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II. Báró Petrőczy István, 
a rózsahegyi zsinat elnöke. 

(A kép eredetije a zay 
ugrőczi Zay-féie képtárban.] 

L 



Erős üár. 
Luther Márton után. 

Erős vár a mi Istenünk, 
Jó védelem és fegyver; 
Szükségben ő segít nekünk 
S le minket a baj nem ver. 
Most az ős Gonosz 
Fennen táboroz, 
Sok csel s nagy erő, 
Amellyel ránk tör ő, 
Nincs több ily rém a földön. 

Ha csak mi vívunk ellene, 
Miénk a gyors kudarc most, 
Hanem, hogy értünk küzdene, 
Maga az Úr küld harcost. 
Kérdezed, ki az? — 
Jézus Krisztus az, 
Zebaóth-Isten egy 
S csak Ó az égi K&gy, 
0 tartja meg a harctért. 

ÖsTény. I. évf. 



S ha csupa ördög a világ 
S mind el akar is nyelni, 
Ne szálljon félelem miránk, 
Mert mégsem esünk el mi. 
Földi fejdelem, 
Bármi zord legyen, 
Minket még se bánt, 
His^ őt ítélt gyanánt 
Egy szócska is ledöntné. 

Ők hagyják békén az Igét, 
Gondjuk se lenne rája! 
Részünkön az, mert a miénk 
A lelke s adománya. 
Prédájuk lehet 
Test, föld, becsület, 
Nőnk es gyermekünk: 
De megmarad nekünk 
Az Üdvnek birodalma! 

Kozma Andor. 



Isten országa — mi bennünk/ 

A természet világáról a szerint alkotjuk meg képze
teinket, hogy milyen éles szemmel és melyik álláspontról 
vizsgáljuk tüneményeit. 

Egészen másnak látszik a hegy közelről, éles kövei
vel, virágos rétjével, dalos madarával, lombos erdejével, 
mint távolról, néma csendjében, sötétkék tömegével, nagy 
körvonalaival. 

így a szellem világában is. 
Az emberiség lelke folytonfolyvást működik; érzel

mek, eszmék, események szakadatlanul foglalkoztatják. 
Ezekről alkotott véleményünk is aszerint alakul ki,hogy 
milyen mélyre ható belátással és milyen álláspontról 
vizsgáljuk tüneteit. 

A gyermeknek csak csillogó játékszer a gyémánt, 
a szakértőnek pedig értékes kincs; az együgyűnek egész 
világ a maga kis faluja, a tudósnak a naprendszer 
mérhetetlen világa is csak parányi része a mindenség-
nek; az lépéssel méri működése terét, napokkal az időt: 
ez pedig fénysugáregységgel (300,000 km) számol égvizs-
gáló kutatásaiban; amaz csak barázdája mélyéig, a 
felhő magasáig néz, emez a föld belsejének, a tejút 
világainak titkait fürkészi; az egyik csak a tünetet 
látja, a másik a tünetben a természeti törvényt is; 

^ Elmondotta Lőcsén, 1912 október 13-án a Luther-Társaság köz
gyűlése alkalmával tartott istentisztelen Veres József, a társaság alelnöke. 

Szerk. 



4 VERB8 JÓZBBP 

Ugyanaz a szó csak üres hang a tudatlannak, gazdag 
tartalom a tudósnak; az egyik nemzedék lelkesedik, 
áldoz, elvérzik olyan elvért, amit a másik nemzedék 
érthetetlen furcsaság gyanánt mosolyog meg. 

Mégis mindegyik azt hiszi, hogy ő jár el helyesen. 
Mentől nagyobb, szellemesebb, eszményibb, istenibh 

az, amiről ítél: annál nehezebb helyes ítéletet alkotnia. 
Nagy eszmékről, egyénekről, eseményekről csak 

évszázadok tapasztalatai után, csak történelmi távolból 
lehet helyesen ítélni, — mint a nagy hegyeket csak 
távolról lehet egész nagyságukban meglátni. 

így van az ember különösen a hitről alkotott ítéle
tével. 

Az egyiknek a hit bolondság, a másiknak pedig 
boldogság és Istennek ereje (1. Kor. 1, 18); annak a 
biblia érdekes ábránd világa, ennek pedig örök élet 
beszéde (János 5, B9.). 

A két tábor nem érti meg egymás beszédét, fel
fogását, törekvését, s azért tusakodik egymás ellen, a 
maga igaza mellett. 

Egy ilyen tusakodás jelenetét kísérlem meg helye
sen megérteni és jelentősége szerint megmagyarázni,^ 
amennyire egy rövid beszéd keretében azt megkísérlem 
lehet. Tizenkilenc évszázad fejlődése, tapasztalata és 
tanúsága történeti távlatából nézzük a jelenetet, hogy 
helyesen ítélhessük meg. 

Lukács ev. 17., 20., 21.: „Megkérdeztetvén Jézus 
a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele 
nékik és monda: az Isten országa nem szemmel lát
hatólag jön el; sem azt nem mondják: imé itt, vagy: 
imé amott van; mert imé az Isten országa ti bennetek 
van." 

A kérdés és a felelet megérdemli, meg is jutal
mazza a fáradságot, hogy teljes értelmét, jelentőségét, 
hatását kutatni megkíséreljük. 

Mint mikor a gomolygó felhők között villám ciká
zik keresztül s hirtelen az egész környéket megvilá-
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gítja: úgy világít rá az akkori nemzedék háborgó lelki-
yilágára a kérdésből és feleletből kivillanó felfogás. 

Két világnézet ereje csap össze e szavakkal. 
Ezért jellemző és mély tartalmú ez a két nyilat

kozat. Az ember természete, a történelem tanúsága, az 
Isten kegyelme mutatkozik bennük éles világításban. 

Mikor megkérdezték a farizeusok Jézust . . . 
Mikor? Akkor, mikor Jézus, utolsó útján, Jeruzsá

lembe vonult, liogy szemtől szembe álljon ellenségeivel. 
Ellenségei nemcsak Jeruzsálemben várták, hanem a 
vidéken is leselkedtek utána; hízelegtek neki képmuta
tásból, ravasz kérdésekkel tőrbe csalták kárörömből, 
gáncsolták magaviseletét irigységből, megrágalmazták 
a nép előtt gyűlöietből. De mindig nyomában maradtak. 

Ilyen az ember természete! 
Befurakodik a jónak a társaságába a gonosz is, 

hadd véljék őt is jónak, a jó barátjának; nem azzal a 
szándékkal tolakodik oda, hogy követhesse, hanem azzal 
a számítással, hogy majd megkövezhesse a jót. 

Kérdezik Jézust, pedig voltakép faggatni, zavarba 
hozni, megszégyeníteni, kigúnyolni akarják a nép előtt; 
az isten országáról tudakolnak, mintha az volna a leg
nagyobb gondjuk, legforróbb vágyuk, legédesebb bol
dogságuk, legkomolyabb törekvésük. 

0 milyen kívánatos még az aljasnak is, hogy fen-
költ gondolkodásúnak higyjékl A bűn is az erény 
álarcát szereti felvenni a nyilvánosság előtt, az álnok 
is az őszinteség szavával, az áruló is a jóbarát csók
jával közeledik kiszemelt áldozatához! 

Mintha látnám felvillanni szemükben a káröröm 
villanását; mintha látnám megrezzenni arcukon a gú
nyos mosolvt, hogy most mindjárt kacaghatnak az ő 
rovására! És az olyan édes gyönyör a gonosznak: tőrbe 
csalni a becsületest, gáncsot vetni a jónak, csúfot űzni 
az igazból, megalázni a nagyot! 

Mert hiszen nem az ám ebben a kérdésben a fon
tos, amit mondanak, hanem az, amit elhallgatnak, de 
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mégis értenek és értetni akarnak. A szó csak szó, ami
vel a kérdés játszik és sebez, de a szándék a méreg, 
ami a tőrin nem is látszik, de mégis öl. 

Művészet: beszélni úgy, bogy a beszéd értelme 
teljes és tiszta legyen; ámde kétszeresen művészet be
szélni úgy, bogy a beszéd értelme az ellenkezőt is, 
amit elballgat, teljesen és tisztán jelezze ugyan, de 
szükség esetén, okossággal, le is lekéssen tagadni, 
hatását azonban mégis előre lehessen élvezni. 

Amit a farizeusok itt elhallgatnak, az ez a gon
dolat: te, Jézus, folyvást az Isten országát Ígéred, abba 
hívogatod az embereket; bizalommal, de türelmetlenül 
várja is a nép; szükséges is, hogy végre eljöjjön már 
a várakozás teljesedése; hiszen a megpróbáltatás tovább 
már elviselhetetlen; a törvény szigorú megtartásával 
meg is érdemeljük az ígéret beváltását; a kemény nyakú 
nép pogányok igájában görnyed; a templom megszent
ségtelenítve, lázadások vérbefojtva, a Messiás utáni vágy 
izzóvá gerjesztve; veszedelmes, sőt gyanús a halogatás; 
ha nem vagy népámító, ha Isten fia vagy: mikor jön 
hát el az Isten országa?! 

Az Isten országa alatt ők azt értették, hogy újra 
feltámad a régi dicső zsidó birodalom, a választott nép 
lerázza a római császár igáját, sőt a többi népet hatalma 
alá hódítja, szenvedéséért véres bosszút áll, a remélt 
világuralomban hatalmat, gazdagságot, dicsőséget élvez. 
Ez a farizeusok igazi vágya, reménye, vigasza, áb
rándja. 

Tehát tulajdonképen nem az Isten országa, hanem 
a zsidó nép országa az, amiért áhítoznak. Önzés, de 
a közérdek neve alatt; emberi számítás, de az Isten 
akarata leplében; fennhéjázás, de az alázat ruhájában; 
érdem hánytorgatása, de szerénység alakjában; felelös-
ségrevonás, de kérdezés szavaiban; gyanúsítás, de biza
lom jelei közt. így szokták az igazi szándékot leplezni! 

Kérdezik Jézust, mert kényszeríteni akarják arra, 
hogy színt valljon. Számításuk egyszerű és biztos: ha 
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megteszi, amire rá akarják szorítani, akkor maguknak 
nyerik meg Jéznst a nép ellen; ha pedig nem teszi 
meg, akkor elveszti a nép bizalmát s így a népet nyerik 
meg maguknak Jézus ellen. 

Mintha látnám a sok álnok farizeust a feleletre 
való várakozás izgalmával eltelve, Jézus köríti, 

. . . És mintha látnám századokon át a sok álnok 
tőrvetőt, az eszmék, elvek, feladatok felelősséggel ter
helt hivatottjai körül, amint a maguk érdeke szolgála
tába akarják csábítani, vagy kényszeríteni, jóakaró 
bizalom és biztatás, követelés és fenyegetés által az 
igazság hirdetőjét — árulónak vagy vértanúnak! 

Mintha látnám a sok népámítót, aki a közjót 
kiabálja, pedig tulajdonképen a maga érdekét szolgál
tatja a közérdek rovására; türelmetlen lelkesedést színlel 
a nyilvánosság előtt, pedig valójában lelketlen számítás 
irányítja minden szavát, lépését; isteni rendelést emle
get, pedig voltakép emberi cselszövény hurokját vete-
geti ki ; mintha hallanám az úgynevezett közvélemény 
követelődzését, amint éretlen eszméket időnap előtt 
kitörésre izgat s azzal bukásba is kergeti; mintha szem
lélném idétlen túlzások, elhamarkodott kísérletek, elsie
tett forradalmak kudarcainak okát, szégyenét, áldo
zatait. 

Sok igazság bukását, sok vértanú halálát, sok 
nemzet vesztét siettette már a mi országunk ?! 

Ilyen az ember természete! 
Jézus felel a kérdésre, nekik és általában hallga

tóinak. 
Nem szavai élesek, hanem érvei. 0 igazítja most 

már helyre, ő leplezi le, ő szégyeníti meg álnok elleneit. 
Mikor jön el az Isten országa — kérdezik tőle; 

tehát ők is Jézustól várják azt; de akkor miért nem 
bíznak benne rendületlenül, fenntartás nélkül? 

Jézus válaszának értelme ez: úgy nem jön el soha, 
amint várják: megszabott időben, tüntetéssel; sőt nem 
is kell már eljönnie, mert már itt van köztük, csak-

I 
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hogy nem abban az alakban, amint ők képzelik; nem 
az emberek, hanem a szó eredeti, igaz értelmében az 
Isten országa; nem szemetszúró, tüntető módon jön el, 
hogy azt mondhatná az ember: imé itt, vagy ímé 
amott van. 

Jézus feleletét igazolja a történelem is. 
Az Isten országának eljövetele nem a záporesőhöz 

hasonlít, mely tornyosuló fellegekből messziről fenye
getve zúdítja a vizet a vidékre, megtorlott özöneivel 
gátat szakít, határokat elönt, falvakat elsodor, vetéseket 
megsemmisít, népeket felriaszt, — hanem a permetező 
esőhöz hasonht̂ . nesztelenül, csöndesen ereszkedik fűre, 
fára, dombra, völgyre, feléleszti a növényzetet, erőt, 
áldást fakaszt a kiégett mezőn; nem is venni észre: 
hol és mikor kezdett képződni a felhő, amely hozta, 
osztja az égi áldást. 

Nem hirtelen, észrevehetőleg, hanem lassanként, 
észrevétlenül alakul át az elmékben a vágy meggyőző
déssé, érik meg a lélekben a szándék cselekedetté. 
Mint a szirthasadékba hullott mag kihajt, gyengének 
látszó gyökérszálaival lassan-íassan szétfeszíti a sziklát 
is, évtizedek alatt nő ineg terebélyes fává, amelyet a 
vihar sem csavarhat ki helyéről, — nem szemmel-
láthatólag, nem észrevehetőleg nőtt, de megnőtt. 

Nagy folyamoknak is kicsiny csermely az eredete, 
nagy eredményeknek is csekély körülmény a kezdete. 

A Farao leánya véletlenül megment a Nilus sása 
közül egy gyékényládácskában kitett idegen csecsemőt; 
az felnő s idővel ő lesz népe hatalmas vezére, bölcs 
államférfia, nagy vallásalapítója: Mózes. 

István vértanú megkövezésekor a dühöngő zsidók 
felsőruháikat egy ifjú lábainál rakják le, aki látja a 
vértanú lelki nyugalmát a rettentő halál kínjai közt; 
többé el nem tudja felejteni a jelenetet, soha ki nem 
tudja törölni emlékéből a hatást. Lelkében megfogan, 
maga sem veszi észre, az érzelem; erjed-gerjed elméjé
ben éveken át Jézus tanításának ereje, s végre is após-
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toUá alakítja át, aki mint Pál apostol meghódítja Jézus
nak a pogány világot, és büszke önérzettel vallja: nem 
szégyenlem a Krisztus evangéliumát, mert istennek ha
talma az, minden hívőnek üdvösségére (Római!., 1., 16.). 

A komor z;árda könyvtárában, minden tervszerű 
szándék nélkül, felnyitja a bibliát egy tépelődő szer
zetes, s véletlenül ezt a sort olvassa: „az igaz ember 
hitből él" (Római 1. 1, 17.); belekap lelkébe a mondat 
értelme, elkezd róla gondolkodni, és lassanként átalakul 
reformátorrá, kivívja a hit győzedelmet, felszabadítja a 
lelkiismeretet, a gondolatot, új haladás útjára indítja 
a keresztyén világot. Ez volt Luther Márton. 

Bibliát keres kölcsön egy falusi leány s ezzel a 
biblia terjesztésének szükséges voltára irányul a figye
lem ; a körülmények oda fejlesztik az észre ve vést sem 
igénylő esetet, hogy bibliaterjesztő-társaság szervez
kedik s az most már 440 nyelven terjeszti a bibliát, 
körülbeiül 6 millió korona évi költséggel, s elterjesztett 
már 236 millió bibliát. 

Nem azt tanusítja-e tehát a történelem, hogy az 
Isten országa nem szemmelláthatólag jön el, hanem 
úgy, hogy az ember észre sem veszi. 

De bizonyítja azt is, hogy nem lehet róla azt 
mondani: imé itt, vagy imé amott vagyon. 

Hiszen nem az egyház híveinek számával függ 
össze az Isten országa híveinek száma, nem is a világ 
vezetésére való befolyásban mutatkozik igazi ereje, nem 
is a szemkápráztató fény szerzi meg a dicsőséget neki, 
nem is a világi gazdagság halmozása a feladata! 

Mikor a keresztes háborúkba zúdította keletre a 
népeket a pápák parancsa; mikor vezekelve könyör
gött bocsánatért, a hideg tornácon várakozva, a pápa 
előtt a német császár: mikor Velence főterén ugy lépett 
paripája kengyelébe a dölyfös pápa, hogy lábát előbb 
az előtte térdeplő császár nyakára tette; mikor koronát 
osztott, koronát fosztott a fejedelmek közt s országokat 
sújtott kegyetlen átkaival; mikor fejére hármas koronát 

í 
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helyez, annak jeléül, hogy övé a kulcs hatalma mennyen, 
földön és pokolban: talán akkor lehetett legkevésbbé 
mondani, hogy imé ott van az Isten országa. 

Az Isten országa nem ilyen módon jelenik meg, 
hanem kegyesek titkos kamrájában, rabszolgák és sze
gények kunyhóiban, barlangok sötét rejtekében, roska
tag falusi templomokban, alázatos nép megszaggatott 
köntösében. 

Nem úgy jön el az Isten országa, hogy az ember 
azt mondhatná; imé itt, vagy imé amott y.m: csak egy 
bizonyos hitvallás követőinél, egy nemzedék felfogásá
ban, egy nemzet fiainál, egy ország határai közt, egy 
szertartás alakjában, egy korszak intézményeiben. 

Söt az Isten országa sokszor inkább ott van azok 
között, akik hitük miatt eretnekek gyanánt száműze
tésbe vagy máglyára jutnak, mintsem azon „igaz 
hitűek" között, akik őket „Isten nagyobb dicsőségére" 
üldözik és öldösik; inkább azok között, akik az élet 
kísértései között dolgoznak, áldoznak, tűrnek, önmeg
tagadással, mintsem azok között, akik erényeikkel az 
élet gondjai és csábjai elől magányba menekülnek, 
nyugalmas áhítatra ; inkább azok között, akik kétségtől 
gyötörte tépelődő fájdalommal keresik az igazságot és 
a megnyugvást bűnbánatban, tudományban, munkában, 
könyörületben, mintsem azok között, akik igaz voltuk
ban felfuvalkodott birói széket ülnek a tévelygők meg-
fenyítésére. 

Vigyázz tehát̂ . hol keresed, hol találod az isten 
országát, mások megítélésében légy türelmes, óvatos, 
alázatos! 

A farizeusok álnok kérdésére: mikor jön el az 
Isten országa, Jézus felelete kíméletes, nemes, de egye
nes, őszinte: a tietek, amit vártok, soha, az enyém 
ellenben, amit gúnyoltok, folytonfolyvást jön, sőt már 
el is jött: mert az Isten országa ti bennetek van. 
Ha — van. 

Jézus az Isten országát eredeti, tiszta, nemes, igaz 
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értelmében nevezte annak; eszerint azok a tagjai az 
Isten országának, akiknél az Isten akarata uralkodik, 
akik benső készséggel teljesítik az Isten akaratát, akik 
megadják az Istennek a magasságban a dicsőséget, 
azzal, hogy teljes erővel törekesznek tökéletesekké 
lenni, mint a mennyei atya tökéletes (Máté 5., 48.), 
ápolják a földön a békét, érezvén, hogy boldogok a 
békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mon
datnak (Máté 5., 9.), gyakorolják az emberek iránt a 
jóakaratot, a legszigorúbb felfogás szerint: szeretik még 
ellenségeiket is (Máté 5., 44.). 

Ez az igazán hatalmas ország! 
Láthatatlan erejével legyőzte fegyveres ellenségeit, 

észrevétlenül elfoglalta üldözőinek lelkét, túlélte Izrael 
végzetes bukását, a római birodalom világuralmát, a 
kereszt uralma alá hódította, kiűzte a pogány isteneket 
a berkekből, a fényes templomokból, az emberek lelké
ből; helytől, időtől, nyelvtől független; folytonosan újul 
az ember újjászületésével; nem kincseket rabol hódító 
útján, hanem boldogságot oszt; nem szolgaságot ter
jeszt, hanem szabadságot gyarapít diadalmas előnyomu-
lásában; nem ellenségként zúdítja egymásra a nemze
teket, hanem szeretet gyakorlására egyesíti az ellensé
geket is; nem társadalmi osztályokat fejleszt, hanem 
társadalmi ellentéteket enyhít; nem kevélységet gerjeszt, 
hanem alázatosságot követel! 

Ti bennetek van az Isten országa: ez a tudat 
minden embert fölemel; a tudósnál megszenteli az ész 
vívmányait, a gazdagnak megédesíti kincsei élvezetét, 
a szegényt megtanítja irigység és zúgolódás nélkül meg
nyugodni az isteni gondviselésben, a bűnösnek vigaszt 
nyújt a bocsánat reményével, a kevélyét alázatra, az 
alázatost önérzetre tanítja. 

Ti bennetek van az Isten országa: a műhely, üzlet, 
iroda sorvasztó levegőjében, a szántóföld kalászos ba
rázdái közt, az erdő rengetegének sátora alatt, a bánya 
rejtelmes aknáiban, a tengen hánykódó hajóján, a forró 

i 
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égöv perzselő sivatagján, a jéghegyek dermesztő tor
laszai közt: mindenütt ott van bennetek! 

Mennyi hálával tartozik az ember Jézus iránt ezen 
néhány szaváért! Mennyi korlátot összetört, szellemi 
erőt felszabadított, új ösvényt megnyitott, gyűlölködést 
megszüntetett, nemes kötelességet teremtett, önbizalmat 
fokozott; megalapította az eszményiség uralmát, a töké
letes társadalomra való törekvést, megjelölte az emberi 
haladás legmagasztosabb célját, végtelen haladás vágyát 
és kötelességét oltotta a lélekbe! 

Viszont milyen lelki fenség osztásosává avatott 
minden embert: emberi méltóság, jog, hivatás, erő fakad 
a tudatból: Isten országa van az én lelkemben, akár
mily csekély kört, alacsony helyet foglalok el a társa
dalomban, annak szolgálok, dolgozom, élek; én általam 
is az isten országa jön el, millió ember testvérivé avat, 
sőt az isten munkatársává és hává szentel ez a tudat; 
jogom, kötelességem, boldogságom, vígaszom, remé
nyem, életben, halálban az a tudat: Isten országát hor
dom lelkemben! 

A lélekből kell kisarjadzania a tökéletes élet tör
vényeinek ; századokon keresztül így alakította át az 
emberiség felfogását, társadalmát, törvényeit, intézmé
nyeit, eszményeit, művészetét, íadományát, egész életét 
Krisztus evangéliuma, lassan, de biztosan, észrevét
lenül, de teljesen. 

Ha lelkünket csüggedés tépi, szívünket szégyen 
marja, látva azt, hogy mennyire rabjai vagyunk még 
az elfogultságnak, érdeknek, bűnnek; ha kétségbe estink, 
mikor látjuk, hogy milliók nyögnek testvéreink közül 
a nyomor, tudatlanság, vakhit, erkölcstelenség igájában 
és nincs elég erőnk őket megmenteni; ha halljuk, hogy 
a béke műveiben való nemes verseny áldása helyett a 
háború iszonyait zúdítja nép a népre s nincs hatalmunk 
a fegyvert letétetni; ha tapasztaljuk, hogy az ész leg-
bámulatosabb vívmányait is rombolásra használja fel az 
ember az ember ellen; meg kell döbbennünk. 
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A farizeusok akkor megszégyenülten, némán hall
gatták kérdésükre Jézus feleletét és dorgálását. Nem 
megszégyenülten kellene-e nekünk, tanítványainak hall
gatnunk, ha Jézus most mi reánk fordítaná vissza a 
kérdést, s dorgáióan szólna így mihozzánk: farizeusok, 
mikor jön el hozzátok az Isten országa? ne csak itt 
vagy ott: a hitvallásban, szertartásban, templomban, 
elméletben, hanem ti bennetek, lelketekben, életetekben 
legyen meg az Isten országa! 

Szólalj meg lelkünkben szereteted fönségével, báto
ríts hited erejével, lelkesíts példát dicsőségével, és mi 
megalázódva, töredelemmel sóhajtunk az Istenhez: jöjjön 
el csüggeteg lelkünkbe az újjászülö hit, önzéssel teli 
életünkbe a mindenre kész szeretet, lelkét vesztő egy
házunkba az elevenítő remény, forrongó társadalmunkba 
a mindent kiegyenlítő béke, erejével, áldásaival, jöjjön 
el a te országod! Ámen. 

Veres József. 



Elnöki beszéd 
a Luther-Társaság lőcsei közgyűlésén 1912 október 23-án. 

Tisztelt közgyűlés! 
Midőn ez ősi egyház falai között egybegyüleke

zünk, legyen első szavunk a hála és köszönet kifeje
zése a lőcsei Mtrokonoknak a szíves és vendégszerető 
fogadásért. Régi, fényes hagyományok örökösei, hitbuzgó 
apák hitvalló utódai körében tartja a Luther-Társaság 
ezévi közgyűlését. 

Itt, hol egyházunk bölcsökorának emlékei vesznek 
körül, eszményekért élt és szenvedett nemzedékek 
szelleme a genius loci, mely egyházi irodalmunk meg
jelent munkásait megilletheti. 

Az evangélium forrásaiból fakadt eszmények töl
tötték be a megpróbáltatások korában az egyházépítö 
ősök életét, a melyek őket egyúttal nemzeti életünk 
kiépítésének áldozatkész szolgálatára képesítették. 

S van-e evangélikus egyházunknak s van-e a mai 
kornak valamire nagyobb szüksége, mint az eszmények 
áldozatkész szolgálatára ? 

Luther Társaságunk, mely az igehirdetést tudo
mányos és népszerű alakban kívánja terjeszteni, mely 
az evangélium lelkét akarja a közszellembe bevinni, 
vájjon első sorban nem az eszmények áldozatkész kul
tuszát szándékszik-e ezáltal feltámasztani s általa köz
életünket regenerálni? 
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Az egyéni érdekek túltengésének idejében, midőn az 
individualizmus korlátlanságának imádata megszédítette 
az elméket, a keresztyén bit, a felebaráti együvétarto-
zás és emberszeretet szellemét igyekszünk új életre kelteni. 

A mait emlékeire tehát, amelyek itt Lőcsén oly 
gazdagon vannak felhalmozva, valóban reá is szorult 
egyházunk, mert a vallásos érzés s a belőle fakadó 
erények hervadatlan példáit ott lelheti fel. 

Ha azonban a jelenkor vallásos krízisében hiva
tását jól akarja betölteni, nem elegendő, hogy a múltba 
merült tekintettel meddő reminiscenciák ápolásában 
merüljön ki, múlhatatlanul szükséges, hogy az idők 
átalakulásait megértve, a kor mozgató eszméinek irá
nyításában vezető szerepét kivegye. 

Hiszen a modern kultúrélet problémáinak meg
oldása és ellentéteinek kiegyenlítése csak a keresztyén 
erkölcs alapján lehetséges. 

Látjuk, hogy a vagyonmegoszlás és az egyéni 
képességek különbözősége által előidézett egyenlőtlen
ségek s az ezek folytán előálló társadalmi függőségek 
a szelekció törvényén alapulván, épp oly változhatatlan 
természeti szükséget képeznek, mint amilyen kikerül-
hetetlenek a nyomukban támadó ellentétek s a velük 
járó konfliktusok. 

Elméleti s a gyakorlati életből vett bizonyságaink 
vannak arra, hogy nincsen és nem lehet az érdekek 
kiegyeztetésének olyan rendszere, mely a társadalmi 
osztályok összhangját s ezenfelül a jelen és jövendő 
nemzedékek érdekeit haszonelméleti alapon biztosíthatná 
s a nagy összeütközések veszélyeit feltartóztathatná. 

A történelmi kultúrák folytonosságát és a fejlődés 
zavartalanságát csak az Ige kinyilatkoztatásába vetett 
hit, az erősebbnek felelősségérzete egy felsőbb erkölcsi 
hatalommal szemben, a gyengébbnek pedig megnyug
vása egy kiegyenlítő világrendben biztosíthatja s az, ha 
mindkettő, erős és gyenge az istenfélelemben és fele
baráti szeretetben egyesülhet. Ezért a keresztyén világ-
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nézetek minden tényezőjének egymást támogatva kell 
felvenni a keztyüt, amelyet az ősi ellenség, a tagadás 
és gyűlölet szelleme elénk dobott. 

A homousion és a komojnsion vitáira emlékeztető 
balgaság lenne, ka a közös törzsnek hajtásai, a keresz
tyén testvérfelekezeíek belső határvillongásokkal volná
nak elfoglalva akkor, amikor a közös ellenség a falakat, 
Mtünk erős várát ostromolja. 

Mély, életképes és produktív hitélet azonban csak 
a lelkek megnyerésével lehetséges. 

Társaságunk, melynek tanítói hivatását főleg a 
nyomtatott betíi erejével kell szolgálnia, idegen és 
ellenséges eszmeáramlatok erős versenye által nehéz 
feladatoknak van kitéve. 

Szerény keretekben mozog, mert eszközei szeré
nyek, pedig más szélső irányok, amelyek között a kö
zépvonal igazát kell hirdetnie, az egyoldalúságok ter
mészetes vonzó erején kívül, hasonlíthatatlanul nagyobb 
anyagi eszközökkel rendelkeznek. 

Sokan úgy vélik, hogy a protestáns egyházak 
szerepe a lelkek vezetésében, legalább a látszat sze
rint, a múlthoz képest mintha tért vesztett volna. 

Ezt a nézetet tévesnek tartom ugyan, mert hiszen 
a protestáns szellem egyik lényeges eleme, a lélekben 
es igazságban való megigazulás eszméje, egyházaink 
keretein kívül is óriási tért hódított s egy egész eccle-
sia invisibilisszel, egy nagy láthatatlan egyházzal 
gyarapította a hivatalos egyház híveinek számát. Bizo
nyos azonban, hogy a tömegek rohamos érvényesülése 
a társadalmi élet minden terén, csak az erős szerve
zetekkel képviselt irányzatoknak enged sikert és ered
ményt felmutatni. A szervezkedés terén pedig nem 
tartottunk lépést a kor igényeivel. 

Akár a katholikus, akár a szociáldemokrata sajtó
propagandát nézzük, mindenütt a tömegek támogatá
sának központosított és nagy eszközökkel vezetett orga
nizációjával találkozunk. 
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Ha a tét leg'g5'akorlatibb feladatot, a tankönyv
vállalat megindítását s az ifjúsági könyvtárak létesíté
sét tekintjük, mit közgyűléseiűk már évek óta sürget
nek, elkerülketetlennek látom, kogy előbb-utóbb az 
egyház auctoritative léj)jen fel egy olyan irodalmi akció 
leketővé tétele végett, amely tanítói hivatásának mellőz-
hetlen része. 

Kizárólag a hívők spontán áldozatkészségére szá
mítani, nemcsak illuzórius, de talán nem is egészen 
következetes álláspont. 

A feladat a lelkek felébresztése egy irodalmi pro
paganda segítségével. 

Ámde, ha a protestáns öntudat elég erős volna 
arra, hogy képes lenne önként is eleget áldozni, úgy 
az ébresztés munkája se lenne oly sürgősen szük
séges. 

Ne idegenkedjünk e téren a döntő elhatározások
tól, amelyek a cél elérésére egyedül alkalmasak, s 
amelyek ma nemcsak minden anyagi érdekkör, de min
den nagy szellemi mozgalom táborában el vannak fogadva, 
mert idáig egyedül bizonyultak életképeseknek. 

Az eszme már körünkben is felvetődött. 
Megérlelése az idő feladata. 
Tanácskozásaink során az életrevaló, mert meg

oldást követelő kérdések úgyis szakadatlanul felszínre 
kerülnek s megoldásuk fogja a Luther-Társaságnak, 
egyházunk egyik legfontosabb életszervének sorsát el
dönteni. 

Ebben a gyülekezetben is újabb impulzusok támad
hatnak s újabb termékeny csirák fakadhatnak fel. 

Erre a magvető munkánkra kérem Istennek áldá
sát s annak reményében az egybegyűlt egyháztagokat 
tisztelettel üdvözölve, a mai közgyűlést ezennel meg
nyitom. 

Dr. Osztroluczky Miklós 
a Luther-Társaság elnöke. 

Ösvény. I. éyf. 9 



Luther és a zsinat/ 

Úr Isten Kegyelmes Atyánk! Te benned bíztunk 
és bízunk. Téged hívtunk s hívunk segítségül, Téged 
áldunk, magasztalunk most és mindörökké. Ámen. 

Ha valamikor — most igazán szokatlan érzés 
hatja át lelkemet. 

Éppen harminc évvel ezelőtt nyílt meg akadémiánk. 
Éppen harminc évvel ezelőtt léptem a theológiai 

tanári pályára. 
Akkor csak elÖre néztünk: hév vágyak, édes 

remények dagasztották keblünket. Volt jövőnk. 
Ma vágyaink kihűltek, reményeink eltűntek. 
Van multunk s e múltból egy maradt meg csupán: 

a fájó emlékezés. 
Keresem azt az ősz püspököt, akit haló porában 

is áldok. Keresem a mi Gedulynkat, intézetünk édes
atyját. Kinek szíve melegen vert azért az akadémiáért, 
amit ők alkottak, de aminek ma már csak roncsai van
nak meg. 

Keresem az én társaimat. Azokat a szegény, de 
lelkes, eszméknek s eszménynek, eszmékért és esz
ményért élő férfiakat, az evangéliumi szabad ' hit s 
tudomány igazi mártírjait, akik kenyerüket sóval ették 
és mégis a nyomorúságban is boldogok voltak. Kere
sem és nem találom őket. Egytől egyig mind el
hagytak. 

^ Felolvastatott a pozsonyi theol. akadémia évnyitó ünnepélyén 
1912 szeptember 11-én. 
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Magam maradtam itt egy-két hű tanítványommal 
hírmondónak, a letűnt keserves, küzdelmes és mégis 
szép korból. 

Emlékezzem? Merengjek a múlton? A 30 év erre 
intene és én mégsem emlékezem. A múltnak elég egy 
hálás pillanat, egy mélységes sóhajtás, csendben tova-
szálló áldás. A jelen és jövő mi magunkra számit. 
Ki az eke szarvára vetette kezét, ne hátra, hanem 
mindig csak előre nézzen. S most az a pillanat, amikor 
mindnyájunknak csak előre kell néznünk, mert nagy, 
mondhatnám korszakos idő küszöbén, fordulópont előtt 
állunk. 

Közeledik a reformáció 400-ados emlékünnepe. 
Minden ajkon a nagy kérdés : hogyan, mivel ünne

peljük meg azt? 
S a kérdésre száz meg száz más feleletet adnak. 
Ne gondolja senki, hogy én is egy újabb felelettel 

s tervvel állok elő. 
A részletalkotások — bármily jelentősek legyenek 

is — engem egy ilyen nagy fordulónál! nem érde
kelnek. 

A reformáció nem részletkérdéseket, hanem egy 
nagy, egy egész életre kiható kérdést oldott meg. 

A reformáció nem az egyház egyik-másik intéz
ményét, hanem magát az egyházat reformálta. 

A reformáció az egyháznak életelvében való újjá
születése volt. 

A reformáció feltámasztotta Krisztust és Krisztussal 
megölte és eltemette Mózest. 

Igen, — a reformációnak ez az alapténye, ebben 
van világraszóló nagy jelentősége. Isten kegyelnie 
Krisztusban, élő hit a szívben, szabadság s szeretet 
mindenben. 

Aki ezt nekem nem hiszi el, higyje el Luthernek. 
Mert Luthert idézem, mikor azt mondom, hogy a 

reformáció egyházában Mózes meghalt — és Krisztus 
eltemette. Amint az írás is állítja— V. Móz. 34., 6. — 

2* 



20 DE. MA8ZNYIK ESDEE 

„Az Úr maga temette el őt s ember nem találta meg 
sírját". 

A zsidóknak van Mózesük, nekünk nincs. A zsidók
nak Mózest s az ő székében üiőket kell kallgatniok, 
nekünk csak egy jíesterünk és Urunk van: a Krisztas. 
aki szellem. (II. Kor. 3., 17.) 

Mi Mózestól egyetlen betűt sem fogadunk el. Mert 
ka csak egy betűt is el kellene fogadnunk, úgy köte
lesek volnánk Pál apostol szerint (Gal. 5., 3.), az egész 
Mózest megtartani. „Akkor — amint Luther mondja 
— „a törvény egész igáját nyakunkba kellene vennünk 
s hordoznunk, akkor tisztára zsidókká kellene lennünk". 

Mi hát a reformáció ? Semmi más, mint elvi szakí
tás Mózessel, avagy hogy kép nélkül szóljak: minden 
külső, emberi s épp azért múló jelentőségű törvénynyel, 
hagyományos tételekkel és elvi egyesülés a Krisztussal 
avagy, hogy kép nélkül szóijak, a tökéletes benső 
isteni s épp azért örök élet erejével: a kegyelem ki
apadhatatlan forrásával. Ingyen való kegyelemből, egye
dül hit által! Ez az evangélium, ez a mi igazságunk, 
ez a mi örökségünk. Ezt valljuk és tartjuk. Ebből kell 
élnünk, megélnünk és örökké élnünk. 

Aki ezt az örökséget megveti avagy eltékozolja, 
az megöli és eltemeti Krisztust s vele együtt az evan
gélikus egyházat. 

Ma ez a veszedelem fenyeget bennünket. Azért 
eljött a szólásnak ideje. 

Mindenütt Mózest keltegetik, élesztgetik fel sír
jából és — temetik Krisztust. Mindenütt a törvényt, 
a betűt, az emberi tételeket prédikálják, és pusztítják 
az élő hitet s vele a hívő lelkek szabadságát. Mindenütt 
a Mózes nehéz igáját kovácsolják — s megvetik a 
Krisztus gyönyörűséges terhét és könnyű igáját. 

Beletúluiik a hagyományok mérhetlen tengerébe, 
a paragrafusokba és az életosztó egyetlen isteni hagyo
mány, a mi legdrágább örökségünk: az evangélium 
veszendőbe mégyen. 

vÁ^^ 
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Hogyan ünnepeljük a reformáció 400-a,dos emiék-
tinnepét ? 

Az én feleletem: szülessünk újjá evangélikus egy-
Mzunk eredeti és egyedüli, üdvösséges és üdvözítő 
élete elvében; az élő, megigazító Krisztusi hitben 
s szellemben. 

Ha valamikor^ most kell ezt hangoztatnunk, mi
kor újból zsinatra készülünk, mikor megint csak a 
hagyományos emberi téteiek sokaságát szándékozunk 
megszaporítani: a kegyelem egyházát a jog egyházává 
még jobban átformálni. 

Zsinat] Szeretném felvetni a kérdést, ha egy
általán van-e nekünk szükségünk zsinatra? 

A zsinatok — ez a történeJem tanulsága — 
inkább átok, mintsem áldás volt az egyházra s em
beriségre. Alig van emberi intézmény, amelyhez annyi 
szennyfolt, sőt vér tapadna, mint épp a zsinatokhoz. 

Luther nem volt barátja a zsinatnak. 0 a zsina
tokat jobbára Kajafás, Pilátus és Heródes-zsinatoknak , 
minősítette, ahol (Apóst. csel. 4, 27.) rendszerint: U| 
„Convenerunt in unum adversus Dominum; azaz tana-
csőt ültek Isten és az ö Krisztusa ellen (II. Zsolt. 2.) 
ott feszítették és temették el — úgymond — Krisztust, 
ott tették meg Krisztus helyett az egyház fejének a 
pápát, ott tapodták meg lábaikkal a Szentírást s az 
evangéliumot, ott kárhoztatták el a szentség két színét, 
a házasságot stb.". 

Csakis öt zsinatot ítél meg kedvezőbb szempont
ból s ezek az első, vagyis az apostoli, továbbá a niceai, 
a konstantinápolyi, az efezusi és a chalcedoni zsinatok. 
De Mtelvi szempontból ezeknek sem tulajdonít semmi 
különös jelentőséget, mert szerinte az a közfelfogás, 
hagy a zsinatnak elsőrendii célja a dogmaalkotás s 
hozzá olyanformán, hogy aki annak dekrétumait nem 
taríja meg, az éppenséggel nem üdvözülhet, mivelhogy 
a zsinat mestere, a Szentlélek iránt tanúsít engedet
lenséget, e felfogás — úgymond — alapjában téves. 

I 
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1 

I 

Ellenkezőleg: Luther sarkalatos tételként állítja 
fel és be is bizonyítja, bogy a zsinatnak nincs is joga 
és hatalma arra, hogy új hitciJcJceket állítson fel, nincs 
még az esetben sem, ha a Szentlélek van vele. Nem 
ok nélkül emeli ki ezt, mert hiszen a Szentírás szerint 
(Apóst. Csel. 15., 28.) az apostolok épp azzal dicse
kedtek, hogy az ö határozatuk egyszersmind a Szent
léleknek határozata, ilyen formán vezetvén azt be: 
„Tetszett a Szentléleknek és nekünk, hogy egyéb ter
het ne vetnénk reátok, hanem e szükséges dolgokat 
t. i. hogy megtartóztassátok magatokat a bálványáldo-
zattól, a vérnek ételétől, a fúlva holt állattól és a 
paráznaságtól.* 

Hát — kérdi Luther — hitcikkek ezek? Hiszen, 
ha e határozathoz kellene magunkat tartanunk, akkor 
a zsidók lennének a mi mestereink nemcsak az egyház
ban, hanem a kon}?hában is. Vért és fúlva holt állat-
húst ne együnk! Szent Isten, mely nyomorult keresz
tyénekké válnánk, ha csak e két pontot kellene is meg-
tartammk. Hisz akkor a fejedelmeknek, uraknak, pol
gároknak, parasztoknak le kellene mondaniok a liba-, 
őz-, szarvas- és disznohúsevésröl, sőt a polgárok s 
parasztok veres hurkát (Rotwurstot) és véreshurkát 
(Blutwurstot) sem ehetnének. S ki enné meg a nyulat, 
vadkacsát stb.! ? 

S megtartják talán a Szentlélek és az apostolok 
e határozatát a Szentlélek és az apostolok helyettesei 
és utódai: a pápa és papok? 

De ha már az apostoli zsinat tekintélye is ily 
gyenge lábon áll, mit szóljunk a többi zsinatról s egy
általán mire jó -akkor a zsinat? 

Luther erre is megfelel. 
A zsinat arra jó, hogy megerősítse és megvédje az 

örök. és változhatatlan hitigazságokat minden emberi 
támadás és elhomályosítás ellen. 

Ezt tette az apostoli zsinat is. Ott is arról volt 
szó voltaképen, hogy ki uralkodjék a keresztyén egy-
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házban: Mózes-e vagy Kjisztus, a törvény és hagyo
mány-e, avagy a kegyelem és a hit ? S ott is ott voltak 
az orthodcxok, a zsidóskodó keresztyének, élükön Jakab
bal és a modernek, élükön Pállal, sőt ott voltak a 
közvetítő, de elvben inkább a modem Pál felé hajló ele
mek, élükön Péterrel. Hosszú és heves vita folyt köz
tük. Jakab nem engedett Mózesből, a törvényből s hagyo
mányból, Pál meg még úgy sem engedett a Krisztus
ból, az evangélium szabadságából (Gal. 2., 5., 6.) és 
végre is győzött Péter szerencsés — valóban a Szent 
lélektől sugallt — közvetítő formulája, mely határo
zottan megerősíti és megvédi az örök hitigazságot, 
kijelentvén, hog}^: Isten a hit által tisztítja meg a szí
veket s hogy épp azért istenkísértés a tanítványok nya
kába oly igát vetni, amelyet sem a mi atyáink, sem mi 
el nem hordozhattunk, kijelenti, hogy mi mindnyájan 
egyedül az TJr Jézus Krisztus kegyelme által tartatunk 
meg. (Apóst. Csel. 15., 7—11.) 

És levették a törvény igájának terhét a tanítvá
nyok nyakáról — eltemették Mózest, Krisztus által. 

Ez volt az evangélium győzedelme. Amit aztán — 
főként Jakab kívánságára még tettek — az a határozat 
már nem a hit, hanem a hit által munkás szeretet dolga 
volt. A szeretet parancsolta ugyanis, hogy átmenetileg, 
a botránkozások kikerülése végett a pogányokból lett 
keresztyének testvéri szeretetből a Mózes törvényéből 
némi terhet önként vállaljanak még magukra. E teher 
ama négy pont, amely a bálványáldozat, a vér, a foj
tott állat evéséről és a paráznaságról szól; de hozzá
tették, hogy ezt se mint terhet vegyék magukra, hanem 
csak mint az idő szerint szükséges dolgot. No de — 
mondja Luther — ha a teher többé nem teher, eMsel-
hetjük azt s ha a törvény többé nem törvény, meg
tarthatjuk azt épp úgy, mint ahogy a tízparancsolatot 
tartjuk. Hiszen a beteg és tévelygő emberekkel szem
ben (s ilyenek voltak szerinte Jakab és követői, a 
zsidóskodó keresztyének) türelmeseknek kell lennünk, 
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aminthogy a részeg ember elöl még a terheskocsi is 
kitér. 

De valamint az apostoli, épp úgy a niceai, konstanti
nápolyi, efezusi, clLalcedoni zsinatok sem állitottak fel 
semmiféle új hitcikket, hanem csak megerősítették és 
megvédték az örök evangéliumi hitigazságokat, neveze
tesen : a niceai Krisztus istenségét, a konstantinápolyi 
a Szentlélek istenségét, az efezusi Krisztus személye 
egységét, a chalcedoni Krisztus kettős természetét. 

Ebből foly tehát, hogy a hit dolgában zsinatra 
szükség nincs. A hit igazsága örök, egy és ugyanaz. 
Amit elődeink, azt tartjuk mi is: ..Megigazíttatunk a 
törvény cselekedetei nélkül Isten ingyen való kegyelmé
ből a Jézus Krisztus hite által." 

Ez a bűnös ember szívbéli s épp azért üdvözítő 
hite. Ez az evangélium. 

Sőt ebből következik, hogy a zsinatnak egyenesen 
kötelessége a Szent írás és az őskeresztyén hit alap
ján minden új hitcücket elvetni és elkárhoztatni és tilta
kozni minden oly teher ellen, a melylyel az élÖ hit igaz
ságát elnyomni, a lelkiismeret és tudomány szabadságát 
korlátozni akarnák. 

A keresztyéa ember Istenben szabad mindennel 
szemben, ami nem Isten vagy Istennek igéje. Szabad — 
jól jegyezzük meg — nemcsak a pápával és zsina
tokkai, hanem még magával a Szentírással szemben is. 

Mint a szó igazi értelmében vett lutheránus theoló-
gus, mint a mi nagy Lutherunknak hű követője mon
dom ezt. 

Luthernek, mint tudós theológusnak ugyanis for
mális ismert elve: Ex causis dicendis cumenda est 
intelligentia dictorum (De concilicis), vagy — amint 
ezt már a wormsi birodalmi gyűlésen mondott nagy 
beszédében is kijelentette — a józan ész. Éppen azért 
sarkalatos követelmény szerinte, hogy a Szentírást, mint 
az isteni kijelentés történeti okmányát, mint materiális 
ismeretforrást ne csak meleg, hívő szívvel, hanem oko-
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san, nyíit szemmel, kellő tudományos ismeretekkel 
felszerelve olvassak s gondosan elkülönítsük a causa 
dicenda-k alapján abban azt, ami örök isteni s épp 
azért változhatatlan eiem, vagyis Ige, attól, ami múló 
emberi s épp azért változásnak alávetett, mondjuk 
korszerű elem, vagyis emberi hagyomány. 

Ezt megtette Luther, hogy más példát ne is említ
sek, épp az apostoli zsinatról szóló tudósítás tárgyalá
sánál is. A zsinatokról szóló müvében ugyanis, amint 
megállapítja, hogy amit Péter mondott, az az örök 
Ige, ugyanúgy megállapítja azt is. hogy amit Jakab 
követelt, az már csak korszükséglet, csak emberi hagyo
mány. Csakis egy pontra nézve tett kivételt s — ez 
a Jakab-féle rendelet négy pontja közül a paráznaság, 
mert — úgymond — ennek tilalma Isten igéjében, a 
tízparancsolatban is benne foglaltatván, múló kortörté
neti elemnek még sem tekinthető. Es ezt nem állítja 
csak úgy találomra, hanem előadja azon okokat is, 
amik érthetővé teszik a dolgot, mert hát: „Ex causis 
dicendis snmenda est intelligentia dictorum!" „Ne gon
dolja — úgymond — senki, hogy a paráznaság tilalma, 
mivelhogy szintén a negyedik pont között foglal helyet, 
ma már a más hárommal együtt szintén érvénytelen, 
bár a pápa udvarában 20 év előtt praxissá vált a 
paráznaság szabados üzelme, azon jelszó alapján, hogy: 
Natura petit exitum. Nem! A paráznaság csupán azért 
került a negyedik pont közé, mert azt a pogányok nem 
is tekintették bűnnek, mivelhogy ők azt épp oly termé
szetes dolognak tekintették, mint a véreshurka evését. 
Hiszen tudjuk, hogy épp Augusztus császár idejében a 
római férfiak már nem is akartak megházasodni. Tör
vénynyel kellett őket házasságra kényszeríteni. Ezért 
kellett őket kioktatni, hogy a paráznaságtól, még ha 
a felsőség nem parancsolna is rájuk, óvakodniok kell, 

íme a tudós, a tudomány szabadságát még a 
Szentírás hagyományos részével szemben is érvényesítő 
theológus mintaképe! Azért hangsúlyozza, hogy a zsi-

'ü 
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natnak az örök hitigazság megerősítése és védelme mel
lett másik eminens kötelessége megerősítem és védeni 
a keresztyén hívők lelkiismereti és tudományos sza
badságát. 

De nincs joga s hatalma a zsinatnak új jó cseleke
deteket sem megparancsolni, mert mi jó cselekedet is 
lehetne az, amit maga a Szentírás meg nem paran
csolna s ami az egy jó cselekedetben, a szeretetben 
benn nem foglaltatnék? Hiszen a szeretet minden pa
rancsolat betöltése. (Gal. 5., 14., Máté 5., 44.) 

Joga és hatalma, sőt kötelessége azonban a zsi
natnak a szeretettel ellenkező gonosz cselekedeteknek 
a Szentírás alapján és az egyház ősi gyakorlata sze
rint való elkárhoztatása és az egyházi személyek, a 
püspökök és a diakonok különféle loüneinek megfenyí-
tése, mert azok a keresztyén hitet veszélyeztetik és a 
keresztyén életben botránkozást szülnek. S e pontnál 
szerinte nem csupán a nyilvánvaló nagy bűnökre kell 
gondolnunk, miket maga a Szentírás is kárhoztat, 
sőt a világi felsőség is büntet, hanem azokra a szép, 
finom bűnökre is, amiket a különcködő új szentek talál
tak ki, akik „az istentisztelet képét mutatják, de annak 
erejét megtagadják" (II. Tim. 3., 5.), extraruhában jár
nak, extramód étkeznek, böjtölnek s új istentiszteleti 
módokat gondolnak ki, de akiknél egy közönséges 
csizmadia is különb keresztyén. Ezek — úgymond — 
voltakép az Ördög fajzatja, mert az Ördög, ha meg
akarja ejteni a keresztyéneket, akkor barátcsuhát ölt 
magára. 

Nincs joga és hatalma továbbá a zsinatnak arra 
sem, hogy a keresztyéneket új ceremóniákkal terhelje 
s ha mégis tenné, azokra nézve az Apostol mondása 
érvényes: „Hoc genus liberas habét observationes!" 
Krisztus csak két ceremóniával terhelte meg tanítvá
nyait t. i. a keresztséggel és úrvacsorával s azok sem 
teher, hanem merő vigasztalás és kegyelem, amint 
maga mondja: „Az én igám gyönyörűséges és az én 
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terliem könnyű". (Mat. 11., 30). Sőt kötelessége a zsi
natnak az ily új ceremóniák elkárhoztatása, mivelhogy 
azokat Isten nem rendelte el. 

De arra sincs joga és hatalma a zsinatnak, hogy 
a világi hatalom jogkörébe s kormányzatába avatkozzék. 
Mert Pál apostol azt mondja, hogy: „Aki Istent a lel
kiekben akarja szolgálni, az nem elegyíti magát az 
élet szorgalmatosságaiba". Sőt épp ellenkezőleg az a 
kötelessége a zsinatnak, hogy az efajta új jogtételeket 
a Szentírás alapján elkárhoztassa. 

Nincs joga végre a zsinatnak oly szabályokat, 
avagy dekrétumokat sem alkotni, amik semmi egyébre 
sem jók, csupán a zsarnokság, vagyis a püspökök ön
kényes hatalmainak erősítésére, hogy mindenki reszkes
sen tőlük és engedelmeskedjék nekik. Ellenkezőleg az 
ily intézkedéseket el kell kárhoztatni a Szentírás alap
ján, amely azt mondja: „Ne uralkodjatok a népen" 
(I. Pet. 5.,3,, vagy Luk. 22., 26.) „Ti pedig nem. íigy, 
hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a 
legkisebb és aki fő, olyan legyen, mint aki szolgál". 

Hanem igenis van hatalma a zsinatnak arra, hogy 
egy s más intézkedést tegyen, nevezetesen nem olyat, 
ami a püspökök zsarnokságát növeli, hanem ami a 
népre nézve szükséges és hasznos és a jó rendnek 
biztosítéka. Közelebb az istentisztelet rendjét, módját 
megállapítani stb., hogy mindenek ékesen s jó rendben 
folyjanak (I. Kor. 14., 40). Szóval amik az egyház 
fennmaradása szempontjából nélkülözhetetlenek. De itt 
is megjegyzendő, hogy ez intézkedéseknek nem szabad 
tekerként a hívekre nehezedniök. Aki nem alkalmazko
dik azokhoz, nem követ el bűnt, mert azok az ő javát, 
nem a püspökét célozzák. Az Isten nem tudakozik az 
után, hogy ki hol, mely gyülekezetben akar megjelenni. 

Ezek Luther nézetei a zsinatról. Látnivaló, hogy 
Luther a zsinatoknak nem tulajdonít valami nagy jelen
tőséget, mert szerinte inkább rontottak azok, mintsem 
javítottak az egyház sorsán, állapotán. Sőt annyira 
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megy, liogy kimondja, miszeriüt a lelkésznek és tanító
nak (a szülőkről nem is szólva) több hatalmuk van a 
maguk körében, mint a zsinatnak az egyházban. 

S ugyan honnét nála a zsinatoknak ez a leki
csinylése ? 

Erre is megfelelhetünk. Onnét, mert tudta, hogy 
a zsinatok mindég valamely külön {pápás, tartományi, 
vagy hitvallásos, felekezeti) egyház dolgaival bíbelődtek, 
az ö lelke előtt pedig mindig az egyedül igaz, egy és 
szent egyetemes keresztyén egyház képe és eszménye 
lebegett. 

Igen, az ö lelke, hite odatapadt ahhoz az egyház
hoz, amelynek feje maga a Krisztus s tagjai az ö igazi 
hívei: a Krisztus teste, a Krisztus népe. Ez egyház
nak pedig nincsen külső, látható szervezete; ennek csak 
ismertető jegyei vannak. 

Ez az egyház nincs itt vagy ott, hanem mindenütt 
(még a pápaság és a török alatt is), ahol „Isten igéjét 
hirdetik, ahol a szentségeket (keresztség és úrvacsora) 
szolgáltatják, ahol a kulcsok hatalmát gyakorolják, ahol 
rendes igehirdető s lelkipásztori hivatal, ahol ima, ének, 
kereszt és üldözés vagyon. 

Ez egyház szolgálatában állott ö s bizony-bizony 
mi is csak addig vagyunk s leszünk a szó igaz értel
mében vett lutheránusok — helyesebben evangéliku
sok — amig a mi külön, történetileg szervezett hit
vallásos felekezeti egyházunkban az egy és szent egye
temes keresztyén egyház szolgálatára szenteljük ma
gunkat. 

Éppen azért egyházunkban minden lépésünknél, 
minden intézkedésünknél, közelebb zsinati munkánknál 
is e láthatatlan egyház eszméjével és annak követel
ményeivel kell számot vetnünk s csak azt tennünk, 
csak olyat alkotnunk, ami ennek eszményétől nem el
távolít, hanem ahhoz mind közelebb viszen. 

Ma zsinat előtt állunk. Minden valószínűség szerint 
a jövő év tavaszán zsinatunk össze is ül. 
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Fontos Jépés. Az előzetes kérdések egész özöne 
merül fel megtételénél. Szá«!oltunk-e velük? Meg-
hánytuk-vetettük-e eléggé valamennyit? Alig Mszem. 
Nekem úgy tetszik, kissé elsiettük s elvétettük a dol
got. Mely érdekekből? Isten a megmondhatója. Én csak 
sejtem. 

Magát a fökérdést, liogy egyáltalán van-e szükség 
a zsinatra? — azt sem látom eléggé megokolva. Nem 
látom főként, ha kezembe veszem azt az ú. n. zsinati 
előmunkálatot, amelyet épp a napokbaii küldtek szét s 
amely az én kezembe is eljutott s amely legfőbb indító 
oka annak, hogy a zsinat kérdéséhez hozzászólok. 

E munkálat már első tekintetre is azt a benyo
mást teszi rám, hogy csak toldozás, foltozás — vagy 
mondjuk így: sok (jobbára aprólékos dolgokban) javít
gatás. Az elvi s legfontosabb kérdésekben azonban 
eszmei szempontból tisztázott álláspontot alig alig, ha
nem zavart és ellentmondást, azt eleget látok benne. 

Nem lehet itt célom a munkálat részleteinek a 
bírálata. De nem állhatom meg, hogy reá ne mu
tassak annak egy s más fontos hiányára és tévedésére 
abban a szellemben, amely Lutherünk iméut ismerte
tett fejtegetéseiből világít felénk. 

Dr. Ma-sznyik Endre. 



A könyvek jelentősége. 

Az írott szónak az emberi művelődés történeté
ben nagy jelentősége van. Mikor évezredekkel ezelőtt 
élt népek kultúráját kutatjuk, akkor a nagy ismeret
lenségben, az írott betű a sötétség folytonosságát meg
szakító fény vonal, a teleírt lap már pislogó mécs, a 
könyv pedig tüzlángú fáklya. Ezek világítják meg az 
emberi művelődés homályait. 

Évezredekkel ezelőtt Ninive falainál, datolya-pál
mák és olajfák árnyékában, kicsiny asszír gyerekek 
cserépdarabokra karcolgatták cik-cakos jeleiket. Tanító
mesterük kivetett-e a cserépdarabokat az iskola mögé. 
De évezredek múlva jönnek a tudósok, kiássák az el
temetett iskolás füzeteket, megtisztítják nagy idők porá
tól s a múzeumok féitett kincsei közé helyezik. Baby-
lonia romjai között évezredes cserépdarabokat talált a 
kutató. Az egyiken gavallér fiú írását olvassuk, ki 
otthonról pénzt kér s komolyan megígéri, hogy a pénz 
vétele után azonnal imádkozik apjáért. Egy másik egy 
asszony levelét őrzi meg, melyben táborban élő férjét 
gyermekei hogylétéről értesíti s kicsinyes dolgokban 
tanácsát kéri. Csupa semmis történet, mely értéket 
nem tartalmától, hanem régiségétől nyer. De mind
egyik a tudományos következtetés s képzetalkotás 
hosszú sorozatát tárja fel előttünk. Hogy mást ne 
mondjunk, az írásmódból, a kérdések igénytelenségé
ből következtetést vonunk az akkori műveltségre, a 
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közlekedési eszközök tökéletességére. Összeszedegetjük 
az elszórt vonásokat s megalkotjuk belőlük az akkori 
ember életmódját s az évezredekkel ezelőtt letűnt tör
ténelmi kornak a képét. Pedig az csak nékány betű, 
egy hitvány cserépdarab, mit a kutató emberkéz fel
vet a művelődés országútjára. Mennyivel nagyobb a 
könyvek jelentősége. 

I. Sargina, Agádé királya, Krisztus előtt 2500 
évvel Uruk városában könyvtárt alapított, miért is ezt 
a helyet „könyvek városának" nevezték. Összegyűj
tötte a régi könyveket, újakat Íratott, sőt idegen nyel
ven írt munkákat is lefordíttatott. Híre ment a könyvek 
városának s Assurbaoipal assziriai király másolatot 
készíttetett a könyvekről. Mikor aztán uruk városát 
elpusztította a tűz, akkor ezek a másolatok megőrizték 
a régi kultúra maradványait. Maga a könyv csak hala-
vány rajza az élet valóságainak. Ezek a könyvek az 
élet másolatainak voltak másolatai és mégis mindegyik 
tűzlángú fáklya, mely bevilágít évezredek sötétségébe 
s megmutatja rég megsemmisült népek kultúráját s 
az emberiség fejlődésének országútját. 

Az egyetemes kulturális jelentőség mellett a köny
veknek nagy nemzeti jelentősége is van. A könyv 
mutatja a nemzet fejlődésének irányát s mint mértföid-
jelző cövekeket lerakja századok tanulságait. A faj
szeretetnek, az ősi hagyománynak, a nemzeti öntudat
nak leghatalmasabb tényezője a könyv. Az emberiség 
különféle tagoltságában ez őrzi meg az önálló lét leg
erősebb biztosítékát: a nemzeti műveltséget. 

A nemzeti műveltség kisagárzik abból az anya
földből, melyen járunk; ott rezeg a levegőben, melyet 
belélekzünk; ételünkkel, italunkkal beleolvad a vérünkbe 
s lüktet a szívünk dobogásában. Ott van anyanyelvünk 
gazdagságában, melynek alakulása, minden fordulata, 
kifejezéseinek erőteljessége, egy sokat szenvedett év
ezredes nép léleknemességét érezteti. Mint az idők 
lelke megszólal a történelem hagyományaiban. Meg-
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szólít, mikor a rónák mezőit járjuk s ránk kiált a 
sziklabérc visszhangjában. De mindez még csak han
gulat, elmosódó sejtés, foszlányokra szakadozó emlék. 
Erős gerincű nemzeti műveltséggé csak akkor tömörül, 
ha az érzés- és hangulathuUámokat öntudatos faji gon
dolkodás belesimítja a világnézet medrébe s egyesíti, 
megörökíti azokat a nemzet irodalmában. Nemzeti iro
dalom nélkül nemzet nem élhet. Ez az éltető levegő, 
mely nagyranöveli erényeit s megőrzi sajátosságait. 
Boldog az a nép, melynek van lelkéből sarjadt iro
dalma, melyben a honszerelem és művészi ihJettség a 
nemzet igaz ideáiját megteremtették. Es boldog, mikor 
ráteszi arra a könyvre kezét és azt mondhatja: ez az 
enyém, ebben az én lelkem szólal meg; ez én vagyok; 
századok letörölhetik egyik-másik saiátosságomat, csen
des idők elhomályosíthatják ezt vagy azt a jellem
vonásomat, de ebben az igazi vagyok, ebbea a régi 
,.én''' vagyok i . . . És mikor csöndes, altató századok
ban a nemzet fenntartó erői elernyednek, ezek a köny
vek prófétákká lesznek s visszaadják a nemzetet ön
magának. 

Bizonyságképen az egész magyar irodalomra hivat-
kozumk, mely mindig egygyéforrott a politikai élet ala
kulásával. A politikai tespedés nálunk átmeneti jellegű. 
Állandósága által nemzeti szerencsétlenséggé akkor 
lesz, mikor a költők elnémulásával az irodalom nemzeti 
jellemvonása is eiszínteleiiedik. Az ébredés az ö ébre
désükkel kezdődik. Mikor a költészet, irodalom, idegen 

I \ minták mellett megtalálja a történelem, a népélet kin
csesházát, s a magyar tárgyba beleönti magyar lel
kének faj szeretetét, akkor biztosra vehetjük, hogy a 
történelem néhány lappal odább politikai átalakulásról, 
a nemzeti elem megerősödéséről beszél. Az irodalom 
és a politikai fejlődés között ok és okozati viszony 
áll fenn. A gárdisták becsületes kard- és tollforgató 
népe nélkül alig kéuyszerítette volna ki a felébredő 
nemzeti öntudat az 1790-iki reakcionárius országgyű-
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lést. Bessenyei Pontyija, Gvadányi Zajtay Istvánja 
dacára parlagias darabosság-uknak, tényezői egy nagy 
átalakulásnak. Katona Bánk bánja hooiokba temetett 
drágakő. De mikor a nemzet megismerte a tragédiá
ban saját tragédiáját, mikor megértette Tiborc pana
szában a saját évszázados keservét, akkor a homokból 
kiemelt drágakő beragyogta a nemzet szellemének 
jövendő gazdagságát. x4vagy kicsoda tudja kimutatni 
Kisfaludy, Vörösmarty, Petőfi, Tompa, Arany hatását 
a nemzeti öntudatra s a politikai viszonyok fejlődé
sére? . . . A politikai életnek s az irodalomnak egy
formán tényezője mindegyik. Könyveik cselekedetekké 
lettek s mint építőkövek beleilleszkedtek a szabad 
Magyarország épületébe. A modern Magyarország meg
építésében az oroszlánrész azé a daloló, könyvíró nem
zetségé, mely a nemzeti köztudat megteremtésének 
munkáját becsülettel elvégezte s csak a kikényszerí-
tett eredmény törvénybefoglalását s a tetőzet felraká
sát tette az államférfiak feladatává. 

A könyvek nagy nemzeti jelentősége nemcsak a 
múlté, hanem örök ifiöké. Kemzeti érzésre minden idő
nek szüksége van. Az összetartozás érzetét, az erős 
fajszerefetet mindig a könyvek munkálják. A nemzeti
műveltség jelentősége még emelkedik nálunk, hol az 
idegen nemzetiségek közé ékelt magyar faj uralmát 
nem a számbeli és vagyonbeli arány, hanem csakis a 
műveltség ereje és határozott nemzeti jellemvonása biz
tosítja. Csak addig vagyunk uralkodó és vezető nép e 
hazában, míg megvédelmezzük szellemi vezető szere
pünket s annak irányító hatását a nemzet társadal
mának minden megnyilatkozásában biztosítjuk. 

De különben is nemzeti érdek, hogy a könyvek 
a nép szélesebb rétegeiben terjedjenek. A könyv a 
sajátos nemzeti műveltség mellett általános műveltséget 
ad s ezzel együtt biztosítja a üép jövendő fejlődésé
nek eszközeit. Azok a politikai írók, kik öntudatos 
tervezet szerint vezetik a népet, erre nagy súlyt helyez-' 

ösvény. I. évf, 3 
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nek. És mégis a kultúrát csináló németek legjobb 
morálstatisztikusa keserűen panaszolja, hogy Scbmoller 
megtudja állapítani a porosz markaállományt 1802— 
1867-ig és Meitzeo összeállítja a mezőgazdasági viszo
nyok képét Mven az utolsó legelésző bárányig, de a 
nép könyvolvasására s mííveltségének terjedésére nézve 
meg kell elégedni azzal a szegényes adattal, bogy 
Németországban fejenként 1 márka esik könyvszer
zésre. 

Ami ezen a téren történt, az az utolsó évtize
dek munkája. A múlt század vette észre, hogy mikor 
a megjelenő könyvek számát, irányzatát figyeli, kezét 
a kor ütőerén tartja s a külső jelekben annak szellemi 
életét ismeri meg. A számok váltakozása nem a szeszé
lyes véletlen játéka, hanem a nép lelki kívánságának 
s az egész kor szellemi irányzatának kifejezője. Az a 
hullámvonal, mely majd magasra emelkedik, majd 
ismét a mélybe szökken, a közönség ízlésének jelképes 
rajza. Ha meg akarjuk ismerni valamely korszak ural
kodó áramlatát s a történelem által letíízött határ
cövekek közötti részt szellemi tartalommal akarjuk meg
tölteni, akkor kutassuk ki, mit és mennyit olvasott az 
a korszak. 

Sokszor asonban a kor gondolkodásának zené
jébe egy-egy idegen hang csendül bele. Egy különös 
fájó kiáltás, ami idegenül sérti annak a nemzedéknek 
a fülét. A még csak igérő szürke jövő zűrzavarából 
ideszakadt éles sikoltás az, melyről még senkise tudja, 
hogy harmóniaija símul-e, avagy pedig mint száműzött 
lázongó megnyngvás nélkül bujdokol tovább. Könyv ez 
is. De a kor ismertető bélyege mellett ott van rajta 
egy közeledő jobb idő jele. Egy tisztább élet lehellete. 
Feltárj társadalmi élet tisztaságát veszélyeztető 
erkölcsi romlást, leszaggatja a társadalmi hazugság 
szépség-tapaszait, megmutatja a titkolt fekélyeket és 
egy tisztább életnek egyengeti útját. Ilyenkor a könyv 
olyan, mint a viharszél útjába eső tűzcsóva. Egy 
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eiőbbrejáró lelkéből fellángol s a régi lomon üszkös 
utat perzsel egy szebb élet mesgyéjéig. Es mikor oda
érkezik azt mondja : ez volt a célom! . . . a mesgy én 
túl nem pusztítok, hanem melegítek és világítok! . . . 

Minden társadalmi átaíaku]ásnál a könyvek vég
zik a reformáló munkát. Ezek az új eszmék hordozói 
s a régi romjain az új élet megteremtői. Az elkopta
tott köznapi szólás: „korszakalkotó mű", a maga ere
deti jelentésébeii mély értelmet és igazságot fejez ki. 
Ezek az igazi könyvek: az emberiség nevelői, nemes 
életre tanító mesterei. Minél tovább olvassuk, annál 
jobban elfelejtjük az írót s a könyvből kiáradó nagy 
igazságuk beszédjét hallgatjuk. 

A könyvnek ezenkívül óriási jelentősége van az 
egyes ember életében. 

A lélekben különféle tehetségek szunnyadnak. A 
mindennapi élet, a kisebb sugarú munkakörre szorít
kozó élethivatás pedig a képességeknek csak egy részét 
foglalkoztatja. A többi, foglalkoztatás hiányában, lassan
ként elsorvad. A modern embert sötét árnyékként követi 
a lelki egyoldalúság. 

Becsüljük meg a könyveket! Az ember tehetségeit 
ez segít összhangzatosan kifejleszteni. A lélek har
móniáját megóvja s az élet egyoldalúságai ellen meg
védelmez, így lesz a könyv az embernevelés hatalmas 
eszköze. 

A könyv biztosítja az ember általános műveltsé
gét. Barátaink száma rendesen sokkal kisebb, mint 
gondolnánk. Az élet nehéz, s az igazi baráti érzés 
nemcsak rokon lelket, hanem sok időt és ápolást igé
nyel. Ha találunk is egyet vagy kettőt ismerőseink 
között, kiket barátként szeretünk, vájjon megtaláljuk-e 
lelkükben az ismereteknek sokat magához ölelő álta
lános műveltségét, melyre az embernek oly nagy szük
sége van? Nem beszélgetünk-e mindig orvossal, min
dig jogászszal, mindig pénzemberrel, : csak orvos
sal, csak jogásszal, csak pénzemberrel? És lehetséges, 
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hogy velük beszélgetve egyikkel sem beszélünk, hanem 
osak egy ügyesen öltözködő, jól gondozott szalonem
berrel, aki sokat beszél ugyan, de csak keveset mond. 
Mi hasznod van akkor belőlük? 

Keressünk azért jó barátokat a könyvek között. 
Ott mindent megtalálhatunk: orvost, jogászt, pénz
embert. Kikereshetjük magunknak a legkitűnőbbeket és 
akkor beszélhetünk velük, mikor éppen tetszik. Meg
hányjuk-vetjük velük a minket érdeklő kérdéseket, 
kiegészítjük ismereteinket, megerősítjük tudásunk régi 
fegyvertárát, s a tudományt és művészetet átfogó isme
retekkel meggazdagííjuk lelkünket. Megszerezhetünk 
mindent, mi a művelt embert érdekli, mire a művelt 
társadalmi életben szükségünk van. 

Ezt a tudást nem szabad kicsinyelni, mert annak 
erkölcsi jelentősége van. A rajtunk kívül levő dolgokat 
közelünkbe hozza. A lelkünket benépesíti az ismeretek 
csodás világával. Tudás nélkül szegények vagyunk, 
mint az útszéli koldus; együgyűek, mint az a völgyi 
lakos, ki a napot a távoli bérc barlangjából várja hajna-
louta és tájékozatlanok, mint az őserdőt járó, kinek 
feje felett összefogózkodnak a fák ágai, lába alatt pe
dig kusza egyformaságba olvadnak az útverő gyökér
zetek, indák és futó növények. Az ember odacsöppen 
a nagy világba s csak egy kis szikra emlékezteti szár
mazására. A lelke nyomnéiküli, mint a fehér homokú 
síkság, melyen még nem járt senki se. A tudás országa 
titokzatos előtte, mint az „ezer kérdések világa", mely 
találós mesékkel fejtörő rejtélyekkel csalogatja az em
bert: „fejtsd meg, és a tied leszek!" . . . Most még 
olyan, mint az a sötét, zeg-zugos erdő, melybe nem 
szűrődik világosság, melynek csak egy fénypontja van. 
De majd megtelik az üres lélek gazdagsággal, és az 
ö\'é lehet, ha nem is minden, legalább is sok minden . . . 
Majd megoldhatja a lába előtt tátongó és feléje kiáltó 
nagy kérdéseket . . . Majd a fényes pontból a sötét 
zeg-.íugokba világító fényes tűzkéveket lövélhet. A lélek 
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sokat elérhet, sokat megnyerhet, sokat legyőzhet — 
és mindent a tudás által . . . 

Az ó-kor legnagyobb bölcsei a tudásban látták az 
igazi boldogságot. A boldog embert nem a híres szép
ségek, nem a dúsgazdag arisztokraták, nem is a had
verő hősök között keresték, hanem az igazságban elmé
lyedő s az igazság szerint élő bölcsek között. És azt 
tanították: hogy a jót meg lehet tanulni. De kettő 
okvetlenül szükséges hozzá: meg kell keresni és meg 
kell tanulni. 

A tudás ébreszti fel az élet ama igazságát is, mit 
jónak, erénynek nevezünk. Jó és rossz, bűn és erény, 
jog és jogtalanság a tudás bölcsőjénél kezdődnek. Addig 
közönyös egyformaság van csak, melyre a tudatlanság 
sötétje borul. Addig a törvény, a tilalom helyett az 
ösztön, az érzék meg az erő beszél. A tudás megszó
laltatja az erkölcsi törvényt és isteni parancsolatot és 
feltárja azt a fensőbb világot, melyben az emberek 
élete lefolyik. Megteremti a beszámíthaíóságot és az 
egyéni felelősséget s meggyökerezteti az isteni jogrend 
örök védelmét: a lelkiismeretet! Lerajzolja az ember 
életének útját és azt mondja: erre menj ! . . . Össze
állítja az ember eszményét és azt mondja: valósítsd 
meg! . . . Tadás nélkül nincsen irány és nincsen élet
cél ! . . . Tudással minden van! . . , 

A tudás az életboldogságot is megközelíti. Nem 
úgy, mint ahogyan a régi görög bölcsek magukra erő
szakolták a boldogság gondolatát, hanem nagyobb való
sággal és mélyebb erkölcsi igazsággal. Az igazi tudás
ban tényleg sok lelketnyugtató erő van. Spinoza mon
dotta, hogy az értelemből fakadó lelki nyugalom a 
legnagyobb (IV. 52.). Lehántja szemünkről a hályogot 
és tisztább látásra képesít. Az élet keserűségei és csaló
dásai között elkezd okoskodni. Boncolgatja a lélek fáj
dalmát és elválasztja benne a jogosultat az emberi 
képzelődéstöl. Megtanítja az embert arra a nagy böl
csességre, hogy az igazi boldogság nincsen a részleges 
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célokhoz kötve, hanem az mindig az utolsó, végső cél
ban rejlik. Az élet küzdőterén megsemmisülhetnek az 
emberi törekvések, vágyak, rombadölésük okozhat gyászt 
és fájó érzést, de az ember amaz igazi boldogságát, 
mely az ember utolsó céljában áll, abban t. i., hogy 
igazi ember legyen s igazi életet éljen, nem érintik. 
Arra is megtanít, hogy a boldogsága boldogtalanság, 
szerencse, szerencsétlenség, fájdalom, öröm, könny és 
mosolygás nem magukban a dolgokban rejlenek, hanem 
abban a jelentőségben, melyet nekik tulajdonítunk. És 
ha elveszítünk mindent, amihez boldogságunkat kötöt
tük, akkor is az utolsó cél és az igazi életboldogság 
megmarad. Ezt az ember csak maga vetheti el magától, 
de akkor igazán legszentebb erkölcsi értékeit kell 
elvetnie magától. 

Mikor a könyvek ezt az utóbb vázolt tudást ter
jesztik, akkor már átlépik az értelmi műveltség hatá
rait s az erkölcsi műveltség alapjait építgetik. Maga a 
szellemi műveltség nem is elégséges. Égető szükség 
van olyan könyvekre, melyek a szívet, kedélyt neme
sítik s az ember valláserkölcsi érzéseit kifejlesztik. 
Morálstatisztikusok kimutatták, hogy az erkölcsi alapot 
nélkülöző tudás, a magában maradó értelmi műveltség 
az erkölcsiséget nem emeli, hanem inkább gyengíti. 
Számadatokkal lehet igazolni, hogy az írni-olvasni tudó, 
iskolázott, de egyoldalú kultúra hatása alatt álló nép 
sokkal többet vétkezik az állam tételes s az Isten er
kölcsi törvényei ellen, mint a természet egyszerű gyer
meke, ki keveset tud ugyan, de a szíve becsületesen 
érez. A civilizációval együtt növekszik az emberek 
bűnössége s a visszaesések száma. Az egyetemes mű
veltséggel együtt növekszik a prosztitució, a törvény
telen születések kedvezőtlen aránya, az öngyükosok, a 
paralitikusok száma. Megrendülve látja az ember, hogy 
az értelmi műveltség csak a felelősséget teszi nagyobbá, 
de az embereket nem jobbítja és nem erősíti meg. 

Ebben a sötét mélységben rejlik a könyvek ma-
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gasztos hivatása. Az egyoldalú értelmi műveltség mel
lett megteremtik a szív- és kedélymüveltséget. Össze
szedegetik a régi oltárok szétszórt kődarabjait, melyeket 
a hamis műveltség durva kezekkel ledöntött s templo
mot építenek az istenfélelem, törvénytisztelet, erkölcsös
ség, kegyelet nagy érzéseinek. Az embert kivezetik a 
nemtörődömség homályából a világosan látás útjára. 
Megmutatják az igazi életcélban az igazi életboldog
ságot. A mostani élvhajhászó, követelődző és üres külső
ségekkel játszó világnézet túlzásait letördelik s a mű
veltség korlátait megtöltik a valláserkölcsi élet tiszta 
szellemével. Megmutatják, hogy az igazi életöröm nem 
a múló élvezetben, nem az akadályok iegázolásában, 
nem is a gyors érvényesülésben, hanem az állandó 
munkálkodásban, a folytonos, hű kötelességteljesítésben 
rejlik. Az igazi hivatást nem az ember önző elkülöní-
tettsége, hanem az Istenhez és az emberiséghez való 
viszonyának megvalósítása és kiépítése mutatja. 

A szív és lélek emez erkölcsi műveltségét a köny
vek hirdetik és terjesztik. 

III. 

Az ember kicsiszolt és összhangzatossá formált 
műveltsége átcsap az egyes országok határain, felemel 
egy magasabb eszményi világba, hol a nemzeti, vallási, 
értelmi különbségek felett az egyetemes emberi eszme 
győzedelmeskedik. Ezek a könyvek összekötő kapcsok 
lesznek. Összefűzik az emberiség rétegeit egymással s 
a különféle nemzetet az emberi érzések, jogok és igaz
ságok szolgálatába szegődtetik. Azért nem semmisítik 
meg az egyéni műveltséget, nem követelik áldozatul a 
nemzeti műveltséget, hanem ezeket tiszteletben tartva, 
megerősítik az összetartozás érzetét, a közös emberi 
származás, közös emberi rendeltetés és közös emberi 
eszmény tudatát. Kiék ezek a könyvek? A németé, 
franciáé, angolé vagy magyaré? Senkié és mindenkié. 
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:ny A művelt nemzetek szellemi világának találkozó 
határán áll egy terebélyes fa. Hatalmas lombkoronája 
minden országba átnyújt egy-egy életerős ágkart. Gyö
kérszálai különböző ország földjébe szétágaznak s kü
lönböző föld nedvességét hozzák a közös törzsbe. De 
a lélekző levelek a közös nap éltető melegével s a 
közös mindenség harmatos levegőjével szívják tele 
magukat. És gyümölcsöt hoz a közös törzs. Ma ebben, 
holnap abban az országban hull egy a földre. Kié az 
a gyümölcs? A magyaré, németé vagy franciáé? Hiú 
emberbeszéd 1 Avagy mondhatja-e az a darab föld, 
melyre az ágkar átnyúlóit, hogy a gyümölcsöt ő ter
melte? Sajátos földösszetétele nem-e csak különös izét 
adta meg, míg ellenben nemessége, kifejlődése és meg-
érése a közös törzs, a közös nap teremtőerejét hirdeti. 

Az emberiséget továbbvezető taníttSkönyvek is az 
emberiség közös törzsén növekedett gyümölcsök. Nem 
egy ember lelke, hanem a rohanó nagy idő lelke érleli 
és hnüatja le őket. Senki se mondhatja, hogy ez csak 
az enyém, mert az mindenkié. És nincsen nagyobb 
dicsőség, mint mikor egy könyvről, mely valamikor egy 
emberiéleké volt, azt mondják : ez a népek közös kincse. 
Az ilyen könyv lapjain az emberiség jövendő fejlődé
sének nyomjelzőit találjuk s eszméiből messze idő homá
lyán át felénk sugárzik az emberiség ama megtisztult 
képe, melyért az igazak nemcsak lelkesednek, hanem 
miinden erejükkel dolgoznak. 

Előttünk áll a könyvek nagy jelentősége. Bennük 
Játjuk a művelődés jeleit, a tudás, a nemzeti érzés, a 
szellemi, a szív- és kedél5-műveltség terjesztőit, az 
embereket az egyetemes emberiség láncozatába fűző 
közös eszmék apostolait. Hatását megérzi úgy az egyes 
ember, mint a nemzet és az emberiség. Mégis ha va-
feki balgatagul mellőzi az előtte felhalmozott kincseket, 
akkor önmaga mond le lelkifejlődése és életboldogsága 
nagy részéről. 

Kapi Béla. 

X i 
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Rimay János. 

A nép költői igazságszolgáltatása, amit a mesék
ben látunk és csodálunk, a való életben gyakran a leg-
bántóbb igaztalanság és kegyetlenség. Sárvárott fiéldául 
híre-neve sincs Nádasdy Tamás híres feleségének, 
Kanizsay Orsolyának, a női erényekkel gazdag nádor
asszonynak, míg menye, a szörnyeteg Báthory Erzsébet 
alakja ott él a nép ajkán; az ő ablakát mutogatják 
az idegennek. Hasonló sors érte felolvasásom hősét; ha 
nevét nem borította is egészen el a feledékenység futó 
fövénye, annyi nemzedék és század távolságán át alakja 
a középszerííek közé hanyatlott. 

A mi emberöltőnké a dicsőség, hogy emlékérői 
fölemelte a százados koporsófedelet s müvei, levelei 
kiadásával igazi büszkeségévé avatta nemzetének. Két \ 
tudós tartja az égő fáklyát emléke felett: Ipolyi Arnold | 
és báró Eadvánszky Béla. A tudós püspököt az áUam- | 
férfi, a főurat a költő egyénisége igézte meg inkább; 
de tán nem csalódom, hogy az államférfihoz is, a köl
tőhöz is hősünk emberi jellemvonásainak vonzó és 
szeretetreméltó volta vezette tudósainkat. Hiába, nem 
tudjuk, de kár is volna levetkőznünk azt a gyengesé
get, hogy első sorban az erkölcsi tulajdonságok bilin
cselik le érdeklődésünket s ítéletünkben gyakran elfo
gultakká tesz bennünket az, hogy a tanulmánytárgyul 
választott kiválóság rokonszenvet vagy idegenkedést 
támasztott-e visszhangul lelkünkben. Ugyanezt az igaz
ságot más formában úgy is kifejezhetjük, hogy minden 
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nagy lélek csak a vele rokonszenvező léleknek nyílik 
meg Isten igazában, aki nem csupán fürkésző, újságra 
szomjas, ideges kíváncsisággal, hanem belső világának 
szent rejtekét megérteni akaró szeretettel közeledik 
hozzá. 

A mi hősünk, Rimay János teljes mértékben 
megérdemli a rokonszenvet és szeretetet. Egyike volt 
a XVII. század legtehetségesebb, legműveltebb és ami 
fő: legjobb embereinek. Nagy szó oly korszakban, ami
kor a sok háború, állandó törvény és tekintély hiánya, 
a nyomorúság elszilajította az emberek erkölcsét s 
mintha tövestől kigyomlálta volna nemesebb ösztöneiket. 
A szelídlelkü Rimay azt írja 1629-ben Rákóczy György
nek. „Kívántatnék, hogy Marcus Aurelius császár fel
támadna s mint Rómát császárságának idején repur-
gálta, megsöprötte s kitisztította volt éltébe efféle 
szemétembereknek elsokasodott gazzábnl s szaporodá-
sábul, tisztítaná, söprené e mi romlott hazánk darab 
részecskéjét is, melyből számkivettetné, oszlatná a ten
geri szigetekre onnan való soha meg nem térésekkel 
a minden virtust talpokkal tapodó embereket. A lator
ság, csapzaság s az illetlenség nyomja mindenütt el a 
jámborságot s az illendőséget, úgy hogy a jámborság 
egy fontnyi sem lehetett, a hol sok mázsának löletik 
a latorság". Mély, szívig ható fájdalom íratja Rimayval 
e sorokat, élete alkonyán, amikor súlyos betegsége a 
közszereplés teréről leszorította s alsóesztergovai udvar
házában irogatással, elmélkedéssel, saját élete és kora 
birálgatásával űzte el napjai unalmát. A körülötte hul
lámzó élet mintha egyenes tagadása, gőgös lenézése 
volna az ő szent s ifjúkora óta féltve őrzött eszmé
nyeinek. Nagy felháborodásában szatírát írt az új nem
zedék ítéletre méltó erkölcséről. Idegen világ ez néki; 
csak a multakban s egy-két megmaradt hű barát és 
rokon szeretetében talál enyhülést. Ezen nincsen semmi 
csodálni való. Rimaynak, mint embernek legszembe
ötlőbb vonása, a szolgálatkészség, a mások érdekének, 
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sérelmének odaadó, önzetlen fölkarolása, míg nemze
dékét az érvényesülésnek gyakran a közérdeket letipró 
lihegő vágya jellemzi. Fényesebb nevek, nagyobb elmék, 
erösebb egyéniségek, mesgyehasító államférfiak nem 
ritkák e században, amely a magyar faj termékenysé
gének egyik legdicsöbb emléke. — de jobb embert, 
aki oly nagyon s egyúttal oly bölcsen tudta volna sze
retni embertársait, aki oly béketűrő szívvel tudta volna 
eltíirni a telhetetlenek kiaknázó éhségét vagy szemér
metlen hálátlanságát, — nem találhatunk Rimaynál, 
legfölebb a nők közt, akik jobban meg tudták óvni 
lelküket a kor áramlatától. Kétségtelen, hogy Kimayt 
részint költői, irodalmi foglalkozása, részint gyermekkori 
emlékei, a költő Balassa Bálint barátsága tartották meg 
ezen az eszményi magaslaton. 

Az ö jelentőségét, változatos, harmonikus életét 
nem szoríthatjuk egy rövid felolvasás procrustesi ágyába. 
Elsőrendű magyar diplomata, akinek tehetségét e kor
ban talán csak Bethlen Gábor, a nagy fejedelem múlta 
felül. Követi jelentései diplomáciai mestermüvek. Több 
ízben járt Konstantinápolyban, jelen volt a zsitvatoroki 
s a szőnyi békekötésnél. Nemcsak megbízói bizalmát 
bírta, hanem az ellenfél rokonszenvét és ragaszkodását 
is megtudta nyerni; nyilván ez a nyitja nagy sikerei
nek. Országszerte elterjedt a híre, hogy a török vezé
rek egyetlen kérését sem tudják megtagadni. Ez a hit 
bírta rá Enyingi Török Istvánt, hogy Ferenc deák 
kiszabadítását kérje tőle a budai basa rabságából. 200 
forintot megajánlhat érte szükség esetén, de, ha lehet, 
ajándékon kérje. „Kegyelmednek abból nem szegi ked
vét a basa" — írta biztatásul. Ha elgondoljuk, mek
kora érték azon időben egy műveltebb rab, — ez a 
kívánság nem mutat nagy szerénységre. 

Á mi nemzedékünk köztudatában Rimay első sor
ban mint költő és író él. Még pedig a legutolsó időkig 
mint egyházi énekköltő, akinek istenes énekeit Balassáé 
mellett emlegették s együtt is adták ki a hálás utódok 
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vagy :i9-szer. A hagyomány szerint ö rendezte sajtó 
alá nagy barátja verseit; ez tényleg szándékában volt, 

, I - meg is írta az előszót hozzá, de ifjabb korában a köz
l i ! • életi tevékenység, később az elbetegesedés és a halál 

meggátolta benne. A kötet csak halála után, évek múlva 
jelent meg Bártfán. 0 írt emlékverset Balassa halálára: 
a Bocsásd Szent Lelkedet kezdetű szép énekciklust. 
Előszavát is reá írt elégiával fejezi be, aminek két szép 
sora 300 év óta minden nagy magyar sírkövére ráillik, 
annyira híi tükre sorsunknak s a közhangulatnak: 

Nyugodjál, koporsód legyen dicsőséges, 
A mi állapotunk nem gyönyörűséges. 

Istenes énekei közelebb állanak az objektív egy
házi felfogáshoz, mint mesterének erős szubjektív kitö
rései. Balassa nagyobb s mellette határozottan nagy 
tehetség, Rimay azonban tanultabb, mííveltebb, aki nagy 
gonddal és gyakran fáradsággal csiszolgatja verseit; 
e törekvése miatt azonban úgy költői nyelve, mint 
prózája keresetté és mesterkéltté válik. Dicsőségét ke
resi abban, hogy semminemű írásán meg ne érezzék 
a hevenyészés, ami szerinte komoly íróhoz nem méltó. 
Leveieit is aggodalmas gonddal szerkeszti, hogy olvasója 
lássa belőle a levélíró szerénységét s nagy tiszteletét. 
Teljes joggal és találóan mondja egy főrangú úrhoz 
írt levelét jobbágyi levélnek: oly alázatos, hódoló a 
hangja. „Nagyságod megbocsásson irásom hosszú huzon-
ságának — olvassuk egy levelében —, ha a közön
séges pad alá vethető módot kellene követnem, forral
hatnék hirtelen valamit fel s csak abáriatlanul s levet-
lenüi is feladhatnám főzésemet." Eimay határozottan, 
mint egyházi énekköltő a legerősebb; vitézi, oktató 
vagy gúnyos verseiben néhol száraz, néhol szertelenül 
nyers. Énekei azonban utat törtek a protestáns és 
katholikus énekeskönyvekbe; egy éneke — A jó hitű 
ember szelíd e világon — előfordul az ö egyházi irá
nyától távol álló erdélyi szombatosok énekeskönyvében 
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is. Nehéz választanom a sok közül, melyiket mutassam 
be; mindegyikben megcsillan egy-egy igaz gyöngy vagy 
a zsoltárok vagy az ős keresztyén és középkori himnu
szok áhítatából. Két uralkodó motívumot találunk nála : 
az egyik a bűntudat, a másik a Jézus Krisztussal s 
általa az Istennel való személyes életközösség. Ugyan
ezt felleljük a prózában írt nagypénteki meditációban 
s az istenes énekekhez szerkesztett magyarázatokban 
is. ímhol egy, mely szerkezet dolgában is kiváló 
bizonysága a költő művészi érzékének. 

Kinek tegyek panaszt Úristen, nem tudom, 
Sokféle kisértet minden felől mint nyom. 
Bú bánat másfelől minden rángat és von, 
Csendességben nyugtom nincsen sem kinn. sem honn. 

Embert segítségre hozzám nem liíhatok, 
.'.íert ezen igában kit-kit lenni látok: 
Rakva mindeneknek bűnnyalábbal hatok. 
Kik közül sokakat meg is öl s fojt átok. 

Te kivüled nincs itt semmi vigasztaló, 
Irgalmad bizonyos, segítséged való, 
Természeted pedig kegyességre hajló, 
iNem vívsz s tnsakodol azzal, a ki gyarló. 

Engem is, omlott port és kezednek hamvát, 
Sok kísérletemben segélj s gyámolgass hát, 
Hogy hitével minden bizhassa magát rád, 
A ki engem tőled segéltnek lenni lát. 

Reád támaszkodom teljes reménységgel. 
Cselekedjél velem nagj' kegyelmességgel, 
Sújtoljad elmémet bár keserűséggel, 
Csak ebből lelkemet áldd meg idvezséggel. 

Rimay műveit nem bírjuk teljességükben. Egy^ 
teljes gyűjtemény valamelyik erdélyi útja alkalmával 
átkelés közben a Tiszába esett. Sok eltűnt nyom nélkül 
akkor, amidőn a törökök sztregovai házát felprédáiták. 
A Radvánszky-család radványi és sajókazai levéltára-

U 
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ban maradt fenn a legtöbb s ezekből rajzolhatjuk meg 
írói arcképét. Kétségtelen, hogy népszerű költő volt; 
dicsősége versenyzett Balassáéval; a magyar úri csalá
dok kapva-kaptak egy-egy írásán, levelén. Népszerűbb 
énekei, mint például a virtusról szóló, majd minden 
nemesi házban megvolt. 

Az Encomia A^irtatum, vagy röviden a Virtus a 
kornak talán legnépszerűbb olvasmánya volt: igazi lelki 
tükör, a józan és tiszta keresztyén élet kátéja, amelyet 
az élemedett korúak is élvezve olvasgattak s aminek 
tudását az ifjaktól egyenesen megvárták. A legfőbb 
erények szerinte, amelyek az ember életét díszítik és 
áldásossá, termékenynyé teszik, a hit, reménység, sze
retet, igazság, okosság, józanság, nyájasság, mérték
letesség, erősség, tűrés és szenvedés, adakozó kedv. 
Az erények jellemzéséhez könyörgést csatol, hogy a 
minden erények plántáló Istene áldja meg őt is az 
igazi keresztyén erényekkel. 

„Add az igazságnak kezemben mértékét, 
Tudhassam megadni mindenben értékét. 
Egyaránt gondoljam, mire köz s főrend kért, 
G-azdagért megvetnem ne hagyd a szelíd vért. 

Mord természetem fojtsd bennem nyájassággal, 
Fösvénységet pedig kész adakozással: 
Ne bocsássak senkit szomorú orcával, 
Aki élni akar erszényem javával." . 

E verset énekelték is arra a nótára: Legyen jó 
idő csak, fecske száll házamra. A virtusról szóló éne
kének megírta párját is: a legfőbb bűnökről. Ennek 
azonban csak töredékei maradtak meg. 

Levelezése bizonyítja, hogy e két ének szövegét 
sokan kérték tőle, gyümölcscsel, szarvasgombával s 
más ajándékkal kedveskedtek fejében. Puszta, rövid 
leveleit is sokra becsülték és gondosan takargatták, 
mint családi ereklyét. „Kegyelmed levelét nagy becsü
lettel vettem, gyönyörűségemmel s elmémnek gerjede-
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zésével olvastam." — „Kegyelmed levelét szeretettel 
vettem, de kegyelmedet magát százszor kedvesebben 
látnám." „Édes komám Uram, ha mód leszen benne, 
valami vígasztalásra való írást küldjön kegyelmed, az 
ünnepekben hadd gyönyörködhessem benne." „Amíg 
Uram, én élek és az mi marhácskáni vagyon vagy 
leszen birtokomban, bizony szeretettel közlöm kegyel
meddel." Ezek nem üres, semmitmondó udvariasságok. 
Balassák, Forgáchok, Bosnyákok, Thurzók, akkor a 
legelőkelőbb családok hívton-hívják, szeretettel várják 
ebédre, kézfogóra vagy más családi ünnepségre. Nóg
rád, Hont, Zólyom és Gömör egyiránt a magáénak 
vallotta öt. Uraik közt élt, kedvteléseikben részt vett, 
örömükben, gyászukban osztozott. Akihez rokonság 
nem kötötte, ott komasággal pecsételték meg a barát
ságot. A melegség mely leveleikből kisugárzik, nem 
hiú altatás. „Az én szerelmes atyámíia — akkor a 
feleséget hívták családias becéző szóval atyafinak — 
én velem és az ö apróival egyetemben Kegyelmednek 
szolgálatját aj álja, kívánván az Úristentől jó egészsé
get, boldog állapotú jó szerencsét, azonképen a mi 
fülemiléhez hasonlóképen csacsogó szép leányunk is, 
az Erzsike szolgálatját aj álja, és kívánja kegyelmedet 
az ő kicsinysége szerint való beszélgetésével újonnan 
megvigasztalni." Balassa Ferenc kis fegyvert küld aján
dékon Rimay újszülött fiának. „Azután többet várjon" 
— teszi hozzá. De valamennyi közül legkedvesebb és 
igazán benső baráti viszonyt sejtet özvegy Thurzó 
Györgyné levele. „Az kelmed levelét vettük. Bizonyára 
akkor is csudálkoztunk rajta, hogy olyan véletlenül 
(== váratlanul) ment vala el kegyelmed Pozsonyból, 
miért hogy az kegyelmed jóakarója is Erdödy uram 
eléggé várta kegyelmedet. De mi legyen oka, meg
értettük. Jóllehet ítélhetnénk azt is magunkban, hogy 
olyan fáradhatatlan menéssel sietett haza Kegyelmed, 
hogy ne talántán a szerelmes házastársa és kedves kis 
leánykája vonták a kegyelmed szívét magukhoz, azok-
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nak kedvekért és látásokért, nem annyira a vendégek
ért sietett. A kegyelmed szerelmes házastársának szol
gálatteljes ajánlását kedvesen vettük és kis leánykájá
nak jóindulatját is igen akarjuk. Amelynek nem egyéb 
jele, Isten éltetvén ezután is, nem csak szófogadó, 
de ugyan engedelmes szolgáló leánya is akar kegyel
mednek lenni, kit engedjen m.eg az Úristen, hogy ér
hesse kegyelmetek kedves öröme napját is (= menyeg
zőjét) sok esztendőkig való jó egészségben." 

A közszeretetüek e fokát a rokonság és barát
kozás egymagában nem magyarázza meg. Eimay mű
vésze volt a társalgásnak, amely tőle kapta tartalmas
ságát, mélységét, de dévajságát, kedélyességét is. 
Tudós, művelt úr, akiben az ismeretek gazdagsága 
széles látással és biztos ítélő erővel párosult. „Alkal
mas okossággal s emberséggel övedzkedett ember" — 
ahogy ő írta másokról. Háza feldúlása előtt 609 
könyve volt, abban az időben ritka szép magánkönyv
tár s a pusztulás után csak 131 darab maradt. Olyan 
tekintélye volt, hogy írók és patrónusok sorban meg
küldték neki könyveiket. Rákóczi György is elküldte 
néki a Fejedelmek Serkentő Óráját, amelyet Marcus 
Aurelius császár után Prágay András prédikátor for
dított magyarra. E könyvnek nemcsak tartalmát és 
stílusát magasztalja Eimay, hanem kötését is, mely 
igazi iparművészeti remek volt. Ezt a nagy szeretetet 
mással nem tudjuk megmagyarázni, mint Rimay párat
lan jószívűségével. Örök igazság rejlik Deák gyönyörű 
aforizmájában, hogy szeretet csak szeretésnek lehet 
jutalma. Úgy látszik, a kérő szónak egyáltalán nem 
tudott eilentállni. Levelezéséből változatos sorozatát 
állíthatjuk össze a különféle megbízásoknak, amelyeket 
a rokonságj szomszédság nyakába akasztott, néha egé
szen ismeretlenek is. Fél Nógrád tőle vár kalendáriu
mot (Kassáról vagy Eperjesről), Forgách Zsigmond 
arra kéri, hozzon neki Konstantinápolyból török kéz-
ijját, Dóczi István keresztíia számára viselő tegzét vétet 

i 
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vele Budán, továbbá papucsot meg kapcát. Bosnj^ák 
Tamás elpanaszolja neki, hogy a hodolini evang. pap 
feleségét elrabolták a törökök s valahol háremben tart
ják Kétszer is kéri Rimayt, nyomozza ki és váltsa ki 
szégyenletes rabságából. Ügy látszik, nem akadt reá 
sehol, mert utóbb, hogy kedvét ne Szegje Bosnyákné-
nak, törökországi gyüiisölcsöt és dinnyemagvat küld 
néki. Komárom város elöljárói szintén rabok kiváltá
sára kérik szép levélben, majd utóbb ellopott ökreik 
s a tolvajok megkerítését várják tőle, mert a nyomok 
a török liódoltság területére vezetnek.. Dobó Ferencné, 
Perényi Zsófia árváit ajánlja oltalmába; Thurzó György 
özvegye férje benn maradt utolsó évi nádori fizetésé
nek utalványoztatását köti lelkére. Érdekes műveltség-
történeti adalék, hogy mint tudós embertől, aki sokat 
olvasott és tapasztalt, orvosságot kérnek tőle külön
böző bajokra. Úgy látszik, gyógyfüvek gyűjtésével és 
orvosságok készítésével is foglalkozutt. Alig akad nóg
rádi nemes úr, aki ne élne tanácsával. Bár például a 
pestisjárvány idején az ö gyógyszertárában sincsen 
más orvosszer, mint az Istenben való bizalom, tiszta 
rendes élet s a birsalma szaga. Megjegyzemi, hogy 
Rimayuak versenytársa is akadt a megyében, még 
pedig Sztregován, ahol híres javasasszony lakott akkor. 
Komája, Reöthy Orbán írja hozzá: „Szegény feleségem 
soha az nagy nyavalyábui ki nem gyógyulhat, miOstan 
ismét úgy megnehezedett, hogy az ő kínját-jajgatását 
meg nem tudom írni. Materiáját nyavalyájának soha 
fel nem találhatjuk, minden testét tetétül fogva talpig 
mintha borotvával hasogatnák . . . Semmiképen fel nem 
egyenesedhetik, sem fekhetik, sem járhat, sem ülhet. . . 
Ott az kegyelmetek falujában, Sztregován dicsérnek 
egy tudós bölcs asszonyi állatot. Kegyelmedet, édes 
komám uram, felette igen kérem, hivassa magához és 
vele beszélvén elsőben, ugyan ez én levelemet megadó 
iámbor szolgámmal küldje be (Fülekre) mindjárt. Felette 
^^gy gyötrelemben van szegény Atyámfia, kérem ke-

ösvény. I. évf. 4 
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gyelmedet^ küldje be, akarata ellen is kényszerítse reá. 
Kegyelmed fáradsága hiában nem leszen." Pálffy Kata
lin, Forgáct nádor özvegye fejfájás ellen kér Rimájától 
segítséget. Rimay a szénási hévizet (Vihnye) ajánlotta. 
A nádorné hajlott is a jó szóra, elment Szénásra, de 
vissza kellett fordulnia, mert már nem kaphatott alkal
mas szállást. 

Leginkább megérdemli elismerésünket azért, hogy 
viszályok, versengések idején mindig a gyengébb fél
nek fogta páríját a hatalmasok ellen. Akárhányszor 
bűnös, sanyargatott jobbágyokért könyörög a bosszús 
földesurakhoz. Megható, mily melegség sugárzik e leve
leiből. Mintha szerető lelke már áttörte volna a kor
látokat, amiket emberi hiúság, önzés és hatalomvágy 
emelt ember és ember közé, Nagy-Zellöben 200 ide
gen katonát akartak elszállásolni télre. Tudni való, 
hogy a rosszul fizetett s évek során át csak Ígér
getéssel tartott zsoldos a föld népén szerzett kegyetlen 
kárpótlást. Jövetelök hírére a zellöiek kiköltöztek falu
jukból s pusztán hagyták házaikat. Rimay egy főpap 
pártfogásához folyamodott érdekökben; a címzés el
veszett, de a levél egyes soraiból az látszik, hogy csak 
Pázmány lehetett. A közbenjárás nem volt hiábavaló, 
a katonaságot elparancsolták s a zellöiek visszaköltöz
hettek hajlékaikba. Képzelhetjük a jó ember örömét. 
Áradozó levélben köszönte meg a segítséget. „Meg
érdemlik ezek az igék, hogy aranybetükkel Írattatván 
minden magistraíusok szeme tekinteti tüneteiben tün
dökölnének szüntelenül." 

Talán legtöbb kötelék fűzte a Balassa-házhoz. 
Gyermekkorát Kékkő várában töltötte, mint Bálint 
apródja. E viszonyból bizalmas benső barátság szövő
dött, amelyet a család többi tagja is szeretettel, kegye
lettel ápolt. A költő az érett, komoly ifjúnak olvasta 
fel verseit szárnyrabocsátás előtt. A családnak meg
hitt tanácsadója volt, sok jóban is volt része Kékkő 
uraitól. A hatalmaskodó Balassa Ferenc egy birtok-
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foglalás miatt összetűzött Nográdmegyével. Elfogatta s 
várában deresre huzattá a megye darabontjait, sőt maga 
is megfogta a vesszőt. Ez nem volt elég, a megye 
alispánjának is derest igért, ba meg nem hajol aka
rata előtt. Talán meg is történt volna, de Rimay köz
benjárt a nádornál és Balassát megintették. Balassa 
mód nélkül elkeseredett a család régi hívének ez 
.,árulásán", keserves panaszokban fakadt ki ellene. 
De ez állásfoglalása is csak becsületére válik a költő
nek; nem a maga hasznát liézte, hanem az igazságot. 
Utóbb a Balassák is belátták ezt s helyreállt megint 
a béke köztök. 

Eimay 1631 december elején halt meg, mintegy 
hat esztendeig tartó betegeskedés után. Ritka szép 
pályát futott meg. Birta minden kiváló kortársának 
becsülését. Kékkőből Erdélybe, Báthory Zsigmondhoz 
került, utóbb Bocskay belső embere lett s leveléből 
tudjuk a fejedelem halálának részleteit. Bocskay halála 
után lEésházyhoz szegődött, akire ő adta a Magyar 
Jósiia nevet, mert ő fejezte be Bocskay munkáját. 
Néhány évig a Thurzó-ház belső tanácsosa volt, ő ren
dezte Thurzó Imre lakodalmát és temetését. Azután 
Bethlen Gábort szolgálta, mint portai követ s Eszter-
házy nádor is kedveskedve hívta udvarába, de ez aján
latot nem fogadta el. Vagyona csekély volt; arra 
nincs adat, hogy apjáról mi maradt reá. Madách-vér 
anyjának öt jobbágy s fél malom jutott örökségül. 
Eveken át bérelte a sági prépost dézsmáját harmad
magával 280 forintért. Szegénysége dacára jelentékeny 
emberré lett. Ezt csak egyénisége hatalmasságával, 
munkája becsületességével s tiszta jellemével vív
hatta ki. 

Felesége, Ághy Orsik túlélte, szintúgy két leánya, 
János íia azonban nagy fájdalmára gyermekkorában 
meghalt. Rimay 70 esztendő felé járt, amikor a halál 
utolérte. Abban az időben szép kor s csupán olyanok
nak jutott osztályrészül, akik az élet örömeit bölcsen 
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élvezték s takarékoskodtak az istenadta egészséggel. 
Elte alkonyán otthonülő emberré lett, mint nehéz köd 
a tájra, ráereszkedett az „aggasztó, emberfonnyasztó, 
utolsó veszedelmet hozó állapot". Sok gondot okoztak 

S' I neki „a patyolatos és kapás harpiák", vagyis a török 
;jy I martalócok és a proíestánsvadászó szerzetesek. Vala

mivel karácsony előtt halt meg s két karácsony közben 
temették. Temetéséről szomorú, de a kor elsziiajult 
erkölcseire jellemző hírrel szolgál komája, Fáncsy 
Ferenc levele. Fáncsy azt írja Bozók várából Rimay 
özvegyének, hogy szőnyeget és holmi olyas kentest ne 
temesse kegyelmed szegény komám urammal; mint
hogy faluhelyen leszen temetése, meglátván az paraszt
ság, annyival inkább fel ne ássa a testet". E baráti 
tanács szomorú végakkordja egy gyönyörű pályának 
és tiszta életnek. 

Bolyongásaim közben eljutottam egyszer egy regé
nyes váromladékhoz. Ami a várúr lakásául, fegyver
tárul, kincstárul szolgált, vagy bástya volt, mind rommá 
lett. De a hajdani várkert helyén még most is nyíl
nak a virágok, amiket a vár kisasszonyai plántáltak, 
öntöztek egykor. E vár mintha Rimay sorsát jelképezné. 
Államférfiúi nagyságának emléke kiveszett a köztudat
ból, de szívének jósága és melegsége, költészetének 
virágai dacolnak a századok hervasztó ostromával. 

Kovács Sándor. 
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Falusi lakodalom. 

A jó Isten nem kívánja, hogy folytonos imádko
zással magasztaljuk öt. Az emberi kedély nincsen 
állandó buzgóságra berendezve, és ha vidám életöröm 
töíti el keblünket, az is az Úrnak dicsérete. 

Ünnepet szenteltünk a Megváltó születésének, forró 
hálaadással voltunk az általa megnyilatkozott nagy isteni 
kegyelemért, az 0 házába vittek lépteink úgy első mint 
másodnapon, bizony nem vét az ünnep ellen a falu 
ifjúsága, mikor karácsony másodnapjának estelén cso
portba verődve házról házra jár és egy régi bohókás 
népszokásnak hódol, ami még talán pogány őseinkről 
maradt ránk, nemzedékről nemzedékre őrizte és adta 
tovább a kegyelet s most mint egy villanás fényénél 
régi idők rejtelmeibe pillantunk be általa. 

Zajongó csapatban járnak a „regüsök", a falu 
legényei, s megállva minden leányos ház előtt, illendő-
ségtudóan engedelmet kérnek erre a gazdától és elfúlják 
különös mondókájukat egy, dudaszót utánzó sajátságos 
harígszer kísérete mellett. Így van ez nálunk, a Repce 
folyó mentén. 

Tréfa, bohóság csak a jövendölés, mely a ház 
virága üak sorsát illeti, de csoda íatosképen mégis gyak
ran talál, meít hisz szemük előtt szövődött az ártatlan 
viszony, s nyílt titok a faluban, melyik legény kitől 
kapta a süvege mellé az első ibolyát, s viszont az, 
kinek a kedvéért jár mogyorót szedni a csalitba? 

Most éppen felső Kis János háza elé ért a menet. 
Ezzel a jelzővel különböztetik meg a falu másik, ha-
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sonló nevű lakójától. Jómódú kisgazda különben, ha 

t i nem is éppen a legtehetősebbek közül való és a Zsuzsika 

1 leányzó után — ha majd férjhez megy — borjas tehe
net hajtanak párosával s néhány hold szántóföldön csak 
a testvérnénjével osztozik. Könnyen is akadna ám keze
fogója, még ha semmije nem volna is, mert szép ter
metű, dolgos leányzó és még az irigység se tudna róla 

,í i rosszat mondani. 
Egy a legények közül beszól a piros függönynyel 

: í takart ablakon. Bent a szobában kicsiny lámpa ég s 
meg lehet látni a mozgó árnyékot. A gazdát, amint a 
nagy cserépkályha mellett csendesen pipázva ül, az 
asszonyt a „Harangszó"-t olvasgatva pápaszemén át az 
asztalnál, s a hajadon leány sugár alakját, amint kissé 
izgatottan jön-megy, tervez a szobában. 

— Szegény regüsök vagyunk, elregülnénk e tisztes 
ház népét, ha engedelmet kapunk reá. 

A gazda kiveszi szájából egy pillanatra a kis 
\ makrapipát: 

|

k | — Csak mondjátok — mordul ki kegyesen, míg 

11 Zsuzsika az ablak mellett a falhoz lapulva ballga-
• ' tódzik. 

Nyomban reá megnyekken a dudaszó s rázendül 
az ének: 

Amott keletkezik egy sê bcs folyóvíz, » ,] t. Ottan legelészget csodatévő szarvas. 
Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga, 

j Ezer ága-bogán ezer misegyert^^a. 
j ; Gyújtatván, gyuUadjék; oltatván, aludjék. 

Ej 1 Regii-rejtem, regü-rejtem ! 
Itt is mondanának egy szép eladó leányt. 
Kinek neve volna — 

itt elhallgat a karének s egy vidám hang közbekiált: 

Kis Zsuzsika volna! 
s aztán folytatják együttesen: 
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Ott is mondanának egy deli szép legényt, 
Kinek neve volna — Pető Grábor volna 

rikolt az előbbi hang. A leány nevetve, szégyenkezve 
búvik meg egy sarokban, pedig ezt várta, éppen csak 
ezt akarta hallani. Azok pedig odakünn, lelkesedve 
fújják: 

Ej ! regü-rejtem, regü-rejtem, 
Majd neked ejtem, az újesztendőbej 
Regtiljük a gazdát, vele az asszonyát, 
Szegen lógg egy zacskó, tele van húszassal, 
Fele a gazdáé, fele a szegény regüsöké. 
Regü-rejtem. regü-regü-regti-rejtem! 

Mindegyre halkulva elcsendesül az ének, knlacscsal 
kezében a gazda az utcára lép és sorra kínálja a hí
vatlan vendégeket, az asszony is jön és ha húszasait 
éppen nem osztja is meg velük, de kosarat hoz, abban 
kalács, sódar, rétes, pogácsa s egyéb kívánatos köröm-
faladék, mit a regüsök számára eleve elkészített. 

Vidám zsibongás, jóéjszaka kívánások s egy pere 
múlva már az utca túlsó oldaláról hallatszik: 

„Eegü-rejtem regü-rejtem." 

A regülésnefc volt-e olyan csodálatos hatása, vagy 
inkább a Zsuzsika szép szemeinek ? Én inkább az utóbbit 
gondolnám és azt gyanítom, hogy kettőjük között ez 
a terv már régen szövődött. Annyi bizonyos, hogy Pető 
Gábor a násznagyával együtt mindjárt Vízkereszt nap
ján beállított Kis János uramhoz és annak rendje-módja 
szerint feleségül kérte a leányát. 

Egyáltalán nem tették ki a szűrüket — igaz, hogy 
nem is volt szűrük, de még képlegesen sem —, hanem 
betessékelték őket az első szobába s barátságos poha
razás közben elintézték a dolgot. 

Mi ok is lett volna a huzavonára ? A fiatalok talán 
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még a vasárnapi iskolában szemet vetettek egymásra, 
s azóta együtt jártak minden farsangi táncot. Látták 
egymást a templomban és a mezőn, ünnepelve és munka
közben, kitapasztalhatták, hogy állandó-e a hajlandó
ságuk. A Grábor józan életű, munkaszerető legény, 
egésztelkes gazda egyetlen fia, és hozzá még — 
falubeli! 

Elég nagy: szívfájdalma az Kisnének, hogy a na
gyobbik leányát félnapi járóföldre vitték férjhez! 

Nem is teketóriáztak hát sokat, még a Zsuzsika 
is eltekintett a szokásos magakéretéstől; elfogadta a 
Gábor gyűrűjét s, adott is helyébe menten vagy féltucat 
seiyemkendöt. 
' A következő vasárnap megvolt a kézfogó és ahhoz 

három hétre kitűzték az esküvőt is. Falusi leánynak, 
akinek gondos, szorgalmas édesanyja van, mire fel
cseperedik, együtt van a felszerelése is, a sok vánkos, 
párna a mennyezetig vetett ágyban, telve dagadó pe-
helylyeí, a házifonálból szőtt finom abroszok, lepedők, 
hímes törülközők, szakasztóruhák, berakva szépen a 
festett ládába, szorgos két kezük munkájának gyü
mölcse. Egyéb aztán mi kell? Azt a néhány darab 
bútort elkészíti a helybeli asztalos, vagy megveszik a 
legközelebbi vásáron, az a három hét, míg a jegyespár 
neve a faluházára kifüggesztett fekete táblán kiírva 
látható, így'hát éppen elég, hogy a menyasszonyi ruhát 
niegvarrják,'a libák és kacsák seregét hizlalóba fogják 
és üzenetet küldienek a közel s távoli atyafiságnak, 
liieginvitálni őket a lakodalmi vendégségbe. 

'í A helytteíiekét azután az esküvő napjának reggelén 
újra végig" járja' a vendéghívó, tisztsége jelvényét, a 
szalagos pálcát hordozva kezében s „Pető Gábor vőle
gény, Kis Zsuisika menyasszony" nevében meghívja 
őket „egy pár tál ételre^ egy pár pohár borra, egy pár 
táncra". ••:'>• 

Gyűl is a násznép ünnepi ruhában délfelé a 
lakodalmas báziiál. Az; asszonyok már kora reggel, vagy 

1 
f 
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előtte való nap megfordultak ott, hímes kendővel letakart 
kosarat hozott mindegyik, benne baromfi, tojás, finom 
liszt vagy cukrossiitemény, mert ki-ki tehetsége szerint 
hozzájárulni kíván a lakoma fedezetéhez. A magyar 
nép jellemének gavallér vonásai közé tartozik, hogy 
nem kíván sehol potyán élősködni. Ennek fejében 
azután el is viszi ki-ki magával egész házanépét; a 
gyereksereg, amelynek már nem jut hely a szobákban, 
majd elténfereg a tornácon, udvaron, várva a boldog 
pillanatot, mikor majd kiszalad közibük a konyhából 
egyik vagy másik szakácsné és sebtében szétoszt kö
zöttük egy-egy kulcsost, dióspatkót vagy egy tál csöröge-
fánkot. 

Csak a konyhába belépni nem tanácsos mostan 
senkinek, mert igen könnyen a körmére koppintanak 
a fözökanál nyelével, lévén ott a levegő túlontúl telítve 
villamossággal, a nagy felelősség tudatában izgatott 
asszonynép tiirelmetlenségével. Ahány csak a főzés tudo
mányában járatos ángyom- vagy sógorasszony van a 
rokonságban, az mind ott sürög-forog a gyúródeszka, 
kemence és a tűzhely körül és mindegyik a maga kü
lönleges szakmájában foglalatoskodik. Az egyik szem
fényvesztő ügyességgel haj szál vékony, aranysárga leves
tésztát metél, a másik farsangi fánkot halász ki a 
párolgó zsírból, pirosra sült domború két oldalát fehér 
csík fogja át középen, van belőle már egy pár száz a 
törekrostában; egy hamisszemü menyecske pehelykönnyíí 
vajastésztát halmoz egy óriási tálra, maga a fővezér — 
Eézi néni — pedig a kemence szájában egy malacot 
keneget szalonnával, hogy a bőre szép ropogósra 
süljön. 

Rézi néni nélkül nem esik meg se kézfogó, se 
lakodalom, így farsang idején nagy dologtévő napjai 
vannak, de ez nem válik kárára testi terjedelmének, 
amelyet bizony nehéz volna átfogni derékon. Nagyon 
érzékeny szívű hölgy különben, szabad óráiban szor
galmasan siratja a két elhalálozott urát, de azért nincs 



5 8 FAEKAS MIHÁLYKÉ 

kizárva, hogy esetleg még egy harmadikat is boldogí
tani fog. 

— Csak rajta szaporán, asszonyok, lányok — 
sürgeti hadseregét —, még minden dolgunk tétetlen és 
nyakunkra hurcolkodik a dél. Kuczoráné fiam, nyakazz 
le még hamarosan vagy hat csirkét, hátha nagy keleté 
talál lenni a paprikásnak, hogy elégséget tudjunk ám 
tenni. Te meg Böske, csak megadd ám a savát-borsát 
a muzsikusok pörköltjének, galuskát is szaggass bele 
bőven, hogy jókedvvel húzzák a talpatok alá. Ni, most 
kászolódnak le éppen a szekérről, lódulj s szállásold 
el őket a faragó műhelyben és tégy elibük bort, kalá
csot, ne lábatlankodjanak itt addig, míg a sor reájuk 
nem kerül. 

Ott jön-megy, paroláz, zsibong, nevetgél már a 
násznép a tágas udvaron; nyalka vőfélyeitől kísérve 
megérkezett a vőlegény is, de a menyasszonyt nem 
látta ma még senki emberfia, azt otthon öltöztetik a 
leánypajtásai tiszta fehérbe. Mire indulni kell, majd 
csak előkerül; még a testvére sincs itt, a peterdi biróné, 
nem hiába olyan messze földön lakik. 

De íme jönnek is már! Sebes iramban gördül egy 
kis sárga kocsi az utcán errefelé, maga a biró ül az 
első ülésen s minekelőtte a nagy sokadalomba befordul, 
erős kézzel meglassítja a két nemes fajta szürke futá
sát. A kis leánya ül mellette, első házasságának gyü
mölcse, egj 10—12 éves halavány gyermek, a hátulsó 
ülést a felesége foglalja el, különböző letakart kosarak 
társaságában s egy kendőbe burkolt csomagot tartogat 
óvatosan a karjaiban. 

Nagy örvendezéssel körülfogják s szedik, emelik, 
segítik le őket a kocsiból. Előrohan az örömanya is, 
öleli, csókolja őket, azt se tudja, a deli szép leányá
ban gyönyörködjék-e, vag}' a kis unokáját bontogassa 
a sok takaró közül. Ki se adja többet az öléből, diadal
masan viszi befelé; mostoha leányát kézenfogva, moso
lyogva ballag a menyecske utánuk. 

< 
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Kis János a vejével kezez nagyon szívélyesen: 
— Isten hozott, kedves fiam! Ej, no! Csakhogy 

megjöttetek, — nem lett volna teljes ez örömünk. — 
És segít neki kifogni, bekötni a kényes paripákat, mert 
tudja, hogy az féltett jószágait nem szívesen bízná 
másra. Amint a szép lovakat kötőféken vezetve egymás 
mellett haladnak végig az udvaron, feltűnő, hogy kor
ban alig különböznek egymástól Kis János és veje, a 
peterdi biró. Magas termetű, tagbaszakadt férfi mind
egyik, de sötét hajukba már imitt-amott ezüst szál 
vegyül s az arcukon is egy pár mélyebbre vésett vonás 
jelzi, hogy tál vannak már az élet delén. 

Hogyan lehet mégis, hogy a ház leánya, az a 
viruló szép teremtés e meglett férfihoz kötötte fiatal 
életét, talány marad egyelőre előttünk, de a násznép 
valószínűleg többet is tud felőlük, mert nagy érdeklő
déssel figyelik meg az újonérkezetteket s egyik-másik 
néha titkon összesúg. 

A vőlegény násznagya kikérte, a kiadó násznagy 
elövezette a pironkodó menyasszonyt; érzékeny búcsú
zás, könnyhullatások, aztán megindul a menet szépen 
párosával a templomba, középütt a mátkapár, előttük, 
utánuk pántlikás vőfélyek, koszorús nyoszolyóleányok, 
pusztán áll a tornácon a rozmaring, letarolták minden 
ágát. 

Búg az orgona, az oltáron felgyújtva a gyertyák 
s a násznép buzgó énekbe fog, majd előlép az öreg 
lelkipásztor és megesketi az ifjú párt. Ö keresztelte, ö 
konfirmálta úgy a vőlegényt, mint a menyasszonyt, 
szívébe fogadta mind a kettőt, s most hathatós szóval 
inti őket, hogy úgy szeressék egymást, mint szívük 
szomszédját, a férj az ő nejét legdrágább kincsének 
tartsa és az asszony ne feledje, hogy az ő akarata 
férje birodalmában lészen. Meghatottan adja reájuk az 
áldást, aztán elbocsátja őket Isten nevében, hogy kéz 
a kézben, immár együtt járják a rögös földi pályát. 

Hazamenet már kevésbé ünnepélyes, de annál 
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vidámabb a hangulat. Az első vőfély egyre-másra puíFo-
gat mag nélkül töltött pisztolyából s ez jeladás a cigá
nyoknak, hogy egy szép kísérő nótára reázendítseuek, 
nagy csapat apró gyerek ujjongva kíséri a iiászmenetet 
s nevetve tülekedik a közibük hajigált perec- és kalács
darabokon. 

Otthon hamarosan asztalhoz tessékelik őket s le 
is telepednek a deszkából hevenyészett padokra, a fehé
ren terített asztalok mellé. Evőeszköz, tányérok, poha
rak, bizony nem egyformák, de az nem határoz. Jó 
szomszédok, rokonok kisegítik egymást ilyen alkalom
mal, ki is győzne különben ellátni annyi népet. A fő 
a jókedv, az pedig lesz bőven, ahogy a vidám arcok
ból ítélni lehet. 

Az asztal közepén végig, rojtosra nyirbált papiro
sokon cifra cukorsütemények, a menyasszony elölt meg 
éppen egy nagy torta emelkedik pörkölt mandulából, a 
tetejére reá is van írva; „íllen a zujpár!" ez lehet, 
hogy így nincsen helyesen írva, de mindenesetre szépen 
volt gondolva és nagy jóakarattal megcsinálva. 

Hozzák már virágos tálakban a párolgó tyúkhús
levest a kurta-viganós fehér kötényes fölszolgáló leányok, 
míg a vőfélyek nyoszolyó-leányaikkal évődve, az asz
tal mellett ülve maradnak. Le is hurrogatja ám őket 
a hosszúbajúszú násznagy, Vég István bácsi. 

— Micsoda legények vagytok ti, miféle anyám
asszony katonái?! így — engem úgyse! — legköny-
nyebb vőfélynek lenni! Még hogy leányok hordozzák 
az ételt, az kellett volna csak az én időmben! A vő
fély tisztes kötelessége volt ez, de aki helyt tudott 
állani, volt is ám annak becsületi! 

A fiatalok nevetnek, nyilván nem először éri őket 
a szemrehányás. 

— Mi ezt nem tudjuk, nem is tanultuk — mondja 
az egyik. 

— Kár pedig — mérgelődik az öreg —, mert 
az nagyon szép volt és külön tudomány, bezzeg nekem 
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a kisujjamban volt az egész. Igaz, hogy harmincszor 
voltam vőfély, mire magam is beadtam a derekamat a 
szent házasságba. Aztán nem annyiból állt ám az csak, 
hogy behozni az ételt, azután fölrakni az asztalra, 
hanem a balkezem öt ujja közé fogtam négy szál égő 
gyertyát, a jobb tenyeremen a teli tálat tartottam ma
gasra és külön szép verset mondtam mindegyikhez. 
Kár, hogy elfeledtem, különben el is mondanám. 

— Bizony kár — hagyja helyben a dévaj fiatal
ság s mellesleg nagy pusztítást viszen végbe a ludas
kásában, töltött káposztában és mind a temérdek jóban, 
ami ilyen alkaloffimal az asztalra kerül. 

A mátkapárnak csak egy terítéket adtak, tréfás 
szokásból, hogy megtanulja a békés osztozkodást. No, 
hisz nem is vesznek össze, sőt váltig egymást kínál
ják; a menyasszony épen csak csipeget az ételből. 

Evés közben nem sok bor fogy, noha az örömapa 
váltig kínálkozik; majd később poharaznak az idősebb 
féríivendégek, akik már a táncban nem lelik kedvüket 
ezek együtt is ülnek az egyik oldalasztalnál, hogyha 
majd a tánchoz helyet csinálnak is, őket senki ne 
zavarja. 

Közöttük ül az idősebb vő, a peterdi bíró is; ko
moly, szíikszavú a természete, de ha megszólamlik, 
mind odahallgatnak, mert okosan és megfontoltan be
szél. Azért van tekintélye még az urak előtt is és tanító 
leánya volt az első felesége. Mikor attól idő-nap előtt 
elválasztotta a halál, második asszonynak is hozzáment 
volna akárki Kacor Bálint bíró uramhoz, ki azonkívül 
még a falu első gazdája is, de ö a szép Kis Évát 
választotta, pedig annak akkor egy kis csorba esett a 
hú'én-nevén. Nem is lett oka sohase, hogy megbánja 
ezt, mert gyöngéd, önfeláldozó édesanyja lett beteges 
kis árvájának, s neki hűséges hitestársa. 

Szereti is ám szép fiatal feleségét a meglett féríi 
mélységes, hálás vonzalmával, s szigorú tekintete meg
enyhül, ha az asszonyéval találkozik. 

3 
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Éva asszony nem ül az asztalnál; mikor nem fog
lalkozik kis fiával, ki a hátulsó szobában kis nénje 
gondjaira bízva, az egyik ágy végében kapálódzik — 
olyankor bejön a vendégek közé és felügyel, kogy 
seaki semminek híját ne lássa. Gondos szeme fölfedez 
minden hiányt és gyors keze menten pótolja azt; hol 
itt, hol amott tűnik föl szép, sudár alakja, mindenki
hez van egy barátságos mosolygása. Csupa életerő, 
vidámság és fiatalság az egész asszony, mégis ha valaki 
megfigyelné, észrevehetné, hogy a nevetésének — mint 
a meghasadt harang szavának — nincs meg az igazi 

i csengése s a nedves fényíl szemekben, valahol lenn a 
'• ' '• ' feneketlen mélységben, titkos bánat lakik. 

Vége felé járhat már a lakoma, mert nagy jajga-
. , • tássalberont a szakácsné; mutogatja a rongyokba pólyált 

kezét és panaszkodik, hogy elégette kásafözés közben. 
A magával hozott merítökanálba egy kis aprópénzt kér, 
hogy a patikába mehessen orvosságért. Tréfás részvét-

t nyilatkozatok fogadják, mert mindenki tudja a csala

fintaságot, de azért sűrűn hull a rézpéoz a vaskanálba, 
sőt olykor egy-egy fehér is akad. 

Pendül a hegedűhúr, visszasikolt reá a klarinét, 
közbemordul a bőgő, a cigányok hangolják a szerszá
maikat: nemis türtőztetheti ám magát már tovább a 
fiatalság, fölugrálnak és egy szempillantás alatt kita
karítanak a szobából edényt, ételmaradékot, asztalt, 
padokat, csak éppen az az egy asztal marad érintet-

I lenül^ ahol az öregek tovább borozgatnak. Aztán föl
harsan egy szép magyar nóta és járják jókedvvel, lel-

•. kesén, menyasszony a vőlegénynyel, ki-ki a maga pár
jával. 

Csak nincsen szebb tánc a miénknél, milyen kár, 
hogy idegent majmolunk, még itthon, a saját hazánk
ban is. 

Hangos „jó estét" kívánással új vendég lép a 
szobába váratlanul — egy csendörörsvezető, szép szál 
deli legény. 

J 
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Ismerősként köszöntik mindnyájan, mert hisz a 
faluból való, az alvégi Kovács István Pali íia. Mikor 
kiszolgálta az idejét a katonaságnál, haza se jött, csak 
beállt a csendörök közé, hol a katonaviselt józan em
bernek szép jövője van. 

A Kis Éva férjhezmenetelével függ össze ez az 
eset; sokan tudnak róla. Azóta nem találkoztak, a 
lakodalomra is készakarva nem hívták meg, miért jött 
el mégis ? 

— Jaj, csak nem forgat valami rosszat az eszé
ben! — lelkendez magában Kisné, mikor a hívatlan 
vendéget megpiílantja. Az pedig a vőlegényhez lép és 
keményen paroláz vele: 

— Kihagytál, pajtás, a lakodalmadból, de erre 
vitt az utam, s beléptem mégis, hogy köszöntselek. 

Pető Gábor ötöl-hatol: 
— Azt hittem, hogy a szolgálat, hogy talán el 

se jönnél. De ha már itt vagy, Isten hozott! Ne vesd 
meg a lakománkat, majd tálalnak rögtön számodra, 

— Köszönöm. Ne fáradjon senki miattam, leg
feljebb ha egy pohár borral megkínálsz. 

Az asztalhoz lép s körültekint. A jelenlevőket 
min ismeri, csak a peterdi birót nem. 

Kovács Pál csendőrörsvezető jelentkezik előtte, 
katonás tisztelgéssel. Az komolyan szembenéz és kezet 
fog vele: 

— Isten hozta közénk örsvezető uram! Foglaljon 
helyet az asztalunknál. 

Kovács Pál egy szögre akasztja kakastollas csá
kóját, szuronyos fegyverét s közibiik telepszik. 

Töltenek, kocintanak. Beszélgetnek az időjárás
ról, a csendőri pálya fáradságos voltáról, egy kitűnően 
vezetett nyomozásról. Kovács Pál tekintete e közben 
kutatva függ az idősebb férfi arcán, s talán jobban 
kedvére volna, ha egy mogorva vén zsugorít látna maga 
előtt, de a magas homlokról csak nyíltság és becsü
letesség sugárzik feléje. 

] i 
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„Vékony deszka-kerítés, 
Jaj, de karcsú teremtés" 

ingerkedik a nóta, a csendőr jókedvűen talpra ugrik 
s derékon kapja Zsuzsikát: 

— Ej-haj, kugám, egy fordulóra! Ha nincsen 
ellenedre Gábor, megtáncoltatom a menyasszonyodat! 
s járják is már a nóta pattogó ütemére, kényeskedve 
a táncot, melyet a cigány nagy igyekezettel szaporáz 
a talpuk alá. 

Híres táncos volt a Zsuzsika a maga falujában 
és ka kiperdülketett a legény karjából, ezerféle fortéiy-
lyal tudta azt halálra fárasztani, de most emberére 
talált, s mire vége lett a hosszú nótának, kipirultán, 
pihegve kertilt vissza a vöJegényéhez. 

— Nagyon hamis kis leány ez — tréfálódzott a 
csendőr — jól vigyázz Gábor a süvegedre, nehogy ő 
viselje! 

Odakünn föltálalták a cigányok vacsoráját, a hívó 
szóra azok ki is somfordálnak, s a fiatalság egy dara
big csak úgy muzsikaszó nélkül mulat. Azért nagyon 
vígan vannak. Körbe ülnek és kendőt dobálnak egy
másnak: „Haragszom reád!''' ,,Miért haragszol?" „Mert 
kék a szemed!" „Mert fekete a hajad!" Mulatságos 
játék ez nagyon, sokat lehet nevetni rajta, csak éppen 
hogy fiatalnak kell lenni hozzá. 

Éva asszony nem vesz részt az általános vidám
ságban. Mikor a csendőr belépett, éppen a helybeli 
fiatal bognármesterrel táncolt, de szédülést adva okul, 
csakhamar abbanhagyta, s most ott áll az egyik ablak
nál, vállával a falhoz dőlve; piros szája csak mint egy. 
keskeny vonal látszik halovány arcában, s szemei el
szánt pillantással nézett maga elé. Elvégre félrevonul
hatott volna, hogy iikerülje a találkozást, de holtbizo
nyossággal élt szívében a meggyőződés, hogy a leszá
molás ez órájának előbb vagy utóbb el kellett követ
keznie, s gyávaságnak tartotta volna előle kitérni, mint 
a katona, ha megfutamodnék a döntő ütközet elöl. 
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Az első vőfély biztatására, melyet egynémely ezüst
pénzzel támogat, újra besomfordálnak a barna legények, 
és ócska hegedűjükön szép, búbánatos dalok kelnek 
szárnyra, mert kiába! — sírva vigad a magyar. 

— Biró uram! Ha megengedné, elhívnám egy 
pár fordulóra a biróné asszonyt! 

A csendőr beszél így, s egy pillanatnyi kedvet
lenség suhan át a Kocor Bálint arcán. Szeretné neki 
megmondani kemény szóval: „Semmi közöd az én asszo
nyomhoz! Tied volt a kincsetérö szíve, de te nem 
tudtad megbecsülni azt, botorul elvetetted magadtól. 
Én fölemeltem, meggyógyítottam vérző sebét, s most 
szent jogom van hozzá. Ne háborgasd a mi csöndes, 
megelégedett életünket, menj — Isten nevében a ma
gad útján!" 

De azután csak mégse mondja ezt, pedig tudja, 
hogy a saját boldogsága, egész családjának jövője 
azon fordul meg most, hogy helyén van-e annak a 
fiatal asszonynak a szíve, elég erős lesz-e az akarata 
a kísértéssel szemben? De olyan nemes bizalommal 
volt a feleségéhez, hogy ki merte őt tenni e próba-
tííznek. 

Csöndesen felel: 
— Csak töltsék kedvüket, örsvezető uram. Fiata

lokat megillet a mulatság! — s nyugodtan beszélget 
tovább a szomszédjával. 

Kovács Pali kézenfogja Évát és bevezeti a tán
colók közé; az egyszerűen, minden ellentállás nélkül 
követi. Valamikor, hej! de sokat jártak együtt, de azért 
még most is csodálatosan összevágnak a lépéseik. Gyö
nyörűség elnézni a deli, fiatal párt, amint méltósággal 
járják a szép lassú-magyart, de nem szólnak egymás
hoz, talán mert sejtik, hogy vannak, akik megfigyelik 
őket. Csak mikor a tánc üteme gyorsabbra válik, s a 
nagy pörgölödés, dobogás, hujjogatás közben nem érti 
meg más a beszédet, mint akinek közvetlen közelből 
mondják, akkor szól a csendőr: 

ösvény. I. évf, ö 
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— Tudod-e Éva, miért jöttem el én ma, hivat-
lanul az öcséd lakodalmára? 

— Kár volt eljönnöd! 
— Te veled akartam egy komoly szót beszélni. 
— Minekünk kettőnknek nincsen már több beszé

dünk egymással! 
— Ne beszélj én velem ilyen szigorúan Éva, nem 

hihetem én azt, hogy a szívedből jöjjön. Ami egyszer 
volt, nem múlik el nyomtalanul, mint ahogy az írást 
letörli palatáblájáról a kis g3^erek. Akik egymást úgy 
szerették, mint mi ketten, nem szakadhatnak el azok 
egészen egymástól. 

— Nagy szó ez. Pali. Aki nem tud bízni a má
sik híiségében, az nem tudja mi a szeretet, ha még 
annyit emlegeti is. Én megígértem,, hogy a feleséged 
leszek, s vártam volna reád szívesen, nem három, de 
tizenhárom évig is. Mikor elvittek katonának messze, 
külső országba, majd meghasadt utánad a szívem, s 
még álmomban se gondoltam sohase másra. Zálogul 
adtam neked a kis ezüstgyürűmet, de esztendő multán 
te visszaküldted azt. 

— Bolondul tettem, de ha tudnád mennyire el vol
tam keseredve. 

f 

— Es vájjon miért? Nem volt reá semmi okod. 
Fiatal ispán jött a falunkba, jókedvű, nőtlen ifjú-ember. 
Meg-megállt velem beszélgetni a mezőn, mert eleven 
észjárású leány voltam és megfeíelgettem a tréfáira. 
Olykor a bokrétát is nekem adta a kalapja mellül, a 
szent István napi búcsún táncba \átt és valami ritka 
virágot hozott a kastély-kertből az ablakomba. A mos
tani eszemmel talán már nem fogadnám el, de akkor 
örültem neki, mert hisz olyan tiszta volt a lelkiisme
retem. Valami rosszakaróm mégis megrágalmazott előtted, 
és neked nem volt sürgősebb dolgod, mint elhinni felő
lem a legrosszabbat, s szégyenszemre kiadtad az utamat. 

— Nincsen annyi csillag az égen, mint ahány
szor megbántam azóta. Nem kellett volna hinnem az 

T 
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aljas besúgásnak, nem szabad lett volna megírnom azt 
a levelet. Hamarosan észbekaptam aztán és egyik leve
let a másik után küldtem neked és könyörögtem, hogy 
csak egy szóval mondd, hogy nem igaz, amivel vádol
nak és én édes örömest hiszek neked. De mind föl
bontatlanul jöttek vissza az írásaim, soha többet szóba 
nem álltál velem. 

— Nagy beteg lettem; szegény anyám sírt csak 
vissza a halálból. Mint a féreg, úgy rágta az életem 
gyökerét az a gondolat, hogy te kételkedni tudtál 
bennem, s a nyelvemet haraptam volna le inkább, mint
hogy mentsem magamat. Híi'e kelt, hogy visszaküldted 
a gyíírűmet, súgni-búgni kezdtek az emberek, óh! a 
rágalomnak annyi készséges hívője és terjesztője van, 
mint a lappangó láng kúszik alattomosan a szalma
födélen, míg egyszer csak fölveti magát és akkor már 
hiába oltják, az én jó hírnevemnek is befellegzett. 
Akkor jött egy bátor, jó ember, akire az Isten súlyos 
csapást mért, s most a kis árvájának anyát keresett, 
az reám merte bízni a becsületét, nem is kérdezte 
tőlem sohase, hogy volt, mint volt. nem kívánt tőlem 
semmi Ígéretet, pedig elmondtam neki mindent, minek
előtte a felesége lettem. 

— Nem kellett volna mégse ezt tenned, hogy 
másnak add a kezedet, amit nekem Ígértél. Nem is 
maradhat ez így. Éva, nézz reám! Megcsalhatod az 
egész világot, de én látom a szemedből, hogy nem 
vagy boldog. 

— Az vagyok. Mindenki boldog, aki tudja, hogy 
miért él, s aki hűségesen teljesíti, amire vállalkozott. 

— így beszélnek a bölcsek, de nem a fiatalok 
és forrószívűek. Éva, az élet nekünk még sokkal adós, 
hallgasd meg, amit mondok neked. Feledd el, ami 
történt, csak arra emlékezzél, ami régen volt. Válj el 
az uradtól, akihez úgyis csak dacból, hálából, szána
lomból mentél, légy az én feleségem, s kezdjünk együtt 
egy gyönyörű, boldog életet. 

5* 
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A fiatal asszony megremeg. Egy pillanatnyi kábu
lat nehezedik az agyára, káprázó szeme elé mintlia 
egy sötét fátyol bocsátkoznék, hogy ne lássa az igazi 
ösvényt; valahol a lelke mélyén egy követelő hang 
mintha felsikoltana: „Igen, igen! A boldogsághoz min
denkinek joga van^ s te azt valójában nem ismered!" 

Mintegy segélyt keresve körültekint, s íme az 
ajtóból ott nevet reá a kis fia, kit a nénikéje a tán
cosokat nézni behozott — és egyszerre nagy világosság 
támad körülte és abban a szempillantásban megtalálta 
Éva a szívét. 

Nyugodtan szembenéz a legénynyel s úgy felel 
szelíden, csak a hangja remeg a benső indulattól. 

— Hiábavaló beszéd ez; gondolhattad úgyis, hogy 
nem lesz foganatja. Hogy én meglépjek a kötelesség 
elül, a te kedvedért, vagy akár a magam kedvéért. 
Megverne az Isten mind a két kezével, ha elhagynám 
az én jó uramat, el tudnám felejteni szép kis gyerme
kemet. Árva Klárika most lenne csak igazán árva! 
Ami volt, az elmúlt, feledd el te is. Sok derék, jó 
leány van a világon, próbálj megszeretni egyet. 

— Nem én, soha többet, ha téged elvesztelek! 
— Pedig már régen elvesztettél. Légy azon, hogy 

ne találkozzunk többet. Nézd, a kis fiam hív, bocsáss 
el. Vége úgyis a nótának. 

Karjára vette a gyermeket s vissza se nézve, el
távozott. Nem is jött be többet a mulatók közé, oda
künn segített az édesanyjának. Mi ment végbe a szivé
ben abban a végzetes órában, nem mondta soha senki
nek, az ura se tette szóvá ezt a találkozást, csak annál 
jobban szerette az ő hűséges asszonyát, ki oly diadal
masan került ki a kísértés hálójából. 

Ott benn a csendőr vad mulatásba fog. 
— Húzzad cigány, ej-haj! sohase halunk meg! 

— s marékkal szórja az ezüstpénzt a cimbalomra. 
Veszett kedvvel járja a szép Kalantánéval, akinek az 
ura Amerikában áskálja valahol a kőszenet, de nem 

J 
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igen búsul utána. Ügy pörgeti, mint az orsót, a leve
gőbe dobálja, az asszony kacag, a többiek nevetnek: 

— No nézd, ez a Pali ma a bolondját járja! 
Pedig olyankor is vidám arcot mutat néha az 

ember, mikor igen nagyoa sírhatnékja van. 
Pipaszó mellett csöndesen beszélgetnek az időseb

bek. „No, talán innánk is egyet közbe-közbe!" kínál
kozik a gazda, flyenkor koccintanak, egymás egész
ségére kívánják, de csak módjával megy a borozás. 

Értelmesen is folyik ám a beszéd közöttük; már 
megtárgyalták az élet mostani sorát, most már a régi 
dolgokkal hozakodnak elő. Néhány magyar ember ha 
összekerül, hamar szóbajön szabadságharcunk, a sok 
lelkesítő vagy gyászos eset, a ragyogó hajnaihasadás 
után a reménytelen sötét éjszaka s elmerengünk, föl
buzdulunk, sírdogálunk rajta. Mindenki tudja tódítani 
a szót, gyermekkorából emlékszik egyre-másra, vagy 
a szüleivel, rokonaival történt — ereklyeként őrzött 
zászló, bujdosó honvédek, ezer veszély között rejtege
tett számíizöttek — hej ! szomorú történetek, nem. jó 
visszaemlékezni reájuk! Ennél az asztalnál meg éppen 
olyan is van, ki szemtanuja, sőt szereplője volt ama 
nagy időknek, már annyira mint a vízcsepp segíti a 
gályát, mely az ígéret partjai felé evez. 

Most ő viszi a szót. Csizmadia Lőrinc, a negy
vennyolcas honvéd-huszár. A szabadságharc kitörésé
nek hírére nagy veszedeim.ek között hazaszökött a 
századával Galiciából, vitézül harcolt Percei hadtesté
ben, s ott volt Világosnál is. Akkor aztán besorozták 
az osztrák hadseregbe, s tizenkét évet szolgált bün
tetésül „Majland^-ban. Sokat szenvedett, mint meglett 
férfi került haza, eljegyzett mátkája várt reá hűsége
sen. Feleségül vette s tanult mestersége, a bognárság 
kenyeret adott nekik. A jó Isten szép gyermekekkel 
áldotta meg életük delét, hogy hanyatló koruknak 
istápolói legyenek. Nem is megy most se a honvéd
menházba, melynek kapui tárva-nyitva állanának az agg 
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hős előtt, itt tölti öreg napjait szerető családja köré
ben, s a kardvágás mély sebhelye homlokán biztosítja, 
hogy szükséget ne lásson. Megvirradt már nekünk is 
annyira, hogy a haza megjutalmazhatja hű fiait, kik 
érte vérüket ontották. 

Még egészen jó karban van az öreg, csak a lábaira 
panaszkodik mindegyre, mivelhogy nem bírják már 
olyan jól, mint ezelőtt ötven évvel, a szent-tamási 
sáncok alatt; így ülve azonban nem látszik meg, hogy 
sántikál s hatalmas vállaival, bozontos szemöldökei 
alul elövillogó szemeivel az időn diadalmaskodó agg
ság benyomását kelti. 

Tisztelettel hallgatják a beszédét; pedig nem újak 
többé a történetei, százszor is elmondta már egyiket, 
másikat, de nem lehet azt megunni. 

„Azt a nagy esetet mondja el kegyelmed, bátyám, 
mikor a moóri csata után olyan vitézül átvágta magát 
az osztrák ármádián" — kéri a házigazda — „a vöm 
még nem hallotta azt". 

„Mondja el, kelmed, nagyon szívesen hallanám" 
— tódítja meg Kocor Bálint is. 

Az öreg nem sokat kéreti magát; egy kicsit hör-
pent a poharából, egyet-kettőt szippant a pipájából, 
azután rákezdi: Miért ne mondanám, mikor úgy em
lékszem reá, mintha tegnap történt volaa, pedig azóta 
— hej! — de sok víz lefolyt ám a Dunán. Elvesz
tettük a csatát Moórnál — nem a mi vitézségünkön 
múlt. Egy gaz áruló, maga a moóri bíró vezette há
tunkba az ellenséget. Elül tíiz, hátul víz, itt nem hasz
nált a bátorság, meg kellett retirálnunk. Aki még nem 
volt háborúban, el sem tudja képzelni, milyen kevere
dés van ilyenkor; hiába szól a dob, a trombita-jelzés, 
nem igazodik utána senki, kapkod, siet, tolong cél
talan mindenki, és a legbátrabb katona is elveszti a 
lelkét a nagy zűrzavarban. Nincs az a hadvezér, aki 
ilyenkor együtt tudná tartani a maga hadseregét, még 
jó szerencse, ha mikor másod-harmadnap összeverődnek 
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nincsen sok híja a legénységnek, mert sokféle vesze
delem leselkedik a bujdosó katonára. Jómagam is, 
csak egy hajszálon múlt, hogy most itt veletek beszél
gethetek. Eltévedtem én is a magam századától, s míg 
a fejvesztett tömegben visszaigyekeztem volna, egyszer 
csak öreg este lett, s én céltalanul ide-oda nyarga-
lódzva teljesen egyedül maradtam az ismeretlen vidé
ken. Holmi szőlőkbe vetődtem, s ott egy présházra 
bukkantam; nem sokat tétováztam, ma már tovább 
úgyse mehetek. Megkötöttem a lovamat a gádorfához, 
s egy elgyujtott masina világánál valami ennivaló után 
néztem, hogy legalább az ne koplalna. Hát — üram-
íia! — egy lóca állt ott a gádorban, amelyre széná
ból készített magának fekvőhelyet a gazda, mikor jobb 
időkben ide kijárt. Nem sokat tétováztam, hanem fel
nyaláboltam és a szegény pára elé vetettem, azt se 
tudta étlenségében, hogyan falja a fülledt almot. 

Magam inkább halálra fáradt voltam, semmint 
éhes s alig hogy leheveredtem, már el is aludtam, s 
világos reggel volt, mii'e a lovam nyihogására fölne
szeltem. Ahogy szétnézek, hogy a körülményeket kissé 
megtapasztaljam, egy nagy falut vagy várost látok 
ám a közelben előttem, mögöttem a völgyben pedig 
nagy, sötét seregek huUámzanak, akik ott tábort 
ütöttek. 

Egyszeriben felismertem a dörgést: „Tyhű, fékom-
adtát!", mondok magamban, „Lőrinc komám, arra nem 
jó lesz venned a direkciót, mert ott a németek ros
tokolnak és hamarosan nyakon találnának csípni. De 
a város felé még talán szabad az út; nincsen sok válo
gatás, hát csak vágjunk neki huszárosán!" Megpuco-
váltam a lovamat, meg is itattam a gémes-kútnál a 
szőlő lábjábaa ; a présházban találtam az egerek elül 
egy szakasztó-kosár alá leborítva egy karaj száraz 
kenyeret meg egy pár gerezd fokhagymát, azt jó lélek
kel bekebeleztem, mert úgyis tudtam, hogy nem saj
nálná tőlem a gazdája. Jó szorosra csatoltam a heve-
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der szíját, mert úgy sejtettem, hogy nagy futás is ieliet 
még ma ennek a lovaglásnak a vége, aztán fölültem 
a nyeregbe és elindultam lassú ügetésben a város felé. 
Moór volt az, mint később megtudtam, s vesztemre, 
az osztrák csapatok fötiadiszállása. Nem is sejtve, 
milyen veszedelem.be megyek, az volt egyelőre a leg
nagyobb gondom, kogy miért is nincsen egy pipa 
dohányom s kis knrta pipaszáramat megfordítva dugtam 
a számba, hogy bolonddá tegyem az Ínyemet, de mikor 

f ' a városba érve osztrák tiszti szolgákat láttam, itt-amott 
egy-egy dilizsánsz, staféta is jött nagy sebbel-lobbal 
velem szembe, kezdtem észbe kapni, de szerencsémre 
én reám senki ügyet se vetett, igaz én se gyorsítot
tam meg a lovam lépését, hogy magamra ne tereljem 
a figyelmet. Hát amint egy utca végén kiérek a piac
térre, csak látom ám, hogy valahány tisztúr van az 
osztrák hadseregben, mind ott áldogál egy rakáson, 
mert éppen haditanácsot tartottak; szép paripáikat a 
szolgák ott vezetgették föl s alá! Visszafordulni épp 
olyan veszedelmes lett volna, mint az előrehaladás. 
„Egy életem, egy halálom" — mondok — „most már 
mindegy!" és folytattam az előbbi taktikát, trappolva 
lassan előre, a tisztek szemeláttára, mint akinek tel
jesen rendben van a szénája. Már-már kikerültem a 
veszedelemből, mikor egyszerre csak nagy zendülés, 
szitkozódás, kiabálás támadt mögöttem, s ebből meg
tudtam, hogy felismertek s most már üldözni fognak. 
Nosza, én se vettem tréfára a dolgot; rövidre fogtam 
a kantárt, belevágtam a sarkantyúmat jó Fecském 
vékonyába s az mint a nyíl repült velem be egy mellék
utcába, a jövő pillanatban már fölhangzott mögöttünk 
a száguldó paripák csattogása, mert a tisztek lóra 
kapva üldözőbe vettek. Hamarosan foglyul ejtenek, ha 
nem sikertilt volna egy udvaron át egérutat vennem, 
s míg ők egyenes irán3^ban rohantak ntánam, én már 
a Csákvár felé vezető úton száguldva kerestem a 
szabadulást. Hamarosan rájöttek, hogy hamis nyomot 

\' 
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követnek s nem telt bele öt perc, már újra mögöttem 
hangzott az üldözök kiabálása, s visszanézve láthattam, 
hogy néhány tisztúr teljes erővel vágtat utánam, s 
mert kitűnő paripáik voltak, míg az enyém — ha jó 
futó is — de csak közönséges huszárló, a távolság 
mindegyre fogyott közöttünk s elkeseredve láttam, 
hogy csakhamar foglyul ejtenek. Úgy látszott, ez volt 
a szándékuk, mert nem lőttek utánam, hanem egy 
fiatal tüzérhadnagy, akinek legjobb lova volt, kivált a 
többi közül s utolérve, megragadta a kantárszáramat. 

Reám kiáltott németül, bizonyosan azt, hogy ad
jam meg magamat, de én akkorra már kardot rántot
tam azzal a szándékkal, hogy drágán adom el az éle
temet s most felelet helyett olyant sújtottam a fejére, 
hogy leesett a tarajos sisakja és ö maga is, tátongó 
sebbel a fején, csak lefordult a lováról. Ebben a pilla
natban pisztolydörrenés hallatszóít, kilőtték alólam a 
lovamat. Szegény pára csak összerogyott az ország
úton, majd hogy maga alá nem temetett. Nem volt 
időm jó fecskémet siratni, mert tudtam, hogy most 
már ha elfoghatnak, szűk lesz nekem a világ, azért 
egy szempillantás alatt átugrottam a sebesült tisztúr 
lovára, megsarkantyúztam keményen, az pedig repült 
velem a szélvésznél is sebesebben, mert telivér arab
fajta volt, száz aranyért vette meg tőlem később a 
kapitányom. 

Egy darabig még nyargaltak, lövöldöztek utánam, 
de mert úgyis látták, hogy nem érnek be •— egynek 
se volt olyan jó paripája — utóbb fölhagytak az üldö
zéssel, így hát szerencsésen megmenekültem s nem
sokára vissza is találtam a magam seregéhez. Kitudó
dott ez az egész história, napiparancsban megdicsér
tek s metáliát is adtak érte. Ezt csak azért említem, 
hogyha valamelyitek netalán azt gondolná, hogy én 
most mesét mondtam nektek. A főhadnagy sírját is 
meg lehet találni a moóri temetőben, oda látszik az 
országútról. Egy márványkőből faragott szép oroszlán 
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fekszik rajta, a családja készíttette, mert úgy hallottam, 
egyetlen fia volt egy híres-neves osztrák grófi fami-
liának." 

„Hát meghalt szegény?" szól közbe egyik a hall
gatóságból. 

„Meg az! öcsérti, még abban az órában. Utána 
tudakoltam később. Éppen az agyvelejét érte a vágá
som. Pedig milyen derék szál szőke legény volt, s a 
nagy kék szeme csak úgy villámlott, ha úgy vissza
gondolok reá magam is sajnálom, így nyugodt észszel 
dehogy vétenék neki. Csakhogy háborúban kicserélődik 
az ember lelke, a katona nem gondol ilyesmire, csak 
rohan vakon előre, öl, szúr, vág, szinte öntudatlanul, 
hogy védelmezze a hazáját és a saját életét." 

Nagyot hallgatnak mindnyájan, koccintanak is az 
öreg honvéd egészségére, s csak később szólal meg 
Kocor Bálint: „így van biz' ez, és így lesz még — 
sajnos! — ki tudja meddig?! Vájjon eljön-e valaha 
az az áldott időszak, mikor az ember nem tör majd 
fegyverrel az embertársára, mert nem kívánja egják 
a másiknak se vagyonát, se országát. Mikor nagy, 
szent békesség lesz a földön és nem hánytorgatjuk 
többé ki, miféle nemzetség, szegény vagy gazdag-e, 
csak szeretjük egymást, mint ahogy az Úr Jézus ben
nünket szeretni tanított". 

Elhallgatnak, mert szivén érte mindnyáj okát a szó, 
a fiatalok mulatnak gondtalanul és élvezik amit nyújt 
a pillanat. Őket még nem háborgatják az élet és a 
társadalmi rend nagy, szinte megoldhatlan kérdései. 
Szaporán húzza a cigány és ők vígan ropják a táncot: 
„Ej, haj! Sohse halunk meg!" 

De már hajnalodik, oszladozóban van a násznép, 
a házbeliek szíves szóval hiába marasztalják. Minden
kit a maga házanépe, a jövő nap teendője vár. 

A peterdi bíró is befogta a két szép lovát és azt 
várja, hogy a családja a kocsin elhelyezkedjék. Érős 
keze rezzenés nélkül fogja a szilaj paripák gyeplőjét. 

/ 
/ 

i 
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s nyílt tekintete hálás szeretettel csüng a maga derék 
asszonyán. 

Éva megöleli a szilleit, a testvérét, gyöngéden 
betakargatja kis mostoka leányát, aztán fölszáll az ura 
mellé az ülésbe, édes an3'ja föladja ölébe kis fiát. 
Mintha hívná, csalogatná vissza egy hang, a múlt 
szava az; de ö a fejét s elfordítja hátra, a szeme se 
rebben, mert tudja, hogy az áldozat csak úgy ked
ves az Isten előtt, ha tétovázás nélkül és szívesen 
hozzuk meg azt. Aztán elindulnak a tiszta levegőjíí 
téli hajnalon, a munkás becsületes élet, a nyugodt 
boldogság elé. 

A szobából pedig vad heje-huja hallatszik ki. A 
csendőr mulat ott veszett jó kedvében, s a cigány már 
csak egymagának húzza. 

Ő is látta a távozókat, de úgy tesz, mintha nem 
is tudna felölük, mert vad fájdalommal marcangolja 
a szívét a tudat, hogy azzal a szép asszonynyal együtt 
eltűnt az életéből minden, amiért élni érdemes. És 
mindezt azért kell szenvednie, mert nem tudott egy
kor hinni, bízni egy női szív jóságában, törhetlen hű
ségében. 

Panaszosan zeng a hegedű húrján : 

„Messze a nagy erdő, messze megy a felhő, 
Messze megyek édes rózsám te tőled". 

A csendőr leborul az asztalra. Azt gondolják, 
hogy a bor ártott meg neki, hej, pedig a saját el
hibázott, reményevesztett életét siratja. 

Fölötte pedig sír, zokog a nóta: 

„Elmulik a nyár. 
Hervad a határ, 
Ne hullasd a könnyeidet, 
Levelet se várj —". 

Farkas MiMlyné Kenessey Gizella. 
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Csengey Gusztáv. 

Evang. egyliázunk egyik érdemes munkását, Csengey 
Grusztávot ünnepelte félszázados írói örömünnepe alkalmából 
okt 13-án Budapesten a Petőfi-Társaság és okt. 20-án, szű
kebb hazájában, Eperjesen a Széchenyi-kör. Budapesten Her-
czeg Ferenc, Eperjesen Berzeviczy Albert távollétében és 
megbízásából Göniöry János fögynm. igazgató üdvözölte az ősz 
írót. Luther-Társaságunk is hozzájárult Csengey ünnepléséhez 
azzal, hogy válogatott gjTíjteményí adott ki vallásos verseiből. 
Csak dicsérni lehet e figyelmet, bár megjegyezzük, hogy 
Csengey Gusztáv írói működésének legértékesebb része, mint 
az alább közölt méltatás is kifejti, nem vallásos költészete. 

írói pályájának hű tükre a Vasárnapi Újságban közölt 
„Yallomás" cimű költeménye, amelyben magát „a haza mag
vetőjének" nevezi, aki megérte a boldog aratást. 

Csengey Gusztáv irói egyéniségéről s munkáiról értékes 
cikket olvastunk a Budapesti Hirlapbau, dr. Bruckner Győző
től. E szeretettel írt cikkből olvasóink kedvéért lenyomatjuk 
azt a részt, mely az író munkásságát jellemzi. 

„Csengey nevét a múlt század hatvanas éveiben a leg
népszerűbb költőké között emlegették. Azóta sem ment fele
désbe, de a közszájról lekerült s belejutott az irodalomtörté
netbe s ma olyankor hangzik ismét, mikor az ő érzéseit s 
szavait kéri kölcsön a mai nemzedék, hogy valamely hazafias 
ünnep kedvét fokozza velők. Csengeynek az a keserűség jutott, 
ami sok irodalmi nagyságnak fátuma: hogy nagyon fiatalon, 
pályája legkezdetén érte el élete legnagyobb "sikerét; egy 
csapással lett híres költővé s bár azóta is sok érdemes mun-

II 
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kaja jelent meg, egy sem mérkőzhetett siker dolgában a | 
Fogoly lengyel frenetikus hatásával. így ma, eléggé igzság- j 
talanul, a látszat után sokan azt hiszik, hogy Gsengey költé- i 
szete egy nagyszerű, de korai kulmináiás után kimerült és 3 
többé nem tudott fölemelkedni az egyszer elért magaslatra. 1 
Pedig az ő életében, költői munkásságában nyoma sincs volta- i 
képpen ilyen zökkenőnek. A Fogoly lengyel-t sok más költe- I 
meny követte, melyeknek kvalitásai azéhoz hasonlók; a költő^ ] 
aki énekelte őket, az maradt szellemben, érzésben, külső kész- \ 
ség tekintetében, mint a Fogoly lengyel ünnepelt szerzője, ;• 
de a világ lett körülötte más. Mert a híres költemény, bár j 
nem csupán aktualitásának köszönhette nagy sikerét, mégis 1 
bizonyos, hogy azért tudott annyira hatni, mert a kor kedvé- j 
nek szerencsés kifejezője volt. ? 

Az 1863-iki lengyel forradalom kitörésekor újra föléled- j 
tek nálunk a lengyel szimpátiák és országszerte nagy lelke- ' 
sedés fogadta a Fogoly lengyel-t, melynek Pákh Albert, az |! 
akkori szerkesztő készséggel helyet adott a Vasárnapi Újság- i 
ban. Pedig, mint Csengey maga elbeszél egy visszaemléke- l 
zésében, a költeményt nem a lengyel szabadságharc inspirálta, 
hanem az már jóval előbb megszületett abból a lelkesült kedv- \ 
bői, mely a magyar nemzetet s különösen az ifjúságot elfogta é 
az 1861-iki császári manifesztum megjelenésekor, melytől min- I 
denki a szabad, 1848-iki Magyarország megteremtését várta. : 
Kosciuskónak, a lengyel szabadsághősnek alakja és szereplése 1 
csak alkalom gyanánt szolgált Csengeynek, hogy a saját lel- J; 
kesülósének, reménykedő hazaszeretetének hango adjon. So- p, 
kan allegóriát kerestek a költeményben, hiszen a magyar és ^ 
a lengyel nemzet jellemében, sorsában olyan sok a közös | 
vonás, hogy az összevetés szinte kínálkozott, De Csengeynek }! 
nem volt szándéka, hogy allegóriát írjon. A magyar szivek j 
azonban Jmég annyira sajogtak a hazafiúi fájdalomtól, még j 
olyan eleven volt a nemzeti gyásznak emléke, hogy a lengye- i 
lek gyászának feKdézésekor, hősiességük apoteózisában a ma- : 
gyár szabadságharc tragédiáját látta s a magyar vitézség ], 
csodatetteire gondolt a költő s a közönség egyaránt. S ez a h 
vers hallatlan sikerének, megrázó hatásának titka. \ 

i 
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A ha-zafiui remény, fájdalom ezután is fő vezéiiő-motivuma 
maradt Csengey lírájának s a kiegyezés előtti időkben, mikor 
annyira összhangban állott a nemzet általános hangulatával, 
meg is találta Csengéje költészete az utat a közönség szívé
hez. Aranynak ő egyik leghivatottabb tanítványa és utódja; költé
szete minden ízében nemzeti és őszinte, tiszta és nemes. Csengey 
még a nyelv s a külső forma tekintetében is Arany követője; 
gondos, választékos magyarsággal ír, nagy könnyűséggel ver-

' I sel, de szintén hiányzik belőle az lij utakat törő merészség, 
a fantáziának az a gazdagsága, az a tékozlás a költői képek
ben és szépségekben, az egyéniségnek az a mindenen keresztül 
érvényesülő szuverén hatalma, ami megvolt Petőfiben — s 
amire a Petőfi-utánzók törekedtek. Kedves műfaja az óda, de 
sok köztilök inkább eiégiának válik be csendes, borongós, néha 
kissé elkeseredett hangulatával. Csengey nem modern költő; 
érzelemvilágát a huszadik század kozmopolita irányú áramlata 
nem érintette; a ma felszínen levő költészeti iránytól, modor
tól messze áll s ma az ő hazafias bánkódása, költeniényeiaek 
a múltba visszasíró alaphangja sokak előtt idegen. 0 nem tud 
megbékélni a mai viszonyokkal; szeretett hazájának jobb sor
sot, másforma boldogulást áhiíoz és elsötétülő tekintete sok
szor úgy látja, mintha veszendőbe mentek volna azok a nagy-

\ ; szerű erények, melyek a nemzet fennpaaradását eddig biztosí-
' , : tották, — mintha a mai kor elvesztette volna ideáljait és 

i anyagiasság, önzés diadalmaskodnék a hősök utódainak lelkén. 
Különösen hosszabb elbeszélő-költeményében, a Don Quijote-

I ' ban jut ez a hangulat kifejezésre. E munkával Csengey az 
I ' Akadémia Nádasdy-díjára pályázott s bírálói igen elismerően 
L írtak róla (Akad. Értesítő, 1899 júl.), de szerkezeti hibák 

; í / miatt nem nyerte el a díjat. Mégis aligha tévedünk, ha ezt 
I tartjuk Csengey legkiválóbb nagyobbszabású művének. Szer-
II kezete igaz, hogy nem kifogástalan s a hangulatok, érzelmek 

festése mellett háttérben marad szinte az egyszerű mese és 
nem kerül mindegyik szereplő jelleme sem elég éles meg
világításba, de megkapó költői szépségekben gazdag a munka 
s önkéntelenül Arany Bolond Istók-ja mellé helyezzük. Az 
epikai műfaj keretében is nagyon szubjektív mind a kettő; 
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Csengey sem tagadja, hogy a hős, Don Quijote, ki „az ár 
ellen úszik, s az elmúlt világ eszméjéért küzd" időszerűtlentil 
s ezért elbukik — ő maga. Még a Bolond Istók külső formá
ját, a stanzákat is megtartja és nagy könnyűséggel alkal
mazta Csengey e költői elbeszélésében, mely az ő legbensőbb 
vallomása. A kiábrándult Don Quijote föladja a meddő harcot, J | 
s boldog családi körben reálisabb életcélt keres magának; a 
költő is belátja, hogy keveset lendíthet hazája sorsán azzal, 
ha ideáljait siratja és fájó rezignációval, de érző szívének 
minden melegével ezentúl közhasznú hivatásának: az ifjúság 
nevelésének él. Lelke harmóniáját pedig biztosítja az, hogy 
föltalálta meleg családi körében a boldogságot, amely költé
szetének is új ihletet és színeket adott. 

Az a hite, hogy a szebb jövőt úgy érhetjük el, ha tettre 
és áldozatra kész, ideálokért lelkesülő új nemzedéket neve
lünk. Csengey ma az eperjesi theológia tanára, több ízben az 
akadémia dékánja s a kollégium rektora is volt. Aszódon 
kezdte tanári pályáját, egészen fiatalon. Nevét azonban már 
ismerték és költői munkásságának szólt az a kitüntetés, hogy 
csakhamar a budapesti evangélikus főgimnázium meghívta 
tanárának. De Csengey nem vágyott a fővárosba s inkább 
megfelelt hajlamainak a kisebb, de igen élénk szellemi életet 
élő vidéki város, Eperjes, hol nemsokára katedrához jutott s 
hol ma is működik a hetvenéves ősz poéta, fiatalos lelkese
déssel és buzgalommal. A teológiai tanárság a tudományos 
munkálkodás felé terelte és több értekezésén kívül 1909-ben 
megjelent egy vaskos kötete: Izrael története, mely egj' ember
öltő fáradságos munkájának érdemes gyümölcse. Vallásos köl
tészetének termékeit pedig legújabban adta ki egy kötetben 
a Luther-társaság. A szépirodalom terén is voltak sikerei; 
több novellás kötet forog közkézen, a Vadonban^ Hullámok 
közt és A mocsarak királya pedig hosszabb lélekzetü szép
irodalmi munkái. Az utolsót, A mocsarak királya című törté
neti regényt az eperjesi Széchenyi-kör díszes formában kiadta 
most, mikor az ősz költő ötvenéves írói jubileumát ünnepli. 
Csengey több évtizeden át egyik legmunkásabb tagja a kör
nek, mely most a hála és a szeretet adóját rója le iránta. 
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Székács-emlékkönyv. 

Közzéteszi a pozsonyi theol. akadémia Székács József
köre. Ára; 10 kor. 

A Székács-kör i904-ben alakult azzal a céllal, kogy a 
theológus ifjúság az egĵ etemes gyámintézetet támogassa, saját 
tudományos önképzését szolgálja s hogy oly teret keressen, 
ahol belmissziói munkát is végezhet. Mit tehetnek a theoló-
gusok e célok érdekében? A gyámintézetért vajmi keveset. 
A szűkös filléreikből kikerülő szerény tagdíj egy részét ad
hatják oda a gyámintézetnek, más részével meg magok tehet
nek jót. És mégis, e szúk keretben is megtanulták, hogy 
hogyan lehet kevésből is adni s eddig is nem egy meghatóan i-
kedves gondolatuk öltött testet (pl. ők látták el az eperjesi 
testvér Theológus Otthont énekeskönyvekkel) s nem egy sze
gény egyház és missziói pont a „szegény" theológusok áldozat
készségének köszönheti bibliáját, vagy énekeskönyveit. 

Belmissziói működésre meg éppen semmi alkalmuk nincs. 
Az egyházi intézményeknél nem igen igyekeznek hasznukat 
venni. A „kistemplomban" való vasárnap délutáni prédikáció
kon kivül egyházi tevékenységhez egyáltalán nem juthatnak! 
A német és tót anyanyelvűek számára fenntartott magyar tan
folyamok intézményében nyilik egyedül alkalom arra, hogy 
valami praktikus munkát végezhessenek. 

Ilyen körülmények között a kör működésének a súly
pontja a tudományos önképzésre esik. A theológusok felolva
sásai, előadásai s a kör által rendezett viták adják meg a 
kör igazi jellegét, mely különösen mint az intenzív önművelés 
szolgálatában álló egyesület van fontos misszióra hivatva úgy 
a theológia, mint az ifjúság életében. '{St 

Pár évig szerény elvonultságban dolgozott a kör. Mikor 
azonban rövid egymásutánban három nevezetes egyházi év
forduló megünneplése előtt állott, — megcsinálta ezt az em
lékkönyvet, mely nemcsak a jubileumokra mutat rá, hanem a 
theol. ifjúság munkás szelleméről is bizonyságot tesz. 

A theol. akadémia harmincéves fennállásának emlékére 
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nagyon jó eszme volt, hogy a Székács-kör az akadémia összes 
tanárainak az arcképét felvette az emlékkönj^vbe. A tanárok 
voltak harminc éven át az akadémia oszlopai, az ő egyéni 
értékök adott az akadémiának is súlyt és jelentőséget s ők 
állottak mindig az ifjúság törekvései mögött, mint annak tudós 
oktatói, jóra nevelői s jó szellemei. A velők szemben tanúsí
tott figyelem nemcsak vallomás a „spiritus rector"-ok kilété
ről, hanem értékes ajándék és emlék is az akadémia régi 
tanítványainak s mindazoknak, akik a hazai íheol. tudomány
nyal összeköttetésben állanak. A képmások látása hatalmas 
lökést ad az emlékezés eleven erejének s a képek mögött 
ott látjuk az egyéneket, munkásságukat törekvéseiket és ideál
jaikat s újra színesekké lesznek a műit halvánj-uló emlékei . . . 
Az emlékkönyv a Székács-jubileumnak is külön lapokat 
szentel ,cgy ifjú szív lelkesedésével és áhítatával megírt" 
Székács életrajzban, mely Törteli Lajostól származik. A többi 
tizenöt dolgozat szemelvény abból a mindennapi komoly mun
kából, mely az akadémia falai között foMk. Értékes és még 
többet ígérő szemelvény. Van közttik a filozófia, a bibliai 
tudomány, az egyháztörténet, sőt az ethnografia körébe vágó 
munka is. Általában azt mondhatjuk róluk, hogy mindeniken 
meglátszik a komoly, szeretetteljes elmélyedés és az önálló 
ítéletre, állásfoglalásra való törekvés. Az egyik a feltétele, a 
másik pedig a követelménye minden eredményes és értékes 
munkálkodásnak. Ifjúkori munkáknál pedig mind a kettő azért 
oly becses tulajdonság, mert egj szebb s jobb jövő zálogának 
tekinthető. Aminthogy már két munkatársa az emlékkönyvnek 
tényleg nem maradt meg a theológuskorí kísérletnél, hanem 
más tudományos munkájával theol. iicentiatust szerzett magá
nak, így az emlékkönyv tényleg bizonyítéka a theol. iíjúság 
tudományos készültségre való törekvésének és az oktatás szín
vonalának, Ezért megérdemli a legszeretetteljesebb fogadtatást 
és megbecsülést. 

Kiállítása teljesen méltó az alkalmakhoz, amelyekre ké
szült. A mellékelt 37 kép gondos kivitele, a nyomás tiszta
sága, a betűk szépsége, a papiros jósága Hornyánszky Viktor 
nyomdájának válik a becsületére. 

ösvény. I. évf. 6 
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A könyv tiszta jövedelme a Székács alap gyarapítására 
szolgál. 

Óhajtandó volna, hogy a „Székács emlékkönyv" ne csak 
a pozsonyi theológia volt növendékeihez, hanem a jövendő 
lelkipásztorok munkája iránt érdeklődő egyházi nagyközönség
hez is megtalálja az utat. A buzgó és munkás Székács-kör 
emlékkönyve megérdemli a figyelmet és a támogatást. 

Ssimonidesz Lajos. 

A Luther-Társaság idei Idadványait még a közgyűlés 
előtt szétküldte a tagoknak a könyvkereskedés. A kiadványok 
a következők: 

ti j 1. Dr. Szelényi Ödön theol. akad. tanár: A vallás hely
zete a jelenkor szellemi életében. 138 lap. Ara 1 K, 

2. Cseng ey Gusztáv: Vallásos költemény ele és énekek. 
111 lap. Ára 1 K. 

3- Sántha Károly: Buzgóság könyve. Imádságos könyv. 
II. kiadás. 382 lap. Ára kötve 2 K. 

4. Dr. Antal Oéza: A gályaraiszaiaditó De Ruyter 
Mihály. 14 képpel. 32 lap. Ára 30 fillér. 

0. Elbeszélések. írták Peiry Gyulánó, Faix Margit, Mi-
hátsy Gábor és Berecz Gábor. Népiratka. 22 lap. Ára 10 

' fillér. 
6. Májba Vilmos főtitkár: Jelentés a Luther-Társaság 

,j működéséről az 1911. évben. Taggyűjtő ivvel. 30 lap. Ingyen 
, 1 jár a tagoknak s érdeklődőknek. 

1
; j | I Mivel a Luther-Társaság összes kiadványait fogjuk ismer-

i ! tetni tartalom szerint csoportosítva, ez alkalommal csak uta-
'/• lünk az idei művek megjelenésére s megjegyezzük, hogy a 
I Társaság könyvkereskedésében minden kiadvány kapható (Bu

dapest, VIIL, Szentkirályi-utca 51/a). 
A Magyar Prot. Lrodalmi Társaság ez idén okt. 27.—28. 

napjain Szatmár-Németi és Nagybánya városban tartotta idei 
közgyűlését. Mivel a Társaság jelentése még nem jelent 
meg, a kiadványokat s a beszámolót a jövő számhan tesszük 
szóvá. 

M 
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Irodalmi hír. Kovács Sándor keresztyén imádságos 
könj've, amelynek első kiadása 1899-ben Balassagyarmaton 
jelent meg, s amelyet a szaksajtó általános tetszéssel foga
dott, pár hét múlva bő\TÍtett kiadásban kikerül a sajtó alól. 
A könyvet a Hornyánszky-cég állitja ki s már ez maga 
záloga annak, bogy külső dolgában is versenyre kelbet e 
fajta irodalmunk legszebb termékeivel. Egyelőre csak fel
hívjuk reá a figyelmet; megjelenését a lapok útján közöljük 
a közönséggel. 

Megjelent könyvek. Drummond: A templomnélküli város. 
Ford. Forgács Gyula. — Csekme F.: Képek a parókhiáról. — 
Izsák Aladár: Békesség néktek. — A jövő számban ismer
tetni fogjuk. 

6* 

J 
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Egy igazi evang. lelkipásztor. 

A pozsonyi ev. líceumi internátus föprefektusa, Holcli 
Ottó, a következő szép levelet bocsátotta rendelkezésünkre 
(a neveket mellőzzük). 

1911 augusztus hó 30-án. 

Tekintetes Főprefektus ü r ! 
Két és fél havi távollét után csak tegnap jöttem haza 

és ezért szíves elnézésüket és bocsánatukat kérem, hogy 
becses és tiszteletreméltó soraikra csak most válaszolok. 
Fogadják legmélyebb köszönetemet, hogy engem, érdemet
lent arra méltattak, hogy fiamat hajlandók voltak az inter
nátusba felvenni, de a viszonyok úgy alakultak', hogy 
bármily forró óhajom volt is fiamat abban a szellemben 
neveltetni, amelyben ott részesülnek, még sem tehetem. 
A Budapesti Nagy Parcellázó Bank, amelynek képvisele
tében Boszniában a kmet-megváltással kapcsolatban egy 
6000 holdas birtokot rendeztem, méltatta szorgalmamat és 
csekély tehetségemet, Temesvár székhelylyel állandó fiókot 
nyitott, amelynek vezető főnöke én leszek s igy — bár én 
még most is szívesen adtam volna Pozsonyba, de a fiú 
anyja, — miután itt is van állami gymnasium — itthon 
tartja. Miért is kérem a fiú okmányait elküldeni. Egy
szersmind értesítem Tekintetes Főprefektus urat, hogy 40 
koronát postautalványon küldök azzal a kijelentéssel és 
kötelezettséggel, hogy ez összeget még további öt éven át 
küldöm egy árva evangélikus hitvallású fiú részére segít
ségül (ruhára) hálából Midőn a sors önhibámon kívül két-
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ségbeesésig sujtott, lelkemet, hitemet és talán életemet is, 
egy öDzetlen, nemes lelkű evang. hitvallású pap mentette 
meg. 0 volt az, aki megmutatta nékem az utat, amelyen 
haladva Isten igazságát, illetve abban való bizodalmunkat 
megtaláljuk, ő volt az, akinek köszönhetem, hogy családom 
nem maradt támasz nélkül. 0 volt az, aki megtanított Istent 
szeretni, abban feltétlenül hinni, hogy akkor, midőn leg
jobban sújt is, javunkat akarja. Ez ember iránti hálából 
Ígérem, hogy mihelyt jobban tehetem, fenti összeget egy 
nagyobbra egészítem ki, hogy rajta egy szegény árva fiú 
ruházatát beszerezhesse. 

Úgy fényljék a ti világosságtok az emierek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeiteket és dicsöitsék a ti mennyei atyá
tokat {Máté 5., 16. V.). 

Evang. theologiai fakultás. 

Ágostai hitvallású evangélikus egyházunk régi óhaja, 
hogy egyetemi theologiai fakultása legyen. Ámbár leendő lel
készeink kiképzése nemcsak tudományos, hanem különösen 
valláserkölcsi téren eszközlendő, mégis nagyon fontos, hogy 
lelkészeink, akik hazánk értelmiségének körén belül, minden
kor kiváló helyet foglaltak el, a jövőben is minden tekintetben 
a kor magaslatán álljanak. Ezért szükséges, hogy egyetemen 
készüljenek hivatásukra, ahol nemcsak szaktanulmányokkal, 
hanem más tudományokkal is foglalkozhatnak. Hálával kell 
elismernünk, hogy theologiai tanintézeteink néha a legszeré
nyebb eszközökkel, mégis olyan munkát fejtettek ki, hogy 
az egyetemi theologiai fakultás követelésével semmikép sem 
akarjuk intézeteink tudományos és egj'etemes jelentőségét 
kicsinyelni. Mindazonáltal, hogy theologiai fakultást kapjunk, 
a kínálkozó alkalmat arra minden körülmények között meg 
kell ragadnunk. Itt az alkalom: midőn az állam egyszerre két 
egyetemet létesít, még pedig Debrecenben és Pozsonyban. 
Az első felmerült terv, hogy a debreceni egyetemen, igényeink 
kielégítésére, uniált theologiai fakultás létesítendő már is elej-
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tettnek tekinthető. Annál határozottabban kell arra töreked
nünk, hogy a pozsonyi egyetemmel kapcsolatban, az önálló 
ágostai hitvallású evangélikus theológiai fakultást megkapjuk. 
Megvan ehhez a szükséges történeti és egyházi kapcson kivül 
azon virágzó egyházi élet, mely nemcsak hátteret, hanem 
példát és indítást is nyújt az egyházi munkálkodásra. Pozsony
ban volt és van theológiai főiskolánk, amelyet egyszerűen 
fakultássá kellene csak átalakítani. Minden körülmény arra 
utal, hogy egyedül Pozsony az a hely jelenleg, ahol theoló
giai fakultást létesíteni lehet. S ha már akarunk fakultást, 
akkor a pozsonyi egyetem felállítását keU arra felhasznál
nunk, hogy az állammal egyetértve, a pozsonyi egyetemmel 
kapcsolatos, minden tekintetben megfelelő ágostai hitvallású 
evangélikus theológiai fakultást létesítsünk {8) 

Coeducatio az evangé l ikus közép i sko lákban . 

A Selmecbányái és nyíregyházi ág. hitv. ev. főgymnasiumok 
kormányzó testületei a közel múltban azon kérelemmel járultak 
a felettes egyházi hatóságokhoz, hogy eszközöljék ki az egye
temes közgyűlésnél, mikép az ág. hitv. evang. gymnasiumok 
rendtartásának 38-ik §-a, mely szerint „nők csak magán
tanulók lehetnek s a tanórákon vendégképen sem jelenhetnek 
meg" oda módosíttassék, hogy fögymnasiumainkba leányok 
nyilvános tanulókul is felvétessenek. 

A dunáninneni eg}''házkerület közgyűlése a leányoknak 
a középiskolába nyilvános tanulókul leendő felvételét meg
tagadta ; a nyíregyházi főgymnasium kormányzó tanácsa azonban 
az egyetemes közgyűléshez intézett kérelme utólagos jóvá
hagyása reményében már tényleg meg is valósította az eszmét, 
amennyiben a jelen iskolai év elején engedélyt adott arra, 
hogy tíz leánytanuló az előadásokra bejárhasson. 

Élénk érdeklődéssel várjuk az egyetemes tanügyi bizottság 
és egyetemes közgyűlés javaslatát és döntését e nagyfontos
ságú kérdésben. 

Mi, amikor azt látjuk, hogy a tanügyi kormány a köz-

I 

11' 
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oktatás középső fokán (leánygymnasiumokban, polgári leány
iskolákban, tanítónő-képző intézetekben és felső kereskelmi 
leányiskolákban) egyaránt arról gondoskodik, hogy a leányok 
ktilön és némely iskolában a fiúiskolák tantervétől lényegesen 
eltérő tantervek alapján taníttassanak, amikor azt tapasztaljuk, 
hogy minden iskolafenntartó már az oktatás alsó fokán is 
arra törekszik, hogy a siker érdekében, még nagyobb anyagi 
áldozatok árán is, mind a két nem számára külön elemi iskolai 
osztályokat állítson, nem igen lelkesedünk a középiskolában 
tervbe vett coeducatióért. 

A mai zsúfolt gymnasium, mely kizárólag fiúk felvételére 
van tervezve és berendezve, melynek tanári testülete kizárólag 
férfiakból áll, melynek tanterve kizárólag fiúknak készült, 
meggyőződésünk szerint távolról sem alkalmas leányok be
fogadására. De a didaktikai, fegyelmi és pedagógiai nehéz
ségek mellett ott vannak még a psychopathologiai aggályok 
is. Ez utóbbiak esetleges eloszlatására a végleges döntés előtt 
mindenesetre meg kellene hallgatni az orvosszakértök véle
ményét is. 

Ha végül tekintetbe vesszük, hogy a coeducatio a közép
iskolában eddig még kísérletképen sem vált be, az egyetemes 
közgyűlés előreláthatólag nem egykönnyen fogja megadni az 
engedélyt arra, hogy az evang. gymnasiumok idevonatkozó 
és jól megfontolt rendelkezései hatályon kívül helyeztessenek. 

H. N. 

A keresztyénség diadalának emlékünnepe. 

Eómában fényes ünnepségeket rendeztek annak örömére, 
hogy okt. 28-án múlt éppen 1600 esztendeje Nagy Konstantin 
római imperátor győzelmének a pogánysághoz szító Maxentius 
hadai felett. Ekkor tűnt fel az égen a kereszt-csodajel azzá 
a biztató mondással: In hoc signo vinces. (E jelben győzn 
fogsz.) Az ünnepségek kezdetén 14 bíboros jelent meg a pápa 
udvar összes méltóságaival, a római nemesség és egy sor 
előkelő meghívott vendég. 

Ez ünnep tulajdonképen nem a keresztyénségnek, hanem 
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a római papságnak és pápaságnak örömünnepe. Nagy Kon
stantin minden hitbeli meggyőződés nélkül bámulatos politikai 
s imperialista érzékkel a keresztyén egyházat üldözöttből 
államegyházzá tette s papságát elhelyezte a régi pogány 
papság kiváltságaiban. Nem győzelem történt ekkor, hanem 
megalkuvás, aminek ára az Isten országa örök eszményének 
elhalványulása lett. Ez alkuval kezdődött a keresztyénség 
romlása, a papság eivilágiasodása, a pápaság fölemelkedése. 
Az egyház a hatalomban való részesedésért elnémította kriti
káját s cselédjéül szegődött a cézári hatalomnak. A keresz-
tyénáég ez időtől fogva lett prédikáló egyházból az anji'agi 
hatalom fegyvereivel térítő egyházzá, mert minden lélek-
hódítás egyszersmind új alattvalók meghódolását jelentette az 
impérium számára. Ha mi ünnepelnénk, csak azért tennők, 
mert ezzel az alkuval jutott el az egyház lassanként oda 
(mert a lejtőn nincsen megállás), hogy gondviselésszerű szük
séggé lett — a reformáció. 

II. PETROCZY ISTVÁN. 

Mai képmellékletünk II. Báró Petrőczy Istvánnak, a 
rózsahegyi zsinat elnökének hiteles képe, amelyet a zay-
ugróci képtárban őrzött eredeti után közlünk. Egy izben már 
megjelent egy képe, de ez a kép édes atyja, I. Petrőczy 
István képének bizonyult. II. Petrőczy István volt a rózsa
hegyi zsinat lelke, aki, mint II. Rákóczi Ferenc egyik had
vezére és tanácsosa valósággal e hivatásra termett férfi volt. 
Legközelebb jellemző mutatványokat közlünk bujdosó kora
beli levelezéséből, mely érdekes történelmi képet varázsol 
lelkünk elé. A rózsahegyi zsinat történetét megírta Zsilinszky 
Mihály. Az érdeklődőket e műre utaljuk. 

i 
> ^ ' 
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Közgyűlési emlék.^ 

I. 
Ki volt Jézus? 

I 
Közel kétezer esztendő óta foglalkoztatja a kultúrnépeket | 

az a kérdés, ki volt a Jézus Krisztus, a kereszténység meg- | 
alapítója, akit hiszünk, akit vallunk s kinek evangéliumában I 
a legtökéletesebb vallási és erkölcsi elveket bírjuk. í 

Á kérdés tehát ismeretes, nem új, mindamellett újnak j 
kell mondanunk. ^ 

Űj nemcsak azoknak a pogányoknak, akiket lelkes és j 
önfeláldozó misszionáriusok felkeresnek, hogy közöttük a | 
keresztyén vallást terjesszék s őket a nyugati kultúrával | 
megismertessék; de nagyon sokszor és sok tekintetben új az j 
a modern ember előtt is, aki sokszor keveset törődik a keresz- | 
tyén vallással s alapítójával. Ha a modern ember olykor ma- j 
gával foglalkozva a vallására is gondol s tisztázni igyekszik szíve } 
s lelke előtt, hogy miért nevezi magát keresztyén embernek, | 
Jézus követőjének, bizonyára sokszor nehezen tud erről önmaga- j 
nak számot adni s az itt felvetett kérdésre határozottan válaszolni. j 

Súlyosbítja a helyzetet az a körülmény, hogy napilap
jaink sokszor triviálisan s becsmérlőleg szólanak egyházi s 
vallási dolgokról, minek következtében nagyon könnyen szét
foszlik az a nimbusz, amelyben a szent dolgokat látni szeretjük 
s ha vallásos nézeteink csupán hagyományos megszokáson 

' Közzétéve s mellékletképen csatolva a lőcsei közgyűlés hatá
rozatából. 
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alapulnak s nem öntudatosan, tapasztalás által szerzett meg
győződésnek eredményei, könnyen meginog;a lelkünk, kétkedővé 
s hitetlenné lesz. 

Korunk tudományos törekvései akarva és akaratlanul 
állítanak az elé a kérdés elé, van-e valami, amiben higgyünk ? 
Van-e még valami abból a régi hitből, ami szivünket elfoglal
hatja, megnyugtathatja, erősítheti, megvigasztalhatja s azzal 
a reménységgel kecsegtetheti, hogy e földi élet után Istennél 
egy túlvilági élet várakozik reánk ? 1 Az a názáreti Jézus, aki 
eddig millió meg millió embert boldoggá tett a maga tanítá
sával és egj'éniségével, könnyen mithikus alakká válik, a 
szív lassan-lassan üressé lesz, míg meg nem tölti azt a mate
rialista világnézet a maga önző,:TÍdeg s minden szeretetetölő 
mérgével. 

Jogos-e és helyes-e odajuttatni az embert ? . . . 
Dy viszonyok között, azt hiszem, nem cselekszem hely

telenül, ha felvetem a kérdést, ki volt Jézus s igyekszem reá 
megadni a feleletet egyesek érdeklődésének a felkölíésére, 
mások ingadozó hitének megszüntetésére, avagy buzdítására, 
hogy maguk is utána járva törekedjenek feleletet találni erre 
a nagyon fontos kérdésre. 

Kérdésünk a messze múltnak ködös homályában vész el; 
ott hol a keresztyénség első hirdetői bejárják az akkor művelt 
világot s egymásután alakulnak a gyülekezetek Jézus lelkes 
híveiből. Rajongó szeretettel veszik körül s készek inkább 
életüket is feláldozni a máglya magasan lobogó tüzében, sem 
hogy őt megtagadják. Ok nem kérdezik, ki volt Jézus; szük
ségét nem érzik, hogy tisztába hozzák önmaguk előtt egyé
niségét, mert a belső vallási életközösség ö vele s a boldo
gító hitbeli meggyőződés, hogy az Istennek mennyei dicsőségében 
vele együtt lesznek s élni fognak, feleslegessé tette ezt a rideg 
okoskodást. Ámde az idők megváltoztak; ami a szivet eltöl
tötte s boldogította, az a logikai okoskodás tárgyává is lett. 
Feltűnnek a nagy és nehéz kérdések, ember vagy Isten volt-e 
Jézus Krisztus s mikép válhatott az emberiség megváltójává ? 
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Megjelennek az álbölcsek s megindulnak a hosszú, szenve
délyes és ártalmas viták és harcok, melyek a keresztyén 
vaUás legfontosabb életkérdéseit felszínre vetik és sok szen
vedésnek, gyűlölködésnek s vérontásnak lesznek okozóivá. 
S hogy az ember a legéletbevágóbb dolgokban is mennyire 
kicsinyes és rövidlátó tud lenni, azt ezek a hosszú, évszá
zadokra kinyúlt és elkeseredett viták ritka pontossággal és 
hűséggel mindnyájunk tanulságára igen élénken példázzák. 

Nem írhatom le részletesen azt a gyűlöletes küzdelmet, 
amely Jézus személye miatt dúlt, hogy eldöntse, vájjon Isten, 
vagy ember volt-e? 

Elég utalnom Madách „Ember tragédiájának" 7-ik szí
nére, amely Konstantinápoly utcáit mutatja be, amint a homou-
sion pártiak a homoiusion miatt máglyákat állítanak s azokon 
pusztítják el az eretnekségben szenvedőket, az i miatt. Gyö
nyörűen rajzolja meg a találó képet néhány markáns vo
nással. 

Elég utalnom az inkvizíciónak rémíetteire, az albigensek 
s waldensek ellen vezetett irtóhadjáratokra, majd később a 
30 éves vallásháború pusztításaira, a jezsuiták gyűlölködő 
üldözéseire s a társadalomban most is folyó áldatlan vallási 
villongásokra, amelyeknek forrása csak abban kereshető, hogy 
az egyik keresztyén, máskép tiszteli Jézust s általa az Istent, 
mint a másik, s mert azt hiszi, hogy az ő Jézus képe töké
letes, feljogosítottnak érzi magát a maga vallási türelmetlen
ségében gyűlölsógnek táplálására és a társadalomban való 
szítására. 

Elültek ugyan a vérengző vallásos háborúk, a nemzetek 
kimerültek a sok vérontásban, mellyel hatalmas keresztyén 
kultúrát akasztottak meg fejlődésében; a különböző időkben 
megkötött békék s hozott törvények biztosítják ugyan a val
lási békét, de a gyűlölködés most is ott lappang a szivekben, 
mint hamu alatt a parázs s bármikor kész kitörni. A homou-
sion és homoiuson harca most is foly, csak más alakban, 
viszonyainknak s műveltségünknek megfelelően . . . 

Modern életünknek, dacára sokszor hangoztatott hitetlen-
ségének egyik sajátos tünete a vallási kérdéseknek előtérbe 
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tolása s úg3^1átszik mintha az emberek nem tudnának azok
ban az egyházi keretekben maradni és boldogságukat találni, 
amelyekben eddig találták vallási kielégítésüket s új vallási 
közösségeket, egyházkereteket keresnek. 

Élénken érdeklődnek a keleti vallások iránt s ezek között 
különösen a buddhizmus ragadja meg figyelmüket, amely rokon 
lévén a modern világnézettel, a pesszimizmussal, ez okból és 
az újság ingere miatt képes hatni az emberekre s híveket 
toborzani a jóval tökéletesebb keresztyén vallásúak között. 

Különösen jellemző és érdekes azonban az a szenvedé
lyes harc, mely a tudományban foly Jézus személye körül. 
Különböző szakokon működő nagy tudósok s híres emberek 
eddig szokatlan hévvel érdeklődnek ezen theologiai kérdés 
iránt, hogy tisztázzák azt, vájjon tudunk-e valamit Jézusról 
s hihetünk-e benne, mint egykor atyáink. S alig van nap
jainkban fontosabb vallástudományi tárgy, mely a figyelmet 
annyira felköltötte volna, mint Jézus miként létezésének 
kérdése. 

Nem is csoda, mert e kérdésnek jobbra, vagy balra 
dőlésétől függ a keresztyén egyháznak esetleg egész új ala
kulása, vagy rombadőlése. 

Igaz ugyan, hogy ez az érdeklődés főleg Németország
ban s a műveltebb nyugaton nyilatkozik oly szembeszökően; 
de olykor mihozzánk is átcsapnak hullámai egyes hírhajhászó 
napilapok révén, amelyek üg3'es riporteri közleményeikben s fel
tűnő tájékozatlansággal főleg azt terjesztik, ami a feltűnés 
és az újság ingerével legjobban tud hatni. 

A kérdésnek tudományos racionális vizsgálása körülbelül 
másfélszáz esztendős s a német racionalizmusnak köszönhető, 
amely kezdetben kíméletesen, bizonytalan ingadozással nyúlt 
hozzá, de hova-tovább annál bátrabban bolygatta. 

Strauss Dávid fiatal theologiai tanárnak neve talán nem 
egészen ismeretlen m. t. hallgatóim előtt, aki addig nem 
tapasztalt radikalizmussal, német tudósoknál szokatlanul szép 
stílusban és éles logikával írta meg s adta ki 1835-ben Jézus 
életét, bámulatos feltűnést keltve s óriási kavarodást okozva 
nemcsak vallással s egyházzal foglalkozó körökben, hanem a 
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nagyközönség körében is. Valóságos antikrisztusnak nyilvání
tották, theológiai tanári székétől megfosztották hallatlan merész
ségéért, míg mások rajongó lelkesedéssel vették körül s mohón 
olvasták a sokat kárhoztatott könyvet. 

Strauss ezen munkájában teljesen lerombolja a Jézus 
életéről szóló evangéliumok történeti hitelességében való hitet 
és mithoszoknak, szent legendáknak, halász és pásztormesék
nek minősíti azokat a gyönyörű, szívhez szóló elbeszéléseket, 
melyek a szent karácsonyt oly megható családi idillé teszik, 
a húsvétot oly misztikus, mély jelentőségű dícskoszorúval övezik 
s Jézust, az emberi eszmény, jóság, szeretet s önfeláldozás 
megtestesülésévé avatják. 

Egy-egy tomboló nhar óriási károkat okoz a természetben, 
amidőn százados fákat ledönt, szennyes vizével nagy vidéke
ket elmos s mindent elpusztít, amit a szorgalmas emberi kéz 
gondosan nevelt; de a vihar elmultával, amint kisüt a nap 
s jótékony sugarai a kesergő ember szívében biztatólag új 
reményeket keltenek, megfrissülve s megújulva új élet támad 
a romokon, amely csakhamar elfeledteti s kárpótolja a vesz
teséget. Ugyanilyen munkát végzett Strauss műve is ; tombolt 
mint egy zivatar, pusztításokat okozott sokfelé, de annál 
nagyobb volt a visszahatás és az áldás a tudományra nézve, 
amely pezsdülő életnek indult s újabb meg újabb kutatáso
kat idézett fel. 

A századnak legnagyobb tudósai állanak sorompóba, 
hogy e veszedelmesnek talált műnek hatását ellensúlyozzák. 
Schleiermacher, korának elsőrangú tudósa, Baur Keresztély, 
Hasé Károly és sokan mások a vezetésük alatt keletkezett 
theológiai (irodalmi) iskolákkal együtt a történelem s theológia 
minden eszközét felhasználva törekedtek más és más oldalról 
megvilágítani a fontos kérdést s ellensúlyozni Strauss rom
bolásának hatását. 

Azonban nem múlt el még egy emberöltő sem s újabb 
támadás érte, most már nem annyira a protestáns, mint inkább 
a római katholikus egyházat. Renan Ernő, a francia Sorbonne 
híres tanára, akinek az ószövetségre és a zsidó népekre vonat
kozó művei világhírre emelkedtek, Palesztinában tett utazá-
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sának benyomásai folytán „La vie Jesu" czímen oly módon 
irta meg 1863-ban az Ür Jézus életét, hogy az párat
lanul rázta fel a világot. A római pápa megtiltotta a könyv
nek olvasását, a francia püspökök körmeneteket rendeztek s 
vezettek a nagy csapásnak elhárítására, mely e könyvvel a 
kereszténységet érte. Ámde a könj'V annál jobban terjedt; 
ezerén meg ezerén olvasták. A körmenetek s kárhoztatások 
kitűnő reklámnak bizonyultak, úgy hogy néhány év alatt nem
csak az eredeti francia nyelvű mű ért feltűnő sok kiadást, 
hanem minden művelt népnek nyelvére is lefordították s Renan 
neve bejárta az egész kultúrvilágot. 

Műve francia szellemességgel megirt hatásos regény, 
amelyben a német szabadelvű kritikának tudományos ered
ményeit hasonló szabadsággal, de tudományos következetesség 
nélkül használta fel. Jézus az ő szemében tragikus hős. Grali-
leában lép fel s különösen a Genezareth tavának gyönyörű 
vidékén működik s kedves, szeretetreméltó modorával, az 
emberi szívet magával ragadó szónoklatával, az isteni tannak 
igazságával s mindenkit vigasztalni tudó, bátorító és segítő 
szeretetével meghódítja a fogékony szívű s egyszerű gondol
kozású Galileabeüeket. Ez azonban nem sokáig tart, mert 
nagy számmal támadnak ellenségei, akik elidegenítik tőle 
híveit. A kedves mesterből ekkor szigorú erkölcsprédikátor 
lesz, aki korholja ellenségeit s az embereket, mert nem hall
gatnak reá. Lemegy Jeruzsálembe, de ott elfogják s keresztre 
feszítik; ő pedig, mint az igazságért elvérzett hős, bátran hal 
meg a keresztfán. Szűkebbkörű tanítványai; néhány asszony 
s kivált Mária Magdaléna nem tudnak belenyugodni a szomorú 
végbe, izgatott lelkük folyton képzelődik s végül víziókat 
látnak és ezek alapján azt hiszik, hogy Jézus feltámadt, él, 
mert nekik megjelent. 

A mű által támasztott ^áhar megszólaltatta nemcsak a 
legnagyobb theológusokat (Weisz Bernhardt, Beyschlag, Holtz-
mann stb.), hanem más kiváló tudósokat is, akik vallásos 
buzgóságból, vagy tudományos érdeklődésből kívántak a kér
déshez hozzászólni. S a szellemi harc folyt tovább. Bele
szóltak a kérdésbe a szocialisták is s míg egy része Jézust 
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a szó legigazabb értelmében vett szocialistának tekinti 
(Naumann, Stöcker), addig mások tagadják Jézusnak az 
evangéliumok szerinti, vagy általában valamikor való létezését 
(Kautsky, Kalthoíf), mert szerintük a messiást a közgazdasági 
viszonyok teremtették meg s hogy a szociális tanok testet 
nem öltöttek, annak az egyház és állam közös érdeke az oka, 
lehetővé tevén és elősegítvén a kapitalizmus kifejlődését. 
A nagy mesterek sohasem maradnak magukra, mert mindig 
találnak őket követő tanítványokra, akiknek lelkében kisebb 
vagy nagyobb sikerrel újból megjelennek. Kern csoda! Egye
seknek nagy sikerei, hírük, megcsodáltatásuk ösztönszerű 
buzdító például szolgálnak a késő utódoknak, akik akár hiúság
ból, akár való igazságra való törekvésből felkapják az elődnek 
odavetett eszméit s azokat alaposabban és tökéletesebben 
törekszenek népszerűsíteni a nagy sokaság között. 

Ez történt legújabban DrevFS Artúr nevű tudóssal is, aki 
Straussnak nyomaiba lépve s az ő dicsőségére vágyva, az 
evangéliumokban nem lát egyebet mithoszoknál s meséknél, 
amelyek természetesen semmi történeti értékkel nem bírnak. 
Felvetették azt is, nem volt-e lelki beteg, aki eksztatikus álla
potában hirdette Isten országának eszméit s gyakorolta nagy 
szeretetét ? 

Valóban mélyen lesújtó s lehangoló, amit Drews és társai 
e téren eredményeznek s bizonyára számos vallásos lelket 
rontanak meg s hajtanak kétségbe Jézust tagadó nézeteikkel. 

Hová forduljon ? mit higgyen az a komolj'', vallásos gon
dolkozású és érzésű ember, aki ilyeneket hallva s ilyeneket 
olvasva színigazságnak hajlandó elfogadni a mérgező lelki 
táplálékot! 

Pedig nem kell messze keresnie az ellensúlyozást! 
Ott vannak az evangéliumok! Soha senki beszédesebben 

nem cáfolhatja ezen reklámmal dolgozó, sokszor tudománnyal 
csak kérkedő íróknak állításait, mint evangéliumaink, ame
lyeknek hitelt érdemlő elbeszélései szemeink elé állítják 
Jézust. 

De olvasni kell őket s az olvasásukhoz legyen kellő 
érzékünk és kellő műveltségünk. 
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Midőn Nagy Napóleon Németország leigázása után Wei-
marban a részekre szaggatott egyes német fejedelemségek s 
hercegségek fejeit s egyes kiválóságokat fényes estélyen 
vendégekül látta, a vendégek között az ott megjelent Herdertől, 
a németek nagy költőjétől s weimari generalszuperintendenstöl 
többek között azt is kérdezte, vájjon Jézus csakugyan élt-e? 
A költői lelkű s nagy tudományú főpap nyugodtan azt felelte: 
Sir! Kétezer év múlva ugyanazt kérdezhetik felséged felől is. 
,Trés bien" feleié a császárjs komoly gondolatokba merülve 
továbbhaladt. 

Tényleg úgy vagyunk a történelemmel! Adatai az idő 
távolságával elhomályosodnak s értéköket veszítik, minélfogva 
a késő nemzedék feljogositottnak érzi magát, az adatok törté
neti valóságában kételkedni, sőt hitelességüket megtagadni. 

Ha az evengéliumokat csupán külső felületességgel az ő 
naiv, csudában hivő előadásuk szerint ítéljük meg s azt a 
történeti tudást és pragmasist keressük bennük, amelyet a 
jelenkori történettudomány követel s nem tudjuk magunkat 
beleélni azoknak a lelkes buzgóságú s vallásosságú Íróknak 
lelki világába s talán bizonyos lekicsinylő célzattal is vesszük 
őket kezünkbe, akkor természetes, mim sokan a tudósok közül, 
mi sem találunk bennük megbízható történetet: ámde ha figye
lembe vesszük azt az üde, vallásos szellemet, amely helyes 
olvasásuknál egész lelkünkbe szétárad, ha olvassuk természetes, 
őszinte s megkapó tanításaikat s tudunk gyönyörködni abban 
a keleti nyelveket jellemző színpompában, melyben oly gaz
dagok ezen iratok, akkor lehetetlenség letenni őket anélkül a 
hit nélkiü, hogy amit írnak, igazságszeretettel, a meggyőződés 
hangján s erejével írják, mint valósággal megtörtént tényeket. 

Megelevenedik előttünk maga az Ür Jézus, s nemcsak 
szívünkben érezzük létezését, hanem testi szemeinkkel is véljük 
láthatni. 

Ott látjuk a gyönyörű G-enezareth partja mellett, amint 
hajóra szállva tanítja a nagy nóptömegeket, amelyek messze 
földről körülte összeverődve, mohó vággyal s kíváncsisággá 
lesik lelket megnyugtató megerősítő s magával ragadó taní
tását. Mert ő nem úgy tanított, miként írástudó kortársai, akik 
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betűliöz ragaszkodva, az ó-szövetség törvényeinek magj'arázatá-
ban a külső törvényességet, a lélek- és szellemnélküliséget köve
telve megölték az emberben az embert, vagy ügyes furfanggal 
saját gondolataikat kimagyarázva, a törvény kijátszására taní
tották hallgatóikat: hanem mint a népnek őszinte s igaz barátja, 
s a szó nemes értelmében vett népszónok, ismeri a népnek 
baját, vágyait, törekvéseit, örömét, bánatát, le tud szállani 
hozzá, nyelvén megszólalni s képek, hasonlatok és példa
beszédek által szívét megragadni s abba az Istenországának 
magvait hinteni, megtérésre, bűnbánatra Isten s emberszeretetre 
híva fel őket. 0 a nagy halász, aki Istenországainak hálóját 
beveti a népek tengerébe, hogy abból halásszon tagokat általa 
létesített Istenországába. Nem oly ország az, amely csak a 
túlvilágban létesül; ellenkezőleg itt van mi közöttünk, élő s 
boldogító valóság minden oda belépőre. 

De folytatása van ott túLaan a mennyei atyánál, aki hű 
gyermekeit magához fogadja. Tagja lehet minden ember, mert 
az ő országában leomlanak a választó falak, amelyeket a zsidó 
gőg emelt, midőn magát kizárólagosan Isten választott népének 
tekintette s amelyeket a görög kultúra emelt hellén és barbár 
között s a római elbizakodottság római polgár és idegen, úr 
és rabszolga között. 

Dicső s kábító eszme az akkori világban a népek test
vériségének s a felebaráti szeretetnek eszméje 1 Hiszen most 
is, közel 2000 esztendő multán látjuk, hogy hatalmas, művelt 
s keresztyénségükről híres népek állig fegyverben leskelődnek 
az alkalmas pillanatra, hogy egymásnak rontsanak s évszá
zadok nehéz munkájának gyümölcsét megsemmisítsék, özvegy
ségre, árvaságra és szegénységre kárhoztatva ezreket, meg 
ezreket. 

Látjuk mily oktalanul tülekednek egymással egyes fajok 
önző érdekekért, haszonlesésből s nemzeti hiúságból és foly 
a vér patakokban, éppen a háborúskodók nagy kárára. 

0 a nagy magvető, ki nagy gonddal veti a magot — 
Isten országának igéjét — s a mag beleesik az egyeseknek 
lelkébe s fogékonyságra találva, Isten gondviselése alatt gyö
nyörűen fejlődik s feltétlenül meghozza a remélt gyümölcsöket. 

ösvény. I. évf. ' 
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Látja s tudja ugyan, hogy a gonosz nem alszik s mindent 
elkövet művének megrontására, de azt is tudja, hogy a jónak 
győznie kell; a gyáva pesszimizmusnak nem lehet helye oit, 
hol a jónak fejlődéséről van szó; a keresztyénségnek végül 
győzedelmeskednie kell minden nehézségen! 

0 ama jó pásztor, a népek pásztora, ki a boldogtalanul 
bolyongó nyájat magához édesgeti s maga köré gyűjti, hogy 
azt megmentse s boldoggá tegj-e. Ismeri a nyájat, viszont a 
nyáj őt s híven követi, mert tudja, hogy életét is kész érte 
feláldozni, mert ő nem zsoldért szolgálja a nyájat, hanem 
szeretetből-

Látjuk őt felmenni a hegyre, s hogy megvigasztalja a 
körülte összegyűlt számtalan boldogtalanokat, megtelepszik 
rajta, megnyitja száját s mézédesen foly a szava, boldogságot 
Ígérve mindenkinek, akit szívének vonzalma ő hozzá, a nagy 
mesterhez és általa a mindenható s szerető Istenhez 
viszen. 

Tanítása szerint boldogok a lelki szegények, a szelídek, a 
szomorkodók és akiknek szive tiszta ; boldogok, akik éhezik és 
szomjúhozzák az igazságosságot, vagyis az Istennel való kien
gesztelődést, az irgalmasok, a békeszerzők s a jóért küzdők; 
boldogok még ha üldöztetnek bántalmaztatnak is, ha az az 
evangéliumért történik, mert biztosak Isten szeretetéről, mely 
bőségesen kárpótolja mennyei javakkal. Mint a világ világos
sága világítanak a sötétségben s példát adva tiszta erkölcsi 
életökkel, még a hitetleneknek szívét is megindítják Istennek 
dicsőítésére. 

Csoda-e, ha minden szava gyógyító balzsam azokra a 
különböző és megszámlálhatatlan sebekre, melyektől millióknak 
szívre sajog? 

Tanításában megelevenedik a zsidó társadalmi élet s 
az egész természet. Nemcsak a magvetőt látjuk, amint a magot 
veti, a vincellért és szőlőmunkásokat, akik nem az úrnak, de 
magoknak dolgozva, a szőlőtulajdonos fiát is megölik, a keres
kedőt, ki drágagyöngyöt, avagy kincseket keresve, megveszi 
az azokat rejtő szántóföldeket, a gazdagot és lázárt, hanem 
előttünk halad az irgalmas szamaritánus, amint a félig holt 



KI VOLT JÉZUS? 9 9 

embert felkarolva, szeretettel gondozza s ápolja, elvonul előt
tünk egy lakodalmas menet, melyben a tíz szüzek szerepelnek 
lámpásaikkal, érezzük a jó atyának fájdalmát, kit fia elhagy, 
hogy messze földön mindenét eltékozolja s érezzük a nagy 
örömet is, midőn a fiú visszatérve, szíves fogadtatásra talál az 
atyjánál. A mezők lilioma nemcsak kint a szabad természetben 
pompázik, hanem Jézusnak előadásában is, az égnek madarai, 
melyek a iákon fészkelnek, a verebecskék, rókák, farkasok 
mindmegannyian hasonlatokként szerepelnek Jézus költői elő
adásában. Aminthogy másként nem is képzelhető, a legmagasz
tosabb eszmék csak érzéki képekben megtestesítve érthetők 
igazán, amire viszont csak ihletett költői ajkak képesek. 

S az a Jézus, aki ezen tanításában oly magasra emei^ 
kedik az eszmék világába s oly magasan áll az emberek felett, 
íme az maga a legnagyobb fokban alázatos. 

Leborul az ő mennyei atyja előtt s belevetett bizalommái 
mondja r „Miatyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a te neved, jöjjön el a te országod s legyen meg akai-
ratod, mint mennyben, úgy itt e földön is*. Mennyire fen
ségesek ezen mélytartalmú kérések! Bizalom és alázat, 
eszményiség s egyetemesség, egyéniség és közösség fognak 
össze, hogy felemeljék az embert a föld porából a minden
hatóhoz ! Ámde fenségesebb s nagyobb jelentőségű az imádság 
további folyásában, amidőn igy szól: „és bocsásd meg vét
keinket, miként mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkez-
teknek". E kéréssel egészen új, más világba lépünk, melyet 
eddig senki nem ismert. Elégtétel, bosszú s megtorlás volt 
eddig a népeknek jelszava és erre építették fel ég-ész társa
dalmi rendjüket; megbocsátás az új világelv^ melyre a krisztusi 
társadalomnak keli felépülnie. 

De kövessük őt a Gethsemaneba, ahol a halál gondola
tával vívódik s beláiva mennyei Atyjának akaratát, így szólva 
határozza el magát a nagy áldozatra, a keresztfai halálra: 
„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; azonban ne 
úgy legyen, mint én akarom, hanem amint te akarod." 

Egyébkor is, midőn hosszú, fárasztó tanítások után pihe
nőre kellene hajtania fejét, \'isszavonul a magányba s imád-
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Ságban keres erősítést megfáradt lelkének, s a mennyei atya 
megadja neki, amit kíván. 

S mert tudja, minő nagy jótétemény az imádság, az 
Isten előtti megalázkodás, megtanítja tanítványait is s utasítja 
őket, hogy ők is imádkozzanak, mert az imádság a leg
biztosabb kapocs az Isten és ember között az élet nekéz fel
adatai, a megpróbáltatások s az elhagyatottság vigasztalatlan 
percei között. 

Alázatos SZÍVŰ Ö az embertársak Icözött is. A büszke farizeus 
megveti a publikánust, mert bűnös, mert olyan a foglalko
zása, hogy azt az ő fanatizmusa utálja; Jézus azonban nem 

publikánusok közé is vegyül, azt tartván, hogy a bete
geknek van szükségök orvosra, nem az egészségeseknek s 
hiába gúnyolják, hogy micsoda messiás ö, aki a bűnösök közé 
keveredik, vagy ha tudná, hogy bűnösök azok, akik között 
vendégként ül, bizonyára otthagyná őket s nem törődnék velők, 
őt az nem tartja vissza messiási hivatásának a szegények, 
elhagyatottak és bűnösök között való betöltésétől. 0 az Isten 
fia nem utasítja el magától még a kis gyermekeket sem, hanem 
keblére öleli, megáldja őket s ártatlanságukat példaképül állítja 
tanítványai elé, azt mondván: „bizony mondom nektek, ha 
nem lesztek olyanok, mint a kis gj^ermekek, semmiképen nem 
mentek be a mennyeknek országába". 

Felkeresi a gazdagokat is; barátai is vannak közöttük, 
mint pl. a jeruzsálemi Nikodemus s a bethaniai Lázár. Egyszer 
Simon farizeusnak házába meghívják vendégül, máskor Zak-
keushoz tér be, sőt a vámszedő Levinél is megjelenik; mert 
ö, evangéliumát nemcsak a szegényeknek hirdeti, hanem min
denkinek. 

Jézus az egész társadalomé,, s annak életében ő maga 
is résztvesz; élvezi a társadalom nyújtotta ártatlan örömöket 
s nem sokat törődik azzal, hogy ellenségei élvezet- s gyönyör-
hajhászással vádolják. 

Éppen azért érthetetlennek látszik, hogy akadtak egyes 
buzgó keresztyének, akik az emberi társadalommal nem törődve 
remete, vagy szerzetesi életet éltek és élnek, azt hivén, hogy 
ezzel Jézusnak igaz híveivé válnak s Istennek különös kegyére 

^ 
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számíthatnak. Assisi szent Ferenc s a középkor hamis képze
lete szerint Jézus valami aszkéta lélek volt; a keresztyén 
embernek pedig legfőbb erkölcsi ideálja a rendszeres bőjtö-
lésben s a bűnös testnek korbácsolásában áU, hogy kiverje 
belőle az ördögöt, mely folyton istenellenes életre ösztökéli... 

Még érthetetlenebb az a felfogás, mintha Jézus szocialista 
lett volna s a társadalom gazdasági viszonyainak megváltoz
tatására törekedett volna. Az a néhány hely, melyre e kér
désben hivatkozni szoktak, mint pl. a gazdagról és Lázárról 
szóló példabeszéd, amelyben magyarázatuk szerint a gazdag 
gazdagsága miatt bűnhődik a túlvüágban, a szegény Lázár 
pedig szegénysége miatt kerül Ábrahám kebelébe; vagy a gazdag 
ifjúnak adott utasítás, hogy menjen el, ossza meg vagyonát 
a szegények között s azután jöjjön és kövesse őt: látszólag 
ugyan a szocializmus mellett szól. Ámde teljesen félreérti az 
evangéliumi elbeszéléseknek természetét, keleti stílusát s Jézus 
tanításában az alkalomszerűséget, aki az összefüggés mellő
zésével az egészből kiragadja ezen helyeket, s azután célzatosan 
használja őket a belemagyarázott értelemnek igazolására. 

Mi sem állott távolabb Jézustól, mint az akkori világ 
közgazdasági viszonyaiba avatkozni; pedig tudta, hogy evan
géliumának elvei harcot, teljes társadalmi átalakulást fognak 
eredményezni, csakhogy valláserkölcsi tekintetben a minden
ható felebaráti szeretet alapján. 

0 volt az a próféta, akit a zsidók régóta vártak s akinek 
jönnie kellett, hogy őket nagy és hatalmas nemzetté tegye. 
Jézus tényleg valóra váltotta, amit az Isten ígért, de prófétai 
művét nem a zsidó nép politikai nagyságának megállapításában 
látta. Szerette volna, ha honfitársai nemzetek s népek vallási 
tanítóivá, vezetőivé s munkatársaivá szegődnek az emberiséget 
megváltó művében. Azonban rövidlátásuk és fanatikus fólté-
kenységök keresztfára juttatta Istennek küldöttjét, nemzőtöknek 
legnagyobb fiát, akiről keresztelő János, a zsidóknak utolsó 
prófétája azt mondotta, hogy még arra sem méltó, miszerint saru
jának szíjait oldozza. 

Mi tette Jézust prófétává ? Semmi más, mint az az Istentől 
eredő bensőséges benne lakozó szent szellem, mely egész tel-
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jességében nyilatkozott meg benne s késztette nagy, messiási 
elhatározásokra s cselekedetekre. Miként a próféták, ő is látta 
nemzetének nagy hibáit s erényeit, törekvéseit s céljait és a 
múlttal, vagy jelennel szemben a bekövetkező jövőt s nem 
egj'szer nyilatkozott ama jövendő nehéz napokról, amidőn Isten 
meglátogatja népét az ő látogatásának napján s veszedelmes, 
néppusztitó harcok, elemi csapások s-gyilkos döghalál fogja 
megtizedelni, minthogy nem becsülte meg az urat. 

Jézus több a próféták mindegyikénél, mert ö benne s ő 
általa teljesedett be mindaz, amit egykor igért az Isten, mert ő 
hozta s adta, ami a próféták szemében a jövő feladata volt. 

0 a Dávid családjából való, kit az Úr a maga jobbjára 
ültetett. Messiássá, az emberiség megváltójává tett. Ember
fiának s Isíenfiának nevezik az evangéliumok s Jézus hívei, 
hogy kifejezzék a rendkivüliséget s az egyetlenségéí, mely őt 
az összes emberek fölé emeli. 

Szebb s hivatását jellegzetesebben kifejező szót alig 
találhattak volna, mint ezt, az ó-szövetségböl eredő s messiási 
vonatkozású tartalmú nevet. S kétséget nem szenved, hogy való
ban Messiás volt s pillanatig sem kétkedett messiási hivatásában. 

S ezzel eljutottunk a messiási hivatás egyik legkénye
sebb s legfontosabbnak látszó kérdéséhez, az evangéliumokban 
elbeszélt csodák hitelességi kérdéséhez. 

Tett-e csodákat Jézus, vagy nem ? 
Sokan megmosolyogják a kérdést, mert oktalan maradi

ságnak tekintik a természettudományok mai álláspontjával 
szemben erről komolyan szólani is, amikor világos, hogy az 
egész természeti világban változhatatlan törvények uralkodnak, 
amelyektől nincsen eltérés, nincs kivétel s így nem lehet 
csoda sem. 

Mások viszont azt hiszik, hogy Jézust kortársai csudák 
tevése nélkül nem, is tekintették volna megváltónak, mert a 
csudatevés együtt járt hivatásával, ezen okból csudatetteinek 
hiteleseknek kell lenniök s ha a modern ember a maga hitet-
lenségóben mégis tagadja létezésöket, vét Jézus ellen s a 
keresztyénséget gyökereiben támadja. Keresztj'énség és Jézus 
c s ^ # i együtt járó fogalmak! 
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Ezen egymással szemben álló két főnézetben a leg
különbözőbb felfogások érvényesülnek a csoda fogalmára nézve 
s az eltérés és különbség nagyságs. éppen a fogalmak közötti 
eltérésekben keresendő. 

Én azt hiszem, bogy bármennyire haladt is a természet
tudomány, mégsem képes minden kérdésre feleletet adni s 
mindig maradnak oly ismeretlen területek, amelj'eket az ész 
viiágitó fáklyája nem lesz képes ismertekké tenni s ahol hiten 
alapuló feltevésekkel fog dolgozni s mindig akadnak oly tüne
mények s esetek, amelyeket csodálatosoknak, csodáknak fognak 
minősíteni. Bármennyire igyekszünk a természet titkos műhe
lyébe betekinteni és egyes erőit működésökben meglesni, 
aKgha fog sikerülni mindent felfedezni, amikor a lét és nem 
lét, élet és halál, tér és idő, anyag és erő, test és lélek és 
számtalan más fontosnak és kevésbbé fontosnak látszó kérdé
seknek megoldása sem sikerült s amikor az ember legszor
gosabb tanulmányozás és kutatás dacára még önmagát sem 
ismeri. S ha Haeckel az ő monisztikus felfogásában azt hiszi, 
hogy a sejtteoriával meaoldotta az egész létező világnak 
problémáját, akkor ő sokkal különb csodában hisz, mint 
aminőket az evangóKomok elbeszéljek s amelyekben nem hisz. 
A mindenségnek törvényei, a létezőknek egymás mellett való 
fejlődése, vagy egymás ellen való örökös harca, a szerves és 
szervetlen világ épp oly érthetetlen s csodálatot keltő, minta 
sokszor szerencsétlenséget okozó és kiszámíthatatlan időjárás s 
a természetnek apróbb kis tüneményei, amelyeknek uraivá nem 
tudunk lenni. 

Legcsodálatosabb azonban az egész mindenségben a 
parányi embernek szereplése, kifogyhatatlan energiája, ki nem 
merülő találékonysága s értelmének mélysége és élessége, 
amelyekkel oly bámulatos dolgokat művel a tudomány, tech
nika s művészet terén és bámulatos az a végtelen fejlődési 
képesség, amelyet néhány ezer év alatt felmutatott barlangi 
ősétől kezdve a palotákban lakó, kényelemnek hódoló, gon
dokat nem ismerő, tudományára s művészetére büszke, szép
ségére s gazdagságára hiú, pompakedvelő s az egész világ 
feletti uralkodásra törekvő késői nemzedékei között és bámu-
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latos viszont az a sülyedés és visszafejlődés is, mely csupán 
az embernél észlelhető, hogy amidőn oly magasra emelkedett, 
akkor bukni is tud és szinte állati sorba esik vissza! 

Ezeket látva s vizsgálva, lehetetlen azt állítanunk, hogy 
nincsenek csodák. S ha hiszünk Istenben s azt tartjuk róla, 
hogy ő gondviselő s mindenható, aki belenyúlhat az általa 
teremtett s fenntartott világ folyásába, lehetetlen nem hinnünk 
csodás tettekben, melyeket ő, vagy valamely választott eszköze 
hív létre. 

Jézus is tehetett csudát; de ez a csudatevés alárendelt 
s nem feltétlen eszköz volt messiási működésében^ amiért is 
lehetőleg kerülte s gyakran korholta a népet csudaéhségeért. 
Épp ezért Jézus csudák nélkül is lehetne megváltónk s épp 
oly nagynak, fenséges lénynek s jótevőnknek tekinthetnők, 
mint most, midőn hiszünk a csuda lehetőségében. A keresztyén 
egyháznak jelenlegi létezésében s egykori megalakulásában 
is nem a csudás jelleg bírt döntő szereppel, hanem Jézus 
egyéniségének az a rendkívülisége, hog}̂  amit tanított, azt 
cselekedte is. 

Elkövetkezett az idők teljessége! A nagy nemzetek 
valláserkölcsi züllöttsége, egyesek elégedetlensége s boldog
talansága és a népek összekeveredése a nagy római biroda
lomban tarthatatlanná tette az állapotokat s mindinkább álta
lánossá lett a zsidókban élénken élt s a diaszpórában elterjesztett 
az a vágy és messiási reménység, hogy jön a szabadító, aki 
véget vet a bűn hatalmának s megváltván az emberiséget, 
boldogságot, Istennel való békét s megelégedést hoz a nyo
morúságban sínlődő emberiségnek. 

S a szabadító megjelenti Boldogító tanítása, mely méz
édesen folyt ajkáról az igazságra éhes nép előtt; nagy szere
tete, mellyel a társadalom minden tagja iránt érdeklődött s 
önzetlenül segített; tiszta erkölcsi élete, mellyel mindenkinek 
követendő példát adott; Istenhez mint mennyei Atyához való 
legbensőbb vallási viszonya, hogy vele egynek tudta magát: 
egyszóval a mély vallásos hitnek s tiszta erkölcsiségnek s az 
emberszeretetnek és Istenszeretetnek legtökéletesebb harmó
niában való egyesülése voltak azok a tényezők, melyek varázs-
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erőt kölcsönöztek egyéniségének s midőn ehhez hozzájött 
ártatlanul elszenvedett meggyalázó halála s feltámadása, hódí
tania s győzedelmeskednie kellett mindenütt, ahol fogékony 
szivekre találtak lelkes apostolai s győzedelmeskedett leg-
nagĵ obb ellenségein is, mert az isteni igazságoknak győzniök 
kellett s amennyiben nem győztek, győzni fognak, mert győz
niök kell. 

Bekövetkezik mi nálunk is! Azonban vallási okoskodá
sainkban, aggódásainkban s lelkünk nyugalmának keresésében 
ne azt kérdezzük s ne azt keressük, hogy létezett-e és ki 
volt Jézus, minőnek képzeljük s mikép egyeztethető össze 
emberi volta isteni hivatásával, hanem azt, hogy minő viszonyban 
vagyunk ő vele ? Fenségeseknek ismert s magasztalt tanai, 
örökkévalóknak tartott igazságai élnek-e szíveinkben? Barátai 
vagyunk-e nekik? követjük-e példáját istenes életben isten- s 
embertársaink iránt való szeretetben? Avagy csak elméletben 
vagyunk keresztyének gyakorlatilag pedig önző s rideg pogá
nyok? Ezek a fontos kérdések s ezekre kell felelnünk éle
tünkkel 1 s ha ezeket megoldottuk, önkényt megoldódnak a 
nehéz s aggodalmat keltő kételyek és szívet gyötrő kérdések. 
„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket — így szól Jézus 
hegyi beszédének legvégén — és azokat megtartja: hasonlítom 
azt a bölcs emberhez, ki az ő házát kősziklán építette; eljött 
az eső, eljött az árvíz, eljöttek a szelek megütköztek a házba, 
de nem romlott el: mert kősziklán építtetett. És valaki hallja 
én tőlem e beszédeket és azokat meg nem tartja, hasonlatos 
lészen a bolond emberhez, ki az ö házát fövényre építette; 
eljött az eső, eljött az árvíz, eljöttek a szelek, megütköztek 
a házba és elromlott; és annak romlása lett nagy." (Mt. 7, 
24—27.) 

Aki ilyen bölcs építőnek találtatik, annak nem kell 
kutatnia, ki volt Jézus, mert szívében él az s megtalálja kér
désére a kellő és szükséges feleletet. S ha a nagy tudású 
tudós válasza másként fog hangzani, mint a tanulatlan egyszerű 
emberé, abban bizonyára találkozni fognak, amit Jézus kereszt
fája alatt mondott az őt őriző századot: „Bizony, Istennek 
fia vala ez!" Mayer Endre. 
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A közgyűlés krónikája. 
(1912 okt. 12—13.) 

A Luther-Társaság ez alkalommal először tartotta a 
Gyámintézettől különválva évi közgyűlését. A vándorgyűlések 
1898 ban kezdődtek, amikor Sopron hívta meg a két testvért 
közgyűlésre. 1899-ben Szarvas, 1900-ban Balassa-Gyarmat, 1901-
ben Nyíregyháza (a Gyámintézet Sátoraljaújhelyen), 1902-ben 
Kőszeg, 1903-ban Torzsa (a Gyámintézet Szabadkán), 1904-ben 
Komárom, 190ö-ben Miskolc, 1906-ban Pozsony, 1907-ben Győr 
1908-ban Kiskörös, 1909-ben Kassa, 1910-ben Budapest (a 
Gyámintézet 50 éves jubileuma), 1911-ben Besztercebánya 
fogadta falai közé. Az idei közgyűlés néptelenebb volt a szo
kottnál, de így is összegyűlt az ország minden részéből mintegy 
70 tag, a szépszámú érdeklődőn kívül. Ott voltak Osztroluczky 
Miklós, a társaság elnöke, Scholtz Gusztáv bányaker., Geduly 
Henrik tíszakerületi püspökök. Veres József alelnök s a 
társaság író-tagjai közül dr. Masznjdk Endre, Maj-er Endre, 
Pröhle Károly, Kovács Sándor theol. tanárok, dr. Mikler 
Károly jogtanár, Paulik János, Geduly Lajos, Májba Vilmos 
főtitkár, dr. Szentiványi Géza másodtitkár s a közeli gyülekeze
tekből sok érdeklődő és tudománykedvelő. 

A Luther-Társaságot egész Lőcse nagy érdeklődéssel, 
szeretettel várta s mi is hasonló érzéssel közeledtünk feléje. 
A reformáció történelmében nagy név Lőcse neve; itt tűnik 
el a nagy Erdősi nyoma végkép; híres iskolája csak pár 
évtizede került az állam kezére, hogy mint reáliskola azután 
is a magyar kultúrának egyik tűzhelyeképen folytassa pályáját. 
Gyönyörű gazdag könyvtára (részint a templomban, részint az 
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egyházi tanácsteremben elhelyezve) a ritkabecsű Melanchthon-
kézirattal ma is méltó tárgya, műhelye a tudományos kuta
tásnak. Itt volt a híres Brewer-sajtóműhely, mely hosszú 
időn át valóságos dajkál ója volt irodalmunknak. Á régi város
háza, Szent Jakab-templom, mondhatni, egész Lőcse valóságos 
páratlan múzeum, a melynek ismertetését a Szepesmegyei Törté
nelmi Társulat nagy értékű kiadványai végzik rendkívüli lelki
ismeretességgel, egyúttal fejlett művészi érzékkel, régi tudomá
nyos hagj'ományokra és nevelésre valló széleslátással. Végre, 
hogy a közelmúlt egyházi alkotásairól is megemlékezzünk, — az 
evang. árvaház és evang. kórház Herrmann Gusztáv és Herr-
mann Lajos emlékét újítja fel, — s mögöttük Lőcse nagy 
papjáét, Dianiska Andrásét, akiket haló porukban is áld a 
kegyelet. 

Lőcse várakozó hangulatát szépen jellemzi a „Szepesi 
Hírnök" üdvözlő cikke, amelyből kiemeljük a következő részt: 

„Isten hozottal köszöntjük Lőcse városának mai vendé
geit, azt az illustris sereget, mely városunkat választotta ki 
arra, hogy ezidén falaink közt tartsa gyülekezetét. A csöndes 
lelki munkálkodás emberei jönnek közénk, a vallásos élet 
apostolai, kik szellemi téren, csöndben működve, rakják az 
alapot társadalmi békés életünk megerősítésére. Felekezeti 
különbség nélkül szívesen látja őket Lőcse város közönsége, 
szeretettel, amilyen szeretetre igényt is tarthatnak azok, akik 

felebaráti szeretet munkálását választották működésük céljául. 
Ünnepnap a mai és a holnapi különösen azoknak, kik 

vallásos életük legkiválóbb bajnokait lesznek szerencsések 
üdvözölni a megjelenő vendégek soraiban; de ünnepnap az 
egész város közönségének, hisz városunkat szoros eszmei 
kapcsolat fűzi a Luther-Társasághoz. Lőcse nemcsak mint a 
hazai protestantismus egykori erős vára volt jelentős, de a 
lőcsei nyomda egyik leghatalmasabb terjesztője volt a protes
táns hitbuzgalmi iratoknak s a Luther-Társaság főcélja is 
könyvek kiadásával irodalmi és szellemi téren a vallásos iro
dalmat, a hitbuzgalmi életet ápolni, fejleszteni. 

Ezen történelmi kapcsolat szorosra fűzi a viszonyt közöt
tünk és vendégeink között. 
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Kívánjuk, hogy olyan örömmel időzzenek köztünk, mint 
amilyen szívesen mi vendégül látjuk őket. 

Isten hozta mindnyájukat." 
A Luther-Társaság tagjai okt. 12-én szombaton délután 

a 3 órai vonattal érkeztek Lőcsére. Hosszú kocsisorban indul
tak Lőcse város és az evang. egyház képviselői az evang. 
irodalom zászlóvivőinek szívélyes üdvözlésére. A város nevében 
Prihradny Oszkár polgármester meleg Istenhozottal adott amaz 
örvendetes ténynek kifejezést, hogy lakosai az emberszeretet 
és kultúra terjesztőit mindenkor örömmel és szeretettel fogad
ták falaik között. Az evang. egj^ház részéről az öröm és szeretet
teljes ragaszkodás tolmácsa Soepfner Gusztáv egyházfelügyelő 
volt. A vendégek nevében Scholtz Gusztáv a „Luther-Társa
ság" egyházi elnöke megható szavakban mondott köszönetet 
a város és egj^ház képviselőinek a szeretetteljes fogadásért 
rámutatván arra a fontos hivatásra, melyet Lőcse eddig is a 
hazaszeretet és kultúra érdekében oly híven teljesített, és 
örömteljes reményének adott kifejezést, hogy ez így marad a 
jövőben is. Azután megindult a hosszú kocsisor s a fellobogó
zott házak sorai között kiki előre kijelölt szállására jutott. 
Az utazás fáradalmait kissé kipihenve, a Társaság tagjai már 
4 órakor az egyház tanácstermében ismét összegyülekeztek, 
hol majd az Irodalmi Szakbizottság (elnöke: Masznyik Endre 
dr.), később pedig az Igazgatótanács az ügyeket tárgyalván, 
a másnapi közgyűlést készítette elő. A Gusztáv Adolf Nőegylet 
a tanácskozókat igen kedves meglepetésben részesítette, 
ellátván őket igen finom és ízletes frissítőkkel és erősítőkkel, 
melyek bizony nagyon szíves fogadtatásra találtak, annál is 
inkább, mivel azt a hölgyek az ő utánozhatatlan kedvességükkel 
maguk szolgálták fel. 

A Társaság iránt való érdeklődés a tetőpontját érle el 
az esti 6 órakor a fényesen kivilágított templomban megtartott 
„Luther-estély" alkalmával, amikor a nagy és tágas Istenháza 
teljesen megtelt. Öröm volt látni, miként gyűjtötte össze a 
nemes és magasztos utáni vágy a társadalom tagjait nem, kor, 
felekezet és nyelv különbség nélkül egy helyre. Akik vallásos 
épülést áhítoztak, megnyerhették, akik művészi élvezetet keres-
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tekj megtalálhatták. Mindannyian azonban örültünk az együtt
érzés ily impozáns megnyilatkozásán. Bárcsak sokszor volna 
ily ünnep, hogy az ember, a társadalom sokszor érezné a 
lelkeket emelő magasztos pillanatokat. Megszokná az együtt
érzést, vágyódnék ntána s törekednék azt, mint oktató erőt, 
megtartani, megőrizni. 

Az estély műsora a következő volt: 1. Fohász. Énekli 
dr. Piskóthy Ferenc úr, harmóniumon kíséri dr. Laukó Dezső 
úr. 2. Ki volt Jézns? Felolvasás. Tartja: Mayer Endre, az 
eperjesi theol. akadémia igazgatója. 3. Győry Yilmos : Dicsőség 
Istennek. Zenéjét szerzé: dr. Laukó Dezső; orgonakíséret 
mellett énekli a lőcsei férfikar. 4. Marchesi M.: Templomi 
ének. Énekli Páter Kálmánné úrnő. 5. Eevitzky Grynla: 
Tartsatok bűnbánatot. Szavalja: Hajdú Árpád úr. 6. Klopstock: 
Könyörgés. Énekli a lőcsei vegyes kar. 

Az ünnepély végén offertorium volt, amely 119 koronát 
eredményezett. 

Az estély minden egyes pontja fényesen sikertilt, nehéz 
volna megmondani, melyik volt a leghatásosabb, de hiszen 
nem is ez a fő, az egyén azt úgyis magamagának határozza 
meg. Itt csak az osztatlan elismerés és köszönet illeti meg 
mindazokat, akik nekünk ezen feledhetetlen este rendezését 
és megtartását lehetővé tették. Bizony csak hálával gondol
hatunk Pátej- Kálmánné úrnő és Fiskóthy Ferenc művészi, 
áhítatos énekére, Mayer Endre theol. dékán hiterősítő előadá
sára, Hajdú Árpád theologus buzdító szavalatára, a fórii-dal-
kör, a vegyes kar gyönyörködtető s helyesen átérzett ének
számaira. A látottak és hallottak felett felmagasztosult lelkünk 
az orgona andalító akkordjainál abba a tisztult magasságba 
emelkedett, hol a tiszta, eszményi szeretet az embert a kicsi-
nyességek fölé helyezi s boldogítja. 

Este nyolc órakor a szokásos ismerkedőre gyűltek össze 
a vendégek s a lőcseiek a kaszinóban. 

Másnap, vasárnap, október 13-án istentisztelettel kezdődött 
a nap. Az istentisztelet rendje a következő volt: 1. Gĵ üle-
kezeti ének. 2. Oltári szolgálat. Végzi Varga Imre lelkész. 3. Stra-
dellától: Vater in Himmelshöh'n. Énekli: Zsedényi Marianne 



i l l 

1 1 0 A KÖZSYÜLÉS K E Ó K I K Í J A 

úrleány. 4. Ünnepi beszéd. Tartja Veres József főesperes, a 
Luther-Társaság alelnöke, o. Wagner W.-től: Heut' ertlingen 
frohe Lieder. Előadja: A vegyes kar. 6. Áldás. Adja: Küh-
becher Albert főesperes. 7. Gyülekezeti ének. 

A templom ez alkalommal is megtelt áhítatos közönség
gel s Veres József egyházi beszéde, valamint Zsedényi Marianne 
úrhölgy és a vegyes kar éneke mély és maradandó hatást tett 
a jelenvoltakra. A ^Szepesi Lapok" nagy lelkesedéssel írt 
Veres József egyházi beszédéről: „A nyolcszögű templomnak 
jellegzetes kupolája alatt már régen láttak a falak ekkora 
számú disztingvált közönséget, mint amekkorát ez az alkalom 
ide vonzott. De ritkán is kínálkozik mód egy, az orátori 
művészet akkora kvalitásában gyönyörködhetni, amilyennel 
az Isten kegye Veres főesperest megáldotta. Játszik az ember 
lelkével, mint hegedűs a száraz fa húrjával. Vigasztal és int, 
biztat és figyelmeztet, enyeleg ós megráz, tüzel és derűre bír 
atyai hangon, atyai szóval, a hangnak minden színével, a 
szónak minden bűbájos erejével, amely folyik ajkáról finoman, 
átlátszóan, édesen, mint csepegtetett méz, meggyőzően, ellen
állhatatlan hatással, mint Istennek igaz igéi, miknek hirdető
jévé predesztináltatott". 

A közgyűlés az evang. egyház könyvtári termében dél
előtt 11 órakor kezdődött. Dr. Osztroluczky Miklós elnöknek 
magvas, tömör, költői szárnyalású, a Luther-Társaság felada
tait fejtegető s az eszmények szolgálatára intő megnyitó beszé
dét általános tetszéssel fogadták. Scholíz Gusztáv püspök, 
egyházi elnök indítványára nyomban elhatározta az egyházi 
közgyűlés a beszédek kinyomatását s ingyen szétosztását. 
Ezután Májba Vilmos főtitkár előadta az irodalmi szakosztály 
és igazgatótanács javaslatait, amelyeket a közgyűlés mind 
határozattá emelt. Örvendetes tudomásul vették, hogy a tagok 
száma 1972-re emelkedett; az évi számadás 2891 K 14 fiU. 
maradékkal zárult (17,794 K bevétel és 14,902 K 86 fiU. kiadás), 
a Társaság vagyona pedig 61,703 K 79 fillérből áll. Végleg 
elfogadta a közgyűlés az „Ösvény"-re vonatkozó javaslatot, úgy. 
amint a jelentésben közöltetett. A folyóirat minden negyedévbea 
fog megjelenni, még pedig 1912-ben egy füzet s 1913-ban 
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négy. (Tájékoztató az „Ösvény" borítékján olvasható.) 1913. 
évben kiadja a Társaság Luther műveinek hatodik kötetét, 
amelylyel a tudományos sorozat befejeződik. A Káték és a 
Schmalkaldi cikkek későbbre, az Evang. Hitvallások gyűjte
ményes kiadására maradnak; épületes iratait pedig a rendes 
kiadványok sorozatában fogják közrebocsátani. Paulik János 
jelentette, hogy a Postilla anyaga készen van. A közgyűlés 
birálókul felkérte Schmidt K. J. pozsonyi esperest, Masznyik 
Gyula nyűg. lelkészt és Draskóczy Lajos eperjesi theol. tanárt. 
Ha a bírálat kedvező lesz, a Társaság ktilön előfizetési fel
hívásban fordul tagjaihoz és az egyházhívekhez, hogy a Po-
stiUát rendeljék meg. Az előfizetők számától függ a munka 
megjelenésének módja és ideje. A kiadás technikai részének 
intézését a közgyűlés Májba főtitkárra és Paulik szerkesztőre 
bízta. Címe Házi Prédikátor lesz. 

Masznyik Endrét megbízta a Társaság, hogy Isten Igéje 
címmel pár próbafüzetet adjon ki az általa tervezett épületes 
irányú Magyarázatos Újszövetségből. A jövő évben meg fognak 
még jelenni: Képeh a szent földről (Hornyánszky Aladártól), 
Krisztus a modern életben (Pfennigsdorf után Hajts Bálúit), 
továbbá Payr Sándornak egy népiratkája s még a szükséghez 
képest három népiratka. Az Egyházmik Nagyjai című kiadvány
sorozatot a Társaság beszüntette s az ideülő életrajzokat 
ezentúl önállóan a népiratkák közt teszi közzé. A gyülekezeti 
könyvtárnak alapítása tárgyában újra megkeresi a Társaság 
a kerületeket s ha a többség válasza kedvező lesz, a könyv
tárakat azonnal szálKthatja a könyvkereskedés. A könyvtár
típusok végleges megállapítását a közgyíílés az irodalmi szak
osztályra bízta. 

Közgyűlés után közebéd következett, amelyen a vendé
geken kívül a lőcsei társadalom színe-java résztvett. A királyt 
Osztroluczky Miklós elnök emelkedett s tartalmas felköszöntövei 
ünnepelte; a társaság tagjait lUgenn Antal lelkész és Rejovszky 
János tanácsos üdvözölték; a vendégek nevében Scholtz Gusztáv 
és Geduly Henrik püspökök feleltek. A tagok nagy része még dél
után elutazott. Kár, hogj^ az idő előre haladt volta miatt Lőcse 
város műemlékeinek, gazdag történelmi ritkaságainak, az egy-
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házi intézményeknek és könyvtárnak megtekintésére nem jutott 
idő. Pedig az ily vándorgyűlések egyik jelentősége abban van, 
hogy a vendéglátó város érdekességeit a vendégek megismerik. 

A lőcseiek vendégszeretettel fogadták a társaságot, amely
nek tagjai magánházak fedele alatt, nyájas családi tűzhely 
körül találtak szállást. 

A lőcsei közgyűléssel kapcsolatban felmerült egy gon
dolat: hogy a közgyűlést ezentúl az alkalmasabb tavaszi 
időben, pl. május végén tartsuk. Az ősz annyira meg van 
terhelve gyűlésekkel, hogy a figyelem és közérdeklődés szinte 
belefárad. Tavaszszal pedig a Luther-Társaság nyitván meg 
a gyűlések sorozatát, a közfigyelmet inkább felhívhatja munkál
kodására. Magunk részéről ezt annál inkább ajánljuk, mert a 
társaság nem jár együtt a Gyámintézettel s ha valamit kér a 
kerületektől, nem kell a foganatosítással egy esztendőt várnia. 

Krónikás. 

HORNYÁNSZKY V IKTOR, BUDAPEST. 



nyítő olvasmányul szolgálhatnak, különös figyelmet fordítva a 
hazai evangélikus irodalom termékeire. 

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

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

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

Minden szám egyúttal egy műmeUékletet is hoz alkal
mas s értékes tájékoztatással. Ha azonban a közönség e sokat 
Ígérő vállalatunkat kellő módon támogatni fogja, a második 
évtől fogva a folyóirat évente öt-hatszor fog megjelenni. 

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

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

Az „Ösvóny^-re szánt előfizetések Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalába (Budapest, V., Akadémia-utca 4) cim-
zendők. A kiadóhivatal pótolja az elmaradt vagy postán elkal
lódott számokat, még pedig két héten belül díjtalanul, azon 
túl az illető szám árának megtérítése mellett. 

Mivel a folyó évben már csak egy számot adhatunk ki, 
az előfizetések ez alkalommal egyszerre öt füzetre (1912 1, 
és 1913 1—4. szám) küldendők be, vagyis í:iM öt Jcoronát 
Tcüldjön, amelynek fejében a folyóiratot 1913. év végéig 
kapja. 1914. év kezdetétől fogva az előfizetés négy számra 
négy koronával történik. 

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



Az „Ösvény". 
Az „Ösvény* a Luther-Társaság új folyóirata a gondol

kodó és a Krisztushoz igyekező keresztyének számára. Azok
hoz szól, akik aföld göröngyei között mindenütt Isten orszá
gának eszményét keresik s annak útját egyengetni szeretnék. 
A krisztusi szellemet akarja plántálni mindazok szivébe, akik 
fogékonyak — s megporhanyítani azok lelkét Isten igazsága 
előtt, akik még nem sóvárognak utána. 

Épp ezért egyaránt kerüli a közönséges értelemben vett 
népies és a tudományos, szakszerű tárgyaló formákat. Tájé
koztat, eszméltet, de épít is. E célnak minden közleményéből 
ki kell ragyognia. 

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

oly költői termékek is, melyek mulattatnak, szórakoztatnak, de 
mulattatva sem tévesztik szem elől a folyóirat igazi célját; 
részint eredetiek, részint fordítások, de feltétlenül költői ér
tékkel bírók; 

b) hasonló irányú elbeszélések a legkiválóbb hazai és 
külföldi íi-óktól; 

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

d) fontos korkérdéseknek bibliai alapon való megvita
tása ; társadalmi s egyházi törekvéseknek az evangélium tük
rében való feltüntetése; 

e) kisebb irodalmi és történelmi czikkek egyházunk múlt
jából, szép s élvezetes feldolgozásban; 

/) a külföldi vallásos mozgalmak ismertetése: 
g) a hazai egyházi élet azon jelenségeinek bírálata s 

ismertetése, amelyek elvi szempontból közérdeklődésre tart
hatnak számot; 

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


