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Budapest, 1913 március 14-én
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Luther kezeírása a pozsony'/, Bibliában.
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Mária útja.
Bibliai arckép, - egyszerű, mégis fenséges. Testi
vonásai, arcának vonalai, hajának színe, szemének
fénye, termete, járása nyom nélkül eltüntek. A feledékenység szele behordta fövénynyel. Mely művész hajolt
volna le érte a szegénységbe, hogy alakját örökélővé
tegye ecsetjével, oly korban, amidőn a művészet minden egyes ága cézárok előszobáiban settenkedett s a
költők gazdáik mulatozásairól zengték legszebb dalaikat? ki gondolt volna reá, akitől dús javadalom, még
szerény ajándék sem telt volna a dicsőségért, az ecset
vagy véső adta halhatatlanságért? Hisz, ami kincse
volt, kedélye gazdagsága, az fia révén az egész világnak, a végtelen embermillióknak kincsévé lett.
Lelki arcképe azonban fennmaradt. Azokban az
egyszerű, minden művészí törekvés híján, de az igazság
fényét öntudatlanul is sugárzó feljegyzésekben, amelyeket a Jézus lábainál ülő fogékony halászok eltörődött keze Írt s amelyek mindent megőriztek, ami lelkökben visszhangot vert: az evangéliumokban. Alakja
porrá válhatott, egyéniségének képe, a belső ember,
mely érzelmek, gondolatok és elhatározások szálaiból
szövődik, emberöltök, századok során ~t egyre elevenebb, egyre élőbb, egyre eszményibb. Es felvirradt az
a kor is, amelynek festői vásznukat, ecsetjöket mintegy
megszentelték az ő megálmodott alakjával. Csak le
kellett vetnie mulandósága köntösét, hogy megkezdje
Ösvény. II. évf.
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a földinél hosszabb, dicsőbb életét a világtörténet évgyűrűin át, folyton :finomulva egész addig, amikor a
keresztyén remény eléri teljesedését az Üdv általános
megvalósulásában, az egész teremtett világ megdicsőülésében. Ez a hosszú, dicső út - Mária útja. Jelentőségre, szépségre is méltó párja annak az égi ösvénynek, amit a csillagok a világtérben futnak meg, naprendszereken át örök törvényeknek engedelmeskedve.
Mi különbség van a kétféle sugár közt: amelyik a
térmérfőldek miIlióin röppen át ezerféle irányban s
amelyik az időtávolságok végtelenjén hatol át, világot
árasztva elmékre, szíveket melegítve erejével?
Mária a keresztyén
nő örök eszménye.
Egyéniségében a hajadon, a fiatal hitves, a nevelő
anya s a felnevelt, bálványozvá
szeretett fiú halálán
kesergő nő egyiránt megtalálja eszményét, fölemelő
erejét, enyhe megnyugvását. Idő folytán azonban az
anya alakja teljesen elfoglalta Máriát; az anya, a legszeretőbb, a legszenvedőb anya képe lett benne uralkodóvá, a többi vonások csak, mint a jellemfestés
segédvonalai ettől a központi forrástól kapják fényöket,
ahogy a bolygók rendszerük napjától. Mint az anya
örök eszményét emelte föl a középkori vallásos költészet ll. mennybe. Fia mellé. Nem tudta máskép, egyszerűbb formában kifejezni azt az igazságot, hogy
Mária az az erkölcsi erő a keresztyén nőre, ami Jézus
tökéletesebb formában minden keresztyén emberre. Hitihlette lelkök nem csupán a meg váltott nö belső világának megtisztulását
és megnemesülését látta benne,
hanem a megváltó erő egyik, bár másodrendű birtokosát is, akiből épp úgy árad a kegyelem, világosság
és élet, mint magából Jézusból. Az anya felmagasztalásának minden földi korláton felül emelkedő csapongása ez: istenités, aminek forrása szent, de nyilvánulásában már a keresztyén hit alapjába, az egy istenség
hitébe ütközik.
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Három kép tárul fel előttünk, Názáret, Jeruzsálem és Golgota. A három képet egymás mellé állítva,
belátunk Mária lelkének mélységébe. Es érdemes belenézni, mert csudás, bűvölö lelki kincs fénye tör elő
méhéből.
Az első kép Názáretbe, Galilea e kis városába
vezet bennünket. Ha Palesztina a maga egészében az
Igéret földje, tejjel-mézzel folyó dús Kanaán, e jelző
fokozott mértékben illik Galileára, amelynek örökderült
ege, virághímes rétjei, ligetborította lejtői, termő völgyei,
mintha Istennek különös kegyelmét közölnék az emberekkel. Sok tudós abban keresi J ézns fenkölt tanításának, a szeretet egyetemes törvénnyé emelésének magyarázatát, hogy ily eszményi szép vidéken telt el
ifjúsága s lelkében lerajzolódott a vidéknek tündéri
képe, egész költői hangulata, mely vallási és erkölcsi
felfogásában százszoros fénynyel tükröződött. Hiszen
az igaz, hogy a szeretet, mint egyetlen törvény, költészetnek is fenséges, igazi hajnali sugára a közelgő
Isten országának.
E csodaszép, szinte Isten ké-pét viselö vidéken
keresi föl az angyal a hajadon Máriát a híradással :
A Szentlélek reád száll és a Magasságosnak ereje
megárnyékoz téged; azért ami születik is, szeninek hivatik, Isten fiának.
Mária válasza egyszerű, minden hivalkodástói ment;
szelíd megadás, hódoló szolgálatkészség tükrözik benne.
Imhol az Urnak szolgáló leánya; legyen néked a te
beszéded szerint. Két kiváló női erény szólal meg itt:
az alázat és a hit. A kettő egyesül valami fenkölt
szent engedelmességben, amelynek kútfeje az a tudat:
Az Úr hozott e világra, az ő eszköze vagyok, cselekedjék velem szent feltétele szerint.
Alázatosság enyhe melege lüktet e sorokban és
mily varázsló, bájos női tulajdonság ez! Kinek volna
több joga, büszkeségre, mint Máriának, akihez angyal
jött a boldog izenettel: Fiad lesz nagy és hatalmas;
8*
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övé lesz ősének, Dávidnak királyi széke, uralkodik
a Jákób házán mindörökké. Melyík nö szíve nem dobbanna meg ily hír hallatára! Hisz az anyák büszkék
anya voltukra, büszkék gyermekeikre még akkor is,
ha nem fűződik hozzájuk fényes jóslat ; büszkék, mert
az övék, egy-egy mosolyukban
egész mennyország
nyílását látják; minden szavuk zene, amihez hasonló
dallamosságot, édes zengzetet nem lelnek sehol; még
bátortalan tipegésökben is, ami idegen szemnek tisztára közömbös, valami csodás bájt fedeznek fel. S mindezt az a tudat okozza" hogy a gyermek, az a kis
örök mozgó-kacagó angyal
az övék! Nem nemes,
nem megbocsátható
büszkeség-e
ez? Vétek-e ez az
anyai büszkeség-P
Arról nem szólok, hogy van kevésbbé nemes, kevésbbé megbocsátható
büszkeség is, aminek alapja a
hervadó testi szépség, vagyon, előkelő társadalmi helyzet,
a közéletben elért fényes siker, talán a hatalom egy
szilánkjának irígyelt birtoka, mind elenyésző csekélység,
hitvány por és hamu a gyermek mellett. Mily gyarlóság az ilyen földiekkel való büszkélkedés az édesanya
büszkeségéhez képest, mely gyermekén épül! Én ezt
a büszkeséget nemcsak megbocsáthatónak,
hanem természetesnek, szentnek is tartom.
Szent is valójában, ha mint Máriánál, hálával
vegyül Isten iránt, akitől az áldás származott Szent,
ha az anya szívében, minden boldog öröm, amelyet
gyermeke fakaszt, önkéntelenül imádsággá válik ahhoz,
akinek lehellete virágoztatja a rózsatőt s libegni tudást
ad a madárszárnynak.
S ekkor a büszkeség többé,
nem az, amit emberi nyelven annak monrlunk, hanem
inkább alázat, oda borulás a mennyei Atya zsámolyához hálaadásui azért, hogy kegyelmének gazdagságát,
szerelmének zálogát reá bocsátotta.
Mennyivel több oka és joga volna Máriának a
~üszkeségre, hisz ő az Isten fiát hozza a világra.
Ő azonban e magasztos pillanatban az isteni' igéretnek
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nem dicsőségét, han em terhét, kötelességét érzi. Neki kell a
világ megváltóját nevelnie; nevelni úgy, hogy rajta az
istenkép el ne homályosodjék, szent hivatása el ne
tünjék a föld porában, hanem megnemesítsen, megszenteljen mindent, amihez hozzáér, megváltsa, aki
csak hallgatja beszédét. Alázatos szívvel hálát ad azért,
hogy Isten kegyelme e feladatra öt választotta ki, vállalja e kitüntetés egész terhét és felelősségét. "Az
Úrnak szolgálója vagyok, legyen az ő beszéde, az ő
akarata szerint".
Ime, az anyai büszkeség legmagasabb fokán Isten
akaratában nyugvó alázattá enyhül. Az örömöt átszövik
a felelősség, a kötelességérzet szálai. Az anyai örömöt
ezek az érzések avatják tisztává és szentté; enélkül
hívságos, e világnak tetsző öröm az, amely a gyermeket nem isteni ajándéknak, hanem csupán játékszernek
nézi. Mária boldog és mosolyog; érzi, hogy gyermekének nevelése már e pillanatban megkezdődött és minden
mosoly, mely az anya szemében fakad, egy-egy nemes
tulajdonságot, egy-egy szent érzést ültet el előre gyermeke lelkébe.
Az alázat mellett ott él Mária lelkében a hit is.
A hit Isten igéretének feltétlenségében és akaratának,
gondviselésének erejében. A boldog hit abban, hogy
akit világra hoz, neki, anyjának is megváltója lesz
minden földi iga alól. Nem öli meg a fájdalmat, de
kitépi fulánkját, mert az is Isten szeretete hozzánk,
irántunk, ha lelkünket tőrrel hasogatja. A szenvedéssel
barázdált ,szív fogékonyabb lsten igéje iránt, mint a
töretlen. Es van-e nagyobb áldása Istennek, mintha
Igéjét adja nékünk, Igéjét gyökerezteti meg bennünk?
Így lép be Mária a bibliai történetbe. Egyik
szárnya az alázat, másik a hit s a kettőnek felsőbb
egysége, amibe beolvadnak, az a szent engedelmesség,
amivel az Ur igéretét fogadja.
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A másik kép Jeruzsálemben,
a büszke zsidó főváros híres templomában tárul fel előttünk. A jelenet
központja
nem
Mária
többé,
hanem
gyermeke,
Jézus. Tanulságos kép, mert meggyőz arról, hogy az
a szent engedelmesség, amit Mária az Úr követének
fogadott, nem elröppenő, pusztasággá
bocsátott hang
volt csupán, forrása nem mulékony, habéletű érzelembuborék, hanem erős. eltökélés, mely csak az Úr erejében és kegyelmében vetett hitből fakadhat. A kéz,
mely hordozhat szakadékok és örvények felett, ad erőt
arra, hogy hivatásomat betöltsem és engedelmességemben, hitemben meg ne szégyenüljek.
A kép, amelyre utalok, nem új. A tizenkétéves
Jézus a templomban egyike a legismerősebb bibliai elbeszéléseknek ; ott fogad már bennünket az iskola padjain
s az után tovább kísér az életúton, míg lassanként a
szülői szárnyak
alatt: templomba törekvő gyer mekekből - gyermekeiket az Ur házába vezető szülők
nem nevelődnek belőlünk. Az éppen ennek a történetnek ritka nagy értéke, hogy belőle a gyermek is, a
szülő is kihánthatja a maga oktató tanulságát.
József és Mária odahaza Názáretben
munkára
nevelték Jézust. Kézművesnek,
az ótestámentomi parancs
szerint: Orcád verítékével egyed kenyeredet. Ez a mondás is csak a felületes olvasó fülében hangzik büntetés
gyanánt, mert inkább mélységes áldás rejlik benne:
a munkának
valóságos felmagasztalása,
Csak az a
kenyér igazán édes, amit a veríték édesít meg; csak
az az álom igazán enyhe nyugasztaló álom, ami gyönyörűséggel, szeretettel végzett munkának szentelt nap
után borul lágyan szemünkre. Sírni tudnék azokon,
akik a munkát nem áldásnak, nem Isten kegyelmi jelének nézik, amiért hálaadással
tartozunk,
hanem
keserű életrobotnak, aminek jármát zúgolódva cipelik
tovább egyik naptól a másikig, a szabadulás legparányibb reménye nélkül.
Mária a munka igaz szeretében nevelte fiát, hogy
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ne pusztán teste dolgozzék, hanem szíve-lelke ott legyen, egyéniségét ,öntse a dologba. De érezte, hogy
ez nem minden. Epp ezért az évi zarándokút alkalmával magával vitte a szent városba, a dicsőség és
szenvedés szentelte falak közé, az Úr templomába, hogy
ott résztvegyen szüleivel az ősi istentiszteleten, elvigye
ő is áldozatát az oltárra s fejében kegyelmi jelet várjon
az áldások atyjától. Ekkor történt, hogy a szülék
visszatéret a gyermek Jézust valahogy. elvesztették
szem elől. Egy ideig nyugtalanság nélkül haladtak a
sokasággal hazafelé, abban a hiedelemben, hogy a
minden njságon kapó gyermek valahol a rokonság
körében ragadt. De mert egyáltalán nem került elő,
keresni kezdték, s végre sehol rá nem akadva, egynapi
járó földről visszatértek Jeruzsálemhe.
Ott találták a gyermeket a templomban, az írástudók közt, hallgatta törvénytejtegetéseiket
~ álmélkodásba ejtette őket kérdéseivel, feleleteivel. Eszre sem
vette, hogy keresik. Lelke más világban járt a föld
rögei, felhői felett. Anyja szeliden reászólt : Miért cselekedted ezt velünk? Atyád és én nagy bánattal keresünk téged. Jézus válaszából
nagy hivatásának tudatra
ébredését érezzük. Nem tudjdtok-e, hogy nékem azokban
kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak
dolgai? Mintha azt mondaná: E pillanatban az én lel-

kem az égben jár az én Atyámnál, a menny csillagsátorán fölül; mit zavartok most engem földi beszéddel, földi gondolattal. Én meghallottam Atyám hívó
szavát, mint egykor Sámuel a templomban, én már
elindultam kijelölt utamra.
Vajjon az anya meghallotta-e ~ Ez a nagy kérdés,
a minden anya nagy kérdése. Nem az, hogy meghallotta-e gyermeke hangját, hanem az, hogy meghallotta-e azt az égi hangot, mely gyermeke lelkében
megcsendült, melyet gyermeki tiszta fogékony szívvel,
félremagyarázhatatIan tisztasággal és világosan hallott.
Ettől függ a nevelés jövője.
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Bizonyos vagyok benne, hogy Mária fia szavaiban tisztán hallotta ugyanazt az égi hangot, amely
Jézus gyermeki álmodó lelkéhez elhatott És ráismert
ugyanarra a hangra, amelylyel egykor, esztendők előtt
az angyal beköszöntött hozzá. Ráismert az örök isteni
akaratra, amelynek ereje erőtelenségben is tündöklik,
amely halandó eszközöket választ munkája végzésére.
Átérzi, hogy anyai zavartalan boldogságának
alkonya
közel van; a reábizott gyermeket át kell adnia az
életnek, már várják a harctér sorompói; küszöbön
a nemes harc, kockázat izgalmai; a homályból előmered a Golgota orma. Egy pillanatra a kétség lesz
úrrá lelkén; fölébred természetes anyai ösztöne és önzése: odaadjam-e
fiamat, az én drága magzatornat
annak a cudar, éhes életnek? az idegemésztő, lélekrabló
küzködésnek, nehéz tusáknak ? nekem több jogom van
hozzá, mint az egész emberiségnek, mint a világnak,
amelyet megváltani akar. De e lázadó gondolat csak
éppen hogy lángot vetett izzó lelkében, azután kihűlt
a zsarátnok, odaengedte fiát, mint Ábrahám, a szent
áldozatra. Az Úr adta, az Úré, cselekedjék vele szent
tetszése szerint. Az alázat és hit ismét győzött rajta
s ismét engedelmességbe olvadt lelkében. "Itt állok
előtted, a te szolgáló leányod. Legyen úgy, a hogy
te akarod."
A bibliai elbeszélés szerint Jézus szót fogadott,
engedelmeskedett szüleinek s elment velök Názáretbe.
"Engedelmes volt", sokat jelent ez a két szó.
Jézus míg beszélt, ugyanannak
a tűznek lobogását
látta anyja szemének tükrében, mely az ő lelkét átjárta.
Egyszerre világossá lett előtte Mária küldetése ; nem
csupán anyját látta benne többé, hanem ugyanazon
hivatás hősét. Az anya és gyermek minden emberi
törvény szerint szent köteléke új szállal erősödött, a
bajtársi kötelékkel, mely egyúttal törhetetlen frigyet
jelent életre-halálra.
Ime, mennyi igazság, mily mélység abban ar. egy-
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szenű történetben!

Mily gazdag tartalom egyetlen kér ...
désben s a rácsapó feleletben ! Mária igazi nagysága,
példaí jelentősége abban van, hogy fiát az Ur házába
vezette; ebben nagyon sok keresztyén anya követi őt,
hanem, hogy ő is hallotta az égi szót, mely fiához
szólt, fölismerte a hivatásérzet első derengését s ezt a
fölismerést a felséges ábrándok világában időző gyermek
Jézussal is éreztetni tudta. Óh hány boldogtalan anya
van, aki nem hallja, nem érti a gyermeke lelkében
megzendülő isteni szózatot s egymást meg nem értve,
egymást gyötörve, mint idegen lelkek tapossák végig
az agyonúnt életutat! Csoda-e, ha a meg nem értett
gyermeklélekből a bár jóindulatu, de avatatlan
és találomra dolgozó nevelő kéz - a gyommal, konkolylyal
együtt a tiszta búzát is gyakran kitépi ?

*
Az utolsó kép a Golgota orma s rajt a keresztfa.
A keresztfán végtusáját vívja a világ Megváltója.
A megriadt hívek serege szétfutott a rémhírre.
Akadt tanítvány, aki háromszor megtagadta őt, Kevesen kísérték el a nagy útra, a hűség hatalmas, meg ..
rázó próbatételéig.
De anyja ott volt. Míg tanított,
gyógyított, s a virágvasárnapi
diadalmas jeruzsálemi
úton, az egetverő hozsánnazajban hasztalan keressük.
Talán imádkozott érte otthonn titkos kamrájában, mert
megérezte, hogy a vész, a próba közel van. Most,
amidőn ott függ a gyalázat fáján, nem maradhat el.
Mi hozta őt e helyre, a hol anyai szívét a fájdalmak fájdalma várta? Emberi részvét is talán, hogy
enyhítse a haldokló kínos vonaglását, de ez eltörpül a másik fontos cél mellett, hogy megpecsételje
azt a bajtársi
hűséget, amit egykor a jeruzsálemi
templomban anya és fiú kötött egymással. Anyai természetes önzése régen elhamvadt már, elkészült arra,
hogy Isten akaratából el kell vesztenie. Csak egy
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gondja van még: hogy az áldozat az ingadozás, tántorodás legkisebb jele nélkül befejeztessék, mert ez az
ügy diadalának feltétele. Anyai szíve vergődik a fájdalom láttán, de egyúttal aggódva figyel, hogy minden
sző, me ly a keresztről hangzik, méltő-e a megfntott
pályához, a küldetéshez, amire Isten akarata kötelezte
őket. Egymás hűségéből merítenek erőt. Bizonyára ez
a próba volt a legnehezebb, az isteni küldetésből ez
utolsó pohár a legkeserűbb. Ekkor került legtöbb lelki
áldozatába kimondani vagy átérezni: Itt állok, a te
szolgáló leányod, legyen a te beszéded szerint. De midőn
elhangzott a megváltó szó, a földi pálya és fájdalmak
végét jelentő: Elvégeztetett minden, lelkéről lepattantak a fegyelem bilincsei; a hős ismét pusztán anyává
lett, csak veszteségét, csak fájdalmát érezte. Viharzó
fájdalmának
haragos fellegsáncán
át csupán az az
enyhe vigasz hat el szívéig: Asszony, imhol a te fiad /
Tanítvány, imhol a te anyád! Az elköltöző fiú utolsó
szavai, szeretetsugalta
bátorításai az itt hagyott anyához. Szent, de szomorú örökség! Ereje, hogy az Úrtól való s érvénye örök. Mit jelent e szó? Nem puszta
vigaszt. A7.tértem belőle: Asszony, én elmegyek, ahogy
Atyám rendelte. Az az én eledelem, hogy cselekedjem
az én mennyei Atyám akaratját. De elköltözött fiad
helyett lesz más fiad, támad száz és ezer, akit nem
test és vér köteléke fűz hozzád, hanem az én halálom,
golgotai áldozatom. Századok merülhetnek el, fiaid sora
egyre nő, mindegyikben újra feltámadok s közös lesz
utunk a történelmen végig.

*
Mária egyik útja, a földi, ezzel a jelenettel véget
ért. Történelmi útja viszont akkor kezdődött.
A keresztyénség első századaiban alakjának hatása
nem jelentkezett teljes erejével. A tomboló érzékiség
korában a nőt a testiség fészkének tartották és ezért
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az erkölcsi visszahatás idején a nőt, mint anyát s így
Máriát sem tisztelték
méltóképen, érdeme szerint.
A harmadik századtól fogva, amikor már a keresztyén
szellem a legalsóbb néprétegekig lehatolt, s a midőn
Krisztns isteni méltóságát az egyház sok küzdelem
után hitvallásokba foglalta, Mária alakja is kiemelkedett a homályból s lassanként tisztelet tárgyává lett.
Knltusza
azonban két irányban . fejlődött:
egyrészt
Jézus anyjából, a Krisztus anyja, Krisztus anyjából
Isten anyja lett s a földről a vallásos képzel em fölemelte a mennybe, az Ég királynőjévé avatta. Másrészt
alakjából kiragadták
a szüzesség
vonását, ezt tették
bálványnyá s szerveztek számára külön rendet az
apácaságban,
amelynek nem az anya Mária, a maga
kiváló női erényeivel, alázatával, hitével, engedelmességével, hanem a szűz Mária lett életideálja. De a
középkor, amidőn Máriát megfosztotta való jellemvonásaitói sistennővé
emelte vagy zárdában hervadó, az
élet verőfényétől és hivatásától elzárt, rajongó apácát
formált belőle, éppen igazi nemesítő hatásának
vetett
gátat. A családanya örök tiszta eszményét éppen a családtól szakították el. A keresztyén ség e megtévedéséből
természetes visszahatásképen
és ellensúly gyanánt született meg a renaissance nőideálja, az amazon, a feminista nő, aki tehetsége és vágya szabad, féktelen érvényesülését követelte s aki a kolostor
és családi
élet, az apácaság és anyai hivatás nyügét egyiránt lerázta ma gáról.
A reformáció újra feltámasztotta Mária igazi alakját,
az anyát, megtisztította
legendás vonásaitól, s ezzel
sok százados ingadozás után a keresztyén nőeszmény
ismét helyes ösvényre tért. A reformáció' a családanyát
emelte oltárra az apáca és feminista helyett; a családanyai hivatásban, erényekben, alázatban, hitben, kötelességhűségben, szeretetben, engedelmességben jelölte meg
azt az utat, amelyen haladva a keresztyén nő Máriához leghasonlóbb, néki Jegméltóbb tanítványa lehet.
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A reformáció azzal, hogy Jézus anyját megint lehozta
az égből, kiszabadította a kolostor rácsai közül s a tűzhely tiszta lángjának mintegy őrévé és ápolójává tette,
tulajdonképen igazi, méltő oltárra helyezte.
Mária történelmi útjának két megragadó mozzanata van. A katholikus szellemnek köszöni - mennybemenetelét, a reformáció lelkének - feltámadását.
Kovács Sándor.

A zsinati törvényjavaslat.
Luther nézeteit a zsinatokról immár ismervén,
térjünk át a mi zsinati bizottságunk munkálatának
ismertetésére.
Abban, ami a legfőbb: evangélikus egyházunk
hitelve dolgában veszedelem nem fenyeget. A közzétett
zsinati javaslat új hitcikkek felállítására egyáltalán nem
is gondol. Sőt a régiek megerősítését avagy védelmét
sem látja szükségesnek. Jóleső megnyugvással vehetnők
ezt tudomásul, ha ez annyit jelentene, hogy hitünk
sziklaszilárdan áll, s ellenséges hullámok nem is verdesik a Krisztus
egyháza hajójának
oldalait. De
szerintem épp a mai istentelen áramlatok között, bizony,
bizony nem ártana, ha a zsinat kezébe véve a Szentírást, Péternek vagy Pálnak szavaival ünnepélyesen
vallást tenne a mi hitünk örök igazságáról: az Istennek
ingyenvaló kegyelméről
és a mi Urunkba, a Jézus
Krisztusba vetett élő, megigazító és üdvözítő hitről s
egyszersmind arról is, hogy mi az evangéliomi hitnek
ezt az örök igazságát a mi atyáink, a nagy reformátorok: Luther és Melanthon Írásai, hitvalláskönyveink
s azok között is kiváltkép a meg nem másított Ágostai
Hitvallás értelmében valljuk és hirdetjük.
Ezt bizony, bizony meg lehetne cselekedni, mert ez
nem a dogmatikai részletkérdéseknek feszegetése, hanem
az örök evangéliomi igazság ünnepélyes megerősítése
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és védelme lenne, ami pedig Luther szerínt a zsinatnak
elsőrendű feladata.
Meg lehetne s talán meg is kellene tenni továbbá
még azt is, hogy ugyancsak egy ünnepélyes határozattal egyszersmindenkorra
biztosítsuk az Isten Igéjének hitelve alapján a hívőknek úgy lelkiismereti,
valamint tudományos szabadságát
a történeti-emberi
hagyományok
világában
és ezzellevegyünk
minden
terhet és igát a tanítványokról, arnint ezt már az apostoli zsinat s annak nyomdokában reformátoraink
és
hitvallásaink is megcselekedték, amidőn nyilván kijelentették, hogy a hitnek és életnek egyetlen szabálya a
Szent-lrás, az Istennek Igéje, egyszóval az evangéliom
s e kívül -senkí más, még ha mennyből való angyal
szállana is alá s hirdetne mást nekünk.
E két fontos dolog hiányát nagyon fájlalom a
javaslatban, mert elvégre is a zsinat zsinat, azaz egyházi
és nem világi gyűlés.
De talán kárpótolva leszünk a javaslatnak más
nagy ~ elvi jelentőségű kijelentései vel.
Látszólag ily elvi jelentőségű dolog volna a zsinati
javaslatban egyházunk nevének megváltoztatása, illetőleg
megrövidítése. De már ennél a lépésnél is mely ingadozás észlelhető ! Eddig: ágo hitv. evangélikus keresztyén
egyház volt a mi nevünk. A bizottság, bár - úgymond általános
óhajjal áll szemben, az egyház
nevének szabályozását mellőzi, mivelhogy az E. A. 1.
része változatlan marad; de azért mégis célszerűnek
látja nevünket megrövidíteni, mert már a II. résztől
kezdve s az egész javaslatori át az "evangélikus
egyház" elnevezést
használja.
Vagy, vagy!
Vagy
megfelelt az eddigi név s akkor nincs ok a megrövidítésre, vagy nem felelt meg s akkor miért legyünk
csak az első részben "Ág. hitv. evang. keresztyén
egyház" s miért ne legyünk a többi részben is?
S egyáltalában nem látom okát, ha már zsinatot
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tartunk, hogy miért ne vegyük revizió alá az első
részt is, különösen, ha igaz, amit a javaslat állít, hogy
"általános óhajv-jal állunk szemben.
S ez esetben szó tárgyává tehetjük a mi nevünket is
A változtatás, illetőleg rövidítés ellen kifogásom nem
lenne, ha amaz ünnepélyes deklaráció, melyről fentebb
szóltam, megtörténik, vagyis, ha kijelentjük
azt is,
hogy mi az evangéliomot a meg nem másított ágostai
hitvallás és többi hitvallásaink
értelmében valljuk és
hirdetjük.
Mert, szerintem, nemcsak célszerűségi (rövídségi),
hanem elvi s történeti okok is szólanának amellett,
hogy ne nevezzük magunkat ágost. hitv. evangélikusoknak, hanem egyszerűen evangéliknsoknak.
Az elvi okra már Luther rámutatott, amidőn hívei
lelkére kötötte, hogy ne nevezzék magukat lutheránusoknak. Pedig amily joggal lehetünk ágostai hitvallásúak,
épp oly joggal lehetünk lutheránus ok. Mert
személy avagy könyv, hitvallás az mindegy. ~gyik
épp úgy a hagyomány é, a multé, mint a másik. Orök,
csak az evangéliom!
De nemcsak az elvi, hanem a történeti ok is
amellett szól, hogy az evangélikus névhez ragaszkodjunk. Országos vallásügyi alaptörvényeink, így nevezetesen az 1608-iki I.; az 1647-iki V. törvény még csak
evangélikusokról beszél. Sőt Ráday Pál még az 17121715-iki országgyűléseken
is csupán az evangelikus
status nevében szólal fel, ami nyilván bizonyítja, hogy
eladdig hazánk protestáns lakosait, egy, m. p. evangélikus statusnak tekintették.
Csakis az 1790/91-iki
XXVI. t.-c. tesz különbséget egyfelől az ágostai, másfelől a helvét hitvallást követő evangélikusok között,
de a köztudat szerint voltaképen innentúl is mindig
minket, ágostai hitvallású evangélikusokat
tekintettek
és neveztek evangélikusoknak. A reformátusok - érthető okokból - sohasem szerették e nevet magukra

128

DR.

MABZNYIK

ENDRE

alkalmazni. Mindig kedvesebb volt nekik a református
avagy a kálvinista név, - s bizonnyal ők vennék tőlünk
legkevésbbé
rossz néven, ha az evangélikus nevet kizárólag a magunk számára foglalnók le. S nézetem
szerint ez volna a leghelyesebb. Mert hiszen ma már,
amikor az ő törvényes nevük a református, - nincs
többé értelme semmiképen annak, hogy mi a helvét
hitvallással az ágostai hitvallást már a nevünkben is
szembeállítsuk. Hanem igenis, helyes és célszerű dolog,
ha a magunk számára lefoglaljuk a legszebb: az evangélikus nevet, amely tulajdonkép egyedül minket illet
is meg.
Nagy elvi jelentőségű kérdés az is, hogy az evang.
egyházban mi legyen az alapalkotó elem, avagy - a
javaslat szerint - az egység.
Csodálatos,
hogy a javaslat (dacára az Lső rész
ama sarkalatos tételének, hogy egyházunkban
minden
jog és hatalom forrása a gyülekezet) ily elem, avagy
egység gyanánt a polgári községet jelöli meg s hozzá
önmagával ellenmondásban,
mert hisz előzőleg kijelenti,
hogy az evang. egyház közös vallásgyakorlat
végett
szervezett testületté alakult egyházközségekből
(gyülekezetek ből) áll. De úgy látom, e változtatásra szükség
volt ef!y egészen új § végett (28. §), ahol az mondatik ki, hogy egy polgári községben
csak egy evangélikus egyházközség (gyülekezet) szervezhető s ha ez
idő szerint több volna, azok csak legfelsőbb engedély
mellett maradhatnak
meg továbbra is, mint egyházközségek I Mi ez, ha nem J sten országának evilág
szerint való ígazítása P Mi más, mint politika a Krisztus
egy házában? !
A gyülekezetek alakulásának
mozgató és éltető'
ereje a hit, formája pedig a szabadság. Ezt a szabadságot, vagyis a gyülekezetek szabad szervezkedésének
a jogát korlátozni, egyike volna a legvégzetesebb intézkedéseknek. Miért ne alakulhatnának
bármely polgári
községben különálló gyülekezetek ezután is épp úgy,
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mint alakultak a multban! S ha feltétlen szükség,
hogy egy polgári községben csak egy evang. gyülekezet legyen, miért a kivételes engedmény (28.~ §),
hogy egynéhány polgári községben több anyaegyház,
mint külön egyház továbbra is fennmaradhasson ? Ha
egynéhány ban, miért nem valamennyiben?
Ellenkezőleg, épp arra kellene egyházi szempontból
törekednünk, hogy minél több sajátos, hiterős, egységes
és szabad gyülekezet alakulhasson, fejthesse ki s értékesíthesse a maga kegyadományait
s hogy a gyülekezetek közt nem annyira külső, kierőszakolt szervezeti,
hanem inkább benső és önkéntes lelki egység és szövetség létesüljön, épp úgy, mint egykor az őskeresztyénségben. A méltán megkívánt s indokolt közös képviselet a külön gyülekezeti alakulások mellett is létesíthető s kell is, hogy létesüljön minden polgári
községben, amiként megvan az országos egyházban.
Hiszen épp az a körülmény, hogy az oly polgári
községben, ahol egy, de igen népes gyülekezet van,
szükségessé vált a külön lelkészkörök elrendelése, ez
mutatja, hogy a létező s történelmi alapokon kialakult
külön anyaegy házaknak nem megszüntetése, hanem fenntartása kívánatos, mert hiszen minden létező anyaegyház
- ha még oly kicsiny is -- már magában véve egyegy lelkészi kör.
De úgy látom, e pont bevétele - más, lappangó
politikai célok on kívül - főként Budapest érdekében
volt szükséges, ahol a különálló gyülekezetek egyesítése, önként és szabadon, sehogy sem akar sikerülni.
Nos, ha úgy van, akkor viszont nem értem, mit keres
a munkálatban a külön törvényjavaslat
a budapesti
evangélikus egyházközségről, amelynek egyetlen célja
a különálló budapesti gyülekezetek egyesítése? Nem;
ez a megoldás. mint minden erőszak, mindennek javára
válhatik, csak annak, ami a legfőbb az egyházban, a
hitéletnek nem. Ezt a kérdést bizony, bizony másként
kell megoldanunk s nem pusztán politikai szempontból.
Ösvény. II. évf.

9
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S még más veszedelmes precedens is szentesíttetnék e pont elfogadásával. Az érvényben lévő E. A.
28. § szerint az anyagyülekezetek
egymáshoz való
viszonya az érdekeltek közt létesülendő egyesség s csak
ha ez nem sikerülne, akkor történik közigazgatási úton
a három fórum (egyházmegye, kerület, egyetem) által.
E §-t az új javaslat is változatlan meghagyja s íme
mégis Budapestet közvetlen a zsinat tárgyává teszi.
Mi ez, ha nem nyilvánvaló ellenmondás?
Ez nem a bajok gyógyítása, hanem új bajok forrásának megnyitása. Ne ott keressük a bajt, ahol baj
nincs, hanem ahol az csakugyan megvan: a túlnépes
gyülekezeteket
kellett volna már az E. A. rendelkezése alapján lelkész-körökre
osztani. És segít talán e
bajon az új javaslat 1>Szó sincs róla. Elrendeli ez is
a beosztást, miként elrendelte az E. A. eddig is, meg is
mondja, hogy a változásokról a közigazgatási hatóság
esetről esetre értesítendő, de hogy kinek kötelessége a
beosztást keresztülvinni
és ellenőrizni, arról egy árva
szót sem szól,
Elvi jelentőségű
kérdés továbbá az is: lehet-e
valamely gyülekezetnek tagja oly egyén, aki nem lakik
az egyházközségben,
sem nem fizet ott adót? Erre
a javaslat azt mondja: "Aki az anyaközség terheiben
arányosan résztvesz, egyenjogú tagja annak, bárhol
lakjék is!" Ez annyi, mintha kimondanók,
hogy a
gyülekezet nem hívekből, hanem adógarasokból alakul'
Az egyházközség tagjaitól talán mást is várunk, nem
csupán az anyagi terhekben való részvételt. Aztán
törvényben ily általános kifejezés: bárhol! Hisz ez a
bárhol Kína is lehet. Nekem úgy tetszik, e pont mögött
is politika rejtőzködik. A megokolás ugyan csak a régi
szép szokást említi, de aZ!.igazi cél aligha más, mint
hogy bizonyos egyének (pénzértékük alapján) bárhol
egyházi tisztségre választhatók legyenek. Hát ez ellen a
keresztyén demokrácia nevében tiltakoznunk kell. S egyébként is mily zavaros és ellenmondásos e két (30. és
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35. §) formulázása. A 35. § első fele kimondja, hogy egyházközségi tag az lehet, aki legalább 6 hétig lakik a
gyülekezet körében,
vagy egyenes állami adóval van
ott megró va, másik fele pedig kimondja, hogy tag lehet
az is, aki nem lakik ott s nincs egyenes állami adóval
sem megró va, de a terhek viseléséhez hozzájárul s az
egyháztan ács által felvétetik. Törvényben az ilyen for":'
mulázás legalább is szokatlan dolog. Mennyivel szebb
volna, ha ehelyett
a törvény beiktatná a szervezetbe
a tiszteletbeli egyháztagok intézményét s ez nyújtana
módot arra, hogy a gyülekezet megadhassa azoknak,
akik iránta akár vagyoni, akár munkaáldozattal érdemeket szereztek, hálából és önként a tagsággaljáró jogokat.
A jó cél így is el volna érve s egyszersmind elejét vennök az olyas visszaélésnek, hogy p. o. valamely gazdag egyén megfizesse 30-50 bárhol tartó evangelikus
helyett a pár korona személyi járulékot
és bármikor
leszavaztassa általuk a gyülekezet törzstagjait
- a
maga érdekében!
Hasonlókép elvi jelentőségű kérdés a nők kérdése
az egyházban. Sok szó férne már ahhoz is, ha vajjon
a nőket Isten igéje alapján kizárhatjuk-e az istentiszteleti ténykedésből,
hiszen a Szent-Lélek nem csupán
a férfiakra, hanem a nőkre is kiöntetett s a Krisztusban
(s ha Ő benne, akkor az ő egyházában) sincs különbség
férfi és nő között. Aztán Pál apostol sem az ellen
szólal fel, hogy a nők a gyülekezetben ne imádkozzanak, ne prédikáljanak,
hanem csak hogy fedetlen
fővel ne tegyék azt; az a későbbi (az előzőkkel homlokegyenest ellenkező) kijelentés pedig, hogy a nő
hallgasson a gyülekezetben,
vilván kímutatható betoldás.
De mind ettől eltekintve, az egyház történet-jogi szervezetének megállapításánál kimondani, hogy az egyházközségnek csakis az anyagi terheket viselő nagykorú
vagy önálló férfiak lehetnek tagjai s az önálló vagy
a vegyes házasságban
élő nagykorú nők csak meghatalmazottak
által képviseltethetik
magukat a köz9*
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gyűléseken, ez talán mégis csak oly jogfosztás volna,
amit sem a Szentírás, sem a józan ész alapján nem
lehet beigazolní, Hierarchikus papi érdek lehetett s az
is volt a nők kizáratása az egyházi ténykedésekből, de
Krisztus gyülekezetének érdeke nem volt s nem is lesz
soha. Ellenkezőleg, épp manapság eminens gyülekezeti
érdek a nőknek keresztyén jogaikba való visszahelyezése s talán az egyedüli szer a keresztyén egy ház
megmentésére.
Ezt már a pápista papok is kezdik
érezni, pedig eredetileg ők voltak a jogfoszték. Vagy,
legújabban nem kezdik-e a nőket bevunni mindenütt
aktiv elemként az egyházi élet bizonyos munkaköreíbe ?
Es mily eredménnyel! Mi itt Pozsonyban nap nap után
tapasztalhattuk,
mit míveltek a róm. kath. egyház érdekében egy Izabella kir. hercegnő avagy egy Szapáry
grófnőJ
S más, gyakorlati szempontok is követelik, hogy
az egyház terheit viselő nagykorú nőktől a szavazati
jogot meg ne vonjuk.
Előfordult egyik alföldi gyülekezetünkben,
hogy
a szavazásra jogosult nők négygyel többen voltak,
mint a szavazásra jogosult férfiak, de mert az E. A_
szerint egy meghatalmazott
csak egy meghatalmazót
képvisel het s meghatalmazott csak evangelikus vallású
lehet: négy nő elesett törvényadta jogától. Egy pozsonymegyei faluban pedig a nők ősi időktől fogva személyesen vesznek részt a gyülekezeti közgyüléseken, mert
a vegyes házasságok következtében ők az egyház valódi fentartói. Igy csúfolja meg az élet a §-gyártók
bölcseségét.
De ugyancsak elvi szempontból fontos kérdés a
püspöki jogkör megállapítása
is. Evangélikus álláspontról tekintve a dolgot nemcsak hitelvi szempontból,
hanem az ősi gyakorlat
szerint is voltakép minden
lelkész püspök s az, akit előbb szuperintendensnek,
majd utóbb püspöknek neveztek el, csak primus inter
pares volt. S igen helyesen, hisz lényegileg egyhá-
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zonkban minden lelkészi jog közjog s a lelkészi
teendők végzésére külön hivatalt nem dogmatikai, hanem
csakis ethikai szükségből,
a jó rend kedvéért állítottak
be a hívek, egyes, arra alkalmas egyénekre roházván
a maguk eredeti közös keresztyéni jogaiknak egy jó
részét. Ugyancsak eszempontból ruházták fel bizonyos
külön jogokkal a gyülekezetek a püspököket is, mint
első lelkészeket. E jogok között találjuk többek között
a papavatás jogát. Ebből azonban azt következtetní,
hogy már most másnak, mint püspöknek papot avatni
nem lehet, egyenesen evangéliomellenes
dolog volna,
mert megszüntetné a lelkészeknek pari tását s behozná
a lelkészi karba a rendi fokozatokat s ezzel a külön
püspöki kegyadománynak
felvételét is. Az új javaslat
ahelyett, hogy e végzetes lépésnek elejét venné s
az idevágó pontot helyesebben formulázná, egyenesen
pápista tételt állít fel, ki mondván, hogyapapavatás
a püspöknek nemcsak kizárólagos
joga, de sőt, ha a
püspöki hivatal megüresedik, még akkor sem végezheti
azt el más, csak a más kerületből kölcsönkért püspök.
Hát akik ezt a pontot fogalmazták, azok bizony,
bizony nem olvasták
sem Luther, sem Melanthon
munkáit. Hát nem tudják, hogy a keresztyén egyházban
a hivatal csak eszközl jelentőséggel
bír, hogy nem a
püspök szentel, hanem imádság és Istennek igéje által
szenteltetik meg minden. A pap nem azért pap, illetőleg
(mert hisz elvi szempontból pap, azaz lelki ember
minden keresztyén), nem azért lelkipásztor, mert felszentelték, hanem mert a gyülekezet
megbízásából
hi vatales tiszte Isten igéjét hirdetni s a szentségeket
kiszolgáltatni.
"A pap tiszte mondja Luther - a
prédikálás, ha pedig nem prédikál, épp olyan pap,
mint amilyen ember a festett ember. S az tenne valakit
püspökké, hogy papokat szentel fel ? Vagy hogy templomokat, harangokat szentel fel, gyermekeket bérmál P
Nem! Ezt megteheti egy diakon vagy bármely laikus
is. Isten igéjének szolgálata tesz bárkit pappá és püs-
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(A gyülekezet jogáról
és hatalmáról). Miért
hát e jogot törvényileg kizárólagos püspöki joggá tenni?
Vigyázzunk édes atyámfiai, itt a pápista hierarchia
ördöge kísért. A rendi fokozat 1
Luther még a felszentelésnek sem volt barátja ..
Finom cselnek mínősítette
azt (Babiloni fogság) s
hozzáteszi, hogy még most is az, minden, az egyházban
elkövetett és elkövetendő szörnyű dolgok állandósítására. "Igy lesznek --- mondja - a pásztorokból farkasok, a szolgákból zsarnokok! Holott tudniok kellene,
hogy mi mindnyájan
papok vagyunk és hogy rájuk a
mi beleegyezésünkkel van bízva az igehirdető hivatal
s hogy csak annyi joguk és hatalmuk lehet felettünk,
amennyivel mi jószántunkból őket felruházzuk."
Aztán kérdem: ki szentelte fel az első evang.
lelkészeket ? Talán püspökök?
Igen felszentelték a
lelkészek. Miért hát e jogot kizárőlagos
püspöki joggá
tenni. Ám szenteljenek
a jó rend okáért papokat
továbbra is a püspökök, de az elvet mentsük meg
legalább azáltal, hogy a püspöki hivatal üresedése
esetére e jogot ruházzuk rá, mint apáink tették, a
többi, kerületbeli lelkészekre, illetőleg a püspök törvényes helyettesére.
A püspöki jogkörról
szólva nem hagyhatom érintetlenül, bárha nem is annyira elvi, mint inkább közigazgatási s célszerűségi
szempont alá esik, a püspöki
székhely kérdését sem.
Ezt a kérdést oly felemás módon, amint a javaslat
169. §-a akarja, megoldani nem lehet. Itt is áll a vagyvagy. Vagy legyen állandó püspöki székhely minden
kerületben, de akkor állapítsa meg a székhelye ket maga.
a zsinat s ne bízza azt a kerületek tetszésére és kényére.
Mert ebben az esetben, eltekintve az esetleges s helyi
érdekektől szított hareoktól, egyöntetűségre aligha jutunk.
Az egyik kerület állít, a másik nem ál!ít székhelyt.
Vagy pedig maradjon minden a régiben. En az állandó
püspöki székhelyeknek - éppen közigazgatási s célpökké."
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szerusegi szempontból határozott barátja vagyok.
Elvégre is, aki központi hatalmat és felügyeletet gyakorol, lakjék maga is központban. Az az természetes
helye s ott találja meg megfelelő körét is. De ebben
az esetben a 1ő8. §-t is módosítanunk kell, vagyis a
püspököt fel kell oldanunk a rendes lelkészi hivatal
viselésének kötelezettsége alól. A fejlődésnek meg van
a maga természetes és kérlelhetlen útja, amely elől ki
nem térhetunk. A püspök-kérdés dolgában már rá is
léptünk. Hiszen maga a javaslat is feloldja már a
püspököt (168. §) a lelkészi teendők alól. De kérdem:
aki a lelkészi teendők alól fel van mentve, tekínthető-e
az még a helyi gyülekezet rendes lelkészének, van-e
annak még rendes lelkészi hivatala? Ne kerteljünk.
A lelkészi jelleg (mert elvégre is erről van szó a püspöknél is s ez már elvi kérdés) nem azon fordul meg,
hogy valaki a helyi gyülekezet rendes lelkészi hivatalával járó teendőket végzi-e vagy sem, hanem azon,
hogy a gyülekezettöl vagy gyülekezetektől meghívás
és felavatás útján jogot szerzett-e az igehirdetésre?
"Az igehirdetés hivatala - mondja Luther - a legmagasabb hivatal. Eppen azért, akire az igehirdetés
hivatala ruháztatik, az olyan, ha tetszik, keresztelhet,
úrvacsorát (misét) szolgáltathat, a lelkipásztori teendőket
végezheti, ha pedig nem akarja, megmaradhat pusztán
az igehirdetés mellett és a keresztelést
és a többi
kevésbbé fontos dolgokat. másokra bízhat ja, amint
Krisztus tette és Pál apostol és más apostolok tették."
Ez az igazi apostoli munka s ki hivatott erre első
sorban, ha nem épp a püspök? Ki hivatott, hogy ezt
a gondot, az összes reá bízott gyülekezetek lelki gondját
magára vegye, hogy egész kerületének
lelkipásztora
legyen, ha nem éppen a püspök? De nekünk a püspöki
hivatalt le kell alacsonyítanunk, nekünk a püspökből,
a helyett, hogy minden kevésbbé fontos dologtól fel-.
oldanók, egyszerüen irodavezetők et kell csinálnunk.
Nem. A püspök legyen a kerület apostola, első
ö
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papja, első lelkipásztora. Legyen az a pásztor, aki
egész kerületét legeltesse, igazgassa, ha kell, védje, aki
az egyházi s iskolai ügyeket legfelsőbb fokon vezesse,
irányítsa, az egyházat kifelé s befelé képviselje s a
hozott határozatok végrehajtása felett őrködjék. Legyen
őrálló s éppen azért legyen neki megfelelő őrállomása :
székhelye is.
Ily álláspontra helyezkedve, igen könnyen megoldhatunk egy más, szintén igen fontos s rég vajudó
kérdést, t. i. az egyetemes püspökség kérdését is.
Sokan igen fáznak az egyetemes püspöknek még
csak gondolatától is, pedig az egyetemes felügyelő is
az, sőt még több: mai egyházalkotmányunk - szerint
valóságos pápa. Tessék elolvasni a rávonatkozó §-okat.
Ő kormányozza és képviseli az evangélikus egyházat,
elnöke az egyetemes gyűlésnek s egyetlen §-szerű
kötelessége az évi jelentés beterjesztése. Volna ugyan
elnöktársa is, de csak névleg. A valóságban - egyetlen
és páratlan főhatalom.
Hát egész egyházalkotmányunknak ez a legnagyobb
gyeugéje s valóban érthetetlen következetlensége, amit
én csakis az egyetemes konferenciák történetéből s
világi uraink hajdani korlátlan egyházhatalmi joggyakorlatából tudnék megmagyarázni. E nagy bajon okvetlen
segítenünk kell, hisz nap nap után látjuk, tapasztaljuk
felette káros következményeit. S nem segíthetünk rajta
másként, csakis úgy, ha következetesen kiépítjük a mi
egyházszervezetünket. Hogyan? megmondom azt is.
A mi egyházunk egész alkotmánya a zsinat-prezsbiteri elven nyugoszik, de sajnos a prezsbiteri elvet csakis
a legalsó fokon, a gyülekezeteknél érvényesítjük. Egyházmegyei, egyházkerületi és egyházegyetemi prezsbitériumunk vagy mondjuk így: consístóriumunk nincs,
pedig egyenesen zsinatprezsbiteri elvellenes dolog, ha az
evangélikus egyházban az egyházi hatalmat egyesek
és nem a közbizalmat képviselő testületek gyakorolják.
Okvetlenül fel kellene tehát állítani az egyháztanácsot
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minden fokozaton s ez esetben az egyház egyetemi tanács
élére az egyetemes felügyelő és egyszersmind az egyetemes püspök kerülnének s az utóbbinak jogköre egészen
a kerületi püspökök és egyházmegyei esperesek jogköre
analogíájara
határozódnék
meg.
S ezzel még egy más, szintén igen nagy bajon is
segítenénk. A mi közgyűléseinken,
amelyek minden
egyes fokon a gyülekezeti közhatalom képviselői, míndenütt a közigazgatást
vezető közegek:
lelkészek,
esperesek, püspökök és a felügyelők elnökölnek, holott
e közegek a közgyűléseken
voltaképen számadók,
sáfárök. Hát ez bizony sehogy sincsen jól. A közgyűlések érvényesítsék a maguk teljes jogát: a közhatalmat s a sáfárok
adjanak neki számot sáfárkodásukról. * S beáll ez az eset, ha minden közgyűlés esetről
esetre maga választja elnökét jogosult tagjai közül.
Nagyjelentőségű dolog ez. Ezzel egyszersmindenkorra elejét lehet venni minden kyriarchikus és hierarchikus törekvésnek egyházunkban
s ily berendezkedés
mellett minden aggály nélkül beállíthatjuk
az egyetemes felügyelő mellé az egyetemes püspököt is, mert
a főhatalom mégis csak a hívek képviseletének kezében
marad - összes tisztviselői, azaz szolgái felett.
Tisztviselőket említve, lehetetlen, hogy szóvá ne
tegyem szem előtt tartva a javaslat sorrendjét
is - az egyházi tisztviselők által le teendő eskümintákat is.
Megvallom, épp evang. egyházi közösségben, az
eminens értelemben vett keresztyén vallás-erkölcsi körben,
egyáltalán nem vagyok barátja az eskünek. "A ti beszé-

* Deák Ferenc jogérzéke a miniszterséget összeférhetetlennek
tartotta az országgyűlési képviselöséggel. 1848. jun. 15-én kelt levelében
azt irja: .A követséget nem tartom megférhetönek a miniszteri hivatallal,
mível a miniszter számot ad a képviselői testületnek, hogyan legyen hát
tagja azon testületnek, mely az ö tettei fölött határoz?"
(Deák F. beszédei ll. kiadás. II. k. 268. l.) Ha tagja nem lehet, még kevésbé lehet
elnöke.
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detek legyen: úgy, úgy, nem nem, mert ami ennek
felette vagyon, az a gonosztól vagyon." Az esküt igenis
én egyszerű en ünnepélyes fogadalommal helyettesíteném.
Ha pedig már - az evangéliumi elv ellenére - mégis
csak esküt követelnénk képviselőinktől: akkor is beérném egyetlen rövid s minden tisztviselőre egyaránt érvényes esküformulával, mert elvégre is lényegileg minden
egyházi tisztnél ugyanazt kell követelnünk t. i. az egyházhoz, a hazához és a hivatalhoz való hűséget.
S mit látunk az eskümintáknál ? A hosszadalmasságtól eltekintve, látjuk a teljes zürzavart és összevisszaságot. A felügyelők, gondnokok s más világi
tisztviselők mindenre esküsznek, csak arra nem, hogy
ők maguk vallják és követik az egy ház hitvallás szerű
tanait. Ők csak őrködnek a felett, hogy vallásellenes
tanok érvényre ne jussanak. A középiskolai tanároknak
az egyház tanaihoz semmi közük; a polgári és elemi
iskolai tanítók azonban már köteleztetnek, hogy az
egyház tanaihoz ragaszkodjanak
A püspökök és lelkészek Isten igéjét a szentírás és a hitvallások értelmében tartoznak hirdetni, viszont a theol. tanárok (mert
hát ezt a tanszabadság így követeli!) egyenesen arra
köteleztetnek,
hogy a szimbolikus könyvek kifejezett
(vagyis betű szerint vett) tanait hirdessék! De azért a
260. § így szól: "a theol. főiskolák alapelve: az egyház
hitelveinek megtartása mellett, a tanszabadság" . Tessék
ezt a kettőt józan észszel összeegyeztetni.
Hát bizony: inkább semmi, mintsem ilyen zagyva
és ellenmondásos esküminták. Ve legyen elég egyelőre
ennyi. A javaslat többi részéről: az iskolai, háztartási és
törvénykezési szakaszokról és a budapesti egyházak egyesítéséről, majd egy más tanulmányban mondom el észrevételeimet. S hiszem, elmondják mások is, mert közérdek, ha már csakugyan lesz zsinat, hogy abból áldás, ne
átok származzék, hogy Isten országának dolgát előbbre
vigyük általa anyaszentegyházunkban mindnyájunkjavára
és lelki üdvösségére.
Dr. Masznyik Endre.

Wagner Richárd zenedrámája.
Mögöttünk a XIX. század. Mint végleg befejezettre
tekinthetünk reá. S habár jelenleg még kicsiny a távolság
ahhoz, hogy minden egyes vonását világosan lássuk és
megértsük, mégis abban a szerenesés helyzetben vagyunk,
hogy nagy általánosságban tiszta képét rajzolhatjuk ennek
az igazán különös és érdekes századnak.
Legelőbb az ötlik szemünkbe, hogy az életnek
majdnem minden megnyilatkozásában
mozgást idéz elő.
Az' egyház és állam, a társadalom és közgazdaság, a
művészet és tudomány terén felette lázas tevékenységet
fejt ki. Persze ez a tevékenysége ~em mindig építő;
sok esetben nyilvánvalóan romboló. Es ezzel máris érintettük ennek a századnak második sajátosságát, nevezetesen, hogy szakadatlanul
az ellentétek világában
mozog. Nem hiába határozza meg Hegei, a XLX. századnak legnagyobb hatású bölcsésze, akinek lelkét
ennek a századnak ösztönei a legerőteljesebben
mozgatták, az életet olykép, hogy az voltaképen nem egyéb,
mint , thesis és antithesis " (fogalom és ellentét) közt végbemenő ,.dialektikai mozgás". A XIX. század nem tudott
végleg leszámolni a XVIII. század örökségével, a revolucióval. Napóleon még semmikép sem jelenti a revolució legyőzését. Csak a romanticizmus szelleme diadalmaskodott rajta. És nem habozunk kijelenteni, hogy
a XIX. századnak tulajdonképeni
szelleme éppen a
romanticizmus szelleme. De nem lett egyedül uralkodóvá. Keresztyén-konzervativ
világfelfogássá fejlődve,
újra meg újra a sekélyes liberalizmusban bukkan ellen-
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felére, amely, mint élettényező és hangulat, a forradalom folytatólagos képviselője, persze glaszékesztyűben.
Csak természetes, hogy ezek az ellentétes életnyilvánulások, amelyek feszültség és harc nélkül nem
képzelhetők, erős mértékben pezsdítették fel a XLX.
századot. D~ éppen ebben keresendő ellenállhatatlan
vonzóereje. Es a XIX. század vezető szellemei közül
nem egy éppen azért látszik olyan jelentékenynek,
mert benne ezek az ellentétes életerők egyesülnek.
Ezekhez tartozik Wagner Richárd is, akinek figyelmünket egy pár percre szentelni kívánjuk.
A romanticizmus legerőteljesebb s legsajátosabb
vonásai jellemzik. Megtaláljuk nála az erotika érzéki
miszticizmusát épp úgy, mint a leg-gyengédebb lelki
kontemplációt. Egyik iratában ("Die Nibelungen" Hl48)
a germán őskirályságot magasztalja. Olyan művészet után
vágyódik, sőt azt ihletett lelkével látja is, mely újból
konzervativ
jellegű. De viszont a keresztyénséget
mégis azzal vádolja, hogy az embert rabszolgává alacsonyítja; a forradalomtól a művészet megújhodását
várja, mely annyira leköti lelkét, hogy végül maga is
résztvesz az 1849-iki felkelésekben. amit tíz évig tartó
számkivetés keserves gondjaival s csalódásaival fizet meg.
Ha valakiről, úgy Wagnerről elmondhatjuk a költő szavával:
,,- ich bin kein ausgeklügelt Buch,
Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch."

De hangsúlyozandó, hogy Wagner később mindhatározottabban elszakadt a liberalizmus eszme világától és
mintegy belenőtt a keresztyénkonzervativ
világfelfogásba. Vezetője és tanácsadója Schopenhauer lett, kihez
éppen java férfikorában csatlakozott. Így lesz Wagner
századának igazi fiává, művészete a XIX. század egyik
legszebb örökségévé
az utókor számára.
Ismeretes, hogy Wagner művészi alkotása a XIX.
század második felében oly heves harcot támasztott,
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hogy a legszenvedélyesebb módon foglaltak állást a
mester meJlett és ellen. A harc ma már lecsendesült.
Nagyon is igaz, hogy a művészet ügyét nem szolgáljuk
azzal, ha a Wagner-féle műfaj jogosultságáról
vagy
jogosulatlanságáról vitatkozunk. Mint tény áll előttünk
és nekünk az a feladatunk, hogy megértsük. Wagner
lángelméje egy a művészet különböző ágait magában
foglaló műalkotásra törekszik, melynek legjellegzetesebb
vonása a kifejezőerő csodás nagysága. Amit az egyház
istentiszteleti életében az üdvnek a kegyelmi eszközök,
az ige és a szákramentom, által mennél hatásosabb közlésére teremtett, ugyanarra törekedett Wagneris, csakhogy
a profán életet tartva szem előtt. Hogy ezen törekvésében
a költészet és zene mint a két legszellemibb művészet
támogatta legelsősorban, csak természetes. Ha egyáltalában a művészet lényegéhez tartozik, hogy mint a természeti prófécianak egyik neme "a dolgoknak és mindenekelőtt az embernek testi és lelki szépségét
ábrázolja s az' eltorzult valódi életet a maga eredeti, jobb
ideális állapotának tükrében megvilágítsa " (1. Lasaulx,
Philosophie der schönén Künste = a szépművészetek
filozófiája 314. oldal) és, tegyük hozzá, az élet külső
tragikumát mint az Istentől való benső eltávolodásnak
jelét magyarázza: úgy azokra a művészetekre hárul a
legnagyobb feladat, amelyek a szívnek tolmácsai, kifejezői, tehát a költészetre és a zenére. Wagner mély
tehetsége egyformán volt fogékony mindkettő iránt
és olyan műveket teremtett, amelyeket az előadásnak, ábrázolásnak eddig nem sej tett szemléletessége
jellemez.
Wagner a meglevő művészi formák közül kiinduló
pontul csak az operát használhatta. Persze nagy tévedés
volna, ha valaki az
műveit egyszerűen pusztán operáknak és őt magát operaszerzőnek tartaná a szó szokott
értelmében. Az első nagyobb művében
a "Rienzi"-ben
erős mértékben uralkodó operaszerű elem későbbi fejlettebb műveiben mindinkább háttérbe szorul, míg végre
ő

142

LIC.

SCHMIDT

KÁROLY

JENÓ

az egyéniséget leghívebben kifejező műfajt: a zenedrámát teremti. Ez a kifejezés megmagyaráz mindent.
Wagner első sorban drámai költő és semmi más. Az ő
müalkotása első sorban dráma és semmi egyéb. De olyan
dráma, melyet a zene mélyít és tolmácsol, melyben a
szavak és mozdulatok által ki nem fejezhető "legvégső
okok, legmélyebb motivumok" hatnak. Wagner szemében a zene egy magasabb cél szolgálatában álló eszköz.
Az eddigi opera a zenét csak, mint öncélt ismerte.
A dráma oda volt láncolva a zenéhez, a solo- és ensemble-tételek, az áriák, duettek, tercettek, karok stb.
zeneformáiba mintegy beleszorítva, olyannyira, hogy
drámai előadás alig volt lehetséges. Már Gluck reformja
jelentett némi változást e tekintetben. De még Mozart
ragyogó drámai lángelméje sem tudott az uralkodó formától szabadulni. Törekvése csak arra irá nyult, hogy
a formát a cselekvés fejlődésével lehetőleg összhangzásba hozza. A három nagy romantikus: Spohr, Marschner,
Weber a lényeget tekintve, szintén ezen a nyomon haladtak. Maga Wagner is hálás szívvel ismeri el őket
egy nagyszabású
zenedrámai stílus útegyengetőinek.
S mindenesetre áll az is, hogy a zene általában az operát tekintetbe sem véve - az úgynevezett mannheimi vagy pfalzbajor iskola fellépése óta és a szellemében működő nagyrnesterek : Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert nyomán sokkalta
elevenebb s kifejezőbb lett, olyannyira, hogyalegkomplikáltabb
s legrejtettebb lelki érzésekhez is hozzáférkőzött. A Bach-féle
zenének kettős stílnemet
egyesítő nehéz páthosza
szinte éterszerű fluidummá változott át, amely annyira
tudott hozzásímulni az élőszóhoz, hogy annak elrejtett
érzelmi világát nemcsak hogy sejtette, hanem fel is tárta
s híven tolmácsolta. Ez a zene a szó után vágyódott,
hogy segítségével kilépve az érzések öntudatlan világából az eszmék szemléletesen ábrázoló világába lépjen.
Ez a vágyódás szívet megindítóau hangzik felénk
Beethoven egynéhány hangszertételének recitandó rész-
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letéből. Persze a legfelségesebben a kilencedik szimfónia .
utolsó tételének cello-recitandójából, amire is az emberi
hang nehézkesen bár, de megrázóan kiált fel: "Ihr
Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freud envollere ! /1 Ti barátok
hagyjátok ezeket a hangokat! kel1emessebheket s vigabbakat kérünk! - Es nyomban rá Schiller "An die
Freude" ("Az örömhöz") című hymnusának szavaitól
kísérve az a korszakalkotó
tétel következik,
amely
egyáltalán lehetövé
tette, hogy W ganer zenedrámája
megszülessen. Hogy Wagner ezt a stílust magáévá
tette és legegyénibb módon a drámai elembe felvette,
örök időkre szóló zenei dicsősége. Emellett, különösen
a mi az előadást illeti, a dal is helyes irányba terelte.
A Schubert, Schumann, Franz Robert és Liszt által
teremtett dal a költészet és zene együttműködése terén
meglepő alkotás. Gondoljunk
csak Schubert "Meine
Ruh ist hin, mein Herz ist schwer" vagy Schumann
"FrühIingsnacht"
című dalára! És ha ehhez még hozzávesszük az úgynevezett hangfestés elemét, amint azt
Beethoven
pásztorszimfoniájában
(Pastoralsymphonie)
alkalmazza, úgy nagy vonásokban megemlítettük Wagner zenéjének előfeltételeit.
Wagner zenéjét erősen jellemzi, az úgynevezett
vezérmotivumoknak, vagyis rövid pregnáns témáknak
alkalmazása, amelyek jellegzetes ritmus vagy összhang
(Harmoníe) által ismerhetők fel és amelyek mindannyiszor megszólalnak,
valahányszor azok a személyek,
vonatkozások vagy érzések nyúlnak a cselekvésbe,
amelyek sajátosságát kifejezik. E témáknak
a sokat
gúnyolt "végnélküli"
melódiában,
mely a dráma
cselekvését mintegy átöleli, kifejezésre jutó művészí
feldolgozása a Wagner-féle zenének fenséges nyugalmat
kölcsönöz, amely még akkor sem szűník meg, amikor
a legerőteljesebb szenvedélynek kell kifejezést adnia.
Világos, hogy a zenei elemet ily teljes mértékben kimerítő zenekar mellett az éneknek nem juthat már
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domináló szerep. Énekelve beszélnek s így aszó teljességgel érvényre jut. A művész pusztán csak az
énekkel nem hathat. már. Szavalnia kell és mindenekelőtt játékával és tartás ával kell a személyét megtestesítenie. l smeretes, hogy Wagner bámulatot keltő
hangszerelése, merész enharmonikája
és különösen a
hangfestésnek gazdag alkalmazása által a zenei fejlődésre jelentékeny hatást gyakorolt. Kétségtelen, hogy
éppen ez irányban érte az a vád, hogy többet tulajdonít a zenének, mint amennyit tőle lényegér tekintve
várhatunk. De azt hisszük, hogy méltánytalanul
érte
őt ez a támadás. Hisz a tulajdonképeni festésre sohasem használja fel a zenét. Segítségével csupán csak
azon érzések után nyúl, melyeket bennünk bizonyos
dolgok ébresztenek. Gondoljunk csak mindenekelőtt a
természetre. Csak nem tartjuk léleknélküli mechanizmusnak ? Oh Pál már régen mutatott rá lényeg-ére a
teremtett világ sóvárgására vonatkozó mélységes szavával (Rom 8.)! Teljeséggel lélek és ihlettség nélkül
való az, akire a természet némán ruered reá, anélkül,
hogy bensejében bizonyos hangokat ébresztene. Wagner
hangfestése nem egyéb mint maga a beszélő természet
vagy még világosabban:
az érzésünk visszhangjában
megszólaló természet.
,
De elég! Hisz már ez a pár megjegyzés is meggyőz minket arról, hogy csakis ez a zene alkalmas
a dráma kifejező erejének különös mértékben való
növelésére és annak a műfajnak teremtésére, amely
minden művészetet magában egyesít. Es ez volt Wagner
tulajdonképeni célja.
Először mint teremtő művész -igyekezett célját elérni,
de azután elméletileg is foglalkozott művészi törekvése
megértésével. Igy keletkezett két alapvető munkája :
"Das Kunstwerk der Zukunft" = A jövő műfaja és
"Oper und Dráma" = Opera és dráma. Mindkettő arról
tanuskodik, hogy Wagner milyen komolyan törekedett
célja felé. Barátai közül csak Nietzsche hatott még az
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itt érintett problémák mélyére,
Legelső zsengéjében,
"Die Geburt der Tragoedie aus dem Geist der Musik"
= A tragédiának
a zene szelleméből való származása
és egyik időszerűtlen elmélkedésében: "Richard Wagner
in Bayreuth" = Wagner Richard Bayreuthban mély megértést árul el a Wagner által teremtett zenedráma iránt.
Sajnos, később féktelen gyűlölettel fordult el Wagnertől,
még pedig csupán azon oknál fogva, inert Wagnerben
felismerte a "keresztyént"
vagyis az ő szemében a
"dekadenst" . Wagner legelső műve, ha ifjúkori éretlen
kísérleteire nem vagyunk tekintettel, "Rienzi az utolsó
tribun". A mű egész szerkezete, költészete és zenéje
elárulja ugyan, hogy a művész a legmagasabb célok
felé törekszik, de még nem találjuk meg benne az
igazi Wagnert. Az úgynevezett nagyopera
formája elnyomja a gyengébb konturokat és a merev tárgy nem
alkalmas arra, hogy a müvész
világképet nyujtson.
Pedig minden igazi műalkotásnak ilyen mélyen látott
világképnek kell lennie. Hisz Wagnernek is ez volt
legfőbb törekvése. Ez vezette a mélyenjáró művészt a
mondára és míthoszra, mint olyan alakzatokra, amelyek
noha sejthető történeti maggal bírnak, mégis a történteket az idő korlátain túl az élet örök hátterébe helyezik.
A mondában
és míthoszban a költőileg szemlélő néplélek a maga metafizikáját teremtette, amely, mivel az
örökkévalób an, még pedig a titokzatosnak és csodásnak
alakjában látja az élet lényegét, bőséges alkalmat nyujt
a művésznek az élet szimbolíkus értelmezésére. A germán
és kelta monda e tekintetben felettébb gazdag. Ebből
a mondakörből választotta Wagner tárgyait legjelentősebb zenedrámáihoz.
A "Der fliegende Holldmder" című második nagyobb
művében az önfeláldozó, halált megvető, megmentő szeretet hatalma Senta alakjában megrázóan testesül meg.
Az itt nagy mértékben előforduló kísérteties, látomásszerű elem semmikép sem tekintendő fantasztikus sallangnak, mert ez szorosan a dolog lényegéhez tartozik.
Ösvény. II. évf.
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Hisz ez a szeretet már magában véve is csodálatos,
mert nem földi, hanem örök forrásokból fakad.
" Tannhduser" cÍIDűművében az emberi lélek, amely
démoni hatalmaktói Jebilincselve, az örök világosság
után vágyódva és az isteni mentő kegyelem álta körülvéve a maga erejéből nem képes szabadulni. E sötét
hatalmaktél való szabadulásra irányuló minden egyes
kísérlet vereséggel jár. A lélek csak akkor találja meg
nyugalmát Istenben, ha az engesztelő közbenjáró szeretet legyőzi a dacot s mint a megbocsátó szeretet erőt
vesz rajta. "Lohengrin" című művében a kegyelem
mentő hatalmát festi, amely csodás módon nyul be életünkbe s melyet azért kérdés nélkül, hálás hittel kell
megragadnunk s lankadatlan hűséggel őriznünk. A démoni
hatalmak által ébresztett kétkedés nem ajándékoz nleg
a boldogító tudással, sőt megfoszt a kegyelem áldásától.
Wagner e három művével, mely költői és zenei
tekintetben zseniális alkotó tehetségének szépségét ragyogtatja, már megvetette az ő egyéni műfajának: a
zenedrámának alapját. A zenei különlegességek, amelyek
már e három művében is a drámaköltőnek a zeneszerzővel szemben érző fölényéről tanuskodnak, feltünésüknél
fogva heves ellenmondást szültek. Megindult hát a sajnálatos pártoskodás a mester mellett és ellene. A mester
maga azonban nyugodtan és céltudatosan haladt tovább
a maga útján s hozzálátott életmunkájához : "Der Ring
des Nibelungen". Közben két más munkát is tervezett,
az egyik "Jesus von Nazareth", a másik "Wieland
der Schmied". Mindkettő azonban csak terv maradt.
Az első tárgynak óriási nagysága és a másodiknak
merevsége szinte elháríthatatlan akadályokat gördített
a megvalósítás útjára. Jézus drámatervezetét illetőleg
nagy hálával tartozunk Wagnernek. Alkotó tehetségének
e forrongása idején, amikor még teljesen Feuerbach
hatása alatt állott, alig lett volna képes a megváltás
mysteriumának szemléletes előadására, arról nem is
szólva, hogy a művészet akkor jár el helyesen, ha ezt
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a legszentebb történetet mint tényt állítja oda s nem
kísérli meg lefolyásának festését.
"Der Ring des Nibelungen" című műve négy drámát
foglal magában: az előjátékot,
"Rheingold" és azután
a tulajdonképeni
trilógia részeit:
"Die Walküre",
"Siegfried" és "Götterdamrnenmg".
Ez a nagy műve
az Istentől elszakadt és magára hagyott embernek és
ö pusztulásnak induló világának tragédiája. Ez a világ,
miként Isten, önmagában akar megnyugodni, de éppen
emiatt ütközik össze minduntalan magamagával. A világot átható szenvedély, amely a hatalomra vágyó akarat
alakjában válik az emberben öntudatossá,
minthogy
minden emberben egyforma lánggal ég, szükségképen
harcba szólít. E világ istenei vagyis az e világot mozgató
erők hasonló lényegűek és azért nem is tiszták, nem
is szabadok s nem is boldogok. Úgy az istenek mint
a nekik lekötelezett világ ioroénuek (szerződések) alatt
állanak, melyek bilincsekbe verik az isteneket és az
embereket egyaránt és bennük egyúttal a hevesebb
vágyakozást ébresztgetik. Igy nő e világ vétke, melyben
még legjobbjai és legnemesebbjei is részesek, hogy
végezetül vétkével és isteneivel együtt elpusztuljon,
merthogy a maga erejéből csak így tudja vétkét megbűnhödni s kiengesztelni.
Rettenetesen komor és sivár ez a kép, mely itt
lelkünk előtt feltárul, dc a világnak szüksége volt a
magábaszállás, a bűnbánatnak ily megrendítő hirdetésére, hogy világosan lássa, minő romlásba sodorja
a lényegéből folyó és önmaga ellen irányuló harca.
Wagner ezzel a leghatalmasabb s legmélységesebb alkotásával az élet legnagyobb tolmácsai:
Dante, Shakespeare, Goethe sorába lép. Körülbelül
egy emberöltőn
keresztül dolgozott ezen óriási művén, rnelyben költészete és zenéje művészi stílusa a legtökéletesebb alakban
jut kifejezésre .. A rendes drámai verselés és a SchilJerre
emlékeztető virágzó dikció megszünt és helyébe az
é-germán allitteráció lépett, melynek segítségével Wagner
,
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olyan költői kifejezési módot teremtett, mely, lássék bár
rövidnek és ridegnek, sokkal szemléletesebb és zenésítésre alkalmasabb, mint bármely más. Ezt a nyelvezetet kezdetben erősen gáncsolták, de ma már elnémult
mindenféle gúny. Sőt tekintélyes nyelvtudósok is kénytelenek elismerni, hogy Wagner a költői nyelv birodalmát
zseniális módon gazdagította. Nem kevésbé jelentős e
nagy művének zenéje is. Az úgynevezett vezérmotivumoknak következetes alkalmazása és keresztülvitele a
zenének olyan kifejező erőt kölcsönzött, amelylyel az
emberi cselekvésnek még legrejtettebb mélységeit is
feltárta.
E nagy művének kidolgozása közben két hasonló
jelentőségű
zenedrámát alkotott. Az egyik "Tristan und
Isolde", a másik " Die Meistersinger von Nürnberg".
Az első, kétségkívül Wagnernak legstílszerűbb alkotása, az erkölcsi világrenddel összeütköző szerelem
tragédiája. A leghatalmasabb életösztön (életérzés), ha
harmonikus összhangba hozzuk a lét összes többi céljával, minden emberi cselekvésnek melegséget és vonzóerőt ad, míg ha egyeduralomra jut, pusztító orkánná
lesz, mely a biztos veszedelembe sodor. Aki II szerelem
pszichológiáját akarja tanulmányozni, annak nem szabad
"Tristan és Isolde"-t figyelmen kívül hagynia. E szenvedélynek egész skálája, kezdve a leggyengédebb, epedő
vágyakozástói az ittas érzékek szertelenségéig: míndez
szinte kézzel foghatólag jelenik meg előttünk.
Es Wagnert éppen e legtökéletesebb munkája miatt
tartották egyesek dekadensnek és művészetét
a dekadencia művészetének. De méltatlanul. "Tristan és Isolde"nek Wagner életében épp oly szerep [ut, mint Goethe
életében" W erther"- nek és a" W ahl verwand sch aften ". nek.
A művész
lelkét sokkal inkább fenyegeti a hajótörés
veszedelme, ha az erotika háborgó tengerére evez, mint
más halandót. Az önmegszabadításnak
aktusa az, mikor
a művész a lelkében mindinkább eröteljesebbé váló érzéseket művészi alkotáaba önti, ami persze a filiszter sze-

WAGNER

RICHARD

ZENEDRÁMÁJA

149

mében abnormális, szörnyűséges, visszataszító, de ami
valójában korántsem akar rosszra csábítani.
Wágner lelkét "Tristan"
gyógyította meg, amit
legjobban die "Meistersinger"
című műve igazol. Ez
eg'y nagyszabású zenei komédia, amelyben az igazi
és a gépiesen űzött művészet
között folyó s soha meg
nem szünő harcot festi végtelen gyengéd költői lelkülettel. Ebben csillan meg humora is, valami Luther és
Beethoven humorából és a ki megakarja ismerni a sokat
gúnyolt német polgári életet, az figyeli en Wagnerre: a
merev formák mögött hallani fogja a meleg emberi szív
gyengéd lüktetését.
A mester legutolsó műve " Parsi(al " . Wesendonek
Matilddal folytatott levelezéséből tudjuk, hogy ennek a
műnek a tárgyával is majd egy emberöltőn át foglalkozott.
.
Lelki vagy vallásos drámának nevezhetjük a szó
legmélyebb értelmében. Azt rajzolja benne, hogy mint
vezeti a kegyelmi eszközökben jelenlevő Üdvözítő a
lelkeket az üdvre és egyházát a teljesség felé. Tévedésen, bolondságon, küzdelmen keresztül visz az út.
Démoni hatalmak vágják be az Üdvözítő kegyelmi
utait. De e hatalmak munkája is csak arra szolgál, hogy
csodaművét
befejezze, amikor majd ő is megszabadul
minden gyalázattól, amit most a tagjaiban szenved.
Wagner utolsó szava, melyet a világhoz intéz: Vissza
a szentélyhez, vissza az Űdvözítőhöz! És ez a szava
hadd csengjen fülünkben örökre. Nem feledjük el, mert
csodálatos módon intézte a világhoz. Mintha a földöntúli világból zengene alá, úgy hat reánk szava, zenéje,
hangja. Megteremtette az üdvre sóvárgó léleknek művészi stílusát, amely nemzedékünk számára ugyanaz
lehetne, ami Bach stílusa volt kortársai számára.
Ismeretes, hogy Wagner az ő egyéni művészi stílusának ápolása céljából saját színházat alapított. Azt
akarta, hogy itt necsak az operaszerű, hanem egyáltalán minden tisztán színpadias elem is háttérbe szo-
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ruljon és kizárólag a drámai előadásnak ama legnemesebb fajtája ápoltassék, amelyben minden és mindenki
önmagáról megfeledkezve csupán mint eszköz működjék
a legfőbb cél: a műalkotásban kifejezett erkölcsi eszmék
szemléltető dbrdsoldsamak szolgálatában. fgy le,tt Wagner
a XIX. század egyik legnagyobb férfiává! Es Wagner
műfaja kétségkívül felette becses öröksége e századnak
a jövő nemzedék számára. Ameddig a világ szükségét
érzi annak, hogy a művészet alkotása által rámutasson
a legvégsöbb siegfenségesebb dolgokra, Wagner művészetét is azon alkotásokhoz fogjuk számítani, amelyekről
hálás szívvel emlékezünk meg, mert a maga nemében
mindegyik arról tesz bizonyságot, hogy számunkra
más üdv nincs, mint a keresztre feszített szereiet.
Lic. Schmidt Károly Jenő.

Klára asszony.
Elbeszélés.

Valaki bejött a szobába. Lassan, csöndesen. A karja
erőtlenül.hullott alá, fejét amellére horgasztotta. Odament a két öreghez, azután szótlanul belevetette magát
egy karosszékbe s kezével elfedte az arcát. Félhomály
volt, csak az ajtóüvegen szürődött át egy kis halvány
világosság. Így esik az egyik lélek mélyéről a másik
titkos sötétjére egy kís fénysugár.
Végre lassan, csöndesen megszólalt az öreg asszony.
. t megm
. t',)... "
" Megm,
A fiatal a fejével intett. "Két napig nem is láttam.
Reggel jött haza gyürötten, sápadtan, üres zsebbel ... "
Áz öreg asszony mögéje került s csöndesen simogatta halvány arcát.
"1' egy bát
" L'egy eros,
a or, M'ar th a I.... "
Az felzokogott, "Nem birom tovább, nem tudom
tovább!... "
A másik megfogta a kezét s erősen megszorította.
"Kell bírni! Érted? éppen most kell bírnod! ... "
De a fiatal elfedte az arcát s a tejét rázta. "Idegenekjárnak-kelnek ... Arcuk rideg, beszédük kemény ...
Az uramat keresik. Kérnek, követelnek, nálunk pedig
nincs pénz, soha sincs pénz ... En nem megyek vissza! .
Ott csak romlás, pusztulás van ! Nem megyek vissza!
Az öreg asszony tovább simogatta. "Mégis vissza
kell menned! Otthon a helyed! ... 14
t(
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A fiatal ráhajtotta fejét a simogató kézre s zokogva
csókolgatta.
Most az ember szólalt meg. Csöndesen, okoskodva
beszélt, mint aki nem akar mást, csakhogy megértsék.
"Nincs igazad, Mártha!... A házasság nem jogi
szerződés, mely az adom és követelem elvén nyugszik.
Lelkek együtt küzködése, közös boldogság keresése az.
Akik együtt indulnak el, azok egymás lelkéért is felelriak. Te is felelsz az uradért. Es mindent meg kell
tenned, hogy nyugodtan felelhess. Pusztulni nem hagyhatod, meg kell mentened ! Küzdened kell a boldogságért !... Ki kell csikarni a sorstól azt, mit magától meg
nem ad. A lelkét kell megkeresned, azt a kis rést, melyen
behatolhatsz, hogy megértsd és meghódítsd!... Csak
akkor lehettek boldogok!... De persze ez nehezebb,
mint váló-ügyvédet keresni ... "
A szék mélyén megremegett a fiatal asszonys
vonagló ujjai közül ki-kitört a zokogás. Az öreg aszszony tekintete megérintette az embert.
"No nem, nem? .. csak ne sírj! ... A boldogsághoz nem könny kell, hanem életbátorság. Erős akarat és sok lelkierő. Erted? ez kell!"
Gyere csak közelebb. Ülj lábaimhoz a régi helyedre. Megsimítom hajadat, megcsókolom könnyes
arcodat s mint egyszer régen valamikor, - csitt most
kicsi Mártha, nagyapa mesét mond ...
1.

Egyszer volt, hol nem volt, régen nagyon régen,
de valamivel később, hogy tündérek jártak a földön,
volt egy szép öreg ember, meg egy szépséges leány.
A leányt az Isten is jókedvében teremtette. Napsugárból
meg kacagó jókedvből gyurta össze a lelkét, azután nagy
darab .öldön összeszedett minden -iranyat s azt addig..•
addig kovácsolta, míg egysz ,»: csak megteremtette a
leány szívét. Mikor azután látta, hogy micsoda angyali
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jóság lett a k is leány ból, úgy gondolta, a jó kell hogy
szép is legyen. Előhozatta hát a szépség nagy kosarát
s fl, benne levő sok virágot mind ráhull atta a kis
leányra. A rózsa-hamva az arcára, aranyeső a hajára
hullott, a fehér liliom egy-két szirm a pedig szép szeliden odaborult a lelkére. Olyan volt, mint egy királynő
a szépség és jóság birodalmában.
Az öreg embert acélból formálták. Magas szál
ember, a bajusza hófehér. Valamikor generális volt s
a szava most is úgy harsog, mintha brigádot vezetne.
Mindig kiméletlen, hajthatatlan,
egyenes, mint aki
mellől korán elmult az emberlélek gyöngédebb része:
az asszony.
Egy verőfényes tavaszi nap délelőttjén a generális
mérgesen csapta be az ajtót.
"A Klára kisasszony jöjjön!"
A másik pillanatban már nyílt az ajtó. Klára
csöndes mosolygással indult az apja felé, de mikor az
arcába tekintett, szótlan mozdulatlansággal
megállt az
ajtó mellett. Fehérruhás leány a rapporton.
"Az a firkász megint itt volt!"
"Igen, Dénes itt volt."
"Micsoda Dénes?" ... harsant föl az öreg.
"Vaday itt volt", korrigálta magát szeliden II
leány.
"Többet nem jön ide, elég volt a ko médiából. "
" De e'des apam
"" ....
"Haszontalan firkásznak nem neveltem a leányom.
Szűk mellü hitvány figura! A másiknak legalább formája van! ... "
Klára arcából a vér mind a szívéhez szaladt. Úgy
állt ott kezét a kebléhez szorítva, mint a halálra sebzott galamb. Lassan, nehezen jött ajkára a szó, mint
mikor a lélek legszentebh titkát bízza a szavakra.
"Édes apám, én szeretem."
"Még csak familiája sincs! Annak az apja ezredes", dohogott az öreg.
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"Én szeretem ... "
"Se állása, se diplomája, az pedig kamarás, meg
,
nagyur,.
.. II
,.
" En megls
szere t em ... "
"I1itvány lump, kártyás az istenadta ... "
"Edes apám, én szeretem ... "
A generális méregbe jött. Akaszárnyában
megszekta, hogy ő az úro A családjában is úgy nevelt
míndenkit, hogy az egész házban minden az ő napiparancsa szerint igazodott. Azzal pedig sohase törődött, hogy rideg környezetébe egy virágszál is plántálódott, ki a gyermeklányok verőfényes lelkével szomjuhozza a gyöngédséget és szeretetet. Mikor Klára hajadonná serdült, akkor is olybá vette, mint mikor a Burkussal együtt játszottak a homokban. A lelket sohase
fürkészte. Maradt minden a régiben s a kisasszonylányát se becsülte többre, mint valamikor az ezred
akármelyik káplárját.
Most meg éppen boszantotta Klára csökönyössége, melylyel a családi Dienstreglement ellen vétkezett.
A karjait hátraszegte, a testével előrehajolt s nagyot
dobbantott a nyikorgó padlón.
"Elég volt! ... úgy lesz, amint mondtam. Hozzámégy Somváryhoz, azt a lump senkit pedig kiveted a
fejedből. Igy lesz!...
Elmehetsz ! ... "
De Klára nem ment el. Az arca még' sápadtabbra
vált. Amint egy-két lépést előbbre jött, mintha a fehér
fal egyik aranyrámájából leszállt volna egy még fehérebb kísértetkép. A hangja tompán reszketett, de azért
biztosan, határozottan beszélt,
Ugyanazt mondta, amit már addig is, meg azóta
is sok ezerszer elmondtak azoknak, kik a házasság
boldogságát
egyedül a szűlőí
előrelátásban
látják.
Inkább meghal, de nem lesz azé, akit nem szeret.
Az apja röviden válaszolt. "Úgy lesz, amint u.ondtam. Hogy pedig egyszersmindenkorra végezzünk ezzel
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a dologgal, holnap meglesz a gyűrűváltás
is. EImehetsz. "
Késő alkonyatkor megint beosont az apja szobájába. Az öreg kérdőleg nézett rá: na, Klára, megokosodtál ? . .. De ő összekulcsolt kezekkel, könnybeboruló
szemmel ment feléje: "nem lehet, édesapám, nem lehet! •..
Hagyjon itthon nyugodtan élni. Ha nem ad ahhoz,
akit szeretek, legalább ne kényszerítsen ahhoz, akit nem
szeretek ... "
Az apja a fejét ingatta: vagy, vagy! ...
Egy könnybefuló rettenetes éjszaka után, mikor
másnap délelőtt a cs. és kir. kamarás kocsija megállt
a kapu előtt, Klára a hátsó kerti ajtón elindult viIággá.
Az imádságos könyvét, meg az édesanyja képét vitte
az egyik kezében, a másikkal pedig a doromboló fehér .
cicáját ölelte magához.
Vaday Dénes, birói vizsga nélküli törvényszéki
jegyző éppen a korzóra,
szokott sétáiára indult, mikor
szobája küszöbén megállt a tábornok Klárája karján
az imád ságoskönyvvel , meg adoromboló
cicával.
"Apa elüldözött, mondta fuldokolva, és most, úgy-e cica, - magunkra maradtunk." Szeme könnybe
borult és sírva csókolta meg a doromboló cica bársonyos fejét.
Vaday Dénes szemében fellobbant a tiszta szerelem, a férfias elhatározás lángja. Hangja úgy csengett, hogy kevés szóval is sokat fejezett ki. Csak
annyit mondott: édes menyasszonyom, azután
megcsókolta Klára kicsi fehér kezét, először a jobbat,
utána a balt, azután, mert hát ketten bízták magukat
az Ő lovagiasságára, megcsókolta a cirmos cicát is, éppen
ott, ahol Klára ajka érintette bársonyos
fejét.
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II.
Vaday Dénes menyasszonyát
a keresztanyjához
vitte. Az öreget hiába engesztelgették, megtartották hát
szép csöndben az esküvőt s beköltözködtek egyszerű
lakásba.
• Eleinte semmise zavarta boldogságukat.
Klára
remek asszony volt. Munkáskeze mindent elvégzett s
szorgalma meg is toldotta a keveset, mit az ura keresett. Míg Dénes a hivatalban az aktákat irogatta, ő
ugyancsak szorgalmasan öItögette a himzőtűt s forgatta
az ecsetet.
Később a mindennapi élet szürkeségén átütött
Vaday Dénes igazi jelleme. Jó ember volt, de gyönge.
Azok közé a milliók közé tartozott, kik mindig akarják a jót, de akaratuk még a cselekedet előtt összeroskad. A régi gavallér követelése is fellázongott benne,
Elborult az arca, ha ruhája szabása nem volt divatos
s valósággal lelki fájdalmakat szenvedett át, ha nem
vehette meg magának a kirakatban
látott piperedolgokat.
Klára asszony éles tekintete jól látta ezt, de nem
szólt semmitse. Attól fogva azonban még szorgalmasabban dolgozott a kézimunkáin s itt-ott valami kicsiséggel lepte meg az urát.
Dénes akkoriban
kezdett kimaradozni.
Először
minden héten egyszer, azután kétszer, végre mindennap. Ettől kezdve sok baj volt a pénzzel is. Abból,
mit hónap elején odaadott a feleségének, apránként
sokat visszakéregetett. Hiszen az egész is kevés volt,
de hátha abból is visszavesznek, akkor még kevesebb
lesz. És ha elment, ha hazajött, sohase vette észre, hogy
a küszöbön ottgubbaszt egy kemény vonású alak: agond.
Klára
asszony nem sopánkodott.
Elettapasztalás
még nem lehetett nála, de az asszonyiélek sajátságos
ösztöne megsugta neki, hogy sok ember nevelésénél a
könny többet árt, mint használ. E helyett minden idejét
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az urára tékozolta. Tréfával fogadta s pajzán bohóságokkal mulattatta, Belekapaszkodott a karjába s végig
vonszolta a város sötét utcáin. Mindennap más volt.
Egyszer ábrándos, másszor kacér, ma könnyelmű kis
grizett, holnap fontoskodó, mint egy okulárés öreg néni.
De hát ez is csak rövid ideig használt. A könynyelmű élet megint hatalmába ejtette Vaday Dénest.
Mindennap éjfélig ott ült a kaszinóban. Járt a kártya,
folyt a pénz.
Egy őszi szürkületkor, Klára asszony éppen az
ablakhoz szorítva fejét az üvegen szétperrenő esőcseppek csillogását nézte, szokatlan időben otthon termett
Dénes. Arca égett, tekintete nyugtalanul kerülte a felesége tekintetét.
"Klára, adjon pénzt."
Klára szomorúan tekintett rá. "Már mind odaadtam Dénes, nincsen!"
A férfi arcán a kedvetlenség vonása élesebb lett.
"De nekem kell! ... Kell, hát mit csináljak? .. "
Idegesen futotta végig néhányszor a szobát, majd megállt a nagy szekrény előtt. Töprengve nézett maga
elé, egyszerre csak mintegy mentő gondolatra, felderült
az arca. Megfogta a felesége kezét. "Klára, adja ide
azt. .. majd visszaadom! ... "
Klára ijedten kapta vissza a kezét. Halvány arcára izzó piros rózsákat festett az ijedtség. "Dénes,
csak azt ne!...
Az nem a mienk!...
mondta könyörögve. Meglopjuk azt, aki még nincsen."
Akkor tették félre ezt a kis pénzt, mikor Klára
asszony kékszalagos ici-pici ingecskéket kezdett varrógatni. Annak rakosgatták,
kit maguk közti boldog
suttogás ban édes harmadiknak hivogattak.
Ott álltak egymással szemben. Az asszony szeme
könnybe borult, a szava úgy sírt, mint mikor a szétfoszlott vihar utolsó szélhulláma belevész a vadon rengetegbe. "Dénes, Dénes, én félek!...
Odaadjam? ..
Az ember félrenézett. Csönd volt a szobában.
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csak az OSZI eső verte az ablakot. Egyszer csak,
mintha messziről, valahonnan mélyről, távol idegenből
sodorná oda egy hideg szél, megszólalt egy tompa.
színtelen hang: ide!...
A következő pillanatban csikorgott az ajtó. Kiára asszony sírva borult az asztalra:
"meglopta az édes harmadikat" ! ...
Ettől kezdve valami közéjük ékelődött. Egy testnélküli gondolat, egy suhanó fekete árny, egy rémes
ismeretlen idegen. Ha egymásra tekintettek, láthatatJan fekete fátyol ereszkedett szemük elé, ha egymáshoz szóltak, elveszett szavukból a melegséget adó csengés, ha titokban egymás arcát fürkészték,
eddig nem
látott idegen vonásokat fedeztek fel.
Az ember szemeit vér futotta alá, arca idegesen
vonaglott. Élénk beszédéből, melylyel ft kicsinyes hivatali ügyeket tárgyalta, kiérzett, hogy ő akar beszélni
s nem akarja szóhoz engedni a kérdezősködést.
t
Titokban Dénes is kutatva vizsgálgatta Klárát.
Úgy találta, hogy sápadt arcára valami nagy szomorúság borul s tekintete tétován jár, mint akinek lelke
nincsen ott a heszédnél.
Ezekben a napokban történt valami, mi Dénest
gondolkodóba ejtette. Klára asszony az asztalnál elaludt. Karja erőtlenül hullott ölébe s fáradtan hanyatlott a szék támlájára. Eleinte csak mosolyogva nézegette a felségét, de azután valami félelem lopózott
szívébe. Az álom őszinte. Az ébrenlét mindig hazudik.
Az öntudat órái, az akaraterő percei a világ nagy
ámítéi. Ilyenkor nem az igazi ember jár mellettünk,
nem az igazit látjuk, nem azt halljuk, hanem azt, akit
akarnak, hogy lássunk, akarnak, hogy halljunk. A nekünk
és másoknak készült embert, a külső embert és nem az
igazit. De az álom leleplezi a hazugságokat. Megmutatja
az öntudatától megfosztott embert a maga őszinte valóságában,' a leplezetlen fájdalmat, a szabadjára eresztett,
titkolatlan gyötrelmet.
Dénesnek valami fájó érzés ébredt a szívében. Ott
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látta a feleségét holt halványra válva. Mélyen beesett
szemei feketén karikásak, ajka körül egy-egy mély keserű
vonás s az egész törékeny alakon valami kimondhatatlan fáradtság.
A mint nézte, úgy érezte, míntha lelkében kötelékek oldódnának, s lelkiismeretére egyenként hullanának az önvád sziklái. Elfedte az arcát s maga elé
meredve suttogta: mit tettem, mit tettem!
Ettől a naptól fogva nyitott szemekkel járt és
vigyázott. Ráparancsolt Klárára, hogy korán feküdjék
le. De azért mikor éjféltájban hazajött, észrevette, hogy
a lámpaüveg meleg, tehát Klára csak a kapunyitás
zörejére oltotta el. Igy ment- ez napról napra. Míg ő
szórakozott, addig a felesége dolgozott.
Ettől kezdve ritkábban maradt ki. Egyszer éjjel
egy kis zörejre kinyitotta szemét. Ime ott látta feleségét az asztalnál hímzőrámára hajolva. Mikor az ura
elaludt, ő csendesen felkelt és továbh dolgozott.
Szelíden, szinte bocsánatkérően szólt oda: Klára l
Klára! ... az meg sikoltva ugrott fel és sírva borult az
ágya szélére. Az ura a haját simogatta, ő meg boldogan suttogta: azért az édes harmadik megtalál majd
mindent.
Ez a nap nagy fordulót mutat Dénes életében.
Klára asszony elsírt könnyeiben megismerte eddigi
életét. Saját köunyeiben pedig megtalálta lelke megtisztulását. Más szemmel nézte a világot. Mikor saját
ruháin végig tekintett, elpirult, mert a felesége ruháira
gondolt. Szégyelte nagyúri szórakozásait. Nem egyszer
rajta kapta magát, hogyakártyaasztalnál
egyszerre
csak elzsibbadt a kedve. Fölkelt és hazament. Azt gondolta, hogy ez mind a lelkében megizmosodó kötelességérzet. Örült neki és önérzetesen erősítgette. És nem vette
észre, hogy ő ebben a nagy átalakulásban, ebben az
emberrélevésben csak engedelmes eszköz s a mi jobbá
lesz benne, mindaz egy tiszta asszonylélekből árad át
az ő gyönge lelkébe.
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Egy szép verőfényes napon - mert akkor megint
minden nap verőfényes volt náluk --- Klára asszony
fontoskodva ültette maga mellé az urát. Hiszen neki
nincsen szüksége semmire, de ha jön az a kis édes
harmadik, akkor mégis csak többre lesz szükség. Akkor
már ő sem tud külön keresni. Meglátod édes, mennyi
szabad időnk van. Rázzuk le azt az utolsó vizsgát,
hadd legyen bíró az édes harmadik papája. No ne félj,
majd ,együtt tanulunk.
Es úgy lett, a hogy Klára asszony feje kifundálta.
Nehéz, keserű dolog az, mikor meglett ember ül neki
a könyveknek. Dolgozni, az még csak megj árja, de
vizsgára tanulni, az keservesen nehéz. És mégis mennyi
édes bohóságot, tréfás pajzánságot tudott belevinni ebbe
a komoly dologba Klára. Nem lehetett megunni, olyan
kedves volt és nem lehetett abbahagyni, olyan szívós
volt az akaratereje.
ütt ült az -ura mellett, vele együtt tanult. Köteteket olvasott át, s olyan vitatkozásokat rendezett, hogy
az ura ijedten dugta a fejét a nagy kompendiumba.
Sőt azt is mondták, hogy jobban tudta a perrendtartást, mint a biró úro
Vizsgázni is együtt mentek. Míg a bizottság a
jelöltet faggatta, addig ő az első padban imádkozott,
sőt némelyek szerint kitünően súgott az urának. Hanem
az már tény, hogy mikor hazaérkcztek, Klára asszony
így mutatta be az urát egy kövér kis babának, édesa.pád, a bíró úro Az is tény, hogy a bíró úr átölelte a
viruló szép asszonyt s míg a két kezét csókolgatta,
azt mondta: köszönök édes Klára mindent! És ezt úgy
mondta, hogy abban igazán benne volt minden. Egy élet
boldogsága, egy megmentett becsületes, munkás élet.
És a tábornok'? Na hát azzal is minden jóra fordult. Egy szép tavaszi délután a dada lihegve rohant
haza a ligetből. Kevéssel utóbb bedöcögött a kis Klárika, katonasapkával
a fején, utána pedig ~ tábornok
egy tulipiros napernyővel a hóna alatt. Es az arca
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nem is volt haragos. Azt mondta, a sapkájáért jött.
De azért a napernyőt sem adta vissza, sőt elvitte hozzá
az unokáját, a leányát, meg a vejét is.
*
Mártha édes, a nagyapa meséjének vége. Látod
boldog, verőfényes az. Emeld fel hát fejedet, töröld
le könnyedet s ne felejtsd, hogy csak az a nő élt
igazán, ki legalább egy embert megjobbított és boldogított.
*
Csönd lett a szobában. Hallgatagon ültek mind a
hárman s elmosódott alakjukra az ajtó üvegén át ráesett
a Jámpa sárgás fénye. Igy esik az egyik lélek mélyéről
a másik titkos sötétjére egy kis fénysugár.
Azután felkelt és elment valaki. A fejét felemelte
s a szemében tűz lángolt.
Az ember pedig áthajolt és megcsókolta az aszszony kezét.
Kapi Béla.

Ösvény. II. évf.

Emlékeirn.'
Én e szép világon
Néma nem maradtam,
Őrömemnek, búmnak
Zengő hangot adtam,
Örömem elég volt,
Búm szinte kevés:
Szivemet tisztító
Egy-egy szenvedés.

Sorsom intézője
Legyen is megáldva;
Nem panasz illeti,
De köszönet s hála,
Most mikor halmozott
Időm súlya nyom
S életem határát
Már-már elhagyom.
Egy óhajtás mégis
Rejtve borong bennem,
Ingatag reményén
Jól esik pihennem :
Ha a túlvilágra
Átröppenni kell,
Emlékeim is hadd
Kísérjenek el.
Lévay József.

1 Az agg költőnek
e gyönyörü, igazán keresztyén szellemű költeményét a Budapesti Szemléből veszszük át, ékesszóló bizonyságá.ul
annak, hogy Lévay költői erején és mélységén a kilencedik évtized súlya
egyáltalán nem érzik s a pálya még mindig emelkedőben van. Forró
óhaja az egész nemzetnek, hogy Lévaynk éltének e derült enyhe ősze
még sok ily szép virágot fakaszsz on.
Szerk.

X. Le6 pápa.
(Fogazzaro A. után olasz ból.)

A Vatikánban, éjfélkor, a pápa
Mécsesei kezében, vigyázva, magába'
Megy lopva, megáll, figyel, hallgatózik.
Mindenütt mély csend s ö tovább lopózik.
Egy-egy nehéz bársonyajtófüggönyt
ha szétnyit,
Kémli az árnyat, nyujtja halk léptit.
Lenn egy sötét terem fenekén valahol
Leteszi mécsét, földre hajol.
Sötét posztóba rejtve egy kép van ott letéve:
Kranach Lukácstói Luther Márton képe.
Satáni jeleket kutat rajt' apápa, A zord barát meg visszanéz arcába.

Zarándok

St.-Just előtt.

(Platen és Carducci nyomán.)

1

Éj van, borúlt éj, vihar szele zúg.
Spanyol barátok nyissatok kaput!
Engedjetek pihennem regg-imáig,
A bronz harangok hajnali szaváig.
Egy csuklyát adjatok s utána majd
- Mit adni tudtok meg! - egy ravatalt.
Egy kis cellában éljek elvonultan,
Ki fél világnál többnek ura voltam.
Nyirjátok meg, lehajtom fejemet,
Több koronákkal mely díszíttetett.
E váll, melyet lehuz daróca, mint
Emelt büszkén császári hermelint !
Ma a holtakhoz hasonló vagyok
S mint birodalmam rommá roskadok.
Zempléni Árpád.
1 E költemény,
melynek hőse V. Károly császár, Platené, a forditáshoz azonban Carducci olasz fordítását is használtam, melyben egy
pár sor jobb, színesebb a. német eredetinél.
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A pozsonyi Luther-Biblia.
Az Ösvény második számának melléklete egy magyarországi Luther-ereklyének hasonmása. Ezzel nyitjuk meg régi
történelmi emlékeink sorozatának bemutatását.
Tudnunk kell, hogy Pozsony hazánknak egyik legszebb
történelmi városa, telve érdekesnél érdekesebb emlékekkel. Épületei, szobrai, képei, könyvtári kincsei, kéziratai vannak az
eltünt századok ból : szinte kiaknázhátatlan
bányája a történelmi nyomozásnak. Különösen értékes gyűjteményei vannak
az evang. egyháznak. Most egyszerüen csak nagy könyvtárára
utalunk, a páratlan Bibliagyüjteményre,
sok szép hungaricajára s a reformációi iratok gyüjteményére, mely jelenleg az
Evang. Theol. Otthon pár igazán becses ereklyéjét is beleszámítva, jelenleg 120 eredeti Luther-iratot tartalmaz. Még
pedig 1518-bó13, 1519-böll, 1520-bóI6, 1522-bőlI5, 1523-bóI6,
1524-ből 6, 1525-ből 8, 1526-ból 3, 1527-böl 5, 1528-ból és
1529-ből 1-1, 1530-ból 6, 1531-böl 4, 1532-böl 2, 1533-ból 5,
1534-ből (az első teljes Biblia megjelenésének éve) 4, 1535-höI9,
1536-ból 3, 1538-ból 4, 1539-ből 2, 1540-ből 1, 1541-ből 2,
1543-ból 2, 1544-böl 1, 1545-ből 1, 1546-ból 3, a többinek
keletkezési ideje vitás. Ezek csak a Luther-féle iratok, ezen
kívül egész gazdagsága az egykorú, de nem Luthertól származó sajtótermékeknek.
A ritka gyűjteményben két műben lelhetjük fel a nag-y
reformátor kezeírását. Az egyik az 1535-ből származó "Ein
christlicher Schöner trost jun allerley leiden und trübsal aus
dem Achten Cap. zu Römern sampt der Evangelion auff den
Vierden Sontag nach Trinitatis, gepredigt durch D. Mart.
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Luth. Anno 1535. Wittenberg" cimű mű példánya, amelynek
címlapján Luther sajátkezű ajánlása olvasható: Dno Antonio
Lauterbach Prediger zu Leissnig Martinus Luther D. E Lauterbach a reformátor bizalmas köréhez tartozott; mint tanuló,
asztalának állandó vendége volt, 1537-1539
diaconus Wittenbergben s ő szolgáltatta a legbecsesebb anyagot naplójában
Luther asztali beszélgetéseinek gyűjteményéhez. Egyike azoknak,
akik a nagy ember lelkének sugarait felfogták.
Még becsesebb a másik emlék: a Luther-Bibliának 1541.
évi revideált és emendált, gazdagon illusztrált wittenbergi
kiadása. Teljes címe szerint: Biblia das ist die gantze Heilige
Schrifft Deudsch Auffs New zugericht D. JJlart. Luth. Begnadet
mit Kurfürstlicher zu Sachsen Freiheit. Gedrückt zu Wittenberg. Durch Hans Lufft MDXLL A könyvtárban megvan az
első 1522-iki Újtestámentum szeptemberi és decemberi kiadásának egy-egy remek példánya, s az 1534-iki teljes Bibliának
(első kiadás), az úgynevezett Wartburger Bibelnek egy csonka
példánya. Az 1541-iki kiadás azonban hibátlan. :Magát a reviziót
Luther barátai segítségével nagy gonddal és lelkiismeretességgel végezte, hogy a fordítás minél tökéletesebb legyen s
az utánnyomás ok elrontott szövegeit kiküszöbölje.
A címlap előtti levélen olvasható Luther sajátkezű ajánlása, amelylyel e példányt Sax Jánosnak ajándékozza, aki
gyermekeit a latin és német nyelvben oktatta. Az ajánlás
szövege a következó :
»Ps. 119.1 Dein -Wort is meines Füsses Leüchte
Vnd ein Liecht auff meinem Wege. Wer auch ein ander
Liecht sucht, denn Gottes Wort, Der fiudet gewis eitel
yrrwische bei welchen viel ferlicher gehen ist, vorder
ynn der finsternis selbst. Denn solch fals ch liecht ist
zweyfeltig finsterniss, weil es nicht allein yrre füret ynn
der finsternis, sondern lesst sich kein Liecht weisen.
Vnd wil selbst Liecht sein. Darümb ist seiner finsternis
nicht zü helfen. Wiel besser is ts schlecht finster sein,
1

Psalm 119, 5.
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da kan man doch helffen und züm liecht weisen. Martinus Luther D 1543."
Magyar fordításban:

.)

,,119. Zsolt. A te Igéd az én lábaimnak szövétneke
és az én ösvényemnek világa. Aki Isten igéjen kívül
más világosságot is keres, az bizonyára hitvány lidércfényre bukkan, amelyet sokkal veszedelmesebb követni,
mint a vak sötétségben járni. Az ilyen hamis világosság
kétszeres sötétséggel ér fel, mert nemcsak eltéveszt a
homályban, hanem egyáltalán semmi fényt nem szível
maga mellett. Egyes egyedül maga akar világosság lenni.
Ezért nem is lehet ennek sötétségén segíteni. Sokszor
jobb a kietlen sötétség, arra még van orvosszer és abból
van út a világossághoz."
Érezzük, hogy e néhány sorban is teljes erejével tündöklik a lutheri gondolkodás mélysége.
Az Istennek igéje,
mint a keresztyén életének egyetlen szabályozója, volt az
pályájának vezérlő tűzoszlopa, ezt köti lelkére a szívéhez nőtt
ifjú Sachs Jánosnak is, akire atyai hivatása, a nevelés egy
részét reáruházta.
A pozsonyi Lutheriának jegyzékét bő magyarázattal közölte
Stromp Lászlo, a könyvtár akkori öre a Protestáns Szemle
1901. évi folyamában. Az érdeklődőket e cikkre utaljuk.
ö

(Sz.)

IRODALOM.
~Békesség Néktek." Értekezések. Irta Izsák Aladár ref
lelkész. Budapest, 1912. Ez a csinos kiállítású (Hornyánszky
Viktor könyvnyomdájára valló) , 9 ív terjedelmü könyvecske
voltakép nem annyira értekezéseket, mint inkább elméhez s
szívhez egyaránt szóló szép mondhatnám költői próza
magaslatán álló - profetikus jellemü elmélkedéseket tartalmaz. S ez alakjában, a műveltebb (szorosan vett felekezeti
szempontok és korlátok fölé emelkedő) gondolkodó protestáns
közönséget tartja szem előtt s akarja tájékozni a legfontosabb elméleti s gyakorlati vallás-erkölcsi kérdésekben. Nevezetesen hat fejezetben szól: 1. A múlandó életről az örökkévalóság szempontjából.
2. Az ismeretlen Istenről, 3. Az
isteni szeretet üdvmunkájáról.
4. Istennek :fiairól, Isten
munkatársairól.
5. A nemi különbségröl
a közös elhivatásról ; 6. A keresztyén felekezetekről. S teszi ezt nem rendszertelenül, nem mozaikszerüen, hanem úgy, hogy a látszólag
egy a mástól igen-igen különböző kérdéseket valami, szinte
láthatatlan, benső logikával egy teljes egészbe: sajátos, de
alapjában pozitiv evangéliumi világ- és életnézetbe foglalja.
Szinte azt merném mondani, hogy ez a könyvecske népszerüsített evangéliumi apologétika, dogmatika és ethika akar
lenni úgy nagyjából, mert határozottan apologétikus célzatu
az első elmélkedés, határozottan dogmatikus részlet a második, a harmadik és negyedik, s ethikus részlet az ötödik és
a hatodik.
Először is sikra száll "A mulandó élet az örökkévalóság
szempontjából" c. cikkben az isteneszme s az erre alapított
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vallásos és erkölcsi világnézet mellett, különösen két veszedelmes modern irányzatot ostromolván, amelyekben egyfelől
a gőgös szellem anarchiája, másfelől az elcsiiggedett lélek
apathiája nyilatkozik meg s mindezekkel szembe állítja az
örökkévalóság igazságelemeit az emberi lélekben és kiváltképen Krisztusban magában, mint az örök igazság, lélek és
élet teljességében. Ez az ó, illetőleg a keresztyénség apologiája.
A második kérdés már dogmatikai, közelebb szoros
értelemben vett theologiai, amennyiben "Az ismeretlen Isten"
fejezet alatt foglalkozik az u. n. ístenléti bizonyítékokkal.
Nem elvont, száraz fejtegetés ez, hanem könnyed, szellemes
és élénk. Csupa élet. Alkalmi bevezetéssel kezdi, aztán kedvesen kalauzol a legegyszerűbb bizonyítékon kezdve, közbe a
hitetlen bölcselmi irányzatokat (materializmus, panteizmus,
pesszimizmus, pozitivizmus, darvinizmus, evolucionizmus) rendre
cáfolgatva, fel a legfőbb, az egymagában döntő bizonyitékig:
Jézus Krisztusig, akiben már nem keressük, sejtjük, hanem
látjuk az Istent, az Atyát.
A harmadik kérdés az előbbi után önként kinálkozott
neki. Krisztusban találta meg a hit fundamentumát. De hát
ki az a Krisztus? "Az isteni szeretet üdvmunkája " c. cikkben
beszél hát róla és az ő művéröl.
Ez a részlet nem egyéb, mint
népszerü christologia. Felveti az Isten testté levésének,
az
istenemberségnek és ezzel kapcsolatosan a váltságnak nagy
problémáját s nem szubtilis fogalomkifejtés avagy elvont dialektikai okoskodás, hanem az üdvtörténeti tények alapján állapítja meg Jézus Krisztusnak és müvének, mint végtelen szeretetből származott váltságnak, isteni önáldozatnak világtörténeti nagy jelentöségét,
közbe-közbe
egy-egy csapást mérve a
XX-ik század szkeptikusainak ellenvetéseire. S midön végül
rövidre fogva szépen elmondja Jézus egész élettörténetét, mint
az élet keresztyénségének élő híve megállapítja azt a helyes
viszonyt is, amelyet Jézus Krisztussal szemben el kell foglalnunk, hangsúlyozva emelvén ki, hogy nem elég Ö róla csak
tudni avagy rajongva álmodozni; fő dolog az ö életének (mondanám: Ö magának!) egyéni, tulajdon leélése (nem a legjobb
kifejezés 1), átélése, ami csak hit által történhetik meg. Mert
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- úgymond - a Krisztus halála csak az Ö benne való hit
által engesztelő áldozat.
Ezzel viszont már benyitott a dogmatika egy ujabb részébe: a soteriologiába. "Istennek fiai - Istennek rnunkatársai" című negyedik cikke ugyanis nem egyéb, mint annak a
kérdésnek tisztázása, hogy: miként sajátítható el a Krisztusban szerzett és nyujtott üdvösség? A felelet: a Szent Lélek
által. Krisztus volt a Fiú, a mi rendeltetésünk, hogy a Fiúban
szintén fiak legyünk és Istennek munkatársai,
ami csakis a
Lélek által történhetik meg. Beszél tehát az ujjáteremté.
ujjászülő és az istenfiúságról bennük bizonyságot is tevő
Szent Lélekről, a pünkösdi történetról,
a tanítványok csodálatos átalakulásáról
és az első keresztyén gyülekezetek dicső
életéről csak azért, hogy mindezzel szembe állíthassa a mi
sivár, boldogtalan, üdvtelen jelen állapotunkat: a Szent Lélek,
a vigasztalás, az erő, a bátorítás, az igazság cselekvése és a
békességre igyekező szerétet hiányát s megmutassa azt az
útat, amelyre lépve újra mindazt megnyerhetjük, amit elvesztettünk, - meg, a Szent Lélek által.
Mi ez, ha nem egy rövidre fogott, de eleven, életerős,
népszerü kis dogmatika?
Ehhez csatol aztán szerzőnk még végül egy ethikai és
egy polemikai problémát. Az ötödik cikkben ugyanis szól a
nemi különbségról
' és a közös elhivatásról; a hatodikban
pedig a keresztyén felekezetekról.
Amabban a nö és férfi
természeti és lelki sajátságait állítja egymás mellé, hogy aztán
megrajzolja a keresztyén nö és keresztyén férfi igazi eszményképeit s ez alapon rámutasson mindkettő sajátképi feladatára a családi életben és közös elhivatására az Isten
országában; emebben pedig a korinthusi gyülekezeteket felforgató és pusztító pártoskodásból indulva ki, a lényegileg
egyazonos hitalapon álló keresztyén felekezetek pártos versengésének átkos következményeire mutat rá az egyéni, családi, egyházi, társadalmi s politikai élet más-más mezöin,
szembeállítván az egymással vetekedő felek közül főként 3.
katholikus és protestáns feleket, hogy meddő vitatkozásaik
közben megjelölje egyfelől a találkozás és a közös munka
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közös pontját és alapját, a jézusi világeszményt ; másfelől
pedig a közös, félelmetes ellenséget: az ateizmust.
Nagy igazságot mond, mikor a mai egész protestantizmust úgy ítéli meg, mint "a reformátorok tanainak védő falai
mögé, ahol egykor bátor harcát vívta a haladás szelleme, oda húzódó s ott most boldog és büszke tétlenségben élő
rút szibarita vázt." S szinte hithőssé válik ő maga is, midón
saját felekezetének fordulva, e kemény, keserű beszédre
fakad: "a jelen kálvinizmus a alig egyéb, mint pathétikus
önelégültség, negativ csatározás, üres protestálás! « S ezzel
szemben, mint minden baj egyetlen orvosságát,
az evangélium, a "plenum evangelium" alkotó, cselekvő erejét, hatását
jelöli meg, mint olyat, ami az összes keresztyéneket
egy
táborban egyesítheti s egy új keresztes hadjáratban az emberiség paradicsomi életének szent földjét visszaszerezheti.
S mindezt elmondja nem sablonszerű prédikációs modorban, unalmas és felületes szócsépléssei, hanem alapos történelmi, bölcselmi és exegetikai tudással, mély kedéllyel s sokszor
szinte költői s prófétai emelkedettséggel. Üdvözöljük a fiatal
szerzőt tiszta szivünkból. Excelsior I
Dr. J.l1asznyik Endre.

Evangélikus egyházi sajtónk. Az új esztendővel sajtóügyünk fejlődéséről tehetünk jelentést. Az Evang. Őrálló
szerkesztőségébe
részint mint társszerkesztök, részint mint
főmunkatársak beléptek Raffay Sándor, Blatniczky Pál lelkészek s okleveles theol. tanárok, Gömőry János középiskolai
igazgató s Alexy Lajos tanító. Az Evang. Lap kötelékéböl
egyéb irodalmi elfoglaltság miatt kilépett dr. Masznyik Endre
és Kovács Sándor, helyöket dr. Szelényi Ödön theol. tanár,
Szüts Gábor vallástanár és Szimonidesz Lajos lelkész, a fiatalabb theológusnemzedék e két tehetséges tagja foglalta el.
Két új lap is indult: az Evangélikus Közérdek (szerk. Lombos Alfréd) és az Evang. Egyházi Élet Sopronban (szerk.
Stráner Vilmos theol. tanár, társszerkesztök Pröhle Henrik és
Kapi Béla, förnunkatársak
Daxer György és Pröhle Károly).
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Az előbbi lap, azt hisszük, csupán a statisztikát érdekli, az
utóbbi azonban komoly termék, amely célját következetesen
igyekszik szolgálni. Erős konzervatív irányú lap, amely célul
tűzte ki a konzervatív szelleműek tömörítését. Még egy jellemvonása van. Eddigi egyházi lapjaink mind egyetemes jellegűek voltak; ha itt-ott kerületi szempontot vagy véleményt
hangsúlyozó cikk megjelent is hasábjaikon,
azt alárendeIték
általános érdekeknek. Az Egyházi Élet erősen a dunántúli
kerületre támaszkodik s azon dolgozótársait is sok szál fűzi
a dunántúli gondolkodáshoz és érdekkörhöz, akik földrajzilag
véve kívül élnek a kerület határain. Ezt nem hibaképen említjük, mert egy lap szerkesztőségének csak hasznára válik, ha
homogén elemekből áll.
Részünkről örvendetes jelenségnek tartjuk, ha minden
elvi alapon történo csoportosulás megtermi saját orgánumát.
A konzervatív és haladó irányok egyaránt történelmi hivatást
teljesítenek s mi tisztelni tudjuk mind a két iránynak híveit,
munkásait addig, amig irányukat nem tartják egyedül üdvözítőnek, egyedül egyháziasnak, egyedül jogosultnak és gondosan
távol tartanak tőle minden világi érdeket, hatalmi szempontot.
A két irány harca csak úgy lesz termékeuyítő egyházunkra,
ha kölcsönösen kikötik a véleményszabadság tiszteletét s az
eszmei küzdelem nem fajul a hatalmi pozíciók megszerzésére
irányuló versengéssé; ha a pártérdek alárendeli magát az
általános egyházi érdeknek, hogy viszont ezáltal Isten országának örök, egyetemes érvényű eszménye minél közelebb jusson a megvalósuláshoz. Az Egyházi Életnek irodalmi színvonalát biztosítja Kapi Béla értékes írói egyénisége. Az Evang.
Órállóra a helyzet azt a kötelességet rója, hogy a két ellentétes tábor közt a közvetitó, egyeztető irányt képviselje. Itt említjük meg, hogy az Evang. Glocken uj szerkesztöje
Löw Fülöp halála óta Beyer Teofil kőszegi lelkész; a Harangszót továbbra is Kapi Béla, az Evang. Képiskolát Papp József, az Evang. Glaubensbote aus Zips címü lapot pedig Koch
Aurél strázsai lelkész szerkeszti.
.Isten Igéje" cím alatt dr. Masznyik Endre és Masznyik
Gyula szerkesztésében
új folyóirat indult meg, mely az új
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testamentom népszerű s épületes magyarázatát tűzte ki célul.
Megjelenik kéthetenként egy-egy íven. Ára egész évre 4 K
80 fillér. Megrendelhető a szerkesztőnél, Pozsonyban (Izabellautca 1.).
Nagypénteki Passio. Fordította s összeállította Törteli
Lajos segédlelkész. A szenvedés történetének ügyes összeállítása az evangéliumok elbeszélése alapján, énekekkel tarkítva,
hogy a gyülekezet felolvasás közben énekelhessen. Most, midön
a figyelem újra a régi kultuszformák felé fordul, e kis füzetke
hasznos szolgálatot tehet. Megrendelhető a szerzőnél, Czegléden.
"Jézussal egy úton ... " cím alatt Hornyánszky Viktor
kiadásában most jelent meg Kemény Lajos budapesti vallástanár, Mohr Henrik óbudai lelkész, Szimonidesz Lajos nagybörzsönyi
lelkész, Szüts Gábor budai vallástanár és Wolf
József losonci lelkész egyházi beszédeiből egy gyűjtemény,
mely 18 Íven 53 egyszerű, őszinte és igaz beszédet hoz.
Épülésre vágyó, a keresztyén eszményekért való lelkesedés
iránt fogékony olvasóink figyelmébe ajánljuk ezt a könyvet.
Ára 5 korona. Kapható és megrendelhető minden könyvkereskedésben, akármelyik szerzönél vagy az Evang. l'heológusok
Otthonában, Pozsonyban. (Konvent-u. 13.)

SZEMLE.
A jótékonykodásról.
Alig van az emberi társadalmat közelebbröl érintő munka,
mint a jótékonykodás. Ez a munka az emberiség életével
kezdődött és az utolsó ember szívének dobogásával szünik
meg. Mert a jótevés a felsegítő szeretet munkája. Ennek
támogatását pedig a legerősebb emberi lélek sem nélkülözheti. Különösen nem, ha végiggondoljuk, hogya társadalomban
csakis gyengékről és még gyengébbekról
lehet szó, de erősekról alig.
Ma a kezek és a lábak lázas foglalkoztatásának a korát
éljük. Ezért van ma a szívek munkájára legnagyobb szükségünk, hogy amit a hadakozó kezek tönkre vernek, amit a
rohanó lábak eltipornak, amit az élet ökölharca elpusztít, azt
emelje fel, gyógyítsa meg, öntse tele új erővel az együttérző szív!
A felsegíté szeretet azt a munkát végzi a társadalomban, amit a kertész végez, mikor a zápor, a szél, a vihar
után sorba felegyengeti és felkötözgeti a meglankadt, a megtépett virágokat. A jótékonykodó szeretet munkája a társadalom egyensúlyának, békességes együttélésének, jobb jövőbe
vetett reményének s nyugodt jelenének a biztosítója.
Sokára ébredt fel az emberiség annak belátás ára, hogy
csakis a testvérszeretet
vezetésével juthat el a békesség
útjára. Egy régi római bölcsészról beszélik, hogya szegényt
elűzette ajtajától, mert szerinte, aki nem képes megélni a
maga erejéből, az nem méltó az életre sem.
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A klasszikus ókorban a szegénységet úgy nézték, mint
a sarat, mit a természettel együtt jár, de amit legjobb elkerülni.
Megszüntetéséről senki sem álmodozott. Csak akkor törődtek
vele, ha néha-néha nagyon lármás és kellemetlen volt. A kenyér
és a cirkusz akkor is megtette a hatását, mert szem és száj
az ember legerősebb mozgatója jóban, rosszban egyaránt.
Jézus előtt a jótevés módját és mértékét mi sem jellemzi jobban, mint a gazdagról és a Lázárról szóló ismeretes történet. Ott fekszik a szegény, nyomorult Lázár a
dőzsölő gazdag ajtaja előtt, de azt az ajtót senki se nyitja
rá. A kutyák között, a kutyákkal osztozik azokon a morzsalékokon, amelyek a gazdag asztaláról lehullanak. El nem
űzik, megtűrik ott azt a nyomorultat, de csak azért, hogy
legyen, aki a kutyákkal együtt nem engedi elbűzhödni. megromlani a felesleget.
Nem bűnnek nézték ezt a rettenetes szívtelenséget, hanem
a gyermeki lélek természetes önzésének, amely meg tudja
ugyan osztani falatját az éhezövel, de nem érzi azt az erkölcsi
törvényt, hogy azt megosztania kötelesség.
Jézus tanította meg az emberiséget a jótevés törvényeire.
Az ő parancsára a tanítványok a halakat és az árpakenyereket kiosztják az éhező sokaságnak. Mert a testvér nem
tűrheti, hogy' éhező is legyen a testvérek között,
Kétségtelen, hogy Jézus és apostolai a hívek könyörületességéből éltek. Jézus maga is hivatkozik rá, hogy vele
sokan jót tettek: "Éheztem és ennem adtatok, szomjas voltam
és innom adtatok' mezítelen voltam és felruháztatok." Mikor
kikűldi
apostolait, utasításui adja nekik, hogy se pénzt, se
váltó ruhát ne vigyenek magukkal, mert méltó a munkás
a maga kenyerére. Pál apostol, ez a világjáró igehirdető
egyenesen megköveteli, hogy róla a hívek gondoskodjanak.
Ez a felfogás fordulót jelez a jótékonykodás történetében.
Az első keresztyéneknek
"mindenük közös volt". Hogy ne
legyen senki, aki nélkülöz. Ezért akiknek házuk vagy földjük
volt, megosztották azt másokkal, vagy eladták és az árát az
apostolok lábaihoz rakták le a szegények számára. Ezt a
szokást az első hívek részben a zsidóságból hozták magukkal,
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mert ott Mózes törvénye szerint minden föld a szegényeknek
termett a hetedik évben. A vagyonközösség tehát nem volt
egészen idegen gondolat az első hívők előtt.
De a vagyonközösség nem maradt fenn sokáig. Nem is
maradhatott. Hiszen a tulajdon szerzésének s megtartásának
érdeke az emberi munka egyik leghathatósabb rúgója. Ezért
már az ötvenes években csak arra ösztönzi Pál apostol az
általa alapított gyülekezeteket, hogy a szegény testvérekről
megemlékezve vasárnaponként
gyűjtést tartsanak a felsegelésükre.
Ez a szokás megmaradt mind a mai napig. Még a böjtölést is a jótékonykodás
szolgálatába igyekeztek hajtani.
Hermas "Pásztor" című művében
olvassuk azt a kijelentést,
hogy az az igazi böjt, ha senki sem költ önmagára s háztartására többet, mint amennyi feltétlenül szükséges, a többit
pedig a szűkölködőknek adja. Ez volt a keresztyénség második
század ának hangulata.
A középkor új mederbe terelte a szegényügyet. Ekkor a
keresztyénség kettős irányban alakult ki. A világuralomra való
tudatos törekvése az arisztokratikus hierarchiát, az imitatio
Christi (Krisztus utánzása) gondolata pedig a kolduló barátok
hadát teremtette meg. Ezzel a középkori egyház mintegy megszentelte a szegénységet. De még sokkal inkább megszentelte
a jótevést. ami ezentúl nemcsak egyszerűen a testvéri együttérzés nemes bizonysága és jelensége, hanem egyúttal érdemszerző kegyes cselekedet is volt.
A kolduló barátok nyomában jártak az énekes koldusok,
akik amazok szent zsolozsmáinak utánzásával igyekeztek meglágyítani a kemény szíveket. A kolduló barátok és az énekes
koldusok világa termette meg a jótevés legmeddöbb
módját,
a krajcáros adakozást, akoldusfillért.
E filléreskedés sem a
barátok konyháján
élősködő, sem a falvak házi koldusainak,
sem a koledás csavargó koldusoknak sorsán nem enyhített.
A szegényiigy dolgában az újkor hozott be újabb változást. A reformáció sennek
különösen a pietista irányzata
jelölt utat és vájt medret a modern jótékonykodásnak.
Árvaházak, szegényházak, elaggottak házai épülnek. Ami eddig az
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egyéni hajlam vagy szeszély dolga volt, az most társadalmi
egyetemes kötelességgé válik s intézményeket teremt. Da
ebben azért maig is csak a kezdet kezdetén vagyunk. Nagy
eszmék lassan érnek, mélyreható átalakulások csak századok
folyamán képesek kibontakozni. Igaz, hogy jóformán minden
kis faluban vannak már az emberiség együttérzésének bizonyságát képező emberbaráti intézmények, igaz, hogy a föld egyik
oldalán szerencsétlenséget
látó emberek segítségére megmozdul a föld másik oldalán lakó társadalom is; igaz, hogy
a jótékonykodás szolgálatában nemcsak a művészetet
és a
tudományt, hanem a hivalkodást, az utca hangulatát is megadóztatják, de ·azért mégis eredménytelen ez a nagy jóakarattal és nagy erőfeszítéssel folytatott munka, mert öröklött
bajok akadályozzák az erőkifejtésben.
Az egyik öröklött baj, hogy a jótékonykodás meróben
önkéntes jóakaraton nyugszik. A jótékony intézmények még
ma is jobbára egyeseknek a felbuzdulásából keletkeznek és
tartatnak fel. Még a társadalmi közösségek (mint pl. egyházak,
egyesületek stb.) jótékonykodó intézetei is egyesek lelkesedésétöl és kitartásától függenek. Nagy haladás ugyan, hogy
újabban a közhatóságok is mind nagyobb mértékben fordítják
figyelmüket a jótékonykodás istápolására,
de azért még nagyon
messze vagyunk attól az időtől, amikor a társadalom egyetlen
tagja se vonhatja majd ki magát a jótékonykodásból.
A szegénység a társadalomnak nemcsak egyik igen elterjedt betegsége, hanem tömérdek erkölcsi betegségnek is valóságos
miazma-telepe. Amint tehát a betegápolás céljaira a törvény
minden embert megadóztat, úgy kellene mindenkit megadóztatni a szegényügy érdekében is.
Így egy csapásra megszünnék egy másik öröklött baj is,
a krajcároskodás. Ennek nemcsak az adakozó ra nézve van
kellemetlensége, amennyiben úton-útfélen, otthonábun
és templomában egyaránt folytonosan zaklatásnak van kitéve, hanem
romboló hatása van a szükséget szenvedőre nézve is, mert
nemcsak önérzetet öli meg teljesen, hanem csavargáshoz és
munkakerüléshez is szoktatja. Az önkéntes, személyes, krajcáros segítés épp olyan jogosulatlan,
mintha valaki azt
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kívánná, hogy betegségében embertársa a tulajdon lakásában
adjon neki otthont és ápolást. A házanként és személyenként
való gyüjtés és adakozás a középkor maradványa, a kolduló
szerzetesek és az énekes koldusok hagyatéka, ami egyáltalában nem illik bele a modern életfelfogás kereteibe.
A jótékonykodás legfőbb baja azonban a szervezetlenség.
Az önkéntességből és a személyes gyüjtésekböl természetesen
következik, hogy a jótékonykodás terhe jobbára csak az ú. n.
közép osztályt nyomja, amely pedig különben is legtöbbet áldoz
mindenféle célra. A szervezettség ezen is segítene. Legalább
annyiban, hogy nem forgácsolódnék el a sokféle jótékonykodó egyesület ereje. Ma a hazánkban fennálló különféle
jótevő egyesületek és intézmények száma mintegy 2000, s
vagyonuk meghaladja az 1.000,000 koronát. És mégis alig
van látatja müködésüknek. A karitativ munkának nem volna
szabad olyan ötletszerünek és szervezetlennek lennie, mint
amilyen valóban, mert így nem képes azt a célt elérni, amely
nemes munkássága előtt lebeg. A szervezetlenség következménye, hogy az élelmesek és a tolakodók a szemérmetes
nélkülözők elöl elszedik a segítséget sajó
és nemes, emberbaráti szeretettel megtelt szív sohasem tudja megszerezni
magának azt az örömet, hogya társadalom nyomorúságának
fokozatos, de bizonyos megszünésében gyönyörködhessék.
De ha van is még sok hiánya a jótékonykodásnak,
haladunk mégis előre. Csak meg ne lankadjunk a nemes
munkában, elgondolván, milyen igaz Jézusnak a szava: "Jobb
adni, mint elfogadni."
(Rr.)

ÖsYény.

JI. évf.
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HIVATALOS RÉSZ.
Luther-Társasági Értesítés.
A Luther-Társaság igazgató-tanácsa Osztroluczky Miklós
elnökléte
alatt folyó évi február hó 27-én ülést tartott,
amelynek legfontosabb targya a felálIítandó ifjúsági könyvtár ügye volt. Másfél évvel ezelőtt az állami ifjúsági könyvtárak felállítása alkalmával javasolta volt Majba Vilmos a társaság főtitkára, hogy ily könyvtárak evangélikus egyházunkon belül is felállíttassanak. A munka megkezdődött; sokat
vitatkoztunk, gyüléseztünk, cikkeztünk ez ügyben. Voltak,
akik a szervezést ellenezték, mert állítólag ezzel más életképes vállalatot meghiusítunk; voltak megint mások, akik a
megvalósulást türelmetlenül várták és a társaság vesetóségétól
több agitilitást követeltek, lemaradással vádolván a társaság
vezetőségét. Ezen pro és kontra vitatkozások alatt a munka a
központban folyt; a társaság főtitkára összeállította a típusokat. Azokat felülvizsgálta az egyetemes könyvtárbizottság.
Átnézte és megerősítette a külön e célra összehívott irodalmi
bizottság. Megindultak a. tárgyalások az egyes könyvkiadókkal ; szerzödésszerü
megállapodásokat kötöttünk négy nagykiadóval, több kisebb céggel és egyik-másik íróval, könyvkötővel és üzletvezetővel egyaránt.
Nem kevesebb, mint 946 statisztikai ívet feldolgoztunk,
amelyek az egyes egyházaktél
beérkeztek ; 26 cég ajánlata
felett tárgyalásokat folytattunk és némelyik cégképviselővel
4-5-ször
is tárgyaltunk. Végre elfogadható megállapodásra
juthattunk. A sok időt igénybevevő számításokból kitünt,
hogy ily könyvtárak felállítása, ha azok kötelezően rendeltet-
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nek el, szép anyagi haszonnal jár. Ennek következtében
a
típusjegyzéket
elkészítettük,
próbatípusokat
köttettünk
és
annyira jutottnnk, hogy csak a rendelések kellettek, hogy a
nagy művet megvalósíthattnk volna; mnnkánk gyümölcsében
gyönyörködtünk volna mindnyájan. - Rendelések is érkeztek!
Nem több, sem kevesebb, mint hét gyülekezettől! Mily elszomorító, csekély eredmény oly nagy mnnka után. Ilyen a mi
protestáns autonómiánk, lelkesedésünk és szabadságunk I Időközben a reformátusok megvalósították a kötelező ifjúsági
könyvtártí pnsvállalatot.
Mi pedig kérdjük, vajjon a Lnther-Társaság ily auspiciumok mellett hét gyülekezet rendelésére hozzáfoghat az ifjúsági könyvtár szervezéséhez ? Ugye nemI Az igazgatótanács el
is határozta, hogy a könyvtártípusvállalatot egyelőre meg nem
indíthatja, mert, hogy az állami és a református könyvtártípusokkal versenyképesek lehessünk, ahhoz nem hét gyülekezet
rendelése kell, hanem legalább száz, úgy, hogy eredményes
működéshez
az évi átlagos rendelés 25.000 koronát kitegyen.
Csak akkor köthetünk kedvező szerzödéseket,
s tudunk anyagi
és erkölcsi hasznot elérni. Megbízható forrásból értesültünk
arról, hogy Hegedüs és Sándor-cég másfél millió korona árú
könyvet lekötött a kötelező református könyvtártípus számára.
A mi csekély rendelésünk mellett részesítik-e majd a könyvkiadók a Luther-Társaságot
abban a százalékban, amint a
fenti ref. céget részesítették? Ugy-e nem I És ha a társaság
nem kapja meg azokat a százalékokat, vajjon képes lesz-e
olyan kedvezményeket nyujtani, amilyenek et nyujt az állami
vagy a református típus? Bizonyára nem!
S ha nem nyujt juk azokat a kedvezményeket, ha a
Luther-Társaság
típusa esetleg drágább lesz, nem fognak-e
megint a' rendelők zúgolódni a Társaság ellen? Ily szoros
kapcsolatban áll a típus kötelező elrendelése' és a tetszésszerinti rendelés. Ha tehát az evangélikus közönség valóban
akarja az ifjúsági könyvtárakat; .ha a kultúra mai haladásában népünket nem akarjuk kiszolgáltatni idegen evangeliumellenes áramlatoknak, 'a típusok kötelező élrendelését keresztül kell vinnünk.'
12'
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Az igazgatótanács, tekintettel a csekély rendelésre, az
ifjúsági könyvtártípusok megvalósítását egyelőre elhalasztotta.
Újból felkérjük az esperes urakat, hassanak oda, hogy
minden gyülekezet szedje be az 50 filléres könyvtárilletéket,
amit más célra úgy sem vehet igénybe és szervezzék az
ifjúsági könyvtárakat.
Anémet típustervezet Wagner G. A. főesperesnél van
felűlbirálás, illetve kiegészítés végett. Ha elegendő rendelést
kapunk szeptemberre, megvalósítjuk ezt; ha ott is oly lanyha
lesz a támogatás, akkor ne panaszkodjanak, ha a Társaság
minden igyekezete dacára a német típusokat sem valósítja meg.
Tót típus összeálIításán hasonlóképen fáradozunk, de itt
az a baj, hogy tót ifjúsági irat alig van. A Luther-Társaságnak az a szándéka, hogy a jelesebb magyar népiratkákat tót
nyelvre fordíttatja. S hogy minél több ily népiratot kiadhassunk, segélyt kérünk majd a Zpevnik-Társaságtól,
amelynek
viszonzásul tót népiratokat ingyen rendelkezésre bocsátunk.
SchoItz Róbert üzletvezető azon kérelmének,
hogy a
szerzödés egyes pontjait, melyek kettős könyvvitelre és mérlegkészítésre vonatkoznak, változtassák meg, az igazgatótanács
az ügyész érdemleges véleményezése folytán helyt nem adott,
mert ezek a pontok az előző üzletvezetőnél szerzett tapasztalatok alapján vétettek fel a szerződésbe.
Vitális Gyula, az agitácionális bizottság elnöke, egy terjedelmes beadványt nyujtott be az igazgatótanácshoz a társaság
tagjainak nyilvántartására,
taggyújtésre s a tagok ellenőrzésére nézve. Beadványában kifejti, hogy a tagok nyilvántartását az alapszabály értelmében a pénztár teljesíti. Bár elismeri
a pénztári tisztviselők buzgalmát, tekintve azonban, hogy ott
annyiféle pénztárt kezelnek, nem csodálkozik azon, hogy
a tagok nyilvántartásánál
hiányok mutatkoztak sennek
következtében
a tagilletmény
szétküldése
sok panaszra
adott okot. Evégből azt javasolja, hogy a tagok nyilvántartását és esperességenkint való gyűjtését az agitácionális bizottságra bizassék. Az igazgatótanács behatóan foglalkozott Vitális
bizottsági elnök beadványával. Elhatározta, hogya tagok lakjegyzékét kijavíttatja s esperességenként összeálIíttatja, amint
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azt n-égy évvel ezelőtt a főtitkár összeállította. E jegyzéket az
agítácíonális bizottságnak rendelkezésére bocsátja. Az esperességenként való összeállításra ~állalkozott az "Ösvény" szerkesztösége, illetve megbíz vele egy theologust, ki fáradozásaért
50 korona jutalomban részesül. Ezzel az intézkedés sei reméljük
elérni, hogy az" Ösvény" és a tagilletmény szétküldésénél
előfordult
zavaroknak elejét vehetjük sa taggyújtést megindíthatjuk. A fenti
indítványnyal kapcsolato san Majba Vilmos főtitkár javasolta, hogy
a Luther-Társaság adjon ki minden évben az évi jelentés helyett
egy naptárt, mely egyúttal magában foglalná röviden a magyarhoni evangélikus egyház tiszti névtárát is. A tíz évvel ezelőtt
kiadott névtár már elavult. Az új névtár lassan készül s ha megjelenik, megint eltelik 8-10 év, míg egy újat adhatnánk ki, tehát az
is hamarosan el fog avulni. Az egyes kerületek úgy segítettek
magukon, hogy időközönként kiadtak egy kügazított névjegyzéket; de ez az egyetemes szükségletnek meg nem felelt.
Ha azt il, pénzt, amit az egyetem és az egyes kerületek ily
tiszti névjegyzék kiadására fordítanak, odaadnók a LutherTársaságnak, ehhez hozzáadná a társaság az évi jelentés előállítási köItségét, akkor az egyetemes egyháznak volna minden
évben egy megbízható névtára a legszükségesebb naptári adatokkal ellátva, mely senkit anyagilag nem terhelne. De a
Luther-Társaságra nézve is ezen naptár-névtár nagyelőnynyel
járna azért is, mert tagjait benne esperességenként felsorolhatná, illetve a tisztviselök neve mellé jeleznők a LutherTársasági tagságot. E naptár-névtár reklámszerüleg oly hivatalba is kerülne vagy oly felügyelő kezébe, ki még távol áll
a társaságtál s ezzel felhivnók a névtárt igénybevevö olvasónak
figyelmét a Luther-Társaságra. Az által pedig, hogy a szedést
állva hagynók, a nyomtatási költség már a második és következő
kiadásoknál tetemesen leszállna. Sem az árvaházi, sem a
Luther-naptárnak
ezzel konkurrenciát nem csinálnánk, mert
csak hivatalos adatokat tartalmazna. Egyszóval az egyetemes
egyháznak volna egy minden évben kiad ott pontos névtára ; a
Luther-Társaság évi jelentése s tagjainak névsora pedig naptár
alakjában elterjedne. S a tagok egy praktikus tagilletményt
kapnának.
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Az igazgatótanács, bár az eszmét kivihetőnek és helyesnek
találta, keresztülvitelétől egyelőre elállott, mert az egyetemes egyház Hegedüs urat bízta meg egy névtar összeállításával. A tagok
kimutatására elhatározta, hogy azok mint azelőtt úgy a jövőben
is betűrendben az évi jelentésben
feltüntetendők,
mert a
mult évi budapesti közgyűlés azon határozata, hogy a tagok
névjegyzéke elhagyandó, célszerűnek nem bizonyult.
A népiratok pályázatára beérkezett 4 mú. Kiadatott birálatra. Azonkivül elhatározta az igazgatótanács, hogy a Gyurátz
"Lelkivezér" c. imakönyvét, melyböl már csak kevés példány
van, 5000 példányban újból kinyomat ja. Ugyancsak elrendelte
II. kiadásban való kinyomatásra Paulik János: "Az ördög
bibliája" és "Miért égette el Luther a pápai bullát" című
népiratokat.
Dr. Masznyik Endre szerkesztésében megjelent "Isten
igéje" c. folyóiratot a társaság fedezet hiány miatt saját
kiadásában el nem vállalhatta. Örömét fejezte ki a szerzönek
szép erkölcsi sikere felett s a vállalatot a már megszavazott
1000 koronán felül még 200 koronával támogatja anyagilag,
ajánlásával erkölcsileg s kéri a Luther-Társaság tagjait, hogy
minél számosabban fizessenek elő az "Isten igéjére".
Az egyetemes gyűlésnek a tankönyv kiadásra vonatkozó
határozata értelmében az igazgatótanács felhatalmazta az elnökséget, hogy azon tantárgyakra nézve, amelyekre engedélyezett
tankönyvünk nincs, a Luther-Társaság tegyen ajánlatot, hogy
azok a tankönyvek egy kiadásra az egész egyházban kötelezöen elrendeltessenek.
Több könyvkiadó cégnek, valamint írónak azon ajánlata,
hogy műveik a könyvtártípusba felvétessenek, egyelőre nem
tárgyaltatott, mert az első Ill. típus már össze van állítva s
a következő típusok összeállítása csak az első három típus
megvalósítása után lesz keresztülvihető.
Ugyancsak elhatározta az igazgatótanács, hogya szerkesztő az "Ösvény" -ben abelmissziói
és külmissziói mozgalmakat ismertesse.
A tagdíjhátralékosokra
nézve elhatározta az igazgatótanács, hogy mindazon hátralékosok, kik három és több évi
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tagdíjjal hátralékban vannak s abból f. é. május l·ig legalább
két évi tagdíjat le nem fizetnek, az ügyésznek adatnak át a
tagdíjak behajtása céljából. Miután továbbá a pénztárban bejelentés folytán oly tagok is nyilváutartattak, kik még soha
tagdíjat nem fizettek, az igazgatótanács az újonnan belépő
tagokra nézve elhatározta, hogy ha új tagot bejelentenek s a
tagdíjat ezzel kapcsolatosan be nem küldik, a pénztár a bejelentett tagot ajánlott levélben értesítse, hogy az illető a tagok
sorába felvétetett s kérje a tagdíj beküldését. Ha abejelentett
tag a tagdíjat még akkor sem küldi be, akkor az a tagok
sorából törlendó. Mert nem lehet a társaság érdeke, hogy oly
tagokat nyilvántartsunk, akik nem fizetnek ..
A társaság mult évi zárszámadása kedvező eredménynyel
zárult, amennyiben számadásaink 2700 korona felesleget mutattak. Ezen felesleget a könyvkereskedés első üzletvezetőjének idejéből támadt. deficit és az Evang. Családi lap túlkiadásának fedezésére fordítottuk. Ezzel az egész deficit eltünt.
Az elnök azzal a kérelemmel zárta be a sok és fontos tárgyakkal foglalkozott igazgatótanácsi ülést, hogy a tagok
csináljanak propagandát a könyvtártípus kötelezö elrendelése
mellett. Az áprilisi egyetemes gyűlés alkalmából újból tartunk
összejövetelt ez ügyben.
Majba Vilmos,
főtitkár.

Hivatalos nyugtatás.
A Luther-társaság

pénztárába 1912 október hó 1-töl november
hó 1-ig befolyt oeeeeqek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912-re: Vönöczki
ágo hitv. ev. egyház, Farkas Mihály Nagygeresd, Nagygeresdi
ev. egyház, Pórládonyi ev. egyház, Nemesládonyi ev. egyház,
Nemeskéri ev. egyház, Tátraaljai ev. egyházmegye, Horváth
János, László Miklós Vadosfa, Fekete Nándor Putno~t Horváth
Sámuel Téth, Wágner G. Adolf, Oberlander Fülöp Ujverbász,
Pieler Mátyás Kabold, Jánoska György Liptószentmiklós, Harsány Oszkár, Röck István, dr. Scholtz Oszkár, dr. Fabinyi
Imréné, Bezegh Sámuel, dr. Telegdi Róth Jenő, Torkos László
Budapest, Friedrich Zsigmond, Rimler József Baja, Király
Emma Kismárton, Szomolnoki ev. egyház, Felsőlövői ev. népiskola, Stettner Gyula Felsólövó,
Engisch Frigyes Szeghegy,
Jankó Károly Irsa, Irsai ev. egyház, Lovászpatonai ev. egyház, Bognár Endre Lovászpatona, dr. Baltik Frigyes Balassagyarmat, özv. Nauendorff Henrikné Pazdics, Nagyhonti ev.
egyházmegye, Bácsi ev. egyházmegye, Bánsági ev. egyházmegye (10 kor.), Ruszkini ev. egyház, Farkas Elemér Bük,
Pozsonyi ev. egyházmegye, Debreceni ev. egyház, Hartai ágo
ev. egyház, Mód Aladár Zalagalsa, Réti ev. egyház, Kovátsik
Samu Léva, Szombath György Lugos, Kurjatkó Mátyás Pallós,
Pusztavámi ev. egyház, Ringhofer Andor T.-Kanizsa, Fehérkomáromi ev. egyházmegye, Kapi ev. egyház, id. Buják Pál
Tiszaszentmiklós, Jamrich Ede Nagyszalatna. 1912. év Isö
felére: Orsovai evang. egyház. 1912~1913. évre: Fakóvezekényi
ev. iskola. 1911-1912. évre: Szlivka Gusztáv Hajnik, Szep esvárosi ev. egyházmegye, dr. Szelényi Oszkár Pozsony, Szarvasi
ev. egyház. 1910-1911.
évre: Hallát János Ratkó.
2. Pártoló tagoktól évi 4 koronával 1912. évre: id. Molnár
Sándor Sobor, Rátz Mátyásné Sárvár, Glatz Béla Abony, Bajai
ev. egyház, Matherny Lajos Debrecen, Franz Ede, Fidesz
Frigyes Orsova, Dunaegyházi ev. egyház, Miklán János
Dunaegyháza.
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3. Kültagokt~l évi 1 koronával 1912. évre: Wanitsek
Karolina Sopron, Abrahám Vilmos Torzsa, ifj. Sümegi János
Ivánegerszeg, Chorváth Sámuel Tótpróna, Bernát István, Bernát
József, Bokor János, Tóth István, id. Tóth 1. János Hegyfalu .
.1913. évre: Fabinyi József Salgótarján.
4. Adományok: Tomasek Istvánné Csütörtök (2 kor.),
Osztroluczky Miklós adománya a társaság folyóiratainak költségei fedezésére (500 kor.)
Összesen befolyt 1082 korona.
A Luther-társaság pénztárába 1912 november l-töl december
hó 31-ig befolyt dsseeqek kimutatása.
1. Alapító tagoktól évi 10 koronával 1912. évre: Maglódi
ev. egyház, Szetitiványi
Arpád Sajógömör. 191.l-1912-re:
Békéscsabai egyház, Erdőbádonyi ev. egyházmegye.
2. Alapító tagok tökebefizetése: Kiss Mihály Orosháza (200).
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912. évre: Mérgesi
ev. egyház, Korbély János Mérges, Tolnanémedi ev. egyház,
Felsöszakonyi ev. egyház, Hmvásárhelyi ev. egyház, Vámosi
ev. egyház, Szepesbélai ev. egyház, dr. Szlavik Mátyás Eperjes,
Holéczy Mariska Szarvas, Isó Vince Győr, Veres József Orosháza, Barsi ev. egyházmegye, Körmöcbányai ev. egyház, Greiziger Róbert, Raab Károly Körmöcbánya, Masznyik Endre
Pozsony, Bancsó Antal Sopron, Szucsányi ev. egyház, Hodzas
János Szucsány, Szentiványi Márton Liptószentiván, Ochnyár
András Ozd, Margóesi Emma Szarvas, Alsónógrádi papi értekezlet, ,Belicza András Szirák. Nagyváradi ev. egyház, dr. Beller
Jenő Ozd, Schuh Albert Békéscsaba, Felpéci ev. egyház,
Madér Mátyás Felpéc, Nemes János Kisvejke, Bujálc Emil
Tiszaszentmiklós, Váczi ágo hitv. ev. egyház, Sommer Gyula
Vácz, Gömöri ev. egyházmegyei papi értekezlet, Tiszaföldvári
ev. egyház, Brózik Károly, A. Petyus József Tiszaföldvár,
Dobronyai ev. népiskola. Péteri ev. egyház, Palkovics Sándor
Rimabrézó, Perjései ev. leányegyház, Benka Gyula Szarvas,
Szilsárkányi ev. egyház, Sopronnémeti ev. egyház, Gecsényi
András Szilsárkány, Németh Gyula Szekszárd, Roháts Lajos
Besztercebánya, ifj. Bakay Péter Apostag, Bonyhádi ev. fógimnázium, Budaméri ev. egyház, Baloghy Farkas Budamér,
Kukméri ,ev. egyház, Kukméri ev. anyaegyház, Felsőújlaki ev.
egyház, Ujtelepi ,ev. egyház, Hárspataki ev. egyház, Rajter
János Kukmér, Ujkörtvélyesi ev. egyház, Győri ev. egyházmegye, Fleischaker Király Leontin Dobony, Benedicty Gyula
T.-Szele, Aradi ev. egyház, Kískörösi ev. egyház, ifj. Hűtten-
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berger Károly Torzsa, Körössi Emil Szabadká, Deák Sándor
Türkös, Felsónánai ev. egyház, Demcsak István T.-Szentmiklós, Czipott Aron Kácsfalu, AIsódörgicsei ev. egyház,
dr. Kring Jenő Kaposvár, Figus Samu Zólyom, Kecskeméti
ev. egyház, Kézmárszky Károly Kecskemét, Kring Miklós S.
Döröcske, Somogydöröcskei ev. egyház, Szabadkai ev. egyház,
Borbély Gyula Iharosberény
(6), Orsovai ev. egyház (4)
Haviár Dániel Szarvas, Kovács Dániel Felsószabadi, Felsőszabadi ev. egyház, Kármán István Nandrás, Nandrási ev.
egyház (2), Levéli ev. egyház, Nagyócsai ev. egyház, Lajos
komáromi ev. egyház, Nagyvelegi ev. egyház, Overbászi ev.
egyház, Rákoskeresztúri ev. egyház, Alziebler Mihály Rákoskeresztúr, Gróf Degenfeld Lajosné Szirák, Ert! József Nagymaros, Honétzy Pál Mártonháza, Gölnicbányai ev. egyház,
Balogh István Porrogszetkirály, Hackenberger József Zólyom,
Hrabovszky István Felsöör, Hetvényí Lajos Sopron, br. Buttler
Ervin Kelecsény, dr. Kicska Emil Felsöbodok, Fertőmegyjesi
ev. egyház, Breyer Jakab Fertőmegyjes, Pusztakardoskúti ev.
egyház, Középpalojtai ev. egyház, Ipolyvecsei ev. egyház, Polner
Lajos Gödöllő, Terplán Jenő Péterhegy, Péterhegyi ev. egyház, Hofbauer Pál Bakonyszombathely, Várpalotai ev. egyház,
Veszprémi ev. egyházmegye, Cinkota ev. egyház, Nagyszentmiklósi ev. egyház, Fulajtár István Nagyszentmiklós, Matisz
Károly Kíspéc, Rimabrézói ev. egyház, Wolf József Losonc,
Szarvasi főgimn. tanári testület, Mezöberényi I. ker. egyház,
Meszléni ev. egyház, Raksányi Samu Selmecbánya, Pálmai
Lajos Győr, Nagygyimóti ev. egyház, Becht Rezső Sopron,
Kneffel Lajos Arad, Balassagyarmati ev. egyház, Késmárki
ev. lyceumi önképzökör, Kemenesmagasi ev. egyház, Tompa
Sándor Kemenesmagasi, Kirnbauer Gyula Menhard, Gyönki ev.
egyház, Felsőszeli ev. egyház, Beledi ev. egyház, Brunner M.
T.·Kanizsa, Diósgyőri ev. egyház, Gömörpanyiti ev. egyház,
Skrovina Ottó Turócszentmárton,
Steinhallsz Béla Putnok,
Turcsányi Gusztáv Sebespatak, Sebespataki ev. egyház, Zsebeházai ev. egyház, Rohonci ev. egyház, Tomka Gusztáv
Györköny, Poprádi ev. egyház, Soproni alsó ev. egyházm.
lelk. egylet, László Miklós S. Vadosfa, Durandi ev. egyház,
Libetbányai ev. egyház, Lévai evang. egyház, Kiss Arpád
Csernátfalu, Kovács Józsefné Salgótarján, Csávai ev. egyház,
dr. Krcsmarik János Wien (10), Löcseí evang. egyház, Weber
Rudolf Budapest, Majba Vilmos, Kayser Szilárd, Broschko G.
Adolf Budapest, Mrva György Petröc, Törteli Lajos Cegléd,
Zalagalsai ev. egyház, Szalay Mihály Gyékényes, dr. Szeberényi
Lajos Zs. Bi-csaba., Türkösi ev. egyház, Tiszaszentmiklósi ev.

HIVATALOS

NYUGTATÁS

187

egyház, Seffarovszky Béla Baradna, Pecznyik Pál Páhi, Adamis
Gyula Pozsony, Ajkai ev. egyház, Bendl Henrik Budapest,
Szende Nándor Resicabánya, Zatkalik Károly Bánk, Abaffy
Miklós Neudorf, Harkai ev. egyház, dr. Daxer György Pozsony
(7), Bikási ev. egyház, Rásztócky Mária Priekopa, Sántha Károly
Budapest, Hűtter Lajos Nagykanizsa, Osküi evang. egyház,
Vombohr Lajos Torzsa, Toporci ev. egyház, Surányterényi
ev. egyház, Pinkafői ev. egyház, Somogyi ev. lelkészi egylet,
Nemespárrói
ev. egyház, Mesterházy Sándor Nemespátró,
Vasdobrai ev. egyház, Soproni ev. tanítóképző-intézet, Weszter
István Debrecen, Csákvári ev. egyház, Balfi. evang. egyház,
Albrecht Géza Nagyszombat, Wladár Miksa Szirák, Fuchs
János Hontbagonya, Nandrás-Rákosi ev. egyház (6), Kissomlyói ev. egyház, Ivándárdai ev. egyház, Pócza Ferenc Sikátor,
Sárkány Béla Kecskemét, Martinyi József Nyiregyháza, Melna
GMa Balassagyarmat, Pröhle Károly Sopron, Magyar Géza
Szák, Magyar József Szák, Izák Mária Modor, Vida Béla
Mihályi, Hertelendyfalvai ev. .~gyház, Fiedler Otto Zólyom,
Horháti evang. egyház, Fizély Odön Aranyosmarót, Gecelfalvai
ev. egyház, Bellahidai evang. egyház, Varga József Sárvár,
Koritsánszky Gusztáv Radvány, Győri evang. népisk. tanítótest. (10) Holuby Vilmos Rakonca, Gömörhosszúszói ev. egyház,
Kaul Jakab Rókus, Böjtös János Celldömölk, Szepesváraljai
ev. egyház, Lucfalvai ev. egyház, Kapi Gyula Sopron, Besztercebányai ev. egyesület, Adriányi Béla Kassa, Báró Amelia
Guidóné, Baltresz Frigyes, Barsch Károly, Benczúr Vilmos,
Bethlenfalvy Antal, Binder Ernő, Bittemayer Márton, Czitó
Gyula, Fest Oszkár, Fiedler Szilárd, Fleischer Kálmán, dr.
Heller Károly, Heusch Ernő, özv. Hubay Józsefné, Jaschko
Géza, Ág. evang. polg. leányiskola, Kissváry Sándor, Krantz
Albert, dr. Kriebel Edgar, Láhr Henrik, Laszgallner Albert,
Lux Lajos, Lux Samu, Mauritz Gusztáv, Megay Arthur,
Oelschlager Lajos, Pelczer Károly, Plathy Mihály, Putanko
Mihályné, Raisz Béla, Regitko Ágost, Ruttkay János, Schirger
Gusztáv, Spielmann Ervin, özv. Szakmáry Károlyné, Szopkó
Róbert, Werner Samu, Wozáry Rezső, Záborszky Béla, Zobel
Gyula, Zsedényi József, Zsigmondy Zsigmond, Beller Károly,
dr. Brósz László Kassa, WenkKároly Hegyeshalom, Sókúti ev.
egyház, Téti ev. egyház, Pusztaszentlászlói ev. egyház, Gyürky
Pál Rimaszombat, Szatmárnémeti ev. egyház, Magyarbolyi ev.
egyház, Droppa Samu Oroszlány, Oroszlányi evang. egyház,
Merényi ev. egyház, Bártfai ev. 1. egyház, Alsórönöki ev.
egyház, Czipott Géza, Szt.-Gotthard, Modori ev. nemet egyház,
Hollerung Károly Modor, Martinovics Istvánné Ipolyság, ZÓ-
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lyomi ev. egyház, Jeszenszky Nándor Nagybecskerek, Nagybecskereki ev. egyház, Kolbenheyer Lajos Rimabánya, Molnár
János Sobor, Szinovitz Lajos Breznóbánya, Mayer János
Debreczen, Paulovics József Orosháza, özv. Bozó Pálné Szirák,
Ösagárdi ev. egyház, Zólyomi ev. egyházmegye, Zólyomi ev.
egyházmegyei papi értekezlet, Sztehlo Gerő Besztercebánya,
Zalaegerszegi ev. egyház, Király Mátyás Zalaegerszeg, Eperjesi ev. Theol. Akad. testület, Fancsali ev. egyház, Kishonti evang. egyházmegye,
Kolbenheyer József Rimafürész,
Tiderenczel Mihály Ozd, Nemeskocsi evang. leányegyház,
Medveczky Sándor Rimaszombat, Perlaky István Pozsony,
Balassagyarmati ev. ipar. férfiak és ifj. szöv., Kapoly Elemér
Bodóhegy, Friedrich Zsigmond Baja, Szelényi János Pónik,
Póniki ev. egyház, Póniki ev. népiskola, Bodóhegyi ev. egyház,
Körmendi ev. egyház, Nemescsoói ev. egyház, Kapi Béla Körmend, Melfelber Károly Maglód, Pankuch Gusztáv Eperjes,
Zsiray Lajos Nagyvázsony, Ujvarsándi
ev. egyház, Gálosi ev.
egyház, Vanyolai ev. egyház, Csóti ev~ng. egyház, Csermák
Elemér Szentetornya, Ozdi ev. egyház, Ori magyarósdi evang.
egyház, Masznyik Gyula Budapest, Zsilinszky Endre Medgyesegyháza, Hankó János Medgyesegyháza, Karaszkói ev. egyház,
Tordasi ev. egyház, Pethő Pál Pásztori, Szentetornya evang.
egyház, Ringbauer Gusztáv Rajka, Lepossa Dániel Magyaróvár,
Schrödl József, Lajta-Ujfalu, Csikvandi ev. egyház, Csékuti
ev. leányegyház, Pahr József Vasvörösvár.
Pécsi ev. egyház,
Pósch Gusztáv Dobsina, dr. Szalay Jenő Erzsébetfalva,
Magyaróvári ev. egyház, Horváth Emil Besztercebánya,
Órihodosi ev. egyház, Jeney Károly Teschen, Petri Károly Kucsora,
Parlagosi ev. egyház, Medgyesegyházai ev. egyház, Kovácsy
Kálmán Rákospalota, Moczkovcsák Ernő Vámos, Petrovics
Pál Hosszúfalu, Németh Pál Vése, Lenhardt Károly Modor,
Kiscsákóiev.
egyház, Takács Elek Homokbödöge, Homokbödögei ev. egyház, Bojnák Márton, Szilád, Máté Károly Kispest,
Kispesti evang. egyház, Hornyánszky Aladár Pozsony, özv.
Thebusz Jánosné Budapest.
1902-1907. évre: Gajdács Pál Tótkomlós (45).
1906-1907. évre: Zurányi ev. egyház, Jungmann Géza
Arnót (10).
1907-1908. évre: Böjtös LászlóKemenesmagasi,
Jamriska Lajos Pécel, Jungmann Géza Arnót (10).
1007-1910. évre: Koren Márton Kiskőrös, (24).
1908--1909. évre: Kakas E. József Dabrony.
1908 --1912. évre: Rábaazentandrásí ev. egyház, Sztankay F. Béla Debrecen.
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1909-1910. évre: Kovács Zsigmond Réti, Horváth László
Brassó, Mennyhárd Frigyes Sopron, Dabronyi ev. egyház.
1910. évre: Kramár Béla Budapest.
1909-1912. évre: Micsinyei Ernő Aszód, Pfeiffer István
Békéscsaba,
ifj. Koren Pál Törökbecse, Hrivnyák József Ozd.
1909-1911. évre: Kós Elemér Szeged (20).
1910-1911. évre: Bentsok János Aszód, Nemet Ferenc
Vasjobbágyi, Bende László Nagyszalatna.
1910-1912. évre: Christ György Cservenka, Fürst János
Orosháza, Dendély Samu Kúntapolca, Radványi ev. egyház,
Chriastély Gyula Ratkó, Imrek Sámuel Pécs, Sipos András
Csorvás, Piri Károly Szend.
1911. évre: Rimár Jenő Nagyszentmiklós, Iglói ev. egyház, Potyondi ev. egyház, Locsmándi ev. egyház, Lébenyi ev.
egyház, Sponer Andor Kakaslomnic, Kajali evang. egyház,
Kirchner Rezső Balassagyarmat,
Hányi evang. leány egyház,
Maurer Adolf Kassa, Nagy Pál Ujcsanálos, Mezőlaki és békási
ev. nöegylet, Györi egyhm. tanítóegyesület, Gyoma evang.
egyház, Szabó János Izmény.
1911-1912. évre: Dunáninneni ev. egyhk. leánynevelőint.
Modor, Selmecbányai ev. lyceum, Paksi ev. egyház, özv. Stadtrucker Jánosné Ersekujvár, Sárosi ev. egyházm., Blatniczky Pál
Oínkota, Soproni ifj. magy. társaság, Tolnabaranya-Somogyi ev.
egyházmegye, Terplán Kornél Kőszeg, Kaply Elemér Bodóhegy,
Kramár Béla Budapest, Eperjesi ágo hitv. ev. I. Egyház, dr.
Dobrovits Mátyás Pozsony, Beretvás Pál Kecskemét, özv.
Blázy Lajosné Abaujhosszúrét, dr. Bikádi Antal Orosháza, dr.
Guhr Mihály Tátraszéplak, (12). Csanádapácai ev. leányegyház, ifj. Alcziebler András Rákoskeresztúr, Markovics Sámuel
Zólyom, László Dezső Rigács, Bazini ev, egyház, Hugyecz
Pál Zólyom, Karátsonyi Zsigmond Késmárk, Eperjesi ev. elemi
és polg. iskola, Gyékényesi ev. egyház, Placsko István Szarvas,
Medvegy János Kondoros, Nagylaki ev. egyház, Hajas Endre
Rábaszentandrás, Rácz Zsigmond Körmend, Hanzmann Károly
Varsád, Stromszky Emil Pozsony, Rákoskeresztúri ev. egyház,
Gártner Ferenc Budapest.
1911-1912. évre: Straner Vilmos Sopron, Schnabel
Emil Pozsony, Frenyó András Tápiószele (12), Pivarcsik Kálmán Nagyszalatna, Veszprém ev. egyház, Werner Gyula Kisvárda, Dénes Jenő Nagykanizsa (12). Ujpazuai ev. egyház,
Klimo Samu Besztercebánya, Skrovina Mátyás Zólyom, Németh
Sándor Köttse, Zólyomszászfalui ev. népiskola, Neumann Pál
Zólyomszászfalu, Gerlóczy Béláné
Kassa, Kohányi Kálmán
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Kassa, Czékus László Abaujszántó, Revaló Pál Kiskörös,
Malakóperesényi ev. népiskola, Karaszka János Cseri, Schultz
Aladár Kiscsalomja, Gércei ev. egyház, Némedy Béla Aszód,
Luthár Ádám Mérges, Terestyénfa és Jákfai evang. egyház,
Horváth László Brassó, dr. Kakusz Béla Eperjes, Rejtő Adolf
Kolozsvár.

1911-1913. évre: Kirchner Gyula Komárom.
1912-1913. évre: dr. Szelényi Jenő Likér, Beyer Fülöp
Marosvásárhely, Janovicsek Árpád Balassagyarmat, Dr. Tessényi Pál Torzsa, Pummer Adolf Rohoncz.
1913. évre: Varga Mihály Besztercebánya, Porrogszentkirályi ev. egyház, Miklóshalmai ev. egyház, Ulicsny Endre
Miklóshalma, Geduly Elek Ferenc Budapest, Nógrádi ev.
egyházmegye, Mihalovics Samu Bér, Zathureczky László Assakürt, Szombathelyi evang. egyház, Kiss János Szombathely,
Berczián Sándor Pónik, Piár Lajos Pónik, Kisfaludi ev. egyház, Darvas Aladár Tótkeresztúr.
1914. évre: Kalenda János Nagyszombat.
4. Pártoló tagoktól évi négy kororuiuai 1912. évre: ifj.
Tajfritz Pál Hódmezövásárhely,
Pollner János Hódmezövásárhely, Benyus József 'I'íszaföldvár,
Csatáry Sándor Szentes,
Handel Vilmos Debrecen, Matheóci ev. egyház, Scholtz C. A.
Matheóc, Bábaszéki ev. egyház, dr. Gerhauser József Szeged,
Ambrózfalvai ev. egyház, Frecska Soma Balassagyarmat, Trompler János Nándorhegy, Welky János Gömör-Rozsnyó, Balla
Danó Zólyom, Pallein János Zombor, Száki ev. egyház, Bóné
Istvánné Szentes, Gura Jenő Merény, Sohori evang. egyház,
Prokopy Imre Zombor, Ocsvacsákányi egyház, Nagy Jánosné
Ungvár.
1907-1908. évre: Polgárdi Sándor Sobor.
1908-1909. évre: Takács Lajos Tótpelsöc.
1909-1910. évre: Szalóky Károly Mihályháza.
1909-1912. évre: Pulay István Mihályháza, Seregély
István Városszalónak.
1910-1912 évre: Beyer Samu Zólyom.
1911-1912 évre: dr. Asboth Albert Ballonya, Barbierik
Emil Zsegnye, Martin Tivadar Zombor, (4). Kondor Vilmos
Balassagyarmat, Csépai ev. leányegyház Szentes, Lange Pál
Zólyom.
1911-1913. évre: Jónasch Antal Salgótarján (10).
1912-1913. évre: Geistlinger Pál Felsöör.
1912-1914. évre: Szalóky Istvánné Csépa (10).
5. Kültag, tagoktól évi 1 koronával 1.912. évre: Seregély
Sándor Ivánegerszeg, Matherny Imre Nagyvárad, Benyus
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István Tiszaföldvár, id. Petyus István, Vlaszák József, Vlaszák
P. Varga György, Neposz Gyula, Domonyi István,
Horeczky Béla, B. Novák János, Stark Béla, Stark Béláné
'I'iszaföldvár, Tóth István Hegyfalu, Lazányi Samu Budapest,
Akali ev. nőegylet, Adriany Jenöné,
Bártsch Károly, Dávid
János, Francz Vilmos, Tirscher István Bártfa, Magyar Miklós
Kapolcs, Kapolcsi ev. egyház, Raj kai ev. egyház, Bokor
János, Pocza János, Sümegi Sámuel, Németh Márton, Kollósi
János, Bokor János, Erős János Ivánegerszeg, Schmichl Gergely Magyaróvár, Bojnák György Szilád.
1910. évre: Bojnák János, Bojnák István Szilád.
1911. évre: Németh Károly Ivánegerszeg, Bokor János,
özv. Abrahám Istvánné Ivánegerszeg.
1912-1913. évre: Brenner Zoltán Zalaegerszeg.
1912-1915.
évre: Dukai ev. egyház.
1913 évre: Alth Lajos, Bálint Lajos, Bártsch Gyula,
Bartsch Sándor, Császár Ida, Dvortsák J óz sefné, Gründl Mátyás,
Gründl Ede, id. Jármay Titusz, LintnerTivadar, Mátyus György,
Mosánszky Béla, Pályi Gyula, Plachta Ródert, Schimko János,
Spiesz Paula, Szakmáry Géza, Szutorisz Róbert, Westher
Géza, Wiedmann Gusztávné,
Zsigmondy Károly Bártfa, özv.
Sándy Józsefné Kapolcs.
.
1914. évre: Horváth Sándor Nagyveleg.
1915. évre: Horváth Sándor Várpalota.
1916-1917. évre: Thern Ede Mateóc.
6. Raktárbér jö'vedelme: befolyt 200 K.
7. Adomány: Lőcsei közgyülési offertórinm 119 K.
8. Egyházkerületek : Dunáninneni ev. egyházker.
járulék 600 K.
9. Kó'nyvkereskedésből: Scholtz testvérek elszámolása
4126 K 82 f. '
-~ ..'.'[5, Összesen befolyt 10561 korona 82 fillér.
Budapest (IV., Deák Ferenc-tér 4.), 1913 január 1.
Lászlo,

Bendl Henrik
társ. pénztáros.

KÜLÖNFÉLE

javítandó

KÖZLÉSEK.

sajtóhibák

az első füzetben.

6. lap fölül első sor: »a szó csak tőr".
7. lap alulról 12. sor: "siettette már a türelmetlen kérdés: mikor jön el már a mi országunk"

-

a helyes szöveg.

Kérelem.
Tisztelettel

kérjük azon t. olvasóinkat, akiknek megvan

a Jó Pásztor

(szerkeszti

(1899-1903),

legyenek

A teljes árt megadjuk

Kovács Sándor)

1-V. évfolyama

szívesek azt címünkre

megküldeni.

érte.

Pozsony, Konvent-utca

13.
Kovács Sándor,
theol. akad. tanár,
a Theol. Otthon felügyelöje.

Az Ösvény késedelmét
okozta.

HORNyÁMsztfV

a műmelléklet

VIV.TOflt,

IHJPAPEST

lassú elkészülése

00

' "
Az" O sveny.
Az »Ösvény" a Luther-Társaság új folyóirata a gondolkodó és a Krisztushoz igyekező keresztyének számára. Azokhoz szól, akik a föld göröngy ei között mindenütt Isten országának eszményét keresik s annak útját egyengetni szeretnék.
A krisztusi szellemet akarja plántálni mindazok szívébe, akik
fogékonyak - s megporhanyítani azok lelkét Isten igazsága
előtt, akik még nem sóvárognak utána.
Épp ezért egyaránt kerüli a közönséges értelemben vett
népies és a tudományos, szakszerű tárgyaló formákat. Tájékoztat, eszméltet, de épít is. E célnak minden közleményéböl
ki kell ragyognia.
Közleményei :
a) vallásos tartalmú költemények, énekek, de mellettük
oly költői termékek is, melyek mulattatnak, szórakoztatnak, de
mnlattatva sem tévesztik szem elől
folyóirat igazi célját;
részint eredetiek, részint fordítások, de feltétlenül költői értékkel bírók;
b) hasonló irányú elbeszélések a legkiválóbb hazai és
külföldi iróktói ;
e) bibliai képek, épületes, de emellett tájékoztató, felvilágosító írásmagyarázatok.
_
d) fontos korkérdésekhek
bibliai alapon való megvitatás a ; társadalmi s egyházi törekvéseknek az evangélium tükrében való feltüntetése;
e) kisebb irodalmi és történelmi cikkek egyházunk multjából, szép s élvezetes feldolgozásban;
f) a külföldí vallásos mozgalmak ismertetése;
g) a hazai egyházi élet azon jelenségeinek birálata s
ismertetése, amelyek elvi szempontból közérdeklődésre tarthatnak számot;
h)- könyvismertetések ; felsoroljuk gondos válogatás 'ut~n
azon könyveket, amelyek a keresztyén léleknek terméke-

a

nyítö olvasmányul szolgálhatnak, különös figyelmet fordítva a.
hazai evangélikus irodalom termékeiré.
Szóval, nevének megfelelöen igazán "ösvény" akar lenni
a lelki ország s annak uralkodó fejedelme, Jézus felé. Amint
meg van írva; "Én vagyok ~z út".
Képei hiteles történelmi képek s egyházi műemlékeink
ábrázolatai. Méltó, hogy ismeretük meggyökerezzék egyházunk köztudatában.
Az "Ösvény" egyelőre negyedévenként
jelenik meg,
négy íven, 8-rét alakban, hogy esztendő végén ki-ki könnyen
beköttethesse.
Minden szám egyúttal egy mümellékletet is hoz alkalmas sértékes tájékoztatással. Ha azonban a közönség e sokat
igérő vállalatunkat kellő módon támogatni fogja, a második
évtől fogva a folyóirat évente öt-hatszor fog megjelenni.
A hazai prot. irodalom legelőkelőbb írói már csoportosultak az új folyóirat köré.

Az "Ösvény" -be szánt kéziratok a szerkesztőhöz, Kovács
Sándor theol. akad. tanárhoz (Pozsony, Konvent-utca 13) küldendök. Kéziratokat nem adunk vissza.
Az "Ösvény"-re szánt előfizetések Hornyánszky Viktor
könyvkiadóhivatalába
(Budapest, V., Akadémia-utca
4) címzendök. A kiadóhivatal pótolja az elmaradt vagy póstán elkallódott számokat, még pedig két héten belül díjtalanul, azon
túl az illető szám árának megtéritése mellett,
Mivel 1912. évben csak egy számot adhattunk
ki,
az előfizetések ez alkalommal egyszerre öt füzetre (1912 1,
és 1913 1-4. szám) küldendök be, vagyis kiki ö't koronát
küldjö'n, amelynek fejében a folyóiratot 1913. év végéig
kapja. 1914. év kezdetétől fogva az előfizetés négy számra
négy koronával történik.
A cikkek; közlemények és képek az "Ösvény" -és a
szerzők tulajdona lévén, azoknak engedély nélküli felhasználása ellen tiltakezunk.

