak, de édesebb az ébredés, mert az a küz-
désnek ad vissza minket. Munka, küzdés mindig van.

Tétlenül ám szikla, vagy rög álljon,
Lelke nincs, - nyugalma is halál:
Aki férfi: munkakört találjon,
Melybe' másoknak javára vál,

A nemes szív mindig talál küzdő .teret, míg em-
ber él a földön s biába vette fel Isten képét az, aki
nem vesz részt a harcban. És ba csalódás, csúfos

Ösvény. II. é"r. 8
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..~
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szégyen érné a szent akaratot, példaképül ott ragyog
a nap, mely valahányszor felkel, újra éled s újra
éleszti a földet. Mennyi sugarába kerül, míg a tavasz-
nak rést tör a jégmezőn, hányszor áll elébe felleg s
ő szivárványos megbocsátó tekintetet vet rontója után.
Az igazságnak győznie kell, mert diadala önmagában
él s ha nem egy ember, nem egy kor viszi is diadalra,
felvirágoztat ja önnön ereje, mint az elvetett mag át-
küzd a ráboruló hanton. Ha egyes ember bántja a
szent harcost, ne érje átok az emberiséget, melyért
küzdeni, melyet szeretni sírig kötelesség.

Ime, hol az előbbi kép igazsága? Pedig ez is
csak kép, nincs benne egy cáfoló szó, nincs egy
reflexió amarra. És mégis, a remete hangosan hirde-
tett szeretete szeretetlenséggé, beszélt önzetlensége
önzéssé varázsolódott s az elvonulás jogosságában ott
lappang az emberiség és önmagunk ellen elkövetett
jogtalanság!

A Pusztán c. költeményben az igazi célját ismerő
hazafiúság felfogását láttuk, mely nem indul ködlő
üres poézis után. A Honfi ének Győry hazafiságának
őszinte hitvallása. Egyszerű, mondhatni népíes nyelven
mondja el az igazi hazafinak erényeit, kötelességeit.
Zengzetes formában, hogy minden magyarnak fülébe
edzödhessék egy-kétszeri hallásra. Es itt ugyanaz az
alapeszme: nem a szó, nem a nagy hang, de az isten-
félelmen alapuló munkás kötelességteljesítée tartja
fenn a nemzetet. Életünknek a nemzet életével töké-
letesen össze kell fornia:

Addig élek, amig te élsz,
Ha te vigadsz - vigadok
Ha keseregsz, sírok én is,
Ha te hervadsz, meghalok.

A hazafi érzésnek az istenfélelem / nélkül nincs
igaz. alapja :
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Megőrizem Istenemhez
Szilárd, igaz hitemet,
Amely nép Istent nem ismer
Boldog és nagy nem lehet.

És a nagy gondolatok közt, hogy

Áldozatot a hazáért
Hozni nem is áldozat, --
Kötelesség.

Ezeréves édesanyánk
Ezeréves örömünk,
Millióknak vére, könnye
Tartott eddig meg nekünk.
S amit kincsül reánk hagytak
A dicsőült ösapák,
Tőlünk kérik számon egykor
Késókori unokák.

mily szépen megfér az - adóról való elmélkedés,
Hiszen Jézus is megfizette az adóját.

Megfizetem az adómat,
Ha a haza kívánja,
Nem a garas, de az ország
Az én szívem bálványa.
Rossz fiú az, ki megvonja
Anyjától a falatot,
Aki áldott emlőjévei
Neki életet adott.

Kiválasztottam e három költeményt, melyben Győry
egészséges életfelfogása legkifejezőbben nyilvánul, mely-
ben bevallott célja az, ami más költeményei ben csak
mintegy alaphangulatnak tűnik fel. Hisz minden köl-
teménye az életé s az élet mí P Embertársaink jóléte,
érdeke a mienkkel egybeforrva. Ha Győry odaadta éle",
tét embertársaiért, annak költészetében is nyomának
kell lennie!

8*
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lll.

"A parton" áll a költő. Nézi a haboknak szikla-
szirtet vívő ostromát s a habok egymást űző harcá-
ban, a hullámok magasra szállásában s nyomtalan
eltünésében az élet szimbólurnát látja.

A változók törvénye változatlan:
Leves, növekvés, küzdés - elmulás.

És minden eltünő hab helyét újabb eltünő hab
foglalja el, de hiány egy pillanatra sem marad.

Örökre nincs állandó semmi, semmi
S pótolhatatlan nincsen senki sem.

Győrynek egyik leghatalmasabb, legmélyebb értelmű
költeménye. Ha nincs pótolhatatlan egyén, akkor nincs
oly hivatás sem, melyet betölteni erővel, odaadással
nem lehetne. Pedagógiai elvnek is gyönyörű és a pap
legelsősorban pedagógus. Rá van bízva a hívők lelke
egészben. Mások oktathatják egyre-másra, külön isme-
retekre, a lelkész általános irányát szabja meg az
egyének és nemsedéle fejlődésének. A pap lelki ereje
vezeti a jó nehéz útjára a hívők tömegét s mennyivel
könnyebbé lesz az az út, ha nem sivár érvek, de köl-
tői lendület az útmutató s ha annak a hívó- lantnak a
húrja az egyesek szívének húrján visszhangzik,

Győry a legfogékonyabb kort választotta ki arra,
hogy lelki gyermekeinek megmutassa kinek-kinek a
neki való útat. Konfirmácíóí áldásait nem idézetekkel,
nem általános bölcs mondásokkal pótolta, hanem célja-
tudva, a gyermekek egyéniségéhez mért kicsiny, de
magasröptű epigrammszerű költeményekkel bocsátotta
őket át az élet kapuján. Ez Áldások költészetének
nemes gyöngyei színesek, értékesek, mint a gyöngy.
Színesek, mint maga a gyermekélet, melyet lezár velük
s értékesek, mert egy egész életre vezető fényoszlopnak
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tekintheti az, akihez szól. Ezekben is a pap, a költő
s az életnek nagy ismerője szólal meg csodás össz-
hangban. Mindegyik ujjmutatás az égbe, az Isten jóságos
arcára, de ujjmutatás a közel jövőbe, a földi életre is.

Nincsen olyan bánat, melyre az Isten nevében ne
találna vigasztalást (IX.), még ha oly korán meg-
ismerte is a gyermek szeme a könnyet. (X.) Hiszen
az Isten csak próbára teszi az embert s boldog az, aki
kiállja a próbát. (XI.) Hittel, reménynyel minden szen-
vedést el lehet viselni, csak az boldogtalan, ki zúgo-
lódik, kinek türelme elfogy. (XVIII.) A kis apátlan
árva leánykával elhiteti, hogy boldog, mert apja áldón
mosolyg le az égből reá, hű anyja az ég felé esd ál-
dásért és

Boldog leányka, kinek földön, égben
Örangyalok kísérik lépteit. (XXX.)

Hiszen, aki elhunyt, az is velünk él. Egy másik
áldásban (lll.) a fény honából mosolyg le a kis leányra
üdvözült anyja. Lelkére is köti a jó lelkipásztor :

Az üdvözült emlékét híven őrizd
És hű atyádnak vigasza maradj .

. A megholt testvérkét letört rózsának mondja,
kinek hiánya ott él a rózsatövön örökké. Az ittmaradt-
nak kell jóságával, szépségével pótolni a másikat, az
elveszettet is. (XXII.)

Van bíztató szava ahhoz, akinek meg kell küz-
denie az élettel. Ha a csábítás fegyverével támadja
meg a gonosz, szegezze ellene a hit fegyverét s

Győ~ az, kit a bűnnel vívott csatában
Az Urba helyzett szent bizalma véd. (VIlI.)

Ha veszedelmesen csapkodnak is aszélvészes
élettenger hullámai, erős kormányrúddal meg lehet
menteni a hajót.

'".
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Élethajód számára, hidd,
Legbiztosabb kormány a hit.
Amíg az ép, nincsen veszély,
De vesszen ez - te is veszél. (XXXII.)

A honától messze távozónak három dolgot köt
különösen a lelkére:

Légy szülöid hű szívének ott is olyan öröme ...
Féld az Istent; bárhová jutsz, áldást mindenütt az ád;
S mint magyar hölgy, hűn szeressed távol is magyar

hazád. (II.)

A jó gyermeket továbbra is a jóra bíztatja. A}{i
mindig csak örömet szerzett, ezentúl se legyen mássá -,

Oh tartsd meg é szép kincseit szívednek
Egy hosszú, hosszú, boldog élten át,
Hogy mint ma, mindig áldva és örömmel
Tekintsen ember s Isten is reád. (I.)

Egy másik kis ártatlan lelkével úgy egyesült a
jóság, minta csillaggal a fény s azt kéri rá a lelki-
atyja áldásában:

Nevelkedjél bár korban, értelemben
De szívbe' mindig az légy, aki vagy. (XXIX.)

Megható jelenet, mikor saját gyermekére mond
áldást. Szinte látjuk, amint szemében a boldogság
könnyével, elfogódva, szót sem talál annak a sok
jónak az elmondására, melyet áldott jó kis leányára
szeretne az Istentőlleimádkozni. Egyszerű szavakban
rebeg hálát az égnek gyermeke jóságáért s rebeg
esdeklést Istenhez, hogy maradjon sírig ily jó, ily
kedves. (XXVI. és XXVII.)

De tud áldást mondani úgy is, hogy hibájára,
rosszabb haj landóságára figyelmezteti a gyermeket.

Kerüld a külszínt, tetted és szavad
Úgy lesz helyes - ha igazat mutat (Ill.),

mondja annak, kiben nem tiszta az őszinteség. A kevély-
ségre haj lót meginti, hogy



GYŐRY VILMOS MINT VALLÁSOS KÖLTŐ lIt

Együtt jár a kevélység és gJ alázat
S együtt a bölcsességgel az alázat. (XII.)

, ,

A könnyen haragra lobbanót arra tanítja, hogy
tanulja meg legyőzni önmagát. (XIV:) Aki könnyel-
műen ejti ki szavát, annak így szől oktató tanácsa;

Fontold előbb meg, amit szód igért,
De meg ne szegj ed aztán semmiért. (XIX.)

A játékos, későn érő gyermekhez komolyan szól :

Embernek, Istennek kedves csak az lesz,
Ki tisztének komolyan megfelel.

Hagyja el tehát a játékot, gondtalanságot, csak
egyet őrizzen meg gyermekkorából, a szív ártatlansá-
gát. (XXVIII.) A gazdagság nem cél, - tanítása
szerint, csak eszköz, eszköze a jótéteménynek. A sze-
gény gyámolítása kötelességünk, mert Isten adta, a
földi jót s jótékonysággal köszönjük meg neki leg-
méltóbban. (XXI.) Ne is a pénz szerzése legyen a
főgondunk, mert

Az olyan élet foly a legnemesbben,
Amelynek legfőbb gondot üdve ád! (XX.)

Ha már szerzünk is kincset, igazul szerezzük,
hiszen:

Boldogságot csupán oly kincs ad,
Mely nem rabolja el nyugalmadat. (XV.)

Mennyi változatossága az életismerő bölcs mon-
dásoknak s milyen óriási elhatározó hatása lehetett
mindegyiknek, mikor a meghatottság ünnepélyes pilla-
natában éppen a legérzékenyebb húrt pendítette meg
az életharcra készülő gyermekemberek szívében. Csupa
szelídség minden szavuk ez Aldásoknak, szeretet szól
minden soruk ból s mindenki drága emlékképen őriz-
hette azt.



A gyermekekhez, még hibáikban is a legigazabb
szelídséggel szól, de kegyetlenül csendül meg szava
A meqfeledkeeett feddésében. Anya volt s elhagyta fér-
jét, gyermekét. Győry nem sujt le rá, nem ostorozza
az óriás bűnt átkozó szóval, még méltó haragja is
csak abból tünik ki, hogy kérlelhetetlenül, szinte ride-
gen mondja szemébe vétkét:

Megszegéd tehát nagy esküvesed
S porba hullott fényes koronád;
Senkit, senkit ne vádolj I A mennyet
Te dúltad fel, a saját hibád.

S nem is tesz mást, csak elébe tárja azt, amit
nyert s azt, amit vesztett, elébe tárja a férj kétségbe-
esett állapotát s kis szőke gyermekének sorsát, kire
dajka vigyáz. Vigyáz-e, mikor az anyja el tudta
hagyni 1>Az a kép, amit így fest a megfeledkezett
anya elé, megdöbbentően hat az emberre s a való
látását még a bűnös nő számára is kegyetlen bünte-
tésnek tartja!

Még itt is szeIídségbe, megbocsátásba hajló a
szava, ez a szelídség Győry jellemének, költészetének
alapvonása. Meglátja a bűnt, mert éles a szeme,
szembeszáll az igaztalansággal, mert az Isten az
igazság őrizetére küldte, tettében tud megfélemlítően
hatalmas lenni, egy halottja eltemetéséért képes koc-
kára tenni az életét,' de az ítéletében ott van már a
megbocsátás is, mert az ő szava Isten szava s az
Isten kegyelmes. És nem a kegyetlenségben van az
igazi Erő, hanem a megbocsátó szelídségben. A kegyet-
lenség gyöngeség alapjában véve, mert a kegyetlen
ember nem tudja legyőzni a saját szenvedélyét. A túl-
zott szigor soha nevelő hatású nem lehet, mert az erő-
szakkal a legtisztább igazság is a hamisság színét
ölti fel.

(Vége köv.)

Dr. Sziklay Ferenc.
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1 Lásd Radnai Rezső Gy. Élete 40. old.



Emlékezés egy felső-ausztriai
parókiára.'

A mult telem-tavaszem az érettségi re való készülés
miatt testet-lelket kimerítő munka szakadatlan ideje volt.
Agyonfáradva jutottam eÍ a nyár küszöbéig. Anyuskám
gondtalan édes nyári pihenőt akart szerezni ellankadt
lánykájának s mivel őt sok családi gondja nem eresz-
tette el a házi tűzhely mellöl. egy magamnak kellett
útra kelnem a kedves szülei hajlékból egy ismeretlen
fedél felé, amelynek az volt hivatása, hogy egy kis
kifáradt leányt felüdítsen, halovány arcára pírt vará-
zsoljon s lelkének életkedvét visszaadja.

A jó édes anya éles szeme és féltő szíve ritka
szerencsével kereste ki lányának a pihenőhelyet, ahol
a természet és az emberek annyira megértik egymást
s közösen munkálják az odavetődő ideg-enek boldog-
ságát. A természet, a zöld erdők, virághímes rétek,
sebesen iramló patakok üde levegőjével, pompás fürdő-
vel, - az emberek viszont utolérhetetlen kedvességgel,
amely csak igazán jó szívek termő földjéből sarj adhat
ki. Egy ismerős felső-ausztriai papi család fogadott
kebelére mindjárt a vizsgálat után s e két hónap, ame-
lyet körében töltöttem, feledhetetlen derűs emlékem lesz
életem alkony ba borulásáig. A kis helység, mely üde
zöld kertek közt, sötétlő fenyvesek alján, napsugaras

I Egy nagyvárosi fiatal leány megfigyelései, a protestáns parókia
művelődéstörténeti jelentőségének pompás rajza. Megjegyezzük, hogy
nálunk is akadnak hasonló parókiák. Szerk.
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rétszélen, egy kis kígyózó patak mellékén húzódik meg,
első látásra megtetszett, noha az osztrák falunak egé-
szen más képe van, mint a magyar fal vaknak. A széles,
tágas udvarú magyar parasztház ak mintha azt monda-
nák : "van földünk bőven, miért is húzódnánk össze".
Az osztrák falusi háznak nagyon keskeny a telke-udvara,
viszont a ház magasabb. Itt a föld nem oly bőkezű,
pazarló kedvű anya; takarékosan kell bánni azzal, amit
juttatott. Egy osztrák falu szűk utcái és udvarai révén
inkább félben maradt, rosszul sikerült városnak tetszik,
- kivált este, amikor minden kis házikóban felgyul-
nak a villamos lámpák. A gyakorlati észjárású német
rájött, hogy az egy-kettőre felvillanó villamos lámpa
mennyi időmegtakarítást jelent. Megegyeztek a körül-
belől 10 kilométerre eső városkával s a sok kis község
szövetkezve létre tudta hozni a vállalatot. Magyar faluk-
ban ilyesmire alig akad példa. De egyebet is tanulha-
tunk tőlük. Az útakat mindenütt gyümölcsfák szegé-
lyezik. Nagyot bámultam, mikor egy sétánk alkalmával,
gondtalan játszó kedvemben felkaptam a lábam elé hul-
lott éretlen almát s labda módjára dobálni kezdtem
vele, - a lelkész gyermekei ijedt hangon figyelmez-
tettek, hogy az istenért hagyjam ott, mert az kell a
parasztoknak. "Ez az éretlen alma? - kérdeztem el-
csudálkozva". "Igen; gondosan összeszedik és mustot
sajtolnak belőle." Csakugyan, többször láttam azután,
hogyafalubeli gyermekek és asszonyok kijárnak az
utakra, ösvényekre, éber szemmel, fáradhatatlan kézzel
összegyűjteni a lehullott gyümölcsöt. Semmi sem vész
kárba. Nem kell-e ily népnek vagyonosodnia, mely
értékesíteni tudja a lehullott gyümölcsöt is, amiről mi
semmibe vevő tekintettel fordulunk el s viszont a drága
bort állandóan megvonja magától?

E megjegyzés csak egy kis önkéntelen kitérő.
Igazi célom az, hogy leírj am azt a szép tartalmas életet,
amelyet e kis falu paróchiáján én is átéltem. Hogy
teljes képet adhassak, előbb be kell mutatnorn az egész
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papi családot. A ház feje, a lelkész úr, - der Herr
Pfarrer - még aránylag fiatal ember; komoly, de hiszen'
ez együtt jár fenséges hivatásával. Egész megjelenése
arra vall, hogy méltó képviselője annak a munkának,
amelyre elküldetett. Családi körben azonban jókedvű,
tréfaszerető s minden családtagnak jut nemes lelkének
derűj éből egy-két sugáro Jutott nekem is bőven, hisz
engem is gyermekének tekintett. Feleségének, a Frau
Pfarrernek valamennyi Iebilincselő tulajdonságát el sem
mondhatom. A kedves, szelíd, okos feleségnek, áldott
lelkű anyának hódító mintaképe. Minden elejtett sza-
vából jóság árad; tekintetéből leírhatatlan kedvesség.
Egyetlen heves, haragos, dorgáló szót nem hallottam
ajkáról, pedig talán lett volna rá oka; szeretete, türelme,
szelídsége kifáraszthatatlan. Oly csendes, áldásos, bol+.

dogító aző egyénisége, mint a májusi napfény, hogy
önkéntelen bizalommal közeledik feléje mindenki, a
parókia egész háznépe, a falu apraja-nagyja, a vélet-
lenül bevetődő idegen. Csakis ilyenek lehettek a régi
papnék, a kikröl nemzedékek hagyománya szól áhítatos
tisztelettel. O nemcsak övéinek gondos szerető anyja,
hanem férje egész gyülekezetének is, amelyből minden
kis gyermeket, minden sír felé roskadó öreget, beteget
és megtévedtet ismer, gyámolít, tettel, tanácscsal, jó
szóval, enyelgő tréfával. Kiadta lelkébe azt a bölcses-
séget, hogy mindenkihez éppen azzal a szóval fordul,
ami szívét megfogja? Csoda-e, ha ily anyának csak
derék gyermekei vannak? Ez öt gyermek -- az én
nyári testvéreim - valóságos dísze a papi háznak, sőt
az egész falunak. Természetök inkább komoly, mintha
ők is éreznének valamit atyjuk hivatásának terhéből,
de azért a vidámság nem volt száműzve a fedél alól
és a komoly, hasznos foglalkozás közepett naphosszat
jókedvüek voltunk. A ház levegője kívánta meg, hogy
minden munkát jó kedvvel végezzünk. A családot két
leánycseléd szolgálja, mind a kettő a papné neveltje.
Nagy kitüntetés az, ha valaki a parókia árnyékába
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kerülhet és kifogástalan munkával, megnyerő viselke-
déssel igyekszik meghálálni. Mind a kettő már 6-8 év
óta lakik a papi födél alatt.

A falu kocsin másfél óra járásnyira esik a legkö-
zelebbi várostól. Intelligenciája mindössze pár család:
a- lelkészéken kívül az orvos és neje még két fiatal
nőtlen tanító. "Hogy lehet itt élni minden szórakozás
nélkül bezárva egy völgybe! Igy kiáltana fel a nagy-
városi ember, akit minden nap új élvezet és szórakozás
vár. De oly két hónap után, ami nékem osztályrészül
jutott, velem együtt ezt mondaná, hogy itt nyílik csak
igazi élet, amelynek a hivatásért való öntudatos lelke-
sedés ad tartalmat és színt.

Felső-Ausztriában jelenleg nagyon gyér az evan-
gélikus lakosság . Valaha máskép volt, de az ellen-
reformáció erőszakkal vagy kivándorIásra vagy meg-
hódolásra, áttérésre kényszerítette Luther híveit. A mi
falunk öOO lakosa közül alig egy ötödrész volt evan-
gélikus; a szomszédos falvakban még kedvezőtlenebb
az arányszám. Természetes, hogy egyházat több falu
népe szövetkezve, nagy áldozatkészséggel tud csak
fenntartani. Ami lelkészünknek mintegy 800 híve
57 községben elszórva él. A templom elég nagy, van
jó orgonája, szép kórusa ; vasárnaponkint 350-400,
ünnepnapon 500 az egybegyűlt hívek száma, pedig
némelyikök három órai út árán jut el az Isten házába.
Az istentisztelet 8 órától 9-ig tart, az után az egész
lelkészcsalád hazasiet, hogy a látogató híveket fogadja.
A vasárnap délelőtt a hívek látogató ideje. A messze
földről jöttek elmondják ügyes-bajos dolgaikat, tanácsot,
s útbaigazítást kérnek lelki vezetőjüktől. A férfiak a
lelkész, az asszonyok, leányok pedig a papné körül
gyülekeznek. Ami jó papnénk mindenkinek ismeri hely-
zetét, örömét, gondját; kikérdezi őket gyermekeikről,
számon tartja elmult betegségeiket, tanácsot, orvosságot
is ad. annak, aki rászorul. De egy sem jön üres kézzel.
Egy-egy pár csirke, kacsa, Hba, kosár tojás, kerti remek,

"
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óriás karfiol, finom saláta, új burgonya szokott ilyenkor
a kamrába vándorolni. Ki boldog dicsekedéssel, ki szé-
gyenlős mosolygással, de valamennyi jó szívvel hozza,
amit a papi családnak szánt meglepetésül. Nem csak
szíves, jól eső köszönet érte a viszonzás; megnyílik a
csodapapné kincses szekrénye, amiben meleg kötött-
szövött kabátkák, harisnyák, köténykék, sapkák, játé-
kok, bibliai jelmondatos fali táblák vannak felhalmozva
s minden hívő, minden keresztelésre hozott újszülött
megajándékozottan távozik a lelkészlakból. A papné
neve, egyénisége észrevétetlenül belekapcsolódik minden
hívő életébe. Ebéd után a lelkész az ifjúsággal tart
istentiszteletet, amely bibliamagyarázatból és kateki-
zálásból áll. A legapraját pedig a papné gyűjti egybe
az iskolába egy kis mcsedélutánra ; bibliai történetek et
mond el a mesék közt, ki nem feledve az oktató tanul-
ságot; rövid imádságokra, énekekre, komoly és tréfás
versekre tanítja őket. Ily módon gyökerezteti meg s
érleli törvénynyé lelkökben azt a gondolatot, hogy
egyetlen vasárnapnak, ünnepnek sem szabad lealkonyod-
nia lelki haszon, belső gazdagodás, épülés nélkül.

Igy nevelik a lelkészék együttes erővel, k özös ön-
feláldozó munkával híveiket. A nyáj és pásztor együtt-
élését, elszakíthatatlan kötelékét megmagyarázza az a
körülmény, hogy 300 év óta mindig ugyanaz a csahid
adott lelkészt a falunak. Sem a gyülekezet, sem a
család nem lett hűtelen a nemzedékek sora előtt kötött
régi szövetséghez. Mily megható az, hogy az egymás
után következő lelkészek mind ugyanazon fedél alatt
születtek, ugyanazon templom ban prédikáltak s ugyan-
azon temetőben találtak pihenést. Ez a régiség, ez a
három század Isten országának szolgálatában, e meg-
szakíthatatlan nemzedékrend igazabb dicsőség a hódító
s uralkodó családok ünnepelt dicsőségénél!

A hívek távol és szerteszét lakásának is van jó
oldala. A lelkészék ugyanis két év alatt végig látogatják
a gyülekezet 180 családját. Az egyháztagok féltékeny
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gondossággal tartják számon e látogatásokat s fájó
neheztelés támadna, ha valamelyik család véletlenül ki-
felejtődnék. A helybelieket egy-egy délutáni séta alkal-
mával látogatja meg; a vidékiekhez egész családjával
elrándul és pedig gyalogszerrel. Napkeletkor, néha hajnal-
hasadtakor felkerekedik az egész papi család s útnak
ered. Az ösvény bájos vidéken, erdők-retek közt vezeti
vidám vándorait. A jókedvű beszélgetést néha dal váltja
fel. Napsugár, virág, patakzaj, madárcsicsergés alkotja
útjuk költői elemét, - de a jó pásztor a költészetet
hasznos időtöltéssel párosítja. Gombát, málnát, földi-
szedret szednek (családja kitünő ismerője a mezők s
erdők kincseinek), eprésznek, mezei virágokból gyö-
nyörű csokrokat kötnek s megrakodva térnek estennen
haza. Játszva tesznek meg néhány órányi gyalogutat,
mert minden percnek megvan a maga öröme. Derék
dél lett, mire benyitottunk egyik .,hívünk" vendégsze-
rető hajlékába. Természetesen nagy az öröm s "apró
marhanyáj közt van szörnyű ítélet". Egy óra mulva
készen az ízletes ebéd. Addig a lelkész a férfiakkal, a
papné az asszonynéppel ül össze beszélgetni; a fiatalság
pedig a kertet és baromfiudvart veri fel. A hívők álta-
lában jómódúak; akad, akinek pár százezer korona
értéke van. Ebéd után folytatják az utat, mert egy
nap alatt több családhoz kell beszólni, s mire a völgyre
reáborul az alkonyat, fáradtan, de egy derűs, kedves
emlékű nap enyhe hangulatával hajtjuk álomra fejünket.
Sohasem fogom elfeledni, mint teszi a kiváló lelkű apa
egész családját ilyen módon dicső hivatása részesévé,
munkatársává.

A lelkésznek ezenkívül még ezer gondja van.
Ő az árvaatya, a gyülekezet minden ügyének intézője,
a pénzügyek számvevője s akinek valami félteni való
írása van, az ő Wertheim-szekrényében pihen gondos
őrizet alatt. Van egy forró vágya: tanácsházat szeretne
építeni gyülekezetének. Evek óta folyik rá a gyűjtés;
a lelkész családja is buzgón résztvesz benne. E nyáron
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ünnepelte lelkészi szolgálatának 25 éves jubileumát.
Ez örömünnepen gyermekei, hogy atyjuknak igazi
örömöt szerezzenek, saját kis megtakarított pénzükból
(beletudva az édesanya segítségét is) 25 picinyke
tégladarabot adtak át családi ünnepély keretében.
Minden piciny tégladarabban egy-egy arany volt elrejtve,
hogy építő téglái legyenek atyjok legforróbb óhajának,
a tanácsteremnek. Nem gyönyörű, lélekemelő példája-e
ez az együttérzésnek, a családi szellem éltető hatal-
mának?

A hétköznapok rendjét a különböző családi! ese-
mények teszik változatossá: keresztelés, esküvő, temetés.
A lelkészcsalád hívei örömében, bánatában egész lélekkel
résztvesz. Megjelennek a lakomán is, amelyeket a hely-
beli vendéglőben tartanak, noha olykor terhükre esik.
Temetések után is összegyűlnek s a megholtnak életéről
beszélgetnek komoly hangulatban. De e szokás már
kiveszőben van. A hideg téli idő új feladatot ró vál-
laira. A messze vidékekről egybesereglett iskolásgyer-
mekeknek, akik délre nem térhetnek haza, a lelkészné
napról napra 70-80 porció levest főz, amelyet az átfázott
gyermekek a parókia udvarán és folyosóján költenek el.
A felnőtt leányokat hetenként kétszer gyűjti maga köré
lakásán. Körülülik az ebédlőasztalt s varrásra, egyéb
finomabb kézimunkára tanítja őket, vallásos énekeket,
világi dalokat dúdol velök. Ugyancsak a papné révén
fizet elő a fiatalság egy csomó kis újságra, amely
számonkint 2 fillérbe kerül. Nem csupán kicsztja a
friss újságót köztük, de megbeszéli velük az olvasott
anyagot is, kikérdezi őket, magyarázgat, utat mutat
a további művelődésre. Ez oktatás, foglalkozás révén
a leányok továbbra is az ő leányai maradnak, asszony-
korukban is lelki vezetőjüknek, legfőbb tekintélynek
tartják azt, aki ifjúkoruknak hűséges, bölcs tanács-
adója volt.

Bizony a papék magánya nem unalmat, hanem
állandó munkát jelent. De emunkában gyönyörűség
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van. Aki embertársaiért akar élni, az a föld bármely
zúgában talál munkát s ez a munka nem csupán a
képzelhető legnemesebb hivatás, de egyúttal a leg':"
igazibb gyönyörűség is. Ezt ezen a nyáron tanuItam
meg e lelkészpártól, mert szemeim előtt folyt le áldásos
életük minden napja. Belső életük megfelel külső hiva-
tásuknak; "Ora et labora" - az ő családjuk jelszava.
A munkásság sokkal inkább betölti az ő életüket, mint
a mienket itt Budapesten. Üres óránk nem volt egyetlen
egy sem, a fiúk is dolgoztak valamin, egyikük fel-
olvasott, de tétlen kezet egy percre sem láttam soha.
A lelkész és fiai munkálják meg a nagy konyhakertet.
Mily édes tudat lehet az, hogy verítékükkel öntözték
a veteményt, amely asztalukra került. Ha egy budapesti
zsuron ülök s az összes kezek tétlenül ölbe téve pihen-
nek, - jaj, nem szeretném, ha a Pfarrerék látnának
bennünket!

Esti 7 óra van, a szorgalmasan, kellemesen töltött
nap után vidám tréfa járja, kacagunk, zajoskodunk.
Egyszerre megcsendül az esti harangszó, elnémul a zaj,
mindnyájunk keze imádságra kulcsolódik; a legkisebbik
csendes hangon rebegi el az esti fohászt, amelynek
mondatait gondolatban követjük. Magunkba szállva
hallgatunk. Lelkünk ihlettel telik meg s odaszáll a
magasba, a felséges Istenhez, aki mindenütt jelen van,
az imádkozók s az ártatlan szívvel játszók közt egy-
aránt. A vig percekben is utat talál e kedves család
szívéhez a hálaadásra hívó szózat, mint ahogyavirágos
rétre este leszáll a harmat s reggelodaveti sugarát a
nap. Vacsora után, reggeli előtt az egész háznép
összeül a nagy asztal körül, természetesen a cselédség
is. A lelkész úr rövid vallásos elmélkedést mond, reggel
áldást kér a kezdődő napra, este hálát ad az elbúcsúzott
napért s a mennyei atya oltalmába ajánlja egész háza
népét. gyülekezetét, mindazokat, akik ez oltalomra
rászorulnak s utána óhajtoznak. Egyikünk zongorához
ül s mindnyájunk ajkáról egy szívvel felzeng az ének.
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Mondhatom, a legcinikusabb lélek sem tudna ellentállni
e felemelő hangulatnak, annak a tiszta vallásos áhitatnak,
mely e kis körben él. Nem kirakati érzés ez, a nagy
világnak szánt látványosság, hanem természetes, üde
hajtása lelkük fájának, mely a magány dajkáló gondja
alatt hatalmas virulásnak indult.

Igy mult el nyaram s érzem, hogy egész életre
szólő értékeket gyűjtöttem magamnak. Emlékeket és
hangulatokat, amelyek derűs fényt sugároznak lelkembe.
Hogy életünk terhét békén viselhessük, erőre van szük-
ségünk; ezt az erőt egyedül a vallásos gondolkodás
és érzés adhatja meg. A hit az egyetlen erő, mely
véget vethet a nyugtalan tépelödésnek, elcsendesiti a
küzdelem disszonanciáit. A hit megbonthatatlan har-
móniát plántál a lélekbe és e lelki harmónia az élet
rejtélyének egyetlen megoldása.

G. L.

Ösvény II. évi. 9



Hazatérve.

Elhagytam a bérces vidéknek
Komor fenségű árnyait ...
Utánok vágyva rónatájam
Unott lélekkel hagytam itt.
S most visszatérve, mégis ím
Felém mosolygnak berkeim,
Köszöntnek kertek, rétek, erdők
A róna nyájas térein .

.
Óh mily varázsos a veröfény,
Mely itt alant, fent elterül!
Sugárözönben úszik ég, föld,
Bokrok, vetések s fák körül.
Füvek s virágok levelén
Vakítőn csillog, rezg a fény
S az elmosódó messzeségben
~ündérkáprázat int felém.

Járok-kelek gyors, könnyű lábbal,
Nem gátol szikla, meredek.
Forró a nap, de hűs a' szellő,
Mely nyájasan körüllebeg.
A nyárfa is árnyába int,
Hajlong az ág, a lomb legyint,
Ezer kéz mintha integetne:
Isten· hozott, itt vagy megint!
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A bércek közt erdők borúja,
Itt mindenütt derű, mosoly.
Egekbe törnek a hegyormok,
Itt földhöz az ég lehajol.
Mi színig tölti a szívet,
Csodálat ott, itt szeretet,
Örök harc tombol a magasban,
Itt béke leng a táj felett.

Szabad sík földnek éke, bája,
Bocsásd meg gyengeségemet,
Ha bármikor csak gondolatban
Dőrén vétettem ellened!
Élvezve tündérbájidat,
Háláru jeléü! írn fogadd,
Mosolygó nyájas rónatájam,
A dalt, mely szívemből fakadt.

Torkos László.

9*



A pozsonyi új diakonissza-anyaház.

Mai képmellékletünk a pozsonyi diakonissza-, árva-
és kórház új hajlékát mutatja be tisztelt olvasóinknak.
A három szeretetházat közös hajlékban helyezte el a
pozsonyi gyülekezet. mert közös forrásból táplálkozik
és közös célt szolgál mindahárom, Kies helyen épült
ez a hatalmas épülettömb, A kápolnától jobbra huzódó
árvaház a régi kecskekapuról nevezett gyönyörű fek-
vésű és páratlanul gondozott evangélikus temető virá-
gos, illatos zöldjére és a márvány sírkövek, keresztek
néma sokaságára tekint. A kápolnátél balra huzódó
diakonisszaház szomszédja az állami polgári fiúiskola
egyszerű, de hatást keltő épülete. A kórház, az épület-
tömbnek balszárnya, mely képünkön nem látható,
magános kertek és virágzó szőlők magaslatairól kapja
amelengető napsúgarat és üdítő balzsamlevegőt. Milyen
vonzó hely munkás diakonisszák, szenvedő betegek,
serdülő árvák számára! Tágas helyen épült ez a három
szeretetház. Hiszen körülbelül két kataszteri hold
állott a gyülekezet rendelkezésére az első kapavágás-
kor. Évek hosszú sora óta bölcs előrelátással és a
pozsonyi polgárt jellemző higgadt megfontolással a
gyülekezet tulajdonát itt a kecskekapu szomszédságá-
ban egyre gyarapította. Az épület és kerítés közt
körülbelül 800 négyszögméternyi díszplánták ülteté-
sére alkalmas terület huzódik. A hármas célt szolgáló
épület maga 1200 négyszög méternyi területen épült.
Az udvar térfogata 1000, a játszótéré 250 négyszög
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méter. A gyümölcsös, melynek közepén a diakonisszák
régi nyaralója szerénykedik, 1800 négyszög méter,
míg a veteményeskert a felső lejtőn túl 4700
négyszögméter területtel bír. Ékessége a veteményes-
kertnek egy pár melegágya és üvegháza. Munkása a
gyümölcsösnek és konyhakertnek minden diakonissza,
minden árva, a lábadozó beteg meg éledő reménység-
gel gyönyörködik az apró és felnőtt munkásokban.

A mai árvaház különböző alapítványok egyesíté-
séből keletkezett. Az első alapító Hermann András
volt pozsonyi orvos, aki teljesen elárvult fiúgyermekek
számára 1762-ben 10,000 forintot hagyományozott.
Az árvaház, leányosztálya 1805-ben keletkezett Zech-
meister Ádám 24,000 forintos hagyománya alapján.
Megemlítendő még Royko alapítványa, amely jelenleg
168,975'50 K. Kezdetben magánházakban helyezték
el az árvákat, később együttesen bérelt helyiségben,
majd 1897, ill. 1898 óta a régi diakonisszaház föld·
szinti helyiségeiben. Az árvaháznak mai vagyona ingat-
lanával együtt 372,371'02 K, melynek kamataiból
körülbelül 50 árvát részesít teljes ellátásban. A képen
látható árvaház első emeletén a fíúk, második emeletén
a leányok vannak. A fiúkat egy diakonus, a leányokat
egy diakonissza neveli. A tálalőszoba mellett van az
ebédlő, mely dolgozóul is szolgál, emellett a diakonus,
ill. diakonissza szobája, végül a gyönyőrű szép háló-
terem. Az árvaház ügyeit egy .külön bizottság vezeti,
melynek élén a gyülekezet egyik lelkésze áll. Megem-
lítendő még, hogy az elmult esztendőben 25g0'4 K·t
adakoztak az árvaház céljaira.

A kórház abból a 2000 forintus alapítványból
keletkezett, melyet Posch András pozsonyi polgár
hagyományozott "szegény betegek" számára. A gyüle-
kezet még csak 1807 -ben rendez be egy kétágyas
betegszobát evangélikus szolgálók részére. A betegek-
ről fizetett ápolónő gondoskodik. Újabb alapítványok
és gyűjtések révén .31 kórház annyiTa bővül, hogy a



126 -TZ.

gyülekezet 1871-ben új hajlékot emel, melyben 20
beteget ápoltat. Egyes alapítványok azonfelül még
2 ágyat biztosítanak kereskedő alkalmazottak és tanu-
lők részére. 1891-ig, tehát a diakonisszák alkalmazá-
sáig fizetett ápolók és ápolónők állottak a kórház élén,
akik vendéglői koszttal élelmezték betegeiket. A mai
kórház képmellékletünknek nem látható balszárnya,
melyet csak egy áthidaló folyosó kapcsol össze a
diakonisszaházzal. A 22 ingyen- és 12 fizetőbeteget
diakonisszák ápolják. 1867 óta Tauscher Béla udvari
tanácsos, országgyűlési képviselő, volt tisztifőorvos
kezeli a betegeket önzetlen szolgálatkészséggel. Az új
viszonyok azonban megkívánták még egy orvosnak az
alkalmazását, úgy hogya kórháznak most 2 rendes
orvosa van. A kórház vagyona ingatlanaival együtt
287,662'98 K. Az elmult esztendőben 1023 K ado-
mány folyt be a kórház javára. Említenünk sem kell,
hogy a modern igényeket kielégítő benső berendezés
és a lélek szükségleteire is tekintő hasznos ápolás
igen jó nevet biztosít az ev. kórháznak. Itt tesznek
szert a betegápoláshoz szükséges elméleti ismeretekre
és gyakorlati) kiképzésre az anyaház összes diako-
nisszái.

A diakonissza-anyaház alapítása a mult század
kilencvenes éveire esik. A pozsonyi evangélikus hívek
látva és tapasztalva az irgalmas nővéreknek (nénék) a
betegápolás terén végzett készséges és önfeláldozó
munkáját, evangélikus ápolónők, diakonisszák alkal-
mazásának gondolatával kezdenek foglalkozni és csak-
hamar megbarátkozni. Freytag Viktor gyülekezeti lel-
kész behatóan tanulmányozza a szélesebb köröket
érdeklő kérdést. Korai halála után Ebner Gusztáv
hivatali utóda szerez lelkes híveket a diakonissza-ügy-

, nek, úgy hogy a gyülekezet 1890-ben hozott határozata
alapján 1890-ben két gallneukircheni diakonisszát hív
meg rendes szolgálatra. Kezdetben a gyülekezet körén
kívül alig akad egy-két lelkes barátja ennek a fontos
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belmissziói munkának. Anyagilag még csak támogat-
ják valahogy, de hajadonaink közül alig jelentkezik
egy-kettő, hogy e magasztos hivatásra készüljön.
Ameleghangú felhívásoknak alig van némi visszhangja.
Mondhatni, hogy a kiképzendő hajadonok a lehető
legszűkebb földrajzi területről indultak útnak és állot-
tak meg a primitív diakonisszaház kapuja előtt. Azaz,
hogy kezdetben nem is volt még külön hajlékuk a
diakonisszáknak, hanelll a gyülekezeti kórházban lel-
ték otthonukat. Itt nyílott meg számukra első munka-
terük. Számuk gyarapodásával a magánbetegek ápolá-
sára is vállalkoznak. 1892- ben a gyülekezet árvaházá-
nak vezetését szintén diakonisszáira bízza. Nő a piciny
mustármag! Sok az aratni való, de kevés az arató!
1895-ben a gyülekezet jótékonysági intézeteit közös
elvek alapján szervezi, hogy a szervezés e külső mun-
kájával is a benső fejlődés útját egyengesse. A dia-
konisszaház is rendes alapszabályokhoz jut, amelyek
értelmében annak vezetését a gyülekezet egyik lelkésze
veszi át, a gazdasági felügyelete külön feli.igyelőnöre
bízatik és az ellenőrző munkát külön bizottság végzi.
Vezető lelkésze az intézetnek Schmidt Károly Jenő,
míg felügyelőnője Rüdt Mária de Collenberg bárónő
lesz. E két név aztán elválaszthatatlanul hozzákapcso-
lódik az intézet csendes, minden hangos reklámot
kerülő, de annál biztosabban induló fejlődéséhez. Schmidt
még ma is vezeti erős kézzel és bízó hittel, de az elhalt
Rüdt helyét Hallwyl Ludvina grófnő tölti be. Első
főnöknője Obermeier Erzsébet bécsi diakonissza volt,
kinek nyugalomba vonulása után Billnitzer Matild fog-
lalta el a helyét. Már a diakonissza-intézet alapítása-
kor kifejezésre jutott az az óhaj, hogy az necsak a

. pozsonyi gyülekezetet, hanem az egész magyarhoni ev.
egyházegyetemet szolgálja áldásos munkájával. Ezt a

. célt nem is tévesztették szem elől a vezető körök
sohasem. Előmozdította ennek a nagy célnak megvaló-
sítását a diakonissza-ügynek biztos fejlődése és a
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nyomában fakadt áldás, mely az érdeklődök, barátok
és jelentkező hajadonok számát megsokasította. Egy-
másután keletkeznek az ország minden részében
diakonissza-állomások, melyek mindegyike egy-egy vilá-
gító lámpása a diakonissza-anyaháznak. Megnő az
áldozatkészség és az adományokat szívesen küldik az
enyhületet és vigaszt nyujtó anyaháznak, hogy meg-
erősödve minél hívebben szolgálhassa célját. A munka-
körök tágulása, az állomások szaporodása, a nőttön-
növő lelkesedés, a bőkezűen adakozó áldozatkészség,
a jelentkező hajadonok szép száma felbuzdítja a gyüle-
kezetet és a felbuzdulás hatalmas tetté válik, úgy hogy
1912. szeptember 23-án már új diakonisszaház alap-
kövét rakja le egyszerű ünnepség keretében. Kő kőre
kerül, Schmidt Gyula budapesti műépítő tanár, Lanb-
ner Károly nyug. pozsonyvárosi főmérnök, Feigler
Sándor pozsonyi építőmester és mindenekelőtt Baumler
J. A., gazdasági választmányi elnök derekas munkája
hamarosan tető alá juttatja és 1914. május hó 3-án
végbement fényes fölavató-ünnepély után átadhatta
rendeltetésének az isteni kegyelmet magasztaló, hálás
szívvel örvendező gyülekezet.

Igen, ünnepi örömről, a keresztyén ember örömé-
ről beszélt a fölavató-ünnepélynek nagy vendége, a
bajor prot. orsz. egyház fökonzisztóriumának elnöke:
D. Dr. Beezei Hermann. Beszéde az "Evang. Glocken"
kiadásában jelent meg és 20 fillérért kapható. A föl-
avató ünnepélynek felejthetetlen adománya ez a gyönyörű
beszéd. Tudomásunk szerint Dr. Baltik Frigyes püspök
tót nyelvre fogja fordítani. Különben a pozsonyi gyüle-
kezet gondoskodott róla,· hogy az ünnepélyen elhang-
zott összes beszédek Emléklapok alakjában legközelebb
napvilágot lássanak. Dr. Baltik ~Frigyes avatta föl az
új hajlékot meleg és közvetlen hangon; Gyurátz Ferenc
püspök mondotta a diakonissza-szolgálat magasztossá-
gát tárgyaló magyar beszédet ; Dr. Szeberényi Lajos
Zsigmond a krisztusi szeretet világhódító hatalmáról
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beszélt tót nyelven; Lic. Schmidt Károly Jenü meg a
hajlék udvarán az igaz keresztyén szeretetmunka
célját és forrását: a keresztet magasztalta német
nyelven. Estefelé pedig az intézet házikápolnáját
avatta föl a diakonisszák jelenlétében.

Az ünnepi örömnek az a feladata, hogy a mun-
kának csendes napjait bearanyozza fényével és a mun-
kának küzdelmes napjait áthassa megszentelő erejével.
A legfontosabb munkát ott végzi a diakonissza a
kereszt tövében a kápolna csendes falai közt, amikor
bűnös lelkéhez lehajol megfeszített Diakonusa, aki
lelkét eltölti kegyelmének minden áldásával. Fontos
munkát végez magános szobájában, ahol megint csak
Urát keresi, hisz akinek sok bűne bocsáttatik meg,
az igen szeret, már pedig neki a szenvedő, bűnös
emberiséget nagyon kell szeretnie. 25 ilyen magános
szoba sorakozik egymásmellé fönn a második eme-
leten. Ha mindegyike az imádság kamrája, akkor élő
víznek folyamai ömölnek majd minden egyes diako-
nissza-szobából. De gondoskodik az Ur a testről is.
Lenn a földszinten van a közös ebédlő, ahol az Úr
példájára az égre tekintenek és hálákat adnak a
mindennapi kenyérért. A központi fűtőkészülék jóleső
meleget áraszt mindenüvé, hogy barátságos szobá-
ban pihenhessen minden diakonissza, ha munkáját
abbahagyja. És ki tudná elsoroini mindazt, ami az
új hajlékban a testet-lelket felvidítja. Csak a lélek legyen
ép, Jézus legyen mindene, mert szent és kemény

. munka vár reá! Ez elmult esztendő munkáját a követ-
kező számok tükrözik. Az intézet szolgálatában álló dia-
konisszák száma a próbaéves-, feltételes próbaéves-nővé-
rekkel és növendékekkel együtt 66 volt. kik közül 37 az
anyaházban és 29 az anyaintézet 11 állomásán (Sopron
5, Eperjes 2, Kőszeg 2, Pinkafő ;), Lőcse 6, Locsmánd
2, Modor 1, Kézsmárk 2, Igló 2, Győr 2, Budapest
2) működött. A kórházakban 970 egyén ápolására
27,404 napot és éjszakát fordítottak, magánházakban
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507 személy részesült ápolásban 3200 napon és 3390
éjszakán, 7143 ízben látogatták meg a szegényeket és
betegeket, 112 árvát és 40 bennlakót láttak el, 38
iskolásgyermeket tanítottak, 349 gyermekre Jelügyeltek
és 247 hajadont és asszonyt füzérkékbe tömörítettek.
Vajjon kiről beszélnek ezek a számok'?! J ó munkát
végzett a diakonisszaház könyvtára is, amelynek 1913-ban
820w32 K forgalma volt és 124'1)1 K értékben külön-
féle iratokat ingyen osztogatott Itt említjük meg, hogy
a diakonisszaház első emeletén helyezte el a gyülekezet
az "Elhagyottak-Otthonát" amely 15 szobából áll,
Magános hölgyek és férfiak, akik az élet küzdőterén
magukrahagyatottan hasztalan várnak embertársaik
támogató szeretetére, itt húzódnak meg, hogya keresz-
tyén hit és szerétet áldásaiban részesüljenek. Külön
ebédlőjükben meghitt asztaltársaságot alkotnak, mely
régi otthonukat újítja meg emlékezetükben.

Áll az új hajlék! A vörösszínű és vöröstetejű új
diakonisszaház messze világít. Vajjon észrevesszük-e
fényét, meghalljuk-e hívó szavát: Jöjjetek és könnyít-
setek terhemen ! Háromnegyedmillió koronányi terhem
kétharmada még fedezetlen. Adjatok és néktek is
adatik!

Áll az új hajlék! A belőle áradó hitnek és sze-
retetnek hívó szava messze elhallatszik: Evangélikus
hajadonok jöjjetek és legyetek Jézus szolgálói! Hisz
emlékeztek szavára: Ugy fényljék a ti világosságtok
az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiket
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat! Jöjjetek és vilá-
gítsatok, mert sokan vannak, akik nem dicsőitik az
Atyát!

-tz,
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Jézus Krisztus és a történelem.

A jelenkor vallásos és szociális mozgalmai között Jézus
történeti alakja hovatovább fokozódó jelentőséget nyer. Azon-
ban bármennyire igyekezett is a theológia minden rendelkezésre
álló tudományos eszközzel Jézus történetiségét minden két-
séget kizárólag igazolni, nem akarnak elnémulni azok a
kísérletek, melyek Jézus létezését és a keresztyénségnek a
létrejövetelét a legendák világába próbálják iktatni. Napról-
napra támadnak a legképtelenebb elméletek és igyekeznek
híveket szerezni. Ennek oka könnyen érthető. A keresztyénség
ugyanis Jézus személyévei áll vagy bukik, azért támadnak az
ellenkező világnézetek hívei oly fáradhatatlanul Jézus ellen,
mert az ő örökkön élő személyiségét érzik annak a szik-
lának, melyről minden ékesszólásuk tehetetlenül visszapattan.

Hozzánk eme külföldön tomboló küzdelemnek legfel-
jebb egyes hullámai jutottak el. Annál nagyobb örömünkre
szolgál, hogyaközelmultban két rövid, de igen tartalmas
tanulmány jelent meg magyarul, mely noha elsősorban a szak-
emberekhez fordul, mégis a nagyközönség előtt is érthető
formában tájékoztat e nagy és bonyolult kérdésről, miért is
e két, egymást némileg kiegészítő dolgozatra szeretettel fel-
hívjuk e folyóirat olvasóközönségének a figyelmét is.

A nagyobbik tanulmányt "A keresztyénség előállása/'
címen (Debrecen, 1913. 59 lap. Ára 1 korona) dr. Lencz Géza
írta, az elönyösen ismert, kiváló theológiai író, akinek ez ,a
munkája is magán viseli szerzőj ének őszinte keresztyén hitét,
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szilárd, pozitív meggyőzödését és bámulatosan gazdag szak-
tudását. Fókérdése az, vajjon mondható-e a keresztyénség
szinkretisztikus (kevert) vallásnak? A felelet megadása cél-
jából pedig sorban tárgyalja Jézus életét, a keresztyénség
tanait és a Megváltó személyét. Az első szakaszban először
azokkal a megfejtésekkel foglalkozik, melyek Jézus létét
egyszerűen tagadják, vagy jelentőségétől megfosztják és az
ókori, közelebbröl a római állam társadalmi és egyéb kultúr-
viszonyaiból akarják megmagyarázni a keresztyénséget. (Kép-
viselői e nézetnek: Bauer, Kalthoff, Kautsky, Maurenbrecher.)
Másodsorban azokról a kísérletekről szól, amelyek vallas
történeti, különösen babyloni, perzsa és indiai analógiákat
keresnek Jézus életének megfejtésére (Smith, Lublinski,
Jensen, Zimmern, Gunkel, Drews stb.). E pontban világossá
lesz előttünk, hogy mennyire nincs szükségünk Jézus életének
megértésénél a sok mondvacsinált analógiára. A második sza-
kaszban arra a kérdésre felel, hogyakeresztyénség mennyi-
ben halad régi nyomokon és mennyiben hozott újat? Itt
mélyrehatóan bizonyítgatja a keresztyén isten fogalomnak,
továbbá az erkölcsi életre vonatkozó és az Isten országáról
szóló jézusi tanoknak minden más hasonló vallásos képze-
tektől különböző voltát, bár idegen hatásokat a keresztyénség
későbbi fejlődésében elismer. Végül a harmadik szakaszban
foglalkozik a szerzö a Jézus személyére vonatkozó állítások
cáfelásával és kimuratja Jézus személyiségének egyetlenségét,
szemben a többi vallásalapítóval "ő (= Jézus) nemcsak a töké-
letesebb útat akarta megmutatni az Atyához, hanem egyúttal
maga szerezte meg a váltságot is övéi számára".

Szimonidesz Lajos derék tanulmánya (Élt·e Jézus? külön-
lenyomat a "Theológiai Szaklap"-ból 1913. 33 lap. Ára ?)
targyáhál fogva szükebbkörű, de ebben a körben: biztos iro-
dalmi tájékozottsággal,' világos érveléssel, helyes I ítéléssel
mozog és teljesen megfelel az elébe tűzött feladatnak, kiemeli,
hogy Jézus történetisége az a gránitalap, melyre a theológia-, ,

tudománynak állnia kell, hogy a függő kérdéseket megoldja.
Ismerteti Kalthoff, Promus, Bousset, Gunkel s mások nézeteit,
de különös részletességgel Drews Artúr támadását (Die Chri-
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stusmythe), aki azt akarta bebizonyítani (de csúfos kudarcot
vallott), hogy volt egy J é. us nevü isten Krisztus előtt, ille-
tőleg hogy Jézus nevű ember nem létezett, hanem, hogy az
egyházi érdek egy mitológiai alakból költött történeti sze-
mélyt, Drews légbölkapott állításait Soden szedte széjjel;
cáfolatát szerzőnk behatóan ismerteti. Végül munkája befe-
jező részében közli Jézus történeti létezésének bizonyítékait.
Megállapítja, hogya Jézus-hit három főalakulata a "történelmi
Jézus", a "mitikus Krisztus" és "Jézus, s ,Krisztus". Mind-
három Jézus-képnek egyazon forrása van: az újszövetség;
"az igazi ellentétek tehát nem a történeti tények megisme-
résének, hanem azok értékelésének terén keresendők".

A két érdemes dolgozat eredménye az, hogy a legújabb
támadások sem bírták Jézus történetiségét meqdorüeni. Törté-
neti tény, hogy Jézus oly célt tár fel előttünk, mely csak
annál jobban nó, minél inkább igyekszik az emberiség azt
megérteni. Ezért ne aggaszszon bennünket a Jézus történeti-
ségeért vivott küzdelem magvát alkoto vallási probléma
"hogyan lehet Jézus történeti voltát, mely a kritikának van
alávetve, összeegyeztetni azzal a feltétlen, örök jelentőséggel.
melyet a keresztyén emberiség Jézusnak tulajdonít", mert
bármit hozzon is fel a történeti kritika az evangéliumok Ú. n.
történeti hitelessége ellen, azt a tényt örökkétig fogják ez
iratok bizonyítani, hogy sohasem lépett az emberiség elé az
Isten szentsége és szeretete oly elevenséggel, mint Jézusban.
És épp ez a tény az, amelyre szükségünk van. T-i.

*
Tiimeqmozqalmak az alf6ldi parasztvárosokban. Iria dr.

Szeberényi Lajos z.s. Szeberényi ismét gyarapította érdekes
munkáinak számát. A parasztkérdésnek régi bu vára ő, a leg-
tájékozottabb magyar szociológusok egyike, aki bár az iro-
dalomban is jártas, nem ingadozó elméletek után indul, hanem
elsősorban saját megfigyeléseire és következtetéseire épít.
Szeberényi bent él a parasztmozgalmak kellő közepén, részt
vett a harcban is s így módja volt e mozgalmak természetét
megismerni, a tömegvezér természetrajzát megrajzolni. Nagyon
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sok érdekes adattal találkozunk benne, amelyekkel az alföldi
nép hiszékenységét s a tömegvezérek lelküsmeretlenségét, fele-
lótlen önzését rajzolja s a tömegvezetésnek mintegy törvé-
nyeit próbálja összeállítan. Egyet értünk a munka befejezésé-
vel, amidőn e népbetegségek gyógyításáról szól. "Külsö
törvények nem fogják letörni a demagógiát, - úgy mond,-
ha a társadalom továbbra is a tömegindulatok befolyása
alatt áll. A demagógia sohasem hatalmasodott volna el úgy
az alföldi parasztvárosokban, ha volna több erős egyéniség,
több önzetlen szeretet a köz iránt és több erkölcsi bátorság.
A fizikai bátorságnak kedvez az újkor. A testedzés a népis-
kolátói fel a gimnázium ig nincs elhanyagolva. Az általános
védkötelezettség még neveli a fizikai bátorságot. De az erkölcsi
bátorságra való nevelés a frázisok és üres jelszavak, a nagy-
zás és képmutatás e korszakában mintha teljesen el volna
hanyagolva. Így aztán a vakmerö emberek munkája könnyü
a hagyomány, a tisztesség, a régi nemes célok lerontásában,
a társadalmi béke lerombolásában és a felforgatásban. Igasi
ellenmozgalom szemben az önzö alapon felépült tömegmozga-
lommal az egyén megerősödése, értékének öntudatossága -
és az önzetlenségre, erkölcsi bátorságra való nevelés".

Megértjük, hogy Szeberényi nevekhez Hem fűzi meg-
figyeléseít. Azonban ily mozgalomnak lelkét mégis, azt hisz-
szük, történelmi munkában, élet- vagy korrajzban lehetne
leginkább megértetni s elemeire felbontani. A tömegvezérek
nagyon emlékeztetnek egyes renaissance-alakokra, akiknek
egész lelkét az egyéni érvényesülés tölti be s akik életükkel
tükrözik korukat. Reméljük ily-fajta munkára sem kell vár-
nunk sokáig, hisz irodalmunk minden esetre sok értékes
adalékot szolgáltat a néplélektan számára. A könyv Kókai-
nál jelent meg sára 1 K 50 f.
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Kajlós Keller Imre: Dr. Böhm Károly élete és
munkássága.

Három kötet. Besztercebánya, 1913. A Madách-társaság
kiadása. A három kötet ára 36 korona. (1. k.: 410; II. k.:
350; Ill. k.: 265 lap.)

Bizonyos jóleső önérzet dagaszt ja keblünket, mikor
elgondoljuk, hogy a legnagyobb magyar filozófus, kinek nagy-
sága "nőttön nő, amint térben és időben távozik", kinek em-
lékét nem a kegyelet, ezrek hódolata és tisztelete, hanem
halhatatlan müvei őrzik, a mienk volt, dicső fia ev. egyhá-
zunknak, amelyre az mindenha büszke lehet. Böhm ugyan
sohasem volt az, amit felekezeti embernek neveznek, legke-
vésbbé volt az élete fénykorában, mégis merjük azt állítani,
hogy azok között a tényezők között, melyek e nagy szellem,
e filozófiai lángelme fejlődésére hatást gyakoroltak, helyet kér
az a lutheránus légkör is, melyben élt és nevelkedett, azok-
nak az iskoláknak ősi protestáns tradiciói, amelyekben tanult
(Besztercebánya, Pozsony) majd pedig tanított (Pozsony, Buda-
pest), amint munkái tagadhatatlanul magukon viselik a protes-
táns szellemi szabadság bélyegét.

De irígység nélkül valljuk meg azt is, hogyelsősorban
nem a mienk volt, vagy nemcsak a mienk, hanem a magyar
tudományé, a magyar filozófiáé, a magyar kultúráé. Voltak
régebben és vannak ma is kiváló filozófusaink, de ő az első,
aki ó'nálló filozófiai rendszert alkotott és ezért követeli magá-
nak jogos jutalomként az egész nemzetnek hálás elismerését.

A besztercebányai ~Madách-Társaság" ezért igen helye-
sen tette, hogy a fenti monumentális müvet bocsátotta ki
avégből, hogy Böhm Károly eszméit megismertesse a magyar
nagyközönséggel. A mű létrejövetelében Böhm hálás tanítvá-
nyain és tiszrelóin kívűl oroszlánrésze van Kajlós (Keller)
Imrének, a Madách-Társaság tiszteletbeli alelnökének és a
mezőtúri áll. felsőbb leányiskola igazgatójának, aki semmi
akadálytól vissza nem riadva buzdított, írt, serkentett addig,
míg elérhette, hogy a mű - az eredetileg kitűzött határidőnél
jóval későbben - megjelenhetett. Hogy milyen óriási munkát
végzett a szerkesztő, bizonyítja az 1. kotetben. foglalt terje-
delmes életrajz, mely a történetíró hivatottságával és a lélek-
ismerő finomságával van megírva. A fáradhatatlan szerkesztő-
től adott életrajzon kívül még öt, Böhm életére vonatkozó
cikket találunk e kötetben: dr. Králik Lajos (t), dr, Bokor
József, Kónya Sándor, dr, Schneller István és egy ismeretlen
tollából. Legmeghatóbb a gyermekkori barát, az azóta már
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szintén örökre eltávozott Králik Lajos megemlékezése és
Schnellor gyászbeszéde.

A II. kötet általános keretben foglalkozik Böhm filo-
zófiai munkásságával. Kónya Sándor azokat a köveket hordja
össze ("NB. elszórt eszméi rendszere felépítéséig"), amelyeken
Böhm hatalmas koncepciója: "Az ember és világa" felépült.
Tankó Béla Böhmnek Kanthoz való viszonyát ismerteti, a
többi négy cikk pedig "Az ember és világa" négy kötete
alapján készült. (I. Dialektika: Endreffy János és Gáncs Ala-
dártól. II. A szellem élete: dr. Varga Bélától. Ill. Axiológia:
dr. Ravasz Lászlótól. IV. A logikai érték tana: dr. Bartók
Györgytől.) .

A Ill. kötet Böhm filozófiajának egyes speciális ágait
tárgyalja, illetőleg azokat az indításokat, melyeket Böhm rend-
szere az egyes tudományszakoknak ád. Az e kötetben talál-
hatócikkek a következők: 1. Vallásos világkép és életfoly-
tatás, dr. Mákkai Sándortól. 2. A matematika ismeretelméletei
alapjai, Ágai Lászlótól. 3. Böhm filozófiajának pedagógiai
jelentősége, Tankó Bélától. 4. A torténeleni megértése, Mákkai
Ernötöl. 5. Böhm és a természettudományok, dr. Apáthy Istvántól.
6. A nyelvtudomány ismeretelméleti vizsgálata, Csűri Bálinttól.
Egy rövidke cikkben dr. Kristóf György a Biihm és Madách
között kimutatható szellemi rokonságról beszél. Már ebből az
áttekintésból is kitüuik, hogy az egyes cikkek (különösen az
utóbbi kötetéi) inkább a szakférfiaknak szólnak, mint a nagy-
közönségnek, mely ilyetén mélyebb filozófiai iskolázottsággal
a legjobb akarat mellett sem rendelkezhetik. Reméljük azon-
ban, hogy e tartalmas kötetek mégis indítást fognak adni
Böhm megértésére, a vele való foglalkozásra és rendszerének
továbbfejlesztésére, mely utóbbi feladatra persze elsősorban
az ő kiválobb tanítványai vannak hivatva. Bizonyos egyébkent,
hogy népszerű a szó közönséges értelmében Böhm tana nem
igen lehet, mert nagy gondolkodónk oly régiókba emelkedik,
ahová csak az igazán müveltek követhetik. A Madách-társa-
ság így is büszke lehet a nagy anyagi áldozatokkal elért
eredményre és vállalkozása a tehetősebb magánosok és iskolai
meg nyilvános könyvtárak buzgó támogatását érdemli. Böhmre
és .rendszerére egyébként alkalomszerűen még visszatérünk.

Sz-n.
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A Luther-Társaság 1914. évi közgyülését

Dobsinán,

a felvidék e régi, fényes multúevang. gyülekezetében
augusztus hó 22-én és 23-án tartja. A tagok köz-
gyűlés után résztvehetnek az 1614-iki szepesváraljai
zsinatnak aug. 25-iki emlékünnepén.

Meghívót és részletes tájékoztatót a Luther-Társa-
ság főtitkára, Majba Vilmos budapesti lelkész küld szét
a tagoknak,
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