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Ének a halálról.'

Ó halál! mért nem lehetsz te
Olyan meghitt barátunk,
Kit reggel vagy késő este
Mindig szívesen látunk?
Miért riad meg tőled
Ősztönszerűn az élet?
Hogy bár olykor esdve kérünk,
Mégis ha jössz, elfagy vérünk.

Tudom, hogy földi életem,
Bizonytalan s mulandó;
Öröknek azt nem vélhetem,
A mi bennem halandó:
De részt nyertem az égből
A teremtő kezéből,
És azzal, úgy kívánkozom,
Az égiekhez tartozom.

I A .Hit Paizsa" c. imádságos könyvből.

Ösvény lll. évf. 9

Látom, hogy fölfelé lobog
A tűznek tiszta lángja,
Fölfelé áraszt illatot
Rétek, mezők virága ...
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Hamv és kóró idelenn
Elenyészik hirtelen,
Példázza porló testemet;
A láng és illat lelkemet.

Bízvást megyek hát útamon,
Nem tántorít a kétség;
Világossá lesz egykoron
Előttem a sötétség,
A földi pálya vége'
Lelkemnek menedéke,
Engem azon túl is vezet,
Én Istenem! a te kezed.

Lévay József
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Krisztusvárás.

A történelmi nagy idő nemcsak az emberiség
külső struktúráján, hanem benső, lelki összetételén is
nagy átalakulást eredményez. A külső élet erős bás-
tyái, sáncfalai, várai romhalomba dőlnek s ugyanakkor
láthatatlan kövekből új erősség épül. Az ítéletmondás
értékbecslő éjszakáján, templom emelkedik ki a tűzbe-
merült, elsülyedt város romjaiból s míg a fájdalmak
földjén sírva zokog a temetési ének, addig a karcsú
toronyból bíztató szóval csendül alá az istenimádásra
hívogató harangszó. A kifosztott, csalódott emberlélek
ráeszmél az Isten mutatta régi ösvény irányára s oda-

.áll az örökkévalóság országút jára. - Mit vársz 1>-
kérdezem. - Erőt, vigasztalást, új élettartalmat ! -
Egfelé mutatok: - Mondd egy szóval, Krisztust
várod!

Égő szemekkel, remegő lélekkel megállunk kará-
csony szombatján. A Krisztus-várás éjszakáján! Huszon-
négy óra azoknak, kik külső időmérés szerint intézik
dolgaikat; néhány óra azoknak; kik rövid időnek is
a magját keresik. Mi csak állunk és várunk. Alattunk
€s velünk rohanva száguld az idő, eszmék hullám oz-
nak, viharok zúgnak és mi csak várunk, várunk a
Krisztus-várás idővel meg nem mérhető éjszakáján.

Sötét, hideg a föld. csak a távoli messzeségből
világít a rőt tűzláng s a mennyboltozaton cikázó hir-
telen fényvillanás. Kihalt és csöndes minden, csak
lelkünk hallja a távoli morajlást, milliók csatáját,
ezerek hördülését. És mégis - virágillatos tavaszként

9*
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ránk száll szent karácsony orome. Tavaszébredés;
december éjszakáján. Zúzmarás gömbákácok tar ágai
közt isteni teremtőerő bolygat ja az ébredő kikeletet.
integet az orgonabokor, a :fehér fürtös ákác virágos
ága s az erdős dombalja csöndességébe belecsilingel
a gyöngyvirág csipkés szélű csengetyűje. Ködtől csata-
kos, szürke levegőjű sötét utcára világosság szűrődík
a fehér függönyös ablakon át, nem sok az egész,
csak karácsonyfa-gyertyák kiszóródó fényessége, mégis

.napsütéses lesz az egész világ. Verőfénybe öltözködik
az utca, nevető gyerekarcok azínesítík a családok
szomorúságát, angyal· szárnya suhog s az emberek

'könnyétől, a jószívűek lélekmelegségétől virág nyílik
'az éltaposott, kifagyott pázsitszegélyen. Lelkünk tükrö-
zését borít juk a természetre s karácsony örömén át
tavaszi verőfényesnek látjuk az egész világot.

Egyetemes emberi ünnepet sejt benne a lélek.
Megérzi, hogy ez az ünnep kinőtt a felekezeti tagolt-
ság korlátaiból s közös emberi érzések és szükségletek
kifejezőjeként lép az életbe. Az öröm szerzés közös

"vágyódása beilleszti az emberi jóságot az emberiség
életébe. Ez az egyetemes alapvetés magyarázza a
karácsonyi ünnep térhódítását. Palota, kunyhó lakója
egyformán megtalálják benne az örök ember lelki
szükségletét, Az emberi lélek sokféle kerekekből, emelő

'karból, könyökből és hajszálrúgókból álló szerkezeté-
ben egy gondolatfinomságú acélhuzal megfeszül s ez-

. által ugyanazon lelki átalakulásra, ugyanazon érzés-
változásra és cselekedet elhatározásra kényszertíl : a
különböző származású, vallású, és műveltségű, fog-
Jalkozású, "különböző nyelvű, igényű, és világnézetű
ember. Az acélhuzal: aléleknemesség s a lélek-

'gépezet munkája: az embernek lélekjóság által bol-
o 'dogítása. Ezen a napon tavaszi fuvalom száll végig
, az egész világon, megérinti a jégpáncél mögé húzódó
. ~özönyöseket,.: a míndent tagadó szkeptikusokat, a
::számítgató fösvényeket s megmutatja, hogy még az ö.
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szívük is nyit virágot karácsony tavaszán. Feldíszített
fenyőfák, kisebb-nagyobb ajándékok, boldogan előké-
szített meglepetések mutatják az ünnep külső meg-
nyilatkozásait. A belső eredményeit lelkek közeledése,
szívek összedobbanása sejteti. Csalódásokban elfáradt
élettársak közelebb jutnak egymáshoz, gyermekek a
szülőt, szülők a gyermeket újra megtalálják. Templom-
padsorokon szorosabbra zsúfolódnak az istenkeresők s
hatalmasabb hullámokban szárnyalja be a gótikus csúcsív,
vagy gerendás mennyezet alját az ünnepi énekmondás,
Gyertyaham vadás s fenyőtűhullás után is megmarad
lelkünkben egy kis emlékdarab : zöld galyak gyantás
illata, színes gyertyák lobogó lángja, ünnepi prédiká-
ció mondatainak foszlánya. A mindennapi szürke köte-
lességútra magunkkal viszünk egy akkordet karácsony-
est csöndes himnuszából.

Ne kicsinyeljük ezt se, hanem inkább értékeljük
és becsüljük meg a hangulatok hatását. Ked ves, szép
dolgok, nemes nagy elhatározások születnek a han-
gulat hatásából, ezek is hozzáilleszkednek életformáló
tényezőinkhez, mint ahogyan a réten szétszórt, apró
vadszegfű hozzátartozik a virágos rét egészéhez.

Változatosságot visznek a napok egyformaságába,
irányt adnak az elhatározásokba, erőt az akarásokba.
színt, életet, melegséget kölcsönöznek ugyanazon lélek
különböző megnyilatkozásaiba, mint ahogyan a légkör
párateltsége különböző színűre festi ugyanannak a
mennyboltozatnak a végtelenségét. Karácsony hangula-
tával az életszépség, alélekpoézis aranyszálakból szőtt
fátyolszövetét védelmezzük, mely szelíd jótékonysággal
ráborul gyermekek, felnöttek, öregek lelkére.

De megérezzük a hangulatünneplés fogyatékos-
ságát. Az ünnep lelkiéletünk örökkévaló, érdekeit szol-
gálj a s életfejlődésünk örökkévaló irányát jelölgeti.
Kielégíttetlenül hagy a bizony ta lan életű hangulat, a
ködös érzés, a néhány ünnepi órára tanrendbe vett
lélekfelmelegedés. Érezzük, hogy többet, nagyobbat
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kell' 'keresnünk és találnunk i életmegváltást, életjob-
bulást, egy tisztább, igazabb emberi élethez szükséges
életerőt. Az ünneplés .családi része lehet még olyan'
meleg és kedves, kielégíttetlenül hagy. Az ilyenkor
tapasztalt nagyünnepi keresztyénkedés szintén kevés
értékgazdagodást jelent.· Több benne a hagyomány,
családi szokás, mint a lélekvágyódás és meggyőződés
szerinti életerőkeresés. Több a külső formaság,' Üll-

neplőruha, templombamenetel, mint a benső odaadás,
belső előkészülés, léleknek lstenbe olvasztása. Ünnep-
léseinknek maradandóbb alapot keresünk. Poétikus
karácsonyi hangulatunk alapjait valláserkölcsi igazsá-
gokba gyökereztetjük. A csillogás, gyertyafüst felhő,
fölé tekintünk és megértjük, hogyafénysugárzás örö-
kös mennyei tűz visszaverődése s az emberi jóság
megnyilatkozása az örökkévaló isteni kegyelem szim-
bolizálása. Minden külsőség, karácsonyfadíszítés, aján-
dékozás, templombamenés az ünnep valláserkölcsi igaz-
ságából nyeri jogosságát, ezt kell megértenünk, ehhez
kell felemelkednünk, ehhez az igazsághoz: 1\ M~ szü-
letett néktek a lVIegtartó 1"

A rövid karácsonyi izenetből az ünnep végtelen
gazdagsága sugárzik szerteszét. Theologizálás, filozó-
fiai okoskodás nélkül egyszerű szómagyarázat meg-
érteti velünk, hogy szeretet-, kegyelemünnepről van
szó, megtartásról, örökkévaló lelkiérdekeinkröl, legdrá-
gább lelkijavainkról van szó. Isteni aktus, világtörténelmi
gondolat lép az emberiség életébe: a megváltó szerétet
teljessége. Keleties hátterű egyszerű történet: kam-
pósbotra támaszkodó, útrakészülő pásztorok, csöndes
éjszakába belecsendülő kolompszó, világos keleti éjszaka,
mintha ezüstfátyoion keresztül hullna égivilágosság
a fehérlombú olajfákra ; mennyei jelenés, túlvilági
fényesség, angyalsereg csodálatosénekeésa távolban,
roskadozó istállóban egy kis jászolban az a kis gyer-
mek, kinek vállán nagy hatalom lesz, ki együtt legel-
teti a farkast és bárányt. Minden a háttér vonásait
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gazdagítja, szinesít, gazdagít, magyaráz, de a lényeg
a jássolban .pihenő kis gyermek. s az igazi magyará-
zat ez .az isteni szózat : ma született néktek a Meg-
tartó! A· teljes isteni szeretet megnyilatkozása, mit az
emberi önsegítőerő csődje tett szükségessé. Ha lett
volna az ember lelkében a bűnből felemelkedéshez, az
önmegváltáshoz, az igazi emberi élet megvalósításához
erő, nem építette volna meg Isten ebből a megváltás
templomát 1>Krisztus földrelépése, isteni szentségű éle-
tének végighurcolása a bűn göröngyös utain, mérhe-
tetlen szenvedése, keresztfai halála világos bizonyítéka
annak, hogy mindenkinek szüksége van Megtartóra,
mert léleküdvösség, örök boldogság és még előbb, igazi
emberi életfejlődés csakis vele és általa lehetséges.

A karácsonyi angyalizenet azt a boldogító meg-
nyugvást ébreszti, hogy Isten gondoskodik rólunk s
megváltásunkra elküldte az ö egyszülött fiát. Elhall-
gathat az önmagát emésztő kétségbeesés, elcsöndesed-
hetik a kíshitű kételkedés, angyalajkról száll földre
az üdvösségtörténet megingatbatlan bizonyossága: meg-
született nékünk a Megtartó !

De az életszükséglet kérdése nincsen elintézve
az egyszeri megszületés tényével. A kérdést nem oldja
meg az a történelmi adat, hogy ő az idők .teljességé-
ben Bethlehemben tényleg megszületett. Igazi kará-
csonyi ünneplésünket sem biztosítja erre a történelmi
eseményre való visszaemlékezés, hiszen az élet ünne-
pei nem merülnek ki a kegyeletes emlékezésben, hanem
a jövendő élet erőforrásaivá alakulnak. Nekünk szoro-
sabb közösségi viszonyba kell lépnünk az esemény-
nyel, a születés egyszeri történelmi tényét örökös lelki-
folyamattá kell tennünk. Egyéni hozzáj árul ásunk kal
elő kell segítenünk a megváltás munkájának diadalát.

Bűnből vált meg minket. Lenyul az érzékiség,
önzés piszkos életébe s iszapból tieztább élet világába
emel. Érzem-e az isz apot, áthatja-e öntudatomat a
lelkemet körülvevő hinár mélybe vonó ereje, érzem-c,
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hogy rossz szokások, bűnös vágyak, szenvedélyek
mélységbe vonszolnak s a bűn mindjobban elhomályo-
sítja rajtam a teremtő Isten képét, lelkemen az Örökké-
való lehelletét'? Nem vagyok az, akinek lennem lehetne
és kellene.

Ehhez a bűnátérzéshez néhány komoly oldalról
jövő gondolatsugár segít eljutni. Nincs jogunk bűnö-
ket klasszifikálni. A kis és nagy szó-, cselekedet- és érzü-
letbeli bűn közt való különbségtétel nem Krisztustól,
hanem a mentséget kereső embertől származik. Min-
den bűn egyforrpán súlyos, mint ahogya napsütéses
világosságon a legkisebb suhanó árnyék is sötét fol-
tot képez s a csiszolt drágakövön a legkisebb törés
is kisebbítí az értéket. Nem elégedhetünk meg az
esztétikai tiltakozással, azzal a felfogással, mely a bűnt
csak lelkifinomságból, egy kis erkölcsi ízlés-fejlett-
ségből kerüli. .A műveltek sorában tapasztalt modern
áramlat lefokozza, eltompítja a bűnt selveszi sebző
élét. Mondjuk meg őszíntén, hogy ez semmit sem ér!
Nekünk finomság tiltakozás, ízlés megrázkódás és
esztétikai hangulathullámzás felett erkölcsi feleszme-
lésre, erkölcsi megtisztuláara van szükségünk. Kultúra,
műveltség, gondolkodás finomodás nem elégít ki. Hasz-
talan vezetünk életirányzatunkba emelkedett, nemes
gondolatokat. Nagy írók lelkén hiába nevelünk az
erkölcsi világ határait érintgető irodalmi műveltséget.
Mindegyikből fény, ragyogás sugárzik ugyan az emberi
életútra, de lélekmegváltást soha egyik sem eredmé-
nyezhet. Megváltóra van szükségünk, Krisztusra van
szükségünk, ki leül velünk bűnösökkel a vámszedők
asztalához, megméri kicsiny és nagy bűnünket, mikor
előtte vonaglunk a megbánás porában és a megigazulás
világosságába felölel ezzel a szóval: lásd meg, hogy
többet ne vétkezzél. Krisztusra van szükségünk, ki
mindezt megteheti, mert értünk született és értünk
meghalt. Nem elégedhetünk meg egy életideállal, egy
filozófiai elvont életteóriával. Nekünk a Krisztus több
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egyeszménynél, ideálnál, több egy filozófiai életteória
konkrétizálásánál, nekünk a Krisztus életerő, életmeg-
újulás, szabadulás, megváltás. Májusi harmatként hull
a világra a karácsonyi harangszó s jégvirág helyett
örök virág nyílik a téli dermedésben. Felemeljük fejün-
ket s a tavaszi ébredés melegsége besugározza szí-
vünket: nekem van Megtartóm!

Immár csak pillanatnyi idómulásig pihen lelkem
Bethlehem görbe házsorain. Nem keresem: melyik is-
tálló felett állt meg a csillag, hol volt a dicsőség-
fénybe boruló jászol, melyik sikátoron ereszkedtek alá
a pásztorok, nem látom meg az idő rombolását sem,
a lassan menő csöndes beduinok csoportját, a keleti
utcák szennyét, a sivítozó gyerekek kergetőző hadát. ..
Befelé nézek, befelé élek és betölti lelkemet egy bol-
dogító bizonyosság: ma született nekem a Megtartó ! ...
Megszületett Krisztus a szívem ben! Ez már nem az
emlékezés, ez a lélek ünnepe. Nem tudom értelemmel
felfogni, logikával megmagyarázni az átalakulást, nem
vagyok képes eredményeit tételekbe sűriteni, mint egy
történelmi esemény következményeit, csak azt érzem,
hogy megkezdődik a vallás személyes viszonyán ala-
puló átélési processzus. Egész életemmel belépek
Krisztus hatáskörébe, átadom szívemet, lelkemet, egész
életemet és engedem, hogy formáljón belőlem ez a
hatalmas életalakító erő valami új, dicső teremtményt.

"Ha valaki a Krisztusban marad, az új teremt-
ménnyé lesz", mondja Pál apostol. (II. Kor. 5, 17.) Ezt
kell megcsinálnom. A Krisztussal való életközösségből
a lélek természetes gyümölcseként ki kell fejlesztenem
és érlelésre kell vinnem a legtisztább jellemvonásokat.
A mindennapi munkába, emberekkel való érintkezésbe, a
külső és belső élet által felébresztett érzelemhullámzá-
sokba krisztusi lelkületet kell vinni, ez a feladatom. Hogy
beszédem, érzésem, jellemem, cselekvésem, egész világ-
nézetem emberi leplén átvilágítson a karácsonyi esemény
mennyei fényessége. Ez a hivatás betölti lelkemet.
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Most már nem elégít ki a családi kör fenyőilla-
tos, kandallófényű poétikus hangulata, a külső keresz-
tyénkedés hagyományon megépülő szokása. Eletem
külső palástjáról egymásután leperegnek HZ értéktelen
arany papircsillagok fl itt állok életnyomorúságom
égető kínjával, szebb életet vágyó lelkem előtörő vá-
gyódásával. Mint z álommesék hőse, hófehér paripán,
pálmalevelet tartva kezében, bevonul életembe az én
diadalmas királyom, lelkéről rámsugárzik megjobbító
életjóságának fénye s ajkarn halleluját mond a világ
megváltója születésére. Erzem, hogy Krisztus megszüle-
tett szívemben s él lelkemben.

Mint ahogy a szárazság csontekéjével barázdált
föld termékenyítő esőért nyög, úgy szállja be az embe-
riség történetét a Krisztusvárás gondolata. Változó
korszakok különbözőnek látták az emberiség megvál-
tására érkező Krisztust. De a legjobbak mindig érez-
ték, hogy eljövetele nincsen befejezve a születés tényé-
vel, hanem egy örökké ismétlődő folyamat, mely az
emberiség szükségleteinek megfelelően az örök jelen-
ben folytonosan megújul. A karácsonyi izenet szerint
ma született nekünk a Megtartó, nekünk tehát a meg-
tartó Krisztust ma, a mi életünkben, a mi életviszo-
nyaink között kell megkeresnünk és várnunk.

Egy pillanatra. sem felejtjük, hogy Krisztus
lélekmegváltásra s üdvösségbiztosításra jött. Megválto
munkájának ez a része mindenkor ugyanaz marad,
hiszen a középkor emberének ugyana.zon üdvözülés
feltételei voltak, mint a mai kor emberének. Itt egye-
temes emberi szükségletről, az üdvösség, a megváltás
isteni rendjének alaptényezőiről van szó, az pedig min-
dig ugyanaz.

De ugyanekkor érezzük a Krisztus történelmi
egyéniségének végtelen gazdagságát. A minden oldal-
ról kicsiszoit, gazdag jellem sajátossága természetessé
teszi. hogy a változó kerszak saját szükségleteinek
megfelelően, más és más jellemvonását, egyéniségének
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más és más oldalát domborít ja ki. Ő nem változik,
"tegnap és ma ugyanaz és ugyanaz marad örökké".
és mégis az ugyanazon Krisztusra az idő napjából
különböző fény hull, és minden nagy korszak a maga
lelkén keresztül nézi és keresi őt.

A hiblia Krisztusképe egy, hiszen mint igéretet
az isteni kijelentés tükrében, mint valóságot a szent-
lélek világitásahan látták a kiválasztottak, és mégis
úgy érezzük, hogy a biblia történelmi kerszakainak
változása szerint ugyanarra a Krisztusfejre más és
más fénysugár hull. Az ószövetségi próféták messiási
reménykedéséből szelíd gyermekarc s töviskoronás,
vértől vonalozött glóriás fej néz felénk. Mindegyik a
szeretet, az önmegtagadás és lemondás elcsöndesítő
nyugalmát ébreszti az emberben. Az elnyomás jármát
nyögő nép ellenben, izzó zsarátnokká porladt remény-
ségei kohó tüzénél egészen máskép látja a feléje vilá-
gító Szabadító képét. Kemény vonást húz arcára, szi-
gorú, merev éleket szemébe, pallost ád kezébe, lába
alá harciszekeret B a rabigába görnyesztett pogányok
jajgatásat zúgatja kísérő-énekül. A szelídlelkű János
evangélista földön vándorló, melegvonású Krisztusát
milyen másnak látjuk, mint a mennyei jelenések ítélet-
hozó Krísztusát. Pedig ugyanaz az arc, csak más
fény hull rá, ott a kegyelem, itt az ítélet tüze.

Az élvhajhászó Róma sannak erkölcstelenséget
folytató korszakok színtarka hátteréből elénk lép a
a testsanyargató aszkéta Krisztus szűkmellű alakja.
Szélesen domborodó homloka alatt beteges keskenyre
szorul a fej, arcán az önkínzók viaszsárga arcszíne,
beesett szemében a rögeszmések izzó lángolása. Olyan,
mint a bizánci zománcos apostolképek a szentpétervári
Eremitage kincsei közt. Ennek i1 kerszaknak erre a
Krisztusra volt szüksége.

Később a keresztyénség mindenfelé bebizonyítja
vallási és államfenntartó erőit. Az elismerésért folyta-
tott küzdelemből érvényesülési harc lesz. A vallas nem
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elégszik meg a megtürtség kegyelemmorzsáival, hanem
teljes érvényesülést követel. Nem elégszik meg a temp-
lom boltívei alatt hullámzó zsolozsmával, hanem részt
követel az államvezetésből és népkormányzásból. Az
aszkéta Krisztus alakja csöndesen behúzódik a refek-
tórium félhomályáha s a világtörténelem forrongó kor-
szakain diadalmasan végigvonul a hódító Krisztus
keresztes és fegyveres alakja. A lelki meggyőzés és
meggyőződés mellé erő és erőszak, az egyszerűség,
alázatosság és szegénység mellé fény, pompa, külső-
ségre támaszkodo méltóság helyezkedik. Páncélinges
vitézek robognak Nagy Károly s István, az első ma-
gyar király nyomában, hogy amit a kereszt önmagától
el nem végez, azt kikényszeritsék kardjuk erejével.
A nagy külső és belső változáson egy átalakult Krisztus-
arc sugárzását vesszüle észre. Az alázatos Krisztust
felváltó pápai méltóság tiarájában felismerjük a mártir
glóriának a korszak által követelt formáját s rájövünk
arra, hogy fény, pompa, hatalom, erő ennek a megvál-
tozott Krisztusképnek az egyházi, állami, egyéni éle-
ten és közfelfogáson visszatükröződő képe.

A reformáció az isteni kijelentésből a legteljesebb
Krisztusképet állítja az emberiség elé. A megváltás
Krisztusát s a csodálatosan szép földi élet Krisztusát. Ki-
emeli az egyéniséget a tömeg egyformára nivelláló
hatalma .alól. A tudományos írásmagyarázatban, az
egyházi dogmák világában érvényesül az egyéniség.
A vallás kérdése egyházi ügyből az individuális lélek
legegyénibb, legszentebb ügye lesz, melynek értékét
éppen kifejlesztett egyénisége adja meg. Az Istenbe
olvadás problémáját nem oldja meg az egyházhoz tar-
tozás, az egyházi dogmák elfogadása, azt csakis az
egyéni élet kialakulása oldhatja meg. Nem születésröl,
hanem újjászületésröl, nem elhivésröl, hanem meggyő-
ződésről, nem külsö odatartozásról, hanem teljes átadás-
ról van szó. Az üdvösség' kérdését semmiféle egyház
nem zárja magába, nem biztosítja a maga hatásköré-



--------------~--------------------------~----------~-~ ~

KRISZ'l'USV ÁR.ÁS 141

ben, mindenütt szükség van az ember egyéni hozzá-
járulására, a magaátadásra.

Tömjénfüstös. arannyal futtatott márványoszlop-
sorok közül új hódító útra indul a Megváltó Krísztus
s bevonul az emberi lélek benső rejtekébe. Tanításait
újra elmondja, követeléseit újra hangoztatja, de mindig
ezekkel a szavakkal: rólad van RZÓ, neked beszélek,
tőled követelek. A lélek életében lassanként kidombo-
rodik a vallási önállóság, al egyéni felelősség hatalmas
gondolata. Megértjük, hogy a vallásos életet nekünk
magunknak kell kiépítenünk, az Istennel való közös-
séget nekünk kell életté tennünk s mindazért, ami tör-
ténik vagy nem történik, nem az egyház, nem a
dogma felelős, hanem az "én", a lélek, mi magunk.
Nekünk kell keresnünk az isteni kijelentést, olvasni a
bibliát, fürkészni lelkiismeretünkben az Isten akaratát,
nekünk kell dolgoznunk üdvösségünk, életátalakulásunk
érdekében. Az egyház árnyékában ülni és semmittevés-
sel várni a kész üdvösséget, könnyű, de tőlünk többet:
egyéni hozzájárulást, lelki nagykorúságot követel a ma
megszületett Krisztus. Csak egy pillantást vetünk éle-
tére és minden világos lesz előttünk. Látjuk, hogy a
Megtartó nem filozófáI és nem dogmatizál, nem magya-
rázgatja katedrai bölcsességgel isteni és emberi termé-
szetből csodálatosan kombinált személyének rejtélyét,
nem épít magának külön templomot. Egyszerűen végig-
megy az élet útján, él és élni tanít, prédikál a példá-
jával s templomot épít a könyörületesség cselekedetei-
vel. Megszólít, követésre hív, mert ö az életcél, meg-
fogja kezünket, lelkünkbe olvad s velünk él, mert
ő az életvalóság, ő az ideálmegtestesülés. A vallás
problémáját csak ezen az alapon, az életközösség
alapján oldhatom meg. Ha más Krisztusarc mosolyog
felém, lehetek tudós theológus, mélygondolkodású

. filozófus, de én több akarok lenni: az Isten gyermeke.
Ez azonban csak akkor lehetek, ha megtalálom Jézust,
benne a megtartó erőt, a Krisztusban való életet.
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Krisztusvárásra és Krisztusmegtalálásra van szük-
sége az emberiségnek. Lelkiéletünk minden megnyilatko-
zása, valláserkölcsi életünk egésze, kultúránk, civilizá-
ciónk, haladásunk, mínd-mind elválaszthatatlan a Krisz-
tustól. Korunk legsajgóbb sebeit a Krisztustól való el-
szakadás ütötte öntestünkön. Elszíntelednek a jellemek,
elhalnak a tiszteletreméltó érzelmek s az életirányok ide-
gen romboló szellem sínpárjára zökkennek. Panaszko-
dunk, hogy az emberek nem a régiek többé, a családi
élet egyszerüségéböl, keresztyén erkölcséből sok érté-
kest levásít a modernség. Tudományunk, művészetünk

. nagy része vallásellenes, erkölcstelen, színpadunk ledér,
napisajtónk Ízléstelen. Hívjuk számadásra azokat, kik
az emberiség szelleméletét ilyen irányba vezették, de
azokat is, kik ilyen irányba vezettették magukat s
hangzatos igéretekért áldozatul vetették lelkük leg-
nagyobb értékeit.

Emberi botlások között isteni igazságként szálljon
végig a karácsonyi evangélium: ma született nektek a
Megtartó ! Az emberiségnek ma is a régi, az örökké-
való Krisztusra van szüksége, mert csakis Őbenné van
meg a lélekmegtartás hatalma, az életmegváltás ereje.
Csak az önmagát helyesen értékelő, a bűnnel komo-
lyan számotveté ember ismeri meg a Krisztus igazi
értékét, csak az tudja, hogy neki a Krisztus földre-

jötte életet, üdvösséget, mindent jelent. De ugyanekkor
ast is érzi, hogy a ma megszületett Krisztus a ma
életébe ;akar belépni. Munkánk, pihenésünk, szórako-
zásunk és gyötrődésünk tengerhullámain halk léptekkel
átvonul, mint egykor a Genezáret taván. Lelke suha-
nását megérezzük s szívéböl világosság és melegség
hull életünkre. Ha ezt még sohase érezted, akkor még
nem is mondhatod: megszületett nekem is a Megtartó ! ...
Mert itt nem a mondás, hanem az átérzés, átélés és
a, benne élés fontos. Ezekkel megszentelést nyer az
ünnep s a néhány óra új életerőt illeszt életünkbe.
Ezek nélkül pirosbetűs nap kopogtatott be hozzád, de
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csak hangulatfoszlányt hozott s ugyanazt hagyott hátra.
- Ma kell megszületnie ! . .. Eszembe jut egy szép
amerikai legenda, amit valamelyik újság hasábjain 01-
vastam, a negyedik keleti bölcsról. Tudós, hatalmas,
gazdag volt. Meglátta a bethlehemi csillagot, gyorsan
felkészült s megindult a csillag után. Alig ment egy-
napi járóföldet, egy kis falu rogyadozó kunyhójánál
gyermeksírás állja útját. Megkérdezi az anyját:

Miért sír a fiad?
Éhezik szegény, Isten nyomorult ja! ..
Miért nem sütsz neki kenyeret? .
Mert nincs lisztem.
Miért nem vásárolsz a városban?
Mert nincs pénzem.

Valami különös érzés szaladt keresztül aSZIven.
Elfelejtkezett a csillagról, prófétáról, Krisztusról, rohant
II városba, összevásárolt mindenfélét, azután visszasza-
ladt s addig etette az éhségtől alélt gyereket, mígnem
megelégedett mosoly lebbent sápadt ajkára. De a csil-
lag! . . . Keresi, kutatja, jaj! már ott csillog a nyu-
gati ég feketéabe hajló felhőperemén. Gyorsan, gyor-
san, utána. Uttalan utakon, sebző tövis bokrokon amint
rohan, sziklás hegyiúton kifosztott, megsebzett em-
bert taláL Hogyan menne tovább'? ... Olajjal, bor-
ral kimossa sebeit, finom fehér ruhájából hasít rá kötö-
zéket, bibor palástjaba göngyöigeti, úgy viszi a vá-
rosba tudós emberek gondozó keze alá. De jaj! a
csillag! . . . Megint észreveszi! Pillanatot se veszít,
már ott rohan versenyt a hegyszakadékból előtörő
.viharszéllel. Messze puszta forró homokján fut lába,
mikor az izzó rekkenőben megállítja sárga falevelet is
alig mozdító pihegés. Halott anya mellett piheg egy
kis gyermek. A halottat eltemeti, a gyermeket felöleli,
biztos helyre viszi. De a csillag, hol van azóta a csil-
lag? ... A mennyboltozat fényes országútján, borongó
felhők alagútjában siet, elhullatott fényét is alighogy
felszedheti a vándor szomjas tekintete.
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Mult az idő. Harminchárom esztendeig kergette
a negyedik napkeleti bölcs a bethlehemi csillagot. Mi-
kor agyonhajszolva megérkezett Jeruzsálem falai alá,
ruhája lerongyolódott, aranya elfogyott, bölcsességébe
vetett hite megingott. A város kapujánál sírva jajongó
emberrel találkozott: - Megfeszítették az én Meg-
váltómat! ...

Hirtelen nagy ürességet érez lelkében. Szeme
könnybe borul, ajkáról éles sikoltás szakad fel. Hát
ezért küzdött, ezért szenvedett harminchárom éven át,
hogya megfeszített Krisztust lássa az élő helyett? . . .
Odaáll a sírok közé : - 6h jaj, jaj nékem szerencsétlen-
nek, megölték az én Megváltómat! . . .

Harmadszor szállt alkonyatra a nap s a napkeleti
bölcs nem bírta tovább szíve keservét. Menekül abból
a városból, mely életreménységének temetője lett. Már
háta mögött zúg a népes utcák zaja s lépése a lankás
'domb ezüstlevelű olaj fái árnyékában vezet, mikor egy
csöndes szó - talán nem is szó, hanem nyíló virág
édes lehellete - megállítja útjában:

Miért hullatod könnyedet, testvérem?
- Mert hiába kerestem az én Megváltómat.
- De hiszen te útközben egy kis gyermeknek

enni adtál?
- ~hes volt szegényke, megszántam szegénykét.
- En voltam az a gyermek. Azután úgy-e egy

sebesültet bekötöztél, biztos helyre vittél? . . .
'- Szánandó szerencsétlen volt.
- Az is én voltam. Azután eltemettél egy meg-

holtat, megitattál egy szomjuhozó gyereket! . . . .
"Egyiket se ismerted! ...
; A szívem kényszerített. Nem tudom nevüket.

- Az is én voltam, mindegyik én voltam! . . .
- Nem láttalak, Uram, hogyanis lehetne? . . .
- Mindegyik én voltam! . . . Es nem itt talál-

tá:! meg a szent városban, hanem a hosszú úton, me-
lyen vándoroltál, a szeretetben, mellyel könyörültél.
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Eddig a legenda. És kevés mondani valónk marad.
Ne keressük a messze távolságban, ködös hatá-

rozatlanságban a Krisztust, őmellettünk van az élet
apró, kicsiny eseményeiben s nekünk mindennapí éle-
tünkben kell megkeresnünk és diadalra vinnünk az ő
lelkét. A biblia napkeleti bölcseinek nevét nem tudjuk,
de a legenda negyedik bölcsének "Lélekjóság" a neve
s ez a lélekjóság csak ott izmosodik életteremtő erővé,
ahol a bethlehemi csillagon csüng a tekintet s a lel-
ket betölti a Krisztusvárás sejtelme. Az emberszeretet
csak ott lesz segítő, építő hatalom, ahol a lélek Krisz-
tusban él s az ő kegyelméből táplálkozik. Széles suga-
rúvá tegyük a sötét földdarabot, melyre karácsonyfa-o
gyertyák hintenek világosságot. Tegyük szélesebbé a
krisztusi életre hivatott emberek világát, hadd hulljon
rá karácsony szent öröméből a Megváltó születéséből
örökkévaló fény. Elpusztult siralmak földére, megpró-
bált szenvedő lelkekhez, fásult közönyösekhez, hitetle-
nekhez, vallásgúnyolókhoz vigyük el az isteni szeretet
izenetét: néktek is ma született a megtartó, a Jézus
Krisztus! Rázzuk fel a lelkiismeretet, írjuk égő betűk-
kel a szívekbe : megtartóra, megváltóra van szüksége-
tek, különben elvesztek! . . . Azután ezen az örökké-
való isteni szereteten kristályosodjék lélekjósággá szívünk
érzése, vigyük el azt megpróbált embertársainkhoz,
hogy ebből a leghatalmasabb szociális hatalomból rásu-
gározzék az emberiségre a Megtartó jóságos lelke. Mert
az isteni szeretet arra kötelez, hogy emberszeretetünk-
kel Isten munkatársai legyünk a világjavítás nagy mun-
kájában.

Kapi Béla.

Osvény Ill. évf. 10



Nietzsche - az Antikrisztus.
(II. Tessz. 2, 3-4. és Jel. 13, 1-10.)

Az Antikrisztusról szóló legendának mélyebb ér-
telme az a meggyőződés, hogy Jézus végleges győ-
zelme előtt ellenfeleinek hatalma hirtelen megnő, fényük
a jókat is zavarba ejti, az ellenszegülőket leigázza,
míg csak végleg le nem veri őket az egy igaz Isten
hatalma. E felfogásnak aztán az volt a következménye,
hogy a világ vége elött megjelenendő Antikrisztus kép-
zet mellett mindig újra meg újra felmerül az a gon-
dolat, hogy az Antikrisztus már meg is jelent, már itt
is van, mikor is egyes történeti személyekben vagy
intézményekben látják megtestesülve a keresztyénelle-
nes elvet. Így az őskeresztyén gyülekezet az istenként
tisztelt római császárban látta az Antikrisztust, a közép-
kor vége felé Assisi Ferenc szegénység-ideálj ának a
túlzói, majd pedig Luther a pápaságban. De vélték
látni az Antikrisztus megjelenését Mohammedben, Napo-
leonban, sőt legújabban úgy tüntették fel a szocíaliz-
must is (Lagerlöf: Az Antikrisztus csodái).

Ami azonban eladdig példátlan volt, az bekövet-
kezett a XIX. század vége felé. Föllép egy ember,
akit nem a népek tartanak Antikrisztusnak, hanem aki
önmaga nevezi magát a Krisztus ellenfelének, a keresz-
tyén vallásos erkölcsi világnézet legyőzőjének, aki
dacos önbizalommal, mámoros enthuziazmussal odakiált ja
a világnak: "meghalt a régi Isten és eljött az Anti-
krisztusnak, a vallásnélküliségnek, az .élethit'-nek a

1 Az 1914. évi március hó 14-iki prot. estén tartott felolvasás.
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kota", Ez a férfiú Nietzsche Frigyes volt. Épp 1888-ban
írta leghevesebb támadásait a keresztyénség ellenv.Meg-
írta az! "istenek alkonyat" (Götterdammerung), megírta
az "Antikrisztust" és megírta végül az Ecce homo
című, önérzettől . duzzadó önéletrajzát, melynek végső
szava: .Hat man mioh verstanden : ·"Dionysos gegen
den Gekreuzigten ?" Es ekkor bekövetkezik a kataszt-
rófa. Az Antikrisztus Turinban eszméletlenül össze-
esett az utcán js miután lakására szállították, az elme-
baj tünetei mutatkoztak rajta. Roppant nyugtalanság;
szekatlan vígság fogta el a magános ~bert, hangosan
társalgott önmagával, dalolt és barátainak teljesen el-
változott kézírássallevelezőlapokat írt ez aláírással:
Der Gekreuzigte. Csakhamar kitünt, hogy betegsége
.gyógyíthatatlan paralízis progressziva, melytől hosszú
lelki éjszaka után l~OO-ban váltotta meg a könyörü-
letes halál.

Mintha e fényes elmének, ez alapjában véve nemes
léleknek a szörnyű sorsa saját létünk mulandóságára
figyelmeztetne és egyúttal tiszteletre intene ama hatal-
mas bíró iránt, aki láthatatlanul felettünk uralkodik!
Pedig hányan, a világ minden részében esküdnek még
mindig Nietzsche szavaira! Legelőször a franciák ka-
rolták fel, azért is halmozta el őket Nietzsche a néme-
tek rovására dicsőítéssel. De csakhamar honfitársai
között is akadtak imádói és ma bátran Nietzsche
kultuszáról beszélnek, legalább a modern irodalom egy;
része kétségkívül az ő hatása alatt áll. Bizonyos már.
most, hogy egy- ilyen nagyhatású egyéniséget, mely
művei révén még folyton hódít és megigéz, nem lehet
azzal elintéz ni, hogy beteg volt és így nem lehet
komolyan venni. Mert ha igen gyakran túlzott és téve-
dett is, ha el is kell ítélnünk, hogyha szentségtörö
kezével sokszor a legfenségesebb eszméket is a porba
rántja és gúny tárgyává teszi, viszont be kell vallanunk
azt is, hogy mondott sok igazságot is és ezért főfelada-
tunk csak ez lehet: meg kell érteni őt, hogy legyőzhessük.

10*
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- Rengeteg kérdés tolul elénk a Nietzsche filozéfiájá-
nak kapcsán, annál is inkább, mert az ő jelentősége
nem is a problémák megoldása, mint azok fölvetése
- de a sok közül a mai alkalommal csak hármat
próbálunkriéhány szóval megvilágítani. Az egyik
Nietzsche határozott ateizmusa; ő egyike a legkövet-
kezetesebb ateistáknak, aki az istenhitet úgy lélektani,
mint történeti szempontból elveti, mert csupa képzelő-
dést lát benne. Másik vonása határtalan gyűlölete a
keresztyén vallás iránt. Vele szemben sokszor oly durva
kírohanásokra ragadtatja magát, hogy azokat még leg-
hívebb hívei sem helyeslik. A harmadik vonás kímé-
letlen támadása a jelenben uralkodó erkölcstan, külö-
nösen a keresztyén erkolcetan ellen. E három kérdés
tulajdonképen sokszor összefolyik nála, de különtartásuk
mégis kívánatos, mert így talán módunkban lesz egy
rövid előadás keretében is írónkat több oldalról bemu-
tatni. E három kérdés tárgyalását megelőzőleg azon-
ban szükséges Nietzsche pályafutásáról, szellemi fejlő-
déséről egyetmást elmondanunk.

A modern "Antikrisztus", a szabadgondolkodók
ez eszményképe, ev. papi családból származott. Nem-
csak apja és nagyapja volt ev. lelkész, hanem anyja és
nagyanyja is papi családból eredtek. Apja korai halála.
után is megmaradt körülötte a vallási légkör és így
nem csoda, ha Nietzsche annyi irata, sokszor akarata
ellenére, elárulja a pasztorális származását. Hiszen ö
sohasem akart és nem is tudott elméleti tudós lenni,
hanem térítő próféta, csak egy pillantást kell vetnünk
leghíresebb munkájába, a Zaratusztrába, mely valóságos
új evangéliumot hirdet és pedig a biblia nyelvén.
A családnak hagyományos, komoly egy házias hitét
azonban az iskolában csakhamar levetette, mert a
keresztyén vallást mint tant, nem tudta elfogadni. Az
iskolában mint igazi anyás gyermek, mindig vissza-
húzódott a diákok zajos mulatságaitól, valósággal
utálta a dohányzást, sörözést és egyéb deáki szórako-
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zásokat, Ezek helyett nemesebb szórakozásba mélyed,
főleg az ókori világ tudományába és a zenébe. Mint
müvész és eg-yben filozófus lélek azonban nem kedveli
a klasszika-filológia exakt módszerét és inkább csak
eszköznek tekinti a célhoz, az előtte lebegő cél pedig
neki nem egyéb, mint az elmult fényes görög világ
nagy értékeinek a felelevenítése. Lelkesedéssel fordul
Wágner Richárd zenéj éhez és egy időre ennek rabja
lesz. A wágneri zenében látta Schopenhauer filozófiájá-
nak a megvalósulását. Nietzsche pályája egyébként
fényesen indul: már 25 éves korában egyetemi tanár
Bázelben, csakhogy több mint valószínű, hogy ép az ily
fiatal években ránehezedő munka teher időelőtt aláásta
szervezetének ellentálló erejét. Az 1870/71-iki ném et-
francia háború alkalmával betegápolói szolgálatra vál-
lalkozott, de néhány sebesült katonától inficiáltátva oly
'súlyos betegségbe esett, hogy haza kellett térnie. Tel-
jes egészségét azonban soha többé nem nyerte vissza,
mert ezidőtől kezdve állandó kísérői az ideges főfáj~s,
gyomorbaj, hányinger, álmatlanság, szemgyöngeség. Es
bizonyos, hogy ezek az egészségbeli változások vissza-
hatnak lelkiállapotára, gondolatirányának kifejlődésére:
minél jobban gyötrik testi bajai, annál igézőbben lép
lelki szemei elé egy testileg-lelkileg ép és erős ember ~
az "Übermensch" ideálj a. Ezen személyi mozzanaton
kívülolvasmányainak : az ógörög irodalom, Darwin,
Renan s francia és angol moralisták együttes hatásá-
nak tudandó be, hogy lassanként elfordul a Schopen-
hauer-féle pesszimizmustól, mely az életakarat meg-
tagadását hirdette. Nietzsche ezzel szemben az élet
'ösztönét, az élet igenlését írta lobogójára. Ezért szakít
Wágnerrel is, aki öreg korában leborult a kereszt
előtt. Az is csak természetes, hogy eddigi szaktudo-
mányát, a .görög filológiát sutba dobja és hovatovább
a saját maga teremtette filozófiának a hirdetését tekinti

-élete feladatául. Tízévi szolgálat után ezért le is mon-
dott tanári állásáról, hogy egészen prófétai misszíójá-
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nak élhessen. Íme, a szülői ház vallásos légköréből
először a schopenhaueri filozófia ingoványos mézőíre
téved, majd ezzel is leszámolva a francia pozitívizmus
és darwinizmus hatása alatt alkotja meg a maga sajá-
tos .eszményét. A romantikus esztéta először józan
racionalistává lesz, végül pedig új értékbecslést hirdet.
Azt hirdeti, hogy csak ez a földi lét van és ezért
lényünk alapösztöne nem lehet más, mint a hatalom-
hoz való akarat, mert a hatalom, az erő biztosítja
fennmaradásunkat. Jó mindaz, ami ezt az erőt növeli.
Ezt az életfelfogást pedig az "Übermensch" = "ember-
feletti ,ember", "felsőbb ember" eszméjében testesíti
meg. Es ha Goethén megesett, hogy némely drámá-
jának a hősébe beleszeretett, Nietzsche, aki ezidőtájt
(az 1880-as évek elején) mindinkább visszavonult 3Z

emberektől - legsajátosabb művének a hordozójával,
Zaratusztrával, valóságos barátságot folytat és miután
a magánosságban megszokta, hogy mindig magával
és magáról beszéljen, nem csoda, ha önérzete nőttön
nőtt és alkalomadtával sok szertelen és visszatetsző
kifakadásra ösztönözte. Ehhez járult, hogy ő nemcsak
filozóf, de még határozottabban művésztermészet volt,
sőt mi több, hol költő, hol kutató, hol meg próféta és
egyéniségének ezen oldalait lehetetlen szétválasztani,
ezért oly nehéz az ő értékelése, az ő változó, csap-
kodó lírai hangulatainak gondolati formába való átön-
tése. Nietzsche az ő eszméinek rendszeres kifejtésére
képtelen, ezért használja előszeretettel az aforizmát,
mikor is néhány mondatba jelentős gondolatokat sürít
össze, amiben sok fiatal óriás követní próbálta, persze
a Nietzsche gazdag fantáziája és csillogó elme éle
nélkül. Nietzsche valóban nagyszerűen ért problémák
fölvetéséhez, azok szétszedéséhez ; finom pszichológiájá-
val behatol az emberi természet legtitkosabb zugaiba
és mindezt csodálatos elegánciával, páratlan nyelv-
művészettel, De a felvetett kérdések megoldásánál
filozófiai ereje már elhagyja, merészen felállított tételei
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többé-kevésbbé szerencsétlen feltevések, amelyekkel
legfeljebb csak utat mutatott, de a megoldást meg sem
közelítette.

És most talán eléggé ismerjük, hogy a fölvetett
három kérdésre rövid választ adhassunk.

Mondottuk először is, hogy Nietzsche telivér ate-
ista. Hadat üzen minden istenhitnek, minden vallásnak,
minden az értékfölöttinek helyet adó világnézetnek és
mindezt a feledés lomtárába akarja dobni. De halljuk
őt magát,' Zaratusztrában így szól: "Meghalt minden
isten, íme azt akarjuk, hogy az emberfölötti ember
éljen (105). Ti fensőbbrendű emberek - így hunyor-
gat a csőcselék - nincsenek fensőbbrendű emberek,
mi mindnyájan egyenlők vagyunk. Ember - ember,
isten előtt mindnyájan egyenlők vagyunk! Íme azon-
ban, ez az isten halott. S a csőcselék előtt nem aka-
runk egyenlők lenni. Fensőbbrendű emberek távozzatok
a piacról ... (~85). El az Istennel! Inkább ne legyen
isten, inkább legyünk magunk a sorsunk kovácsai ...
inkább le,qyünk magunk az isten . . ." Az istenhitnek
semmi alapja sincs, mondja Nietzsche. Az Atyát az
istenségben alaposan lecáfolták, valamint a Bírót és
Jutalmazót is. Nem hall ez az istenség', de ha hallana
is, se tudna segíteni. Ám a legrosszabb a dologban,
~ogy képtelennek látszik a világos megnyilatkozásra ... a
Ugy látja továbbá, hogy a vallások csak káros hatás-
sal voltak az emberekre: mert minden értéket a feje
tetejére állítottak! Gyengítették az erősbet, letörték a
nagy reményeket, meghamisították a boldogság üdvét, .
mindent, ami hatalmas, férfias, hódító, uralomtörö volt,
önemésztéssé változtatták; sőt mi :több, a földhöz és
földi uralom hoz való nagy szerelmet a föld iránti gyűlö-
letté fordították."

Nem folytat juk tovább az idézeteket és csak na-

1 A következökben a "Zaratusztra" és "Túl az erkölcs világán"
c. müvekből Wildner O., illetve Vályi B, fordítása szerint, a többiböl a
"Taschenausgabe" szerint adom az idézeteket.
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gyon rövid választ adunk Nietzsche kifakadásaira. Ma
már elmúltak azok az idők, amikor az ateistákat az
Isten léte melletti argumentumokkal akarták meg-
győzni. Ma őszintén bevalljuk, hogy Isten létét nem
tudjuk, de nem is akarjuk kézzelfoghatólag bebizo-
nyítani, mert az ilyen bizonyítgatás a valIás és a val-
lásosság lényegén úgy sem lendít sokat. Abból ugyanis
.vallásos szempontból semmi hasznunk sincs, ha az
Istent csak mint végső feltevést tudjuk kispekulálni,
de a szívünk mélyében nem érezzük öt, Mi tehát
Nietzschét sem akarj ak filozófiai érvekkel megcáfolni,
hanem vele szemben hivatkozunk a minden normális
ember számára hozzáférhető vallásos élményekre, val-
lásos tapasztalatokra. Csak meg is kell tudni bennük
ragadni az Istent. Hányszor érezzük például, mikor
egy zseniális művész alkotásával állunk szemben, hogy
általa eg'y magasabb szellem szól hozzánk és hogy ő
egy pillanatra föllebbenti az élet utolsó mélységeit és
magaslatait, amikor is az esztétikai műélvezet lassau-
lassan mélységes áhítatba meg'y áto Vagy hányszor
érezzük egy nagy, nemes, önfeláldozó tett láttára, hogy
itt valami érzékfeletti hatalom nyult utánunk, mely
mindnyájunkat fel akar emelni és boldogítani. Hogy
Nietzschének nem voltak ilyen vallásos élményei, annak
oka, hogy a vallásosság egyik fontos előfeltétele az
emberi gyarlóságunkra eszm élés és megalázkodás nem
volt meg benne. A vallásnak ugyanis két eleme van,
az egyik végességünknek, Istentől való függésünknek
az érzelme, mely sokszor deprimálólag hat, a másik
elem azonban fölemelő: mert az istenség elgondolása,
a feléje való törekvéssel tölti meg lelkünket és ez fel-
kelti összes szunnyadó jÓ hajlamainkat, melyek lelkünk
jobbik felét teszik. Igaz ugyan, hogy mint mindennel,
a vallással is visszaélt a gyarló ember, de a baboná-
tói ment, igazi vallásos érzület mindig nemesítő, ser-
kentő, jellernfejlesztő hatást gyakorolt. Nietzsche a
vallás ezen hatását nem akarta belátni, neki a vallás
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nem kellett semmikép, mert képtelen volt meghajolni
Isten előtt, képtelen egyenlővé válni a "csőcseléldml"
Isten előtt. Nietzsche az embert teljesen magára akarta
állítani és azt kívánta, hogy ezentúl csak a földet
szeresse, hogy itt keresse élte céljait és értékeit. Pedig
bizony számtalanszor hirdették azt mar, amit Nietzsche
és a vallas még sem halt ki, az emberiség a maga
csillagtalan éjszakájában mindig visszasírta az Istent
és vele azt a hitet, hogy egykoron egy magasabb
életben e sokszor zűrzavaros világfolyás értelme is fel-
tárul előttünk. És ezzel áttérhetünk Nietzschének a
keresztyénség ellen felhozott vádjaira. Arra ezúttal nem
terjeszkedünk ki, hogy mily hevesen ócsárolja a mos-
tani egyházi keresztyénséget, azt lobbantván a sze-
mére, hogy nem képviseli híven Jézus tanát, hogy az,
amit ma keresztyénségnek mondauak, az olyan fele-
más [, Misclnnasch") erkölcstan, mely eltávolodott az
egyetlen igaz keresztyéntől, .J ézustól, A keresztyénség
ezen meghamisítását pedig szerinte Pál apostol kezdte
meg, Mondom, ezen vádjaira ezentúl nem reflektá-
lunk, de igenis arra, amit a jézusi tanról, Jézusnak
az Istenről való felfogásáról mond. De halljuk őt
magát:

"Már ez a szó .keresztyénség' is félreértés
mondja az ,Antichrist'-ben - alapjában csak egy
keresztyén volt és ez a kereszten halt meg'. Az evan-
gélium Ca jó hir) meghalt a kereszten. Amit azóta
annak neveznek, dysevangélium, azaz gonosz hir. Téve-
dés, ha a Krisztus általi megváltás hitében látják a
keresztyének ismertető jegyét, csak a keresztyén prak-
tika, vagyís oly élet, melyet az élt, aki a kereszten
meghalt, nevezhető keresztyénnek , .. " "A praktika az,
amit Jézus hátrahagyott az embereknek: az ő maga-
tartását a bírák, poroszlók, vádlók előtt és a keresz-
ten. il Igazán sajnálni való dolog, hogy nem élt egy
Dostojevszky ezen érdekes decadent közeléhen, azaz
olyas valaki, aki ezen fenséges, beteges és naiv. ele-
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mek ily vegyületének megható báját át tudta volna
érezni." Vagy Zaratusztrát így beszélteti: "Bizony-
bizony túlon túl korán halt meg az a hebraeus, akit a
lassú halál prédikátorai tisztelnek és sokaknak végze-
tévé vált azóta, hogy túlontúl korán halt meg. Még
csak könnyeket ismert és a hebraeus búskomorságát
és a jók és igazak gyűlöletét - ez a hebraeus Jézus;
ekkor elfogta a halálvágy. Bárcsak maradt volna a
pusztában és távol a jóktól és igazaktói ! Talán meg,
tanult volna élni és a földet szeretni és nevetni is!
Higyjétek meg nekem, óh én véreim, túlon túl korán
hala meg, önmaga visszavonja vala tanítását, ha az én
koromig él. Elég nemes volt ahhoz, hogy visszavonja
(Z. 97.). "Jézus személyiségét egyébiránt még tiszteletben
tartja, de már a keresztyénségre valósággal átkot szór.
Az "Antichrist"-ben ezt mondja például: "A keresz-
tyénség a lehető legmélyebb korrupció, az akarat leg-
mélyebb megrontása, mert minden értéket elértéktelení-
tett, minden igazságot hamissággá fordított . . . A túl-
világ', a minden valóság tagadásának akarata - az
egészséget, aszépséget, bátorságot, sőt magát az éle-
tet is megvetésre méltóvá tette (i. m. 62. §.) A keresz-
tyénség megfosztott bennünket az ókori kultúra, majd
pedig a mohamedán kultúra gyümölcseitől, mikor pedig
a reneszánsz a keresztyén értékekkel szemben az úri
értékeket akarta uralomra juttatni, Luther volt az, aki
az egyházat helyreállította. Hogy le nem tudjuk rázni
a keresztyénséget, annak a németek az okai. ,•...
A keresztyénség - mondja tovább - épfJ oly nihi-
lisztikus dekadens-vallás, mint a buddhizmus, de az
utóbbi mégis sokkal realisztikusabb, mert végzett az
Istennel és az egoizmust tette kötelességgé. ,.

Álljunk meg itt és nézzünk 'szembe Nietzsche
vádjaivál. Mindenekelőtt konstatáljuk, hogy Nietzsché-
nek Jézusról és a keresztyénségről adott jellemzése
téves alapon nyugszik, mert nem az evangéliumokra
támaszkodik, hanem Schopenhauerra és Renanra.
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Schopenhauer volt az, aki a keresztyén ség lényegét a
világ megtagadásában, az aszkézisben látta és a bud-
dhizmust fölébe helyezte.: Renan pedig az, aki valamikor
nagyon elterjedt művében Jézust szentimentális ifjúnak
rajzolta, aki később a rabbinusokkal vívott tusájában
tragikus hőssé lett. Pedig Jézus nem volt aszkéta, nem
volt érzelgős lélek, hanem már föllépése idején érett,
céltudatos férfi, akiben a szeretet prédikátora a fenye-
getés prófétájával csodálatos egységbe' olvadt. .Iézus-
ban nincs semmiféle gyengeség, dekadencia, az élettől
való elfordulás, hanem férfias erő, aktív szeretet, az:
élet szépségeiben való gyönyörködés, csakhogy ez
utóbbit magasabb céloknak helyezte alá! Nem igaz
tehát, hogyadekadensek a betegek, az életgyülölök
az igazi keresztyének. Az sem áll, hogy a keresz-
tyénség eltemette a görög-római világ értékeit. Mert a
görög-római világ a keresztyénség előhaladásakor már
túlélte magát, ami pedig igazán értékes volt benne,
azt kimúlása előtt átadta a keresztyénségnek. Hogy
az elhatalmasodott keresztyén egyház a sok jó mellett
nem egyszer olyat is tett, a mi megsértése volt a
keresztyén elveknek, azt be kell ugyan ismernünk, de
azért ismét túloz Nietzsche, midőn mindenütt képmu-
tatást, papok csalását, erőszakot lát, ahol szükséges
történeti fejlődésről, lassú alkalmazkodásról van szó,
Így történeti szükségesség volt az arab kultúra vissza-
szorítása is, ha nem is történt ez mindig méltó esz-
közökkel. Es végül nincsen dekadencia a keresztyén-
ségben, de igenis van a buddbizmusban és épp ezért
talál annyi hivőre túlfinomult, jóllakott, fásultkedvű,
tehát dekadens korunkban, mely tetszeleg magának az
ateizmusban, amit még értenénk, de furcsa dolog az
aktív ateisták részéről a keresztyénség ellenében a

.buddhizmust propagálni, mely az életakarat elölését, a
Nirvánát hirdeti és melynek egyetlen erénye a részvét,
mely oly távol esik a tettrekész, szociális munkára
hívó keresztyén szerétettől.
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- I

És ezzel eljutottunk Nietzsche támadásainak igazi
ütközőpont jához, a jelenben uralkodó, vagyis a keresz-
tyén erkölcstan kritikájához. Mert Nietzsche a keresz-
tyénségben látja a napjainkban érvényes erkölcsi fel-
fogás forrását, benne látja legfőbb akadályát a maga
.alkotta új ideál uralkodásra jutásának, ezért fordul
izzó gyűlölettel a keresztyén egyházak ellen. Nincs
.a keresztyén erkölcstannak egyetlen oly igazsága sem,
amelyet gúnnyal és Jekicsinyléssel ne illetne. O az ér-
tékek átértékelését, vagyis a jóról és rosszról való
egészen új, az eddigiektől elütő felfogást hirdet. Ezért
nevezi magát az első "immol'alistának" és ezért
mondja: "Ich bin auf griechísch und nicht nur auf
.griechisch der Antichrist. " Mi volt eddig az erkölcsi-
ség? - kérdi Nietzsche. "A súlyban való veszteség,
a természetes ösztönök elnyomása, röviden az önzet-
lenség, ez volt a morál" --- feleli (Ecce homo 344.).
Valamikor ellenben az volt a jó, ami erős, hatalmas,
egészséges volt, ez volt az úri morál. Ennek ellentéte
a keresztyén morál, a satnyulás kovásza, mely dédel-
geti a gyöngét, konzerválja és szaporítja a pusztulni-
valót, amit inkább taszítani kellene, hogy bukjék, alá-
ássa az erősnek a hatalmát, amit Nietzsche az egyen-
lőség téves tanainak a sürgetésében, a demokratikus
törekvésekben, a nőkultuszban, tehát az egyházon
kívül is feltalálni vélt. A zsidóságban kezdődik szerinte
a "mételyelhintése" , ők indították meg az első rab-
.szolgalázadást a morál terén és ezt aztán a keresz-
tyénség juttatta diadalra. Ezért - mondja Nietzsche
- > ma az európai erkölcs a nyáj állat erkölcse ...
vagyis csak az emberi erkölcs egy fajtája, mely mel-
lett sok más, főleg felsőbb erkölcs lehetséges, vagy
annak kellene lennie = az urak, az előkelők, a fel-
.sőbbrendűek erkölcse. "Az előkelő emberfaj önmagát
-érzi az értékek meghatározójának, ítélete így hangzik:
. ami nekem árt, önmagában ártalmas s megszabván a
-dolgok becsét, értékteremtőnek tudja magát. Mindazt
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tiszteli, amit saját egyéniségében fölfedez, ez az erkölcsi
öndicsőítés." (Túl az erkölcs világán 196). A nagyra-
törő ember mindenkit, aki útjába akad, vagy eszköz-
nek, vagy késleltető akadálynak. vagy pillanatnyi'
nyugvóágynak tekinti (U. o. 201.), vagyis ar, előkelő
ember eltaposhatja a tömeget, ha útjába áll. Ennek az.
előkelő morálnak pozitiv vonásait Nietzsche aztán az
"Übermensch" alakjában sűrítette össze és Zaratusztrá-
ban ennek prófétája lett. Ennek alapjellemvonása a
hatalom boz való akarat, vagyis az "Übermensch" nem-
csak az életet, de a hatalmat akarja. O a "distancia
páthoszával" néz le a' "túlontúlsokak" ("Viel zu
vielenCI), vagyis a tömeg nyájerkölcseire. Csakhogy a
Nietzsche-féle Übermenschnek - sajnos - két arcu-
lata van: egyfelől ugyanis erkölcsi, szellemi eszmény;
másfelől a legdurvább természeti ember, sőt mi több,
a "pgmpás" állat, a "szőke bestia". Ehhez járul, hogy
az Ubermensch majd úgy jelenik meg, mint aki a
multban már előfordult: Julius Caesar, Cesare Borgia,
Napoleon voltak ilyenek -- majd pedig az emberiség-
nek a jövő fejlődés folyamán kialakuló legtökéletesebb
képviselőjét, a jövőben elérendő emberi ideált jelenti.
De legyen akárhogy - a " túlon túl sokak" csakis
ezért az Übermensch-ért vannak, az asszony reménye
tehát az legyen: "Bár a felsőbb embert világra hoz-
hatnám" - mert az "Übermensch" a föld értelme -
mondja Zaratusztra. És ehhez még csak egyet csa-
tolunk. Az Ubermensch Nietzschénél az új Isten is,
mely pótolni akarja a mai vallások isteneszméjét, mert
maga is isteni vonásokat nyer és mivel Zaratusztra
maga Nietzsche, nem alaptalan az az állításunk, hogy
ő a maga személye iránt kívánja azt· a sóvárgá st,
vágyakozást, hódolatot és áldozatkészséget, amivel az
emberek az Istennek szoktak adózni (R. H. Grütz-
macher : Nietzsche, 182. lap).

Erjük be ezekkel aszemelvényekkel és nézzük,
mit lehet filozófusunk állításaival szemben felhozni?
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Amit Nietzsche az előkelő és rabszolga morál kiala-
kulásáról, a morál terén bekövetkezett rabszolgaláza-
dásról mond, az egyszerűen koholmány. Az ősember
erkölcsi. felfogásáról okmányok hiányában alig mond-
hatunk valamit és egyáltalán nem is érthető meg, miért
engedték az előkelők, az uralmon levők a rabszolga
morált felülkerekedni ? Miért hódoltak meg pl. az elő-
kelő rómaiak és a bódító barbárok a rabszolga vagyís
a keresztyén morál előtt? Valósággal torzelmélet
továbbá az értékeknek ilyen átértékelése, hogy a go-
nosz a jó és a jó az ártalmas. Vajjon mi történt volna
pl. szegény Nietzschével, ha vele szemben is ezen úri
morál követelései szerint járnak el? De nézzük magát
az "Übermensch"-et. Már láttuk, hogy meglehetősen
zavaros, tisztázatlan ideál és épp ezért téveszt meg
annyi kiforratlan embert. Hiába tartja fönn az arisz-
tokrata érzésű Nietzsche az ö úri morálját csak a
kevés előkelő ember számára. Ma se szeri se száma
azoknak, akik az "Übermensch" allűrjeivel fellépve
ösztöneik féktelen szabadosságának igazolására a tiszta-
életű Nietzsche úri moráljára hivatkoznak. De ettő]
eltekintve, két elem van Nietzsche felfogásában, amely
csábító erővel hangzik a modern ember felé. Az egyik
az élet, a földi élet szeretete, a másik az egyén sza-
badsága, az individualizmus. Nietzsche ideológiának
tart minden vallást, az Isten halálát birdeti és azért
azt akarja, hogy ezentúl az ember csakis a földet
szeresse és fittyet hányjon a túlvilági hitnek. E tekin-
tetben nem vitatkozunk sem vele, sem mással, ez az
egyéni hit és meggyőződés dolga. Mi csak arra uta-
lunk, hogy ennek a földi életnek magában véve értelme
nincsen, még ha a legnemesebb ideálokat ragadtuk is
meg; épp az az ideál, melyet kergetünk, biztosít ben-
nünket a maga beteljesüléséről egy más, előttünk
persze formáit illetőleg ismeretlen világban. Mi tehát
nem tartjuk képzelménynek, hanem valóságnak az
Istent és az ő világát, nem tartjuk kába ábrándnak a
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keresztyénség túlvilági reményeit, mert reményeinkben
és fejlődésünkben egy oly Atyának a vezető kezét érez-
zük, aki az élők, nem pedig a holtak istene. (Weinel.)

Es nem fogadhatjuk el Nietzsche individualizmnsát
sem, mint amely az egoizmushoz vezet el, ez pedig
nem lehet a mi erkölcsi életünk alapelve, mert csak
az egyes én boldogulásával törődvén, megsemmisíti
létünk életfeltételeit. Voltak korok, amikor az indivi-
dualizmus valóságos orgiákat ült, pl. a Nietzschétöl
annyira magasztalt reneszánsz, de ezek a korok erkölcsi
szempontból éppenséggel nem voltak az emberiség
fénykorai. Mert az erkölcsiség nem akkor valósul meg,
ha természeti ösztönünknek szabad folyást engedünk,
hanem ha ezek fölé emelkedünk, ezért tehát csakis
oly erkölcstan, mely az ösztöniségen felülálló törvényt
ismer el, vezetheti az embert mind feljebb. Ilyen pedig
Jézus erkölcsi eszménye, melynél magasztosabbat az
etika története nem ismer. -- Dionysos vagy a keresztre-
feszített, Nietzsche vagy a Krisztus, ezen alternatíva
elé voltunk állítva. Ogy hisszük, hogy ránk nézve a
választás nem lehet nehéz. Mi a Zaratusztra vagy
Dionysos imádása helyett megmaradunk a mi régi
Istenünk mellett és nem fogadhatjuk el Nietzsche új
erkölcstanát sem, mert úgy találtuk, hogy Jézus
erkölcsi eszménye, mely az emberi lélek örök érté-
kességét hirdeti, maig sincsen túlszárnyalva.

Csak magát az Antikrisztust: Nietzschét sajnáljuk.
Mert pártos, de alapjában nemes törekvésű egyén volt
és bár elméletileg a legnyersebb egoizmus és a leg-
durvább materializmushoz jutott el, a lényeget véve
lángoló idealizmus hatotta át,' amit egész tiszta élete
bizonyít. Sokszor csodálatosan közel járt a keresztyén-
ség tanaihoz, mikor pl. az "Übermensch "-től önfegyel-
mezést, áldozatot, lemondást követel, vagy amikor azt
tanítja, hogy csak sokak feláldozása által valósulhat
meg az Übermensch, ami olyan rideg altruizmus, minőt
a keresztyénség sem ismer. Neki is be kellett látnia,
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hog-y az élet, az erkölcstan elképzelhetetlen ideálok
nélkül, ezek pedig mindig csak áldozatok árán való-
síthatók meg; neki is éreznie kellett, hogy egy "új
ember" nem annak a fokozásával jön létre, ami az
emberben benne rejlik, hanem hogy a régi embert el
kell nyomni, hogy az új létrejöhessen ; neki is éreznie
kellett, hogy a boldogabb jövőt nem a szociális élet
reformjai, nem új törvények és intézmények fogják elő-
idézni, hanem az új, a jobb emberek. Arra már nem
térhetunk ki, hogy Nietzsche sokszor mily élesen vilá-
gított rá a jelen keresztyénség sebeire. Es itt romboló
kritikájának megvolt az a jótékony hatása, hogy a
keresztyén ség lényegének a tisztázására irányította a
figyelmet és nem érdektelen az sem, hogy a maga új
tanaival végső elemzésben a vallásos hitet, a rneta-
fizikát, a keresztyén etikát igazolta, midőn ateizmusától
mindjobban egy új istenalak, Zaratusztra felé halad,
midőn minden metafizika elleni küzdelme ellenére fel-
állítja az "örök visszatérés" tanát, jeléü! annak, hogy
az élet véges meghatározottságával a semmiségbe vész;
és midőn végül erkölcsi eszményének kirajzolásához
oly sokat kénytelen átvenni a Jézus fenséges tanából.

Mi választottunk Nietzsche és Krisztus között, de
szívből sajnáljuk ezt az eltévelyedett lelket, aki oly
messze távolban kereste a felsőbb ember ideálját,
midőn megtalálhatta volna abban, aki ellen szívének
izzó hevével küzdött : a Jézus Krisztusban.



Az evangéliumok Krisztus képéről.
Irta: Ammundsen Valdemár.

Krisztus alakja az evangéliumokban minden időben
az egyház legdrágább emléke; olyan emlék, amely nem
múló valami, hanem erő, amely életet ébreszt az ember
lelkében.

Történelmileg csak a keresztyén gyülekezet Krisztus
képét ismerjük. Nincsenek tőle eredő írásaink; szavait
nem írták le gyorsírók, hanem lefordítottak Jézus ara-
maaji anyanyelvéről görögre, gyakran elszakítva az
eredeti összefüggéstől és az evangélium sajátosságát
tanúsító alakításban.

Valamit érő pogány vagy zsidó egykorú értesíté-
siink sincs Jézusról. Az egyedüli, mely említésre méltó,
az a rövid megjegyzése a római történetírónak, Taci-
tusnak, hogy a keresztyén név Jézus Krisztustól ered,
aki Tiberius uralkodása alatt a tartomány főnöke, Pon-
tius Pilátus által halálra ítéltetett. Dr. Brandes György
egy ízben kiemeli azt a kiváló művészetet, amelylyel
Anatole France "Judea prokurátora" című novellájában
ecseteli azt a helyzetet, amelyet elfoglalt Jézus az egy-
korú pogány köztudatban. France úgy írja le Pilátust,
mint aki néhány év mulva teljesen elfelejti Jézust. Senki
sem tudja, vajjon helyes-e Pilátus ezen leírása. De ha

. megfelel a valóságnak, milyen találó akkor egy keresz-
tyén Író azon megjegyzése: Jl Valaki csak megemlítette
Pilátusnak, hogy ennek a királynak nevét az ő nevével
fogják emlegetni a legtávolabbi időkben is, azt mondta

Ösvény. 111. évf. 11
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neki, hogy évezredeken át a világ minden táján sokan
fogják mondani: szenvedett Pontius Pilátus alatt, szen-
vedett Pontius Pilátus alatt. De Pilátus ezt nem tudta." 1

A pogány és zsidó források hallgatása Jézusról
egybevág azzal a hallgatással, melylyel találkozunk az
egykorú klasszikus irodalomban a keresztyénségről.
A pogány világ nem is sejtette, hogy milyen szellemi
hatalom az, amely éppen az imént fellépett. Önkénte-
lenül is. Pál apostol szavaira -gondolunk a rejtett tudo-
mányról, amelyet az akkori kor uralkodói közül egy
sem ismert fel; mert ha felismerte volna, úgy a dicső-
ség urát, nem feszítették, volna keresztre.

; Nem pu~~ta esetlegeeség az, hogy pogány és zsidó
források hallgatnak ,J ézusról. Egy modern theológus 2

azt mondja: "Bizonyára emlegették az Urat olyanok
is, akik nem hittek 9 ;benne, és beszéltek róla közö-
nyös . és hitetlen ernberek. De csak a hívő megemlé-
kezés maradt. meg; csak az hozott gyümölcsöt egy
összefüggő hagyományban, mely kifejezésre jutott az
írásb~n és hatalomma lett a történelemben. Nem ért.
j ük-e meg, hogy ennek így kellett 'lenni~, csakis így
lehetett. qs~k a tanítványok, csak az Urban hívők

. rhattakésemlékezhettek róla Úgy,·amilyen ö a való-
íf'1ágban volt. Csak a tanítványok emlékéből és tanuság-
tételéböl ;er:eqj) szent hagyomány volt képes híven és
Ielkí .megértéssel megrajzolni az. ő képét minden időre."

Csak.a J:~Zllstimádó tanítványok le írásából ismerjük
.lézust, A mi legrégibb'forrásaink, Pál apostol levelei,
rnelyek fontosak arra nézve, hogy a legrégibb gyüle-
kezet miat. tekintett a Krisztusra, csak egyes pontokat
tekintenek, bár ezek sokszor a fődolgok. Lényegében
véve csak a négyevangélium az, amelyre építve írhatjuk

.Ie Jézust, .
Az. evangéliumok nem .nyujtanak anyagot arra,

.hogyjellemezneseük Jézus életfejlődését. Hogy ~oltfejIő-
, ',' -,

{J ' , " " (./ '",', <.!
• '1' F. L. Östrup: GeIl)lem' Joiderig gaarHimmelrösten. 19Ö1, 1721.
, !. j " Lyder Brun.;: Jesu Billéde. ·1904;' 17, l. ' ! ., 1.
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désnek helye Jézusnál, erről határozottan szól a biblia:
Lukács 2, 52 azt mondja, hogy a Jézus gyarapodék
bölcseségben és testének állapotjában, és az lsten és
emberek előtt való kedvességben. és a Zsidókhoz írt
levél 5, 8 azt a figyelemre méltó dolgot mondja, hogy ő
megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmes-
séget. De az evangéliumok nem adnak különös bepil-
lantást ebbe a fejlődésbe, hanem amint mondják, csak
pillanatfelvételeket adnak.' Egy dolgozat, egy modern
leírása a Jézusnak sohasem pótolhatja azokat a forrá-
sokat, amelyek mindenkire nézve hozzáférhetők. De
jogos a próba, összeállítani az evangéliumok leírásáből
Jézus fővonásait. Erre képeznek e sorok is kísérletet,
melyek teljességre nem tartanak igényt. Sokat lehetne
ehhez hozzáfűzni és más szempontokból is lehetne ki-
indulni.

Jézust kortársai forradalmárnak tekintették ; sok
csendes és nyugodt ember és a tekintélyek is azt hitték,
hogy ő le akarja rontani a családot, az államot, a nem-
zetet, egyházat, erkölcsöt és vallást. Azt hitték, hogy
felakarja dúlní a családot. O mondta, hogy ellentétet
akar támasztani a családban, hogy gyűlöljék az apát
és anyát ő érette. Hát az állam? Ő Herodest rókának
nevezte, nem szólott hizelgően a népek királyairól és
a nagyoktól, kiknek kezében van a befolyás és hatalom.
,6 szólott az új országról, melyet fel akar állítani, és
mikor Péter az ő szolgálatában kardot akar rántani,
vajjon ezek után csodálatos-e az, hogya hatóság őt
lázadónak tekintette?

Úgy látszott, hogy saját népének ellensége volt,
amikor azt mondta, hogy az ország gyermekeit ki kell
vetni a sötétségbe, oda, ahol sírás van és fogaknak
csikorgatása, és amikor azt jövendölte, hogy Jeruzsá-
lemet elpusztítják gyermekeivel egyetemben. Azt hitték,
hogy minden egyházi rend ellen feltámadt. Ő a szigorú

1 F. Torm: Evangelierne SOUl Kilder til Jesu .Liv. 1904: 28 1:

11*
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törvénypártot, a legfőbb egyházi és theologiai tekin-
télyt, a farizeusokat és írástudókat képmutatóknak ne-
vezte el; jaj nekik, mondotta lépten-nyomon. A szabbat-
tilalmakat áthágta és megengedte tanítványainak, hogy
a bőjt parancsai fölé helyezzék magukat. Szólott arról,
hogy Jeruzsálem nem az a hely, ahol imádkozni kell,
ö megjövendölte a templom lerombolását, és leírta, hogy
nem marad kő a kövön.

Úgy látszott, hogy lerombolja az erkölcs korlát-
jait. Maga sem élt azzal az aszkéta elővigyázattal,
amelyet egy szent embertől vártak. Ime egy falánk és
iszákos ember, mondogatták róla. 'Nem kereste a jó
társaságban helyét, sőt a tisztes farizeusok arcába vágta,
hogy a vámszedők és rimák előttük mennek a menny-
országba. Ugy látszott, hogy lerombolja az istenfélel-
met, amikor félrelökte a nehézkes tisztasági p'arancso-
kat és keményen elítélte a hosszú imákat. Es mikor
magát az Isten fiának tartotta, ki hasonló Istenhez, azt
hitték, .hogy vétkes a legborzasztóbb istenkáromlásban,
'amelyet egy zsidó csak elképzelhetett, aki tudta, hogy
Isten ott trónol fenségében a felhők felett.

Életének egy korábbi korszakáról tudjuk, hogya.
hozzá legközelebb állók önkívületi állapotban levőnek gon-
dolták, túlzónak, és magukkal akarták vinni otthonukba
(Márk 3, 20). Nem értjük-e meg, hogya farizeusok
népbolondítónak tartották és hogya népet magához
szédíti ? Igaza' van Sören Kierkegaardnak, hogy nem
született az az ember, aki egyedül merészkedne elébe
lépni és reá köpni. De tömegben rávetették magukat
és megosztották a felelősséget. Ezer és ezer torokból
hangzott fel a kiáltás: feszítsd meg, feszítsd meg őt!
Nem ítélkezhetíínk szigorúbban ezek felett, mint ahogy
Ő, ítélkezett, amidőn a keresztfán úgy szólott: "Atyám~

,bocsásd meg nékik, mert nem tudják. hogy mit cse-
! Iekesznek". Igazán, nem tudták, mit cselekesznek. Lá-
zadónak és forradalmárnak tartották őt, pedig más,
oldalról nézve, éppen nem volt az.
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Nem rombolta le a családot. Mint. gyermek maga
is engedelmeskedett szüleinek és mint felnőtt atyja mes-
terségében segédkezett. Ács lett, vagy amint a szó helye-
sebb fordítása hangzik: építőmunkás.

Nem akarta feldönteni az államot. A tényleges
társadalmi helyzetben azt parancsolja, hogy adják meg
a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené.
Elmenekült, amikor királylyá akarták tenni, és egy
embert, aki arra kérte, hogy privát jogi dolgaiba avat-
kozzék, azzal utasítja el: "Ki tett engem a ti bírá-o
tokká P" Nem volt ellensége népének, sőt szerette azt.
A szamaritánus nővel szemben zsidónak érzi magát, azt
mondva: "Mi azt imádjuk, akit ismerünk". És míkor
Jeruzsálem pusztulását jövendölte, fájdalommal tette azt.
Mikor a városhoz közeledett, sírt felette, azt mondva:
"Bár csak megismernéd a te meglátogatásodnak napját
és azt, hogy mi szolgál a te békességedre, de most
rejtve van az a te szemeid előtt."

Abban sem telt Jézusnak kedve, hogy az egyházi
tekintélyek és az egyházi renddel ellentétbe jusson, sőt
amennyire csak tehette, elkerülte az összeütközést. .
"Mózes székében ülnek az írástudók és farizeusok;
mindazt tehát, amit nektek mondanak, cselekedjétek
és megtartsátok. " 6 megfizeti a templomadót, hogy
ne keltsen megbotránkozást, noha magát e részben fel-
mentettnek érzi. Ámbár az ő istentisztelete nincsen időhöz
és helyhez kötve, mégis szereti a templomot, és a kufárok
visszaélése, mely az istenházát imaház ból latrok bar-
langjává teszi, haragot és szent buzgóságot támaszt
benne.

Nem zúzta szét az erkölcsi kerlátokat. Eltörölte
a nyilvános és titkos bűnök közötti különbséget, de a
jó és rossz között a válaszvonalat oly mélyen és élesen
húzta meg, mint senki más. János evangéliuma 8-ik
fejezetének elején egy különös elbeszélést találunk Krisz-
tusról és a bűnös nőről. Nem mindig volt ott ez az

- elbeszélés, nem is tudjuk tulajdonképen, honnan ered.
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De úgy látszik, régi és valódi hagyomáriyt tartalmaz.
Amikor megkérdezik, hogy mint ítél a nőről, akit paráz-
naságon kaptak, először nem felel semmit sem. Le-
hajlik és ujjaival a homokban irkál De azután vála-
szol: "Az, aki közületek bűn nélkül való, az vesse rá
az első követ". A vádlók annyira megdermedve állottak
saját lelkiismeretük ítélőszéke előtt, hogy vissza kellett
vonulniok.

Jézus akként szól a nőhöz: "Én sem kárhoztatlak;
eredj el és többé ne vétkezzél!" És az utolsó szóval
finoman és közvetve elítéli nem őt, hanem cselekedetét.
És ha a rimákról beszél, akik résztvesznek a menny-
országban, azt nem azért teszi, hogy lejebb szállítsa a
mértéket. Nem, ő nagyon magasra emeli azt, úgy szólva :
"Valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért,
immár paráználkodott azzal 'az ő szívében" . Es ő szükség
nélkül nem akart összeütközni az .atyák vallásosságá-
val. Benn élt Izrael szent könyveiben, és ragaszkodott
hozzájuk, amennyire csak lehetett. r

Nem, ő nem volt forradalmár. Es mégis az volt.
Alapos változást óhajtott, de nem a külsőkben, nem a
társadalmi viszonyokban, nem is először az emberek
cselekedeteiben. Az ő első hirdetése az volt: "Térjetek
meg, más érzületűek legyetek, mert elközelget a meny-
nyeknek országa ", A szív, a személyiség az, amelyben
változást követel, ő a forrást akarja megújítani, amely
a- pusztuláshoz és kiszáradáshoz közel állott; élő vizet
akar adni felülről, abból a forrásból, mely az örök-
életre fakad. Mélyen az ember lelkében akar fúrni, éles
fúróként használja a kiélezett ingerlő moudásokat, ame-
lyeket az ember .egykönnyen le nem rázhat magáról,
amelyek erősen befúródnak, még ha fájdalmat okoz-
nak is.

Szerette a természetet, megfigyelte a füvet, a lilio-
mokat, a madarakat. De legjobban szerette az ember
személyiségét és meg akarta tanítani az embereket annak
értékelésére egy mondásával, melyet hirdetése főjellem-
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zőjéül tartok:' "Mert mit. használ raz retnbernekvha az
egész világot' megnyeri is, de az o lelkében kárt vall ?
Avagy mícsoda váltságot adhat 'az ember az ölel-
kéért" .

Ő minden egyes emberi lelket szeretett, mint az
a pásztor, aki elhagyja a 99 juhot a pusztában,,, hogy
fölkeresse az elveszettet, amíg megtalálja azt. O sze-
reti az emberit mindenütt, még a ki nem fejlett alak-
bantis, a gyermekben, amelyet szeretettel kaljára vesz','
a szegényekben, az elnyomottakban és elnyomorítottak-
ban, szomorúakban, akiket nyugalomra és békére hív
magához. Szerette azt még a bűn és szenny takarója
alatt is: a vámszedökben és házasságtördkben. '

De ö nem tekinti az embereket önmagukban készek-
nek, sem arra képeseknek. hogy önmaguk elkészülje,
nek. Ellenkezőleg: az önelégülteket, azokat, kik ön-
csalódásban élnek, elutasítja magától. Az egészségesek-
nek nincs szükségük orvosokra, csak a szenvedőknek.

Összeütközött erősen a legtekintélyesebb vallásos
iránynyal, a farizeusokkal.' Izrael vallásos életében sok-
szor feszültség állott elő a két párt között: a törvény
és a 'próféták között .. A'profécia, amely oly nagyon
hangsúlyozta a' szív vallását, volt az értékesebb; ez
állott legközelebb Jézus: gondolkodásmódjához. De a
törvénynek is n~gy értéke volt lsten népének nevelése
szempontjából. Erezték azt, amit az első zsoltár mond
az ószövetségben, hogy aki az Úr törvényéről gondol-
kodik éjjel és nappal, olyan mint a folyóvizek rnellé
ültetett fa, amely idejekorán megtermi gyümölcsét.
A' farizeizmusban azonban a törvény kizárólagos ural-
kodó volt; ésaz a farizeus, aki a törvényről gondol-
kodott, nem volt többé olyan, mint a folyóvizek mellé
ültetett fa, hanem mint a terméketlen fügefa. Az erkölcs,
vallás és theologia a farizeísmusban törvényismeretté,
jogi okoskodássá lett. Az volt a fő, kitalálni aninél több
kötelező parancsot, minél több paragrafussá alakítani
a' törvényt és annak pontos betöltése által megnyerni
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Isten kegyelmét. A legfőbb kegyességre, amint mondták,
csak azok a virtuóz ok tehettek szert, akik ismerték a
paragrafusokat. Az intézmények romboló túlsúlya alatt
a személyes élet elszáradt. Az Istenhez való alapviszony
elnyomorodott, mivel azt elsősorban úgy fogták fel, mint
jogi viszonyt, amelyben az egyes embernek megvolt a
maga joga Istennel szemben.

Ezt az egész rendszert, mely a vallást a paragra-
fusok nagy sokaságába szedi, úgy kezeli Jézus, mint
megvetendő kicsinyeskedést, amikor a valóságban szú-
nyogot szűr az ember és elnyeli a tevét, tizedet ad a
mentából és kaporból, de megtagadja a törvény nehe-
zebb részét, az ítéletet, irgalmasságot és hitet. Mily
nagy tévedés az a hiedelem, hogya külső ceremoniális
szolgálatnak értéke van Isten előtt, ezt bebizonyítja
Hozeás próféta azon szavait kétszer is idézve : "Irgal-
masságot akarok és nem áldozatokat". Es törvény és
intézményekre vonatkozó megváltó felfogását tükrözi azon
egyszerű mondása: "A szombatnapot szerezték az em-
ber érdekében, és nem az embert a szombatért".

Még élesebben támadja azokat, akik dicsekedve
morzsolják imáikat, fitogtatják alamizsnáikat és jó cse-
lekedeteiket. A farizeus, aki hálát ad Istennek a templom-
ban, hogy hetenként kétszer böjtöl és tizedet ad min-
den jövedelméből, mindenki előtt ismerős alak

Különösen azt ítéli el mint nagy tévedést, ha az
ember külső cselekedetek révén keresi az igazságosságot.
Először a fának kell jónak lennie, aztán a gyümölcs-
nek ; nem lehet szedni a tövisról szőlőt és a bojtor-
jánról fügét. Luther helyesen fejezi ki Krisztus véle-
ményét, amidőn azt mondja: "Jó és kegyes cselekedetek
sohasem teszik jóvá és kegyessé az embert. de a jó
és kegyes ember jó és kegyes cselekedeteket cselekszik".

Jézus állandóan befelé irányít bennünket, a sze-
mélyiség felé, önmagunk felé. Az elveszett fiúról azt
mondja, hogy önmagába szállt. Es azután kelt fel és
ment el Atyjához. E két dolog Jézusnál együvé tar-



AZ EVANGÉLIUMOK KRISZTUS KÉPÉRŐL 169

tozik: az ember szálljon önmagába és menjen az ő
atyjához. Belülről kell kezdeni. De azt, aminek meg
kell történnie, az ember nem teheti önmagától. Annak
adományként kell jönnie. Mint a farizeusnak ellentétét,
aki dicsekszik cselekedeteivel, elénk állítja a vámszedőt,
aki nem tud mást mondani, mint azt: "Isten, légy
irgalmas nékem bűnösnek II. Es ez utóbbi ment meg-
igazulva az ő házához. Ezek az igazi lelkiszegények,
a mennyek országának örökösei és nem a jó cseleke-
detek virtuózai.

Ez a fogalom: mennyország vagy Isten országa,
alapfogalma Jézus igehirdetésének. A zsidók is várták
eljövetelét. Szerintök a Messiás azt természetfeletti csoda
általlétesíti. Izrael bosszút vehet minden ellenségén.
De, amint e tárgynak egyalapos ismerője (Wellhausen)
mondta, a zsidók számára elsősorban szerenesés alkalom
volt az Isten országának eljövetele.

Jézus Istenországáról más módon beszél. Ö is bizo-
nyára hirdeti, hogyaMessziásnak el kell jönnie íté-
letre az ég felhőin, és folyton tekintete előtt áll Isten-
nek e döntő, erős hatalmi ténye. Es mégis Isten országa
nemcsak a jövendőé; hanem már itt van. Istenországa
nem olyan, mint e világ országai, az nem evilágból
való. S nem jő úgy el, hogy reá lehessen mutatni. "Az
tibennetek van" a mi bibliafordításunk szerint (Luk.
17, 21). Amennyiben a farizeusokhoz szólott Jézus,
úgy kellene fordítani: "tiközöttetek van". De éppen
az Jézus gondolata, hogy Isten országa mint valami
benső kezdődik. Az az állapot, ahol Isten igazán királylyá
lett, ahol az ő akarata uralkodik. Az az ország, amely-
ben alattvaló az ember csak személyes elhatározása
alapján lehet. Ily módon sokkal egyszerűbb dolog be-
jutni ebbe az országba. Sokkal egyszerűbb, mint a
farizeusok gondolták; kicsinyes, mesterkélt törvényel-
méleteiket egész nyugodtan ki lehet seperni.

Másrészt meg sokkal nehezebb abba bejutni, mint
a farizeusok hitték. A bejutás oly igazságot követel,
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mely felülmulja a farizeusokét és írástudókét, Az sokkal
nehezebb, mert éppen a legszemélyeseh,b mind között.
Ez az ország osztatlan férfiút kíván. Azt kell először
keresni, és senki sem szolgálhat két úrnak. Az az a
keskeny Jcapu, melyen átkell haladni. Megtérést, és
érzületváltozást követel.

, De az; ember nem jut el Isten országába azáltal"
hogy mag-át arra elhatározza. A változás, amelynek
meg ken történnie, nem kevesebb, mint új születés vízből
és szellem által. Az a szellem hatása, amely onnan fuj,
ahonnan akar. Igaz, lehetetlen volna Isten országába
jutni ésIstent ismerni tanulni, ha Isten maga azt nem
plántálta volna a" világba. És éppen ez történt Jézus
elküldése által. O hirdeti az Isten országát, mi több,
ő annak királya, ő a Messiás, Ezt nem hirdette Jézus
kezdettől fogva, és többször megtiltotta azoknak, kik
felfedeztek, hogy tovább beszéljék Messiás voltát.

Es az ő állandó önmegnevezése, az embernek fia,
lehet, hogy további fejlődése a Dániel könyvében még elrej-
tetten előforduló messiási jelzőnek. Azt akarta, hogy
az ember önmagától csatlakozhassék hozzá, az őszavai
és tettei hatása nélkül. De mindenesetre az utolsó ide-
jében, mint pl. jeruzsálemi bevonulásakor, nyilvánosan
Messiásnak nyilvánította magát. De az 'események,
bevonulása után pár nappal, azt tanusították, hogy ha
volt' joga a Messiás névre, úgy az ~~,s jelentőségű volt,
mintsem azt az emberek képzeltek. Ugy az Isten országa,
mint a Messiás fogalmat átalakítja, még pedig akként,'
hogy a külsőt, kézzelfoghatót belsővé, személyessé teszi.
Bizonyára visszajön, mint bíró az ég felhőiben, mint
ahogy a zsidók várták a Messiást. De az ítélet, ame-
lyet ő fog mondani, csak beteljesedése azon ítéletnek,
melyet ő már kimondott a szívekbcn. Ez az ítélet, hogy
a világosság eljött a világra. Jézus hatalma az emberek
felett a személyiség hatalma a személyiségek felett.
Öegész bizonyosan nyerhet erőt Atyjától a csódate-
vésre, de mennyei jeleket nem akar alkalmazni, és
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Márk 6, 5-ben azt mondja, hogy Nazarethben nem tehet
csodákat az ő hítetlenségük folytán. Az, hogy külső
erővel győzzön, ellenkezik az ő hivatásával és egési
irányával. Az ' ő csodáival részint segíteni akar az em':'
berekén, részint jelekül használja azokat tanítása közben.
Getsemane kertjében kérhetne az Atyától 121égió angyalt,
de nem teszi. Engedi, hogy tegyenek vele, amit aK3,r-'
nak. Ö jól tudja, hogy nem azért jött, hogy neki szol-
gáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltság-
díjul sokakért. A bűnösök iránt való mélységes szere-
tettől ösztönözve, a kereszt útján halad és nemcsak a
halál fájdalmait szenvedi el, hanem az Istentől való
elhagyatottság kínjait, amidőn kiszáradt ajkáról elhang-
zik: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet?"
De mikor átküzdötte magát, a keresztfán azt mond-
hatja: "Elvégeztetett". Maga a szenvedés és halál volt
az ő nagy győzelme. Ezt tanítványai azonnal nem lát-
hatták. A feltámadásnak kellett ehhez hozzájárulnia az
lsten részéről mint megpecsételésnek, és ennek ott kell
kell állania állandóan mint az Atya befejező hatalmi
tényének. De aztán ismét csak azt mondhatjuk, hogy
nincsen semmi sem, a mivel Krisztus oly hatalmat gya-
korolna az emberek felett, mint szenvedése es halála.
Amint egyik énekünk mondja: "Krisztus keresztjének
királyi hatalma van". Igen, királyi hatalma van a
keresztrefeszítettnek, aki ellenségeiért imádkozott; mert
őbenne megtestesült a szeretet, a legerősebb hatalom
e világon

És ez nem olyan szeretet, amelyet magából vett.
Ez Istennek, a,~ Atyának szeretete, mely megnyilatko-
zott őbenne. O magát oly viszonyban állónak tudja
Istennel szemben, melyet nem lehet jobban kifejezni,
mint azon szavakkal: atya és fiiú. O tudja, hogy senki
sem ismeri az atyát .a fiún kívül, és ő maga nemcsak
ismeri Istent, hanem oly tökéletesen és teljesen kinyi-
latkoztatja Istent. hogy feltétlen igazság az: A ki ~n-
qemei látott, látta az Atyát.
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Istenről szóló tanításával nem fordítja el a figyel-
met önmagától. Ellenkezőleg, az örök életet az ő sze-
mélyiségének elsajátításával nyerjük el, melyet ő halálra
adott s így lelkileg eszszük az ő testét, és iszszuk az ő
vérét, amint azt kifejti János evangéliumának 61y mély
hatodik fejezete. Joggal imádja őt gyülekezete, mint
Isten egyszülött fiát, a mi Urunkat.



Böhm Károly, a drámaíró.

Böhm Károly nem mindjárt talált önmagára: a
filozófusra.

Először a nyelvtudomány érdekelte. Különösen a
görög irodalom remek alkotásai kötötték le. Majd
a költészet terén tett kísérletet s egy-két hátrahagyott
hangulatos költeménye mutatja, hogy a közönséges,
mindennapi dilettantizmuson jóval felülemelkedett. Azután .
a hivatásos kritikus eszményképe lebegett előtte. A leg-
komolyabb odaadással tanulmányozta az összes nagyobb-
nevű írók e körbe vágó műveit. Ekkor fogamzott meg
lelkében az a vágy, hogy drámaíró legyen. De mert
első alkotásai nem hozták meg neki a kívánt, az óhaj-
tott sikert, a drámaírással is felhagyott. Csak lassan-
lassan, szinte észrevétlenül lopódzott be szívébe a
szeretet a filozófia iránt, de volt idő, mikor a filozófiát
is megutálta, elfordult tőle s nemes lelkesedéssel küz-
dött a teológia mezején a modernisták ellen. A filozófia.
iránt való szeretete azonban ekkor már sokkal mélyebb
gyökeret vert szívébe, semhogy végleg meg tudott
volna válni tőle. Ujból visszatért hozzá, hogy soha
többé el ne hagyja.

Mi most Böhmről, .a drámaíróról akarunk pár
érdekes vonást idevetni.

Hogy hány drámát írt Böhm ? Erre a kérdésre
- legőszintébb sajnálatunkra - határozott, kielégítő.
választ nem tudunk adni. Naplójában egy tragédiájá-
nak ("Die beiden Brüder") vázlata, egy· vígjátékának
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(cimet még nem adott neki) tárgya maradt reánk.
Sógorához, Justh Lipóthoz írott levelében említést tesz
"Der Jesuit" című darabjáról, amelyet Münchenbe küldött,
hogy ott előadassa. A színház igazgatója azonban csak
olyan feltétel alatt volt hajlandó színrehozni a dara-
bot, ha Böhm megengedi, hogy darabjan javítsanak,
simítsanak, változtassanak. Böhm mereven ragaszkodott
ahhoz, hogy minden változtatás nélkül kerüljön szín-
padra drámája, még egy erősebb kifejezés törlését sem
engedte meg, mert a ~,Kraftausdruck"-ok alkalmazá-
sában Shakespeare követőjének vallotta magát. Így a
"Der Jesuit" színrehozatala elmaradt.

Ez a drámája is, mint a többi, 1 elveszett, elkalló-
dott, megsemmisült, csak egy teljesen kidolgozott tra-
gédiájára akadtunk írásai között: "Der Königsnarr!
ciműre.

Így hát Böhm Károly drámaírói tehetségének
megítéléséhez csak ez az egy dráma szolgálhat alapul.

"Der Königsnarr" tárgyát a gepidák és longo-
bárdok harcából meríti.

A győztes Alboin, longobárd király. meglátogatja
legyőzött ellenfelét, Kunimundot, a gepidák királyát,
kinek udvarában megismerkedik Rosamundával, Kuni-
mund leányával, akit már az első látásra megszerét.
Követek útján megkéri kezét, de kosarat kap, mert
Rosamundanem Alboint, hanem Helmichist szereti.
Heltnichis a bolond nevelt fia. S itt el kell ejtenünk
a megkezdett fonalat s kitérnünk a bolond élete körül-
ményeinek megvilágítására, hogya darab további össze-
függését megértsük.

A bolond valamikor boldogan élt a Kárpátok
tövében mint pásztor. Megszeretett egy leánykát, aki
viszontszerette őt. A leány tiszta és ártatlan volt
addig, amíg Andoin hozzájuk nem vetődött. A király

, 1 Sógora, Justh Lipót által nyujtatott be egy-egy színdarabot a
brünni városi színházhoz, de itt is változtatni akartak a darabokon, amit
Böhm nem engedett meg, s visszakérte drámáit.
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deli termete, ereje, a pompa s fény, mely körülvette,
a pásztorleány eszét elvette s Andoin szeretője lett.
A szerelmi viszonynak Helmichis lett a gyümölcse,
akit - mert a leány szégyenében meghalt - a bolond
vett magához, felnevelt s égő gyűlöletet öntött Hel-
michis szívébe a longobárdok ellen, mert megesküdött,
hogy bosszút áll Andoinon, illetve ~ ennek halála
után ~ fián, Alboinon.

Így kerülnek iuost egymással szembe Helmichis
és Alboin. A bolond minden eszközt megragad, hogy
Helmichisben a féltékenységet felkeltse, mert azt hiszi,
hogya szerelmében megbántott Helmichis elpusztítja
Alboint, aki neki tulajdonképen öccse volt. A gondolat
tehát pokoli, ördögi: Alboint saját testvére által elp IIsz-
títtatni. nyet csak a legnag-yobb gyűlölet képes szülni.

Rosamunda azonban hű Helmichishez s - miként
már mondottuk -- visszautasítja Alboint, aki erre
elrabolja Rosamundát s a longobárdokat végleg legyőzi.

Helmichis a bolonddal együtt Rosamunda meg-
mentésére indul. Rátalál, s mert Rosamunda gyűlöli
Alboint - különösen azóta, hogy arra akarta rá-
kényszeríteni, hogy édesapja, Kunimund koponyájából
igyék - vele és a longobárd királyi udvarba össze-
gyűlt gepídákkal Alboin ellen összeesküszik. A bolond
terve sikerül. Tényleg Helmichis öli meg Alboint, de
a küzdelemben Helmichis is elesik, akivel sírba szállt
a bolond minden öröme, boldogsága. Mert hosszú évek
alatt nagyon megszerette Helmíchist, szívéhez nőtt s
most, hogy Helmichis is meghalt, üresnek, céltalannak

. látta életét, amelynek egy tőrdöféssel véget vetett.
Ez Böhm hátrahagyott drámájának rövidre fogott

meséje. Ezt a főmesét át- és átszövi mellékesemények-
kel, amelyek azonban nem akasztják meg a föcselek-
vény menetét, sőt támogatják, előbbre viszik, megért-
hetőbbé teszik azt.

Egyik legpoétikusabb, legbájosabb s mégis egy
önálló drámai cselekvény magját magában rejtő epizód
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például Klotild és Astilf szerelme. Klotildot Peredeo
rabolja el, de a leány hű marad a vőlegényéhez. Sem
ígéret, sem csábítás, sem fenyegetés és kínzás nem
képes őt szerelmétől eltántorítani. Astilf végre meg-
menti menyasszonyát, akivel a legnagyobb boldogság-
ban egyesül.

Hogy Böhm Rosamunda ismeretes regényes tör-
ténetét honnan merítette, nem tudjuk. Semmi adat sem
áll rendelkezésünkre, amely bennünket biztos nyomra
vezethetne. Találgatásokba annál kevésbbé bocsátkozunk,
mert igen sok író fantáziáját termékenyítette meg Paulus
Diaconus "Longobárdok története'( című krónikás köny-
vében megőrzött érzelmes história. .

Legvalószínűbb azonban, hogy Böhm lelkében
először a bolond alakja fogamzott meg, s csak ennek
keresett hátteret, környezetet a longobárdok és gepidák
vad harcában.

A bolond alakja minden tekintetben érdekes. Fáj-
dalmát oly mélyen eltitkolja, hogy arról még csak
nem is sejt, nem is sejthet senki. Az ő lelkébe senki
még csak egy pillantást sem vethet, míg ő szúrós
szemével behatol a lelkek legparányibb redőibe, a
szívek féltve őrzött titkaiba. A cselt:'kedétek igazi rúgóit
nem lehet előtte elrejteni. A legnagyobb lelki öröm-
mel szakítja le az emberi képmutatás álorcáját. Mindig
tréfál, kacag, elméskedik, élcel. De minden tréfája,
megjegyzése, elméssége, élce elevenbe talál és annál
nagyobb sebet ejt, mentől nagyobb a fájdalma.

Böhm bolondjának megrajzolásakor nem vonhatta
ki magát ama hatás alól, melyet Shakespeare Lear

...királyának keservesen bohóckodó bolondja tett rá.
E hatás azonban nem szolgai utánzásban nyilvánult
meg, hanem az alapjellern megrajzolásában. Már csak
azért sem lehetett Lear bolondjának másolata, mert
lehetetlen észre nem vennünk, hogy Böhm bolondjának
ostobasága alá rejtett józan életfelfogása, tréfáival

. palastolt bölcsességei, a látszatos jókedv, a semmit ko-
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moly oldaláról nem tekintő élceinek és maró gúny-
jának sebző igazságai tulajdonképen Böbm józan élet-
felfogása, bölcsessége s lelke mélyén lakozó igazság-
szeretete, amely felháborodik a mindennapi emberek
könnyű lelkiismeretén, hitvány gőgjén, az erkölcsök
durvulásán. Böhm még hisz az ideálok magasztosságá-
ban; lelkesedik a szép, jó, igaz gyöngyörűséges esz-
miért, várva-várja a lélekből fakadó szeretet, az igaz
emberszeretet diadalmas napját; a legodaadóbb szívvel
tud áldozatot bemutatni a. szabad ség annyi vérrel be-
mocskolt, mégis mindig égi fénynyel ragyogó szűztiszta
oltárán, s minden anyagi erő. előnyök fölé helyezi az
észt, az intelligenciát. Az udvari bolond éppen ennek
a magasabb intelligenciának képviselője, aki végig-
korbácsol mindazokon, akik az ideálokat lábbal tapos-
sák; a szép kultuszát kinevetik, a jó ápolását meg-
vetik, az igazságot a maguk önzése, érdeke szerint
szolgáltatják, szeretetük a bűnös önszeretetben kulmi-
nál, a szabadságot gonosz ostobasággal elnyomják. a
szellem munkásaira görbe szemmel, fitymálólag néz-
nek, mert többre becsülik a nyers erőt, a születési
előjogokat, az anyagi hasznokat, pillanatnyi örömöket,
szóval mindazt, ami a testi jóléttel, kényelemmel,
emberi nagyravágyással, egyéni érvényesüléssel össze-
függ. Hogy Böhm mekkora súlyt vet bolondjának min-
den szavára. még az a külső körülmény is igazolja,
hogy amig a többi szereplók versben beszélnek egy-
mással, a bolond prózában. Nem akarta Böhm, hogy
a vers technikájanak a bolond beszéd jéből egy jelző,
egy szó is áldozatul essék, annyira fontosnak tartotta
bolondjának minden kijelentését. Az igaz, hogy Shake-
speare is így tett. De ez a körülmény semmit sem
von le abból a gondból, amellyel Böhm bolondját meg-
rajzolta, amellyel annak minden szavát mérlegelte.
Ezért a bolond ritkán beszél terjengősen, legtöbbször
röviden, velősen, pár szóval mély gondolatokat és
érzéseket kifejezően.

Ösvény. Ill. évf. 12
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Bál' a bolond kezébe fut össze az események
szövésének minden fonala s ezért az ő jellemének
pontos megrajzolásában az alakjába szerelmes Író min-
den tudása. tehetsége, gondossága tükröződik vissza,
még sem lehet mondani, hogy a többi szereplő sze-
mélyek jellemzését elhanyagolta volna.

Helyünk kerlátolt volta miatt nem térhetünk ki
az egyes személyek jellemének aprólékos boncolására,
azt azonban nem hallgathat juk el, hogya személyek
szerepöknek megfelelően éles megvilágításban tűnnek
szemünk elé. .

Hogy Böhm mennyire minuciózusan dolgozta sze-
mélyei nek jellemét, Naplója tanúskodik erről.

Ott olvassuk, amikor "Die beiden Brüder" című
drámáját úta, a jellemeket előre, pontosan kidolgozta.
Például az egyik hőst: Fouguet-ot íg'Y jellemzi: szelíd,
alázatos, tetterős, de ingatag, a gyönyöröknek élő.
A becsületérzés nagyobb benne, mint a bosszúvágy.
Mindezt tettei igazolják. De gyanut fognak ellene.
Bár egy nemes tettével egyideig enyhíti a feléje for-
duló haragot, később mégis elveszíti a király kegyét
és fogságba kerül.

19'y veszi sorba a többi jellemeket is. Egyszeri
kidolgozás azonban nem elégíti ki. Uj ból előveszi
személyeit és újból elmélkedik jellemük felett. Hogy
Fouguet-nél maradjunk, később így vet még néhány
színt a jellemképhez : "Fouguet ellentéte Colbertnek,
mert az egyiknek bukása a másiknak emelkedésére
szolgáJ. Fouguet nyilt, Colbert ravasz és álnok.
Fouguet a királyhoz húz, de a király félreismeri" stb.
Így megy lassan, meggondolva lépésről lépésre előre.
Mint a matematikus tételeit, úgy állítja össze Böhm, a
drámaíró, gondos megfon oltsággal, logikus következe-
tességgel jellemeinek egy-egy alkotórészét.

. "Az udvari bolondv-hoz készült jegyzeteinek tanul-
mányai nem maradtak reáuk Ismerve azonban Böhm
következetességét még a munka külsőségeiben is, nem
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csalódunk, ha felteszszük, hogy "Az udvari bolond" sze-
mélyeinek jellemét is a legpontosabb részletességgel
előre megállapította.

A. főbb férfijellemek mind megegyeznek abban,
hogy erősek, bátrak, vitézek, elszántak. Ez a kor szel-
leméből folyik.

Alboin társait felülmulja vitézségben. szereti a
tivornyát, duhajkodást. Rosamunda iránt őszinte, igaz
szerelmet érez. Fájdalma mélységes, hogy Rosamunda
viszontszerelmét nem tudja megnyerni. Eleinte könyö-
rög szerelméért, később vadul követeli s mikor így
sem ér célt, a legembertelenebb kegyetlenséggel akarja
Rosamundát megalázni s kikényszeríteni belőle a sze-
relmí vallomást, megparancsolva neki, hogy apja kopo-
nyájából igyék. Ezzel betelt a pohár. Aki emberi mi-
voltából kivetkőzve ilyet tud tenni, annak bűnhődnie
kell. S Alboin megbűnhödött. Éppen legértékesebb dia-
dalai között kellett meghalnia.

Helmichist a Bolond nevelte vitézzé, bátorrá, tár-
saihoz hasonlóvá, bár karja nem oly erős, mint Alboiné.
Vad gyűlölet él szívében a longobárdok ellen, amely
még nagyobbá nőtt akkor, amidőn Alboin Rosamundát
elrabolta tőle. Mindent elkövet, hogy Rosamundát visz-
szakapja s Alboint megölje. Végre Rosamunda segít-
ségével belopódzik Alboin hálószobájába és a kardjától
megfosztott s csak zsámolylyal védekező Alboint meg-
öli. Heirnichis ezzel a tettével vétett a lovagiasság
ellen, ezért neki is bűnhödnie kell. Alboin egyik vitéze,
Kleph, páros viaskodásban megöli.

Végre még Rosamunda érdekes egyéniségéről ej-
. tünk néhány szót. Rosamunda erős, hatalmas, uralkodni

akaró és tudó, fajára, nemzetére, családjára büszke
nő. Helmichist szereti, de azért addig nem akar fele-
sége lenni, míg vitézi tettek végrehajtásával nem teszi
magát méltóvá hozzá. Alboint szíve mélyéből gyűlöli,
mert benne családjának kiirtóját, apjának gyilkosát,
nemzetének leigázóját látja. S amily mértékben nő,

12*
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izzik gyűlölete, oly rnértékben: fokozódik, erősbödik,'
nagyobbodik szerelme Helmichis víránt. Mégis -Alboin,
felesége lesz. Nem félelemből, nem -is 'a kényszerűség-
hatása alatt,'. mert .a' szinte férfias 'Rosámundában lett
volna elég erő ahhoz, hogy .Alboinnal szembeszálljon,'
hiszen még a gyenge, erőtlen, minden ízében' félénken:
nőies .Klotild is' sikeresen. ellenállott- elrablója; Peredeo
minden csábításának, kérésének, könyörgésének.rdurva-'
ságának, 'verésének, kínzásának .s'. nem hódolt meg'
Peredeonak. -mennyível inkább' meg tudta volna ezt tenni
Rosamurida, aki e harci dicsőség után áhítozott, aki, e
szavakba tort ki: "Bár .én eállhatrrék. seregetek 'élén;
lándzsát szegezve rohannék az ellenségre, halált szórva
azok fejére, akik eddig "gyalázatot és halált' osztottak
nekünk". Az ilyen nőnem egyhamar' törik össze a
férfinak megkívánó szeme, csábító szava, ölelő karja
és ütlegelő keze alatt Rosarnunda pusztána bolond
rábeszélése alatt lett Alboin felesége. A bolond ezzel'
kettős célt· akart szolgálni: először még jobban feliz-
gatni Helmichist Alboin ellen, másodszor Rosamundát
állandóan Alboin mellett tartani, hogy Helmichís köny-
nyebben hozzáférhessen' Alboin testéhez;' S' a bolond
jól számított, mert éppen Rosamunda volt az, aki Hel>
michist Alboin ellen tüzelte" aki Helmichist bebocsá-
totta Alboin hálószobájába s végü1ő kötötte le Alboin
kardját, hogy ne foghassa fel Helmichis öldöklő csa-
pásait: ' Igaz, célját elérte. Alboint Helrnichis kardja
lesújtotta; de Rosamunda még se lehetett Helmichisé,
mert a költői igazságszolgáltatás Alboin félrevezeté-
séért, megcsalásáért, utóbb megöletéséért büntetést köve-
telt. Bűne nem.volt akkora, hogy halált érdemelt volna,
de annyira ínégis rászolgált, hogy teljes, tökéletes bol-
dogság' ne jusson neki osztályrészül. Helmichis halá-
lával boldogsága is sírba szállt. "
; " '.''A többi szereplő személyek jelleme is szépen illesz-
kedik he az' általános.' keretbe ..

Még csak azt jegyezzük meg, hogy .a darab-maga
p
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'igen mozgalmas. Nemcsak a sok színváltozás teszi
érdekessé ,(előadását, kissé nehézzé), hanem 'a gyorsan
.pezsgő párbeszéd is: lebílincsel. Ezek a' párbeszédek
igazi költői erőről tanúskodnak.

.Ha egy kicsit elmélkedünk Böhm drámaírói haj-
lamán, arra az eredményre jutunk, hogy Böhmöt 'nem
a véletlen, nem' írói babérok után való áhítozás, nem
is olvasottsága vitte arra, hogyadrámában kísérle-
tezzék, hanem gondolkodóképességének önkény telen ki-
törésre kényszerülő nagy ereje.

Hiszen általánosan . tudott dolog, hogy a lirához
'elég az érzelem és a fOI'ma; az époszhoz, elbeszélés-
hez, regényhez a fantázia, a drámaíráshoz mindezek
és ezeken felül még erős, fegyelmezett, egy központra
irányuló gondolkodás. A drámaíró olyan, mint az építő-
művész. Személyeinek pontosan kiszámított és kimért
jellemköveiből építi fel az egész cselekvényt. Legkisebb
hiba rombadönti az egész alkotást

De az erős, éles, megfigyelő, elképzelő, gondol-
kodóképességen kívtíl még erős karakterűnek is kell
a drámaírónak lennie.

Ez természetes is. Ha a lírai költemény hatása
igen sokban attól függ, mennyire érzi át a költő maga
is azt az érzelmet, melynek hangot ád költeményében;
ha az elbeszélő művek értéke egyenes arányban van
azzal, mennyire tudja magát az író a fantázia világába
beleélni, úgy világos, hogya drámaíró nak nagy, erős,

'a mindennapinál felülemelkedő jellemnek kell lennie,
ha nagy, erős, nem mindennapi karakterekre akarja
drámáját felépíteni.

Mindkét tulajdonság megvolt Böhmben. Szigorúan
logikus gondolkodóképesség páratlanul erős jellemmel
párosult. Sohasem volt gyenge. Az élet szenvedései, küz-
delmei, viszontagságai soha meg nem törték, de meg
sem ingatták. S ha nem is kereste, de mindig végig-
küzdötte azt a harcot, amelynek központjába került.
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S ha Böhm a drámaírás terén még sem tudott
jelentős sikereket elérni, ennek megértésére elég He-
gelre hívatkoznunk : "A dramírónak eget és poklot, aa
egész mindenséget kell átélnie szívében l'' Ez a pusz-
tító nagy indulat, ez az eget és poklot magában egye-
síteni tudó szenvedély nem hevítette Böhmöt.

Ugyanaz gátolta őt abban, hogy nagynevű dráma-
író váljék belőle, ami kiváló filozófussá tette: éles
eszének hideg kritikája.

De azért "Az udvari bolond"-ja mégis különb sok
más népszerű, efemerértékű drámai alkotásnál, előadása
akármelyik budapesti színháznak is dicsőségére válnék.



Augustinus a pusztában.'

A történet, melyet elöadok, örök történet, legalább
tartalma és igazsága szerint örök. Nevek, színtér, külsö
körülmények, keretül szolgáló kor változhatnak benne,
de tanulsága, lélektani igazsága, mindig ugyanaz
marad. Ugyanaz hőse is: az ember maga, sőt az egész
emberi nem. Mert történetünk a világfejlődés minden
Ilagy kerszakában megismétlődik .és hőse mindig az
ember törekvéseit, küzdelmét képviseli, válságát éli át.
És előttünk, akik rnindannyian küzdő, valamely nagy
célért vergődő lelkek vagyunk, akik mindannyian rej-
tegetünk egy az élettől ütött lelki sebet, lehet-e valami
érdekesebb, lebilincselőbb látvány, mint oly küzdelem,
amelynek hősében magunkra ismerünk s amelynek
célja a Illi vágyban égő lelkünknek legédesebb, leg-
dédelgetettebb álma?

Történetünkre két igéző bibliai kép szórja fény-
özönét, hogy megvilágítsa, lelki hasznát megértesse,
egyéniségünkhöz közelebb hozza. Az egyik a tékozló
fiúról szóló példázat, az Üdvözítő lelkének talán leg-
csodásabb terméke, a vallásos költészet remeke és a
földrehajló isteni szeretet megindító rajza, amelyet nem
tudunk lelki fölemelkedés nélkül sem olvasni, sem
hallani. Az isteni szeretet végtelenségét áldatlan nyüg-
képen érző ember pártütésének szomorú kudarcát be-
széli el. Lehántja magáról az atyai őrködő szeretet
békóit, idegen tartományban, az erkölcsi· eszmény
nélküli élet üres időtöltésében, a független érvényesülés

I Felolvasás Szombathelyen 1914. nov.
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önáltató világában fecsérli el az ősi örökséget, a töké-
letesség után való vágyat. Megszégyenítő csalódások,
gyászos kiábrándulások sora után jut el ahhoz a tanul-
sághoz, hogy egyedüli érték bennünk az Isten képe
és hasonlatossága, a teremtés e szent hagyatéka, amely-
nek elhomályosítása, beszennyezése örök kárhozat ör-
vénye felé taszít, sértetlen, tiszta megőrzése pedig már
a földön a menny magasába emel. A kiábrándulás
szégyenét eltörli, a hazatérés töredelmes önmegalázását
lecsókolja a megbocsátásban kimeríthetetlen atyai szere-
tet, amelyen nem a diadalmaskodó igazságérzet félelmes,
megdöbbentő ereje tükrözik, hanem az örömnek egész
valóját átjáró melegsége. "Az én fiam megholt és fel-
támadott; elveszett és megtaláltatott. " Az egész keresz-
tyénség tartalma egy rövid elbeszélésbe foglalva:
emberi gyarlóság, isteni szeretet egymás mellett.

A másik bibliai kép, amelynek költői varázsa s
belső igazsága egyformán megragad: a pusztai kísértés
története, amelynek középpontjában Jézus áll. A pálya
küszöbén, amidőn válik az arany sugarú ifjúkor színes
ábrándjaitól és varja az élet minden akaratot és erőt
elnyelő viadalsorompója, három világhatalom kísérti
meg: az érzékiség, a hiúság, végül az uralomvágy.
Valamennyi félelmes erő. Csak egyiknek hódoljon -,
oda minden remény, amit sóvárgó emberszívek meg-
jelenéséhez fűztek; tévesztő hazugság akkor a kará-
csonyéji angyalének a betlehemi mezőkön, a simeoni
áldás; hitető játék a jeruzsálemi templomi jelenet, ámí-
tássá válik minden jel, amiből békételen lelkek az ég
megnyílását, új idők virradasát olvastálc áhitatos szem-
mel. De valamennyi támadást visszaverte s a kísértés,
mint ködös káprázat eltűnt. Mi volt fegyvere? mi sze-
rezte meg győzelmét ? A Megváltó Isten igéjére,
Isten törvényére, Isten szolgálatára utal, amely-
nek be kell töltenie lelkünket, annyira, hogy a világ
bódító szerelme, ha csak egy keskeny, tűfoknyi résen
is, be ne hatolhasson. A mi életútunkat ugyanezek a
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kísértő hatalmak követik; megmérgezik fakadó érzé-
seinket, hamis nyomra csalják gondolkodásunkat; sza-
kadatlan ostromzáport zúdítanak reánk legnagyobb
elhatározásaink előtt, még a test- és léleknyugasztó
álmot is elűzik lankadt pilIáinkról, míg csak egészen
nem győztünk, vagy örökre meg nem adtuk magunkat.
A két kép egymást magyarázza. A küzdelem az
erkölcsi tisztulásért nem csupán a mi egyéni küzdel-
münk. Az egész emberi nem érdeke, java, jövője lüktet
a mi harcunkban ; bukásunk az egész nem tehertökéjét
növeli, sikerünk, ingathatatlan törekvésünk az isteni
cél diadala felé nem csupán saját lelkünk békéjét,
felmagasztosultságát jelenti, hanem vele éltető napjává
lettünk annak a körnek, amelybe Isten rendelt, de a
hullámgyürük törvényénél fogva, amely az erkölcsi
világban is érvényesül, végeredményben gazdagítottuk
az egész emberiség erkölcsi erejét is. A másik igazság,
hogy e küzdeluiet egyedül nem vívhat juk meg; a mi
erőnk csekély ily támadásokkal szemben, tapasztalásunk,
emlékezésünk ezer adata a bizonyság rá. A világtör-
ténelem legszédítőbb energiái semmivé lettek, elolvadtak
ez iszonyú harc tüzében, ha nem az igazi vallásos
érzés, az isteni segítségbe vetett odaadó rendíthetetlen
bizalom adott törekvéseiknek szárnyakat és legyőzhe-
tetlen erőt. Bizonyára ily érzés sugallta ez éneket is:

Semmi vagyok, ha elhagysz engem,
Hitvány fűnél erőtlenebb,
Omlott por zúgó fergetegben.
Szilánk lázadt habok felett
S kegyelmed egy lehelletétül
Oszlik borúm, reményem épül.

Ha a kétség viharja rám csap
S kezedbe nem fogózhatom,
Imádságom csüggedt madár csak,
Fűszál kiégett avaron.
Te nélküled hitem is árva,

; , , Ha nem ragyogsz bú, éjsz akámra.
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Ez igazságok fényénél vizsgáljuk Augustinus
megtérésének történetét. O az a világtörténelmi tékozló
fiú, akinek pályája örök tanulságokat foglal magában
a küzdő keresztyén számára, aki szintén végigküzdötte
a pusztai kísértés hármas harcát. Epp ezért egyedüle
álló, klasszikus világtörténelmi példa, amelynek szép-
ségével, termékenyítő hatásával egy sem versenyezhet.
E megtérést nyomról-nyomra kísérhetjük, mert leírását
reánk hagyta "Confessiones", Vallomások című nrűvé-
ben, amelyet öreg korában írt, amidőn ifjúkori botlásait,
elmerülését a biztos révpartra jutott hajós bölcs tár-
gyiasságával nézte s a paedagogus finom érzékével,
de egyúttal a hatalmas Író biztos alakító művészetével
emelte ki a jellemző részleteket. E mű a világirodalom
páratlan hatású gyöngye; Augustinus műfajt teremtett
vele, mely századokon át virágzott. II. Rákóczi Ferenc
az ő hatása alatt írta ÖnéJetrajzát a száműzetés évei-
ben s művészek merítettek belőle ihletet. Az az őszin-
teség, amivel bukása nagyságát s bűnbánata mélységét
az utókor előtt feltárja, meggyőz arról, hogy itt igazi
nagysággal állunk szemben, aki újjá tudott születní,
lelki harcban megtisztulni, hogy Istennek tetsző edénynyé
váljék s ez elmulandó -rögök közt bujdosva megtalálta
a maga mennyei országát.

Augustinus a negyedik század gyermeke. 35~-ben,
tehát ezelőtt 1560 esztendővel, Tagasteban, Eszak-
Afrikában, az egykori Karthago területén született.
Róma külsőképen még igen hatalmas volt, sőt Kon-
stantin reformja óta mintha hódító ereje is növekedett
volna; bár a trónon a keresztyén császárok folytatták
pogány elődeik alacsony cselszövényeit és kegyetlen-
kedéseit, a világhódító erények nem senyvedtek el
végkép. A tehetség és kiválóság még mindig megtalálta
útját az állam kormányrúdja mellé, a hatalom irigyelt
birtokához, sőt a jogos érvényesülésnek új tere nyílt
az egyházban, a római püspökségben. A társadalom
erkölcsrajza annál sivárabb és riasztóbb. A patricius
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családok sarjai nagy őseik dicsőségéből táplálkoztak,
mint hivatásos élősdiek. Az Africanus, Numantinus,
Censorinus disznevek után, amelyek egy-egy történelmi
tett vagy világraszóló erény halhatatlan emlékjelei, a
római nemesek a Trulla (= Merőkanál). Gluturinus
(= Gégekirály), Lucanicus (= Kolbászvár), Cimes sor
(= Káposztatorzsás), Salsula (= Füstölthústarisznya),
Semicupa (= Félveder erejű) stb. neveket viselték H,

felséges utca elmésségének kegyelméből, mely leg-
jellemzőbb s közismert tulajdonságaikat ronthatatlan
kedvteléssei cégérezte ki. Az idegkimerültség klasszikus
kora ez; ha a római úr pár órát csónakázott az averni
tavon, oly hangon beszélt róla, mintha Nagy Sándor
és Caesar tetteivel fölérő csudadolgokat vitt volna véghez.
A patricius könyvtárát viszont oly csend és tisztelet
kömyezte, mint ősei sírboltját. Ammianus Marcellinus
történetíró s az a természet lelkétől lelkezett egyszerű
dalmata pap, aki Szent Jeromos néven jutott be a
halhatatlanságba, szegénynek találják a római nyelvet
azon elkeseredés, gúny méltó kifejezésére, amelylyel
koruk hitványságát ostorozzák méltó bér gyanánt.
A keresztyénség, a tiszta élet, az erkölcsi emelkedett-
ség vallása nem tudott ellentállni a század mérgező
hatásának. Mióta napvilágra került a katakombák rejtett
folyosóiból, emeletes pincéiből, - és elfoglalta a régi
nemzeti vallás helyét a fórumon, a közélet összes ágai-
ban, - szóval államvallássá lett, ócska ruha módjára
levetette régi erkölcseit, a hatalmasok kérlelhetetlen
bírájából azok engedelmes szolgája és kifogyhatatlan
leleményű hizelgő udvarosa lett. Mint dús életerű . fát
az élősdi hernyók, ellepték a társadalom azon ember-
férgei, akik elsősorban nem a lélek megújulását, hanem
emésztő lángú önzésük kielégítését keresték benne.
Meggyőződés nélkül, akárhányszor divatból csatlakoztak
a hatalomra jutott áramlathoz s magukkal vitték elv-
telenségüket, az erkölcsi eszménytől való ösztönszerű,
legyőzhetetlen Irtózást. Még az önmegtartóztatás erényét
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is tudták utánozni, ha az érvényesülés, előbbrejutás
érdeke, megkívánta. A kegyeskedés iparszerű gyakor-
lása akárhányszor valójában feslett életet. palástolt s a
.köztisztelet oltárát megrabolták a képmutatás utól-
érhetetlen művészei, Julianus császár, a pogány világ
utolsó nagy harcosa és hívője azt állította" hogy nem'
a görög római bölcsészet eszményi világa hódította el
a keresztyénségtől, hanem II keresztyénség bűnei,
amelyek a trónig és az oltárig elhatottak.

E világnak fia Augustinus. Atyja, Patricius révén
a pogánysághoz tartozik, anyja, Monika a tisztább,
régibb, az üldözések korának szellemét lehelő keresz- .
tyénséget plántálgatja lelkébe. Atyja merő érzékiség
és durvaság; régi család elszegényült sarja, aki a
múlt kincseiből egyedül nagravágyását őrízte meg. Hit-
vallása az önzés, ar. édes "én" szolgálata minden áron;
végig gázol mindenen, ami életelvének gátul útjába
akad. Az anya szelíd lelkű, finom idegzetű, eszményi
gondolkodásu nő, aki szellemével lassankint úrrá lett
férjén. Nagy csodakép emlegették, hogy Patricius
sohasem emelte reá kezét; annyira hatott reá igaz
keresztyén női egyénisége. Tátongó örvény nyílt köztük,
természetük különbözősége s a vegyes házasság míatt,
melynek elriasztó rajzát Tertullianus, a keresztyénség
első nagy írója örökítette meg számunkra, Patricius
pogány volt ugyan, de hitetlen és közömbös, iránytalan
üres lélek, aki évtizedes küzdelem után meghódolt
nejében a keresztyénségnek, - de tartalmasabbá akkor
sem lett. Monika viszont az új életeszmény egyik leg-
határozottabb, legtisztább képviselője, akit Isten két
diadallal koszorúzott meg: férjét és fiát vele hódittatta
meg s fiában a legkitünőbb egyházi atyát nevelte a
világnak.

Augustinus, frigyök első gyümölcse, mind a két
szülő egyéniségének képét lelkén viselte. Tehetsége,
költői hajlandósága, minden szépség élvezése, az igaz-
ság megismerésének olthatatlan szomjú vágya az anya
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lelkének öröksége; .idegességc, ingatagsága, gyenge,
akarata, korán ébredező s elhatalmasodott érzékisége"
izgékony képzelete az apa 'jellémére 'vall. -Augustinns,
utóbb ditírambokat zeng anyja nagyságáról, .aki nem
csupán testének :'adott létet; 'hanem' lelkét 'is:újjászült~
fáradhatatlan szeretetével. "Az én ;Üdvözítöm, a te-fiad
nevét is irghlmasságodb'ól anyám tej évei szívta 'magába
gyenge 'szívem s őrizte .meg mélyén." (Conf. 111. 4.)
Már zsenge gyermekkorában kiütköztek rossz tulajdon-
ságai; hazudozó, rest, torkos, irígy, kötekedő gyermek'
volt és gyakran érte hibáiért testi büntetés. Utóbb
megkedvelte a költészetet, Vergiliust és Terentiust;a
költők felébresztették lelke érzelmességét s lassanként
beleszeretett ~ szerelem érzésébe, amelyet kedves költői
dicsőítettek s vonzóvá festettek előtte. "Csak szeretni
és szerettetni vágy tam , de átléptem határait a tiszta,
megvilágosodott szeretetnek, amelylyel a lélek a lelket
szereti. 'Fakadó ifjúságom posványából köd gyanánt
párolgott a testi gyönyör vágya s homály ba borította
szívemet, úgy hogy nem ismertem többé különbséget
a tiszta szeretet derült fénye s az érzéki vágy sötét-
sége közt. Mindkettő zavarogva forrott bennem, gyenge
ifjúságomat rendetlen vágyak meredékére ragadta s a
feslettség örvényébe taszította. . . Még ifjan a vétkes
örömök hevétőllángoltam . .. Lelkem szépsége her-
vadásnak indult, rothadni kezdtem színed előtt s mégis
tetszettem önmagamnak, kerestem mások tetszését ...
A tisztátalan kívánságok tövíses galyai el-elboríták
fejemet. Pusztító fűz martalékává lettem". (Conf. L
18-19, Il. 1-2.) E bűnös örömök közt nem talált
boldogságot, sőt érezte, hogy rossz ösvényre tévedt, de
ereje nem bírt már ellentállni. "Azt hittem, szabad
vagyok és én boldogtalan, bilincseimet kovácsoltam.
Mialatt képzelt szabadságomat élveztem, fejemet súlyos
vasjárom alá hajtottam, melytől nem tudtam többé
szabadulni." Egy hozzá méltatlan nő hálójába került,
akitől 15 éven át nem bírt elszakadni. Fia is született,
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akit Adeodatusnak, Isten ajándékának nevezett, de e
nőt, nem tudni, mi okból, nejévé. nem tehette. Sokat
gyötrődött ez élet keresztje alatt; a csend jótékony
szent óráin, mikor körülötte a Jétharc vihara elült,
imádságban keresett enyhülést, de ezen se volt áldás.
Gondolatai minduntalan tilos mezőkre kalandostak el.
Templomba azért járt, hogy vágyait ingerlő tárgyakra
akadjon; "az Elet templomában a halál gyümölcseit
kerestem". Annyira úrrá lett lelkén a romlás, hogy
még mikor nem vétkezett is, vétkezést színlelt. Res-
telte volna, ha ártatlanabbnak tartják céda társasá-
gánál.

Szegény anyját, aki fiát az evangyéliom élő ke-
nyerével táplálta, földig verte a keserű bánat. Próbálta
visszaédesgetni az elhagyott útra; egyénisége minden
varázsát harcba vitte a kísértés ellen, --- hiú törekvés
volt. Augustinus szíve annyira megkérgesedett, hogy
dacossá vált már s még a helyet is kerülte, a hol anyjá-
val találkozhatott volna. Monika éppell akkor vesztette
el fiát, amidőn férjét erényei annyira meghatották, hogy
keresztyénné lett. Mily közel egymáshoz bölcső és
koporsó, mint annyiszor az életben! Az egyikben az
újjászületett, a krisztusi ideálnak meghódított férj, -
el másikban a bálványozott, lángeszű fiú, - de ah! a
bűnnek és aljasságnak eljegyezve, meghalva minden
jó és nemes mag számára, "Anyám jámbor intéseit
asszony beszédnek tartottam, melyekre hallgatni is
szégyen lett volna. Pedig Te szóltál ő általa s az ő
személyében téged vetettelek meg, Uram".

Az új virágzáera ébredt Karthagó új ingereket
támasztott Augustínus lelkében. A nagy városban még'
feneketlenebb volt a romlottság, változatosabb a gyönyör,
de itt találtak méltó teret szellemi tehetségei is. A gö-
rög-római bölcsészet ajkotásaiba mélyedt; rendszerüle-
ben kereste az igazságot; eltanulta és utánozta elő-
adásuk lebilincselő formáit. Kiváló szónokká képezte
ki magát s rövid időn versenytárs nélkül állt .. Szép
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megjelenése, szárnyaló lelket sejtető tekintete, előkelő
modora őt avatta a karthagói szónoki iskola ünnepelt
csillagává, Diadalai mámorba ringatták; ideges reme-

. gés fogta el minden kis sikerért s boldogtalanná tette
volna a legparányibb kudarc. Ez töltötte be lelkét,
mikor unottá kezdett válni előtte a gyönyör. Az érzé-
kiség mellett a hiúság rabszolgája lett; vitát kezdett
minden tárgy felett s félelmes tehetségével legyőzte
összes ellenfeleit. A diadal, a siker volt lelkének itala,
de ekkor is önmagát szerette, bálványoz ta ; ezen az
úton is épp úgy távolodott Krisztustól, mint amidőn
erkölcsi épségét dobta oda áldozatul. Ha anyja nagy-
világi nő lett volna, bizonyára boldoggá teszi a köz-
csodálat, mely a kiváló tudóst, az elbűvölő társalgót
és előadót környezte. De Monikának keresztyén szíve
volt; csak sírni tudott fia sikerein, mert minden ba-
bérág Krisztustól, a keresztyén világnézettől sodorta
távolabbra. Özvegységének legsúlyosabb keresztje fiának
hitetlensége, hiúsága, dicsőségvágya volt, mert elzárta
szívét nemesebb hatások előtt.

Azonban még hátra volt a legkeserűbb pohár.
Augustinus lassanként kíábrándult a bölcsészeti rend-
szerek tanulmányából, mely minden reggel új világos-
ságot támasztott előtte, de új kétség tövisét is verte
lelkébe. Állandó támaszpont, biztos igazság után vágyott.
Az Írás még ekkor nem tudta megragadni. "Oly do-
lognak találtam, melyet a kevélyek föl nem érnek, a
gyermekek meg nem értenek; épületre akadtam, mely-
nek bejárása alacsony, folytatása fenséges és titokkal
teljes. S én nem tudtam belépni abba, sem meghajolni
nem akartam,hogy beléphessek. Mert nem úgy érez-
tem az Írás felöl, mint most beszélek: méltónak sem
látszott arra, hogy Cicero méltóságos előadásahoz ha-
sonlítsam. Pedig az a kicsinyekkel növekszik; hanem
én nem akartam kicsiny lenni s balga büszkeségem-
ben azzal kérkedtem, hogy nagy vagyok". Tikkadt
szomjúsággal vetette magát egy akkor divatos vallási
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irány, a manicheismus karjaiba s magával ragadta
egész iskoláját. A manicheismus 'a szertelen képzelet
vallása, a: keresztyénség és az ös perzsa vallás keveréke;
mely tetszetős formáival, a szabad vizsgálat hirdetésé-.
vel, a fokozatos beavatás szertartásával ingerelte az
ifjú tehetségek szellemét. Egy újkori író azzal jellemzi,
hogy' feltalálni 'benne Krisztus ' nevét, de Krisztu , ke-
resztjét nem, úz evangyéliom fényét igen, de bűn-
bánatát, áldozatait nem. Ez irányzatról a legnagyobb
borzalommal és gyűlölettel beszélt az egyház még
századok múlva is, talán azért; mert az alakulófél-
ben levő rendi papságot a Sátán művének neveite
A kegyes lelkek iszonyodtak tőle, mert a házas-
ságot kárhoztatta s a szabad szerelmet hirdette. Augus-
tinus utóbb, mikor kigyógyult belőle, a pokol sarához
hasonlította, de akkor nem tudott csábításának ellene
szegülni. Anyja e hírre kitiltotta házából, majd utána-
járt, könnyeivel, könyörgéseivel ostromolta, hagyja el
társaságát, mindhiába, kérlelésévei csak dacát növelte.
Végre egy éjszaka megszökött áhitatba merült anyja
elől s Itáliába, Rómába hajózott. Úgy I látszott, örökre
elveszett. Tényleg, ez volt hősünknek leghosszabb rab-
szolgnsága. Talán azért tartott ily sokáig, mert hit-
elvei ben züllött életére igazolást talált. Ekkor jutott le
a mélységek mélységébe, ahonnan már csak fölfelé,
emelkedhetett. Természettudományi tanulmányai ki-
ábrándították a manicheismusból ; lassanként megvetette
prófétáikat, akik titok leplével tudatlanságukat s fék-
telen dölyfösségüket takargatták. Egy ifjú barátjának
halála oly mélyen megrázta. mint később Luthert
hasonló eset. A veszteség fájdalma, az elmulás közel-
léte oly sebet ütött rajta, amit a manicheusok bölcses-
sége behegeszteni Hem tudott. Külsőleg még közéjük
tartozott, de lelke már elszakadt tőlük. A keresztyén-
ség nem bírta még meghódítani, de már nem gyűlölte
többé. 'Az örökszép vizsgálatába, tanulmányába fogott,
könyvet írt róla, de ennek nyoma veszett. Vagy el-
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feledtették későbbi művei, mint a nap fénye homályba
borítja a hajnal igéző pírját, - vagy tán maga sem-
misítette meg, mint manicheus kerának szégyenletes
emlékét. Fölébredésére a kétségek kerszaka következett.
Minden kétséges, minden bizonytalan. Vajjon lehet-e
ezzel a gondolattal nyugasztaló, erőtermő álom? Majd
betegség támadta meg; míg erejehagyottan sinylődött,
lelke átfutotta egész pályáját és végtelen üresnek,
sívárnak, kietlennek találta. ~,Hova jutottam volna, ha
akkor, megtérésem előtt, meghalok? ... Edes anyám
nem tudta, hogy beteg vagyok, de a távolból éreztem
imádsága erejét." Felgyógyulva Milanóba távozott az
ékesszólás tanitójának. Mindenböl kiábrándulva, csaló-
dásai, botlásai emlékét gyűlölt teherként hordozva nem
volt többé más gondja, mint a mindennapi kenyér.
Ránehezedett a léleküresség keserves átka. De már
közel volt a megváltás.

Milanoban (Mediolanum) Ambrosius püspöknek a
kor legerősebb erkölcsi nagyságának hatása alá jutott,
aki a keresztyén költészet és szónoklat meatere, de
főkép félelmes, de mégis bizalomkeltő nagy jellem
volt. Himnuszaiból Isten iránt való gyermeki odaadás, a
mindennel dacoló hit lángja csap ki; a zsoltárok hangja
szól, de a keresztyén lélek mélységéből tör fel; egyes
gondolatai oly híven kifejezik a keresztyén érzését,
hogy visszhangjára minden erősebb hitü emberöltő dalo-
saiban rábukkanunk. Mint örökéletű, örök tiszta forrás-
ból, valamennyi nemzedék merít szelleméből. Még ha-
talmasabb volt szónoknak és egyházszervezőnek. Igaz-
ságszeretete, rendíthetetlen, hősi bátorsága, az a tehet-
sége, hogy együtt tudott érezni gyülekezetével, valóságos
vezérré avatta; lebilincselő egyénisége összeforrott, azo-
nosult a szenvedők és elnyomottak sérelmével. Mint korá-
nak lelkiismerete szembeszállt a világ hatalmasaival ;
vallása rég szunnyadó bíráló s ellenőrző szelleme támadt
fel benne újra prófétai verővel. Egyesült benne a próféta
lángoló heve a pap nyugodt önuralmával, amelyek közös
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célt szolgáltak: a keresztyénség s benne a szervezett egy-
ház tökéletes diadalát a bomladózó világi hatalom felett.
Vezeklésre kényszerítette thessalonikai vérengzése miatt
a rideg katona Theodosius császárt, de lehajlott a
szegényhez, fölemelte a csüggedőt. Augustinus benne
látta először teljes kifejlődött voltában és ragyogásá-
ban a keresztyén férfiideált, amint anyjában a keresz-
tyén nö eszményét. Kezdte érezni, hogy üdvözítő, föl-
emelő erőnek kell lennie a keresztyén gondolatnak,
ha ilyen jellemeket nevel. A milanoi püspök nagy-
jában ugyanazt az életutat járta végig, mint Augus-
tinus, de a kísértéseken diadalmasan átvergődött, meg-
acélcsodott akaratú egyének sajátságaként meg tudta
érteni a gyengék tévedézését anélkül, hogy lenézte volna
és észrevétlenül rá tudta vezetni a helyes ösvényre,
anélkül, hogy felsőségét éreztette volna. Lelkökben az
összetalálkozás közös húrokat hangolt megszólalásra.
Eleinte . csak a : beszéd művészi formája érdekelte
Augustinust Ambrosíusban, aki ügyvédből vált egy-
házi szónokká. Utóbb a tartalom is fészket rakott
szívében.

Kezdte észrevenni, liogy számtalan dolgot hisz,
amiről érzékei útján nem szerezhet tudomást. Az Irást
más szemmel, más lélekkel olvasta, mint régente. Így
nőtt lassan-lassan lelkében a keresztyénség fája s in-
dult buja lombosodásnak. Végre megérkezett anyja,
akit egykor szívtelenül otthagyott az afrikai parton.
Mintha megérezte volna fia lelki válságát, belső nehéz
vergődését. Utra kelt, hajóra szállt, hozzá sietett vi-
harokon által. A tenger szilaj háborgása közt nyugodt
maradt. Nem szabad elvessnie, míg fiát meg nem/
mentette. A gyenge anya erőssé lett, mikor megérezte,
hogy a döntő pillanat felvirradt. Elszakította fiát~Vazt
a nőt, aki látását elhomályosította s akaratán,k ere-
jét elvette. Az ö hatása volt, hogy a nő }lagyta el
Augustinust, visszatért Afrikába s életét /{ezekléssel
fejezte be. Augustinust a válás rendk7 megviselte ;
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de utána beállt a megkönnyebbülés. Az Írás csendes ta-
nulmányának szentelte napjait. Még egyszer megkísér-
tette az erkölcsi fertő, mely nem akart lemondani ál-
dozatáról,- de rövid ingadozás után győzött felette.
Plato, majd Pál olvasása ragadta el lelkét. "Betekin-
ték lelkem rejtekébe és láték világosságot... Mihelyt
megismertelek, fölemeltél, és meggyőztél, hogy még
nem látok, visszaverted beteg szemem erejét reá szeg-
zett fénysugaraiddal s én megreszkettem a szeretettől
s -félelemtöl. Mikor azon töprenkedtem, hogy messze
lakom tőled, mintha szavadat hallottam volna: Az erő-
sek eledele vagyok, növekedjél és élni fogsz általam.
Nem engem változtatsz magaddá, mint testi tápláléko-
dat, hanem Te egyesülsz velem."

Isten úgy rendelte, hogy a legnagyobb tanítót a
legnagyobb apostol térítse meg. Pálnak tanítását, hogy
az ember eredetileg jó volt, de a bűn megrontotta,
annyira, hogy saját erejéből visszafordulni képtelen és
csak Isteu kegyelme, ingyen való jóvolta válthatja
meg a Krísztus bűntelen halálával, Augustinus saját
élete tükrén át vizsgálta s nyomban vigasz, remény köl-
tözött szívébe, Aki annyira érezte a bűn és romlottság ere-
jét, .aszu földként szívta fel az isteni kegyelem, a sár-
hoz való szeretet mennyei harmatját. Gőgjét megtörte
Jézus alázatossága; az önmegtartóztatás, a test legyő-
zésének példáiban az isteni szeretet tündöklését látta,
mely mindannyiszor leszáll a földre, valahányszor egy
küzdő lelket meg kell mentenie. Lelkének utolsó vi-
hara egy kertben zajlott le és győzelmével végződött.
Visszavonult egy csendes völgy ölén rejtőzködő faluba,
Cassiciacumba, s ott a magányban, amely tusakodó
nagy lelkeknek igazi enyhűlésül, egyúttal errőforrásul,
a gondolat- és érzéstisztulás biztos eszközéül is szol-

---Eá1, a természet őszi hervadásának jelei közt készült
a resztségre. Lelke lassanként megtelt az új id . al,
rnegiz odott keresztyén egyénisége. A ter szet ölén
lángesze tisztult minden salaktól, olvadt belőle
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kishitüsége, fölébredt tettereje. S a hazatért, a 387-ben,
33 éves korában megkeresztelt tékozló fiu a keresz-
tyénségnek legnagyobb theologusává és irójává lett.

A pálya első fele ezzel véget ért; az a fele, mely
emberibb. Jellemző reá, hogy öreg korában Isten ke-
gyelme után anyja imádságainak tulajdonítja megté-
rését. "Hogy nem vesztem el a bűn örvényében, csak
anyám szakadatlan, hívséges könnyeinek köszönhetem. "
A nagy egyházi atya életének tannIsága úgy szólva
minden művén érzik; a kétségek viharában megtisztult,
megedződött hít nem ingadozott többé soha és csodá-
latos gyümölcsöket termett. Ö békítette ki a római
nemzeti szellemet a keresztyén hittel. A népvándorlás
viharai közt, amidőn Alarich barbár gótjai dúlva ro-
bogtak végig Itálián s romba döntötték a rómaiság
százados emlékeit, ö hirdette győzhetetlen hittel, hogy
a római nemzeti léleknek a keresztyén hit halhatat-
lanságot biztosít, mert nagysága nem kőfalaiban és
légióibau van, hanem intézményeiben, amelyeket a vi-
lágteremtő csak azért hozott létre és óvott meg az
elsorvadástól, mert általuk akarta a keresztyénségnek
meghódítani az összes nemzeteket, meg·szervezni a ke-
reszt örök uralmát. a földi trónok fölé emelni Krisztus
trónját, földi országokra Isten országát. Végre ezredév
multával szelleméből merített ihletet kolostori ma-
gányában, amidőn az övéhez hasonló nehéz harcát vívta,
az újkor barázdahasító hőse, Luther, akinek lelkét
ugyanaz a páli tanítás emelte föl a kétség és csüg-
gedés porából, mint Augustinusét.

Vajjon mínket fölemel-e?
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Megnyitó beszéd a Luther-Társaság
közgyülésén.

Tisztelt Közgyiilés!
Ismét a világháború vajudásai közben tartjuk

meg közgyűlésüoket, s természetes, hogy minden ér-
zésünk és minden gondolatunk ennek a korszakalkotó
eseménynek hatása alatt áll.

Társaságunk, ha hivatásához méltó akar maradni,
mint a lefolyt, úgy a most következő évben is, műkö-
désének irányában bele kell kapcsolódnia azokba az
eszmeáramlatokba, amelyek mindnyájunkat magunkkal
sodornak, s kell, hogy beleélje magát abba az érzés-
világba, amelyben valamennyien egyesülni tudtunk.

A vallásos eszmék és a hit eleven erejének fel-
támadását mindenfelé általánosan tapasztalják.

Amikor az egyéni érdekek szabad érvényesülése
kivételes korlátok közé szorul, s a közérdek tekintetei
mindenkinek életébe mélyebben nyúlnak be, mint ren-
desen; amikor az önfeláldozás kötelessége a nap min-
den órájában parancsolólag fellép s az élet-halál kér-
dése egy felsőbb hatalom kiszámíthatatlannak látszó
döntésétől függ: akkor az ember Teremtőjéhez köze-
lebb állónak érzi magát, a vele s általa az embertár-
saihoz való kapcsolat is bensőbbe kell hogy váljék.

Ezért ez a világháború a Luther-Társaságra is
kötelességeket hárít.

Meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy evangéli-
kus egyházunk életképességét beigazoljuk, a háborús
közszellem kialakulásában és irányításában részt ve- .
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gyünk úgy, hogy lelkivilágát az evangéliuru szellemé-
vel igyekezzünk eltölteni.

Vigyük bele az igehirdetés felemelő és gyámolító
munkáját a csatavonalban küzdők, a kérágyaken
szenvedők és az otthon maradott aggódók és dolgozók
milliói közé egyaránt.

Intsünk a haza iránti kötelességekre, utaljunk arra,
hogy a mostani nemzedék áldozása az utókor számára
termi meg a független és egységes nemzeti lét gyü-
mölcseit, amelyért nincs túlnagy áldozat, s amely a
sok szenvedésért és vérhullásért is kárpótolni lesz
képes.

Tegye meg egyházunk, s annak körében az iro-
dalmi propagandára rendelt szerve, a Luther-Társaság
önvédelmi harcunk szolgálatában, a rendelkezésére álló
eszközökkel egész odaadással a tőle telhetőt.

De teljesítse a haza iránti kötelességét akként is,
hogy segitse előkészíteni azt a szellemet és azt a
világfelfogást, mely biztosítéka a tartós békének, a
nemzeti fejlődés igazi feltétel ének.

Legyünk hirdetői és magvetői a szabad ember és
szabad nemzetek ideáljainak, amelyeknek tiszteletben
tartása és megvalósulása egyedül lesz képes kiirtani
azt a téveszrnét, mintha az erkölcsi alapokkal és érté-
kekkel szemben a fegyverek túlsúlyától függhetne a
nemzetek sorsa, fennmaradása vagy bukása. A protes-
tantizmus a reformatiókor a lelkiismereti szabadság
kivívásáért bontott zászlót.

Ma is sokan hivatásának lényegét ebben a jelszó-
ban keresik.

Pedig a protestantizmusnak, ha evangéliumi alap-
jaihoz hű akar maradni, egy lépéssel tovább kell
mennie. Missziója nem merülhet ki abban, hogy tilta-
kozzék a lelkiismeret korlátjai ellen.

Követelnie kell, hogy ne csak meggyőződésünk
legyen szabad, de legyen szabad egész cselekvőségünk
és életünk egész irányítás a is.
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Ne korlátozza, ne feszélyezze és ne befolyásolja
azt illetéktelenül egy olyan társadalmi rend, melynek
szisztémája és egész gazdasági szervezete egyik embert
a másik érdekeinek szolgálatában géppé alacsonyíthat
le s amely lehetövé teszi, hogy egyik nemzet a má-
sikat gazdasági függésben tarthasson és kizsákmá-
nyolhasson.

Hirdessük az egyéniség szabad kifejlődésének
jogát és isteni törvényét ne csak akkor, ha a hitval-
lásról van szó, de akkor is, ha az egyes ember vagy
egy egész nemzet természetes és történelmileg kiala-
kult sajátságaival akar kibontakozni.

És mi más képes ezt kivívni és biztosítani, ha
nem a keresztyénség szelleme, mely nem . ismer "ki-
választott népeket", hanem a testvériség fogalmát a
népcsaládok egyetemére szóló érvénynyel terjesz-
tette ki?

S vajjon egyházunk elérheti-e ezt máskép, mintha
szocíális ·munkát végez, ha a keresztyén erkölcstan
kultúráját a legszélesebb körökben, s a legmélyebb
rétegekben is általánossá téve, a népek solidaritásának
öntudatát felébreszteni lesz képes?

Tisztelt Közgyűlés!
Sokat panaszkodtunk azon, hogy egyházunk főleg

az anyagias világfelfogás terjedése miatt szorul a háttérbe.
De vajjon tettük-e valaha komoly vizsgálat tár-

gyává, hogy a materalizmus hódítása és az eszmények
elhalványodása minő történelmi s kivált minő gazda-
sági evoluciókkal függ össze s vajjon minő álláspon-
tot kell elfoglalnunk azokkal az alakulatokkal szem-
ben, amelyek a keresztyén erkölcs vonzó erejét meg-
gyengítették?

Nem tűnt-e fel, hogy azok a nagy közgazdasági
koncentrációk, amelyek az önálló exisztenciák fokozódó
felszívódására vezettek s amelyek a hajdan független
kisemberek nagy részét a mindennapí kenyérért robo-
toló proletariátussá alakították át, amelyből az önálló-
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ságra való minden remény kiveszett, nem-e az úgy-
nevezett "nagy gazdasági egységek" privilégiumai
segítették elő az altruizmus csődjét s vele együtt a fel-
sőbbrendű eszményi célok kípusztulását ?

Hiszen csak az utódokra átörökíthető tűzhely le-
het fundamentuma a családi életnek, mely a nemze-
dékekre visszanyúló hagyományoknak lévén ápolója, a
nemzedékekre előre tekintő áldozatkészségnek lesz
kútfejévé.

De a kapitalizmusnak az a nomáddá vált mun-
kástömege, amelynek körében a családi élet annyira
meglazult, hogy vérkeringésében a gyermeki a és test-
véri kötelékek ösztöne már alig érezhetően lüktet, vaj-
jon lélektanilag minő kapcsolatban állhat az az evan-
gélium tanításai val , melyeknek alapja, hogy az ember
Alkotojában az atyát, embertársában pedig testvérét látja.

Es ha kezünket sztvünkre teszszük, vajjon fel-
mentve érezhetjük-e magunkat az alól a vád alól,
hogy ezen társadalmi evoluciónak diadal útj at, mely
egyházunk törekvéseinek meghiúsításával és az evan-
gélium tekintélyének lerombolásával járt, igyekeztünk-e
megakasztani, s kerestük-e azt a természetes kapcso-
latot, amely a keresztyén alapokon megmaradt, s azt
nyiltan hirdető társadalmi és közgazdasági irányzatok-
kal összehoz?

Voltak auctorok, talán egyházi férfiaink között is,
kik a szociáldemokrácia törekvéseiben az evangélium
tanításával rokonvonásokat véltek felfedezhetni. '

Mintha az az eszmekör, amely az erősek szerve-
zetével szemben a gyengék szervezésében lát panaceát,

. mely a rendszerrel szemben nem a szellemet, de a
rendszert állítja fel, a lélekben és igazságban való
megigazulás .reforrnáló erejét pótolhatná!

Nézetem szerint, hiú ábrándok ezek!
A mai társadalom betegségének gyökere abból a

tévedésből táplálkozik, mely az osztályellentétek küz-
delmét a társadalom szervezetének átalakításával ki-
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vanja nyugvópontra hozni. Ezzel szemben nekünk
kell kimutatnunk, hogy nincs és nem lehet olyan rend-
szer, amelyben, ha az egyéni önzés egyeduralma
fennmarad, a többség egy szervezett kisebbség kizsák-
mányolásának prédája ne maradna.

Csak a nemzedékeken át kifejlesztett altruisztikus
érzés, mely a keresztyén karitásban egyesülő társa-
dalmi köröket összhangban tartani képes.

Az érdekellentétek és az önzés érvényesülésének
útjai a társadalom átalakulása és változásai szerint kü-
lönbözöek és új meg új problémákat vetnek fel.

Egyházunk ha nem lép ki a lettint századok
ideologiájának kereteiből és csak azon általánosságok
mellett marad meg, amelyek ~ régi korképekből és a
régi példázatokból a mai viszonyokra kivonatolhatók,
de nem foglal állást a modern világ actuális feladatai-
val szemben, nem ad határozott választ azokra a kér-
désekre, amelyek hívei ajkára minden nap feltolulnak :
mindinkább érezni fogja elszigeteltségét, tapasztalni
fogja, hogy az élet hajótöröttjeinek egy része ugyan
karjaiban keres menedéket, de azok, akik az élet har-
cához erőt és hivatottságot éreznek, ha a magukba-
szállásnak ihlete nem keresi fel őket, ők az egyház
útmutatását mind ritkábban fogják felkeresni, hanem
haladnak azon az ösvényen, amelyet a korszellem szá-
mukra kijelölt.

A gyakorlati evangelizáció feladatai más feleke-
zeteket, de más országok evangelikusait is a belmisszió
szolgálatára utalták. Nekünk is az adminisztráció és az
eddigi lelki gondozás formalizmusának lélek nélküli
kultuszával szakítanunk kell, ha élni akarunk. Mert
csak az élethez való alkalmazkodás adhatja meg az
életerőt és az életképességet. Hiszen Üdvözítőnk is,
belevegyülvén a mindennapi életbe, annak minden je-
lenségével szemben áUáspontot foglalt el, mindenkinek,
ki útjába került, kérdésére megfelelt, minden kételyt
eloszlatott és minden sebre írt adott.
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Maga a reformáció egy nagy nemzeti fellendülés
küszöbéről indult el, s a vallásos eszmék a világi élet
átalakulásának kohóján keresztül tisztultak meg.

Luther Márton az élet exigenciáiról nyilatkozott
polemikus irataiban épp úgy, mint asztali beszélgeté-
seiben. Tegyünk mi is így, igyekezzünk evangelizálni
az életet s akkor az evangélium újra az élet for-
rása lesz.

Legyen ez a törekvés a Luther-Társaság delej tűje.
Megjelent tagtársainkat tisztelettel üdvözölve, a

mai közgyűlést megnyitom.



A kis suszter.
Egy sebesült feljegyzéseiből.

Irta: Busse Károly.

Kezemben egy gyűrött, foltos könyvecskével, kinn
ülök a napsütésben s elmerengve hallgatom az iskolá-
ból hazasiető gyerekek vidám lármáját. A magas kő-
falon, mely a kórházkertet elválasztja az utcától, esengve
csapódik át az üde gyermekhang. Az egyik gyerek
vidám kacagása olyan szívbeli mosolygással szalad végig
a levegő hullámain, hogy odafordítom fejemet, hátha
megláthatom azt a boldogan kacagó teremtést. De tekin-
tetem beleütközik a magas kőfalba, mely elválaszt a
külső világtól.

Nem régen én is ilyen jókedvű gyerekeket taní-
tottam. Mintha nem is hónapok, hanem esztendők teltek
volna el azóta. Sokszor nem is értem az egész dolgot.
Az emberek mindannyian meghatóan kedvesek, hozzám
is, meg a többiekhez is. Szépen elbeszélgetünk s az
orvos minden alkalommal egy-egy.vidám tréfával mulattat.
Sebesülésem se veszedelmes: kar- és váll-lövés. A leg-
rosszabb esetben egy kis merevedés marad emlékül,
ennyi az egész.

De az a különös, hogy mindig egy láthatatlan,
csöndes kőfalat érzek magam körül. És ha meg kellene
mondanom, hogy tulajdonképen mit csinálok egész nap,
hát csak azt mondhatnám: csodálkozom, azután megint
csak csodálkozom. Nem tudom, más is így van-é, mint
én. Csodálkozom, hogy a gyerekek olyan jókedvűek.
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Csodálkozom, hogy mikor üt az óra, percnyi pontos-
sággal elém teszik meleg ebédemet. Csodálkozom, hogy
az emberek mindezt természetesnek tartják. Es csodál-
kozom, hogy vagyok, hogy itt ülök s a régi hangon
beszélek.

Ezenkívül csak éppen annyit tapasztaltam a harc-
téren, mint más ember. Nem vittem véghez hőstettek et
s nem hoztam haza magammal semmit se, csak néhány
sebet s ezt a kis könyvecskét, amiben még mindig
olyan nagy örömmelolvasgatok. "Faust"-ot vittem ma-
gammal s az "Újszövetség"-gel kerültem haza.

Egy közkatonától kapta nl. Jóravaló népfölkelö, aki
otthon suszterszéken ült, úgy dolgozgatott. Azé volt a
könyv. Nyugodt modorú, aprószemű emberke. Pajtásai
eleinte gúnyolták, de ő könnyen lerázta magáról ::IZ

éleelődest. Nem haragudott meg, hanern a pihenés alatt
csöndesen elővette az Ujszövetséget. Sokszor megfigyel-
tem a lővészárokban, körülötte beszélgettek, nevetgéltek,
ö meg, mintha csak egész külön világot alkotna, bele-
merült a kis könyv apró betűibe. Olvasás közben moz-
gott a szája s hangtalanul utána.mondta az elolvasott
szavakat. Fordítás előtt mindig jól végignyálazta a
mutatóujját. Az emberek kis suszternak gúnyolták, de
ő azt se bánta. Mikor azután látták, hogy elérti a meg-
szóIítást s nem tulajdonít saját személyének túlságos
jelentőséget, mikor nem zavartatta magát dolgaiban,
hanem hagyta őket beszélni, akkor elgyérült a gúnyo-
lódás, sőt lassankint az öregek közül néhányan oda-
húzódtak köréje.

Ha úgy jól mérlegelek mindent, igazán azt hiszem,
hogy va.lami titkos szekta-felekezethez tartozott. Sohase
kérdeztem meg tőle. Akkor kezdtem figyelni rá, mikor
egy-egy eredeti szavajárása, melyet valami benső meg-
indultaággal szokott ismételgetni, megütötte fülemet.
Eppen az első ágyúdörgés rezegtette dobhártyánkat, ő
néhányszor megbiccentette a fejét, azután csöndesen így
szólt: "Ez az Isten csodaszekere, melyen végigrobog
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a világon!" Mikor visszafojtott lélegzettel, kímondha-
tatlan szorongással nyögtünk a pillanat borzalma alatt,
ezek a valahonnan lélekbe szedett szavak olyan fen-
ségesen nagynak és mélyrehatónak tetszettek, hogy a
kis suszterban Böhme Jakab és a német misztikusok
utódját láttam. Nem is nevetett akkor senkisem.

A IIcsodaszekér" pedig mindig közelebb robogott
s félelmet és halált kergetett maga előtt. Végigszágul-
dott a falvakon, tűztengerbe merítette a ház-sorokat.
Haragja erejével megrázta az igazakat és a bűnösöket,
azután nagy hirtelen magasba szökkent a fejünk fölé,
s mint valami rettenetes jégverést, ránkzúdította az
acélgolyók zuhatagát. Óh hányan maradtak ott élette-
lenül, összetört tagokkal, örökre elnémult ajakkal! Mi
többiek pedig robogtunk előre. Sokszor támolyog-
tunk a fáradságtól, de azért szakadatlanul rohantunk.
Nyomort, halált, kimondhatatlan kétségbeesést hagytunk
mögöttünk. Sirt ástunk a holtaknak, árkot az élőknek
és nem gondoltunk a tegnap ra, nem a holnapra. Ha
azután a borzalmas napok közé egy-egy csöndes nap
tévedt, akkor a kis suszter elővette könyvét. Sohase
olvasott sokáig. Rendesen csak néhány percig. "Csak
lélegzetet veszek", mondta egyszer. Lassankint az em-
berek elkezdték kölcsönkérni a könyvet. Először csak
csöndesen, titokban. "Ugyan, add ide, kis suszter -
dörmögték a bajszuk alatt -, nagyon unatkozunk! ... "
A- kis suszter intett és odaadta. Azután mikor vissza-
adták a könyvet, megint intett a fejével. És mindezt
halkan, csöndesen tette, anélkül, hogy akár kérdezge-
téssel, akár tanácsadással bárkinek alkalmatlankodnék.

Ekkoriban történt, hogy megint előrevonultunk s beás-
tuk magunkat a földbe. Majdnem tíz napig feküdtünk négy-
száz méternyire az ellenségtől. Ejjel-nappal zuhogott
az eső; elrothadt alattunk a szalma, mi meg csuron-
vizesen, fogvacogva gubbaszkodtunk az ég mindenütt
egyformán szürke bolthajtása alatt. Csak az éjszaka
sötétsége alatt tudtak valami kis menázsit belopkodni
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a távoli tábori konyhából. Nap-nap után hideg, fagyos
ételt forgattunk szánkban. Mikor így reggeltől estig,
estétől reggelig kimondhatatlanul sokat szenvedtünk,
akkor egyszerre úgy éreztük, mintha lelkünkről idegen
ruhaként lassan, fájdalom nélkül leoldódnék a mi régi
énünk, amik azelőtt voltunk, amit magunk mögött elhagy-
tunk, messze, messze. Leoldódott és belemerült minden
az alkonyati szürkeségbe. Megéreztük az ellenség és a
halál lehelletét, de a mi régi, letűnt életünk, az elrej-
tőzködött előlünk a távol messzeség szürke ködébe.
Nem is igen tudtuk elképzelni, hogy mi még vissza-
térbetünk ebbe a régi életbe. Már az utána való vágyódás
is elcsöndesedett lelkünkben. Közönyösek voltunk, nekünk
minden mindegy volt.

Ha esténként elcsöndesedett néhány órára az őrült
csattogás, gépiesen előhúztam Faust-ot s próbáltam bele-
merülni. Egyébként jó kís hajlékunk volt. A szelidhajlású
földemelkedésbe gerendával föltámasztott barlangot váj-
tunks azt szépen berendeztük. Igaz ugyan, hogy nehezen
lehetett megközelíteni, de egyébként egészen kellemes
otthont nyujtott. Egy megfordított, üres láda volt az
asztal. Acetilén-lámpást tettem magam elé, úgy lapoz-
gattam Faust-ban. De - szinte szégyenlem bevallani ---
eljött az idő, hogy még ez a könyv is hűtlenül elha-
gyott. Lassankint ez IS lejebb-lejebb csúszott s végül
belémerült abba a világba, melynek legértékesebb kincsei
és erői közül való volt. Olyan feltételekhez, olyan kikö-
tésekhez kapcsolódott, melyek egyszerűen eltüntek lábaink
alól. Csodálatos merevség fogta meg lelkemet, s fáradtan,
lassan felemeltem tekintetemet a könyv lapjairól.

Az ajtónyílás elé közeledő ember árnyéka vetődött
s a következő percben csöndesen belépett a kis suszter.
Leült egy távolabbi helyre, ahova még egy kis vilá-
gosság vetődött az acetilén-lámp a szétszóródó fény éből,
s elkezdett kedvenc könyvében olvasni. Mikor így magam
előtt láttam, amint egészen egyedül, nyngodtan üldö-
gélt, mutatóujját lassan az ajkához emelte, fordított,
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majd megint a már elvégzett oldalt ujra végigfutotta,
amint egészen belemerült azokba a szavakba, melyeket
olvasás közben hangtalanul utánamondogatott, akkor
egy pillanatra úgy éreztem, hogy az irígység behálóz.
De azután olthatatlan vágyódás fogta el szívemet, vágyód-
tam a kis könyvecske után. Megkérdeztem: nem cse-
rélhetnénk-e? Barátságos bólintással felém nyujtotta az
Újszövetséget, de mikor oda akartam neki adni az én
Faust-füzetemet, megköszönte, de nem vette el. Nagyon
bosszantott a dolog s megmagyaráztam neki, hogy tulaj-
donképen micsoda könyvet utasított vissza. De akkor
is csak a fejét rázta. Már eleget olvasott. Ezt is az ő

sajátságos beszédmodorával fejezte ki s azt mondta:
"már jóllaktam".

Így azután lapozgattam a kis suszter könyvében,
s a lapok szélén barnálló ujjlenyomatokról láthattam :
milyen sok népfölkelő kezén keresztül ment már ez a
kis könyvecske. Kis idő mulva visszaadtam s pihenni
akartam. De hizony nem lehetett, mert olyan őrült
ágyú- meg puskatüzelést vittek véghez, hogy egész
éjszaka megszakítás nélkül zúgott, csattogott a levegő.
Biztosan mindegyik részen azt gondolták, hogy a másikon
támadásra készülnek. Csak a sűrű reggeli ködhulláskor
váltottak fel. Dideregve tapogatóztunk vissza a zeg-
zúgos futóárkokon át rendes fekvőhelyünkhöz. Ekkor
kaptam meg az értesítést, hogy kineveztek rendes tanár-

, nak. Rendes tanárnak! És itt tudtam meg! Hónapokon
át hiába vártam. De most egészen másképpen hatott
rám. Talán nem is annyira öröm, mínt inkább csodál-
kozás volt szívemben. Úgy éreztem, hogy az az alá-
merült világ, mellyel minden kapcsolatot elveszítettem,
még egyszer felemelkedik és felém nyujtja karját. Ekkor
éreztem először azt a nagy csodálkozást, mely azóta
szakadatlanul kísér ...

Egész napon át úgy feküdtünk, mint a halottak.
Alkonyat szállta után megint a lövészárokba vezényel-
tek. Mikor azután éjjel fedezékünkben a felfordított láda
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mellett üldögéltem, belépett a kis suszter s csöndesen
felém nyujtotta könyvét. Zavarban volt. Még sohase
ajánlotta fel magától. Fejemmel intettem, azután rátet-
tem könyvét az én Faust-füzetemre. Csak úgy vállon
át dobva a szót, megjegyeztem : "legalább nem kár-
hozom el!" O nyugodtan csak ennyit mondott: "Az én
könyvem jobb!" Azután visszamászott a lövészárokba.

Ez alkalommal hosszabb ídeig olvastam s lassanként
megértettem, hogy mire gondol a kís suszter, mikor léleg-
zetvételről és jóllakásról beszél. Reggel felé azonban
még jobban megcsodáltam a kís susztert. Már este is
különös kiáltásokat hallottunk: tehenek bolyongtak a
lövészárok körül. Az elhagyott és összelőtt faluból verőd-
tek ki hozzánk. Akkor is a kora reggeli ködön át valami
fekete árny közeledését láttuk. Rákiáltunk, de csak meg-
szakított, fájdalmas bőgés a felelet. Az emberek kacag-
nak : tehén közeledett szétterpesztett lábakkal, a tej-
bőségtől pattanásig telt, gyulladt tőgyéveI.

A kis suszter sejtelmes, apró szemei mindegyre
odavillantottak a tehén felé. Egyszerre csak megkér-
dezi, vajjon kimehet-e és segíthet-e a szegény nyomo-
rult állaton ? Ránéztem, mintha azt kérdeztem volna:
hát megbolondult? Hiszen, ha csak egy árnyék felemel-
kedett a lövészárokból. egyszerre odasüvített a golyó,
úgy hogy az emberek tréfából deszkát tartottak fel s
a következő pillanatban keresztü IIyukasztva huzták vissza!
Igaz ugyan, hogy a köd egy kis védőpalástot vont az
ember köré, de azért egy-két golyó mindig ott zizegett
körülöttünk. A kis suszter nem törődött mindezzel,
csak a fej ét rázta: "borzasztóan fájhat szegénynek!"
Azután, mintha csak felelne az ajkamon lebegő intésre,
így szólt: "Nem is veszedelmes. Nem történhetik baj!"
Elámultarn. - "Biztosan tudja? .. " - "Igen, biz-
tosan tudom", - mondta szerényen és határozottan.
Rántottam egyet a vállam on és elfordultam. Tudtam,
hogy igaza lesz. Fejemet tettem volna rá, hogy haja-
szála se görbül meg.



A KIS SUSZTER 209

És valóban, semmi baja se történt. Kimászott a
lövészárokból, odaguggolt a tehénhez és megfejte. Még
mindig magam előtt látom ezt a képet. A szürke köd-
ben úg'y mozogtak ide-oda az alakok, mintha árnyék-
játék elmosódó vonalai suhannának szemeink előtt.
Azután jót ütött az állatra, úgy hogy az nekilódult, ő
maga meg jókedvűen visszamászott a fedezékbe. Túlról
nem lőttek.

A kis eset megnövelte a kis suszter tekintélyét.
Azt hiszem, az emberek érzésébe - öntudatlanul is -
egy kis babonás gondolat huzódott. Mindig többen vágyód-
tak az ő kis Ujszövetsége után. Az öregebbek és komo-
lyabbak pihenéskor köréje sereglettek s mindenféléröl elbe-
szélgettek vele. Egy ilyen alkalommal egyszer csak hallom
a kis suszter hangját: "Az Isten mindig álarcban jár-
kel. Amint a király nem az őt megillető királyi palástot
veszi magára, hanem inkább koldus ruhába öltözik, csak
hogy észrevétlenül járhasson-kelhessen, úgy az Isten is
mindig legegyszerűbb ruháját ölti magára". Míg beszélt,
éppen olyan csöndesen tekintett maga elé, mint mikor
a ködben közeledő tehenet figyelte.

A tehén meg minden reggel és este pontosan meg-
érkezett. Mintha csak megértette volna, hogy a reggeli
ködhullásra s az alkonyati szürkeségre szüksége van.
A kis suszter a fejős lány hivatalát természetesen
ezután is pontosan ellátta. Persze, néha nem ment a
dolog olyan csöndesen, mint először, de azért nem tör-
tént semmi baj s a mi aggodalmunk is szép csöndesen
elaludt.

Mikor azután néhány nap mulva a tehén elmaradt,
valósággal hiányzott mindnyájunknak. Talán lelőtték,
vagy levágták, talán a gazdája hazavezette. A kis suszter
figyelt, nézegetett mindenfelé, azután nyugodtan leült
az Ujszövetsége mellé. Azt hittem, hogy majd keresi,
majd nélkülözi az állatot, de végül is a többiek többet
beszéltek róla, mint ő maga. Nehezen lehetett őt ki-
ismerni.

Ösvény lll. évf. 14
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Napok jöttek, mentek. Seregünk testéről egymás-
után letöredeztek a leváló részek: a halottak, sebe-
sültek, még inkább a betegek. Az élet, mely valahol
messze mögöttünk üzleteket hajszolt, sétált, iskolába járt,
újságot olvasott, beletemetkezett a szürke, sötét ködbe
Fejünk fölött idegesítő zúgás sal röpültek tüzéreink
lövegei. Könnyen eltalálhattuk, hogy hamarosan meg-
rohanjuk az ellenséges állásokat. A kis suszter Új-
szövetsége kézről kézre járt. Mindig gyűrődöttebb és
piszkosabb lett. Úgy elrongyolódott és megkopott,
mintha csak folytonosan erőt osztogatna önmagából.
Es valóban, csöndes erő és világosság ömlött el raj-
tunk. Minden megpróbáltatás lepergett rólunk. Az
újonjöttek csodálkoztak. Egyszer az egyik így szólt
s beszéd közben piros szín rajzolódott az arcára: -
"Ti idegen szemekkel néztek!"

Egyik este a kis suszter megint a könyve előtt
üldögélt. Hosszabb ideig olvasott, mint máskor. A gránátok
belejajgattak a késő éjszakába. Nem akart elcsönde-
sedni a rettenetes ágyúharc. A kis suszter vékony
metszésű szemei egészen lehúzódtak a szemhéjak alá,
úgy olvasott. Mikor betette a könyvet, kinyujtottam
utána kezemet. A rendes fejbiccentéssei ideadta. Azután
felkelt s mentegetőzve mondta, hogy bizony már pisz-
kos, szétdőlt formájú a könyv, de azért talán ked-
vemre van és megtartom. Legyen az enyém, örülne
neki, ha elfogadnám. Csodálkozva emeltem fel fejemet,
de ő elejét vette minden kifogásomnak s szokott csöndes,
biztos modorában így szólt: - "Nekem már nem kell!"

Egy órával később megjött a parancs; még az
éjszaka roham lesz. Tűzérségünk becsületesen dolgo-
zott. Azután ránk került a sor. Hangtalanul csúsztunk
közelebb az ellenséghez, végre egy elkeseredett roham-
mal kivetettük őket állásaikból. Természetesen a győ-
zei em is sok fáradságba és vérbe került.

A kis suszter is elesett. Eleinte alig találtuk
meg. Úgy látszik, dacára súlyos sebesülésének, még
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egy kis darabkán tovavonszolta testét. Utolsó vergő-
désében valami fűcsomóba mélyesztette körmeit, gör-
csösen megmerevedett ujjai között még most is ott
volt egy-egy zöld füpamat. Arca éppen olyan nyugodt
és szerény volt, mint életében. Mintha azt mondotta
volna: "Kérlek, ne fáradjatok miattam!" A régi baj-
társak temették el. A temetésnek is gyorsan meg
kellett történnie. Egy keskeny sírhalom, egy egyszerű
fakereszt, erdei szelenoéból hirtelen összefont koszorú,
ennyi az egész. A sírra ráerősítettük sisakját, azután
egy rövid, imádságot mondtunk. Megtörtént !

Az Ujszövetség tehát az enyém lett. Annál ke-
vésbbé kellett elrejtenem, mert az egyik bibliaterjesztő-
társulat sok-sok ezer példányt küldött a frontra. Kettő
a mi csapatunknál maradt. Így azután a régi Új-
szövetség igazán kizárólag az enyém volt. Ha lapoz-
gattam benne, mindig úgy éreztem, hogy mellettem
áll a kis suszter, mozgatja az ajkát s hangtalanul
velem együtt mondogatja a szavakat. Úgy érez-
tem: elveszítette földi szegénységét és külsejének igény-
telenségét. Benső lényének erejében csillogott. Mind-
egyre eszembe jutottak szavai a legnagyobb királyról,
ki a legrongyosabb ruhába öltözködik, s az Istenről,
aki mindig álarcban jár közöttünk. Es ekkor úgy lát-
tam, hogy durva álarc s szennyes rongyok leple mö-
gött valami láthatatlan erő munkálkodik, mely türel-
mesen hordozza a megerőltetést, a nélkülözést s bátran
szemébe néz a halálnak. És mikor mindezt megláttam
és megértettem, szívem szeretetébe öleltem azt a népet,
ruely a mélységben küzd, dolgozik, ébredezik és álmo-
dik, melynek lelkében az igazság után való vágyódás
tüze ég, mely csöndesen belép a névtelen hősök biro-
dalmába. Ami nagy dolog történt a földön, egytől-
egyig nem az ö áldozatából jött-e a világra? A ke-
ményre száradt földet az ő kihulló vére ésereje ter-
mékenyítette meg. Mit jelent ezzel szemhen a császár,
király, a hős és hadvezér, akinek nevéhez a dicsőség

14'
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sugárzása füződik. Zűrzavarosan cikáz tak át lelkemen
ezek a gondolatok, de érzésem tiszta és mély volt.
Mikor újra rágondoltam a kis suszterra, igénytelen
alakja már nem állt előttem egyedül. magányosan ;
mögötte embertömeg munkás raja gomolygott s mű-
helyből, gyárakból, mezőröl és szántóföldekről diadal-
masan robogott elő a mélységek népe ...

Azután megsebesültem. Sok-sok bajtársammal
együtt hazahoztak. Egyik állomás után jött a másik.
Mindig voltak kíváncsiak, jószívű emberek, ápolónők ...
Óh, bizonyára mind-mind jót akartak velem tenni. De
én lehúnytam szememet; nem tudtam mindezt meg-
érteni és nem tudtam elviselni. Az orvos azt mondja,
hogy levert vagyok. Bizony sokan levertek vagyunk.
Könyveket hoz és tesz elém, de én mindegyiket vissza-
adom, mint valamikor a kis suszter az én Fausiomai.
S közben szeretném én is azt felelni: az enyém többet
ér! Az Uj szövetség, melynek piszkos kopottságát ez
a rendezett, tiszta környezet még feltünőbbé teszi,
nekem elég.

Kívánságcm sincsen. Pedig sokszor kérdezgetnek
és szeremének kedvemben járni. De hiába gondol-
kodom: nem, nekem nincsen semmi kívánnivalóm !
Amivel ellátnak, amim van, több az elégnél. Olyan
sok, hogy egész nap nem teszek egyebet, mint min-
dig, ruindig csodálkozom.

Legfeljebb egyet szeretnék : a kis suszter arcképét.
Mindig előttem lebeg, amint ott áll a tehén mel-

lett a nagy ködfelhőben. De ki tudja, hol laknak
hozzátartozói? Valószínüleg nincsen is senkije. De
meg nem is tudom elképzelni, hogy valamikor is a
fotográfus masinája elé ült volna. Nem, ahhoz ő mín-
dig nagyon-nagyon kicsinynek érezte magát ...

Fordította: Pásztor E.



Bárd Miklós költernényeiböl.'

Csendes ünnep.

Kigyulladt a karácsonyfa
Szelid fényességben,

Ketten ülünk csak alatta,
Én s a feleségem.

Ez, az ünnep csendes ünnep,
Nem az, ami hajdan,

Akkor a kis Jézus járt itt
Vidám gyerekzajban.

Most is itt jár, száll suhanva
Galambfehér szárnyon,

De nem az a gyermek-Isten,
Nincs, akivel játsszon.

Hanem az a példaadó,
Szép, szomorú Isten,

Aki váltig idelent jár,
Nyugodalma nincsen.

1 A Kisfaludy-Társaság emlékezetessé tette a háboru évét Vargha
Gyula és Bárd Miklós költeményeinek kiadásával. E két kötet ékesszóló
bizonysága a magyar szellem gazdag-ságának. Mind a két költöről meg-
fogunk emlékezni értékölehöz méltó módon és formában. Ehelyütt csak
a figyelmet akarjuk felhivni - karácsony előtt - ez értékes kötetekre,
amelyek szinte odakivánkoznak a tiszta keresztyén levegőjü családok
asztalára. Erről a közölt mutató is meggyőz mindenkit. A két kötet
kapható a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-
utca 4.) és a Luther-Társaság' könyvkereskedésében (VIlI., Szentkirályi-
utca 51a.) Szerk.
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Viseli a világ gondját,
Százszor is megváltja :

Tanit hitre s szeretetre,
Önfeláldozásra.

Száll suhanva, mi meg állunk,
Némán, kéz a kézben,

Ez az ünnep csendes ünnep,
Nem az, ami régen.

Betlehemes víg karácsony,
Ennek immár vége,

Három fiam, mind a három
Serdülő legényke.

Mind a három künn az élet
Vándorútját rója,

Betlehemes angyalsereg
Nem jár az ajtóra.

Gyermektelen üres házba
Pásztorok nem gyülnek,

Nyomasztó az élet gondja,
Csendesebb az ünnep.

Gonddal élő csendes párok
Szerte e hazába,

Gyerekétől messze maradt
Mindmegannyi árva.

Gyujtsátok föl azt a szent fát
S imádkozzunk értük,

Uram, Jézus 1 a világban
Te légy a vezérük.
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Isten-érzés.

Ha elszakadni mindentől, mi szent,
Szabadulást, szabadságot jelent;
Ha földiekhez nincs köze az égnek,
Urat nem ismer, független a lélek;
Ha szellemének nincs határ, se korlát,
S fölszabaduiván jobban végzi dolgát:
Oh akkor én, ti boldog szabadok,
Bilincsben sínylö szegény rab vagyok.

Uramhoz, aki a magasban székel,
Vagyok láncolva égi kötelékkel.
Örökké tartó ez a drága rabság,
Hatalmas Isten-érzés edzi kapcsát,
l\;Iagas szabadság fenkölt érzete,

. Es szárnyaló megértés jár vele.
Fenség e függés, mely amíg betölt,
Rabszolgaságba sohsem ejt a föld.

S mely minden rabság ellen óva véd,
E szívemhez nőtt kedves kötelék,
Szelíden fékez, mikor röpke szárnynyal,
Sóvárgó lelkem végtelen be szárnyal.
S hol szemern előtt zúgnak el a világok,
Út nyílik nékem és haza találok,
S a titkok eme néma rengetegjét,
Nem bolygom útlan, eltévedt gyerekként.

Hol földi nyom nincs, s a menny boltja zárt,
4z Úr maga vont ott mesgyét, határt --
Es nem csüggeszt, ha szárnyam lankad, enged,
Mert érzi lelkem az isteni rendet.
Rendeltetés itt mindennek sora,
Parányi létem súlyt nyer általa,
S a vergődések e vak éjjelébe,
Fülemhez elhalt a szferák zenéje.
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E földre szól az én kis hivatásom,
Itt élek, érzem idetartozásom.
A rög levon, de lelkem az fölérez ;
Hatalmas Isten-érzés köt az éghez,
Magas szabadság fenkölt érzete,
És szárnyaló megértés jár vele.
Fenség e függés, mely amíg betölt,
Rabszolgaságba sosem ej t a föld! -

1906.

Nem én!
Nem én!
Mert vallom, tartom is híven,
Amit igaznak vél eszem, szívem.
Kimondom bátran, el nem alkuszom,
Nem kérdve, végül kár, avagy haszon?
A harc sem aggaszt, sohse féltem én I
Nem én!

Nem én!
S ha száz, ki gúnynyal emleget,
Csalóka fénynek mondja, mely vezet, -
Bizonyságul az éghez fordulok,
Hogy csillag az! és most is ott ragyog,
Bár letagadná sok ügyes legény, -
Nem én!

Nem én!
S ha engem nem biztat siker,
Mit játszva ér el annyi siheder,
Emelj te! Ha a sors nem nyit utat,
Lelkemben élő büszke öntudat:
Hogy hitet, elvet sohse árulék,
Hogy szóban, tettben, hít, igaz valék,
S a csillag, amely ott ragyog felém,
Enyém!
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Két lélek.

Két lélek lakja az én kebelem,
Egyként hatalmas úr a mélyeken.
Az egyik ifjú hévben lángoló,
Buzgó hitében, zord, parancsoló,
Ki igazáért harcol mindhalálig

Ez küzd, de győz a másik.

És ront előre, nem fél, nem haboz,
Kiirtna mindent, ami gaz, mi rossz.
Megtévedt lelket lángpallossal űz :
Bűnnek, bűnösnek megváltás a tűz! ...
Nem gyúlt-e máglya szavára a multba,

Vagy ő égett? Ki tudja! ...

Haragos szemmel, amíg szerte néz,
Emelve mindig sujtani a kéz ...
A másik szelíd, csendes, hangtalan,
Mint az, kinek egy néma búja van;
Ez ottan állt, úgy rémlik, amaz éjen

A kínkereszt tövében.

S mit estében nemes harag vezet,
Fölfogja ez a suj toló kezet.
S hol a haragnak már se fék, se gát,
Csendülni hallom ennek szózatát,
- Ki kínok közt egy Istent halni látott:

Mért sujtanál te, ha Ö megbocsátott! ?
1898.



II. Petröczy István és Révay Ersébet
levelei.'

XX.

1694. március 2.

Az én édes kedves Feleségemnek Revai Ersébet-
nek adassék.

Édes Felességhem, Isten áldgyon meg sok jókkal.
Az vén Jankó innen való elmenése alkalmatosságával
irtam volt egy néhány szóval, valakit nem vehetvén
reá nem tudom ha veheted-é vagy pedig maga is
penetralhatod-e oda. Most ujolagh Nemessani Balin th
uramnak (kit is gondoltunk éppen Bécsben az Fölséghes
udvarhoz mehessen) szivessen is akartam volna, mert
szemben lévén veled ő kegyelmétel elmémet egészen
megértheted vala; de a melly gátlások mia General
Veterani uramnál tovább nem expediáltathatott, bár
csak oly szerenesés lehetnék Sogor Pekri urt tanálna
Erdélyben, nem is volna káros, nem tagadhatom, . it

bujdosást is megh untam, elmémet declaraIhatta volna.
Most Isten jóvoltábul jobb egésséghben vagyok, mert
az negyed napi hideg, mel1y is egy néhány holnap tol
fogva rajtam uralkodék, Januarius elején elhagyott. Ti
penigh ott éltek-é, mint vadtok, nem tudom. Ha mó-
dod lesz benne, kérlek adgy választ, úgy hogy leve-
led Nemessani uramat Szebenbe érhesse, mivel egy
néhány napokat eő Kegyelmének ott kell tőtení,

1 Az előző közlemények az Ösvény 1913. és 1914. évi folyamá-
ban jelentek meg. Szerk.
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Anyám Asszonynak ugy Hughom Pekriné Asszonynak
is ajánlom köteles szolgálatomat. Kérlek tudósíts Hugom
Asszonynak hol légyen lakása és élő maradéki vadnak-é?
Többet nem irok, ajálván ezzel szeretetben magamot,
kivánván juttasson Isten eő szent Fölséghe velem edgyütt
örvendetes napokra.

Bujdosó jót kivánó
Társod Petröczy István.

Pozseroviczán 2 Marty 1694.

XXI.

1694. április 29.

Az én édes kedves Felességemnek Revai Ersébet-
nek irám.

Édes Felességhem. Isten minden javaival áldgyon
megh kivánom.

Nem tudom, ha elfelejtést gondoljak-e, hogyeddigh
tudósításodat nem vehettem, sem az vén J ankó sem
Nemessani uram által irott leveleimre választ nem
vehettem'; elhittem ha irtál is meghrekettenek valahol,
noha bizony mostani fönt'orgó dolgaimra nézve kedves-
sen vettem volna. Sóghor Pekri Uram Szebenbül
13. January datalt levelét csak Áprilisnek véghe felé
Olach országhbul vehettem kezemhez; kitül küldette
eő kglme nem tudom, mivel azon ember ide nem
penetralt. Elhivém, a mikor eő kegyelme azon levelet
irta, Felességhe akkor eszében nem jutott, s el is felet-
kezett arrul, hogy mégh nékem is volna oda relatiórn,
egy vakarítást sem ir Hugom Asszonyrul, él-é, mint
vagyon, nem tudhatom. Istenem jóvoltábul egésséghel
frissei bírok, csak az én Istenem hamar időn személyed
látásával örvöndözhetne megh. Megh kell vallanom
köcségtelen is vagyok, ha Nemessany uramnak mégh
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Szebenben tovább kellene mulatni bár bizonyos embered
által küldenél valami kölcséghet kezéhez, mellyet is
kezemhez küldhetnék, egyébbaránt : ha Nemessany
uram ott nem mulatna haszontalan volna. Anyám
Asszonyomnak eö kegyelmének ajánlom Fiui kötöles-
séghel való szolgálatomat úgy Hughom Pekriné
Asszonynak is, csudalom eő kegyelme ennyire elfelet-
kezet rólam csak hirét sem hallhatom; Patientia, én
ugyan igaz attyafia szolgája kivánnék eő kegyelmének
maradni tovább is. Ezzel Isten oltalmába ajánlak s
maradok

Igaz tökéletességhel való Társod

Petröczy lstván.
Pozseroviczán 29 Aprilis 1694.

XXII.

1694. máj. 14.

Az én édes kedves Felességemnek Revai Ersébet-
nek adassék.

Édes Felességhem, Sok javaival aldgyon megh
Isten, kivánom. Az vén Jankó által irott levelemre
Szklabinyárul 1"'i. Marty datalt leveledet 17. praesentis
kedvessen vettem, hogy levelemet olly későn veheted,
nem csudálom, mivel annyi ideigh reket volt megh
Erdélyben az levél, az után is irtam volt egynéhányat,
nem tudom, ha vehetéd-e. Nemessani uram közöllyébb
esvén hozzád eő kegyelme által mindenekről tudósít-
hacz, mivel eő, kegyelme Eperjesre az Feleségbéhez
fogott menni. En Istenem jó voltábul tűrhető egésség-
ben vagyok, kivánok felőled is örvendetest hallanom ;
nem kevéssé csudálom s bánom is az mint irod leve-
ledben, hogy nyavalyámot felettébb való sírással kese-
ríted magadat; tudván azt, mindenek Istentül vadnak
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haszontalan búsulással (kiben ugyan nekem is nem
kevés részem vagyon) mihaszna ember epéssze maghát,
elhívén reménségemben megh (nem) csalatatom, hamar
időn megh engedi Isten egymástól látnunk. Anyám Asz-:
szonynak úgy Hughom Pekriné Asszonynak is ajánlom
kötöles szolgálatomat! Kivánván ezen levelem tanáljon
szerenesés órában, magham penigh ha most szintén
távul lévő, de ha Isten adgya hozzád közöllyébb szán-
dékozó

Igaz tökéletességgel való 'I'ársod

Petröczy István ..
Poseroviczán 14. Maji 1694.

XXIII.

1694. julius ~.

Mint szerelmes Uramnak három rendbéli Pozse-
roviczán 2 Martyi, 29 Április és 17 Maji küt (= küldött)
kgld leveleit ezen folyó holnapnak 19 napján (jun. 19.)
vettem becsülettel, kikbül kegyelmed frisseségét öröm-
mel értem. Az Ur Isten állandóvá tévén kglmed fris-
sességét sokáigh éltesse magba nevének dicséretiré
kegyelmedet ezereneséssen. Nemessani Bálint uram
ekkoráigh Eperjesen késik, szerencse, ha fog menni
Bécsben, kivel eddigh szembe nem voltam, hanem
Sóghor Pekri uramnak az mint az eö kegyelme beszé-
débül értem - voltaképen declaralta eő kegyelme
kegyelmed elméjét s szándékját, kit hogy az Ur Isten,
édes szívem, szerencséltesse és kívánatos véggel bol-
dogítsa szívessen kivánom. Hegy penigh hamarabb s
jó móddal véghhez is mehessen kegyelmed szándékja,
én is valamit elkövethetem, annak megh segítésében
nem lészek elmulatója, valamint az előtt is megb irtam
vala édes Uram kegyelmednek, de fáratságomat se
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külcségemet attul nem szánván. Az mi penigh kivánt
külcséget illeti; én azt nagy jó szívvel megcselekszem,
csak megh 'nyerhessem kegyelmes Urunktól eő Fölsé-

.gétől arra való engedelmet; másképen nem cseleked-
hetem időnek mostohasághára nézve veszedelem nélkül,
nem akarván gyanakodásba eő Fölséghe vagyis eő Föl-
séghe Ministeri előtt hoznom magamot. Sógor Pekriné
Asszonyom Istennek jóvoltábul egésséges, Trenchin
vármegyében Beszterczeváralján lakik, négy leánya
vagyon, most is viselős. Asszonyom Anyám eő kegyelme
kegyelmed szép köszöntését kedvessen veszi ajánlván
viszont anyai szeretetét kegyelmednek és kivánván
velem edgyütt az Uristen szerencséltesse minden dol-
gaiban kegyelmedet, kiváltképen penigh réghtul óhajt
jó móddal közinkbe való eljövetelével kegyelmes Urunk
eö Fölséghe hívségére. Ezek után az Ur Isten oltal-
mába ajánlom kegyelmedet maradván éltem fottáigh
kegyelmednek

igaz hitves társa
Revai Ersébeth.

Kült Szklabinya várában, 2 July 1694.

1694. julius 13.

Az én kedves Édes Felességemnek Revai Eör-
sébetnek adassék.

Étles Felességhem, Isten sok jókkal áldgyon
megh. Csudálkozom Édes Felességhem négy rendbéli
leveleimre is semmi vállasz nem jött. Nem kétlem
eddigh meghértheted szándékomat. Csak lássak realitast.
Ugyanis abban materiaban is örömöst venném tudósí-
tásodat. Olly jó akaró uramnak tartván Absolon Daniel
uramat, mind az enyémet kezedhez szolgáltattya és ha
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te irsz azt kezemhez juttattya. Istenem jó voltábul jó
egésséghben vagyok, csak láthatnálak hamarább.
Anyám Asszonyomnak, úgy Hughom Pekriné Asszonyom-
nak ajánlom sok szolgálatomat, Ezzel Istennek oltal-
mába ajánlak.

Igaz tökéletes' társad

Petröczy István.

Pozseroviczon, 13. July 1694.

xxv.

1694. aug. 13.

NB. Édes szerelmes uram.

Isten hosszas engem és kegyelmedet keserűséggel
próbálgató bujdosásinknak, szenvedésinknek, egymás
után való széves fohászkodásinknak, egymáshoz való
vidám és jó formában eshetö elérkezéssel, testi de inkább
lelki vigasztalással telyes végét vesse mentül hamarább
magha Isteni dicsőséghére tiszta szívem szerint kivánom.

Ez illy széves kivánsághtul hogy kezdgyem leve-
lemet, jó lehet a hosszú ideigh való szenvedésem is,
de inkább Nemessányi Uram, noha tétovázó, engem
mindazonáltal biztató, kegyelmed szándéka felől való
szavai okozták. Mert eő kegyelme is hol azt mondta,
hogy elvégezet tanácsbul Eő Fölséghe gratiajára csak-
ugyan eljön kegyelmed (kit Tököly Uram is tudna s
engedte is volna), hol penigh hogy nem hiszi, eljőjen
kegyelmed, ha csak a Religiójában nem háborgatásrul,
bátorságos meghmaradhatásárul és az jószágoknak
megadás árul bizonyossá nem tétetik kegyelmed. Melly
egyben ütet (= egybeütköző) szavaibul semmi bizonyost
el nem hitetvén magammal, tétova, inkább bánkódó
hogynem mint nyugott elmével vagyok. Mert egyfelől
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kegyelmedhez igaz szerelemtul indult és kegyelmedet
jó méddal látni kivánó vágyakozásom akarja elhinni az
eő kegyelme szavait, másfelől penigh ugyan szórja az
hitetlenséget az kétségli és az hiedelmet fosztogat ja
bennem. Igaz, az kegyes Csás-zárunk természet szerint
az megkegyelmezésre magátul indulni szokot kegyelme
erősít az hiedelemben engemet, hogy tudniillik Fejének
való gratiaadásban nem lesz ellenvetés, de ellenben
ijesztget az, hogy ha az Jószágokat (mivel mind mások
birják) nem adhatni, megh ne változzék az kegyelmed
szándékja: minthogy úgy szokott lenni, hogy nem az
Gratiat kérő, hanem azt Adó szokta feltenni az
Conditiót is. Haboz azért s mind ezt mind amazt hiszi
jó formán látni kivánó szivem és a keserves várakozást,
kit én már meghszoktam volt, velőmet sértégető fáj-
dalommal egyelíti. Aval is engemet ijesztget az a gon-
dolkodás, micsoda következhetik mind reám itten, mind
kegyelmedre ottan, ha el kezdeném, kegyelmed bizonyos
és már együvé vetett szándékait nem tudván. A szerént
kegyelmedhez jóval magát ajánló és engem sok kegyes-
séggel tápláló Veterani General uramnak is, ha mi
kudarcvallással kegyelmed kijövetele eránt megh
csükkenne, ha nem volna-e méltó oka én tülem való
elidegenedésre? - meggondolhatj a kegyelmed. Tovább
az én a magam elszakadt veréb álapottyához hasonló
keserves sorsomat most már az is nem kevéssé hábo-
rittya, hogy irogatván annyiszor kegyelmed, csak egy
szót sem ir ebbéli szándékárul nékem; sőt eszten-
dőnek előtte első vagyis másodszori levelében, mikor
én az gratiakereséssel ajánlottam s kinálkodtam, azt
irta nékem kegyelmed, hogy nagy hit kölletvén ahoz,
ha akarná közölyebh érni Veterany uramat vagy ...
ki is akkor a tájon táborozott s enghem aval terhelni
Kegyelmed nem kivánt, Most immár, aki nem egy test
kegyelmeddel arra bizta s nékem nem irván semmit?
Mindezekrul gondolkodván hogy elmémet nyugosszam
megh, és mind Generalis urammal, mint Sogor Pekri
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urammal annál hátrabban nyulhassak magam a mun-
kához (ki sem fáradtságom at sem kölcségemet nem
szánom) ime Raksány urt réghi szoJgánkat, kire biz-
hattya a maga szándékját, kegyelmedhez el küttem, ha
General úr odaereszti, mert másként sem akarom, sem
merem megpróbálni, igyekezvén annak híven szolgálni,
kinek szárnyai alatt lakom, mert tartozom vele; Isten
is azt parancsolya. Religio dolgát penigh elhittem úgy
engedik kegyelmednek mint másnak az országban és amint
ime nem régiben Eő Fölségbe magyarászta meg, erről Po-
soni gyülésbenmegherősített Articulusokat, azoknak az ő
magyarázattyok a királyi Fölségen álván. Kűtem száz
aranyat is kegyelmednek, és egy öltözetre posztót,
kegyelmedhez igaz szeretetemnek valamely [elét, Ha'
azt is oda engedheti Generalis úr, tudom oda engedi,
minthogy én semmi gonosz elmével bizony nem küldem,
sem valami gonosz végre. Mindeneket annak okáért
jól megh fontolván a gratiát csupán együgyü én
supplieallyam-é, vagy az föllyül irt conditiokatis együtt,
irás szerint ha lehet kérem, felelyen, noha tudom, ha
kegyelmedhez mehet, szóval is eleget rnindezekrül be-
szeini tudhatt kegyelmeddel Raksányi uram, kegyelmed
is ínforrnálhattya mit kellyen tovább cselekednem. Ha
Isten ugy rendelte penigh, hogy későbben lássuk
egymást, leghalálabb hittel kit házoságkor egymásnak
attunk, a még a bujdosásban tengünk, legyünk minden-
kor együtt, hogy Isten előtt, kinek dicsőségéért (amint
kegyelmed hiszi) bujdosik, jól megh állhassunk. Ezek
után az Ur Isten oltalmába ajánlván kegyelmedet
Maradok

Kegyelmednek
Igaz hitves Társa

Revay Erzsébet.
Kült Szklabina várában
die 13. Augusti, 1694.

Ösvény lll. évf. 15
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1694. nov. 9.

Édes Feleségem.

Igazán irhatom én aszt, Homo proponit, Deus
disponit. Elvéltem volt Istenem kegyelméből az eőFöl-
sége gratiája által karácsonik láthatlak, nem tudom
mire vélni, hogy újabb tudósításodat nem vehettem.
Szklabinyáról datalt 22. Juny leveledet, Sogor Pekrí
uram leveleivel együtt ugyan vettem, de az mely Postátul
küldeték volt, nem okosan járván .el benne, az Feje-
delem kezében juttaták az levelet. Elég bajban voltam
~ egész akorigsuspicalodnak hozzám; már nem"tudom,
ha várhatok e újabb tudosítást s vigasztalást tűletek.
Ha mit véghez vihettek kérlek édes Feleségem ugy
cselekeggyetek, hogy kevés javaim restansiojával és
életem securitásával lehessen. Nem kétlem Sogor Pekri
uram is Hugom Asszonnyal együtt szévesen fáradnak
dolgomban ; még eddigh Poseroviczán voltam. 'I'elelé-
sünkre Bidint (~Viddin, Bodon) rendelték, az mint
biztatnak, az Correspondentia az Havas Alföldi Vajda
által jobban foghatna, magam is hamarább erepiál-
hatom magamat közülök. Sokat mi haszna irjak? Van
eszetek, azt kövessétek, az mi legjobb. Anyám Asszony-
nak ajánlom sok szolgálatomat kévánván ezen levelem
tanáljon szerenesés órában jó egésségben.

Költ Pozseroviczán 9. Novembris 1694.

Igaz szivel való Bujdosó Társod

Petröc%y István.
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időn egymást meglátnunk engedgye kévánom. 13. Augusti
Szklabinábul datalt leveledet undecima praesentis Olach
országból egy gyalog posta által igen kedvessen vettem,
ae azolta hol rekettek volt megh, nem tudom, elég
későre érhetének ide; soha bizony régtől fogva ohajtva
várom, nem is tudtam mire vélni, hogy semmi más
iratokat nem veliettem. Miben legyenek dolgaim, leve-
letekből értem, bizony itt létében Nemessany . Uram
nem úgy ajánlotta magát, igen is meghitt barátomnak:
muiatván magát hitinek egészben is hittem, conrcre-
dáltam magam eő kegyelmének, úgy hogy hozzád
menvén elmémet előtted declarallya. Már most sincere
kíván-é szolgálni? szévében nem vagyok. Igaz dolog
én nem mondottam volt azt eő kegyelmének, addig
lehetetlen visszamennem, még életem securitása és kevés
javaim restansiója nem lészen, kiben talám nem is
vétettem. Azért édes Feleségem, ha dolgaimhoz nyultok,
úgy agaljátok, hogy eddig való bujdosásom után is
becsületem is káraim restitutiójával lehessen. Én lévén
már most ultimus deficiens, kivált az örökös kevés
javaimban mind anyám után s mind penig egy testvér
véreink elhalván hogy csak egy részt adgyanak, tör-
vényesen is egészben engem illetne. Az.... penigh
kettönket Hugom Asszonnyal eő kegyelmével edgyütt
illet, nem tudván aszt is eő kegyelmét mennyiben con-
tentálták légyen. Igy ha próbállyátok is az Felséges.
Udvart, nem bánom, másként visszamennem itélye meg
akárki. Vallásom iránt mit irjak, tudván azt, hogy
nékem is csak ugy lészen megengedve az Exercitium,
mind az többinek. Istenem láttya tiszta szívvel megyek
az eő Felsége Hívségére. csak legyen igazságomban
accomodatiorn. Ezzel Isten ójon conditiókat kivánnék
praescbibrálnom, ha az Felséges Udvarnál magamot
supplicalom. azzal nem vétek. Hogy penig esztendő
előtt leveledre nem attam illy kivánatos választ, akor
édes Feleségem más elmém lévén az idők változásával
változtattam én is elmémet nem is lehetvén mindenekre
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módom abban hogy tiged tudósítsalak és bizonyos
lévén abban is, hogy Nemessanyi Uram hozzád mégyen,
eő kegyelme által akartam akkor inkább izennem. Az
mely száz Aranyot és Posztót küld ettél nem láttam,
kedvessen veszem ugyan, hogy rólam nem feledkezel
el, inkább hiszem, meg nem engettetted Raksány
uramnak, hogy ktilgye. Hogy penig leveledben velem
való hitemre emlékeztetsz talán édes Ersikém hozzád
való igaz tökéletes hűvségemről és szeretetemről kétel-
kedel. Bizony éjjeli nappali fohászkodásim, gyakori
könnyhullatásim bizonyságim lehetnek Istenem előtt,
kit bizony utánad való busulásom és ennyi ideigh
ennyire tűled való elválásom okozhat, de mindenekben
Istennek akarattyának subjiciálván magamct el köll
szenvednem; kivánván ezen levelem tanáljon szerenesés
órában s jó egészségben. Anyám Asszonynak eő ke-
gyelmének ajánlom igaz fiui kötölességgel való szol-
..gálatomat.

Téged igazán szeretö Társod

Petrőczy István.

Költ Poseroviczán, 15. Xbris 1694.

Az régi királyok Donatiói, Privilegiomi, ugy az
jószág iránt való leveleket is el ne felejtűgyenek,
mellyek is akkor az Posonyi kamarára vitetőttek.

Az én kedves édes Feleségemnek Révay Ersé-
bethnek adassék.

XXIX.

NB. 16P6. január 22.

Mint szerelmes uramnak ajánlom kegyelmednek
holtig való igaz hűségemet. Isten ennek az új Eszten-
dőnek minden részeit tedgye szerencséssé és üdvössé-
.gessé kegyelmednek sok következendőkkel edgyütt.
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Noha édes szívem ez elmult nyáron irtam volt
kegyelmednek, ad ván kegyelmed leveleire választ,
Generalis Veterany Uram eő Naga (=Nagysága) ke-
zében Raksány Sigmund Uram által Erdélyben levele-
met küldvén, Sogor Pekri uram és Sogor Asszony
kegyelmednek szóló leveleivel edgyütt, de nem jövén
válaszunk leveleinkre nem tudom jutottak-e kelmed
kezében vagy igen elfelejtett Felesége vagyok kegyel-
mednek s méltónak nem itél hogy levele' által tudósí-
tana egéssége felől kin én nem kevéssé búsulok édes
szévem, mert kivánva kivántam minthogy kegyelmedet
nem láthatom kegyelmed levelét látni. Ugy tetszik
mintha kegyelmedet látnám, ha kegyelmed levelét
látom. Tudom, ha Generalis Uram kezéhez küldi
kegyelmed, el nem tévelyeszti eő Naga levelemet. Azért
kegyelmedet édes Lelkem szeretettel kérem, ne neh ez-
tellyen tudósítani egéssége feleől, úgy felöl irt leveleink
is jutottak-e kegyelmed kezéhez vagy nem. Asszonyom
Annyám eő kegyelme kegyelmednek Anyai szeretetét,
ajánlja. Istennek hála tűrhető egésségben van eő
kegyelme velem edgyütt. Ezzel Isten oltalmába ajánlom
kegyelmedet, maradván valamigh Isten éltet

Kegyelmednek Igaz hites Társa.

Revay Ersébet.

Keölt Szklabina várábul J2. Jan. Ao 1695.

1695. március 5.

Mint szerelmes Uramnak kegyelmednek ajánlom
holtig való igaz szeretetemet Isten minden id vessé-
ges, sok szerenesés jókkal áldgya megh kegyelmedet
édes Szívem.
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Kegyelmed Poseroviczárul 9 Novembris irt levelét
egy Tátay Markoviczky nevü Haydu által igen ked-
vessen vettem, annál kedvesebben tőle értettem, kegyel-
med jó egésségben való létét, kit hogy Isten tedgyen
alandóvá szévesen kévánom. Harmadnapra más levelét
is vettem kegyelmednek, széntén jókor hozták, mert
másnap akartam Raksány uramat Bécsben kűldeni.
Kegyelmed levelét vévén el-is kültem eő kegyelmét
megh hagyván legh előszer is Generalis Veterany
Uramboz eő Nagbáboz mennyen és eő Nagátül kérjen
tanácsot kiket köl meghkeresni 'kegyelmed dolgában.
De eő Nagha ezt felelte: Tudom bogy Petrőcziné
asszonyom abban nem kételkedik, szévessen ne kévá-
nyam az Urának az eő Felséghe Devotiójára való
jövetelét, mert abban azt is elkövettem, az kivel nem
tartoztam volna, mindazzon által, ha az én szómnak
és parelámnak nem hiszen sem az Asszony eő kegyelme
sem az Ura, héjában munkálkodunk az dologban, itt
eő kegyelme héjában requírál másokat, én reám bizta
eő Felsége azokat az dolgokat, nékem adván minde-
nekben absoluta Plenipotentiát, én tülem-ís kéván az
arruI való számadást eő Felsége, senki más ember
aratásában nem bocsáttya sarlóját. Azért én egyebet
nem javalhatok, banem hogy az Asszony eő kegyelme
az Ul ának irjon hatbatósson, külgye az levelét kezem-
ben, cum omni securitate kezében juttatom az Urának;
már is megh irtam ugymond az Havas Alföldi Vajdá-
nak, ba az állatt oda tanálna érkezni, fogadgya úgy,
mint eő Felsége igaz hívét. Megirtam Oberster Drukkes
Uramnak is, az ki helyettem való Commendans Erdély
országában, mitévő legyen ba Petrőczy Uram tudósí-
tását vészi. Nékem (úgy mond) vagy hidgyenek, vagy
ne; ba hisznek, bizony nem csalatnak megh bennem,
ha nem, ne fáraszszák héjábavalósággal elméieket,
had ne prostituáloggyam én is mind az Felséges Udvar
mind mások előtt. 'Ha Petrőczy Uram redeálni kiván
az eő Felsége Devotiójára, ne.vpraescribállyon eő Fel-
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ségének ; minthogy az Gratia és Amnistia adás én
reám bizatott, magával hozza az dologh, hogy az
Jószágh is megadatódgyék; az mi penigh az Praedi-
cator tartást illeti, abban is securus lehet, meg nem
fogyatkozik. Valami úgy mond az én eő Felsége adot
Plenipotentiamnak tenora szerint való Grationalisomban
specificálva lésznek, megh halnék inkább, hogy sem
azokat eő Felségévei nem confirmáltatnám, ebben mind
az Asszony eő Kegyelme, mind az Ura securusok
lehetnek. Azt is irja eő Nagha, az szerencsét akkor
fogja kegyelmed, mikor üstökkel fordul. Ez immár
édes Szévem Isten után csak kegyelmed akarattyán
áll, azért akartam Méltóságos Generalis Veterany Uram
eő Nagha parancsolattyábul ezeket megh irnya kegyel-
mednek, hogy jövendőben ne okosztassam kegyelmed-
tül, hogy Méltóságos Generalis Uram eő Nagha szép
Gratiaját nem adtam kegyelmednek értésére. Kiért én
valameddig lsten éltet imádkozom eő Naga szerenesés
életéjért, mert sok Gratiáját vettem eő Nagátul, kit
én megh nem érdemeltem. Adgya Isten kegyelmed
egéssége felől is mindenkor jó héreket hallhassunk.
Édes uram kegyelmednek itt Isten után jobb Patrónusa
nincs Méltóságos Generalis Veterany Uramnál eő Naghá-
nál, nem is fárad senki kegyelmed dolgában eő Nagha
és én kívülem.

Sogor Pekri Uram ismét az Erdélyi utat méri
háza népivel edgyeött. Kegyelmed levelére eő kegyel-
mek semmi választ nem adtak, nem tudom, mire nézve.
Asszonyom Anyám eő kegyelme ajánlya kegyelmednek
anyai szeretetét. Istentül minden idvességes jókat kéván
kegyelmednek. Ezzel édes Lelkem Isten oltalmába
ajánlom kegyelmedet. Maradván valamég lsten éltet

Kegyelmednek Igaz Házas Társa

Revay Ersébet.
Keölt Szklabina várábul
die 5 Marty A. 1695.
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XXXI.

1695. december 19.

Az én kedves édes Feleségemnek Revay Ersébet-
nek adassék.

Édes Feleséghem.
Hogy' Isten eő szent Felséghe megh áldgyon

bamar időn örvendetesen.
Leveledet édes Feleséghem régtől fogva nem lát-

hattam, nem kevéssé is törődöm rajta, hogy felőletek
semmi bizonyost nem érthetek, és penigh (nem kétlem,
hallhattad eddig) az Méltóságos Havas Alfőldi Feje-
delem eő Nagha mellet itt Bukerestben jó egésséghben
vagyok. Édes Feleséghem, rajtam ne búsuly, az idő
mindeneket ídeire irel (= érlel) megh, talám Isten már
egyszer sok bujdosásimnak is végét vetti, hamar időn
megh engedi egymást látnunk. De mondhatod édes
Feleséghem többszer is irtam én oly biztatásokat. Igaz.
De ha Istennem ennyi ideigh kévánt ostorozni, kedves-
sen Istenemtől köll azt is vennem, egy óra szeren-
eséssebb lesz az több tiznél. Anyám Asszonynak eő
kegyelmének ajánlom :fiui kötölességhel való szolgála-
tomat, kévánván ezen levelem tanáljon szerenesés órában
is jó egésségben.

Igaz kötelességgel való Társod
Petröczy István

Bukerest 19. Xbris 1695.

XXXII.

1695. december 27.
Édes Uram.
Isten vezérlő Angyala, minden bujdosásiban orezze

kegyelmedet és keserőségében Istennek lelke vigasz-
tallya, aggya is megh egyszer már az könyörőlő Isten,



hogy ennyi sokára téz (= tiz) esztendőbéli egymástúl
hosszas tavúl való létőnk után jó móddal az kegyelmed
életének és ehez hasonló, egy mértékben járó becsü-
letinek megh tartásával egy övé juttatván én is keserves
bánatimban, kikkel környől vétettem, vehessek pihenést.
Ez penig emberi mód szerint szólván, mivel másként
megh nem lehet, egyedül csak az kegyelmes koronás
király urunk eő Felséghe kegyelmedhez nyujtandó
kegyelmességhe által, azért mind az előtt, de kévált-
képpen az utátul fogvást, hogy Néhai Méltóságos Ge-
neral Veterany Uram által egymásnak keztőnk volt
irogatni, mellyet eő Felséghe kegyelmesen meghengedett
vólt, minden csekély Asszonyi tehetségemet (noha
kegyelmed nekem semmit sem parancsolt vólt) magam-
tul reá fordítottam, hogy Grátiát élete, becsülete,
jószágha és az ki ezeknél nem aláb való, vallása iránt,
fellyes kölcséghel is nem gondolván semmit is, kegyel-
mednek megnyerhettem volna. Mitsoda válaszom volt
azt is tudtára adtam Kegyelmednek, azaz hogy emlétet
néhai Nagy Ur Generalis Uramra bizatatott légyen
kegyelmed gratiája, kiben mi vólt és megh vólt-é,
kegyelmednek eddigh talám hirévé s tudtára volt. Ha
tudtára volt penigh kegyelmednek, lehetett-e oka,
hogy eddigh már haza nem jött. Kit kegyelmed jobban
tud én nálamnál. Ennek majd esztendeje vílgyon, hogy
ez illyen nékem adott válasz után vonyódik az dologh;
azonban az Méltóságos Generalis Uram is megheset
(= megholt). Törődelmes szével viselvén rnindezeket,
megh vallom, hogy ez idő alat balgatásban voltam,
nem tudván, mihez kezgyek már, kegyelmedtől sem
lévén semmi hérern 1>Most ismét előjöt az kegyelmed
keserves sorsa, ki keseröségernet noha szaporittya, de
az én megrögzött törödelmésségemet nem kisebíti.
Tudniillik Pekriné Asszonyomnak eő kegyelmének irt
kegyelmed levelének mását vettem, mellyet megh
küldvén egyszersmind járullyak, hogy ujonnan Gratiát
ollyat kérjek kegyelmednek, hogy egészben kegyel-
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mcdével az ő kegyelme Jószágha is megh adatógyék.
En noha kegyelmedtől semmi parancsolatom annyi
leveleiben nem volt, mindazonáltal mivel ezelőtt is
(az mint irtam) az én házassághbéli kötöleségemnek
eleget tenni akarván, mindent elkövettem, azért most
is, noha nékem semmit sem ir kegyelmed s nem paran-
csol (ki is sajnos, bánattal telles dologh) hozzá kezdek
Isten segítségéből az supplioáláshoz de én az jószágh-
nak sollicitatiójat nem vehetem magamra, mert az nem
csak az én erőmet és elmémet felöl halaggya, de már
azelöt is olly válaszom vólt, hogy eő Felséghének nem
praescríbálhatni, Igaz is, mert az ki gratia nélkül
szűkelkedik, szükséges, hogy az az Gratiaadó szabad
akarattyára engeggye maghát. Ezeket nem csak hogy
tudhassa irom kegyelmednek, de mível (talám megh
vetvén engem) nekem azuta semmit nem irt, vehessem
valami levelét kegyelmednek, hogy az előmozdítandó
suplicalás iránt alkalmaztatnom annyival is inkáp tud-
has sam magamct. Adgya Isten örvendetes hért állapottya
felől írhasson kegyelmed s a vagy csak idővel tőre-
delmességhell öszveállott búsulásimat megh enyhítse.
Az édes szerelmes Asszonyom Anyám is minden jó
boldogulást tiszta szível kévánván, kegyelmednek anyai
szeretetét ajanlya. Költ Szklabinya várában die 27.
Xbris. Ao 1695.

Kegyelmednek Édes szévem igaz

Hites Társa

Revay Ersébeth.

A zay-ugróczi Zay-könyvtárból közli

(H.)
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IRODALOM.

A szerkesztöségbe a következö könyvek érkeztek:
1. Protestáns Árvaházi Képes Naptár 1~16-ra. Szer-

kesztik Szabolcska Mihály és Raffay Sándor. Ara 60 :fillér.
Hornyánszky-kiadás.

2. Protestáns Új Képes Naptár 1916-ra. Szerkeszti
legifjabb Szász Károly. Ára 80 fillér. Franklin-kiadás.

3. A Magyar Prot. Irod. Társaság kiadványai:
a) Skouqaard-Petersen. Akarsz-e diadalmaskodni? Dán-

ból fordította br. Podmaniczky Pál. (Házi Kincstár XV.). Ara
kötve 3 kor.

b) .A vallás élete. Iria dr. Seiiie Farkas. (Házi Kincstár
XVl.). Ara körve 3 kor:

c) A Koszorú 211 - 220. füzetei. Írták: Kiss Géza, Bitay
Béla, Marjay Károly, báró Podmauiczky Pál (Husz Jánosról),
Lengyel Gyula Losonczi Lajos, Szabó Miklós, Gönczi Miklós.
Egy-egy füzet ára 8 fillér, 15 füzetból álló kötet 1 kor. 60
fill., 5 füzetból álló kötet Családi Könyvtár címen 60 fillér.

d) Husz János. Halálának 500 éves fordulójára írta
Ammundsen Valdemár. Fordította dr. Szeberényi Lajos Zs.
Képekkel. A "Tranoscius R.-T." kiadása. Ara 50 fillér.

5. Isten közelében. Énel,es- és imádságoskönyv katonák
számára. Endreffy János, Lic. Fizély Odön, Hoffmann Károly,
Sántha Károly, Sa ss János, Schultz Aladár és Wolf József
imádságaiból összeállitotta Szimonidesz Lajos. Scholtz Test-
vérek kiadása. Ara 30 fillér. Tömeges rendelés eseren 24 fillér.

6. Református kis énekeskö'nyv katonáink részére. Kiadja
Hornyánszky Viktor. Bolti ára ~2 fillér, de egyházak nagyobb
megrendelés esetén a következö kedvezményes áron kapják:
100-500 példányig it 20 fill., 500 -1000 példányig it 18
fill., 1000-en felül il. 161f2fillér, bérmentetlen küldés 'mellett,

7. Üsimde« hangok a háború zajában. Írta Vidovszky
Kálmán. II. f. Békéscsaba. Ara 1 kor. 50 fillér.

E könyvek kaphatok a Luther-Társaság könyvkereske-
désében (Budapest, vm., Szenrkirályi-utca 51/a), valamint a
kiadóknal.

A könyveket kiadtuk bírálatra.
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SZEMLE.

A protestantizmus útja.!
(Vidéki levél)

Mielőtt reánk szakadt volna e világháború, amely min-
den kulturális élet és szellemi mozgalom kerékkötője lett, alig
lehetett valamit többször hallani úgy az egyházi élet berkei-
ben: a szószékről, összejöveteleken, mint az egyházi élet ber-
kein kívül: könyvekben,. iratokban, szociális mozzanatokban,
mint azt az állítást, hogy: a XX. század nem kedvez a val-
lásnak. .Számtalanszor felhangzott a panasz az egyházi élet
keretén belül - majd minden keresztyén vallásfelekezetben
- hogy a XX. század gyermeke a maga merész akaratával,
felvilágosodottságával, a maga öntudatra ébredt szellemével s
a sikerek által feltüzelt s még jobban izmosított elszántságá-
val és erejével mindent el akar vetni, ami nem szilárd, kéz-
zel fogható alapzatokon nyugszik s így nevezetesen emanci-
pálni akarja magát a vallás alól, amelynek évezredes igaz-
ságait s a hivő kegyeletévei körülvert hagyományait seb ogy
és semmiképen nem tudja és nem akarja megegyeztetni tudo-
mányos ismereteivel és felvilágosodottságával. A vallást, mint
az isteni kijelentés tárgyát - Nietzsche, Spencer és Haeckel
filozófiai emlőjén és agyműködésén táplálkozva - az új kor
képviselői vagy metsző gúnyban g . éles támadásban részesítik,
vagy gyengéd vállveregetésseI illetik azokat, akiknek lelkét
vonzzak a vallás .misztériumai s akik Krisztus evangéliumát
többre becsülik minden kultúránál, minden fejlödésnél, az
emberi ész, tudás és akarat minden elért sikerénél és ered-
ményénél. Viszont - ami éppen e panasznak szülőoka volt,
az egyházi életen kívül pedig minduntalan lehetett hallani azt
a támadó felfogást, amely a vallás, de legfőképell keresztyén-
ség ellen irányult. Fel-felhangzott a vád, hogyakeresztyénség
is oly meddő lelki folyamat, amely nem gyakorolhat befolyást

1 E tárgyhoz hozzászólást másoktól is szívesen fogadunk. Szerk.
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az emberiség életére, ilIetve annak fejlődésére, szociális el-
helyezkedésére és alakulására, a szabad erők gáttalan és
célirányos kifejtésére, mert festett ideáljaival oly irányzatot
képvisel, amit megvalósítani nem lehet, az élet igaz élését
pedig akadályozza, mert "Eszménye nem a munka a földön,
hanem álmodozás a mennyben, vágyainak, törekvéseinek reális
célját és tárgyát nem a földre helyezi, hanem a képzelet-
szülte álomvilágba" .

Ám mikor megállapít juk e jelenségeket, egyszersmind el
kell ismernünk annak igazságát is, hogy az isteneszme s egy-
ben a keresztyénség soha még annyira s oly gyökeréig hatóan
nem foglalkoztatta az emberiséget s annak főképen művelt
elemeit, mint a XX. században. Napilapok hasábjain, folyó-
iratok cikkeiben s külön, önálló művekben találkozunk fejte-
getésekkel, amelyek kiváló irók lelkéből eredve, mind meg-
annyi különböző vonatkozásban vannak a keresztyénség taní-
tásaival, Krisztus evangéliumával és az ő személyiségével.
Igaz ugyan, hogy ezek a cikkek és írások majd a faltörő kos
médjára döngetik a keresztyénség alapfalait,. majd a kritika
éles, finom bontókéso alá vesznek mindent, ami eddig a
kegyelet oltárán állott: annyi azonban bizonyos, hogy a
keresztyénségnek eme támadói sokat foglalkoztak a vaIIás
titkaival s nem egyszer vergődtek szemet kápráztató fényes-
ségtől ~yötörtetve a damaszkuszi úton. Hogy többet ne em-
lítsek, mintha csak az énekmondó Dávid zsoltárait hallanánk
felcsendüini egyik istentelennek kikiáltott poétánk (Ady Endre)
istenes versében is:

"Oszlik lelkemnek barna gyásza,
Nagy fehér fényben jön az lsten,
Hogy ellenségim leigázza.

Hallom, ahogy lelkemben lépked
S az ö bús "Adám hol vagy?"-ára

Felelnek hangos szívverések.
Szívemben már öt megtaláltam.
Megtaláltam és megöleltem
Egyek leszünk már a halálban."

A keresztyénség ellen intézett támadásokkal szemben
egy ideig némileg mentesített bennünket: protestánsokat az
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a jelenség, hogy mikor a keresztyénségról beszéltek, akkor
rendszeresen a katholikus egyházat támadták multjában és
jelenlegi formájában. A legutóbbi években azonban nemcsak
a keresztyénségről szóltak nagy általánosságban s azalatt
nemcsak a katholikus egyházat értették, de sokat foglalkoztak
a hazai protestantizmus problémájával is s többnyire oda-
jutottak, hogy a lét nagy harcában, a jövő élet megalakulá-
sában a protestantizmusnak nem lesz semmi szerepe, mert a
protestantizmus mostani formájában a megfeneklés bélyegét
hordja magán. Nagy szerep jutott neki a reformáció idejében,
amikor a gondolatot szabaddá tette s a nemzet évszázados
küzdelmében, amikor protestánsnak lenni és nemzeti politikát
vallani, követni, úgyszólván egyet jelentett, de ez idők már
elmultak s a protestantizmus zátonyrajutása éppen abban
rejlik, hogy nem követheti a gondolat szabad szárnyalását.

Midön a szabadgondolkozók tábora a protestantizmus
jövőjét ily lesujtó kritikával illette, felállított tételeit azzal
igyekezett bizonyítani. hogya Szentírást -: a reális élet
szemüvegén keresztül tekintette s azt a küzdelmes, a verej-
tékes, a mindennapi élet igényeihez, kívánságaihoz viszonyí-
totta, majd a természettudomány elért ismereteivel hozta kap-
csolatba, illetve ellentétbe s mindezek eredményét, összege-
zését viszonyította a mai protestáns világfelfogással s meg-
alkotta az ítéletet, hogy: bár a protestantizmus odaírta ugyan
zászlójára a szabad kutatás elvét: Pr6báljatok meg mindeneket s
ami j6, azt megtartsátok -, erre a próbára azonban már maga
sem vállalkozik, mert fél a végső eredménytől. A dolognak
ilyen megkülönböztetésével súlyosabb válság elé voltunk
állítva, mint a katholicizmus, amely konzervatívizmusával, erős
szervezetével, szertartásaival uralkodik a lelkeken, amint nagy-
kiterjedésű latifundiumai révén uralkodik a mindennapi életben.

Ha arra alanyhaságra és vértelenségre gondoltunk,
amely evangéliumi egyházunk belső életét jellemezte s arra a
bágyadt érverésre, amelynek létezésünket kellett igazolnia -
az elmúlás ígérgetése mintha megérdemelt ítéletképen hang-
zott volna. Volt jogunk s okunk a megdöbbenésre, mert el-
múlásunk biztos bekövetkezését nem annyira évszázados ellen-
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ségeink hirdették, mint inkább olyanok, akik ellenünk irá-
nyuló gyűlölség nélkül, a társadalmi élet törvényeit, alakulá-
sait vizsgálva koruknak prófétái akartak lenni s merész
szemű ihletséggel próbáltak a jövőbe nézni megfigyeléseik
alapján, amikor mi gyüléseinken, összejöveteleinken. statisz-
tikai kimutatásainkban magunk is folyton azon siránkoztunk,
hogy "pusztulunk. veszünk, mint oldott kéve, széthullunk".

Míg a római egyház mindent megragadott, hogy magát
a támadások ellen fölvértezze, magát még jobban körülbás-
tyázza, - addig mi, hogy úgy mondjam, csak vártuk tétlenül
az "új magyar csodákat". Hogy egyebet ne említsek; mikor
a szociálizmus hatalmas mérveket kezdett ölteni s egyház-
ellenes világnézetévei mindegyre több lelket hódított meg, a
római egyház nyomban szervezte a keresztyén szociálizmust,
a nemzetközi szociálizmus verseny társául. Mint összetartó s
fékező erő jelentkezik a nagy katholikus népszövetség is
hatalmas propagandájaval s minden kongregáció. De 'ha li.
helyzet kívánta, szívesen felöltötte a modernség látszatát is,
s míg az irodalmi, szellemi termékek után érdeklődőket a
"Nyugat" szelleme vonta maga köré, nyugatos mezben, de
céltudatos katholikus irány nyal és tartalommal megindította az
"Élet " nevű szépirodalmi lapot, amelynek írói között - a
látszat kedvéért - nem egyszer találkozunk vérbeli modernek
nevével. S bár a "Ne temere"-t csak nemrégiben hirdették
ki s annak szelleme kitörölhetetlen a római egyház életéből
és programmjából, mégis megtörtént 1914 tavaszán, hogy
Magyarország hercegprímása ünnepélyes formában felszólított
bennünket, minden idők eretnekjeit, az üdvösségből is ki-
tagadottakat közös munkára, közös védekezésre - a szabad-
gondolkozók ellen. Mennyi őszinteséget és igazságot foglalna
magában az ilyen fegyverbarátság, azt a protestantizmusnak
vérzivataros multja s a római egyháznak mindenkori maga-
tartása igazolhatja legjobban.

Nem is e felajánlott fegyverbarátságba helyeztük remény-
ségünket - de ebben az időben már, az egyházunk jövöjén
szeretettel csüggő jobbak, nemesebbek és tettrekészek már
megmozdultak és cselekedni akartak. Hogy igazságosak
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legyünk, a háború elötti idők teljes képét adjuk, a föntebb
elhangzott "tétlenség és új magyar csodákra való várás" meg-
jelölését ki kell egészíteni a belmisszió nagyreményekre jogo-
sító mozgalmával, amely a mult években vált nagyobb ará-
nyúvá s amely mozgalomnak célja: az evangéliumot életben
nyilvánuló erőre juttatni az emberi lelkekben és szeretetre
valló szociális munka az életnek ezerágú nyilvánulásában,
hogy a hívek ne csupán az adózásból tudják, hogy valamely
egyháznak tagjai, hanem érezzék is az evangélium erejét és
a szeretetnek munkás, védelmező és mentő kezét.

Sebelmissziói mozgalom - ha az nemcsak mozgalom
marad s ha az fejlődésében helyes, egészséges irányban halad,
bizonnyal a jövő protestantizmusának egyik hatalmas ténye-
zője s fönntartó eszköze lehet. Mielőtt azonban e mozgalom
megerősödhetett s gyökeret verhetett volna, reánk zúdult
ezernyi borzalmával s a szellemi élet fejlődésének meggátlá-
sával a világháború. Igaz ugyan, e borzalmas és romboló
világvihar sok tekintetben úgy tünik fel, mintha a vallás
ügyének némi előnyt biztosítana. Ezt eléggé hangoztatják is
egyházi körökben. llyen előnye a vallásnak az, hogy manap-

. ság minden érző és gondolkozó ember lelkét, szívét és érzését
a világháború nagy eseményei foglalkoztatják s így egyelőre
a szabad tudományoktói az azokon megizmosodott szabad
gondolkozás termékeiről a figyelem elterelődött s osztatlanul a
jövő két nagy kérdése. a »lenni vagy nem lenni" élet-halál
nagy problémájára irányul. Az pedig, hogya megsebzett, az
agyongyötört szív s a kétségektől és bizonytalanságtól hánya-
tott lélek az evangélium üdítő s enyhet adó forrásához siet,
s hogy látunk templomba jönni s nagy megszeppenésükbeu
imát rebegni olyanokat, akik eddigelé Istenről hallani nem
akartak, s hogy a gránát és shrapnell-túrta földön mellet
verve borulnak le a hadfiak Isten szabad ege alatt, csak ter-
mészetes jelenség, amely részben folyik az ezerszer is lázongó
embernek a gyengeségéből, részben pedig abból a tapasztalati
valóságból, hogy az Isten-képet az emberi lélekből végképen
kitörölni nem lehet s a tajtékzó tenger, s a háborúk véres
színtere, a halál dús aratása régi, eredeti fényben tünteti

Ösvény. HI. évf. 16
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azt fel s az ember remegő hitével hozzá menekül, hogy ót a
Gondviselés szárnyaival védje, betakarja.

Ezeknek a jelenségeknek azonban, mint "megtérési"
tüneteknek, folyamatoknak túlságos nagy fontosságot nem
szabad tulajdonítani. A sok vigasztalanság közepett, mint
talán egyetlen vigasztaló jelenséget ám vegyük jóleső érzéssel,
vegyük azt bíztató jelnek, de csakis jelnek és nem kéee ered-+
ménynek, nem diadalnak a vallás jö'vőjét illetőleg, mert a mi
nagy Mesterünknek a tíz bélpoklossal való esete bizonyára
ezer és ezer hasonló alakban meg fog ismétlödni. Mert ha a
halál veszedelme elmúlik, az ember most is ugyanaz, ami
volt akkor: szertelenül örül az életnek s csak egy-tized rész-
ben hálás a segitő kézért. Akik a szorongó lelkű s könnyes
szemüemberekkel megtelt templomoknak most felette nagy
jelentőséget tulajdonítanak, azok bizonnyal majd csodálkozva
és csalódottan kérdezhetik a megfelelő számarányt használva:
avagy nem tízen nyertek-e e hajlékban gyógyírt sebeikre s
keltek új életre, hát a kilen ce most mégis hol vagyon?!

Ez a jövőbe vetett kép arról győzhet meg bennünket,
hogy a világháború a vallás ügyére sem fog gyakorolni nagy
erejű és hosszantartó befolyást. Mert ha mi biztos és végleges
eredményt akarunk elérni, azt magunknak kell majd e téren
öntudatos munkával biztosítani s ami diadalt akarunk a val-
lásnak, azért a lelki élet terén új harcot kell vívni, S az lesz
majd az igazi, a nagyszerű harc, a seeni háború: a lelkek
harca, kiforrott 8 megerősö'dö"tt világnézetek térhódítása és el-
helyezkedése: véres, dúló csaták után.

Mert mindama erők és szellemi mozgalmak, amelyek a
világháború vezényszavára megálltak s most szünetelnek vagy
legalább is csendben vannak, a békés idők bekövetkeztével
új munkára, erősebb törekvésekre lendülnek, természetesen a
világháború sok új tanulságával fölfegyverkezve. Nem lehet
kétség, hogy a római egyház tekintélye teljes kiépítése cél-
jából mindent el fog követni, ami hatalmában lesz; a szabad
gondolat harcosai már most szintén úgy vélekednek, hogy
"egészen bizonyos, hogya háború csapásaitói meggyötört,
megpuhított lelkek ellen újabb ostromot intéz a klerikálizmus" ,
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De viszont önmagukra (már t. i. a szabadgondolkozókra)
vonatkozólag meg így írnak: "A háború drága tanulságait
nekünk is fel kell használnunk és talán nem lesz nehéz foly-
tatnunk a felvilágosítás munkáját a földöntúli hatalmakkal
operáló, megnyugvást hirdető egyházzal szemben. Nem lesz
nehéz kimutatnunk, hogy a természet és társadalom törvényei
mellett az emberi ész. erő és akarat az, ami az emberiség
sorsát irányítja; s nem lesz nehéz bebizonyítani, hogy ez a
sors csak úgy javul, ha az emberiség minden lelki bilincstől
menten a tudomány és szabadság vezetésével halad előre s a
szenvedő és munkás embereket megcsalja az, aki tűrésre és
koplalásra akarja őket bírni túlvilági jutalom fejében, míg ö

maga minden földi jóban duskál".'
E meröben ellentétes törekvések, világfelfogások és

nézetek között kell elhelyezkednie majd a protestantizmusnak
s e törekvésekkel versenyezve kell majd cselekednünk, nem-
csak azért, hogy a világháború előtt ránk olvasott proféciát
elhárítsuk magunkról, de főkép azért, hogy nemzetalkotó,
társadalomformáló erőnket magunk előtt is bebizonyítsuk.

Utunkat is e két szélső irányzat között kell az elhivatás
tudatával, a felelősség magasztos érzésével megválasztani, ki-
jelölni, amely természetesen nem tévedhet le sem a szabad-
gondolkozók széles országút jára, sem a klerikális egyház szűk
korlátú és irányú, de annál csalánosabb és dudvásabb vágá-
nyára. Hogy Prohászka püspöknek nemrégiben felhangzott
becsületes és bizonnyal őszinte s a közös védekezésre hívó
szózatára a mi feleletünk sem lehet más, minthogy szövetségi
közösségünkben a katholikus és protestáns erők: (sőt minden
erők) együttes, vállvetett műkodéee az entente hatalmai ellen:
a létkérdés legelemibb feltétele s így mindannyiunk kötelessége
- az nagyon természetes dolog, ámde a világháború eme
együttes - s reméljük, hogy diadalmas - megvívása a
békés idők beálltával nem kötelezhet bennünket arra, hogy
a társadalmi elhelyezkedések megújuló nagy szellemi harcá-
ban is fegyvertársak maradjunk és egy utat kövessünk -

1 Világ, 1915 máj. 23. sz.
16*
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amikor már egészen más elvek lesznek az irányadók. A jövő
nagy alakulások harcaiban törekvésünk és útunk nem lehet
azonos, mert sok tekintetben még mindig más a mi hitünknek
alapja és forrása is, de más főképen a lélek, amely a szent.
iratokhoz fűz bennünket s amely a szent iratokból táplál-
kozik. Más történelmi multunk is, ez a vértanukról, gálya-
rabokról oly elevenen zengő, beszédes mult, amely egyszers-
mind a jövő irányát is körvonalozza. A mi létünknek
alapja a meggyőződés, a lelkiismereti szabadság hirdetése
és igazolása, a római egyház pedig mindenkor ez elvek ellen tört.

Mindannyiszor megborzadok, valahányszor csak átolvasom
egyik lapját a XVII. század történetének, amikor Galilei
1615-ben Rómába ment, hogya szentszéket megnyerje a
Koperníkus-féle tanoknak. Ekkor történt, hogy az inkvizíció
által kiküldött 8 theologus kimondotta, hogy: 1. az az állítás,
hogy a nap a világ közepén van s emiatt mozdulatlan, szó-
szerint ellenkezésben van a szentírással, emiatt: eretnekség,
2. hogy a föld nincs a világ közepén, hanem naponkint meg-
fordul saját tengelye körül, ez egyszerű filozófiai abszurdum
és theologiai tévedést tartalmaz s midőn Galilei ezzel szemben
egyre azt erösítgette, hogy a látható igazságokat nem szabad
letagadni, hanem a biblia értelmét igyekezzenek megmagya-
rázni, hogy az a tapasztalati tényekkel összhangba jöjjön, a.
római egyház felelete az volt, hogy Galileit eltiltották a
Kopernikus-féle tanok védelmezésétől, sőt e védelmi iratokat
Kopernikus könyvével egyben indexre tették mindaddig:
"míg a hibákat ki nem javítják" s végeredményben is az
történt, hogy Galileit Rómába idézve: nyil vánosan és ünnepélye-
sen megeskettették őt, hogy nem hiszi a Kopernikus-féle tant.

ime a római egyház képe pillanatnyi felvételben a XVII.
század első felében, amikor pedig a reformáció oly hatalmas
lökést adott már a gondolatnak, hogy egész Európa meg-
rázkódott tőle.

Ez a mélység, ez az oriasi szakadék azonban, amely
akkor megvolt a római egyház és a protestáns egyházak
között, dacára a felettünk elrohanó századoknak, nem nyert
áthidalást később sem. Hisz a XIX. század második felében,
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1870-ben hozta meg a vatikáni egyetemes zsinat a római
papa csalatkozhatatlanságának dogmáját, amely tudvalevőleg
nem más, minthogy a pápa a szent iratok magyarázásában
soha és semmiképen nem csalódhatik s nem tévedhet -
noha "nyilvánvaló, hogy azok is sokszor tévedtek és egymás-
nak ellentmondottak" .

Ez a dogma és a Galilei-féle esküvétel mintha iker-
testvérek volnának. A különbség nem is a lényegben és szel-
lemben rejlik, hanem csupán abban, hogy az egyik harmadfél
századdal később született meg,' mint a másik. Bajos volna
hamarosan eldönteni, melyik tábort nevezhetnők nagyobb jog-
gal fegyvertársunknak, amelynek segélyével a másik ellen
majd harcolnunk kell, azt-e, amely Isten királyi székébe
gyarló, téves felfogású emberi alakot ültet a csalatkozhatat-
lanság tulajdonságával s amely mindig ádáz ellenségünk volt,
vagy azt, amely bár az Istent górcsővel keresi, de azért a
meg nem talált, számára nem létező Őrök Istenségnek akarat-
lanul is hódol, a társadalmi megújhodást, a boldog jövendőt
s a szabad fejlődést célzó törekvéseivel.

Igazán nem tudnám hamarosan eldönteni az elönyö's
fegyvertárs kérdését, sőt inkább azt merem állítani én is,
hogy a jövő nagyalakulásaiban s nagy életharcában valóban
két malomkő közé kerülünk, amely összeroppanthat, szétmor-
zsolhat bennünket, ha meg nem találjuk a helyes utat, amely
számunkra a jövőt biztosítja.

Ez a helyes út pedig az, amelyre a reformáció hívei
léptek akkor, amikor tiltakoztak, protestáltak az ellen, ami a
lelkiismeret meggyőződése s a szabad kutatás ellen tör, amit
kiegészíthetünk még a nagy Galileinek azzal a megjegyzé-
sével, amit igazságainak védelmére hozott fel, hogy: "ha a
tapasztalati tények ellenkeznek a biblia igazságaival; ne a
kézzelfogható tényeket tagadják le a theologusok, hanem a
biblia mélyebb értelmét igyekezzenek megmagyarázni, hogy
az a tapasztalati tényekkel összhangba jöjjön." (Castellihoz
irott levél)

És ez az út az Igazságnak és az Életnek az útja s ha
életet akarunk, úgy ezt az utat kell szem előtt tartanunk,
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tovább fejlesztenünk, hogy rajta járva diadalmasan juthas-
sunk be a jövő nagyalakulásaiba s ott mint formáló, átala-
kító, irányító és nemzetnevelő tényezők szerepeljünk.

Ez az út az, amelyen a protestantizmus újból meg-
mutathatja társadalomformáló erejét, erős, hitvalló, acélos
lelkeket s új nemzedéket érlelő hatását. Ez az út az, mely
a súrlódó malomkövek diadalmas félretolása után aranyhídon
át vezet a demokratikus és szociális eszmékben, intézmények-
ben gazdag, boldogabb jövő felé.

Ez az út megvédelmez bennünket attól, hogya szabad,
-szellemi fejlődés elé gátat vetó reakcionáriusok táborába
sülyedjünk, de megóv bennünket attól is, hogy azokat a lát-
hatatlan szent kötelékeket, amelyek a parányi embert az örök
Istenséghez fűzik, széttépjük s keblünkből azokat a szent
érzéseket, titkos mély sejtelmeket, amelyek az örök Istenség
trónjához emelnek bennünket, kiírtsuk.

Ez az út az, amely megóv bennünket attól, hogy bármi
úton módon levessük magunkról legfőbb díszünket, leggyönyö-
rűbb ékességünket: az Isten képmását.

, Ez az út már maga nagy tiltakozás a megállás ellen,
de ott találjuk rajta a vad rohanások tilalomfáját is. Ezen az
úton isteni erők szunnyadoznak s a teremtés Lelke fogadja
az arra lépőket, amely Lelket azonban magunkba kell lélek-
zeni, benső valósággá, tulajdonunkká tenni, hogy vele az élet
nagy kérdéseit, problémáit megoldhassuk s az emberi életnek
:értelmet és tartalmat adhassunk.

Ez az út az, amely - miképen a nyelvészt, a történet-
írót, a természettudóst, a filozófust s általában a tudományok
minden képviselőjét a maga tárgya belekényszeriti tudomány-
ága intenzív kutatásába, az elmélyedésbe, - minket, protes-
tánsokat is, de különösen pedig theologusokat arra. ösztökél,
hogy a szentiratoknak mélyebb igazságait és értelmét kutas-
suk s az Evangéliumokból ne egyes szavakat, hanem a lelket,
a szellemet, az egységet, tiszta életfelfogást, egyszóval életet
emeljünk ki és szívjunk magunkba, hogy emez evangéliumból
merített élet vezessen azután egy egységes világnézet és élet-
.felfogás megalkotásához.
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Ezen az úton nevelhetünk igaz meggyöződéstől bátor
hitvallókat, akikben az Élet ereje lüktet s így vihetiink az
erekbe életadó vért s a szívekbe tüzet, a lelkekbe lelkese-
dést. 8 így válhatunk a magyar nemzettest hatalmas szervévé,
formáló, nemesítő s a boldog jövőt munkáló erejévé. S ha a
belmisszió, amely a mult években oly szép reményekre jogo-
sító mozgalomban nyilvánult, új erőre kapott mozgaImá-
ban, fejlődésében s összes működésében, mint evangéliumi
egyházunk egyik munkás tényezője, ezt az utat választja s
ha az Evangéliumból életet merít s ennek az Életnek az
evangéliumát akarja a szívekbe plántálni a fölsegítö, mentő
és védő szeretettel együtt járva, akkor bizton nézhetünk a
magyar protestantizmus jövője elé.

Mert ez az út - amely a jövőt biztosítja - a' szaka-
datlan reformálás útja, amely célul tűzi ki úgy önmagunknak,
mint a világ képének s a benne élő s életünket mozgató és
vezérlő eszméknek. érzések nek és gondolatoknak folytonos
reformálását az evangélium formáló lelkének erejével. Elelket
azonban vizsgálat és elmélyedéss erős akarattal kell ma-
gunkévá tenni. S ha majd az evangélium lelkéről, a keresz-
tyénség lényegéről. vaay közelebbről li protestantizmus problé-
májáról nem a szabadgondolkozók mondanak helylyel közzel
egyes, általunk még nem látott, föl nem fedezett, de külön-
ben nagyon is megszívlelendő igazságokat - amiket ezidő
szerint még a hivatalos egyház hozzá nem értő s nem" theo-
logus" mondotta irka-firkanak tekint, hanem, ha majd maga
az egyház teszi meg ez irányban az erős, bátor lépést, vagyis
ha rálép az állandó reformálás szükségszerü útjára, hitestar-
sával, a belmisszióval, az Élet könyvét sem fogják majd
akkor gúnynyal és lekicsinyléssei illetni s minket protestán-
sokat nem illethet a külső és belső vád, hogy zátonyra
jutottunk, megfeneklettünk, de még' ha érne is, jogtalanul
érne. Mi a lelkiismeret nyugalmával mutathatnánk az útra,
amelyen haladunk: ez az út az Igazság és az Élet útja, ez
az út vezet bennünket a jó'vö diadalmas alakulásaiba.

II. Dunántúli.



A Luther-Társaság közgyűlése.

Az egyetemes gyűlés második napjának délntánján,
november Ll-én tartotta Társaságunk idei közgyűlését, számos
részvevő jelenlétében, a budapesti egyház Deák-téri termében.
A megjelent tagok közt ott voltak Gyurátz Ferenc, Scholtz
Gusztáv, Geduly Henrik püspökök, az esperesi, lelkészi, tanári,
felügyelői kar képviselői, az egyházi irodalom ismert nevű
munkásai. Szóval elmondhatni, hogy a~közgyűlés közérdeklődés
mellett folyt le.

A közgyűlést Scholtz Gusztáv püspök rövid fohásza
nyitotta meg, utána Osztroluczky Miklós elnök magvas és
emelkedett beszéde következett, amely általános tetszést ara-
tott. A beszédet az Ösvény egész terjedelmében közli, de a
társaság különlenyomatban is terjeszteni fogja.

A közgyűlés idejének legnagyobb részét a tankönyv-
vállalat foglalta le. Még mindig akadtak a szabad verseny-
nek hívei; elve szép, de évek sora a bizonyság rá, hogy a
gyakorlati életben terméketlennek bizonyult, mert egyházunk
tankönyvirodalmát nagyértékű kincsekkel nem gazdagította.
Sok érdekes felszólalás történt, a melyeknek tartaimát meg-
próbáljuk híven vázolni. A felszólalások jó része az új tan-
könyvek kötelező meghonosítása ellen hangzott el. A felszó-
lalók megfeledkeztek arról, hogya kötelező használatot az
egyetemes tanügyi bizottság javaslatára az egyetemes gyűlés
határozta el s ily vitának tulajdonképen az egyetemes köz-
gyűlésen van igazi helye. A Luther-Társaság a maga részéről
egyszerűen teljesítette azt a kötelezettséget, amelyet az egye-
temes egyházzal kötött szerződés reá rótt. Mindazáltal több
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értékes gondolat vetődött felszínre a vita során. Szeberé:nyi
Lajos Zsigmond teljesen elhibázott kísérletnek tartja a tan-
könyvvállalatnak a jelen időben való megkezdését. A világ-
háború nem csupán az ismeret anyagát gazdagítja, hanem új
gondolatokat, új pedagógiai elveket, új nevelési eszményt is
terem. A tankönyvek pedig a régi ismereteket, a régi elvek
szerint terjesztik. Feltétlenül be kellene várni a háború végét.
E felfogással szemben Wágner Géza védte meg az egyetemes
egyház és Luther-Társaság álláspontját. A háború - úgy-
mond - megtanított arra, hogy a műveltség, tanultság a
sikernek elemi feltétele. A tanulást a háború ürügye alatt
abban hagyni. vagy csökkenteni nem szabad, sót ellenkezőleg,
a háború a tanulás intenzívebbé tételét rója ránk elodáz-
hatatlan kötelességü!. A háború okán le lehet mondani sok-
ról, takarékoskodhatunk az életfenntartás eszközeivel, de a
tanulás. művelődés, alku tárgya nem szabad. Ez az etikai gon-
dolat maga elég annak igazolására, hogyatankönyvekkel,
ha jók, amint azok, - tovább várni nem lehet. A szerződés
a háború kitörése előtt köttetett sennek végrehajtásától a
tanügyi bizottság el nem állhat. A késedelem oka technikai
akadály volt, a nyomdák munkaerejének megcsökkenése, ez
vis major, amiért a Luther-Társaság nem felelős. Szimoni-
desz Lajos hibáztatja. hogy a tankönyvek nem alkalmaz-
kodnak az élethez; sok a tankönyv, drága valamennyi, nagyon
terjedelmes - az eddig használt könyvekhez viszonyítva.
A könyvek szövege s illusztrálása egyáltalán nem kifogás-
talan, ez utóbbira példát hozott fel. Osztroluczky Miklós elnök
és Majba Vilmos főtitkár felvilágosították a felszólalót, hogy
a szöveg nagy gonddal készült. A Társaság megkívánta a
bíráló észrevételek után az átdolgozást. Hogy 1-2 kép a sok
száz kép között kevésbbé szép, az akármely nagyműnél előfordul-
hat s az itt elenyésző csekélység, ami új kiadásnál kijavítható.
A klisék legnagyobb részét a vallas- és közoktatásügyi minisz-
térium készíttette az egyetemi nyomda útján Morellivel, a
híres rajzolóművésszel. A Luther-Társaság ezen igazán első-
rangú képeket kölcsönbe kapta, s már ezért sem állhatnak
azok a magyar tankönyvirodalom színvonalán alul. A többi
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klísé pedig az általánosan elismert illusztrátor, Mühlbeck műve.
Ez adatokból világos, hogy a társaság vezetőségét nem csak
mulasztás nem terhelheti, hanem kétségtelenűl bizonyos, hogy
mindent elkövetett a könyvek értékének emelése érdekében.
A könyvek ára sem magas a jelen viszonyokhoz képest.
Seholie oas« azt kérdi, hogy gondolt-e a bizottság anémet
anyanyelvű tanulókat nevelő magyar tannyelvű iskolákra, s
hogy küld-e a könyvkereskedés mutatvány-példányt? (Meg-
nyugtatták). HiindelVilmos védelmébe veszi az új tanköny-
veket; a szöveg jó, a képek, árak megfelelők. Gó'móry János
az evang. tanáregyesület titkára fejezte ki felszólalásában a
tagok közhangulatát. Eddig tanügyi függésben voltunk, magán-
cégek, vagy más testületek kiadványaira szorultunk, amelyek
a mi pedagógiai céljainkat ritkán tartották szem előtt. A Luther-
Társaságnak köszönhetjük, hogy önállósultunk s a magunk
eszményei szerint rendezhetjük nép oktatásunkat. Új mesgyét
törni és tökéleteset adni nagyon nehéz, de a tankönyv-
vállalat legyőzte a nehézségeket. Minden egyházát szereró
evangélikus ember fájdalommal látja Szimonidesz Lajos ellen-
séges indulatú támadásait, hogy nagy kínnal, fáradsággal
kihalász az elismerő bírálatok tömegéből pár jelentéktelen
kifogást, de elhallgatja azon dícséreteket, amelyekkel a
bírálók tankönyveinket elhalmoztak. A tankönyvvállalat révén
tudtuk meg, milyen kitünő tanítói karunk s írói nemzedékünk
van, amelyre jogos büszkeséggel tekinthetünk. E kiváló gárda
továbbra is homályban maradt volna, ha a tankönyvvállalat
munkára nem hívja tehetségüket. Javasolja, hogy a közgyű-
lés fejezze ki elismerését a tankönyvvállalat létesítéséért a
Luther-Társaság vezetőségének s a tanügyi bizottságnak.
(Általános helyeslés.) Kapi Béla és Homola István felszóla-
lása után a közgyülés túlnyomó többsége jóváhagyta az
igazgató-tanácsnak a tankönyvvállalat megindításáról szóló
jelentését.

A közgyülésnek másik fontos, tartalmas vitát keltő tárgya
a Magyar Biblia-Társaság megalapításának kérdése volt.
A vita alapjául s kiindulópontjául Hornyánszky Aladárnak
részletes tervjavaslata szolgált. Valamennyi felszólaló meg-
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egyezett abban, hogy a magyar protestáns egyházhoz nem
méltó, hogy éppen a bibliaterjesztés terén más nemzetek
szívességére szoruljon. A közhangulat amellett nyilatkozott,
hogy akár a reformátusokkal szövetségben, akár külön, a
reformáció 400 éves emlékünnepe alkalmából meg kell ala-
kítani a Magyar Bíblia-Társaságot. Szeberényi Lajos Zs. oly
Bibliát kíván, amelyben az Apokrifus könyvek is benne
legyenek. Fö'ldváry Elemér új magyar Biblia mellett tör
lándzsát. Oly fordításra van szükségünk, mely megfeleljen a
mai irodalmi nyelv színvonalának, hisz a Károlyi-Biblia meg-
jelenése korában sem volt elsőrendű irodalmi termék. A Biblia
olvasása, tanulmányozása addig' sohasem válik általánossá,
amíg nemzeti irodalmi kincscsel felérő Bibliát nem tudunk
kézbe 'adni, E cél érdekében örömmel üdvözölne a Magyar
Biblia-Társaság megalakulását. A református egyházzal való
szövetkezés híve. Prö'hle Károly felszólalása után a köz-
gyűlés magáévá tette a Magyar Biblia-Társaság alakítására
vonatkozó indítványt s elhatározta, hogy fölkéri az egyeteme,s
,közgyűlést az eszme hathatós támogatására.

A közgyűlés különben jóváhagyta a társaság 1~14. évi
számadását s az egész titkári jelentést, elfogadta az 1916. évi
költségelólrányzatot, mely az 1915. évi kereteket .tartotta
szem előtt s egyelőre a háboruokozta szükséglet kielégítésére
imádságos s egyéb vallásos könyveket oszt szét. Egyúttal
megbízta az irodalmi bizottságot, hogy május l-ig a kiadvá-
nyokra vonatkozó részletes javaslatot terjeszszen az igazgató-
tanács elé. Tagilletményül az Ösvény szolgál, amely az
'1915. évi költségvetés határai közt veheti igénybe a társaság
pénzerejét (4800 K helyett 4000 K). Szimonidesz Lajos meg
szüntetö indítványával szemben kimondta, hogya "Belmisszió"
folyóiratot továbbra is fenntartja s a lelkészek mellett a
theologiai ifjúságnak és vallástanároknak is megküldi. Paulile
János indítványát, hogy a társaság Husz János és Gellert
Keresztély emlékének alkalmi füzettel hódoljon, kiadták az
irodalmi bizottságnak. Végül Veres József utódául egyházi
alelnökké dr. Masznyik Endrét választotta meg II közgyűlés.
Méltánylásául és elismeréséül azon nagyjelentőségű munkának,
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amelyet Masznyik egyházi irodalmunk terén s főkép mint
Luther műveinek szerkesztője kifejtett.

A teljesség kedvéért fölemlítjük, hogy Szeberényi Lajos
Zs. Luther műveinek folytatása ellen szólalt fel. Az elnök
felvilágosította, .hogy a vállalat be van fejezve és így új
határozathozatal nem szükséges. Scholts Ődö·n Majba Vilmos
Harctéri Imakönyvének kiadását és terjesztését hibáztatta. Az
elnök meggyőzte a felszólalót, hogy felszólalása tárgytalan s
nem tartozik a közgyűlés elé. A kérdéses imádságos könyv
nem a Társaság kiadása, hanem a szerkesztőé, aki könyvével
szabadon rendelkezik. A könyvkereskedés elvállalta terjesz-
tését, épp úgy, mint más imádságos könyvekét.

A főtitkár Scholtz Ödön vádjait alaptalanoknak nyilvání-
totta, s előadásával szemben arra utalt, hogy könyvét püspökök,
esperesek, lelkészek százával rendelték, s tudósításuk szerint
a hívek lelki épüléssel használták. A hitvallásellenességet,
úgy látszik, maga a felszólaló sem vette komolyan, különben
vádjával az illetékes fórumhoz, a budapesti espereshez fordult
volna. (Budapest, VI., Felső-Erdősor 5. II. E. AIk. 324. §. a.
és 354. §. c.).

Szimonidesz Lajos szintén hosszasan panaszolta saját
kiadású imádságos könyvének történetét, azonban ez eset
sem képezhette határozat tárgyát, mert a szerkesztő önként
kivette a Luther-Társaság hatásköréből s nagyon helyesen,
önállóan adta ki. A Luther-Társaság háborús imádságos köny-
vére vonatkozó álláspontunk egyezik azzal, amit az "Ösvény"
1914. évi folyamának 260-264. lapjain talál az olvasó.
Legfeljebb hozzáfűzzük azt a megjegyzést, hogy e téren igazán
helyén van a szabad verseny elve, még pedig nem csupán az
imádságos könyvek szerzöí, hanem a theologiai irányok közt
is. Melyíknek van nagyobb, értékesebb termőereje s melyik
tudott közelebb férni az Istent keresők szívéhez? - ilyen
válságos, lélekpróbáló korszakban tünik ki.

* **
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Sajnos, idei közgyűlésünk nem múlhatott el zavaró s
bántó jelenségek nélkül. Egyházi életünket szomorúan jel-
lemző személyes harcok leszállították a tárgyalás színvonalát,
amelynek medrét hasztalan jelölte ki Scholtz Gusztáv imád-
sága S Osztroluczky Miklós mélyenszántó, nagy tetszést aratott
elnöki megnyitója. A beszéd a nagy idő kívánta emelkedett
álláspontra akarta fölemelni a társaság tagjait. Nagy fölada-
tokra irányozta a közgyűlés tekintetét, hogya közös célban
egyesítse azokat, akiket talán múló ellentétek elválasztanak
egymástól. A »Iélek egységét" hirdette, mely egyedül képes
alkotásra és irányadásra, - de akadtak, akik felett e szózat
nyom nélkül suhant át s a közgyűlést rég forralt terveik
megvalósítására használták fel. A jogos bírálat örve alatt
címre szóló kellemetlenkedések húzódtak meg.

Kétségtelenül nagy kincse egyházunknak a bírálat sza-
badsága és ezt csorbítatlanul fenn is kell tartanunk minden
elfojtó kísérlet ellen, erőnk utolsó maradékáig védenünk.
Oltalmaznunk kell még akkor is, ha helytelen formában
jelentkezik azon nagy érdek kedvéért, mely hozzá fűződik,
A bírálat szabadsága biztosítja a haladás Iehetöségét, mely a
protestantizmus életgyökere. Ez elvnek megfelelöen a köz-
gyűlés elnöke csodálatra ragadó tárgyszerűséggel s bölcs
pedagógiai tapintattal hallgatta. figyelte, igyekezett helyes útra
igazítani azon felszólalásokat is, amelyek a tájékozottság hiá-
nyából, vagy a tények hibás megítéléséből eredtek. A kritika
azonban nem ó'ncél, csak eszköz. Csupán addig jogosult, amíg
a közjót előmozdítja és sem hiúságnak, sem érdeknek, sem
egyéni ellenszenvnek takaróul nem szolgál. Valljuk meg, a
Luther-Társaság gyülésein fel-felhangzó kritika időnként a
hajtóvadászat jellegét öltötte fel; az esetleges tévedést, vagy
fogyatkozást egyesek nem az ügy szeretetéből fakadó jóindulat
hangján, hanem a kérlelhetetlen üldözők pártos elfogultságá-
val tárgyalták. A legszomorúbb jelenség, hogy azok, akik a
kritika jogát a maguk számára a legszertelenebb módon köve-
telik és igénybeveszik, maguk nem hajlandók semmi bírálatot
elszívlelni. Példával szolgálunk. Az »Egyházi Kdeérdek" meg-
jegyzéseket tett az Evang. Lapnak Vidovszky Kálmán köny-
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véröl szóló bírálatára s viszont elkövette azt a merészséget,
hogy megbírálta az "Isten kiieelében" című imádságos könyvet,
amely Szimonidesz Lajosnak, az Evang. Lap szerkesztőjének
és munkatársainak - elisrner.ük - érdekes szellemi terméke.
A megbírált könyv szerkesztője az Evang. Lap 47. számában
a 755. lapon a szerkesztő közlései közt ekképen felel:
"Nincs az Uraknak egyéb dolguk?" Értsük meg jól, itt nem
arról van szó, hogya. bírálat helytelen. vagy igazságtalan
volt - mely esetben a helyreigazítás jogos és természetes -
hanem elvi dologról. A bírálat jogát tagadja meg mástól az,
aki viszont e jog gyakorlásában nem ismeri sem a méltá-
nyosság, sem az ízlés határvonalát. Legyen szabad még egy
példára rámutatnunk. Szimonidesz Lajos nem bocsátotta imád-
ságos könyvét a Luther-Társaság alapszabályszerű bírálata
alá, feltétlen bizalmat követelt, - Osztroluczky Miklós pedig,
amidőn Scholtz püspök indítványára a társaság elhatározta,
a nagyhatású elnöki beszéd kinyomatását és terjesztését, azzal
a sokatjelenté szóval járult hozzá: "Szívesen, ha a bírálatot
megállja" . olvasóinkra bízzuk, ítélj ék meg, melyikök védi
jobban a bírálat szabadságát? (Lukács evang. XVIII. 14. v.)
E sorokat nem a Luther-Társaság, vagy Májba Vilmos védel-
móre írjuk, hanem a bírálat hitele és megbízhatósága érde-
kében, - amitől a haladás nagy ügye függ.

Sem a Luther-Társaság, sem főtitkára, aki a támadások
központjában áll, egyáltalán nem gondolt soha arra, hogy a
bírálatot korlátozza. Nincs irodalmi társaság hazánkban, mely
annyira tisztelné a nyilvánosság elvét mint a Luther-Társaság.
Életének minden kis hulláma a nyilvánosság elé kerül, -
mert a vezetőség ébren akarja tartani a közérdeklödést s
figyelmet fordít minden elröppent megjegyzésre, mely akár
gyűléseken, akár a sajtóban működéséról elhangzik; számba
veszi olyanok véleményét is, akik a társaságnak nem tagjai.
Viszont természetes, hogy e felszólalásokat nem fogja fel
parancs gyanánt; amit 24 órán belül végre kell hajtani, ha-
nem aláveti saját bizottságai rostájának. Ami jónak bizonyul,
elfogadja, amit el nem fogadhat, mellőzi. Egyáltalán nem lép
fel a csalatkozhatatlanság követelésével, - de viszont el is
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várhatja, hogy a bírálók ne csupán az itt-ott előforduló, ki-
fogásolható részleteket böngészgessék, hanem az egész munka-
programmot a maga egészében ítéljék meg. A Luther-Társa-
ság azon célja, hogy irodalmi erőinket összegyűjtse, közös
cél szolgálatában egyesítse, legfőkép a helytelen nyomon
induló kritikán s az önfegyelmezés híján törik meg. Jogos
irigységgel nézzük a református testvérek gazdag "Egyházi
Könyvtárát". Nálunk aligha sikerülne hasonló vállalat, mert
sem a szervező erő, sem a rend elve előtt való meghódolás
nem tartozik hazai egyházunk karizmái közé. Azt hiszszük,
a helytelen útra tévedt bírálat végeredménye csak az lehet,
hogy a közönségnek a kritika őszinteségében s etikai alapjában
való hite épp úgy meggyengül, amint nem hisz p. o. a napi-
lapok szinházi jelentéseiben. Életszükség volna például a
szabadelvű theol. irányt szolgáló egyházi lap alapos, követ-
kezetes. tárgyszerű, elvi szempontú kritikájára, épp úgy, mint
a konzervatív, orthodox álláspont bírálatára, hogy egyházi
életünk iránya egyoldalúvá, ellenőrizetlenné ne váljék. Szigorú
orthodox-felfogású theológusole vallják a theol. irányok kölcsö-
nös ellenőrzésének feltétlen szükségét. Attól tartunk azonban,
hogy a bírálat hangjának és modorának eltévesztése lassan-
ként még a régi híveket is elidegeníti. Az anyagi hatalom
valamennyi eszköze nem árthat annyit a kritika szabadságá-
nak, mint a kritikusok következetes tévedései, vagy ismét-
lődő túlzásai és részrehajlásai, Utóvégre azt semmi bírálat
el nem törölheti többé, hogy a Luther-Társaságnak sikerült
a könyvtártípusok s a tankönyvvállalat megalkotása sebben
förésze van a főtitkár fáradhatatlanságának. Ezt minden elfo-
gulatlan ítélő elismeri. Éppen protestáns álláspontról nem •
szabad ez eredményt lenézni vagy támadni, mert hiszen a .
reformációt a könyv juttatta diadalra. Ezt a régi hagyományt
újít ja fel a Luther-Társaság, amidőn arra törekszik, hogy
minden iskolának legyen könyvtára és minél tökéletesebb
eszközökkel vezesse előre a gyermeksereget a világosság
útján.

Nem fejezhetjük be rövid szemlénket anélkül, hogy fel
ne hívjuk azon iskolákat, tanitóinkat, lelkészeinket, akik tan-
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könyveinket használják, hogy tapasztalataikról a titkári hiva-
talt értesitsék. Biztosítottak bennünket affelől, hogy még-
jegyzéseiket a szerzők és a Társaság igazgatósága kellő :figye-
lemben fogják részesíteni az új kiadásoknál. Közös, jóakaratú,
egy célra törekvő munkával tudjuk csak oktatásügyünket a
fejlődés útján egy-egy lépéssel előbbre vinni.

(Bp. Spectatór.)
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