
II. ÉVF. 1914 SZEPTEMBER· 3. FÜZET

1--------
TARTALOM ÉS EGYÉB TUDNIVALÓK A BORÍTÉK BELSÖ OLDALÁN OLVASHATÓK

.V

ÖSVÉNY
JÁNOS EV. 14, 6

A LUTHER'-..T ÁRSASÁO FOLYÓIRATA

SZERKESZTI

KOVÁCS SÁNDOR
THEOL. AKAD. TANÁR

Megjelenik évente négyszer:
március, június, szeptember és december hóban.
Ára egész évre 4 korona. Egy szám ára 1 korona.
A Luther-Társaság tagjai évi illetmény fejében kapják.

BUDAPEST
HORNYÁNSZKYVIKTOR cs. ÉS KIR. UDV. KŐNYVNYOMDÁJA

1914

. -



TARTALOM.

Oldal
Imádság . . . . . . . . . . . . 137
Szent háború. (Sz.). . . . . . . . . 141
A protestáns unióról. Dr. Masznyik Endre 145
Kierkegaard. Szeberényi Lajos Zs. . . . 162
Győry Vilmos, mint vallásos költő. Dr. Sziklay_ Ferenc 176
n. Petrőczy István és Révay Erzsébet levelei. XV -XIX. -. 183
Pósa Lajos énekeiből. . . . . 193
A diakonissza. Larnpérth Géza . . . . . 195
SZEMLE: Egyházunk és a háború . . . . 197

Á Luther-Társaság jóakarói. Majba V. 198
Értesítés a népirat-pályázatról 200

KÉPMELLÉKLET: S. Kierkegaard arcképe.

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

Az "Ösvény" kiadóhivatala Hornyánszky Viktor kiadó-
hivatala (Budapest, V., Akadémia-utca 4), mely az elmaradt
vagy póstán elkallódott számokat pótolja, még pedig a meg-
jelenést követő hónap végéig díjtalanul, azon túl az illető
szám árának megtérítése mellett.

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







IMÁDSÁG.

Felséges Isten, mennynek, földnek Ura, Sze-
relmes Atyánk a Jézusban! Alázatos szívvel boru-
lunk le előtted, aki életünk teremtője és zarándok-
útunk hűséges igazgató istene vagy. Kihez fordul-
hatnánk, mint Te hozzád, aki végetlen céljaidat
erőtelenségek által munkálod, mi gyarlók és esen-
dők, akik a te erőd nélkül omlott porrá válunk
és eloszlunk, mint a pára és a füst. A te örök
szerelmed lehellete hívott bennünket életre, elfogy-
hatatlan" gondviselésed táplált, a te bölcs tekinte-
ted vezérelt utainkon, a te erős kezed tartott az
örvények és szakadékok felett, hogy meg ne bot-
lanánk, hanem a te csodás hatalmad, kimeríthetet-
len jóságod élő tanuivá nevelődnénk.

Szent és fürkészhetetlen akaratod bocsátotta
reánk a háború ostorát. Megvalljuk Atyánk, hogy
kegyelmed áldásaira gyakran méltatlanokká let-
tünk. Tetszésed ösvényéről eltávoztunk s szívün-
ket megtöltöttük e világnak szerelmével. Te min-
den reggel megújítottad rajtunk hűségedet, mint a
rét liliomain a harmatot és mi, hálátlan gyerme-
keid minden napon, amelyre felvirrasztottál, meg-
újítottuk rajtunk való búsulásodat. Elfordultunk a
te szent igéd vezérletétől, szent Fiad, mi édes meg-
váltónk példájától; lelkünkről letöröltük a te szent
képedet és hasonlatosságo dat. Oltárodat megfertőz-
tettük konok testvéri gyűlölködésseI, feledve, hogy
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életünk puszta árnyék s egyetlen lehellet semmivé
teszen, mihelyt úgy akarod.

Könyörgünk hozzád, megbocsátásnak, szere-
tetnek Atyja, ne nézd vétkeinket, amelyekkel Fel-
ségedet megbántottuk, nézd inkább irgalmasságo-
dat, nézd szívünk alázatát, nézd lelkünk hitét,
amelylyel hozzád folyamodunk és megsegítő kegyel-
medet kérjük. A te szent neved dicsőségéért, a te
isteni országod eljöveteléért, a te mindenható sege-
delmedben bízva indultunk harcba, hogya te örök
törvényeid uralkodjanak mind a föld végső hatá-
ráig. Aldd meg Atyánk szerelmedből áldozatunkat,
áldd meg a sereget, mely a te szeretet-evangyélio-
mod meggyalázói ellen harcol s ahova lép, a te
szeghetetlen törvényed, a te szent akaratod ural-
mát plántálj a a földbe és szívekbe. Aki bujdosó
Izraeledet kihoztad a szolgaságnak házából és ten-
geren, sivatagon át, mint égő tűzoszlop vagy
árnyékvető felhő, elvitted apái földjére, hajolj le
szerelmedből hozzánk is, akik igazi világbéke után
sóhajtozunk. E te termő Kánaánod s szent igére-
ted igazi áldott földje után, amelyben sem önzés,
sem irígység, sem hatalomvágy nem lángol többé,
hanem minden szívek, minden népek boldog hódo-
lattal borulnak eléd, aki a szeretetnek megbocsátó,
de hatalmas istene is vagy. Jelenjen meg köztünk,
jelenjen meg ellenségeink, a Te ellenségeid között
is felvilágosító, meggyőző Szent Lelked, hogy
nem üres, pompázó szertartásokkal, nem oltáridon
alacsony számításból felhalmozott kincscsel, hanem
egymást szeretve, szent tetszésed szerint élve tisz-
telünk legméltóbb an , imádunk igazán Téged, örök
Istent. Légy velünk, hogy a te törvényid diada-
láért harcolva meg ne tántorodjunk, hívságos,
tőled távol álló, Lelkedtől meg nem szentelt törek-
vések hálójába ne jussunk, hanem folyton a te
parancsolatidat követve, mint Jézusunk tanítvá-
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nyai a te neved dicsőségében, országod diadalában
lássuk pályánk igazi célját. Tedd könnyűvé e szent
ügyért áldozatunkat, Te, emberek szerető Atyja,
aki szeretetből teremtettél és szeretetből egyetlen
fiadat keresztfára engedted értünk.

Légy erőnk a kísértetek közt, Seregeknek
Ura, aki eltöröd az ívet és kopját. Még a zivatar
is a te szemed intését vigyázza s a zúgó ten-
ger enged a te akaratodnak, mint egykor, mi-
dőn Faraó üldözte népedet; a sziklák méhe meg-
nyílik, mihelyt szólsz, hogy megenyhítse a szom-
jazókat. Adj a küzdők szívébe bátorságot, a lan-
kadtaknak erőt, a szenvedőknek bizalmat a 'te
oltalmadban, az elesetteknek, a hozzád költözőknek
kegyelmedet és gyógyító vigasztalásodat. Borulj a
haldoklók megtört tekintete fölé mennyei országod
tündöklő világával s üdvözítsd lelköket, azzal a
tudattal, hogy áldozatuk nem enyészik el. Aldd meg
hazánkat s takard be szárnyaddal, mintegy paizs-
zsal határait. Virraszsz gondviseléseddel koronás
királyunk, a te szolgád élete fölött: őrizd őt ártal-
mas betegségtől, lélekőrlő csalódástói ; igazgasd

,szent Lelkeddel, hogy mindíg örömest kövesse
akaratodat s igéd vezérletet. Légy oltalma közsé-
günknek, távoztass közülünk békételenséget, civó-
dást, csüggedést, hogy mindíg egyek lehessünk
lélekben, munkánkban, a te tiszta, szeplőtelen félel-
medben.

Atyánk, nyugodtan adjuk át magunkat, sze-
retteinket a te kezedbe, tudjuk, hogy e bizalmunk
meg nem szégyenít. Ha az a te bölcs rendelésed,
hozd vissza kegyelmedből közénk azokat, akiket
parancsolatodra szent igédért, változhatatlan aka-
ratodért harcolni elbocsátottunk. Szemed kísérje
lépteiket, mindenható kegyelmed őrködjék álmuk
békéjén, szívük tisztaságán. Ha szent Felségednek
úgy tetszik, küldj reánk bármi. csapást, gyermeki
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engedelmességgel fogadjuk atyai kezedből. A mély-
ségből esedezünk hozzád, ne kísérts föllebb, mint
elviselhetjük s szenvedésünket változtasd megúju-
lásunk keskeny útjává, könnyhullatásunk forrását
hálaadásnak kútfejévé. Oltsd belénk azt a fölemelő,
édes megnyugvásba szenderítő hitet, hogy mind
jó az, amit Te cselekszel, hogy e nehéz megpró-
báltatás is igaz szerelmed jele, amelylyel kedved
szerint való népeddé nevelsz bennünket. Taníts meg
arra, hogy aki a te evangyéliomod szerint néked
él, az él igazán s jobb nékünk a te házad pitva-
rában a fájdalom tőrét érezve egyetlen pillanat,
hogy sem e világnak henye dicsőségben élve ezer
esztendő. A te hatalmad, a te szereteted minden
reménységünk. Nyugton hajtjuk fejünket kebledre,
aki egy falevelet vagy fűszálat nem teremtettél
kisebb gonddal, mint a zsámolyod körül rajzó
csillagsereget s az angyalokat, a trónodat befogó
egeket sem nagyobb szeretettel, mint az embert,
akire képedet lehelted, akit megváltottál és meg-
szenteltél. e vess el színed elől, mint méltatlano-
kat, akik eltékozolták örökségüket, hanem hajolj
le hozzánk, emelj fel, benned bízó gyermekeidet..
Nyujtsd ki a te jobbkezedet, hogy örvénybe me-
rüljenek, mint a nehéz kő, akik pártot ütöttek tör-
vényed és szent szándékod ellen. Hívunk téged,
Atyánk, hallgass meg szent Fiadért, szerelmedből.
Amen!



Szent háború.

Amitől évtizedek óta rettegett s amire mégis el-.
szánt erőfeszítéssel készült Európa népe, - szinte
váratlanul, lélekdöbbentő hirtelenséggel megjelent, a
félelmetes világháború, a népek kétségbeesett mérkö-
zése. Történelmi idők küszöbéhez jutottunk; el kell
fogadnunk, amit HZ idő reánk hoz, szembe kell néz-
nünk e feladattal, mert különben elsodor a vihar árja
s emlékezet sem lesz felőlünk többé.

A magyar történelemnek új . fejezete kezdődik.
Voltaképen csak évszám szerint új, lényege szerint
folytatása a régi történelemnek. A magyart nem puszta
önkényból vezérelte Isten a turáni pusztákról a Kár-
pátok alá. Nagy történelmi hivatást bízott rá: meg-
hódol va a keresztyén ség szelleme előtt, bástyája legyen
annak a műveltségnek, mely belőle sarjadt, bástyája
azon intézményeknek, amelyek évszázadokon, emberöltők
egész során át szolgálták a haladást, a népek boldogu-
lását. A magyar elfogadta e világtörténelmi küldetést.
Harcolt, vérezett; kapta a sebet özönnel a testvér
népektől, kuntól, bessenyőtől, utóbb "rabló mongol
nyilától", másfélszázadon át a töröktől. E küldetést
sohasem tagadta meg. Nem tán torította el tőle sok
vesztesége; a szomszéd népek hálátlansága, lenézése,
akik nyugodtan építgették a tudomány, művészet oltá-
rait, az anyagi jólét tűzhelyeit, míg a mi energiánkat
sebeink gyógyítása, a szakadatlan őrtállás kötötte le.
Ezzel mutattuk ki fajunk igazi nagyságát, a törzs ne-
mességét. E történelmi hivatáshoz való hűség nem csu-
pán áldozatokat kívánt, de egyúttal erkölcsi tartalmat
adott a nemzeti ideálnak s oly magasra emelte a nemzet
gondolatvilágát, hogy a legnagyobb megpróbáltatásokból,
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a legnagyobb történelmi szerencsétlenségekből is meg-
gyarapodott erővel tudott kikerülni. Az a kicsiny ván-
dornép nemcsak el nem tünt a népháborúk, világválsá-
gok örvényeiben, hanem számbelileg hatvanszoros erőre
nőtt. Fenntartotta, emelte, gyarapította történelmi hivatása.

A történelmi hivatás újra hív bennünket s az álta-
lános lelkesedés a tanunk rá, hogy a magyarság meg
hallotta Isten szavát, megérezte a történelmi pillanatot.
Ismét kelet felől támad az ellenség minden ellen, ami
gazdasági, szellemi és ethikai értéket a keresztyénség
létrehozott. Az orosz, mint hajdan Dsingiszkhán és Timur
Lenk hordái, ismét elöntéssei, pusztulással fenyegeti a
keresztyén műveltséget; az emberiség jog- és erkölcs-
biztosságát. Szövetségesei méltók hozzá. A franczia,
mely a XVI. század kezdete óta állandóan a keleti
hatalmakkal szövetkezett a keresztyénség fáklyájáért
vívó magyarság ellen, ez alkalommal is a műveltség
és erkölcs uralma ellen veti mérlegbe erejét, - szo-
morú bizonyságául annak, hogy az evangélium e nép
lelkében még nem végezte el tisztító és termékenyítő
munkáját, hogy misszonáriusainkat ezentúl nem a tamulok
közé kell küldeni, hanem - Parisba. A kalmárlelkű
angol kormány, mely hazug békevasárnapokat rendez
szemfényvesztésül saját jobbérzésű népének, szintén a
gyilkos Szerbia s az erkölcstipró orosz hatalom enge-
delmes pártfogójául szegődött el, feledve, hogy éppen
azt az erőt, az ethikai ideált tagadta meg, mely hazáját
a történelem hullámain magasra emelte. Amely szerve-
zet megtagadja s eltömi fenntartó ereje forrását, saját
balsorsát idézi fel. Ez a törvény érvényesülni fog Anglia
történetében is. Olvasva az angol szellem irodalmi ter-
mékeit s egybevetve állásfoglalásával, kormánya csele-
kedeteivel, a próféta szavaira gondolunk, amelylyel kora
álnok nemzedékét jellemezte: "Azt mondá az Ur: miuel
e nép csak szájával közeledik hozzám és pusztán a:jaká-
val tisztel engemet, az ö szíve pedig távol vagyon én-
tölem j mivel irántam való félelme csuptin emberi pa-
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rancsra betanult szokás: annak okáért csudadolgokat
cselekszem e néppel; az ö bölcseinek bölcsessége elvész
és vezéreinek értelme rejtekben marad" (Esaiás, 2~,
13-14. v.).

Azzal a kultúrával szemben, melyet ellenségeink
képviselnek s mely a haladás vívmányaiból pusztán azt
becsüli, amivel az emberi nemnek árthat s amelynek
egyetlen tartalma a féktelen önzés, - mi szembe-
állítjuk az erkölcsi alapra épített műveltséget, az igazi
keresztyén gondolatot, mely kötelességet, istenfélelmet
és emberszeretetet jelent. Hóditás vágya, az önzés leg-
csekélyebb árnyéka nélkül, munkánk, lakóhelyünk,
iskoláink, eszményi törekvéseink védelmére nyúltunk
fegyverhez. A két nemes uralkodó, 1. Ferenc József
és II. Vilmos ethikai egyénisége beláthatatlan magasra
emelkedik a meghajolt fasudarak és buboréknagyságok
hitvány világában. "Ebben a komoly órában tudatában
vagyok elhatározásom egész horderejének s a Minden-
ható elötti felelősségnek. Mindent megfontoltam és meg-
gondoltam. Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség
útjára." Igy szólt népeihez a történelmi órában Ferenc
József, a békeszeretet rajongója, aki a "feLelösség, lelki-
ismeret, kötelesség" súlyos fenséges igéivel okolja meg
nagy elhatározását.

"Irígyeink mindenfelől a jogos önvédelemre kény-
szerítenek. Kezünkbe nyomják a kardot. A kardot Isten
segítségével úgy forgatjuk, hogy becsülettel helyezhetjük
majd vissza hüvelyébe. Es most Istennek ajánlak
benneteket. Menjetek a templomba, térdéljetek le lsten
előtt és kérjétek segítségét derék hadseregünk részére. "
Igy szólt népéhez Vilmos császár, a szent háború kez-
detének pillanatában. Aki ily válságos pillanatban nyu-
godtan tudja kiejteni Isten nevét, - az csak Isten
akaratának végrehajtója lehet, még a háború szörnyű-
ségei közt is. Ugyanazon lélek harsogását érezzük e
szavakból, mint Lutheréböl a wormsi birodalmi gyűlé-
sen: "Nem cselekedhetik az ember lelkiismerete ellen.
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Itt állok, nem tehetek máskép. Isten engem úgy segél-
jen". Amint Luther harcbaszállt az ŐS Hazugság vala-
mennyi sötét hatalmával, - harcbaszáll ugyanazon
bátorsággal, ugyanazon ŐS Hazugság ellen anémet
szellem legtökéletesebb kifejezője, II. Vilmos azért a
gondolatért, hogy nem pompázó külső műveltség, ha-
nem a hit, erkölcs, igazság, becsületesség az emberi
boldogulás szárnya és a haladás alaptörvénye. Carlyle
a prófétában, a reformátorban az igazság feltétlen sze-
retetét tartja a legelső erénynek. Megvagyunk győ-
ződve, hogyha e nagy angol lélek ma is élne, hódolva
ünnepelné az Igazság berlini hősét és pirulva fordulna
el saját honfitársaitól. Még akadnak fennkölt lelkű ango-
lok, de a nép lesiklott az igazság kultuszának ----meg-
engedjük: nehéz, - de tisztes útjáról.

A háborút az erkölcsi értékek döntik el. Melyik
népben van igazi érték, ily válságos időkben derül ki.
Télen át minden víz befagy. Ugyanaz a fehér jég fedi
el a pocsolyát és a tengerszemet. Csak midőn a tavaszi
életbizsergés megindul és a jégkéreg leolvad, láthatjuk
meg, melyik viz a kristály tengerszem, a tisztaság és
élet vize, melyik a fertőfészek, a tisztátalanság, beteg-
ség és halál mérges pocsolyája. Béke idején minden
nép fölveszi a kultúra egyforma külső mázát, mint a
vizeken megjelenik a jég. Nem látjuk, nem sejtjük,
mily lélek izzik a külső máz alatt. Ily nagy történelmi
idők kellenek ahhoz, hogy a műveltség hazug külső
máza eltünjék s meglássuk a népek igazi természetét.
Ilyenkor látjuk, hogy az egyik nép élete mintha iga-
zolná a földből való származás tanát, mert eredetet,
tulajdonságait nem tudja megtagadni, lelke a földé,
vissza a föld felé törekszik, - a másik nép lelkén
meg tetszik Isten képe és hasonlatossága, a teremtés-
nek e fenséges öröksége, az a tudat, hogy csak böl-
csőnk a por, - de utunk célja, a rév, mely felé szent
eltökéléssel és csüggedetlen kítartással törekszünk, Isten
országa. (Sz.)

•



A protestáns unióról.'

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Mindnyájan érezzük, ha ki sem is mondjuk, hogy

ez esztendővel evangélikus egyházunk és vele együtt
annak minden intézménye fordulóponthoz ért. Egyenest,
a Luther mutatta jó úton előre, vagy attól le és félre-
térve, de egy nagy lépést kell tennünk. És vissza már
nem fordulhatunk.

Zsinatolunk. Milyen lesz, mit hoz ránk a zsinat:
jót, vagy rosszat? - szinte félve és aggódva kérdi
mínden egyházát szerető hű lélek. Azért ne csodál-
kozzék azon senki, hogy itt, ebben a mi tanári és
tanítói kedves körünkben is szóvá teszem dolgát. A Lé-
lek kényszerít rá. Kényszerít nem ugyan arra, hogy
a máris napvilágra került különböző törvényjavasla-
tokkal, azok elvi, vagy részletpontjaival foglalkozzam,
hanem hogy ez alkalommal legalább nagyjából tisz-
tázni próbáljak egy oly életbe, sőt elevenbe vágó kér-
dést, amely - mint ezt egyházunk története bizo-
nyítja - minden zsinatunkkal, a mostanival kapcso-
latban is felmerült, mert hogy úgy mondjam, kezdettől
fogva másutt is, nálunk különösen is a levegőben van.
E kérdés a két protestáns testvérfelekezet uniójának
kérdése. Felvetem pedig azért, hogyha esetleg napi-
rendre tűznék, amit nem tartok kizárt dolognak, készü-
letlen ne találjon minket. Hiszen az egyházi lapokban

1 Előadás az Országos Evang. Tanár- és Tanító-Egyesület buda-
pesti közgyfilésén, 1914 június 2-án.
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Az unió gondolata hazánkban nem annyira vallási
és egyházi, mint inkább nemzeti és politikai gondolat
volt. Ezt már az a körülmény is igazolja, hogy min-
dig oly időben vetődött felszínre, mikor a nemzeti
élet nagy lendületet vett, vagy amikor a nemzeti érde-
keket az egyházon belül veszély fenyegette.

Csak két példát említek fel ez állításom igazo-
Jására.

Mikor az üldözések kora véget ért s drága egy-
házunk sokat hányt-vetett hajója n szelek mérgét ki-
állva csendes kikötőbe jutott, az 1790-91. XXVI.
t.-c. szentesítése után, atyáink legott zsinatra készü-
lődtek, hogy életjelt adjanak magukról, s a kedvező
alkalmat megragadva, belső ügyeiket törvénynyel ren-
dezzék. S tényleg meg is született az 1791-iki pesti
zsinat. Minthogy pedig ugyanakkor Budán a helvét
hitvallású evangélikusok is zsinatot tartottak, a vezető
és irányadó világi urak, akik - mint azt az egykorú
források mondják - akkoriban minden egyházi hatal-
mat a kezükben tartottak s magát a zsinatot is "a
superintendenciáknak és ekleziasztikusoknak híre és
akarata, annyival inkább kívánságok és megegyezések
nélkül" kéreImezték, voltaképen az egész zsinatolással
nem annyira vallási, egyházi, hanem inkább politikai
célt tűztek maguk elé. A nyiltan bevallott cél ugyan
a protestáns egyházaknak belső szervezkedés útján való
megerősítése volt a külső ellenséggel szemben, - a
be nem vallott cél azonban az egyházi hatalomnak és
kormányzatnak a világi urak kezéhe való teljes átját-
szása, illetőleg (mert hisz a hatalmat már uzurpálták),
törvény által való megerősítése és a két protestáns
testvéregyház uniójának a nemesi megerősödés érde-
kében való kezdeményezése, illetőleg megalapozása volt,
amit a már zsinat előtt életbeléptetett ú. n. vegyes
tanácskozmányok útján elő is készítettek. Különösen
buzgólkodtak ez irányban a mi egyházunknak világi
urai, úgy hogy nem ok nélkül jegyzi meg az ,,1791-iki



A PROTESTÁNS UNIÓRÓL 149

pesti ev. ágo hitv. zsinat történelme" c. mű szerzője,
hogy az 1791-iki zsinat működésén vörös fonálként
húzódik végig a két testvéregy ház egyesítésének gon-
dolata. Leginkább kitünik ez azon elkeseredett vitából,
amely a szimbolikus könyvek, az unió e legfőbb aka-
dályának érvényessége felett folyt, s amely megújulva
már szinte a belső szakadás veszedelmével fenyegetett
és elvégre is elintézetlenül maradt.

Ez az egyik példa.
A másik hasonló ehhez, s a 40-es évekre, tehát

szintén a nemzeti szellem fellendülése korára esik azzal
a különbséggel, hogy az uniós törekvések titkos rúgója
akkor már nem annyira a közös ellenséggel szemben
való erőteljesebb szervezkedése és a világi urak hatal-
mának megszilárdítása, mint inkább az evangélikus
egyházban veszedelmes módon lábrakapott nemzetiségi
mozgalmak ellensúlyozása és letörése volt. Ez időben,
amint tudjuk, Zay Károly gróf, az evangélikus egyház
egyetemes felügyelője állt az uniós törekvések élén,
sőt azokat különösen nemzeti, politikai érdekből maga
Kossuth Lajos is hathatósan támogatta.

Az unió úttörőjének a közösen felállítandó pesti
theol. főiskolát tervezték, s a felvetett eszme mindkét
egyházban élénk visszhangra talált. Zay Károly gróf
adta ki a jelszót 1841 február 24-én, a "Társalkodó"
16. számában: "Néhány szó a Pesten felállítandó ref.
föiskola ügyében" címen írt cikkében, elmondván, hogy
ez a főiskola gyorsabban létesül, ha a két evangélikus
felekezet egybeolvad, ami az egész haza közérdeke, a
nemzet erősödése és a testvéri kapcsok szaporítása
által, mert így - úgymond - "a róm. katholicismus
a protestantizmussal két bajnok testvér gyanánt védi
honunk nemzetiségét, alkotmányos szabadságunkat, az
uralkodóháznak jogait és rendíthetetlen köfalként kör-
nyezendi az oltárt, trónt, amelyen akkor rést ütni nec
portae inferi valebunt". S megadta rá a II Visszhangot"
a pesti református főiskola ügyében munkálkodó választ-



150 DR. MABZNYIK ENDRE

mány .márc. 6-iki gyűlése, amely - bizonnyal a fel-
vidéki szláv mozgolódásokra célozva - örömmel üdvö-
zölte az egyesülés gondolatát, annakmegvalósításától
várván "a trón és haza megerősítését, a nemzetisé-
günket fenyegető idegen elem ellen".

A felvetett nagyeszméhez hozzászólt Kossuth
Lajos IS a Pesti Hirlap 1841. évi 22. számának
"Unió" c. vezércikkében. Nagy gyakorlati érzékkel
mutatva rá a megvalósitás módozataira is, indítványát
három pontba foglalta: 1. a hitágazati kérdéseket mind-
két részről ki kell kapcsolní ; 2. a közösen állítandó
iskolákban míndkét felekezet hitágazatainak tanítására
kiilön erőket kell alkalmazni; 3. a fennálló iskolák
alapitványait sértetlenül meg kell hagyni, sekként
az uniót a nevelés útján a jövendőnek kell elő-
készíteni.

De alig hangzottak el a két protestáns egyház
nagyjainak unióra buzdító lelkes szavai, nyomban meg-
mozdultak annak ellenségei is. Máig- ismeretlen szerzö
Lipcsében 1841-ben megjelent: "Protestantismus, Ma-
gyarismus, Slavismus" című röpiratában vétót kiáltott,
s óva intette az uniótól szláv testvéreit, mivelhogy -
mondja - annak egyetlen célja a szláv nyelvű luthe-
ránusoknak nyelvüktől és nemzetiségüktől való meg-
fosztása. E vétóhang azonban csak magasabbra lobban-
totta az unió eszméjeért hevülő lelkek lángjait. Az
iskolai egyesülés hívei mindkét prot. felekezet körében
napról-napra szaporodtak, sőt a Pesten felállítandó
közös főiskolára az evangélikusok is kezdtek adakozni.
Gyülekezetek, esperességek, kerületek, az egyházi unió
kérdését napirendre tűzték s az eszme terjesztése, meg-
vitatása, s az akadályok elhárítása céljából közös lapot
is alapítottak, amely Székács József, Török Pál és
Toubner Károly szerkesztésében "Protestáns Egyházi és
Iskolai Lap" cimen 1842 április 7-én indult meg.
Hozzászóltak a nehéz kérdéshez a két egy ház legkivá-
lóbb tagjai, köztük a jeles író, Fáy András is. Köve-
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telték, hogy a hit és erkölcs zsinórmérték ének egyedül
a Szentírást ismerjék el, a szimbólíkus könyveknek
kötelező tekintélyt ne tulajdonítsanak, azokra esküt
még a papoktól és tanítóktói se vegyenek, az isko-
lákban közös kátét tanítsanak, a kisebb gyülekezeteket
helyenleint a nagyobba beolvaszszák. Majd megalakí-
tották a közös unió-választmányt, s elkészítették ennek
184? június 7-iki gyűlésén az egyesülés részletes javas-
latát is. De ekkor újra közbeszóltak az unió ellen-
ségei. A lutheránus tót nemzetiségi párt, élén Hurbán
József hlubokai lelkészszel, aki külön röpiratban is
hozzászólt a kérdéshez, telve magyar- és kálvinista-
gyűlölettel, az evangélikus egyház szimbólikus könyvei-
nek örök érvényességét hangoztatva, az uniót, mint
egyházárulást, az apák hitének megtagadását, mint
eretnekséget, sőt hitetlenséget, elkárhoztatta. E táma-
dás az unió lelkes barátai körében is nagy elkedvet-
lenedést szült s lassankint közmeggyőződéssé vált, hogy
a hívő nép felizgatás a és a gyűlölködés szellemének
lángralobbantása üdvös eredményre nem vezethet. Ezért
és még sok más ok miatt is, nem erőltették tovább a
dolgot. Akik pedig még mindig rem élték, hogy az épp
ekkor tervezett zsinat majd e kérdést is dűlöre juttatja,
azok is lemondtak nemsokára minden reményről, mert
közbejöttek az 1848-iki nagy események, kitört a
szabadságharc, s a harci zaj közepette megállt min-
den, még az egyházfejlesztő építő munka is.

Pedig, különösen a jó magyar protestáns vidé-
keken, ekkor már szinte uniós láz fogta el magát a
népet is. Boldogult édesapámtói hallottam, hogy külö-
nösen oly helyeken, ahol lutheránus és református,
- jobbára vegyes házasságban élő - magyar hívek
laktak, megkíséreltélr az unió tényleges megvalósí-
tását is. Igy többek közt szülőföldemen, Tiszaföld-
váron is.

Jellemző eset, elmondom.
Mindkét lelkész, a református Vári Szabó Sámuel
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s az evangélikus Masznyik János, az unió lelkes ba-
rátja volt. Megegyeztek, s már készen volt minden.
Velük egyetértve a két gyülekezet presbiteriurna meg-
állapította az egyesülés összes módozatait is s épp az
utolsó, szentesítő közös gyűlésre jöttek össze, mikor
egyik evangélikus presbiterünk feláll s, e kérdést intézi
apámhoz : "Hát ha már meg kell lenni annak az
unyiónak, abba is belenyúgoszunk tiszteletes uram, ha-
nem alázattal kérdem, ha mi majd, a református atya-
fiak templomában vesszük fel az Urnak szent vacso-
ráját, elvihetjük-e oda a mi térdepelonket ?" Még a
feleletbe sem fogott apám, maris felugrott egyik refor-
mátus presbiter, kereken kijelentvén, hogy: "De már
abból nem eszik kend! A mi templomunkba ugyan be
nem hozzák kendtek a térdepelöjüket!" "Nohát akkor
- replikázott rá az evangélikus presbiter - nem is
kell nekünk az az unyió! Isten áldja meg kendteket!"
S széjjelmentek.

. Ime a nagy történet népíes, kis kiadásban. S ki
fogja tagadni, hogy az a térdepelo színtén a szimbó-
likus könyvek: az Ágostai Hitvallás és a Formula
Concordiae kérdése, a hitelvhez való öntudatlan, de a
lelket felemelő hűségnek, kegyeletes és hagyományos
ragaszkodásnak megtestesítése volt.

És annak az egyszerű evangélikus presbiternek
igaza volt. Igazi külső egyházi unió csakis a belső
unió: a lélek, a hit és a hitvilágnézet egységén épül-
het fel. Minden más unió, ha kierőszakolják is, életre
képtelen. Azért nem lett az unióból másutt is, nálunk
is semmi és nem is lesz semmi, ha csak erőszakkal
nem varrják a nyakunkba, mert a hitvitáknak és a
szétválásnak sokkal mélyebben fekvő oka volt és van,
mint sokan gondolják.

Ezt az okot a maga nagy horderejében egyedül
Luther ismerte fel s jelölte meg, mikor Zwinglivel
Marburgban megegyezni nem tudott, s odamondta neki:
"Ihr habt einen anderen Geist". - "Más a ti lelketek!"
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Hosszas dolog volna ezt a más lelket a maga
teljes mivoltában bemutatni, de elvi okulásul és gya-
korlati tanulságul nagy vonásokban mégis megrajzolom
hogy egyszer már tisztán lássunk ezen időről időre
jelentkező kísértet dolgában, s meddő vitába ne bocsát-
kozzunk miatta.

Közönséges, mondjuk laikus felfogás szerint a
két protestáns felekezet a hitelvek dolgában teljesen
megegyez, és csakis egy-két tan, nevezetesen a pre-
desztináció és úrvacsora dolgában tér el egymástól.

Hát ez bizonyalapos tévedés.
Nem kevésbbé egyoldalú, bár már inkább tudo-

mányos számba vehető az a Schveizer óta közkeletű
állítás, hogy a lutheri reformáció a róm. kath. egyház
judaizmusa, vagyis helytelen üdvközvetítése, a kálvini
ellenben paganizmusa, vagyis az isteneszme durva,
érzéki felfogása, bálványozása ellen szállott síkra.

Meggyőződésem szerint azonban az igazi lényegbe-
vágó különbséget ezen, s egyáltalán dogmatikai úton
nem közelíthetjük meg.

A felületről le a mélybe kell hatolnunk sakkor
csakugyan meg is találjuk azt a más lelket.

Más lélek! Miféle lélek?
Nézetem szerint: amily mélyreható különbség van

az ótestamentomi és az újtestamentomi vallás - a
törvény és az evangéliom között - ugyanoly mélyre-
ható különbség, egészen más lélek van a lutherizmus-
ban és kálvinizmusban is.

Valójában nem is lehet a kettőt koordinált nagy-
ságként egymással szembeállítani.

Eredeti s igazi vallasjavítás csak a lutheri refor-
máció. A kálvini amannak már csak dogmatikus el-
ágazása, pusztán racionális utófejleménye.

Luther, e szemlélődő és gyötrődő barát, lelke min-
den gyökérszálával az újtestamentom, közelebb az evan-
géliom talajából táplálkozott.

Az ő Istene az evangéliom Istene: a végtelen
Ösvény II. évf. 11
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kegyelmű szerető mennyei Atya, aki Jézus Krisztusban
az egész bünös világgal kiengesztelődött. Az ö érzelmi
és gondolatvilágában a központi igazság a bűnbocsátó
kegyelem amaz igazsága, amely Jézus Krisztusban
az élő hit által a mi igazságunkká: megigazító és
üdvözítő személyes birtokká s bizonyossággá válik.

Itt az Isten nem marad kivül, felül, ha.nem közel
van, jelen va.n az ő világában.

Igen: jelen van.
Jelen van égen földön, jelen van mindenütt, mert

ő az a szellem, aki mindent s legteljesebben a Krisz-
tust betölti, úgy hogy közte és Krisztus közt voltakép
már semmi különbség. "Az Istent - mondja Luther
- nem úgy kell festeni, mintha ö fenn az égben ara-
nyos széken ülne, hanem mint aki mindeneket betölt,
aki minden teremtményben, még a picinyke falevélben
is ott van. Mert ö az, aki mindenható ereje által min-
den dolgot létrehív és fenntart, ő nem küld követeket
vagy angyalokat, hanem ö maga hat és cselekszik
minden teremtményben, azok bensejében és külsejében,
közöttük, felettük és alattuk, előttük és mögöttük.
O minden dologban személyileg megvan, e jelenvaló-
sága nélkül nem is válhatott volna emberré, sem ember-
ségböl és istenségből álló egy személylyé. S mert ő a
szeretet, azért akiben szeretet, abban az Isten lakozik,
az maga is Isten."

Minthogy pedig Krisztusban maga a szeretet tes-
tesült meg, - azért Luthernek, az ember Krisztus
maga az Isten s a megdicsőült, az istenségben mint-
egy teljesen feloszlott Krísztus, épp oly mindenütt
jelenvaló s ható, mint maga az Isten, ,.Merő bolond-
ság - mondja - ha azt álmodják a Krisztusról, hogy
nála a világból az Atyához való felszállás annyit teszen,
mint a földről egy külön helyre átköltözés ~ rajongás
azt hinni, hogy ő úgy szállott fel és hogy most fent
ül az égben, mint egy fecskefészekben. Hol van az
Atya? Persze, hogy nincs ott fenn a fecskefészekben . S ha
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Krisztus az Atyához ment, úgy ő is mindenütt ott van
ahol az Atya. Az Atya pedig mindenütt van az égen
és földön és a teremtményekben belül és kívül, úgy
hogy őt nem lehet egy külön helyhez kötni, avagy
tűzni, mint ahogy a csillagokat az éghez tűzik. Igen,
én megtalálom Krisztust, az Istent mindenütt, meg a
kőben, a tűzben, a vízben, a kötélben is, mert bizo-
nyosan ott van, de ő mégselll akarja, hogy mindenütt
tapogatódzzam utána, hanem ott tapogatódzzál, ahol
az Ige van, akkor igazán megfogod, máskülönben az
Istent kísérted és bálványozáaba esel. Ha Krisztus nem
volna velem a börtönben, a gyötrelmekben és a halál-
ban, hova lennék akkor! Ő az Igében ott is jelen van,
ha nem is úgy, mint a szakramentumban, ahol magát,
testét és vérét az Igével a kenyérhez és borhoz köti."

Milyen - szinte pantheizmusra hajló immanencia
- milyen mélységes misztika, sőt magának a termé-
szetnek is mily apothézise ez!

Mily közelről érintkezik, szinte egybeolvad itt e
csúcspontból szemlélve a vallás és a természettudo-
mányos világnézet! S mint világosodik meg lelkünk
előtt így az ő annyi botránkozást keltett gyönyörű úr-
vacsora tana is.

Hol ily komoly és szent bensőséggel fogják fel
az Isten, az ember és világ viszonyát, hol így szem-
lélik Istenben az embert és világot, s az emberben és
világban az Istent, ott e hit által s hitben bizony
bizony tény a váltság és engesztelés, tény az isteni
emberi életközösség. Ott, hogy a legjobb újszövetségi
hasonlattal éljek, az Atya és Fiú egyek a Krisztus-
ban kibocsátott szent lélekben. Ott megvan az Istennel
való lényeg, a lélek és életegység : megvan a személyes
üdvbizonyosság.

Ott felhangzik az ének; Mi hiszünk mindnyájan!
Hiszünk! S ugyan mit jelent Luthernél e hit 1>

Erre csak azt felelhetem: mindent - csak egyet
nem: szentesített hittételek fetétlen vak elfogadását.

11*
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A hitnek nála csak egyetlen tárgya van: Isten-
nek Igéje, s kiben ez Ige megtestesült, a Jézus Krisz-
tus. S abban is azért hisz, mert szívében megtapasz-
talta és eszével megértette annak igazságát, samint
ez igazság lelkiismeretének szent meggyőződése lett:
attól a perctől a megismert szabadító s üdvözítő igaz-
ságtól egy tapodtat sem tágított, mert az rá nézve
minden kétséget kízáró bizonyosság vala.

Ezért nem tudott s nem akart ő semmit sem
cselekedni lelkiismerete ellen. S ezért mondja: "Nem
a Luther, hanem a Krisztus tanítványának kell lenned,
s nem is elég, ha azt mondod: Luther, Péter vagy
Pál mondta ezt, hanem neked magadnak lelkiismere-
tedben kell érezned, hogv Isten Igéje az, ha mindjárt
az egész világ ellene támadna is. Minden embernek
egyedül azért kell hinnie Isten Igéjében, mert benső-
leg érzi, hogy valóban, igazán az, ha mindjárt a
mennynek angyala, vagy az egész világ ellene szól is."

S hogy egyedül csak ez az élő személyes hit
üdvözít, azt soha szebben nem fejezte ki, mint mikor
így szólt: "Senki sem üdvözülhet másnak hite vagy
cselekedete által, sőt magának a Krisztusnak a hite
és cselekedete által sem." S ahol nincs meg e hit,
ott semmi nem használ semmit, nem a keresztség, az
úrvacsora sem, mert nem maga a keresztség és úr-
vacsora, hanem egyedül a "hit üdvözít." Sőt - hit
nélkül még az Isten kegyelme sem használ, mert
nem adhatja a mennyet az Isten annak, aki - nem
hiszen.

Ez a lutherizmus. Ez a mi lelkünk. S mely lélek
az, ami a kálvinizmusban nyilatkozik meg?

Kálvin, e mély gondolkodású s erős akaratú
jogász, aki a római szellem ölén nőtt nagyra, s ki-
nek legkedvesebb írója is a stoikus Seneca volt, lelke
minden gyökérszálával az ótestamentom, közelebb a
törvény talajából táplálkozott. Ö a protestantizmus
Mózese, aki a keresztyénségen belül akarta meg terem-
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teni a theokratikus egyházi államot, nem a kőtáblával,
hanem instituciójával s genfi egyházával.

Őmaga - mint ezt a róm. kath. francia tudós,
Nisard mondja - semmi újat sem talált fel, egy-
szerűen kérlelhetlen logikával levonta a Luther által
felállított hitelvből a végső következtetéseket : "A Krisz-
tus váltságában - mondja - egyedül hit által része-
sülünk (íme a lutheri elv!) de hitet mi magunknak nem
adhatunk. Az üdvnek végső alapja tehát az örök ki-
választás. A kiválasztottak megigazulhatnak" . E kivá-
lasztás pedig amaz örök eleve elrendelésen (praedesti-
natio) alapszik, amely szerint Isten a maga korlátlan
liatalmánál fogva, a maga akaratán kívül minden
másra való tekintet nélkül, öröktől fogva némelyeket
az üdvre, másokat kárhozara rendelt, hogy ekként
bennük s rajtuk a maga teljes dicsőségét, bűnbocsátó
kegyelmét és büntető igazságát kijelentse.

A bűn igen, a kegyelem nem egyetemes - ez
csakis a választottaknak szól, mert az Istennek így
tetszett 1

Erettenetes tannal akarta Kálvin a világot üdvö-
zíteni, s ahhoz ő épp oly szívóssággal ragaszkodott,
mint Luther a megigazító hithez. S nem törődött a
logikus és jurista Kálvin azzal sem, ha tanával magát
a Krisztust és akit a Krisztus hirdetett a kegyelem
és szeretet Istenét, a jóságos Atyát meg is tagadja.

Nem, mert az ő Istene nem az evangéliom, ha-
nem a törvény Istene: a végtelen hatalmú felséges
mennyei Úr, aki azt teszi, amit ő akar és akinek
akaratát legteljesebben Jézus Krisztus ismertette meg
velünk, kiválaszt, üdvözít itt, elvet, kárhoztat ott. S ha
azt kérdezem én, szegény bűnös, melyik vonatkozik a
kettő közül én reám r A felelet: azt nem tudom sem
én, sem senki más. Üdvbizonyosságom tehát nincs.
Feladatom csak egy lehet: az Isten parancsolatai sze-
rint élni s így élve, erkölcsi ténykedésemből meríteni
azt a meggyőződést, hogy talán én is az üdvre ki-
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választottak seregéhez tartozom. Van eszerint bűn-
bocsátó kegyelem itt is, de nincs üdvözítő hit, nincs
feltétlen személyes üdvbizonyosság és birtok. Itt mind-
nyájan nem hihetnek.

Itt az Isten kívül, felül - s messze távol van
tőlünk. Mert ez a világ nem az ő világa, itt még -
csak akarja, hogy azzá legyen.

De épp azért itt nincs is voltakép váltság és en-
gesztelés, nincs igazi Istennel való lényeg, lélekegység
s életközösség sem. Itt ": hogy egy más ószövetségi
hasonlattal éljek - az Ur áll a szolgával szemben,
aki vele nem egy, de köteles az idegen akaratnak
engedelmeskedni, mert ez az akarat annak az Úrnak
az akarata, akitől félni kell.

Itt felhangzik az ének: Szent Isten, noha neked
az egek ülőszéked, de azért meg nem veted, földön
lakó népedet!

S csodálatos - ez a rideg s hideg vallás mégis
hódítani tudott s hazánkban épp a fajmagyarság vallá-
sává lett.

Pedig ez sem véletlen dolog. Inkább gyarlóságaink-
nak, mint erényeinknek tudhatjuk be.

A magyar nép a zsidó néppel sok sok közös vo-
nást mutat. Miként a zsidónak, neki is megvolt a maga
külön Istene: a magyarok Istene. Miként a zsidó, úgy
a magyar nép is kiváltságos, választott népnek tekin-
tette magát s miként a zsidó, ő is csak afféle gójnak
tekintette a töbhi népeket. Ezért, lelke érzéseinek a
Zsoltárok, nemzeti hagyományaink, az ótestamentomi
alakok: Mózes, Józsua, Dávid, Salamon, inkább feleltek
meg, mint a publikános alázatosságai, töredelmét vissz-
hangzó zsolozsmák, a tékozló fiúról, a bűnbánó Mag-
dolnákról szóló történetek.

Ime a leglényegesebb különbség a lutherizmus és
kálvinizmus között. Más Isten, más világ, más lélek s
éppen azért más vallásos élet is! Amaz merő (szinte
pantheizmusra hajló) immanencia, emez merő (szinte
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deizmusra hajló) transcendencia, amaz csupa bensőség,
emez csupa külsőség, amott uralkodó az evangéliom,
a szeretet és szabadság, emitt a törvény, a félelem és
kényszer. Amaz csupa derű, báj és öröm, melegség,
ez a megtestesült zordon fenség egyszerű, pusztán rideg
és hideg világa.

Ott lét és életcél Istent a maga világában élvezni
és élveztetni, szóval a világot boldogítani, itt Istennek
ezt az istenellenes világot meghódítani és abban az ő
uralmát teljességre vinni.

Világboldogítás ott - világhódítás itt!
Ez a lényeg a vallás különbsége, s ebből aztán

természetszerűleg folynak az összes másodrendű különb-
ségek úgy dogmatikai, valamint egyéb téren, közelebb
az egyházi szervezet, fegyelem, istentisztelet, a belső
és külső misszió, sőt az államhoz és művészetekhez
való viszony terén is, amint ezt igen szépen kimutatta
legújabban Preuss lipcsei theol. tanár az: "Allgemeine
Evang. Luth. Kirchenzeitung" f. évi 9-14-ik számai-
ban. De e részletkülönbségek fejtegetésére nem térek
ki. Olvashatjuk azt a jelzett remek cikkben. Jeles
kartársam. dr. Szlávik Mátyás nemrégen magyar nyelvre
is lefordította.

Az én célom most csak az volt, hogy az egyházi
unió újra meg újra felvetődő, megengedem nemes motí-
vum, de céltalan gondolatának gyökerét elmessem és a
meddő kísérletekről a figyelmet egészségesebb útra s
irányba tereljem. Melyik útirány ez '?

Az unió eszméje szerintem is szent és sérthetetlen.
De nem szabad azt a történelmi egyházak szűk kere-
teibe szorítani. Világít az, mint fényes nap az égen
és éltető sugarai val korlátot nem ismerve behatol
minden igazi vallásos lélekbe. Hiszen kijelentett örök
igazság': az egy akol, egy pásztor eszméjének igazsága.

Amde kinek jutna eszébe az egy aklot és egy
pásztort akár Rómában, akár Wittenbergben, akár
Genfben keresni. Annak helye s jogosultsága más
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keretben van és ez a keret nem a történeti, a formák-
ban megkövesült eszmék, hanem az Istenországa.

Abban pedig mindnyájan elférünk, illetőleg arra
kell törekednünk, hogy mindnyájan elférjünk.

Mi ez egyedül jogosult uniós törekvésnek útját
nem állottuk soha és nem is álljuk soha. Mert ha
valakinek, ennek a mi szegény, sokszor lenézett és
megvetett, még többször üldözött evangélikus egyhá-
zunknak törekvése volt eleitől fogva, hogy ne magá-
nak, ne is Rómának, ne is Genfnek, hanem Krisztus-
nak, az egy pásztornak nyerj en meg mindeneket, -
egyetlen üdveszközével - az evangéliommal.

Hangsúlyozom, az evangéliommal : Isten ígéje
hirdetésével! Mert ekívül más világboldogító és világ-
hódító hatalmat nem ismerünk.

Luthernek s vele nekünk nem az a világtörténeti
missziónk, hogy Zwingli és Kálvin követőivel, e hazá-
ban a református egyházzal való külső uniót szorgal-
mazzuk, hanem hogy mint az evangéliom örök igaz-
ságainak letéteményesei, őrei és terjesztői, a mi hitünk
üdvözítő erejével igyekezzünk elsősorban a saját híve-
inket, aztán a minket körülvevő társadalmat áthatni és
boldogítani.

Én úgy érzem, hogy nekünk a tésztába rejtett
csipetnyi kovász szerepe jutott. Kicsinyek vagyunk, de
nagy, hatalmas az a láthatatlan erö, ami egyházunk-
ban hat és munkálkodik, mert ez erő magának a
Krisztusnak világmegváltó és üdvözítö ereje. S ez erő
ébredez ma a kálvinista egyházban.

Mi, mint történeti egyház elpusztulhatunk, de
százszor meghalva, százszor feltámadunk és mindig
dicsőbb testben, és élni fogunk örökön örökké, mert
a kovász, amit képviselünk, magának az Istennek
országa, s ez ország diadalának kezessége maga az
Isten.

Ne az unión törjük tehát a fejünket, hanem az
evangéliom legyen éjjeli és nappali gondunk sannak
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igazságában napról napra növekedve, annak erejét
lelkünkbe hittel befogadva, s a lelkekbe beoltva -
munkáljuk csendben, zajtalanul , de törhetetlen kitar-
tással a saját és embertársaink boldogságát, örök
üdvösségét.

Akkor - mi leszünk az igazi unió, a láthatatlan
egyháznak, a szentek egyességének, az "in cordibus
societas"-nak legméltóbb és legjobb munkása: Istennek
igazi munkatársai. És itt bizonnyal előbb utóbb talál-
kozni fogunk református testvéreinkkel s talán másokkal
is, egyet kivéve: azokat akik az Antikrisztus, a sötét-
ség, a hazugság és gyűlölet szolgálatába szegődtek s
akikkel mi soha, de soha nem szövetkezhetünk!

Hiszitek ezt? Ha igen - úgy fel a munkára.
Hiszitek ezt? Ha igen - úgy megmaradtok, éltek

és diadalmaskodtok.
Mert a mi hitünk, egyesegyedül a mi evang.

hitünk az, ami meggyőzi ezt az egész világot.
Hitet adj hát Uram belénk, hegymozgató hitet

kegyelmedből a Krisztusban Szentlelked által Amen.

Dr'. Masznyik Endre.



Kierkegaard.
1813-1913.

A kicsiny Dánia a mult évben ünnepelte nagy
fiának, Kierkegaardnak születése százéves évfordulóját.

Sokáig csak honfitársai tudták méltányolni Dánia
legtermékenyebb írója munkásságát, egyesek kiemelve
nála a mély vallásos gondolkozót, mások a filozófust,
ismét mások a szó kiváló művészét. A legkülönbözőbb
irányú férfiak előszeretettel foglalkoztak a mult század
ezen érdekes - meteorszerű jelenségével, a keresz-
tyénség legádázabb ellensége, Brandestől kezdve a pozi-
tív keresztyénség legodaadóbb hívéig, a svéd Rudinig.
Egyesek hitök mélyítését neki köszönik, mások meg
neki tulajdonítják, mint a híres dán filozófus, Höfding
is, hogy a theológiától elszakadtak.

Kierkegaard, - az állást nem vállaló theológia-
kandidátus, nem akart és nem is alkotott iskolát.
Ő Sokratest akarta utánozni a szerinte "úgynevezett"
keresztyénségben, hogy tudatára hozza az egyes keresz-
tyénnek, hogy nem keresztyén, hogy keresztyénnek
lenni nagyon nehéz dolog. Az individualizmus legerő-
sebb apostola élete végén önmagával ellentétbe jutott,
amikor az ev. egyházat ostromló tömegmozgalom élére
kerül. A harc közben éri őt utól a halál árnya, az
utcán, melynek démoni erőit felszabadítani kezdi.

Kierkegaard szerint az az élet legnagyobb tr agi-
kuma, amikor az embert meg nem értik és félreértik.
Kortársai meg nem értették. Ma is még sokan félre-
értik ezt a sok tekintetben talányszerű embert. De hála
a sok kiváló skandináv tudósnak, ma már jobban ért-
hetjük őt, még eltévelyedésében is.
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1.

A Kierkegaard-család két nevezetes embert adott
a dán országos egyháznak. Az egyik, az idősebb test-
vér, K. Péter, aalborgi püspök, a másik, akiről érte-
kezésünkben szólunk. Sören Aabya. Mindkét férfiú élet-
irányának menete atyjuk által érthető meg. Igaza van
Ammundsen 1 theológiai tanárnak, hogy e két férfiú
tetteinek okozóját atyjukban kell keresnünk.

Az említett két Kierkegaard atyja, K. Péter Mihály
a Jytlandban fekvő Saeding faluban született 1756
december 12-én, mint egy nagy családdal megáldott
szegény parasztbérlő fia. Az iskolába keveset jár, mely
akkor csak egy-két hónapig tartott. A kis fiúnak már
nagyon korán kellett a kenyérkereső pályára lépni.
Reábíztak néhány juhot, melyet naphosszat ott kellett
legeltetnie kora tavasztól késő őszig az egyforma puszta-
ságon, melyen sokszor atsüvölt a hideg északi szél.
Kilencéves korában egészen átfázva egy hideg, komor
őszi napon, kis ujjait az égnek emelve - elkeseredé-
sében az Istent káromolta, azt mondva, hogy miért
szánt neki ily szomorú sorsot és miért nem lehet ő

jólétben, mint más gyermek. De ezt a tettét megbánta,
bár ezen perctől külső életsorsa mintha egyszerre meg-
változott volna. Atyai nagybátyja fűszerkereskedő volt
Koppenhágában és ez a kis parasztfiút magához vette;
Mint kereskedő kitünően bevált, majd nagybátyja
rá hagyta az üzletet és már 40 éves korában mint
gazdag ember felhagyott a kereskedéssei és pénzének
kamataiból élt. 1794-ben házasságra lépett, mely gyer-
mektelen házasság csak két évig tartott és 1797-ben
mint özvegyember elvette szolgálóját, Lund Annát.
Ezen házasságából 9 gyermeke származott.

Az anyagi jólétben mindig visszagondolt gyermek-
kori bűnére, melyet késő öregségében mindkét fiának

I v. Ammundsen: :"ören Kierkegaard Ungdom, hans Slaegt og
hans religiőse Udvikling. Köbenhavn 1812.
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elmondott. Az idősebb fia, az aalborgi püspök, alapít-
ványt tett szegény konfirmandusok részére, hogy a
konfirmáció idejét lehetőleg kitolhassák és a konfír-
mációig ne legyenek kénytelenek kenyérkereset után
nézni. A fiatalabb fiú lelkiéletére nézve szintén nagy
hatással volt atyjának esete és azt hallva, homolyabban
kezdi felfogni az életet.

A gazdag magánzó nem volt közönséges ember.
Házában szigorú rend uralkodott. Erintkezett a pietisz-
tikus körökkel, amellett vasárnaponként mindég ren-
desen látogatta a templomot. Szeretett vallásos kérdé-
sekről beszélgetni, filozófiai problémákról vitatkozni. O,
az egykori fűszerkereskedő, nagy előszeretettel olvasta
Wolf filozófiai mű veit, akinek kedvéért megtanult németül.

Nagy tisztelettel viseltetett a király és a hatóság
iránt; de nem volt erős nemzeti érzése s a fia előtt
úgy nyilatkozott, hogyha az ember Író akar lenni,
európai nyelven kell írnia, nem azon Krahwinkel-nyel-
ven, melyet dánnak neveznek.

Ebben a családban született az öreg Kierkegaard
56 éves korában 1813 május 5én az a kis fiú, kit
Sören Aabyenek kereszteltek. Atyja nagy szeretettel
nevelte ezt a fiút, aki azt mondja későbbi éveiben, hogy
nagy szeretettel nevelték őt, - de nem mint gyerme-
ket, hanem mint aggastyánt. A család zárkózott volt,
idegen ember nem igen tette be oda a lábát. A kis
Sören sem játszott más gyermekekkel. A Jézust sem
ösmerte úgy, mint más gyermekek, neki mindég csak
a meggyalázott, leköpött és keresztrefeszített, értünk
bűnösökért szenvedő Krísztusról beszéltek szülei. A kis
fiút atyja rendesen a templomba vitte, hogy vele együtt
hallgassa kedves lelkészét, a későbbi sj alandi püspö-
köt, Mynstert.

Sören a gimnáziumban közepes tanuló volt. Sem
tanárai, sem tanulótársai nem tudtak kiváló tehetséget
felfedezni a testileg gyenge, zárkózott természetil fiú-
ban. Gúnyolódní és csúfolódni szeretett, ez volt egye-
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düli fegyvere az erősebb tanulótársakkal szemben.
A sokáig nagyon gyerek es tanuló a gimnáziumi utolsó
évek alatt megkomolyodott.

Atyjának nagy örömöt okozott, amidőn befejezve
a gimnáziumot, kijelentette, hogy az egyetemen a
theológiát akarja hallgatni. Sem a bölcsészeti, sem a
theológiai tárgyak és felolvasások iránt különös figyel-
met nem tanusít. Az orthodoxia következetessége neki
tetszik, hisz szüleí házában is abban nevelkedett. De
ez a kolosszus is inogni kezd előtte. Sokat foglalkozik
Schleiermacher dogmatikájával - s erre nézve mondja
mint theológus: "Ha az abszolúttói való függésérzés
a legfőbb dolog, hogyan áll a dolog az imával? Akkor
az imát csak puszta fikciónak lehet tekinteni."

A racionalizmus sem elégíti ki őt. Atyja aggódik
miatta, hogy évről évre balasztja theológiai vizsgáit,
míg a későbben püspökké lett bátyja rendes időben
tette volt le vizsgáit.

Közel áll ahhoz, bogy a keresztyénséggel szakít-
son. Szerinte az újtestamentomban is érezhető a zsidó
szag. Kezd megbarátkozni a liberális theológiával.
A Iiberálís theológiával való ösmerkedése egészen meg-
felel erkölcsi életének ezen korszakban. A .gazdag fiú
megízlelte a szabad életet, azt az életet, amelyet az
isteni paran9s bilincsei nem kötnek. Az alkoholt nem
veti meg. Ejjeli mulatozásokban résztvesz. Eletének
ezen korszakára vonatkozik az a megjegyzése napló-
jának: "Kieveztem az élvezetek feneketlen tengerére!"

Ebben az időben bizonyos démonikus vonások is
találhatók életében. Sokat foglalkozik a tolvajkirály
problémájával. Bámulja Mozart Don Juanját és panasz-
kodik kerának érzéketlenségéről a szenvedélyek iránt.

Üresnek, semmisnek érzi az életet. Érzi az élve-
zetek azon ellenállhatlan hatalmát, melylyel az egyik
élvezet a másiknak nyujtja kezét. Sokszor közel áll
ahhoz a gondolathoz, hogy önmaga vet véget életének.
Az emberek nem is sejtik, hogy milyen harcok dúltak



_ gg CE

166 DR. BZEBERÉNYI LAJOS ZS.

lelkében akkor is, amikor külsőleg a legvidámabbnak
tünik fel.

A búskomor hangulat vesz rajta erőt, azt hiszem
nem tévedek, ha az összes jelenségeket tekintetbe véve,
azt állítom, hogy Kierkegaard neuraszténiában szen-
vedett gyermekkora óta. Erre enged következtetni a
nála hirteleu változó kedélyállapot. Az élvezetek fene-
ketlen tengerére is azért evezett ki, hogy elfelejtse
önmagát. Már-már azzal a gondolattal foglalkozik, hogy
jogász lesz; mert gondolja, hogy a paragrafusok és
szőrszálhasogatások tömkelegéb en elfelejti majd önma-
gát, elfelejti búskomorságát. Ebben az időben mondja,
hogyakeresztyénség oly kegyetlen, amikor az elkárho-
zottnak megtagadja még az egy csepp vizet is! (Luk.
16, 24.)

E züllő életszakban hal meg édesanyja, utána
nővérei. De ez nem rázza meg életét. Naplóiban, melye-
ket oly gondosan írt, soha nem találkozunk anyjával.
Ezután hallja édesatyja elbeszélését gyermekkori bűné-
ről. Erti atyjának nehéz keresztjét egy egész hosszú
életen áto Atyjának 1838-ban bekövetkezett halála meg-
rendíti lelkét. Sajnálja, hogy oly sok keserűséget oko-
zott neki. Sajnálja, hogy már régen nem látott neki
a vizsgáknak. Az előbb oly vidám ember megkomolyo-
dott. Visszatér gyermekkori hitéhez. A keresztyénség
szerinte a legradikálisabb kúra, ugrás a paradicsom
felé. Két év alatt bölcsészeti doktorátust tesz, leteszi
theológiai vizsgáit.

ll.
Anyagi körülmények nem kényszerítetlék Kierke-

gaardot, hogy állás után nézzen. Időközben szerelmes
lesz. De a szerelmet, tekintettel búskomorságára, el
akarja felejteni. Elutazik atyjának szülőhelyére. Nem
bírja elfelejteni szerelmét és visszatérve útjáról, jegyet
vált a még alig 17 éves Olsen Reginával. Jegyváltás
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után látja, hogy a leány nem lesz képes őt megérteni.
Egy év mulva visszaküldi a jegygyűrűt. A koppenhágai
közvélemény felháborodott ellene, jéghideg, reflektáló
gazembernek tartva őt, egoistának, aki csak játszott a
leányka szívével és hidegen tanulmányozta a leány sZÍV-
változásait, mint a természettudós a madarak röptét. 1

De a közvélemény tévedett, amint életírói is tévednek,
kik testi fogyatkozásában keresik az okot. Kierkegaard
épp ezen szerelmi viszonyban a legnagyobb belső lelki
harcon át határozza el magát a lemondásra; meri nem
érzi magát tisztának eloéletében. s nem reményli, hogy
éppen emiatt teljesen őszinte és igaz lehessen házas-
élete. Leendő neje csak vallásos alapon lenne kész
neki megbocsátani, őt megérteni, - de éppen ezt a
vallásos érzéket nélkülözi nála.

Hivatását már most abban látja, ha életét egé-
szen az irodalomnak és pedig kiválóan a vallásos iro-
dalomnak szenteli.

1843-ban jelent meg első nagy műve "Enten-Eller"
(Vagy-vagy) cím alatt, álnevű szerző megjelölésével.
Jellemző Kierkegaardra, hogy minden nem szorosan
vallásos tartalmú könyve álnévvel jelent meg, míg vallá-
sos tartalmú műveit a saját neve alatt adta ki.

Az ötven sűrűen nyomtatott íven megjelent mű nagy
feltünést keltett, bár a közönség sokáig nem tudta
megérteni a könyv célzatát. Két világnézetről van benne
szó, az esztétikus és ethikus világnézetről. A fődolog
K. szerint, hogy az ember egyéniségét el ne veszítse,
igazán egyéni benső életet éljen. A csupán esztétikus
világnézeten ez lehetetlen, annál jobb az ethikus világ-
nézet, de ez utóbbit is zavarja a bűntudat. A két világ-
nézeten át vezet az út a vallásos világnézet felé, mely
egyedül igaz lelkiélet. Befejező része a könyvnek egy
öreg jütlandi lelkész prédikációja arról, hogy az ember-
nek Istennel szemben soha sincs igaza.

1 P. A. Rosenberg: .Sören Kierkegaard, hans Lív, hans Personlig-
hed og hans Eorfatterskab. Kjőbenhavn 1898-331.



168 DR. SZEBERRNYI LAJOS ZS.

E művének le~gyengébb része K. felfogása a házas-
ságról, a nőről. Erdekes, hogy élete végén olvassa
Schoppenhauer nézeteit a házasságról, örült, hogy gon-
dolatai sok tekintetben találkoznak az ő gondolataival.
Mindkettőjük ezen nézetének forrása életkörülményeik-
ben keresendő. Schoppenhauer viszonya anyjához isme-
retes. K. nevelésében is hiányzik az anyai nevelés -
és mint gyermek is úgyszólván kizárólag atyjának be-
folyása alatt állott. Egyikük sem élt igazi házaséletet,
egyikük sem tapasztalta, élte át az igazi hitvestársi
szeretetet.

Az anonym mű megjelenése után három hónap
mulva megjelenteti K. két épületes beszédjét a saját
neve alatt. Az egyik beszédben azt bizonyítja, hogy a
hithez nem az ismeret által juthatunk el, hanem a harc
és küzdelem által, ha azt elhatározásunkkal egyénisé-
günk tulajdonává teszszük. A második beszédben abból
indulva ki, hogy minden jó adomány és tökéletes aján-
dék onnan felülről jő, - oda irányítja figyelmünket,
hogy a szomorúságot is felülről adottnak tekintsük és
így jó adománynyá lehet az egyéni életünkben.

Szinte hihetetlen gyorsasággal jelennek meg egymás
után nagy és kis művei, a félelemről és rettegésről, a
félelem fogalmáról, az ismétlésről, az élet útjainak
stádiumairól, a filozófiai morzsákról. Semellett gon-
dosan tovább írta naplóját. Höffding helyesen jegyzi
meg, hogy alig van ember, aki hozzá hasonlóan ös-
merte volna az ember belső életének útjait. Nagy, több-
szobás lakásának szobáiban esténként mindenütt vilá-
gosság volt -. s ő fel s alá járt folyton gondolkozva
és jegyezgetve. Ebben a szellemileg termő időszakban
egészsége a legjobb volt s búskomorsága legalább egy
időre nem gyötörte.

Egyedüli üdülése az volt, ha kikocsizhatott Koppen-
hága vidékére, amikor mindég azt követelte, hogy
kocsisa gyorsan hajtson.

Ez időszak volt K. dicsőségének tetőpontja. Az
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eljegyzése felbontásakor felháborodott közvélemény le-
csendesedett. Jegyese máshoz ment férjhez és boldogan
élt. Az előkelő körök bámulták a kiváló írót, akit a
nép is szeretett; mert hiszen Koppenhága ismert alakja
volt a mindég esernyővel sétálgató tudós, aki minden-
kivel szívesen szóba állott és igazán tudott érdeklődni
másnak sorsa iránt.

Sokat gondolkozott azon, hogy befejezve írói műkö-
dését, elmegy lelkésznek egy csendes, félreeső jütlandí.
faluba. Atyjának jóbarátja, Mynster püspök is ezt:
ajánlja. De sokat töprengveamellett döntött, hogy Írói
pályán marad tovább is - és pedig azért, mivel életé-
nek ismét egy oly fordulópont jához ér, mely őt a ter-
vezgetésböl teljesen kízökkenjette.

IlI.

Az elmult század 40-es éveiben nagy hatalomra
tett szert egy Goldschmidt nevű zsidó hírlapíró "Corsar"
című lapjával. Mérges, gúnyos tollával és kíméletlen
torzképeivel uralta a helyzetet. Alig volt már nemes
ember, akit ne rántott volna a sárba. A komolyabb
emberek arról beszéltek, hogy tenni kellene valamit ez
újabb keletű és Dániában még nem ismert zsarnokság
ellen. Kierkegaardot bántotta, hogy őt Goldschmidt a
lapjában sohasem támadja, sőt elismeréssel szól róla.
Egy előkelő lapban megjelent nyilatkozatában arra kéri
Goldschmidtet, hogy ne dicsőítse őt; mert reá nézve az
lenne a legnagyobb szerencsétlenség, ha Goldschmidt
lapja, a "Corsar" által kerülne a halhatatlan ok sorába.

G. nem nagyon kérette magát. 1846 tavaszán
megjelent az első támadó cikk és háromnegyed éven
át Kierkegaard a "Corsar" állandó alakja lett. Gú-
nyolta külső megjelenését, vékony lábszárait, esernyő-
jét ; majd azután rátért műveire s azokból kiragadva
néhány passzust, kicsúfolta őt.

Ösvény. II. évf. 12
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A nap-nap után megjelenő csúfolódásnak meg lett
az eredménye. Az utcagyerekek, ha meglátták Kíerke-
gaardot az utcán, gúny verseket énekeltek. A szolgálók
ujjal mutattak reá. Ha nyilvános helyen megjelent,
kíváncsian leste mindenki, kezébe veszi-e a "Corsart" .
A harcra biztatók meg félreálltak. Senki sem vette
támogatásaba a csak még imént dicsőített nagynevű
írót. Még jó ismerősei is az utcán félve álltak szóba vele,
nehogy ők is a "Corsarba" kerüljenek.

Ekkor kezd gondolkozni K. azon, hogy milyen
könnyű minden igaz ok nélkül is valaki ellen a tömeg
gyűlöletét felkelteni, hogy mily keveset lehet az embe-
rek jóindulatára építeni, hogy mily kétes érték az az
úgynevezett "népszerűség". Naplója telve van keserű
kifakadásokkal, szemben azon gyávasággal, melylyel
világszerte viselkedik az államhatalom alélekromboló
BS lélekgyilkos sajtóval szemben. Ajánlja, hogy állít-
sanak egyleteket, melyeknek tagjai tartózkodnak az
újságolvasástól ; mert ez szerinte fontosabb, mint az
.absztinencia az alkoholtól.

Még jobban elvonul a világtól és zárkózottabb
lesz. E nehéz megpróbáltatás napjaiban írja legszebb
vallásos tartalmú munkáit, melyeknek gyöngye a sze-
.retet cselekedeteiről írott kétkötetes műve, melyben
behatol Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első
levele 13-ik része minden mélységébe. Azután követ-
keznek építő- és keresztyén beszédei.

1848 eseményei Dániában is nagy hullámokat ver-
tek fel. De Kierkegaardot nem érdekli a politika és
megmaradt továbbra is az ő konzervatív gondolkozása
mellett. Mit ér a külső szabadság, alkotmány, ha az
ember egyénisége nem szabad. Nézete szerint a külső
intézmények nem változtatnak semmit sem. A politikai
lárma és zaj elbódítja az embereket, azokban a moz-
.galmakban rendesen a gazemberek érvényesülnek. Mit
ér az egyház a maga lelkészeivel, hitoktatásával,
templomaival, ha a politika első rohamát sem képes
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visszaverni. Inogni kezd bizalma Mynster püspökben
is, ki szerinte nem elég bátor és túlságosan tapintatos
ember s nem mer a téves közvéleménynyel szembe-
szállni.

Ekkor erősödik meg benne az a tudat, hogy a
keresztyénség lényege a szenvedés, Krisztus követése
a szenvedésben, a martíriumban valósul meg és min-
den más vallásos gyakorlat csak meghamisítása, gyen-
gítése az újtestamentom keresztyénségének.

A mozgalmas 1848-ban azt hiszi, hogy a tömeg
dühe ellene fordul. Ezen félelemteljes időszak után adta
ki ismét álnév alatt egyik legérdekesebb kis művét:
"Két ethikus vallásos értekezés - H. H.-tól." Ezen
kis értekezések egyikében azt tárgyalja, hogy szabad-e
az embernek magát az igazságért agyonüttetni? Leírja
ez értekezésében a maga gyermekkorát. Azt mondja,
hogy ő gyermekkorában sohasem hallott a kis J ézus-
ról, az angyalokról, hanem csak a szenvedő Jézusról.
Sokat gondolkozott arról, amikor azt megértette,
hogy Jézus szeretetből feláldozta magát, de nem bírta
felfogni, hogy Krisztus szeretete miért nem akadályozta
meg azt, hogy az emberek bűnösek legyenek abban,
hogy őt megölték. Krisztus az abszolut igazság. Ne-
künk nem szabad sohasem annyira izgatni az embere-
ket az igazság hirdetésével, hogy azok bennünket meg-
öljenek s ezáltal részeseivé legyünk az ő bűnüknek.
Mi magunk mindég csak a relatív igazságot képvisel-
jük szemben a minket félreértőkkel, gyűlö lők kel ; mert
mi is bűnösök vagyunk mint ők, nem szabad tehát a
húrt túlfeszítenünk.

Megjelenik két főműve a halálos betegségről és
a keresztyénségbe való begyakorlásról. Ezekben már
érezhető lépten-nyomon a célzás Mynster püspökre,
érezhető már háttérben az ellenszenv a hivatalos egy-
házzal szemben. A halálos betegség a bűn, - a bűn
pedig a kétségbeesés. A másik mű szól a kegyelemről.
Ez eleitől végig polémia az egyházzal szemben.

12-
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Most ismét arra gondol, hogy lelkészséget vállal.
El is megy Mynster püspökhöz, hogy támogatását
kérje. De azt nem találja otthon. Szinte csodálatos,
hogy mint merészkedett elmenni Mynster püspökhöz
azon erős rejtett célzások után, melyekkel második
műve telve van. Ezek az érthetetlen pontok jellemében.
Nem vállal lelkészséget - ugyanazon ok miatt, mely
miatt eljegyzését felbontotta. Naplójában azt mondja,
hogy nem lett lelkészszé; mert ha előéletének titka
nyilvánvaló lenne, neki úgyis tüstént le kellene mon-
dania hivataláról.,

Ujra írni kezd. 1851-ben kiadja az önvizsgálás
című művét, melyben röviden összefoglalva adja egész
nézetét a kereszténységről, mely műben Mynsterről azt
mondja: "Van közöttünk egy tiszteletreméltó aggastyán,
ez egyház főpapja; amit ö az ő prédikációiban elérni
akart, ugyanazt akarom én is, csak egy hanggal maga-
sabban, aminek oka a mi személyiségünk különböző-
sége - és a kor különböző követelménye".

Luther a hitet hangsúlyozta a cselekedetekkel, a
hamisan értelmezett cselekedetekkel szemben. - De
a mi korunk nem akarja elfogadni azt a Luther-tételt,
hogy a hit nyugtalan dolog és a lehető legolcsóbb áron
árulja a keresztyénséget. A mi életünket meg kell eről-
tetni a jócselekedetekben és azután megalázni magun-
kat teljesen Isten előtt és azt mondani: csak egyedül
a te kegyelmed.

Vallásos beszédjei is oly mélyrehatóak. Két be-
szédjét egykori jegyesének ajánlja. Egyik beszédjét,
mely a bűnös nőről szól, - atyja emlékének ajánlja.
E beszédről Rudin azt mondja, hogy az a vallásos
géniusz legmagasztosabb megnyilatkozása. A nagy vihar
előtt, életének utolsóelötti felvonásaként közli Jakab
1·17-21. alapján Isten változatlanságáról szóló be-
szédjét.
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IV.

Mynster püspök, dacára a sok célzásnak, hallga-
tott és nem akart polemiába bocsátkozni Kierkegaard-
dal, akit a püspök ezen magatartása végtelenül bán-
tott. 1854 január 30-án meghalt Mynster püspök. Pár
nap mulva halála után a püspök veje, Martensen
theológiai tanár egy templomi beszédjében az igazság
tanujának nevezte az elhalt püspököt, Kierkegaard ez
ellen azonnal egy cikket írt; de nem közölte, nehogy
úgy tünjék fel ezen fellépése, mintha neki Martensen
karriérje megrontása volna a célja, akinek legtöbb ki-
látása volt a megüresedett püspöki állás betöltésénél.
1854 végén kinevezte a király Martensent Sjaeland
püspökének. Kierkegaard nyomban közölte tiltakozását
az ellen, hogy Mynstert az igazság tanujának nevez-
zék ; mert az igazság tanuja nem szokott királyi kitünte-
tésben részesülni, azt rendesen nem nagy pompával,
valami félreeső helyen a sintérek temetik el. Martensen
felelt a támadásra, hogy ő a megboldogult püspököt
nem nevezte vértanunak, hanem az igazság tanujának.
Az igazság tanuja lehet az ember vértanui halál nél-
kül is, mint pl. János apostol. Lehet az ember vértanu
és mégsem az igazság tanuja, ilyen a félszeg rajongók
vértanui halála. Emlékeztette Kierkegaardot arra, hogy
önmagával jön ellentéthe, amikor egy halott emlékének
ront neki, holott a szeretet cselekedeteiben oly elra-
gadóan szól arról a tiszteletről, melylyel a halottak
emlékének tartozunk. Kierkegaard még élesebben vála-
szolt a püspöknek, aki többé egy szó válaszra sem
méItatta Pt.

A közönség rosszalta K. kirohanását, akit végtele-
nül bántott, hogy a hivatalos egyház egyetlen tagja
sem méltatja őt válaszra. Megkezdi az "Öjeblikket"
röpirat kiadását, melyből 9 füzet jelent meg. Az állam-
egyház szerinte a keresztyénség meghamisítása, mert
a keresztyénségnek nincs szüksége az állam protek-
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ciójára; mert neki hatalmasabb protektora van: az Isten.
A hivatalos keresztyénség a jól fizetett 1000 papi
állással paródiája az újtestamentom, az apostolok, a
mártírok keresztyénségének.

A tömeg felé fordul és a tömeg azt, akit egykor
a Corsar útmutatása szerint sárbatiport, magasra emeli.
És köréje csoportosulnak a szabadgondolkozók, a szociál-
demokraták, az engesztelhetlen antikrisztianusok, a
Brandesék és egekig magasztalják azt a szerencsétlen
géniuszt, aki élete végén felszabadítja a lelkében addig
vísszaszorított démonokat.

Élete végén teljesen ellentétbe jön önmagával ez
a géniusz, ki az ideálhoz való őszinte csatlakozást hir-
dette, az egyéniséget hangsúlyozta, - élete végén azt
kívánja, hogy képzelt halott formákban ölje meg min-
denki egyéniségét. Krisztus követése az utánzás karrika-
turájává vedlett. A csúfolódók székébe ült,' aki művei-
vel hivatva volt dicsőíteni a Krísztust és mélyíteni a
benne vetett hitet.

1855 őszén összeesett az utcán. Mikor összetörve
bevitték a korházba, akként szélott az orvosokhoz ;
"Eljöttem magukhoz meghalni!"

A kórházban meglátogatja gyermekkori barátja,
Boesen s annak azt mondta, hogy tiszteltetiember-
társait, kiket nagyra becsült, habár sokszor úgy tünt
fel, mintha magasról nézne le reájuk. Embertársai nem
tudták, hogy mily nagy fájdalmakat kellett neki elvi-
selnie a testében lévő "tövis" miatt. Az úrvacsorát nem
akarta felvenni, csak világi ember kezéből; mert a
papok királyi hivatalnokok. 1855 november l1-én meg-
halt és halála mély benyomást gyakorolt kortársaira.

A dán ev. papok nem átkozták el szerenosétlen
testvérüket; minden polémiánál értékesebb az a mun-
kásság, melyet a dán papság az evangéliom szolgála-
tában Kierkegaard halála óta kifejtett.

Kierkegaard a mély gondolkozó, az őszinte és igaz
lélek, aki az élvezetek tengeréról meg-menekült, élete
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vegen a rajongás útvesztőjébe tévedt. Ó, a gazdag fiú,
nem ösmerte a való életet, azt a földet, amelyen já-
runk és amelyben sírunkat leljük - s igaz az angol
Kingsley 1 azon szava: "Ez a föld kisiklott lábai alól,
pedig mégis csak az az egyetlen hely, ahonnan az ég
felé nézhetünk!"

Sok nehéz kérdést felvetett. Sok fegyvert adott
Krisztus ellenségeinek kezébe, de ezek nem érnek fel
azokkal a gyöngyökkel, melyeket felhozott az evan-
géliom mélységes tengeréből.

O protestált minden humbug és frázis ellen, mely
bizonyos időkben felburjánzik az egyházi téren. Túllőtt
a célon; de fegyverének eldörrenése arra figyelmeztet,
hogy papok és világiak különösen az egyházi téren őriz-
kedjünk minden üres Iátszattól, humbugtói és frázistói
és minden oly hamar terjedő konvencionális hazug-
ságtóI. A keresztyén ideált ne vegyük könnyen, ha nem
is helyezzük azt az aszkézisbe és martíriumba. De tud-
juk mi is ne csak hirdetni ezt azt ideált, de érte szen-
vedni is, - hisz nehéz idők közelednek felénk.

Dr. Szeberényi Lajos Zs.

I Idézve Koch által .Fra Grundtvigionismens og den indre Mission-
stid" oímű müvében a 64. lapon.
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Győry Vilmos mint vallásos költő.

IV.

A szelídségnek ikertestvére a josag. Együtt járó
JO testvérek, egymás nélkül élni sem tudnak. Ha külön
jelennek meg, egyik sem tökéletes; egymásban egé-
szülnek ki. Boldog ember az, kit az ég megáldott e
két nagy erénynyel, mert nincs az életnek oly kétségbe-
-ejtő pillanata, melyben megnyugvást ne adnának. Győry
Vilmos ilyen boldog ember volt. Az ő lelkében a jóság
is, a szelídség is teljes tökéletességben jelentkezett; s
valami csudálatos harmóniát teremtettek, melyet semmi
balsors nem zavarhatott meg. Ha egy-egy pillanatra
meghullámosítja a sors szélvésze élettengerét, a hit el-
símítja a lázadó hullámokat, a jóság szivárványt derít a
fellegekre.

Szelídségét áldásaiból olvastuk ki a költőnek,
jóságának élő bizonyságai az "Imák". A költő leg-
őszintébb költeményei, hiszen ezekkel a Mindentudó-
hoz fordul, ahol az alakoskodás csak hiábavalóság,
csak bűn lehet. A legőszintébb költeményei, melyekben
kitárja lelkét, hogy tiszta önvallása enyhületet hozzon
magának, épülést másnak. Gyönyörűen győzi le az
imáköltés nagy nehézségét. Az imának, hogy művészi
legyen, a költő egyéniségét kell visszatükröztetnie, de
úgy, hogy annak általános érdeke is legyen. Ha nem
egyéni, üres szólamhalmaz s értéktelen, mert nélkü-
lözi az átérzés mélységét; ha nem általános érdekű,
nem mondhatja el más átérezve.
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Azokat a mélységes imákat, melyek a jó lélek-
nek legtökéletesebb megtisztulását esdik, talán nála
nem is a bűntől, csak a gyarlóságtói, ki mondhatta
volna el más, mint Győry Vilmos?

"Mily boldog, aki békességre vágyik,
Kinek szívében nincsen gyülölet;
Oh add e nagy szót értenem, nagy Isten,
Hogy így vagyok csak a te gyermeked 1
Hogy így vagyok csak rád, Atyámra méltó,
Kinek hatalma nagy, kegye nagyobb,
Ki adsz esőt hamisnak és igaznak,
Ki jóra, rosszra felhozod napod 1
Ki nem gyülölsz, ki nem sujtod haraggal
Még azt sem, aki megbánt, elfeled:
De megbánás egy könnyét lásd szemében,
Ot újra hű szívedre öleled.
Ilyen vagy, ilyen, szent Atyám, nagy Isten!
Hozzád hasonló én is hadd legyek;
Harag, boszú, gyűlölség, békebontás
Velem soha ne szövetkezzenek !

Ne tudjam elfeledni azt a példát,
Mit üdvözítőm a kereszten ád,
Akit halálra üldöz a gonoszság,
S ki mégsem átkoz, ámde megbocsát!
De tudjam elfeledni, ami sértett,
De tudjam elfeledni, ami bánt,
De tudjon e kar újra hűn ölelni
Testvér gyanánt, barát s rokon gyanánt.

Oh, az is veszély a gyenge szívnek
Gyakran, hogy ha boldog és örül!

~l ne térjek a tökéletesség
Osvényéről egy lépésre sem.

Csak az szólhat Így, aki együtt jár a költő vel
a tökéletesedés ösvényén. Oly szépek ezek az imák,
oly jól esik ájkunkra venni, de a léleknek előbb meg
kell tisztulnia, annyira, amennyire tiszta volt a köl-
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tőé. Ebben van általános érdekük, ebben van javító
hatásuk.

Csak egy kis tallózás a mély értelmű, szebbnél
szebb gondolatok közt!

Engedd, hogy tengerében bánatomnak
Ne tartsam éppen ezt a legnagyobbnak.
A fájó szívnek már az is vigasz,
Ha tudja, látja, hogy másé is az.

Ki önmagát szentnek, tisztának véli,
Az önmagát immár el is ítéli.

Egy érzelem van, ami boldogító,
Melytől édenné lesz a pusztaság,
De hogyha ez hiányzanék belőle
Sivár űr a legbájolóbb világ!
Egy érzelem van, ami kincsaranynál
Fénylőbben ékesíti a kebelt;
De akinél ez érzelem hiányzik
Koldus, habár dús kincsesháza telt!
Egy érzelem van szent, dicső, magasztos,
Nem önző, nem haszonleső s hideg;
Amely annál nagyobb és terjedettebb,
Minél több és több részre oszla meg.
Mely késedelmes mindig a haragra
S örömmel ad tüstént bocsánatot:
Mely kártevést, irigykedést nem ismer,
Nem álnok és fel nem fuvalkodott.
Ez érzelem teremté a világot,
Ez tartja fenn a földet és eget,
Ez érzelem nyujt boldogságot, üdvet,
Ez érzelem - a tiszta szerétet.

A legtisztább, legodaadóbb jóság szavai ezek,
melyeket a lélek az ihlettség szent pillanatában ter-
mett. Ertékük kettős: költőí és erkölcsi. Költői érté-
kük művészí tökéletességük ben van, akár a tartalmat,
annak elrendezését, akár a kifejező erejű nyelvet,
hibátlan versformát tekintjük. Erkölcsi értékük abban
a nemesítő hatásban, mely olvasásuk közben mint vágy
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szállja meg az olvasó lelkét: olyanná lenni, mint az
volt, aki így tudott írni.

Az a szelídség, jóság, tisztaság, melyet Győry
Vilmos vallásos lírájában, Aldásaiban és Imáiban
találtunk, átlengi világi líráját is. Szerelem és család.
Ez a neve verseskönyvében annak a csokor költe-
ménynek, annak az egynéhány szál virágnak, melyet
élete napfényes, virágpompás mezején nemcsak élve-
zett, de le is szakított, hogy megmaradjon egy-egy
szép perc emlékének.

Szerelem és család. A boldogságba forduló sze-
relmi gyötrődés és a fiúi, hitvesi, szülői szeretet éne-
kei, melyekben Győry lelkének eddig nem látott fény-
oldalait találhatjuk fel. Eddig jobbára a papot, az
igehirdetőt és lelkipásztort hallottuk beszélni, vagy a
nyájáért küzdő jó pásztort, itt az embert ismerjük meg a
legközvetlenebb hozzátartozói, szíve szerettei közt. Itt
áradoztatta igazán a boldogságot az ő nemes nagy szíve.

Szerelmi lírája nem nagy hangskálájú. Alaphangja
a szelídség, - az elmerülő bánat s a csendes öröm.
Merengés közben megszenteli szavával a helyet, amerre
ellebbent az, akit szeretett, visszaemlékszik arra a sok
szomorúságra, mit reménytelen szerelme okozott, a
küzdelmekre, melyeket önmagával vívott s melyben
mindig szerelme maradt a győztes, - de a vallásos
hit megvigasztalta. A vallásosság még a szerelmet is
áthatja, megtisztítja a földiességtől.

Milyennek képzeli ő ideálját, azt, akivel bol-
dog lehetne? A tűnemény című költeményében írja
meg. Találkozik a Teljesülés tűauléréuel s ezt kéri tőle
a legszentebb imának hangján:

Szívet, szívet, szerelmet adj nekem!

Oly hölgyet adj, ki még a szenvedést is
Inkább tűrné, mint a gyalázatot :
S meghalna inkább, mintsem szegni tudná
A szót, mit esküjében atadott.
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Ki, bárha a csáb bíborral kínálná
Sigérne neki élvet, kéjt, nevet:
Hideg pillantást vetne mind e fényre,
S boldog mosolylyal kis kunyhómba térve
Forróan átkarolna engemet I

Oly hölgyet adj, ki mint én, úgy szeressen,
S úgy fogja fel e nagy szót: szerelem! ...

.t

A Teljesülés n~m teljesítheti ezt a kérését, csak
a Osodák tündére. Es az is megjött. Neki adta gyer-
mekkori ideálját, akiről méltóképen mintázhatta azt a
fent idézett képet. D~ a boldogságot gyötrődéssei kel-
lett kiérdemelnie! Es itt, e gyötrődésben üt meg
Győry Vilmos egy pár hamis hangot, melyet azonban
már kimentettünk azzal, hogy a modorosság a kor
poézisének vétke volt, nem az övé.

Mikor kezdetben reménytelen szerelme boldogra
változik, az öröm szava túlcsapongó lantján, még
önzése is erény, Féltékenysége is megtisztulás.

Féltékeny vagyok a hajnalsugárra,
Az esti szélre, a csillagvilágra
S mit kebledre tűz kis kezed.
Bánt a virág is engemet I

Versenyre kel az éggel, a földdel, mert azok
megváltoznak, de az ő szerelme nem. Ez a legszen-
vedélyesebb hang szerelmi lírájában. A Boldog órákat
valami derült életkedv vel fogadja, mintha azt érezné,
ennek így kellett lennie! Es a panaszt, mely azelőtt
betöltötte a lelkét, most síró kisdednek nevezi el.

A családi életben elnémul szerelmi Jantja, csak
ott zendül meg, ahol a nyugalmas boldogságot valami
megzavarja, vagy ahol valami idillikus szépségű jele-
net kapja meg lelkét. A Nehéz idökben feleleveníti
frigyük édes bimbózását, amelyben vigaszt lelnek.
Első kis fiuk sírjáról szakít egy-két Oipruslombot s
később is (Elszállt a madár) visszagondol az ő elszállt
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kis madárkájukra. Megénekli A régi karszék-et, mely-
hez annyi kedves emlék fűzi, mely legelső szerze-
ménye volt. Az ifjúi szerelem is fel-feltámad egy-egy
dalban. Egy Könyvbe zárt rózsa ébreszti fel a küzdő
életben s úgy érzik a költeményén, milyen jól esett
elmondania, hogy az a rózsa

Szent előttem a helyért, hol álla,
Szent a képért, amelyet viselt,
Szent a kézért, mely remegve nyujtá,
Szent a tettért, amelyet jeleit.

Még sok költeményét kellene végigelemeznünk,
hogy nagy jósága teljes képben álljon előttünk. Pél-
dául Gyermekverseit, hisz az igazi jó ember gyer-
mekké tud válni a gyermekek közt, örömmel vesz
részt a gyermek játékos életében s mint Jézus, ma-
gához édesgeti a kisdedeket. Vagy azokat a költe-
ményeit, amelyekben jó anyját örökíti meg, akihez
még a sírban is teljes bizalma. Megdöbbentően fensé-
ges az a kis nyolcsoros vers, melyet Utolsó versének
ismerünk:

Anyám, anyám beteg vagyok
Lelkem. testem, mindenem,
Ahogy egykor: hű kezeddel
Vess te ágyat énnekem!
Edes fiam hova gondolsz!?
Sírban én . . . Az nem lehet!
Anyám, anyám, éppen azért
S éppen ott kérek helyet!

Ez talán az első bevallása annak, hogy a sok
munka halálra fárasztotta s kinek vallja be, ha nem
az édesanyjának, - aki pár hónappal megelőzte őt a
földi elmúlásban ...
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Győry Vilmos munkásságának nagyon kis része
az a lírai költés, melyet kis tanulmányunkban ismer-
tettünk. Az irodalomtörténet is egészen másért juttat
helyet neki a nemzet halhatatlanai közt. Gazdag nyelvi
tudása, a magyar nyelv teljes ismerete, fejlett vers-
technikája, jó ízlése mintegy kijelölték arra, hogy ide-
gen nagy költők magyar tolmácsává váljék. Győry
háttérbe szorította egyéniségét, csakhogy hazájának
hasznosabb munkása lehessen. Tudta és érezte, hogy
új szellemi áramlatok, idegen világok megismerése
üdítőleg, termékenyítően hat nemzeti költészetünkre s
ö majdnem kizárólag a fordításra szánta költői mun-
kásságát. E téren igazán hiányt pótol Ő. Műfordítá-
saiért jutott neki életében a legtöbb babér, mint mű-
fordítót ismeri öt az irodalom kutatója, deo aki egy
tiszta lélek, meleg vallásosságában, derült életfelfogá-
sában s ezek őszinte, keresetlen megnyilatkozásában
gyönyört tud találni, annak Győry Vilmos lírai köl-
tészete mindig kedves olvasmány marad.

Dr. Sziklay Ferenc.



II. Petröczy István és Révay Erzsébet
levelei.1

XV.

Az én Édes Felességemnek Revai Ersébethnek
adassék.

Édesem, Szklabinyárul 6. Januarij Anni prae-
sentis ma s bontakozott egésséghem változásának érté-
sén (meIlyet is akkor Istenem tetzésébül szenvedtem,
mikor irtam felőle) búslakodó szívedbül irott leveledet
5 Febr., az honnét az előtt irtam, ugyanott ighen
kedvessen vettem; hogy mégh rólam, bujdosó táro
sadrul feledékeny nem vagy, Istenem áldgyon megh
érette. Meghvallom majd egy leveledet is szívesebben
venni nem kivántam, mert mikor Anyámasszony eő
kegyelme élete felől sok álmaim látásibúl is mintegy
kétes volnék és azt előttem forgatnám hogy annak
úgy léte (kit Istenem tud hogy nem kivánnék) minémű
egyes gyámoltalanságra és majd példa kivűl való
keserüségre jutna tégedet, akkor leveledbül mind
Anyám Asszony eő kegyelme mind magad jó egés-
séghben életekben lételeti iránt vigasztalódtam meg,
kivánván édes Felességem az után is tarcsa megh
Isten jó egésséghben Anyám Asszonynyal eő kegyel-
mével edgyütt. Én most lsten jó voltábul friss egés-

1 Az előílő közlemények az Ösvény 1913. évi 4. és 1914. évi
1. füzetében.
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séghel vagyok. Értem édes szívem, hogy mikor leve-
lemet vetted, akkor vigassághos jó hirt vártál hallani
felőlem. Vajha már egyszer sok bujdosásírn után előt-
tem forgó megháratt özönviz hánkodó habiai csende-
sednének! mikor csendesítile penigh Isten ezt az
bujdosásnak árját! kétséges nem vagyok benne, Isten
hamar időn meghengedi érnem és tehozzád kivánt
örömemhez sietvén az Noé zöld ághot vivő galambjá-
val magam is tiszta szívvel megh udvarolnam édes
Komámasszony Kegyelmedet. Eddigh noha sok válto-
zásokon legh inkább érted való búslakodásomon, melly-
nél nehezeebb (az Istennek dicsőséghén kivül) nincsen,
mentem tHtal" tníndazáltal legyen az Urnak akarattya.
Tökéletessen elishittem, hogy eő engem meghszabadít
és teveled egyesít. Ugyanis csecsemőkoromtul fogvást
mi volt az én életem egyébb, ha nem bujdosás, ret-
tegés, nyughatatlanságh; migh veled szívem, lakhattam
az előtt, addig éltem és az után csak nyomorgottam és
illy hosszas bujdosásom nálad nélkül létem melly
keserves légyen, ki nem irhatom. De jobb Isten min-
dennél, Irgalmassága is, kiben vetettem reménségemet,
föllyebb való minden munkáinál. Te is azért Édes
Ersékem, légy csendes és várd az Úrnak szabadítását,
mert el hittem kétséghkivül hogy mind ketten elérjük
kivánt örömünket. Az mi pedigh hozzám való szerete-
tedbül az fölséghes udvarhoz való fáradságodat illetti,
megh nyugodtam benned s hozzám való hűséges szere-
tetedben hogy sem ,fáratságodat, sem kölcségedet nem
szánnád : hadd el Edes Felességhem. Kain, ki Istenem
kegyelmessége felől kételkedgyem és bűneimet nagyob-
baknak alicsam Istenem irgalmassághánál, nem vagyok
és ha mind ennyi látogatasi alatt is Istenemnek vétkes
fia vagyok is, de el hittem, hogy minden igazán megh
térő embert kegyelmébe vészen. Vajha ezt tarthamák
a földi Istenek felől is, óvjon Isten azok ellen is balul
itélyek.Most tractaltattik az békességli dolga, mellyet
is kegyelmes urunkkal eő Nghával edgyütt (csak édes



184 H.

séghel vagyok. Értem édes szívem, hogy mikor leve-
lemet vetted, akkor vigassághos jó hirt vártál hallani
felőlem. Vajha már egyszer sok bujdosásim után előt-
tem forgó megháratt özönviz hánkodó habiai csende-
sednének! mikor csendesíti 'le penigh Isten ezt az
bujdosásnak árját! kétséges nem vagyok benne, Isten
hamar időn meghengedi érnem és tehozzád kivánt
örömemhez sietvén az Noé zöld ághot vivő galambjá-
val magam is tiszta szívvél megh udvarolnám édes
Komámasszony Kegyelmedet. Eddigh noha sok válto-
zásokon legh inkább érted való búslakodásomon, melly-
nél nehezeebb (az Istennek dicsőséghén kivül) nincsen,
mentem öJtal" mindazáltal legyen az Urnak akarattya.
Tökéletessen elishittem, hogy eő engem meghszabadít
és teveled egyesít. Ugyanis csecsemőkoromtul fogvást
mi volt az én életem egyébb, ha nem bujdosás, ret-
tegés, nyughatatlanságh; migh veled szívem, lakhattam
az előtt, addig éltem és az után csak nyomorgottam és
illy hosszas bujdosásom nálad nélkül létem melly
keserves légyen, ki nem irhatom. De jobb Isten min-
dennél, Irgalmassága is, kiben vetettem reménségemet,
föllyebb való minden munkáinál. Te is azért Édes
Ersékem, légy csendes és várd az Úrnak szabadítását.
mert el hittem kétséghkivül hogy mind ketten elérjük
kivánt örömünket. Az mi pedigh hozzám való szerete-
tedbül az fölséghes udvarhoz való fáradságodat illetti,
megh nyugodtam benned s hozzám való hűséges szere-
tetedben hogy sem ,fáratságodat, sem kölcségedet nem
szánnád: hadd el Edes Felességhem. Kain, ki Istenem
kegyelmessége felől kételkedgyem és bűneimet nagyob-
baknak aIícsam Istenem irgalmassághánál, nem vagyok
és ha mind ennyi látogatá si alatt is Istenemnek vétkes
fia vagyok is, de el hittem, hogy minden igazán megh
térő embert kegyelmébe vészen. Vajha ezt tarthatnák
a földi Istenek felől is, óvjon Isten azok ellen is balul
itélyek.Most tractaltattik az békességh dolga, mellyet
is kegyelmes urunkkal eő Nghával edgyütt (csak édes



II. PETRŐCZY ISTVÁN ÉS RÉVAY ERZSÉBET LEVELEI 185'

Hazánk és vallásunk javával legyen) segíteni kiványuk,
. lássuk már, mi véghét adja Isten, el hívén minden
kételkedés kivül, hogy több bujdosó társimmal meg-
elégedven büntetésünket, az mint és amelly uton eő
szent Fölséghének tetzik, megh szabadít és békessé-
günket megh adgya. Ez az hosszas várakozás hogy
nehéz nem volna, ha irnám is, nem hinnéd, mert
ismered hozzád való szeretetemet, de úgy meggyőzett
az Patientia, hogy szent Dáviddal kezemet a számra
tészem, nem szóllok, s várom jó véghét. Akkor lesz
nékem egyszer békességhem, mikor láthatlak. Az
Gratia kéréssel is biztacz, tudom, édes szívem, ha
rajtad állana, örömest meghadnád. Más nagyobb ren-
dek akarnak-e, nem tudom, mert az mint irod, igaz,
hogy semmi új nincsen ez világhon, az melly nem
volt, de az seculumok szerint az idők is változnak és
azokban sok új dolgok mutatódnak, kik az előtt vagy
nem hallattak vagy nem láttattak. Hiszem Istent, enghe-.
met is sok kedvetlen állapotom s nyughatatlanságim
után te veled mintegy ujságul szörkösztett egyben és
akkor nem Mara, hanem Naómi leszesz. Hosszas irá-
somat hosszas irásod nyujtotta, egyebbet már nem
irhatok, hanem én az mint lehet, élek Istennek, kiván-
ván ély te is, és mind ketten élyünk és még valaha
edgyütt élJyünk. Isten veled.

Költ Poseroviczon, 12 Febr. 1693.

Bujdosó igaz Társad

Petröczy István

P. S. Anyám Asszonyomnak. ajánlom igaz Fiui
Kötölességemet, Isten eő kegyelmét egésséghes élettel
áldgya meg, kivánom, Szerenesémnek tartanám, hamégh
eő Kegyelmével lakhatnám és nem csak vősséghemet,
de igaz tökélletes Fiussághomat is mutathatnám megh.

Ösvény IT. évf. 13
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XVI.
Mint szerelmes Uramnak ajánlom kegyelmednek

holtig való igaz hivségemet. Isten üdvösséghes sok
szerenesés jókkal áldgya megh kegyelmedet.

Megh vallom édes Szívem, kegyelmed minden
nékem irott levelei ighen kedvessek voltak nálam, ae
hogy megh mondgyam valóját, ennél ydgyet sem vet-
tem kedvessebben, mert ebbül nemcsak friss egésségérül
való tudósítását és rólam igaz hív Társárul nem fele-
dékenységhét, hanem Asszonyom Anyám eő kegyelme
életében való létén őrvöndezését kitanultam. Az Úr
Isten éltesse eő kegyelmét magha dicsősséghére, sze-
rencsémre is sokáig, kegyelmednek penigh engedje
hamar időn azt a szerencsét, melly által hosszú buj-
dosása unalmas nyughatatlanság ha után réghtül óhait
békességre s nyugodalomra juthasson és velem edgyütt
édes Hazájában Kegyelmes Urunk eő Fölséghe szárnyai
alatt eő. Szent Fölségének igazán szolgálhasson, tiszta
szivbül kivánom. Es jólehet nem vagyok érdemes,
hogy kegyelmed Edes gyönyörüségem nékem udva-
rollyon, mindazonáltal komasszonyok kedvessen szok-
ták látni koma uraimékat, Kegyelmed is maghával
elhitesse, olly kor én nékem is bételnék az én örömem
s világhi boldogsághom, ha azt Isten engedi érnem,
kiben bizonyára kétes nem vagyok, hanem az Uristen
kegyelmességében bizakodván és reménségemet vetvén
tökéletessen hiszem. Kegyelmed irás a szerint is eő Szent
Fölséghe minket egyben szerkesztett. Holott penigh
kegyelmed panaszolkodík magha életének kiirhatatlan
nyomoruságáról s hORSZUkeserves bujdosásáról, nálam
nélkül létérül, azokban az dolgokban bujdosáson kivül
jutott magamnak is alkalmas részem, de minthogy az
Uristennek úgy tetszik, töredelmessen kell viselnünk
bűneinkért reánk bocsátott keresztünket, eő Szent Föl-
ségétől mindezeknek jó végét várnunk, tudván azt,
Istenben bizó s eőtet félő embereknek minden dolgok
javokra szoktak lenni. Noha Istenfélőket is gyakorta
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az Isten balra veszi, eőket sokféleképpen ostorozza,
tülek magha orczáját mintegy elfordítani láttatik, de
mikor az eő akarattyára hadgyák magukat, eő Sz.
Fölséghéhez áhitatos fohászkodásokkal s könyörgések-
kel folyamodnak ollykor, midőn nem vélnék is, megh
vigasztaltatnak és minden kisértetekbűl meghszabadí-
tatnak. Hasonló és egyéb dolgokat elmémben forgatván,
ahoz Isten irgalmassághába reménségemet erős hittel
vetvén, ki nem ,hozhatok mást belőle, hanem azt, hogy
enghem is az Ur Isten megh vigasztal és engedi azt
érnem, hogy nem Mara, mint eddigh, hanem Noémi
innen tova kegyelmed szemei előtt leszek. Hogy penigh
Gratia kérése iránt megnyugodott kegyelmed az én
igaz szerétetbeli készségemben, sőt azt is hozzá teszi,
hogy ha rajtam állana, meghadnám azt jó szívvel,
arra egyebet nem irhatok most is, hanem hogy annak
megh szerzésétül sem -fáratságomat, sem kölcségemet
nem kéméllenném. és a ki nagyobb. ha lehetséges
dologh volna, kezemen is eő Fölséghe hívségére jó
módgyával hoznáru kegyelmedet. Asszonyom Anyám
eő kegyelme kegyelmed szép köszöntését s kivánsághát
kedvessen veszi, Istennek jóvoltábul más ként tűrhető
egésséghben volna, csakhogy néha néha nyavalyája
szerínt lábait fájdallya. Ajánlya azért viszont kegyel-
mednek igaz anyai szeretetét, kivánván eő kegyelme
is nem -csak jó hírt kegyelmed felől mindenkor hal-
lani, de személyét is jó békességhben eő Fölséghe
hivségében látni és mind kettőnkben magha örökk
(= öreg) voltában gyönyörködtetni maghát. Már többet
nem irha tok édes Lölkem, hanem hogy Istennek hálá
éllyek, kivánván, hogy kegyelmed is éllyen és mind
ketten éllyünk, és mégh valaha edgyütt Istennek szol-
gáljunk édes Hazánkban. Ezzel Isten oltalmába ajánlom
kegyelmedet, maradván valamigh Isten éltet kegyel-
mednek igaz hites Társa

Revai Eörsébet
Kült Szklabinya várában 14. Aprilis 1693.

13*
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P. S. Hallottam édes Szívem, hogy sok boritallal
terheli kegyelmed maghát, annak okáért kegyelmedet
kérem, ne roncsa avval maghát, mert tovább is kell
az egésségh, attul is félek, hogyelőbbeni nyavalya,
kit Isten távoztasson, meg ne újulyon.

XVII.

Az én kedves édes Felességemnek Revai Ersébeth-
nek adassék.

Édes Felességhem, Szklabinyárul 14 Aprilis irott
leveledet 3 May Veterani úr kezemhez szolgáltatta
volt. Kedvessen veszem, hogy el nem felejtesz. s ottan-.
ottan tudósítasz. Istenem jó voltábul én most jó egés-
séghben vagyok és szintén induló félben lévén, hiszem
Istent, ez idején közöllyébb eshetem hozzád. Kivánnék
felőletek is örvendetest értenem. Már mindkét részrül
indulván az hadak, tudom, az irásban módod nincsen.
Isten kegyelmébül ha Erdélyben mehetünk, jobb módod
leszen benne. Sokat nem irok, bizonytalan lévén, ezen
kevés irásom is penetrálhat-e hozzád. Anyám asszo-
nyomnak ajánlom sok szolgálatomat. Ezzel édes Feles-
ségem Istennek ajánlak.

Tied mígh Isten éltet,
Pelröczy István

Pozseroviczán, 17 July 1693.

XVIII.

Az én kedves édes Felességemnek, Révai Ersébeth-
nek adassék.

Isten minden kivánságid szerint való jókkal áldgyon
meg édes Felességhem ! Megh vallom szívemnek nem
kevés gyötrelmével érzem, hogy ennyi időktül fogván
semmi bizonyost felőletek, miolta leveledet vettem, nem
hallhattam. Az ,alkalmatosság nékem úgy nem szolgál,
hogy gyakrabban tudósíthatnálak, úgy hiszem, édes
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Szívem, rajtad sem múlnék el: de Isten keserves buj-
.dosásornat evel is hogy öreghbíti, legyen meg minde-
nekben szent akarattya I Benne vetett reménséghem,
hiszem, megh nem szégyenül és már a hosszas keserves
várakozás után nem sokára a kivánt célt, amelly
leginkább Lölkem üdvösséghén kivül a te veled való
egyesülésem, érdemem és emberek (kik ebben is ellen-
kezők lehetnének) akarattyok ellen megh adgya érnem.
Nem csudálkozhatom réghi barátimon ; mert dum For-
tuna perit, nullus Amicus erit, de atyámfiain, kiknek
vérekk vizé nem kellenne válni, hogy igy elfelejtette-
nek és megh vetettenek, azok között kiváltképpen
Pekri Sóghor Uramon s Hugomasszonyon, hogy illyen
megholtá löttem eö kegyelmék előtt, úgy hogy a
Sóghor nem hogy abban igyekeznék lévén hitele a
nagy udvarnál hogy szolgáját küldené hozzám, de
még csak leveledben is nem akar köszönteni avagy
tudósítani. De mindezeket tulajdonítom az én boldog-
talan szerencsétlenségemnek. Bár megh vetett és elada-
tott Joseph legyek én, csak az Izraelnek Istene keres-
sen föl enghemet s migh el valaha örvendeztessen
megh atyámfiai látásával, akkor iffiudom és ujulok
megh. Mindezek fölött édes Felességem én derekas
egésségemmel nem kérkedhetem, mert Augustus, Sep-
tember s Octóber a negyednapi hideghgel annyira
megh vesztegetett, hogy járni - erőmet is elvette
volt. De az elmúlt két heteken jobban voltam. Most
ujulag minden étzaka veszteget; a mia nem irhattam
most is magham, hogy szintén mostan reszkettet erős-
sen. Most kellene egyszer a Stubnyai Fördő, de ezen
édes Felességhem búsulásod nem lehet, mert már ez
utolszori hideglölés csak orvosságh a jó egésségre.
Hiszem Istent, hosszas egésséghel pótolom ki, úgy is
foglak még látni. Azonban édes Felességem, egy vén
Jankó nevű örökk (= öreg) lovászom lévén mellettem,
ki is még a Szegény Atyánknak is lovásza volt, mel-
lettem is sokat nyomorgott, már sok instantiái után
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meghtekintvén aztis, hogy örök ember alkalmatlan ez
ideghen helyen a mellettem való lételre és réghi jámbor
szolga is, haza bocsátottam, kérlek, accomodáld úgy,
hogy légyen nyugodalma. Fiait is valami mesterségre
tanítasd, hogy jővendőben hasznuk at vévén szamárul
föl ne nyőjjenek. Szívbéli fohászkodásomat irántad le
nem irhatom, ebben is hagyom. Anyám asszonyomnak
ajánlom köteles szolgálatomat, kivánván Istentül min-
den jókat eő kegyelmének.

Poseroviczon, 13 novembris, Anno 1693.
Tüled elbujdosott

igaz Társad
Petröczy István.

XIX.

Mint szerelmes Uramnak ajánlom kegyelmednek
igaz hivségemet.

Poserovitzán 1693. esztendőbéli November havá-
nak 13 napján kült levelét jelen való esztendőbéli
martius hónapnak 16. napján Sóghor Pekryné Asszo-
nyom eő kegyelme Erdélybül szerencsésen Szklabinya
várába érkezvén megh adá. Kit jólehet nagy kedvessen
vettem, de ighen ighen megh szomorodtam, ,értvén
kegyelmed egészségtelenségét belőle, kit hogy az Uristen
jóra fordítsa és magha nevének dicséretire, számos esz-
tendeigh éltesse, ahhoz kegyelmes Urunk eő Fölséghe
hivségére, hozzám és több jóakaró atyámfiai közzébe
szerencséssen és jó módgyával juttassa, s az által
engem elhagyatott és szerencsétlen sorsu fejemet örven-
deztesse, szívesen kivánom. Kimondhatatlan búsulást,
törődést és keserűséghet érzettem abbul is, midőn
említett Sóghor Asszonyom eő kegyelme, kegyelmed
édes Szívem nékem irott levelérül s J ankó lovász
elbocsátásárul engem tudósított, levelet penig, sem az
Jankót, kitül jobban megh érthettem volna kegyelmed
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egésséghbéli állapottyát, ide nem küldte, hanem csak
maghaval tegnapi napon hozta. Kire szivessen adtam
volna választot, de az levél nem lehetett kezemnél,
nem tudtam, mit foglal maghá'ban. Újított szívemnek
fájdalmat az is, hogy más ember kezeirásával előbbi
szokása ellen iratott kegyelmed mostanságh nekem,
kibül mást ki nem hozhattam, hanem hogy annyira
elerőtlenítette kegyelmedet az nyavalya, hogy írásra
való ereje sem lehetet, kin melly ighen busultam s
törödtérn nyelvemmel ki nem mondhatom s penaával
sem irhatom megh. Sőt hogy a szívem valóját megh
valljam, ezen ighen hosszu kegyelmedtől való elvál-
lásomban nem volt keservesebb szívem, mint attul fog-
vást, hogy megh tudtam Soghor Asszony eő kegyelme
levelébül egésségtelenségét kegyelmednek. Szüntelenül
sirván megh nem vigasztaihatom maghamot nagy kiir-
hatatlan bánatimban. Erős bizodalrnom vagyon azért
az én Istenemben, kinek akarattya szerént mindenek
vagynak, hogy ezen hosszu attyai próba után engem
szomoru fejemetis kegyelmed jó módgyával való hozzá-
sával és fris egésséghben való látásával megh vigasztal.
Továbbá panaszolkodik kegyelmed az attyafiak elfelet-
kezésérül, édes Szívem, ne csudálkozzék kegyelmed se
rajtam, se attyafiakon, mert bizony kivánva kivánnám
minden hétben kegyelmed felől jó hirt hallanom s
ellenben kegyelmedet is egésségünkröl tudósítanom, de
nem mindenkor adatik alkalmatosságom hozzá. General
Veterani Uram ot sürün nem akarnám untatnom. Ment-
hetem attyafiakot is hasonló mentséghel. Lovász Jankó
Felességhére , az meddigh volt kegyelmednél gondot
viseltem, fiait is jó szívvel mesterséghre taníttattam
volna, de nem akartak. Maghaval is minden jót tészek
jámbor szolgálattyának tekéntetiért. Utollyára Lovász
J ankó által tött kegyelmed üzenetit is viselésem iránt
értettem, kihez hogy ne alkalmaztassam maghamot,
semmi kétsége ne legyen kegyelmednek, mert félem az
Istent és Susánna példája szerént Isten segítségébül
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tisztán akarok élnem, élek is, csak kegyelmed is az
Úr Isten félelmét magha előtt viselvén istenes életben,
Jósephet kövessen édes Szívem. Anyám Asszony eő
kegyelme velem edgyütt tűrhető egésséghben vagyon,
ajánlván viszont kegyelmednek igaz anyai szeretetét,
szíve kivánsághi szerint való jóknak megh adásával.
Ezek után Istennek ajánlom kegyelmedet.

Kegyelmedé mígh Isten éltet
Révai Ersébeth.

A Zay-ugróczi Zay-könyvtárból közli
(H.)



Pósa Laj os énekeiből.'

I.

Mennyben lakó én Istenem,
Vedd füledbe dícséretem!
Téged dícsér egész világ,
Neked köszön a kis virág.

Erős vihar, kis gyönge szél,
Tenger, patak hozzád beszél.
Az ég, a föld telve veled -
Dícsértessék a Te neved!

Mennyben lakó én Istenem,
Könyörgök, légy mindíg velem!
A te neved kiáltozom,
Légy jó Atyám, hű pásztorom!

Ha kél a fény napkeleten:
A te szemed rajtam legyen!
És ha leszáll napnyugaton :
Te légy Atyám, az oltalom.

Zárd be szívem a rossz előtt,
A jóra adj elég erőt!
Terjeszd ki ránk védő kezed
Dícsértessék a te neved.

1 Mutató a pár hét előtt elhúnyt költőnek műveiből. Pósa költői
munkásságának külön tanulmányt szentelünk. Szerk.
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II.

Két kezemet összetéve
Leborulok jó Atyám,
Kegyelmedböl szálljon béke,
Csöndes álom csókja rám.
Ringass, ringass hű öledben,
Ott nyugszom legédesebben.

Védj meg Uram, áldást hintve,
Minden bajtói engemet!
Gondjaidba, kezeidbe
Ajánlom a lelkemet.
Ringass, ringass hű öledben,
Ott nyugszom Jegédesebben!

Nyisd meg Atyám, trónodiglan
Ej sötétjén az eget!
Hadd lássam meg álmaimban
Ragyogó szent képedet.
Ringass, ringass hű öledben,
Ott nyugszom legédesebben.
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A diakonissza.'

Az élet mécse végsőt lobban,
A lázgyötört test megtörött.
A földi vándor útra készül
A fény honába, mely örök.

,

Az ápoló kéz elvégezte
Nemes munkáját nagy híven.
A pap a hit balzsamát hozza:
S a hívő lélek megpihen ...

"Ki az, ki ágyamnál virrasztott
Sok hosszú kínos éjszakán?
Áldott legyen ... az Isten áldja
Óh mondd meg néki szent Atyám" . .

S kitől nem kapott napok óta
Élő szót már barát, rokon,
A haldokló most im megszólal
Már szinte szellemhangokon :

1 A mult számbeli cikk (A pozsonyi diakonissza-anyaház)
kiegészítéséül közöljük a költő e szép költeményét az Evangélikus
Családi Lap 1909. évi folyamából.

(
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S a pap szól: "Az Úr szolgálója,
Ki az áldások kútfeje -
Ő a lemondás, hűség, jóság,
Itt lenn csak ,.testvér" a neve.

Majd ott fenn, ama szebb hazában,
Ha égi szó elhívja őt:
Idvezülten és glóriásan
Látod viszont az Úr előtt!"

Lampérth Géza.



SZEMLE.

Egyházunk a háborúban.

A háború kitörése új helyzetet teremtett. Munka derekán
kellett katonaságunknak a harctérre vonulni. Mivel most fö-
gondunknak arra kell irányulnia, hogy a gyözelmet kivívjuk,
gyűléseinket jobbára elhalasztották és ha később megtartják
is, bizonyára csak a legszükségesebb és igazán halaszthatatlan
teendőket végzik el. A háború jelentéséget külön cikkben
méltatjuk.

Egyházunk kiveszi részét ezen munkából is. Nem csupán
a körleveleket, az imádkozást gondoljuk. Segítenünk kell az
elhagyottakat, felkarolnunk a szűkölködőket, árvákat, éleszte-
nünk a bizalmat, távol tartanunk minden csüggedést.

Ismeretes, hogy theologusainkat a haderőtörvény fölmenti
a tényleges szolgálat alól. A pozsonyi theologusok e nehéz idők-
ben megtalálták a szolgálat módját. Betegápolókul kiképezve
majdnem valamennyien jelentkeztek szolgálatra s az V. had-
test parancsnoksága Pozsonyban a kórházban alkalmazza őket,
mint tábori diakonusokat. A Theol. Otthonban fognak lakni a
háború végéig, illetőleg, míg munkájukra szükség lesz. Akiknek
egészsége ez erőfeszítéssel járó munkát nem bírja, azon gyü-
lekezetekbe fognak menni az isteni szolgálat ellátására, ahol
jelenleg sem lelkész, sem tanító nincsen. Ezt csak például
hozzuk fel, hogy mindenki megtalálhatja azt a munkakört,
ahol hazájának leginkább használhat.

A szomszéd Ausztriában a középiskolai ifjúságot munkás-
csapatokká szervezték a mezei munka elvégzésére. Ezt oly sze-
renesés gondolatnak tartjuk, hogy melegen ajánljuk követését.
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Első haszna, hogy e fontos munka, mely jelentékeny tényezője
lehet a diadalnak, el volna végezve. Második haszna a rend-
kívül sok okulás, tanulság, amelynek ilyenkor szinte játszva
hirtokába jut. Végül a harmadik, hogy e foglalkozás megtaní-
taná a kenyéradó mezei munkának s ezen a réven a mezei
munkásnak becsülésére. Az sem kícsinylendó, hogy ily módon
mennyire erősül a nemzeti solidaritas, együvé tartozás, közös
célú munkásság tudata. Szükségesnek tartjuk, hogy a háború
terhéből valamilyen munkával mindenki részt vállaljon. A pénz-
áldozat egymagában nem elég áldozat. Könnyen adakozik,
akinek sok adatott, hanem talán fontosabb, erkölcsi értékre
nagyobb az az áldozat, amit egyéni kényelmünk, nyugalmunk,
időnk feláldozásával, testi fáradtsággal, egy-egy lemondással
hozunk.

A Luther-Társaság "Jóakarói".

A soproni felső esperességnek Scholtz Ödön esperes
elnökléte alatt tartott lelkészi értekezlete, az »Őrálló" július
12-iki számában közzé tett közlemény szerint, állítólag »eré-
lyesen kikelt a Luther-Társaság azon eljárása ellen, melylyel
típusait türelmetlenül rá akarja erőszakolni agyülekezetekre,
ellenben a megrendeléseket nem teljesíti pontosan"... tudó-
sítása végén pedig azt mondja: »úgy látszik, ez a Társaság
állandóan két balkézzel dolgozik. Mikor fogunk már egyszer
életrevaló hírt is hallani felőle."

E támadással bövebben foglalkozunk majd a Luther-
Társaság évi jelentésében. Itt lapunk zártakor csak a követ-
kezőket jegyezzük meg: Mikor P. G., a Luther-Társaság
könyvkereskedésének első üzletvezetője, kit jóbaráfai beaján-
lottak az állásba, igazán két balkézzel dolgozott s a Társa-
ságnak két évi működése alatt 5878 korona 10 fillér veszte-
séget okozott, akkor felvonult Scholz Ödön esperes és védte
P. G.-nek a Társaságot jelentékenyen károsító üzleti rend-
szerét. Missziói lapjában több cikkben leszólta a Luther-
Társaságot s annak alulírott főtitkárát valótlan vádakkal meg-
gyanusította s mindezt csak azért, mert alulírott főtitkár volt
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az, aki P. G. Ügykezelésépek a Társaságra nézve vészthozó
voltát feltárta. Emlékezetes mindnyájunk előtt az a budapesti
közgyülés, amikor Scholz Ödön esperes oly nagy hangon védte
P. G. volt üzletvezetőnek kárt okozó rendszerét. A szakértői
vélemény alulírott fötitkárnak adott igazat; a közgyülés pedig
elégtételt a megtámadtatásért. Csak Scholz Ödön esperes -
aki minden alkalommal mint a keresztyén igazhitüség tánto-
ríthatatlan védője szeret szerepelni - nem tartotta szükséges-
nek, hogy alaptalannak bizonyult vádjait és gyanusításait vissza-
vonja és a méltatlan megtámadtatásomért a maga részéről is
elégtételt adjon. Scholz Ödön esperest e kétes sikerei egy
időre elnémították. A Luther-Társaságot egy ideig nem támadta.

Úgy látszik, Ágfalván ismét elérkezettnek vélik az időt
arra, hogy a támadásokat megújítsák. Most, amikor a Luther-
Társaság könyvkereskedése annyira jutott, hogy tiszta jöve-
delmet is hajt; - amikor gazdaságos ügykezelésünk 'követ-
keztében sikerült a Scholz Ötlön védence, P. G. által okozott
nagy. veszteséget törlesztenünk ; - amikor az általunk kezde-
ményezett ifj. könyvtár-típusból a Luther-Társaságnak jelen-
tékeny nyeresége lesz; - amikor Luther műveit befejeztük;
- amikor oly jeles munkák jelennek meg a Társaság ki-
adásában, mint Pfennigsdorf "Krisztus a modern szellemi élet-
ben"; - amikor az utóbbi időkben megjelent kiadványaink
kiállják a legszigorúbb kritikát; - amikor a Társaság nagy
áldozatok árán minden lelkészi hivatalnak ingyen megküldi a
"Belmisszió· címü lapot, holott erre az egyetemtöl csak 1200
korona segélyt kap; ~ amikor a Társaság a mult évben 1200
koronával segélyezte a Masznyik-féle "Isten igéje" című mű-
vet, 300 koronával a Raffay-féle theológiai szakközlönyt; -
amikor a jelen évben á "Harangszó" című néplapot 300 ko-
ronával segélyezi; - amikor legújabban megindítja az Ev.
tankönyvvállalatot, hogy iskoláinkat ev. szellemű tankönyvek-
kel ellássa; - amikor a Luther-Társaság ily sokoldalú és
áldást terjesztő munkát kifejt s vezetői önzetlenül dolgoznak,
akkor azt írni, hogy "ez a Társaság állandóan két balkézzel
dolgozik s mikor fogunk már egyszer életrevaló hírt is hallani
felöle", mindenre, csak jóindulatra nem, de még elfogulatlan-
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ságra sem vall. A tudósítónak ily rosszakaratú jelentés meg-
. írására az a körülmény szolgált okul, hogy. a jelenlegi,

de sajnos, beteg üzletvezető kimutatásában két gyülekezet
nevét, melyek típust rendeltek, tévedésböl a nem rendelők
sorába iktatta. Igen sajnáljuk az esetet, melyet azonnal a
könyvkiadó igazgatóság szakértői bizottsága beható vizsgálat
tárgyává tett. Megállapítottás a következőket:

Az április havában beérkezett soproni és a június hóban
beérkezett kaboldi megrendelésre megadta a könyvkereskedés
azt a választ, hogyatípusok szállítása gazdasági okokból
nem történhetik egyenként, hanem bizonyos számú megrendelés
beérkezte után együttesen. Ez meg is fog történni lehetőleg
mielőbb, de legkésőbb szeptember folyamán.

Kár volt ezt a magában véve szórványos esetet olyan
súlyos sérelemnek föltüntetni és alkalmul felhasználni arra,
hogy a Luther-Társaságon egyet üthessenek.

Majba Vilmos,
L.·T. főtitkár.

Értesítés a népirat-pályázatról.

A népirat-pályázatban a "Patikáriusék bibliája" címü "Az
Úr beszéde megmarad örökké" jeligéjű népirat, melynek szer-
zöje Kapi Béla körmendi lelkész, nyerte el az Osztroluczky-
féle díjat. 2. Kiadásra és dicséretre ajánitatik nKlárika könyvei"
címü "Keressétek és megtaláljátok" jeligéjű népirat, melynek
szerzöje Moravcsik Erika (Budapest). 3. Kiadásra ajánitatik a
"Haragosok" című "A setétség elmult és amaz igaz világosság
immár fénylik" jeligéjű mű, melynek szerzője özv. Moravcsik
Gyuláné Budapest. 4. Kiadásra ajánitatik a "Behorpadt sirok"
című mű, melynek szerzóje Fenyves Ede lelkész, Mencshely.
A részletes birálatot az évi jelentésben közöljük.

. ./'



Kaphatok

Imakönyvek:
GVURÁTZ FERENC: A hit oltára. (171/2-13 cm.)

Vászonkötés kehelynyomással. . . . . " 2.-
Vászonkötés kehelynyomással, aranymetszésseI,

tokban. . . . . . . . . . . . . 3.-
Börkötések 6 koronátóI 19 koronáig.

GVURÁTZ FERENC: Lelki vezér. (141/2-10 cm.)
. Vászonkötés, vaknyomással . . . 1.50

Vászonkötés, aranyrnetszéssel, tokban. . . 3.-
Börkötés, aranymetszésseI, tokban . 0.-
Finomabb bőr kötések 25 koronáig.

SÁNTHA KÁROLV:Buzgóság könyve. (143/4-11 cm.)
Vászonkötésben,kehelynyomással . . . 2.-
Vászonkötésben. aranyrnetszéssel, tokban. . . . 3.20
Bőrkötésben, aranymetszésseI, tokban. . . 6.-
Finom, párnázott bőrkötés, aranymetszésseI . 8.-

SZÉKÁCSJÓZSEF:Imádságok és buzgólkodások. (15-1 Ocm.)
, Vászonkötés, keresztnyomással, aranymetszésseI,

tokban. . . . .. 5.-
Chagrinbörkötés, aranyrnetszéssel, tokban 8.-
Párnázott borjúbőrkötés, aranyrnetszéssel, tokban. 10.-

Kovxcs ANDOR: Lelki tavasz. Imádságoskönyv gyermekek,
. ifjak és leányok részére. (1 P/4-8 cm.) . .

Kék vászonkötésben . . . . . . . . 2.-
Fehér vászonkötésben,: piros metszésseI, arany-

nyomással . . . . . . . . . . 3.-
Börkötés párnázva, kapocscsal '. . . . 6.-

RUTKAV SÁNDOR: Kis imakönyv. Imakönyv versek-
ben kis gyermekeknek. Vászonkötésben 1.-

a Luther-Társaság könyvkereskedésében
Budapest, VIlI., Szentkirályi-utca 51/a.



A Luther-Társaság közgyűlése.
Tekintettel a nehéz háborús viszonyokra,

a Luther-Társaság elnöksége az augusztus
22-23-án Dobsinára kitűzött rendes köz-
gyűlést elhalasztotta. Remélhetőleg novem- .-
berben az egyetemes gyűles alkalmával
megtarthatjuk közgyűlésünket. Hitrokoni
üdvözlettel '
Budapest, 1914 aug. ,4.

_MAJBA VILMOS
. a L.-T. főtitkára.

rLELKIFEOYVERT
A KATONÁKNAK!

~.~

Mindenki tudja, mily font6s
az, hogy a katonának nehéz, . .
küzdelmes időkben módjá-
ban legyen Isten igéj éből
erőt, bátorítást, vigasztalást .
meríteni. A Brit és Külföldi
Bibliatársulat mindazoknak,
kik Szentírásokat ingyen 'a, .'
katonák köz] terjeszteni óhaj-
tanak, féláron engedi át azo-
kat. Tehát Újtestamentomok
30 fillér helyett csak 15
fillér és egyes evangyelío-
mok vagy a zsoltár hat fil-
lér helvett csak három fillér. J

Megrendelések intezendók:


