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Az "Ösvény" -be szánt kéziratok a szerkesztőhöz, Kovács
Sándor theoL akad! tanárhoz (Pozsony, Konvent-utca 13) l{'üldendők. 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 egy hónapon belül díjtalanul, azon
túl az illető szám árának megtérítése mellett.
Mivel 1912. évben csak egy számot adhattunk
ki,
az eléfizetések ez alkalommal egyszerre öt füzetre (1912 1,
és 1913 1-4. szám) küldendők be, vagyis kiki öt koronát
kiildjö'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
szerzök tulajdona lévén, azoknak engedély nélküli felhasználása ellen tiltakozunk.
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II. Petröczy

Istvánné

arcképe

a zay-ngróczi

képtárból.

Krisztus

anYJa.

. Mikor beragyogja a földi dicsőség
A világ királyát, a hozsármák
hősét,
Mikor más se terem körülte virágnál:
Te örömkönyűddel
titkon félre álltál
Óh, Krisztus édes anyja, Mária I
Mikor kikacagják és gúnyba feresztik
S kárörömmel nézi egy világ avesztit,
Mellé állni, mikor egy lett a halállal:
Te ott állsz mellette fénylő glóriáddal,
Óh, Krisztus édes anyja, Mária 1
S a hogy így elnézl ek tövén a keresztnek,
Olyan ö'smerősül tűnsz fel a szivemnek.
Óh, tudom én már, hogy nem először látlak,
Hívtalak én téged már édes anyámnak:
Óh, Krisztus édes anyja, Mária I
És a hogy elnézlek, tövén a keresztnek,
Meghanyom a sorát egész életemnek . . .
S a te keresztednél, a szíved nyomában:
Megáldok valakit a haló porában,
Óh, Krisztus édes anyja, Mária II
Szabolcska

Ösvény. I. évf.

Mihály.

17

Találák a gyermeket az

ő

anyjával.

A keresztyénség nagyobbik fele csudálatos bájjal,
hódító varázzsal, örök szépséggel, örök ifjúsággal ruházza fel az Ő alakját. Boldogságát oly mennyeinek,
fájdalmát oly még mennyeibbnek, szeretetét, dicsőségét oly éginek rajzolja, nevének, tiszteletének oly fényes és gyakori ünnepeket szentel, hogya
másik fél
ösztönszerűleg a reakcíó terére lép miatta.
Boldogságos Szűz, Fájdalmak asszonya; mint fia
a fájdalmak embere.
Mennyek királynéja, sőt Magyarok asszonya. Magyarország istápja. Mert Magyarország regnum Marianum. Ezt állítja Bársony püspök Nagyváradról.
Ezt tagadja Matkó István valahonnan és egyúttal
a másik végletbe viszi a dolgot.
Prédikál mindenről, amit két szeme meglát a bibliában. Péter tagadásáról, Tamás hitetlenségéről, Zebedeus fiairól, hétszer bűnös Magdolnáról, szorgalmatos
Mártháról, jobbrészt választott Máriáról.
Prédikál a farizeusról, a sadduceusról, a gergezénusról.
Prédikál a róka Heródesről, a szép Herodiásról,
Saloméról ; a ragyogó Berenicéről (aki lebontott hajjal,
tépett köntösben és mezítelen lábbal járt a vérrel patakzó utcákon, hogya
római helytartót könyörületre
indítsa abban a nagy rnészárlásban, mely .háromezer
embert ölt rakásra Jeruzsálem utcáin) és "férjéről, a
Mihaszna Agrippa királyról; Drusiláról
és szeretöjérdl,
a boldogtalan Félixről ; a nemes Festusról, a pozitivis-
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ták ezen őséről; a krédóba került Pilátusról és álmodozó feleségéről.
Prédikál a kis Zákeusról.
az első vagyonbukottróI, aki kész hitelezőível 50 százalékra
kiegyezni, aki
kész négyannyit adni helyébe, ha valakitől valamit
patvarkodással elvett - amit bizonyítani is kéne tudni
és aki zsidó ugyan, de nevét diákosra változtatta, hogy
az atyjafiai rá ne ismerjenek ...
Prédikál a császárról, akinek meg kell adni ami
a császáré
(alkalmas textus lukmaszedéskor
és kepehordáskor).
Prédikál a Bálám szamaráról, akinek több esze
volt, mint a gazdájának.
(Ez is jó textus, mikor a
papot bántják: Nemde nem a te szamarad vagyok-e
én, hát miért ütsz engemet?)
Prédikál Júdásról és a pénznek szerelméről ...
Hát még arról a gonosztevőről, aki legelsőnek
jutott be a mennyországba 1 Legeslegelőször is egy gonosztevő lator ...
Prédikál mindenről ötvén esztendeig. Akkor jubilál és hirdeti, hogy nincs egyetien lókus, nincs egyetlen alak a szentírásban, amelyről ő ne mondott volna
rövid és együgyű tanítást . . .
Csak egyetlenegy név nem jött ajkaira soha.
Az egyetlen. Aki édes fájdalommal mosolyog a bölcső
felett, melyet napkeleti királyok aranynyal, tömjénnel,
mírrhával halmoznak el és ki később átvert szívvel
áll a kereszt alatt. Az egyetlen. Az anya.
Mikor az ősz szent Polycarpust máglyára kötözték, azt mondták neki: "Tagadd meg a Jézns Krisztust és megszabadulsz. " "Megtagadjam ?" felelt a
mártír, "de hiszen nyolcvan esztendeje, hogy szolgálom és sohasem tett velem mást, csak jót és most
megtagadjam?"
Hát kötözzétek már most arra a máglyára Matkó
István uramat és mondjátok neki: "Prédikálj
szűz
Máriáról, különben meggyuj tunk. " "Prédikáljak?"
kér17*
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deni fogja elszántan a vén igazhitű, "de hiszen ötven
esztendő óta nem tettem és most...
hordassam ki
magamat a faluból 'll" És engedi magát felgyujtani
inkább. hogysem Máriáról prédikáljon.
Már ez így van és ha már így van, nézzük is
el egymásnak. Soha egyéb baja ne legyen a magyar
hazának.
- Gyere le no, öreg, arról a máglyáról. Senki
se akarja a te vén csontjaidat még zörgőbbé tenni.
Az kellene még csak, hogy ereklyének maradj közöttünk! Beszéljünk okosan.
Látod, öreg, akármint hallgatsz is, azért ő
mindig meqmarad legnagyobb és legtiszteletreméltóbb
alakjául a történetnek, az evangéliumnak. Egyik fényes
szalául annak a sugárözönnek, mely az igazság napját
környezi ...
Igen, még a pogány előtt is, dörmögi a vén
Matkó.
Aztán anya ...
Még pedig tüköre az anyáknak ... aztán neki
tüzelötlik az öreg és folytatja :
- Olvassátok a~. anyai alázatos hálaadásnak azt
a szívreható énekét: Orvendez az én lelkem az én meg. tartó Istenemben ...
Nézzétek, amint kis fiát ölbefogva fut Egyiptom
felé ...
Mikor Simeon megjósolja neki: A te lelkedet is
áthatja az éles tőr.
Halljátok a gyöngéd szemrehányást,
amelylyel feddi
a doktorok közt feltalált fiát: Fiam, miért cselekedted
ezt mivelünk 'll
Nézzétek tűnődő arczát, midőn forgatja elméjében fia feleletét: Nem tudjátok-é,
hogy nekem azokban kell foglalatoskodnom,
melyek az én atyámnak
dolgai 'll
Azután egyszerre, mintha eltünnek a történet színhelyéről.
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Nem.
Ott van mindenütt; a sokasággal együtt kíséri,
féltve, óva, figyelve minden szavát, tettét, mozdulatát.
A vendégségben ő figyelmezteti: Fiam, ezeknek
az embereknek elfogyott a boruk. (Mégis csak rokonaink lehettek nekünk a zsidók.)
Mikor tanít, ellenségei zavarba akarják hozni:
Imhol a te anyád keres tégedet
Vajjon nincs-e ott a virágvasárnapi
bevonulásnál ? Nem hallja-e szívszakasztó örömmel a hozsánnákat? Nem látja-e diadalban ragyogó szemekkel a pálmaágak hullását?
És midőn a kálvárián egy keserves jajkiáltás
tör ki a szenvedö ajkairól, hog-y őt az atya elhagyta,
az elborult szemek nem látják-e ott azt az asszonyt?
Minden elhagyta, az anya nem. A nap elrejtőzik,
az anya helyén marad. A föld megrendül, hogy halottait hányja ki, az anya mozdulatlanul áll. A templom
kárpitja kettéhasad; az anyai szív nem hasad ketté.
Ha ketté hasadna: ki maradna meg még a kereszt
tövében?
No látod, öreg Matkó i és te le tudtál élni egy
hosszú életet a nélkül, hogy ezt az alakot megláttad
volna? Beszéltél - de hányszor -- Annásról és Kajafásról, Ákhábról és J ézabelről, Ásvérusról
és Vásti
királynéról, Sámsonról és Déliláról és Izmaelről, Szodomáról és Gomorrháról, Sidákról, Misákról és Abednégóról, Dánról és Bersebáról.
Csak Máriáról nem.
Most már hát miután úgy meglágyult az a te
polémiában megkérgesedett
szíved, jer és méltóztasd
egy-egy tekintetre azokat, akiket egész földi életedben fumigáltál. Pedig tudom, hogy neked is volt anyád,
aki minden hátbaütést, amit te zordon apádtól kaptál,
egy-egy csókkal gyógyított be titokban.
Jer és ha tudtál valaha áldozni, emeld fel a te
szikár kezedet és áldd meg őket sorba. Mondj minden
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anyának egy· egy jó szót. Annak is, akinek korona
övezi homlokát, annak is, aki darócba pólyált
fiát
csókolgatja. Mert az az Isten legnemesebb teremtése.
Azt mondják, de látom a szemedből, hogy te nem
hiszed. Te szerinted az Isten legnemesebb teremtése
egy kötekedő vén pap, aki ököllel veri abibliát.
Tekints oda arra a betlehemi jászolra. Nézz át
a napkeleti bölcsek feje fölött. Úgy van, amint az írás
mondja: Találák- a gyermeket az ő anyjávaL No csak
le azzal a kézzel. Itt te ne próbálj áldogatni, hanem
borulj le és esedezz áldásért arra a te makacs koponyádrá. Egy kis eleven szenet,
Amit itt látsz, azt látod az egész világban mindenütt, A néger rabszolgánál éppen úgy, mint a királyné
asszonyok házában. Még a grófnéknál is sokszor találod a gyermeket az
anyjával.
Még ott is, ahol nem látod testi szemeiddel. ütt
is ott van, mint egy gondviselés vagy gondviseletlenség. De ott van.
Nézd ezt a csoport mindennemű és korú gyereket
az utcán. Bot, göröngy, husáng és kődarab a kezükben, háborút folytatnak egymással;
aztán annak a
kósza ebnek esnek, mely messzíről ismeri már és igyekeznék kikerülni őket. A butykos zsidó épp úgy megkapja tőlük a magáét, mint a kuka koldús, Látod az
anyjukat ezeknek a gyerekeknek? Pedig itt van. Abban
a puruttyaságban,
mely e szerencsétlen teremtések
egyenrubáját képezi. Ahány gyerek, annyi gondatlan
anya. Talán békétlenségben
élő, házi kereszt alatt
nyögő, maga is házi kereszt, talán nyomor és ínség
alatt elfáradt, talán betegségtől elcsigázott teremtés:
de ha félIába, félkeze a koporsóban volna, sem volna
szabad gyermekének ilyennek lenni. -- Találod a gyermeket az ő anyjával.
De nézd ezeket is. Nem, nem azt a módos kis
teremtést, abol a szeretet fényüzése
mindent felrakott
arra a térdig érő szoknyácskára és térden felül megö
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kötött harisnyára, hanem ezt a kis képét,
az ő kurtára nyírt szöszhajával.
Azt hinnéd férfigyerek, ha nem
látnád rajta az öreg nemzetes asszony egykori hálóköntösét ügyesen hozzászabva arányos kis termetéhez
és nem látnád ezt napról napra kimosottan kerülni ez
eleven tagokra. Hát ezt a rendes, tiszta arcot látod-e ?
Azt a nyugodt és bátor tekintetet, mely azt mondja :
a tiszta vízhez és friss levegőhöz nekem is annyi
jogom van, mint a királykisasszonynak;
és azt a
szelíd mosolyt, mely azt vallja: engem éppen olyan
szeretet ápol vagy még nagyobb, mint a királyleányt ...
Találod a gyermeket az
anyjával.
Tekints be ezen a másik ablakon. Itt lakik Penelope. Az apa ki tudja hol tévelyeg és szaggatja vagy
éppen iszsza gyermeke rongyait,
melyeket Penelope
felszedeget és összevarrogat éjjel. Nézd, mint csillognak
az új öltések az ócska rongyokon. Találod a gyermeket az ő anyjával.
Most nézz abba a még homályosabb hajlékba.
Két kicsiny ágy egymás mellett, mindkettőben egyegy kicsiny élet szundikál, talán hörög. Az ágy szélén
két alak. Az egyik csont, vigyorgó csont, mely karmait kezdi kinyujtogatni, hogy beléjük fojtsa a hörgést. A másik az anya. Retteg a gyönge életért és
nyugalmas derültséget mutat mégis. Zokogása mosolyra
válik - vonagló ajkak mosolya. Hiszen neki bátorítani kell és nem elrémíteni. Óh drága csalárdsága
annak a szent szívnek. - Ha a betegség tovább tart,
a kisded test gyengül: ez a szív a legférfiasabb erő
páncéljába
öltözik, kiáll hihetetlen fáradalmakat,
nem
eszik, nem alszik éjen-napon áto Kémleli a betegség
lefolyását, szemeit majd a kis szenvedőre, majd a
Nagyra emeli; fogadást tesz, hogy ezt a gyermeket
Neki szenteli, ha megtartja. Találjuk a gyermeket az
ő anyjával.
Öreg Matkó István! sokallod és megveted ezt a
nagyanyakultuszt.
Hogy hát az apa semmi? Dehogy
ő
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semmi! Hogy volna semmi? Hallod ezt a rettenetes
mennydörgést, mely a szomszéd házat megrázkódtatta?
Egyajtócsattanás
volt az egész, az apai erő és hatalom nyilvánulása. Odabenn egy Isten nélkül való kis
teremtés, aki mindig kilesi, mikor akar valaki elaludni
és akkora lármát csap, hogy a halott is felriadna rá.
Fel is riad az úr a mellékszobában, magára hányja
ruháit, s ldmegy a lovait megnézni vagy a csillagait.
Megállj, kölyök, nőjj meg csak! - szól és maga után
vágja az ajtót. A kölyök még jobban ordít, míg fel
nem veszik. De neki nem mindegy ám, akárki vegye karra.
Neki csak az egyetlen kell. Hát azt hallottad-e öreg
Matkó István, hogy meddig bírja ki az ember alvás
nélkül? "Negyvennyolc óráig nem", azt mondod.
Nem ám az ember. De ez az anya hetek óta nem alszik.
Találod a gyermeket az ő anyjával.
Azután egyszer csak elközelget a tavasz, amit
úgy hívnak, hogy szenvedélyek kora. A gyermek szárnyait próbálgatja, ha meg tudná-e ő is perzsélni úgy,
mint a vacsoravesztő. Hogy ez ne történjék, az anya
megkettőzteti éberségét
és szeretetét. Széppé, kellemessé tenni a házat, hogy gyermekei máshova ne
vágyjanak. Megválogatja gyermeke társait; az ő háza
legyen menedék az erkölcsi veszélyek ellen. Tudja,
hogy gyermekei hibákat követhetnek el; de vigyáz
arra, hogy semmit el ne kövessenek, ami aljas. Legyenek kevélyek minden iránt, aminek érintése szennyező
és nemtelen. Fiaim - mondá egykor egy anya hiszem, hogy volna erőm nézni haldoklástokat, de meghalnék, ha látnom kellene aljasságtokat. Találod a gyermeket az ő anyjával.
Még a halálban is. Olvastam egykor egy síriratot,
melyet anyja sírkövére írt a fiú. "Pihenj békében óh
anyám! A te fiad neked holtod után is szót fogad."
Micsoda hatalom az, mely még a sírból is kiszól
és parancsol és szavát fogadják:
Gyermekem! énérettem őrizd erkölcsödet, énéret-
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tem tartsa tisztán szívedet. Isten szerelmére,
anyád
emlékére, maradj az én fiam, angyalok testvére.
Most emelkedjünk fel: feljebb a levegő-égnél;
igen magasan; oda, ahol még most járja az 1861-iki
esztendő. Május 8-ika van. A· fővárosban halott van.
Gróf Teleki László.
Lenn az Alföldön egy barátságos hajlékban egy
kis társaság ül együtt. Négy asszony és öt férfi beszélgetnek vidáman. Vigyük meg nekik a szomorú újságoto Olvassuk el nekik a bús izenetet, amit gondolom -- Jókai írt meg. Majd meghallod, mit szólnak rá:
Igen; elolvassák reszkető hangon, egész odáig:
"Áldásunk terajtad, áldásod mirajtunk! ... " Akkor
~gy pillanatnyi szünete után a megdöbbenésnek, a négy
asszony egyszerr,e megszólal :
"Istenem! El-e az édes anyja 'il"

*
Él-e az édes anyja 1 A férfiak szívét egészen más
kérdés emésztette.
Öreg Matkó l ne törülgesd a szemedet.
Kívánj boldog karácsonyt
minden házba, ahol
együtt találod a gyermeket az ő anyjával.
Azután térj vissza kétszázesztendős sírodba.
Baksay

Sándor.

Mű veltségünk

alapelemei.

1.
A félbemaradt korszakok üres jelszavakká
alacsonyítják a komoly értéket kifejező eszméket s megfosztják azokat benső tartalmuktól. Régi nagy emlékek
semmisültek meg ilyenformán. Az emberiség kincsesházából kivesznek a régi mesterművekre
emlékeztető,
aranyfoglalatú
ékkövek. A lelkek mélyén eltörlödnek
az emberi jellern ama csodálatos erkölcsi tulajdonságai,
melyeken átragyog az ember benső erkölcsi lényének
tisztasága. Micsoda nagy jelentősége volt a jellemnek,
meggyőződésnek,
micsoda nagy értéket képviselt a
közéleti tisztesség, a becsület fogalma! Mennyi erkölcsi
feltétel, szent követelés kapcsolódott a haza, a család
közösségéhez.
Ma ide is belényult egy rettenetes hideg
kéz, elvette belőlük a megjobbító erkölcsi tartalmat
s szegényül meghagyta a szépen csengő jelszavak sorozatát. Az erkölcsi értékek devalválódtak
s a társadalom
a régi értékek helyett megelégszik az értékek látszatával. Nem követel a fogalomnak megfelelő komoly élettartalmat, hanem azt a külső élet látszatruhájával
helyettesíti.
Ez a végzet a műveltséget is utolérte. Mint az
egyéni érték kifejezőjét,
lépten-nyomon használják.
A síma modorú, tudásának vékony fegyvereit ügyesen
forgató léhát
könnyen megjutalmazzák
a jobb társaság érettségi bizonyítványával : ez művelt ember!
De éppen ilyen könnyen kimondják
a kárhoztató ítéletet arról, a kinél az emberekkel való érintkezés formája,

,

MŰVELTSÉGtlNK

ALAPEJ,EMEI

267

a modor, meg az emberekkel való bánás külső finomsága hiányzik: közönséges műveletlen ember! Ha azonban komolyan foglalkozunk a kérdéssel, úgy észrevesszük, hogy a társadalom által megkövetelt műveltségből hiányzik a műveltség igazi tartalma: az ember
erkölcsi lényévei összekötő kapcsolat. A lélek többi
nagy értéke közt ez is üres külsőség lett.
Korunk műveltség fogalmában két uralkodó tényezöt találunk. Az első általános tudást, a második társadalmi modort követel. A művelt embertől elvárjuk,
hogy legyen általános tudása. A tudomány, művészet
kérdéseiben, melyek az emberiséget mozgatják és irányítják, legyen tájékozott. Ide tartozik az irodalomban,
költészetben és művészetben
való jártasság, a világirodalom és nemzeti irodalom örökértékű alkotásainak ismerete.
A művelt embernek tudnia kell, hogy Kant nem komédiát, Moliere pedig nem bölcsészeti munkákat
írt. Illik
azt is tudnia, hogy Rafael festette a világhírű Madonnaképet s Beethoven írta a pastorál
szinfoniát,
Tájékozottnak kell lennie a történelemben; ismernie kell azokat az eszmeáramlatokat,
melyek az emberiség fejlődését irányítottak s korszakokat alkottak a világtörténelem alkotásaiban. Együtt kell élnie saját korával s
meg kell őriznie a mával összekötő kapcsolatot.
Az általános tudáson kívül a társadalom még társadalmi modort kíván a művelt embertől. A társas
érintkezésnek külön íratlan törvényei vannak, melyek
a tételes törvény erejével irányítják a társas együttélést. Az emberek egymásközti életében közös értelmi
és érzelmi alapon lassanként egygyéolvasztó szellem alakult ki, mely befolyásolja a társalgás hangját, annak
irányát, megállapítja az öltözködés törvényeit, a társadalommal szemben támasztható jogok és kötelességek
sorozatát. A társadalom a műveltséget legalább részben
ezeknek a szokástörvényeknek
elismerésében és megtartásában látja.
A müveltség modern felfogásánál mindenekelőtt
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feltűnő az, hogy a társadalom ebben a két tényező ben
nem keresi a lélek igazi értékét : a kornoly tudást,
vagy a társadalmi formában megnyilatkozó lelki finomságot, hanem mindegyiknél
megelégszik a fogalom külső
körvonalaival. A mélyreható, lelket gazdagító tudást, az
ismeretvilág széles országútjáról összeszedett csillogó
üveggyöngyökkel
helyettesíti. Nem törődik azzal, ha
tudásának nincsen gyökere, ha az ismereteket nem örökíti is át kitartó munkával a lélek meggyőződésébe,
hanem megelégszik a csillogó látszat tudásava l.
Ugyanilyen szegényes követeléssel lép elénk a
társadalom a modort illetőleg. Külső formaságokat keres
bennünk, az emberekkel való érintkezés
szertartási
elemeit, a megjelenés, a társalgás külső formáit, de
könnyen lemond a lélek nemességéről, meg arról a
szívjóságról,
mely minden modorra és érintkezésre
erkölcsi patinát von s minden életfelfogásba
és életmódba a nemes élet jellemvonásait viszi. A jómodorú,
tiszta .ruhájú műveltek éppen azért sokszor kielégítetlenül hagyják az embert. Lernérjük és könnyűnek találjuk műveltségüket, s az előkelőség ékességeivel feldíszített külső mögött meglátjuk belső életük szegényes
vázát.
Sajátságos az is, hogy a modern műveltségben a
külső társadalmi modor a tudás rovására érvényesül.
Az értelmi gazdagságot ritkán keresik, még ritkábban
értékelik. Megbocsátják, ha valakinek a magyar alkotmány mibenlétéröl
halvány sejtelme sincs, ha nem olvasta
Shakespearet,
vagy térképen keresi Miltonnak Elveszett paradicsomát,
csak tudjon öltözködni, formásan
meghajolni s ne egye késsel a főzeléket. Ez a modorműveltség azután ráfekszik társadalmi életünkre és a
külsőség túlértékelésében s a belső tartalom elsekélyesedésében állapítja meg annak sajátos jellemvonását.
A műveltség igazi tartaImát megvilágítja a műveltség szó, mely a műveltség első meghatározását
zárja
magában. Ez a meghatározás
a magyar nép ősrégi
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foglalkozását, a földmívelést veszi hasonlatul s azt
mondja, hogy amint a töretlen földet csak a művelés
teheti termővé, úgy az embert természetes állapotából
csak ~ művelés emelheti az emberi hivatás magaslatára. Es ebben adva van a műveltség tartalmi meghatározása is. A műveltség nem egyéb, mint mindannak
foglalatja, ami az embert a közönségeeség porából az
emberi hivatás magaslatára emeli. A műveltséghez tartozik mindaz a szép, jó, igaz, mi lelkünket, jellemünket, gondolkodásunkat nemesíti s a műveletlenséghez
tartozik mindaz a rút, rossz, gonosz, mi eltörli rajtunk
emberi méltóságunk jeleit. A tudás és társadalmi modor
mellett tehát sokkal mélyebben, az emberiség egyetemes feladataihoz való folytonos közeledéssel kell keresnünk az igazi műveltség jellemét.
A műveltség alapelemeinek helyes megállapítása
tehát azon a kettős kérdésen fordul meg, hogy miben
látjuk a közönséges ember ama állapotát, melyből a
műveltség által ki kell magát dolgoznia és miben
ismerjük meg az igazi ember ama eszményét, amelylyé
az embernek a műveltség által fejlődnie kell?
Két emberkép rajzát állítjuk magunk elé. Egyiket
sem a költő mesefátylat szövögető képzeletéböl, nem is
az igazságkutató bölcs elmélyedő kutatásából merítjük,
hanem abból az isteni bölcseségből, mely volt, mikor
még semmi sem volt és lesz, mikor már semmi sem lesz.
Két emberkép. Az elsőről a teremtés története
beszél: Isten a föld saraból megformálja az embert, de
saját lelkét leheli belé, úgy indítja életútjára. A gomolygó zűrzavar felett átsuhan az örök törvényszerűség s a zajgó vizek felett végigszáll az Isten elcsöndesítő lelke. A semmiség sötétjén átvilágít az em beriség történetének egy emberpár életeseményén átszűrődö
első sugara. Amint vándorol, beléüti lábát a bűn sziklájába és ekkor kiderül, hogya
föld porával a világ
szeretete költözött testébe, vérében az érzéki gyönyörűség vágyát rejtegeti, lelkét emésztő tűz perzseli,
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mintha a föld gyomrában pusztító tűz óriásereje újulna
meg benne. Felette lebeg az Isten törvénye, de tagjaiban egészen más törvény mozdul meg: a bűn törvénye. Meggyengülő akarata beléhajtja életét a bűn
igájába s az ember a bűn szolgaságának életét éli.
(Róm. 7, 21; 25. II. Pét. 2, 19. J. Kor. 15, 44-47.)
Ez az egyik emberkép, ez a természetes ember. Gondolkodásba, érzésvilágba,
cselekedeteibe, egész életirányába belevegyül természetének a lélek felett diadalmaskodó érzéki része.
A másik ember eszméje a második teremtés tökéletességéből lép elénk. A világ teremtése után ekkor
épül ki a lélek világa. A forrongó emberiség évezredes bolyongás után megtalálja az élet igazi útját. Mint
az új teremtés bizonysága, belép az emberiség történetébe s az egyes ember bűnös életébe a Krisztus szelíd
alakja s meggazdagít ja az ember lelkét életpéldája
nemességéveI. Azért az ember ezután is göröngyök
közt jár. Feltör benne a vér követelő vágya, fellobog
az érzékiség perzselő lángja, kísértetbe ejti a test, a
bűnös világ, a vér forrongása, körülölelik öröm, siralom) barát, ellenség, de minden megejtő veszedelemmel
szembeszáll s igaz fegyvert keres igazi harcához. A különbség a többi és a krisztusi életeszmény között éppen
abban rejlik, hogy a többi csak követelést rejt magában, a krisztusi pedig a betöltés hez szükséges erőt is
megadja. Ezzel az erővel az ember a föld pora helyett
az Isten képét viszi uralomra, s az érzéki test életét felemeli a lelkitest életének magaslatára. Ez a második
emberkép, ez a mennyből való ember.
A két emberkép szembeállítása mutatja, hogy az
igazi műveltség elválaszthatatlan
az ember erkölcsi
lényétől. Tartalmában egyesül minden, mi az embert a
természetesség állapotából a lelki ember magasságára
felemelni képes. Tudás és modor nem merítik ki lényegét, hanem azok tarka szövetszálai közé belészövődnek
.az erkölcsi gondolkodás, a vallásos érzés, az élet tüzé-
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ben megtisztult világnézet szálai a együtt alkotják a
műveltség teljességét.
Ez a műveltség azután a cicomázó ruhánál,
a díszítő
ékszernél többet jelent. Gondolkodásunk, szívünk őszinte
teljességét tartalmazza. A kívülröl összeszedett alkoto
részeket beleolvasztja az ember egyéniségébe s az ember
egyéni kincsévé formálja. Végső eredményben a műveltség az a benső én lesz, melyben az ember önmagát
építi, melylyel az értékesnek megismert tulajdonságokat
kicsiszolja és egy emelkedett élet keretében érvényesíti.
Belenyúl az életbe s azt magasabb erkölcsi eszme irányítása alá helyezi. Megvilágítja az életcélt, a munkát,
a kötelességet. Helyes értékeléssel csoportosítja az élet
javait s józan ítélettel megállapítja hozzájuk való viszonyát. 1\1egkeresi az élet változó és megmaradó szépségeit s felékesíti velük küzdelme idejét. Megtanít szenvedni, lemondani. Salaktói megtisztítja szívünk érzéseit s lelkünkbe vési azt a kötelességet, hogy mindig
emelkedett érzéssel közeledjünk embertársainkhoz
s
ebben a tiszta érzésben biztosítsuk a mások megtisztulásának lehetőségét. Nagyjában ezek az eszmék vezetnek a külsőségek be vesző, töredékes műveltségtöl az igazi,
az embernevelő műveltséghez. Ez a gondolkodás az
érzés, az élet műveltsége.
Az elmondottakban megtaláljuk arra a kérdésre is
a feleletet, hogy kicsoda a művelt ember? i\em az, aki
sokat tud, sokat utazik és szellemes társalgásban mindenről okosan tud beszélni, nem is az, ki jól öltözködik és a társas érintkezés formáiban, az emberekkel
való érintkezésben érvényesíti lelke finomságát, - bár
mindezt jónak, szükségesnek, s a műveltséghez tartozónak ítéljük, hanem az lesz az igazán művelt
ember, ki igazi emberi életet él s az érzéki emberből
úgy kidolgozza az örökkévaló mennyei embert, hogy
gondolkodásába, érzésvilágába és világnézetébe beléviszi
az igazi ember életeszményét.
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If.
A műveltség alkotóelemeinek egy részét készen
kapjuk. Ami hatással "an gondolkodásunk, lelkületünk
kialakulására, mindaz beleilleszkedik a műveltség alkotó
elemei közé. Szülőföld, otthon, család, iskola, anyanyelv, nemzet, egyház, a korszak szellemi irányzata
mind néhány szállal gazdagítják színtarka szövetét.
Műveltségünk első formálója az anyaföld, melyen
gyermekkorunk első játékát játszottuk s férfikorunk
harcát harcoljuk. Magunkba szívjuk a rétek illatával,
erdők zúgásával s a hegyekről alászálló szellő tisztaságával. A természeti és éghajlati viszonyok irányt
szabnak a műveltség elé s befolyásolják tartalmát.
Az északi népek gondolkodásán és életfelfogásán megismerjük az égbenyúló sziklahegyek kemény éleit s a
partot ostromló tenger kitartó akaraterejét. A déli népek
világnézetéből felénk mosolyog a kék ég egyforma
derűje saverőfény
örökös ragyogása. Az. éghajlat
hatása szerint az emberek világnézete átalakul. Az ítélet
más mértékével nézik kötelességeiket és szórakozásaikat.
Érzéseik mélységén és állandóságán átvilágít a természet által beléjük oltott alapjellemvonás. Nyelvalakulásuk formája, kifejezéseik ereje, hasonlataik szépsége
szintén a természet hatását mutatja. Fenn a zúzmarás
északon nehéz harcot vívő, kemény vonású emberek
ajakáról hidegen pattanik a beszéd, mint sziklahegyeik
meredekjéröl a szakadékba leváló szikladarab. Lenn a
napsug'aras, pálmaligetes délen, lágyan, színesen csendül a szó, mintha a természet bőséges ajándékával
gondtalanná tett élet könnyűségét jelképezné.
Műveltségünket befolyásolja az otthon és a család.
Csodálatos, hogy éppen ebben a tekintetben milyen
kicsinyes tényezők szólnak bele ennek a lelki kincsnek a kialakulásába. A régi otthon elrendezkedése, az
átélt életszokások, a rend, tisztaság, jóízlés, mind egyenként Belenyúlnak lelkivilágunkba s egy vonást rajzol-
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nak műveltségünk lassan kialakuló rajzába. De a szétszórt vonások összefutnak. Szülőhajlékunk ismert szögeletjeiböl, a családi élet külső, kicsinyes életszokásaiból,
a belső lelkület irányító törvényeiböl lélek árad felénk:
a családi hagyomány emberláncozatba fűző egységes
szelleme. Ez a hagyomány erősebb az idő változásainal.
Átnyul emberöltők, évszázadok távolságain s különböző
idők embereinek életébe rokon vonásokat visz bele.
Ezért lép elénk a családokban az egyforma arcvonás,
a megegyező hanghordozás, a gondolkodás és vérmérséklet alapirányának azonossága. Az otthonról örökölt
családi közszellem oly nagy jelentőségű, hogy tartalma
szerint végzete vagy áldása lesz a gyermeknek. Sokszor nagyobb megtartó életérték rejlik ebben a magunkkal hozott családi hagyományban, semmint az iskolaismeret közlésében, a nehéz fáradozással megszerzett
tudásban vagy az életalakulás kedvezőségében. Ezek a
jellemvonások a családi élet köréből lépnek műveltségünkbe és sok beszédnél erőteljesebben intenek az éltető
családi szellem megbecsülésének és kialakításának kettős
kötelességére.
Az emberek milliói kergetik a divatos műveltséget
s tengersok pénzt elköltenek gyermekeik kiművelésére.
Nyelveket tanulnak, utaznak, keresik a jó társaságot
és nem gondolnak arra, hogy az otthon és családi élet
az a21anyaföld, melybe a műveltség első gyökérszálai
ereszkednek s melyből színt, melegséget, irányt és értéket nyer a lassan kialakuló későbbi műveltség.
A családi körből az iskolába lépünk, mint amely
hivatásszerűen munkálkodik, hogya természetes ember
a maga természeti állapotából felemelkedjék az erkölcsi
ember magaslatára. Az iskola minden fokozatan ugyanazon cél lebeg előttünk, csakhogy mindig alkalmazkodva az emberi szellem igényéhez. A népiskola az
egyszerű ember legelemibb műveltség szükségletét adja
meg. Azon lelki kincs birtokába juttatja, mely az életben megállásra képesít. A középiskola már tágítja a
Ösvény. 1. évf.
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műveltség kereteit s oly szellemi gazdaságot nyujt,
mely magasabb társadalmi követeléseknek és magasabb
egyéni igényeknek is megfelel. Végül a főiskola betetőzi az eddigi iskolák munkáját s kiegészíti az elemi és
általános műveltséget a teljes szakműveltséggel.
Az igazi műveltség szempontjából három követelést állítunk iskolarendszerünk elé: 1. ne elégedjék
meg holt ismeret-anyag közlésével, hanem neveljen az
életre. A műveltség elemeit ne keresse csak a letünt
népek szellemi kincsesházában, hanem adjon a mai
élethez, a mai embernek szükséges műveltséget. 2. Védelmezze az iskolák keresztyén jellegét. De ez a jelleg ne
álljon türelmetlenségben, vagyegyoldalú vallásoskodásban, hanem örökítse át a keresztyén szellemet azokra,
kik az iskola falai közt jövőjük biztosítékait keresik s
gazdagítsa lelküket a keresztyén világnézet örökkévaló
igazságaival. 3. Az ismeretek mellett mutasson az iskola
keresztyén jellempéldákat. Életünk távolabbi pontjáról
visszatekintve, elmondhatjuk, hogy műveltségünk kinesesházából végtelen sok ismeretet halotti útjára vitt az idő,
de azok életpéldája, kik igazi keresztyén jellemet állítottak elénk, mint megmaradó érték beléilleszkedett műveltségünk alkotó elemei közé.
De vannak tágabb körrel összekötő jellemvonások.
Anyanyelvünk
egy nagy népcsalád évezreden át fejlődött lelki világával kapcsol össze s műveltségünkbe a
nemzeti jelleg első meghatározóit illeszti. A nemzet
nyelvében a nemzet lelke nyilatkozik meg. A nyelv a
nemzet első filozófiája, mely visszatükrözi egy nép világnézetét és gondolkodását. A szavakban a nép lelkülete
rezeg s a kifejezések a nép érzéseit és gondolkodását
hullámozzák tovább. A szavak erőteljessége, színezete,
sőt még a hiányzó kifejezések is olyanok, mint a
fátyolszövet, bepillantást engednek a nemzeti lélek elrejtett mélységébe. A hamisítatlan magyar nyelv ezt a
lelket viszi életünkbe s a magyar gondolkodás, magyar
érzés kincseivel gazdagítja műveltségünket.
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Az anyanyelv nemzeti jelentősége lebeg Széchenyi
előtt, midőn a "Világ"-ban azt írja: hogy a nyelvnek
"mágusi befolyása" van a nemzetre. De egyszersmind
a nyelv művelő hatása elevenedett meg előtte, midőn
hozzátette, hogy csak szép nemzet beszélhet szép nyelvet.
Szép lelkületű nemzetnek szép nyelve van, de viszont
ez a szép nyelv nemes gondolkodású nemzetet nevel.
A nyelvben lélekszépség, a kifejezésekben szívnemesség
rejlik s a képek, fordulatok visszasugározzák a nemzet
világnézetét. Kora gyermekségünktől fogva, mint anyatejet szívjuk magunkba anyanyelvünkkel
a nemzeti
műveltség alkotó elemeit s észrevétlen kötelékkel odakapcsolódunk nemzetünk törzséhez.
Egyébként is fontos szerepet játszik a nemzeti
eszme a műveltség kialakulásánál. Az elhelyezkedés és
történelmi alakulás
szerint minden nemzet lelkében
külön életeszmény formálódik ki. A nép történelmi hivatása különbözőképen
értékélteti
a nemzettel az élet
értékeit s az életfeladatok közül némelyeket háttérbe
szorít, másokat az elsők sorába emel. Ennek megfelelően az igazi ember képének megrajzolásánál
külön
nemzeti felfogás érvényesül. Mivel pedig a műveltség
mindig az emberi ideálból táplálkozik, az egyes népek
is máskép állapítják meg a műveltség fogalmát. A síma
modorú francia más összetételben keresi a műveltséget,
mint a gyakorlati életnek élő amerikai. Ez a felfogáskülönbség testet öltve elénk lép nagyjaink életében,
végighúzódik a velünk élők gondolkodásán, életvezetésén,
végül mint nemzeti karakter
határozott jelleget ad
egész világnézetünknek.
Ilyenformán egyéni műveltségünkbe kezdettől fogva beleszövődnek a nemzeti műveltség szálai.
A műveltség kíalakításánál
hatalmas tényező az a
vallásfelekezet, melyhez tartozunk. Vallásnak és műveltségnek mindig sok érintkező pontja volt egymással.
Mindkettő az egész embert foglalkoztatja:
a szívet,
lelket, akaratot, s mindegyik a tökéletes embert keresi.
18*
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Mindkettö életeszményt állít elénk s megmutatja a megvalósulás feltételét s a célhoz vezető utat. A vallásfelekezet hittételei is csak látszólag elvont elméletek. Mögöttük az életeszményre való vonatkoztatás lép elénk, a
gyakorlati követelések sorozatával. Minél jobban áthatja
a vallás az életet, annál erősebben hozzákapcsolódik a
műveltséghez. Minél tisztább a vallásfelekezetból
kisugárzó életeszmény, annál tisztább elemekkel gazdagítja
műveltségünket. Ha a vallás megelégszik az élet külső
megnyilatkozásaival,
akkor a műveltség is megmarad a
külső élet felszínén s keveset, vagy semmit sem nyer
a vallás által. Ha azonban a vallás eszményibb magaslaton, a benső ember kiépítésében keresi az ideált,
akkor a műveltség is leszáll a szív és lélek mélységeibe
s életet teremtő, jellemformáló érzésekkel gazdagítja a
műveltség tartaImát.
A pogány és keresztyén vallásokkal együtt járó
műveltség igazolja ezt a viszonyt. A pogány valIás külső
szertartásai érintetlenül hagyják a pogánykor műveltségét. Emberképre teremtett isteneik hitelüket veszítve
tehetetlenül tűrik a szatirikusok gúny ostorát. A legjobb
esetben elvont fogalmakká lesznek, de a legjobbak
érzik, hogy az üres Isten-fogalom életcélt, erőt, vigasztalást nem nyujthat. Vallásuk elveszíti az élettel való
kapcsolatot, kimerül a külső törvények megtartásában.
Cicero igaz szóval mondta, hogy a kegyesség nem
egyéb, mint a szertartások egyszerű ismerete. Ami hatást
a pogány vallás
és műveltség közt a látszat mégis
mutat, az is inkább a vallást kiegészítő filozófia eredményének tekinthető.
Egészen más viszonyt mutat a keresztyén ség. Mint
igazi életteremtö vallás benső életátalakulást, érzésgondolkodás nemesedest követel. Nem elégszik meg azzal,
hogy az élet egy kicsiny részét alkotja, mint ahogyan
a számtan a tudomány egy kis részét lefoglalja a maga
számára, hanem az egész életben, az élet minden részében való érvényesülést keresi, mert örök tartalmát csak
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a teljes életben valósíthatja meg. Éppen azért a műveltség mindig a keresztyénség hatása alatt állott és sokszor megtermékenyült annak tiszta forrásánál.
Tévedés azonban azt gondolni, hogya keresztyénség azon életeszménye, melyből a műveltség
táplálkozik, a különböző vallásfelekezetekben ugyanaz. Az életeszmény kialakításánál
is érvényesül a vallásfelekezet
sajátos felfogása és pedig még akkor is, ha látszólag
megvan is a vallásfelekezetek közti hitbeli megegyezés.
Mert a kérdést nem a dogmatikai megegyezés dönti el,
hanem az, hogy vajjon a dogma által körülhatárolt
fogalomba micsoda tartalmat visz a gyakorlati vallásos
élet. Ennek a vallásos életnek középpontja az élő Istenről szóló tan, melyet az összes keresztyén vallásfelekezetek megegyezően állapítanak meg. És mégis különböző Isten-kép áll előttünk, mihelyt ezt az egyetemes
Isten -fogalmat a gyakorlati életben keressük, mihelyt lsten
és ember földön megvalósuló viszonyát nézzük. Az Istenkép tulajdonképen csak akkor lép a dogma ködéből
a való élet világosságára,
midőn az ember a belőle
eredő követeléseket
megérti s azokat magára nézve
kötelezőknek elismeri. llyenkor lesz nyilvánvalóvá, hogy
a hittétel Istenét milyennéforrnálja
a vallásfelekezet és
az egyén meggyőződése. Es kiderül, hogy ugyanaz az
Isten-kép a róm. kath. egyháznál odabajol a szertartás
Isten fogalmához és megteremti a külső törvényszerű
életet, az evangélikus vallásnál odahajol a szabadság
törvényéb ez s megteremti a fiuságon felépülő lelki életet.
A dogma egy, de más a belőle eredő vallásos élet és
más lesz a belőle táplálkozó műveltség is.
Pedig tulajdonképen csak az a változtatás történt,
hogya róm. kath. egyház vallásos rendszere középpontjába az egyház fogalmát állította s minden erkölcsi
értéket ennek világánál állapított meg. Az evang. egyház
ezzel szemben meghagyja középpontul az Isten fogalmát s az élet erkölcsi értékeit ebből vezeti le. Es mégis,
ez a látszólag kicsinynek tetsző változtatás nagy követ-
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kezések szülője lesz. Megváltozik mindenekelőtt az életítélő mérték. A róm. kath. egyház az embernek az
egyházhoz való viszonya szerint állapítja meg az ember
értékét, a protestáns egyház az Istenhez való viszony
szerint. ütt a jó katholikus, itt a jó keresztyén képében tükröződik vissza az emberi ideál. Ennek megfelelően átformálódnak az erkölcsi fogalmak is, A kath.
egyház önmagába felszívja az erény, a kötelesség fogalmát s mindegyik tartalmát az egyházzal kapcsolatosan
állapítja meg. Kötelesség lesz az engedelmesség, erény
az egyházi parancsolatok megtartása. Ezzel szemben a
prot. egyház az Istennel való életközösség kiépítésében,
a gyermeki szeretetből táplálkozó keresztyén életben
látja a kötelesség és erény foglalatát. A róm. kath.
egyházban az egyéniség elhalványulását mutatja, hogy
az egyház elnyomja a szabad kutatást, a lélek szabad
szárnyalását és előre megállapított eredménynyel bocsátja
vizsgálódó útjára az igazságot kereső ember-lelket.
A prot. egyház ellenben az egyéniség jogát összhangba
hozza az egyházi tekintély elvével. Nem ver békót a
lelkiismereti szabadságra, hanem biztosítja a vallásos
egyéniség teljes kiépülését.
Természetes, hogy ezek a tételek belényúlnak az
ember benső világába s oly nézőpontokat visznek gondolkodásába, melyek irányt szabnak ítélete és világnézete elé. Az egymástól eltérő életeszmény, a megvalósitáshoz szükséges különböző erkölcsi erő, a kötelesség, erény, életfeladat megítélésénél
érvényesülő,
különböző hajlású nézőszög, mind befolyásolják az egyéni
műveltséget s abba a felekezeti gondolkodás szálait
szövik. Egyes embereknél is megtaláljuk ezt a különbséget, de ez még szembetűnőbb az egyvallású népeknél, ahol a tömeg egységes alakban fellépő müveltségérőlleolvashatjuk a vallás ismertető bélyegét. Az egyes
ember műveltsége könnyen belehajol a társadalom egységesítő műveltségébe s könnyen magára veszi azt a
szürke öltönyt, melyböl kívástak a megkülönböztető
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szálak. De a nemzet egésze mindig magán viseli sajátos műveltsége jellemvonásait. Tudományának, művészetének irányzatán, a néplélek megnyilatkozásain,
közerkölcsiségén, értelmi fokán, előhaladása mértékén minnenütt átüt az életet átalakító vallas hatása. Ezek
alkotják a műveltség legerősebb jellemvonásait.
Ezen tényezők mellett nagy hatással van a műveltség kialakulására a korszellem. Minden korszak saját
meggyőződésén keresztül vizsgálja az életet sennek
megfelelően állapítja meg az életeszményt. A klasszikus
ókor másban kereste a műveltség feltételeit, mint a
középkor. Modern korszaknnk is máskép állapítja meg
a műveltség ideálját, mint egy régebbi évszázad. Korunk
hatását az értelmi képesség aránytalan uralmában látjuk.
Az ember a szellemi felszabadulás útját keresi és sorba
döntögeti az eléje épített kerlátokat. Hűtlenül megtagad mindent, amit az értelemmel nem tud összeegyeztetni s amiben nem ismeri fel a fejlődés hangzatcs jelszavát. Divattá teszi a hitetlenséget s a felvilágosodás
bizonyságaképen megköveteli a vallástalanságot. Szembehelyezkedik a régi erkölcsi világrend del s új erkölcsi
törvényt, új jogrendet, új vallást keres magának.
Természetes, hogy ezek a levegőben úszó gondolatok befolyásolják az egyén műveltségét s ráü tik arra
a korszellem bélyegét.
A műveltség most felsorolt adott elemei nagy
jelentőségüek
műveltségünk
kialakításánál.
De ezek
mellett szabadon felhasználható tényezők is vannak,
melyekkel tetszésünk szerint befolyásolhat juk műveltségünk irányát és tartalmi gazdagságát.
Jelentőségük
annál nagyobb, mert az adott tényezők által emelt korlátok közé ezek segélyével vihetjük bele azt az egyéni
jelleget, melynek kiépítése minden műveltség végső célját képezi.

Kapi Béla.

A Jatho- és Traub-ügy.'
(Befej ezés.)

Agitálásának az lett a következménye, hogy 1911.
október 10-én a münsteri konzisztórium megindította
ellene a fegyelmi eljárást a Spruchkollegium, az egyház,
hitvallás, egyházi hatóságok, egyházi rend és a papság
nyilvános megsértése és lebecsmérlése miatt. Mivel
azonban vizsgálóbirónak a konzisztorium oly tagja (dr.
Richter) neveztetett ki, aki egy Traub ellen indított
becsületsértési pörben, mely Traubnak két fórum előtt
történt felmentés ével végződött, panaszosként szerepelt,
Traub más biróság kijelölését kérte. Ezt a kérését az
Oberkirchenrat teljesítette (okt. 28.). Így került az ügy
a breslaui konzisztorium elé. November hatodikán a
breslaui konzisztorium a vádat Traub ellen kiterjeszti
arra a pontra is, hogy saját münsteri konzisztoriumát
s annak egy tagját, dr. Richtert is megsértette. Novem-ber 24-én kihallgatta Traubot a vizsgálóbiró ; 1912
március 12-15-én
volt a tárgyalás, mely Traub
áthelyezésre való elítélésévei végződött. Bizonyítás tárgyát képezte Traubnak lapokban és előadásokon tett
sok kíméletlen s erős nyilatkozata. Mivel azonban ezek
legnagyobb része a Jatho-ügyből kifolyólag tétetett s
mivel Traub egyéb működése a legnagyobb elismerésre méltó: "hivatalát hűen ellátja, nagy önfeláldozással, folytonos igyekezettel s egész egyéniségének
odaadásával teljesíti kötelességeit s ebben nyilvános s
irodalmi tevékenysége sem gátolja, sőt a kettőt úgy
1 Az elözö közlemény
jelent meg.
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tudja egyesíteni, hogy a lelkipásztorkodás terén rendkívül tevékeny és buzgó, egyháza egyes tagjainak
fáradhatatlanul utánajár, őket megnyerni igyekszik s
a reinoldí-egyház kiépítésében elvitathatatlanul
nagy
érdemei vannak, mit lelkész társai eskű alatt bizonyítottak" - csak áthelyezésre ítélték. A rendbírság kevés
lett volna büntetésnek.
Traub az ítéletet megfellebbezte. Hivatalból fellebbezett a vád képviselője is s így a döntés az Oberkirchenrat kezébe tétetett le. Traub presbytériuma
szintén felfolyamodott sTraubnak
Dortmundban való
meghagyását kérte.
Az Oberkirchenrat a vádlott kihallgatásának mellőzésével
tisztán az iratok alapján hozta meg ítéletét
1912. július 5-én, melya breslaui konzisztorium ítéletét
feloldja s Traubot hivatalától megfosztja.
Az ítélet indokolásában az Oberkirchenrat
arra
az álláspontra helyezkedik, hogy egy lelkész s egyházi
tisztviselő, ki irodalmilag s egyházpolitikailag működik,
a legóvatosabban (aufs peinlichste) tartozik arra vigyázni,
hogy nyilatkozatai a tárgyilagos birálat határát át ne
lépjék . .. A megengedett határt nemcsak akkor lépi
át, ha birálatában a tényálladékot, vagy a jogállapotot
eltorzítja, ha alaptalanul gyanúsít, vagy vádol, vagy ha
oly formáhan nyilatkozik, amely sértő, vagy lekicsinylő,
hanem akkor is, amikor eléggé meg nem fontolta, hogy
az ő nyilatkozatai
a nyilvánosságban
minő hatást
szülnek. . .. Az egyház teljes tiszteletének a kötelessége az egyházi hivatalnokfegyelem fontos része s nélkülözhetetlen alapja az országos egyház szervezete
eredményes fejlődésének. Tehát nem elég, ha egy egyházi tisztviselő csak akart tárgyilagos birálatot gyakorolni. Hivatali kötelességét már akkor is megszegte,
hogyha önfegyelmezésének hiánya következtében az egyház
és szervei iránti nagyrabecsülés megrendül. Ezen az
alapon az ítélet 30 sűrűn nyomatott oldalon kimutatja,
hogy Traub különösen a Spruchkollégium ellen intézett
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támadásai által állására méltatlan
lett. Ezt a tényállást
nem másítja meg Traub munkásságának s egyházában
való kedveltségének az első biróság által történt kedvező megítélése sem. Az Oberkirchenrat
nem vizsgálja (" es mag daher dahingestellt bleiben"), hogy
ennek a megállapítása tárgyilagosan, megtámadhatatlan
alapon történt-e...
s azonkívül nem hiányoznak olyan
nyilatkozatok se, melyek az ő működését más színben
tüntetik fel. Rendszeres támadásai az országos és egyház
és annak hatóságai,
egyes szervei ellen, lehetetlenné
teszik, hogy egy ily ember tovább pap maradjon, vagy
más állásban tovább működjék.
Traub elítélése még jobhan felkavarta anémet
egyházi közvéleményt, mint Jatho elmozdítása. Úgy
látszott, mintha Traubot Jatho védelméért
bűntették
volna meg s mintha az Oberkirchenrat, melynek négy
tagja ült a Spruchkollégiumban,
a saját tekintélyén
esett foltot akarta volna lemosni Traub szégyenteljes
elmarasztalásával. Nagyon feltünő, hogya Traub ellen
lefolytatott fegyelmi eljárás során az igazhítűség kérdése, holott a legtöhb sértés éppen a "Staatschristentum und Volkskirche" című füzetkéből került ki, egyáltalában szóba nem jött. Mintha óvakodtak volna attól,
hogy a Spruchkollégiumot megint működésbe hozzák.
Nagy megütközést keltett az ítéletnek a megokolásából
a hivatalos köteleségre vonatkozó rész, melyhen az
Oberkirchenrat nemcsak saját tényeikért teszi a lelkészeket fegyelmileg felelőssé, hanem azért ahatásért
is, amit szavaik közönségükben kiváltanak. Míg a Jatho
ügyben hozott ítélet után az orthodoxok és a liberálisok zárt sorokban vonultak fel s az egyik párt J atho
ellen, a másik pedig J atho mellett foglalt állást most a Jatho-ügyben oly kelletlenül szerepelt Harnack
is a porondra lépett s egy óriási feltűnést keltő röpiratában Traubot nemcsak a fegyelmi ítélettel szemben
igazolta, s elégtételt követelt számára, hanem a lelkészek lelkiismereti szabadsága
érdekében is lándzsát
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tört s azt kívánta, hogy a theológiai haladás eredményeihez való ragaszkodás jogát az egyház ne csakhallgatólag, hanem nyíltan is elismerjel
Ebben az iratában Harnack rámutat arra a felette
jellemző tényre, hogy a vád képviselője csak megrovásban akarta Traubot részesíttetni. A breslauí konzísztorium a vád által kértnél súlyosabb büntetést mért
Traubra, mikor pedig úgy Traub, mint a vád képviselője - valószínűleg enyhítésért - fellebbeztek s a
dortmundi presbyterium is azt kérte, hogy Traubot
hagyják meg Dortmundban - akkor az Oberkirchenrat
Traubot a legsúl yesabb büntetéssel sujtotta s egyszerűen az
.utcára tette őt családostul s ezt a kíméletlen ítéletet többek
között olyan vádra alapítja, melyért Traub polgári biróság
előtt már helyt állt s amelyben két biróság őt jogérvényesen
felmentette. Azzal is vádolja Harnack az Oberkirchenratot, hogy a pártosság látszatát viseli magán a szigorú ítélet, mert az Oberkirchenrat
saját tagjai megsértéséért, tehát saját ügyében tört pálcát Traub feje
felett s nem habozik azt se kimondani, hogy az ítélettel az Oberkirchenrat
az egyházi jogbiztonságot is
megingatta, amennyiben Traubot védői tisztéből folyólag tett nyilatkozatai miatt akarták elhallgattatni,"
Az előállott helyzet legjobban megítélhetö egy
tárgyilagosnak tekinthető - orthodox véleményből, mely
Lic. Eckerttöl származik, ki Löckintzben pap, amely
így hangzik. 3
"Mint egy villámcsapás, úgy sújtja a harcias
természetű dortmundi papot az ítélet: "Hivatalvesztés, cím és nyugdíj nélkül". A helyzet egyéni
1 Harnack
iratának erre vonatkozó legfontosabb részét az Evangélikus Lap 1913. évi 2. számában ismertettem.
Az Evangélikus
Lap
különben kezdettől fogva figyelemmel kisérte a Tatho-pert s több tudositást közölt róla.
.
s Baumgarten, a másik védő egyideig
békén élhetett. Most már
ellene is folyik a hajsza, melylyel tanári állását s müködését
akarják
aláaknázni.
3 Megjelent
a .Díenet einander" címü gyakorlati theológiai folyóiratban 1912.
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igazságszeretetből
folyóIag becsületbeli kötelességemmé teszi annak nyíltan való kijelentését, hogy
valamennyi barátom véleményétől eltérőleg, a dolog
ilyen végződését nagyon sajnálom. A hivatalosan
közzétett ítélet alapos tanulmányozása
után meg
kell mondanom, hogy annak szigorúságát
nem
tartom jogosnak; jobb lett volna, ha enyhébben
ítélnek sTraub
exisztenciáját nem teszik tönkre.
Lehet, hogy kritikája gyakran átlépte a komoly
megfontolás határait s ezért büntetésre méltóvá
tette magát, de a legsúlyosabb büntetést, polgári
exisztenciájának tönkretételét nem érdemelte meg.
Ismerem az Oberkirchenrat nehéz helyzetét,'
melyet el kellett hogy keseríts en Traub folytonos
izgágáskodása;
tudom, hogy egyházi hatóságaink
a szeretet elvéből folyólag elnézésre hajlandók;
arról is meg vagyok győződve, hogy a magas
hatóság egyes tagjai, kik az ítéletet hozták, minden fanatizmus ellenségei s jóindulatú megértés
elől soha el nem zárkóztak. Az Oberkirchenratnak
tehát igazán komoly okai lehettek s ha egy ilyen
társaság így gondolkozik, a helyzet tényleg veszélyes lehet. Én a magam részéről gyülölöm a papok
fegyelmetlenségét s határozottan rosszalom Traub
eljárását, aki Jatho kizárása után lázító médjára
lépett a nyilvánosság elé. A törvény értelmében
s J atho bizalmából kapott védői megtiszteltetése
az evangélikus egyház legfelsőbb hatósága előtt
azt tette volna elengedhetetlen kötelességévé, hogy
feltétlenül mérsékelje magát, mint ahogy az Baumgarten finom érzékkel tényleg meg is tette.
De az ez ellen szóló körülmények elől sem
szabad elzárkóznom:
ott az első forum enyhe
ítélete; Traub feltétlenül tiszteletreméltó erkölcsi
egyénisége; egyházában végzett derék munkája ;
az általa képviselt ügy iránt tanusított buzgalma,
mely csak alkalomadtán ragadta őt túlzásra; az
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ügynek az iratok alapján, Traub meghallgatása
nélkül való eldöntése; a törvényszék szánalmas
helyzete, amely a vádlott által saját becsületében
megsértve, tehát saját ügyében volt kénytelen ítéletet mondani; a kilátásban lévő Spruchkollégiumi
eljárás, mely az ellenfélnek legalább a polgári
megélhetését meghagyta volna; az arra való tekintet, hogy a hozandó ítélet végleges, mely ellen
nincs jogorvoslat.
Ezeket a körülményeket
oly
fontosaknak tartom, hogy meg nem foghatom miért
nem volt az ítéletre semmi hatásuk. Ezek az okok
lehetetlenné teszik, hogy az ítéletet a vétekkel
arányosnak tartva helyeseljem.
Attól félek, hogy ez az ítélet két irányban
jár majd káros eredménynyel. Az egyházi választásoknál való felhasználása Berlinben s más nagy
városokban a pozitívek oly nagy vereségét fogja
előidézni, amit évek hosszú során át lehetetlen lesz
majd jóvá tenni, a papok éles, bátor kritikáját
pedig, melylyel az egyházi élet hibáit igyekeznek
feltárni, meg fogja bénítani. Ki fog ezentúl nyiltan
és őszintén beszélni, ha azzal a maga és családja
megélhetését dönti veszedelembe! Pedig, hogy egyházunk élete meg ne bénuljon, ahhoz szükségünk
van a kritikára. Az egyházak belső életében az
olyan kritikáé a tér, mint aminőt egyházi hatóságaink gyakorolnak rendeleteikben,
amely óvatos s még a vágást is enyhe kifejezésekbe burkolja. A nyilvános életben azonban ennek nincs
hatása. Aki azt akarja, hogy hallgassanak
rá,
annak dobolnia s trombitálnia kell. S ha egyszer
véletlenül túlságos nagy találna lenni a lárma, az
se oly nagy baj, minthogyha halotti csend honol
köröskörül.
Ennek a megfontolása késztet arra, hogy
sajnáljam a dolog ily végződését s azt hogy Traubot elzárták annak a lehetőségétől, hogy egy eny-
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hébb ítélet beláttassa vele hevességét. Az enyhe,
meleg nap mindig erősebb, mint a zúgó vihar.
Ez Traubon is bebizonyosodott volna. Azt szeretném, ha meglehetne találni a módját Lic. Traub
rehabilitálásának. Feltétlenül meg vagyok róla
győződve, hogy ebből az egyháznak nem kára,
hanem csak haszna volna.
Löcknitz, Bez. Stettin. Lic. A. Eckert lelkész. "
A Traub rehabilitálását célzó törekvés hiába való
fáradság. Hiába hívta fel Traub egyháza az államot a
jogrend védelmére, mely Traub elítélése által megsértetett, hiába nyujtott be a presbyterium felségkérvényt.
Egynek sem lett meg a kívánt eredménye. Még egy
út van hátra. Baumgarten az Oberkirchenratnak a
Jatho-ügyben elkövetett tévedéseit és elnézéseit, melyek
Traub heves fellépésére okot szolgáltattak s végeredményökben Traub elítélését is okozták, oly sértő formában foglalta össze, hogy ezértaz Oberkirchenratnak,
mely a független Baumgartenhez más oldalról nem
férhet hozzá, becsületsértési pert kell indítania. A bizonyítási eljárás folyamán aztán neki és Traubnak módjukban állana bebizonyítani, hogy mindazok a szemrehányások. melyekkel Traub az Oberkirchenratot illette,
tényeken alapulnak, vagyis a felháborodás jogos s az
Oberkirchenrat szigorú ítélete egyszerű hatalmi tény
volt, nem igazságszolgáltalás. Baumgarten nyilatkozatára azonban az Oberkirchenrat eddig csak félhivatalos
helyreigazító nyilatkozatokat tett közzé, a polgári biróságnál nem keresett magának elégtételt.
Jelenleg így áll az ügy. A dortmundi egyház
Traubot is megválasztotta presbyterének, módot nyujtván
neki arra is, hogy prédikálhasson s lelkipásztori működését
folytathassa. Traub azonban a választást nem
fogadta el. A liberális egyletek egy hatalmas szövetséggé tömörültek s a szövetség főtítkárságát
Traubnak
ajánlották fel, hogy ezentúl is módjában legyen irányítólag belenyúlni az egyházi mozgalmakba.
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Mindakét pör állandóan élénken foglalkoztatta a
nyilvánosságot. Úgy Jatho, mint Traub értékes egyéniségek voltak, kiknek elnémítása s állásuktói való
elmozdítása méltán kelthetett feltünést. A személyi kérdés
mellett azonban első pillanattól kezdve nagy szerepet
játszott az az elvi jelentőségű kérdés: lehetséges-e s
megegyezik-e a protestantizmus
lényegével az, hogy
egy Spruchkollégium törvényt üljön egy papnak a hite
felett. A kérdés jogosultsága már azért is nagy, éppen
a porosz egyházban, mert a mondhatni: keresztülerőszakolt únió elmosta az egyház konfesszionális [elleqét,
Egy olyan egyház, melyben egyforma joguk van a
református és az evangélikus hitvallásoknak, amelyben
a református és az evangélikus úrvacsorai tan egymás
mellett megfér, amelyben az "eleve elrendelés" álláspontja épp úgy jogosult, mint annak az ellentéte: nem
hivatkozhatik teljes joggal hitvallásaira. Ezért kellett a
Spruchkollégiumnak kétségben hagyni mindenkit ama
szabály kérdésében, mely szerint Jatho nézeteit el bírálta.
És éppen a hitvallásszerűség
kérdésében elfoglalt
álláspontra nézve jellemző az, hogy mi mindenre nem
terjeszkedett ki a Spruchkollégium. "Az nem is feltünö,
hogy Jathónak a szentháromságra
vonatkozó vélernényéről szó sem esett. A keresztyén theologianak ez a
tan hajdan igen fontos része volt. Ma sem jobbról, sem
balról senkit nem érdekel. Ha azonban a többi "esetekre" gondolunk, feltünőnek kell találnunk azt, hogy
az úgynevezett üdvtörténeti tények sem játszanak semmi
szerepet. Pedig hajdan minő tüzes csatákat vívtak a
szűztől való születés, csodák, Jézus testi feltámadása
miatt, mintha egész keresztyénség jövője ezek hívésétől függne. Jézus Istenségének hite s az ő halálának
megváltó hatása sem forog szóban. Ezek helyett Isten
személyiségének s a világhoz való viszonyának, a keresztyénség kinyilatkoztatott
voltának, az ember megváltásra utaltságának, a történeti Jézus vallásos jelentőségének s az egyéni hallhatatlanságnak
a kérdését tár-
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gyalták. Hogy az Oberkirchenrat nem az üdvtörténeti
tényekre, hanem ezekre a kérdésekre fektette a súlyt
az nagy haladás." (Zurhellen.)
A kérdések eltolódása elég bizonyíték amellett,
hogy a természettudományi és théologiaí haladás a régi
hitvallások alapjait is megingatta s az egyházat s a
papságot az elé az elkerülhetetlen feladat elé állította,
hogy alkalmazkodjék hitében, annak kifejezésében is a
tudomány biztos eredményeihez, a végtelenné vált látkörböz s a modern lélek szükségeihez (Geffken.) Jatho
ebben talán túlságba ment, de hogy nem rossz úton
járt, azt mutatják elért eredményei. Ha őt a törvény
meg is akadályozta abban, hogy ezt a munkát az
egyház körén belül végezze tovább, ezáltal ezt a fontos
kérdést el nem tüntette a világból.
A másik kérdés, mely talán még élénkebben foglalkoztatta a kedélyeket s egyhamar nem is fog elülni
az egyház és állam viszonyának a kérdése. Általános
megdöbbentést keltett ugyanis az, hogy a törvény szigora éppen két olyan papot sújtott, aki saját egyházában a legnagyobb becsülésnek örvendett s akiknek
egyházát a felülről megindított törvényes eljárás következtében a legnagyobb büntetés érte azáltal, hogy papjuktói megfosztattak.
A mostani német egyház ugyanis nem népegyház,
hanem államegy ház, melynek rendjét az állam biztosítja s amelynek olyan tökéletlen az alkotmánya, hogy
idővel pártegyházzá lett, melyben az orthodoxia majdnem korlátlan hatalommal bír. (Geffken.) Az a törékvésük tehát sokaknak (Foerster frankfurti (a. M.) lelkész
iránya), hogy az egyházat az államtól elválasszák s a
gyülekezetet nagyobb önállósághoz és jogkörhöz juttassák s hogy ezen az úton azt is elérhessék, hogy az
egyházak ne csak bizonyos többségi irányzatokat tűrjenek meg, hanem hogy a kisebbség jogai is védve
legyenek s hogy az is megtalálja az egyházban a maga
vallásos épülését.
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A per feltárta az egyházi törvénykezés egyes hibáit
is: rámutatott arra a titkolódzásra, amellyel homályba
burkoltak fontos tényeket. Az egyházi hatóság elfogad
névtelen feljelentéseket, illetve a feljelentők neveit elhallgatja. Az Oberkirchenrat a maga tagjainak az ügyében
kénytelen ítélni s ezt oly szigorral teszi, hogy a lelkészek közvéleménye kénytelen felszisszenni. A Jathoügyben nyilatkozó lelkészeket számon tartják; azok
most se kitüntetéseket, se "superintendensi (püspöki)"
címet nem kapnak, se helyet nem igen változtathatnak.
Egy pár berlini papot megrótt az Oberkirchenrat azért,
mert a J stho-ügyben népgyűléseken fel mertek szólalni, sőt az Oberkirchenrat előzőleg a gyűléseken való
részvételtől is eltiltotta őket. Az egyházi hatóság mindent
az egyházi fegyelem szempontjából bírál el s hivatalnokokká akarja tenni a papokat, hogy pórázon vezethesse őket.
Azonban ennek az ügynek nem ezek az általános
vonatkozású részei a legfontosabbak. Nem azok, melyek
a nyilvánosság szemeláttára folynak le s melyeknek
megoldásán barát és ellenség dolgozik, mindegyik a
maga módja szerint. A tanszabadság kérdése első sorban nem egyházi és egyházjogi, hanem lelkiismereti
kérdés. Erre a tényre Rade marburgi tanár irányította

a figyelmet. A hitvallásokhoz, az egyház tanaihoz vagy
alapvető igazságaihoz való ragaszkodás a lelkiismeret
dolga. A lelkiismeret és nem külső tekintélyek,
kötelezés, vagy parancs - dönti el, hogy meddig szabad és lehet menni. Kötelességeinek nagy részében
szívesen enged a protestáns theologus külső befolyásoknak teret s sok mindenre lehet tekintettel. Vallásos
kérdésekben azonban protestáns talajon csak annak a
lelkiismeretnek van jogosultsága, mely 1521. április
28-án Lutherben szélalt meg: neque possum, nec uolo,'
Vallásos kérdésekben a protestáns lelkiismeret egyedül az
1 Visszavonni nem tudok
és nem is' akarok
tanácsos a lelkiismeret ellen cselekedni.

Ösvény.
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Istentől függ, számára az Isten az egyetlen szabály és
tekintély.
"Hogy a lelkiismeretünkre való hivatkozással elérünk-e valamit, az teljesen mellékes. Igaz, hogy keresztyének között ennek kellene a legmagasabb fornmnak
lenni. Aki nehéz összeütközések alkalmával szent komolysággal lelkiismeretére hivatkozik, azt tisztelettel békében
kellene hagyni. Hanem alapjában véve az, hogy az
emberek között békét és egyességet teremtsen, nem is
feladata a lelkiismeretnek.
A lelkiismeret a saját öntudattal való békességet nyujtja csupán, mert egységet
teremt Istennel s megszilárdít abban a meggyőződésben, hogy ezt a békességet az egész világ el nem veheti
tőlünk. "
Íme, ez a német egyház nehéz betegségére s krítikus állapotára az eszményi orvosság. A term-észettudomány és a theologiai tudomány haladása, a modern
társadalmi és szociális élet új feladatok elé állította az
egyházat. Akik a fennálló rendre és jogforrásokra hivatkoznak, azok kegyetlen kézzel épp a leghasznosabb
tagokat kénytelenek lemetszeni az egyház testéről.
A pusztulásra
szántak a haladás és az új igazság
nevében tiltakoznak s védekeznek az erőszakos eltávolítás ellen. A harc Jatho és Traub eltávolításával nem
ért véget. Ez a per a harcnak csak egy epizódja.
Utána a felek még elkeseredettebben
csaptak. össze s
tovább küzdenek. A liberális párt szélső elemeit nem
sikerült az egyházból kiszorítani:
Jatho és Traub a
disszidensek és monisták minden reménysége és csalogatása dacára megmaradtak egyházukban.
A harc végéről korai volna beszélni. Anémet
protestáns egyház nehéz helyzete máról holnapra meg
nem szűnik. Ott küzd benne a szekták felé hajló s
minden kultúrával ellentétben álló maradi közösségi
mozgalom az orthodoxiával, amely a másik kezével a
liberálizmus követelései ellen kénytelen védekezni. Ebben
a háborúságban csak az a vígasztaló minden küzdőre
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nézve, hogy lelkiismeretében mindegyiknek van egy
Wartburgja, melynek magányában békét élvezhet.
A műveltség általános emelkedése és az idő majd meghozza azt a kort is, mikor a különböző lelkiismeretek
szava harmóniába csendül. Addig azonban tart a mostani állapot. Az élet küzdelem s csak küzdve győzhet
a jobb!
Szimonidesz Lajos.
A SpruchkolIégium felállítására vonatkozó törvény megjelent: "Verh. der VI. ord. Generalsynode der ev. Landeskirche Preussens über das Kgesetz, betreffend das Verfahren
bei Beanstandung
der Lehre von Geistlichen" cím alatt.
A Jatho-ügy aktái: Aktenstűcke
vom FalI Jatho. Köln, P.
Neubner. 7 füzet. Az Oberkirchenrat álláspontjáról megírta az
egész ügy történetét: Dr. E. von Rohden: der Kölner Kirchenstreit cím alatt. Berlin, M. Warneck. Lásd még: Baumgarten,
O.: Bericht über den Verlauf des Jatho- Prozesses. - Berichterstattung über die Absetzung des Pfarrers Jatho. - Rade,
M: Jatho und Harnack. Ihr Briefwechsel (Tüb. Mohr) Zurhellen,
O.: Jathos Theologie und die religiöse Krisis der
Gegenwart (Tüb. Mohr.). - Geffcken, H.: Was lehrt uns der
Fall Jatho? (Köln, Neubner). - Kattan, Th: Wo stehen wir?
(Schleswig, Bergas). Herbers , Zum Fall Jatho (Duisburg). Delbrűck,
K.: Warum wurde Pastor Jatho sein es Amtes entsetzt? (Halle, Mühlmann.) - - A Traub-ügy aktái: Traub,
G: Meine Verteidigung gegen den Ev. Oberkirchenrat. (Bonn,
Georgi). - Deutscher Geechichis-Kalender
für 1912. 9. Heft
(Leipz. Meiner) - Traub : Staatschristentum oder Volkskirche.
(Jena.Diederichs.) - Schiele; F. M.: Was geht uns Pfarrer die
Verurteilung des Pfarrers Traub an? (Berlin, Prot. Schriftenbetrieb.) Kappstein,
Th.: Gegen den Zwang! (Berlin,
Maussner.) - Kraemer (Traub védője): Der FalI Traub. Kó'nig,
E.: Der Fall Traub. (Gütersloh, Bertelsmann.) Rade értekezése: Das Gewissen des ev. Theologen megjelent a Zeitschrift für Theol. u. Kirche 22. évf. 5. füzetében.
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II. Petröczy István és Révay Erzsébet
levelei.*
1.

Titulus,
Az én kedves Édes Felességemnek Révay Eörsébetnek adassék.
Édes Felességhem, Isten áldása legyen rajtad.
Haizler úr szolgája menvén föl felétek, bizonyos
alkalmatosságnak gondolván, egynehany szóval kivántam
irnom, Isten jó voltábul mégh élek. Édes Lölkem, Te
ha élsz-é, nem tudom, ha módod leszen benne és ha
ezen Haizler úr szolgája vissza jövőben betér hozzád,
kérlek, tudósíts, ha élsz-é és állapotod mint vagyon.
Többet irnék, de azon vagyok, bizonyos emberemet
küldhessem hozzád.
Ezzel Isten oltalmába ajánlak.
Igaz hű társad
Petröczy István.
II.
Az én édes szerelmea uramnak, Tekéntetes és Nghos
Petrőczy István uramnak ő kegyelmének adassék sze-

retettel.
Az Ösvény első számában közöltük II. Petrőczy István hiteles
Ugyanakkor igéretet tettünk, hogy közölni fogjuk feleségével,
bujdosó korában váltott leveleit. Petrőczy Thököly Imrevel (aki unokatestvére volt) bujdosott ki a zernyesti csata után 1690-ben. Az utolsó
levél 1699 aug. hóban kelt s Petrőczy csak II. Rákóczi Ferenc felkelese
hírére tért haza.
1

arcképét.

II.

PETRÖCZY

ISTVÁN

ÉS

RÉVAY

ERZSÉBET

LEVELEI

~93

Mint szerelmes uramnak, ajánlom kegyelmednek
igaz szeretetemet. Isten minden üdvösséges, szerenesés
jókkal áldja meg kgldet.
General Haizler úr szolgai által kegyelmed levelét,
hatodfél esztendő alatt edgyet igen kedvessen vettem.
Adná Isten, nem csak levelét, de személyében is kgldet
eő Fölségbe
hívségében üdvösséghes békességben láthassam szerencséssen. Hogy pedigh kegyelmed élete
. felől Isten engedett jó hírt hallanom, azon szívessen
örülök. Mi is, Istennek hála, élünk, de talán Edes Szívem csak azért tudakozza kegyelmed, hogy más Feleséghet veszen, kit én meg nem engedem, mert még
Isten engedelmébűl
kegyelmeddel akarnék kegyelmes
Urunk eö Fölséghe szárnyai alatt lakni, kit adgya Isten
szerencséssen édes Szívem. Kegyelmed levelébül azt is
értem, hogy magha emberét akarná kűldeni, kit én máskép nem kívánom, hanemha kegyelmes Urunk eő Fölséghe emberivel jő meg, nyilván, nem titkon. Irtam
Szklabinya várábul 27. Januarii Anno 1691
Kegyelmed igaz házastársa
valamigh Isten élteti
Révay Eörsébet.
IH.
Második válasz.
Mint szerelmes Uramnak ajánlom kegyelmednek
igaz szeretetemet. Isten minden üdvösséges jókkal áldgya
kegyelmedet.
Kegyelmed levelét Edes Szívem, kit küldött Generalis Haizler úr szolgájátul, ighen kedvessen vettem.
Adgya Isten Édes Szívem, nem csak levelét, de maghát
is személyében láthassam szerencséssen, üdvösséghes
békességhben, kegyelmes Urunk eő Fölséghe hívségében, kirül ezen bocsületes követ uram tul is hírt hallottam, hogy jó hírrel megyen békességli
dolgábul, kit
bizony vékony elmém szerint javallanám. Már egyszer
jönne jó békességhre ezen dologh, hogy együtt dicsér-
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egy más igaz szerétetben, kit adgya Isten szerencséssen édes Lölkem. Hogy
pedig Isten engedett kegyelmed egésséghe felől jó hírt
hallanom, azon szívesen örülök. Isten tovább is tartsa
kegyelmedet kedves jó egésségben s oltalmazza minden
gonosztul, hozza eő Fölségbe hívséghére, közinkbe. A mi
egészségünk dolgát illeti Edes Szívem Asszonyom Anyámmal edgyütt Istennek hála tűrhető egésségben vagyunk,
békével eő Fölséghe kegyelmes protectiója alatt, de
talán csak azért tudakozza kegyelmed, hogy hamarébb
megbházasodhassék
kegyelmed, kit én meg nem engedem, mert hiszem Istenemet, kegyelmedet láthatom eő
Fölséghe szárnyai alatt. Ezzel Isten oltalmába ajánlom
kegyelmedet, maradván, valamégb Isten éltet kegyelmednek
.
háazas tá rsa
Igaz

Révai Erzsébeth.
Értettem kegyelmed, bizonyos embert akarna hozzám küldeni, kit én másként nem kivánok, hanem ha
eő Fölségbe emberével jönne, nékem sok ellenséghim
lévén attyafiak között, kik is sok hamis hireket küldtenek felőlem, könnyen másra magyarázhatnák.
IV.
Mint szerelmes uramnak kegyelmednek ajánlom
igaz hivséghemet; előttünk levő új esztendőnek minden
részeit tedgye Isten szerencséssé idősséghessé kegyelmednek, hozza is békességhben közinkbe, szívessen kivánom.
Hogy már egyszer Isten eő szent Fölséghe engedte
kegyelmed felől édes szívem jó hírt hallanom, azon
szívessen örülök. Adja Isten édes szívem, hogy nem
csak hallással, de szemeimmel is láthassam kegyelmedet. Azonban Édes Lölköm, Csontos János uram mai
napon hozzám érkezvén, mondta eő kegyelme, hogy
Fejedelem Asszony eő Nagysága uj esztendő nap után
azon nap megh fogh indulni, hogy én is úgy készüljek,
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hogy eő Nagyságával elmehessek. Nekem pedig kegyelmedtül édes Szívem sem üzen et sem levél által nem
lévén semmi szabadsághom arra, nem tudom, hogy cselekedjem. Meg más az, későn esvén értésemre, eő Fölséghénél
sem rendelhettem dolgaimat, másként ha jó
rendbe hagyhattam volna dolgaimat, el nem mulattam
volna kegyelmed parancsolattját. Haizler úr által bűvön
tudósíthatott volna kegyelmed magha egésséghe és felül
irt dolgok felől, de talám elfeletkezett kegyelmed igaz
hív feleségéről, kit szivessen 2 bánnám. Felül irt dolgokrul édes Szívem, kérem úgy gondolkodgyék, hogy
jövendőben mind az ketten meg ne bányuk, mert könynyű az embernek maghát elhagyni, de nehéz hozzá
jutni, az mint kegyelmed maghánál is tehet példát.
Azonban halandó emberek lévén, kitül Isten oltalmaz,
Asszonyom Anyám eő kegyelme megh tanálna halni az
mígh oda járnék, mindenem nélkül el lennék; egyszer
eő Fölséghe kegyelmes szárnya alatt vén, én mód nélkül
el nem mehetek. Azonban ezeket Isten után Édes Lölkem kegyelmed bölcs itéletére hagyom ; úgy cselekedjék
velem, hogy véghe is jó lehessen kegyelmed szándékának. Asszonyom Anyám eő kegyelme ajánlja kegyelmednek Anyai szeretetét s kivánja, hogy Isten kegyelmedet hozza közinkbe ídvösséghes békességhbe. Ezzel
Isten oltalmába ajánlom kegyelmedet maradván migh
Isten éltet kegyelmednek igaz házastársa
Revai Eörsébet
Kelt Szklabinya

várában

25 xbris 1691.

V.
Az én kedves Édes Felességemnek,
betnek adassék.
Kedves Édes Felességhem. Ajánlván
temet kivánom. Isten sokáig éltessen.
1

Szívemből.

Revay Erséigaz szeréte-
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Édes Felességhenr, hogyannál jobb formában megindulhass, az Tractatus szerint küldettem volt föl szolgáimat, de szerencsétlen lén én hozzám embereim nem
bocsáttattak el, már nem tudom, ha Asszonyunkkal '
lejöhetsz-e, nem-e? Ugyan ha hozzá készülhettél, jobbnak
itélném, ha Asszonyunkkal eő nagyságával járhatnál.
Szály magadba Édes Szívem, mi gyönyörüségünkre
lehet
ennyire lenni egymástul haszontalan óhajtásokkal, epedünk. Bizony Anyánk Asszonynak sem lehet nehézségére, igaz, edgyetlen gyermeke vagy eő kegyelmének,
de bizony senki minket örökké való bujdosástul ne féltsen; hiszszük Istent, hamar időn meghszabadít eő szent
Fölséghe.
Ha ugyan Asszonyunkkal lejösz, köntösö'drül provideálj, mivel itt semmit nem kaphatni ; én számomra
is két köntösnek való szép szinü posztót ha hozz szerszámával edgyütt, kedvessen veszem, úgy fűszerszámot
is. Nem kétlem, Anyámasszony mindenekrül jó dispositiót tett. Hogy ha penigh némely helyes ratíókra nézve
Asszonyunkkal le nem jöhetnél, akkor várjad tovább
való tudósításornat ha az Tractatus stál, az mínt staini
is kell, szolgáimat felküldvén mindenekről tudósítlak.
Szabó István el ne maradjon, ha le tanálsz jőni. Anyám
Asszonynak ajánlom igaz köteles szolgálatomat, kérem,
ne búsuljon, hiszem Istent hamar időn meghörvendeztetik eő kegyelme. Ezzel Édes Szívem, kívánom,
hamar
láthassalak.
Pozserovicza, 12 10bris, 1691.
Igaz hű Társad
Petr6czy István.
1 Zrinyi Ilonával,
akit Thököly a zernyesti
német tisztekkel váltott ki rabságából.

csata

után

elfogott
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VI.
Az én szerelmes Uramnak, Tekintetes és Nghos
eő kegyelmének adassék.
Mint szerelmes Uramnak ajánlom kegyelmednek
igaz hívségemet. Isten ennek az új esztendőnek minden
részeit tedgye szerencséssé és boldoghgá kegyelmednek.
Kegyelmed levelét Edes Szivem mai napon ighen
kedvessen vettem, mellyben parancsolja, hogy kegyelmed után mennyek. En ugyan örömest mentem volna
kegyelmed parancsolattyára,
de az levelet Fejedelem
Asszony eő Ngha csak most adta kezemhez és igy
olly hamar hogy készülhettem volna ollyan hosszu utra,
elgondolhatja Kegyelmed. Kegyelmed levelében bíztat,
hogy már jó békességhre kél a dologh, nem tudom,
miért kell énnékem oda fáradnom, inkább kegyelmedet
ide várorn, nagyobb örömünk itt lészen, itt láttyuk egymást, hogy sem mint idegen földön. Hogy penigh azt
irja kegyelmed, mi gyönyörűségünkre
vagyon, hogy
egymást óhajt juk II ugy van Édes Szivem, nincsen
semmi gyönyörűségünkre,
de mit tehetünk róla, ha az
idő így hozta maghával, én nem vagyok annak oka s
nem tehetek róla; bizzunk Istenben mind a ketten, el
nem hagy s ezen dolghot jó békességhre fordítja. Ha
posztórul előbb tudtam volna, azt is most meghküldtem volna, de olly bamar megh nem vehettem; nem
tudom, mivel kedveskednem kegyelmednek, valami kevés
fejér ruhát küldtem, kérem vegye kedvessen tőlem s
viselye jó egészséghgel.
Asszonyom Anyám eő kegyelme kegyelmed köszöntését ighen kedvesen vette, viszont anyai szeretettel
köszönti eö kegyőlme kegyelmedet,
Istentől minden
idvösséghes szerenesés jókat kivánván kegyelmednek.
Ezzel Isten oltalmába ajánlom kegyelmedet, maradván
valamigh Isten éltet, kegyelmednek
Igaz hitves Társa
Kelt Podhragyárul,
15. Január 16~2.

Petrőczy István uramnak

Revay Eerzébet.
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VII.
Az én kedves Édes Felességemnek Révay Erzsébetnek adassék.
Édes Szívem, Isten áldása legyen rajtad. Megvallom, Édes Lölkem, noha bizonytalan vagyok benne,
Asszonyunkkal lejöhetsz-e, óhajtva s nagy örömmel
várlak. Asszonyunknak
szólló levelemben includálván
irtam néked is; nem tudom, ha veheted-e II Kérlek Édes
Szivem, költséget hozz magaddal; bárcsak tiz sák szép
fejér lisztet is hozhatnál, jó volna, mivel itt ighen szűk,
az német atyafiak tartoznak keturával. Asszonyunkkal
beszélj, többet most nem irok, kivánom, Isten hozza
szerencséssen .
Igaz H. Társod
Pozserovica, 14. decembris 169l.
Petröczy István
Ha különb lisztet nem kaphatnál, sóghor Pekri ur
Erdélyi jószágábul requirálván az lisztet kitelhetnék,
T róczban azt refundálhatnék.

VIlI.
Az én Kedves Felességhemnek, Révay Erzsébethnek adassék.
Isten áldjon megh Édes Felességhem. Essett értésemre, Asszonyunkkal eő Nghával le nem jöttél, te
tudod, ha károddal lett volna; nem bánom, jövendőben
enghem is nem okozhatsz. Tudom ugyan, az Fölséghes
udvarnak egyszeri kiad ott szavának stálni kell másszor
is, ha jobb alkalmatosság adatik s magad is jobban
készülhetsz hozzá, le fogsz jöhetra. Isten jóvoltábul jó
egésséghben vagyok, kivánván
felőletek is örvendetest
hallanom. Anyám asszonyomnak ajánlom sok szolgálatomat, kivánván, tanáljon ezen levelem szerenesés
órában. Pozseroviczon, 26 martiy 1692.
Igaz Társod
Petröczy István m. p.
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IX.
Az én Szerelmes Édes Uramnak, Tekintetes és Nghos
Petrőczy István uramnak eő kegyelmének adassék híven.
Mint szerelmes Uramnak kegyelmednek ajánlom
igaz hivségemet. Isten minden üdvösséghes sok szerenesés jókkal áldgya meg kegyelmedet.
Kegyelmed két rendbeli, egyikét 14. decembris,
másikat 26 martii Pozseroviczáról küt (=küldött) leveleit igen kedvessen vettem. Hogy kegyelmed Istennek
hála, jó egésségben van, azon szívessen örülök, kivánván Isten engedgye mindenkor kegyelmed egésséghe
felől jó hirt hallanom. Asszonyom Anyám eő kegyelme
velem együtt Istennek hála tűrhető egésséghben van.
Hogy pedig utóbbi levelében nem kívánja kárernmal
oda való menetelemet, nemcsak igen akarom és onnét
haszontalannak itélem, hogy mentsem magamat sok
szóval kegyelmed előtt, mivel az én sok méltó és igaz
mentségemet, helyes okait, minek előtte mentettem
volna magamat, által látta s meggondolhatta. Hanem
inkább azt kivánom szívessen, hogy ha Istennek tetszik, itt láthassuk egymást édes Hazánkban, jó békességhben, Eő Fölséghe szárnyai alatt, a kire én, mint
igaz házastársa kérem is kegyelmedet és noha én nem
javalhatok semmit is kegyelmednek, mindazonáltal
kegyelmedhez való igaz szeretetembül viseltetvén, ha
ugy tetszenék kegyelmednek és parantsolna (az ki
kegyelmed akarattján áll) nem kimélem semmi fáradhságimat. Asszonyom Anyám eő kegyelme kegyelmed
köszöntését kedvessen vette, viszont anyai szeretettel
köszönteti kegyelmedet, Istentül minden idvösséghes sok
szerenesés jókat kiván eő kegyelme kegyelmednek. Ezzel
Isten oltalmába ajánlom kegyelmedet Edes Szivem, maradván valamigh Isten éltet kegyelmednek igaz hites Társa
Költ Stubnya Hévizbül 21 May 1692.
Revai Eörsébet
A zayugróczi gróf Zay-könyvtárból közli

(HJ

Két szép énekünk

történetéhez.

Ev-angélikus népünknek úgy egyházi, mint magánéletében jelentékeny szerepet játszottak mindig az egyházi énekek. Még apáink is velök keltek, velük feküdtek, könyv nélkül való megtanulásukban lelték kedvüket. S ismertem még néhány öregebb embert, akik
sohasem vittek magokkal énekeskönyvet a templomba,
mert hát az nálok felesleges volt: az énekek legnagyobb részét könyv nélkül tudták.
A régi mostoha időkben, amikor még üldöztetést
kellett elszenvedniök vallásuk ért őseinknek, az egyházi
ének volt vígasztalójuk ; az adott lelküknek szárnyakat; az acélozta meg karjaikat a folyton körülöttük
leselkedő ellenség ellen való küzdelemre. Sőt az egyházi ének egyik leghatásosabb harci fegyvere volt a
protestáns népnek s általában a reformációnak, abban
a világraszóló nagy csatában, amelyet hajdan elveinek
diadaláért vívott. Mert igaz az, amit egy jeles egyházi
történetíró mond egyhelyütt, hogy "a reformáció mintegy beleénekelte magát a népek lelkébe". Gyönyörűséges szép énekei oda is utat törtek előtte, ahol talán
az egyszerűbb értelem nem is volt képes egyszerre felfogni s magáévá tenni magasztos elveit.
Énnekem kiskoromtól fogva egyik legkedvesebb
foglalkozásom az egyházi énekekkel való foglalkozás.
Drága édesanyámnak - akinek ugyancsak nem volt
szüksége arra, hogy magával a templomba énekeskönyvet vigyen - az énekek iránt való előszeretete
tápot adott Istentől belém oltott ezen hajlamomnak,
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vagy talán egyenesen felköltötre bennem azt, s még
ma is, őszülő fejjel, nem ismerek nagyobb élvezetet,
mint ha szép egyházi énekeink, sőt más felekezetek énekeinek tanulmányozásába
merülhetek
el s csendes
pihenő óráimban azokat zongorámon játszogathatom.
Egy külön világ, a köznapi portóI és verejtéktől
mentes világ tárul ilyenkor elmélkedő lelkem elé.
Milyen szép ott minden, milyen felemelő, milyen megnyúgtató!
Vallom, hogy a legbántóbb gondolatok is
elülnek s a legfájóbb érzések elcsitulnak egy igazi,
. Istentől ihletett kéz által pengetett hárfa hangjaira. Óh
miért is hanyagolja el a mai nemzedék a vígasztalásnak ezt az egyik legüdítőbb vizű forrását!?
Ez alkalommal abba a fenséges müterembe szeretném önöket elvezetni, ahol az egyházi ének készüL
Nagyon sok érdekes és megható apróságót
talál ezen
a területen az, aki az énekügygyel részletes en foglalkozik. Talán érdekeIni fogja az evangélikus közönséget, ha én most egy olyan jelenetet mondok el, amely
egyszerre két egyházi énekünk születésének körülményeit világítja meg.
Az egyik ének: az "Életem napjaiban" kezderű
ének, mely a dunántúli régi énekeskönyvben 357, szám
alatt foglaltatik. A másik ének pedig a "Mily nagy az
Úr kegyelmessége" kezdetü himnusz, énekkönyvünknek
ez az úgy tartalmilag, mint zeneileg is egyik legfenségesebb éneke.
Ezeknek az énekeknek a szerzője: Gellert Keresztély, akinek jóvoltából bírjuk és énekeljük egyebek
közt még a "Lelkem, testem, mindenem, sajátod, óh
Istenem!" "Jóvoltod, Isten, feljebb ér, mint a felhők
járása." "Serkenj föl szívem, nyílj meg szám," "Jézus
él, én is vele," "Ha Krisztus maga oltalma," "Valamim van, mindenem," "Mily gyarló az ember, míg él l"
"Foly az idő a sírhoz" kezdetü énekeink et. Ennek a
férfiúnak az életéből óhajtanék most egy pár jelenetet
elmondani, amelyek egyrészről bepillantást engednek
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ezen kíváló
énekszerzőnek lelkébe, másrészről pedig
kedves képét nyujtják a kegyes emberek életébe csodás
módon belenyúló
isteni gondviselésnek.

*
Gellert Keresztély több mint másfél évszázaddal
ezelőtt élt, 1715-1769 között. Atyja lelkész volt s
eleinte ő is erre a pályára készült. Mivel azonban
gyenge szervezetű ember volt, később megváltoztatta
szándékát, tanárrá lett s a lipcsei egyetemen mint a
költészet, szónoklat és erkölcstan tanára működött. Mint
ilyen azután ékes tollával gazdag s nagybecsű irodalmi
tevékenységet fejtett ki, tudományos cikkeivel s tanulságos erkölcsi elbeszéléseivel oktatva s mély vallásosságtói áthatott énekeivel építve s vígasztalva munkáinak folyton szaporodó olvasóit.
Költészete az elsők között biztosított neki helyet
a ném et irodalomban, s vallásos énekei ragyogó drágagyöngyei ma is s lesznek is mindig a mi evangélikus
énekeskönyveinknek.
Gellert nagyon jószívű
s bőven adakozó ember
lévén, szegény maradt egész életében. Samellett
beteges, gyenge ember volt, amely baját a megerőltető,
folytonos munka mellett növelte az is, hogy gyakran
rosszul fűtött szobában órákhosszat dolgozott.
Egy napon is ezen szavakkal
nyitott be hozzá
háziorvosa:
"Jaj de kegyetlen hideg van itt 1 Fűtení,
kedves tanár úr, fűteni 1 Hát már igazán egészen
tönkre akarja tenni magát? Okvetlenül jobban kell

fűteníe ... "
Gellert szomorúan elmosolyogta magát s így szólott: "Tudja, kedves doktor úr, az én fáskamrám s az
én tárcám szárazbetegségben szenvednek. No de legyen
csak nyugodt, majd lesz rá gondom."
Az orvos eközben Gellert íróasztala fölé hajolt s
meglátván ott egy frissen írt költeményt, kérdi: "Talán
valami új költemény?"
'\
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Gellert zavartan igent intett.
Az orvos felveszi a papirt s a jégvirágokkal sűrűn
berajzolt ablak felé lépve, elkezdi olvasni. S miután
elolvasta, elragadtatva mondja: "Remek! Igazi keresztyén ének ...
Engedje meg, kedves tanár úr, hogy
leírjam a nőm számára. Holnap visszahozom."
Aztán megtapogatva Gellertnek az üterét, elégületlenül mondotta: "Még mindég lassú az érverése! ...
A sok ülés önre nézve valóságos veszedelem. Önnek
okvetlenül többet kell mozognia. Lovagolnia kellene.
Okvetlenül egy hátaslovat kell beszereznie."
"Megint csak beszerezni! - felelt erre Gellert
fájdalmas mosolylyal. - Kedves doktor úr, nincsenek az
ön patikájában olcsóbb receptek? mert hát ez nem éppen
nagyon jókor jön."
Az orvos eltávozott. Gellert pedig tovább elmélkedett. Tegnap ilyenkor még harminc tallérja volt, de
ma már egy fillér sincs a birtokában. Fűtőkészlete is
legfeljebb ha egy hétig tart el. Bevételre meg nem volt
kilátása. Szomorú kilátás!
Hova lett azonban a tegnap még birtokában volt
~30 tallérja ?
A dolognak következő a magyarázata.
Lipcse város egy szűk utcájában állt egy kís
házikó, amelynek egy vagyonos, de zsugori ember volt
a tulajdonosa. Düledező kis viskó volt az egész, de
még meghozta a kamatját. . . Ebben a viskóban évek
óta egy szegény, istenfélő csizmadia lakott, feleségével
és hét gyermekével. A mindennapi kenyér nehéz gondja
volt állandó lakótársa
a szegény családnak, amely
gond a tél beálltával még inkább fokozódott. Nyáron,
mikor a gyerekek hiányosabb öltözékben is elvoltak s
nem kellett fűteni sem, a szegény család még csak
megvolt valahogy, de hát itt volt a tél s a háborús
időszak ; a jövedelem csekély s a házbér felrúgott már
30 tallérra, amely összeget sehogy sem tudta összeteremteni. A háziúr kidobatással fenyegetőzött.
Mitévő
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legyen? Hol vegye azt a nagy összeget? - volt az
aggodalmas kérdés, amely mázsás teherrel nehezedett
a szegény családfő lelkére. Az asszony felkereste a
háziurat ; kért, könyörgött egy kis haladékért ; de a
szívtelen ember nem tudott egyebet mondani, csak azt:
"Ha egy hét alatt nem fizetnek, kidob atom egész pereputtyostól !"
Múltak' a napok. Elmult egy nap, két nap; sehol
semmi kilátás egy kis segítségre. A gond ágyba döntötte a szegény apát. Nem volt már sem kenyér, sem
tűzifa a háznál. Szegény gyermekei éhesen dideregtek
31- hideg lakásban.
Anyjuknak majd hogy a szíve meg
nem hasadt a bánattól. Az apát azonban e nyomasztó
viszonyok között sem .hagyta Istenben való bizodalma
s betegen is folyton így vígasztalta
családját:
~,Ne
essetek kétségbe! Jó az Isten! O azt mondotta: Hívj
engemet segítségül a te nyomorúságodnak idején és én
megsegítlek tégedet! . . . Jertek azért, imádkozzunk ő
hozzá! . . ." S szállt a megkékült, reszkető ajkakról
az imádság, fel az ég felé, s minden elröppent szó
után mintha egyegy
fénysugár lopódzott volna be a
nehéz gondoktól beárnyékolt kis szobába,
mely azt
felderíté, felderítvén egyúttal a nehéz megpróbáltatás
terhe alatt roskadozo szíveket is. Az édesanya aztán
kézenfogta két nagyobb gyermekét s kiment velük a
külváros egyik piacára, hátha ott valami heverő forgácsrl} akadnának.
Eppen ebben az órában ment ki Gellert is orvosa
rendeletére sétálni s útja éppen azon a piacon vitt el.
A gyermekek keresgél ve ide-odafutkostak,
az asszony
pedig leült egy kőre s könnyezett. Gellert, aki szintén
jól ismerte a könnyeket, hiszen szülei házánál 13-an
voltak gyermekek, résztvevően közeledett a síró asszonyhoz s kérdezte, mi a baja. Az asszony elmondta nagy
szornorúságát,
hogy a félje beteg, hogy egy betévő
falat sincs a házuknál s hogya
kegyetlen háziúr
fenyegetőzik, hogy kidob atja őket az utcára.
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"Jó asszony - mondotta erre Gellert -, ne essék
kétségbe; jó az Isten és ha erősen hisz benne, meg
fogja látni az ő dicsőségét!"
S ezzel felszólította, az asszonyt, hogy kövesse. Egyenesen haza- ment; kivette szekrényéből a 30 tallért s odaadta az asszonynak. Mikor pedig az hálálkodni kezdett, félbeszakította eszavakkal:
"A jó Istennek köszönjék meg,
hogy meghallgatta imáj okat . . . A pénzzel azonban
ne menjen addig a háziúrhoz,
amíg nem üti a tizenegyet. "
Kevéssel tizenegy óra előtt aztán Gellett is útrakelt s felkereste az asszony házigazdáját. Az egészen
meg volt hatva a köztiszteletnek örvendő, előkelő vendég láttára.
"Kedves uram - szólította meg Gellert a meglepődött házigazdát -, öntől bizonyára sok jót lehet
tanulni, ön mindenesetre ismeri azt a nehéz tudományt,
hogy az Isten áldásával miként kell jót tenni ... "
A zsugori ember zavarba jött, mivel a lelkiismerete ennek éppen az ellenkezőjét mondotta neki, s a
híres tanárt ki tudja hova kívánta ; ez azonban továbbment a megkezdett úton s addig beszélt neki a jótevés
örömeiről, amig szíve fel nem melegedett.
Erre belép az az illető szegény asszony s már
messziről kiáltja: "Itt hozom a 30 tallérját; adja vissza
azt a levelet, amelyet a szegény uram Írt önnek, könyörögve, hogy ki ne dobasson a házából!"
Az öreg zsugorinak nem éppen a legjobbkor jött
ez az asszony; tűkön ült selkezdett híruezni-hámozni,
hogy hiszen nem volt éppen olyan sürgős a dolog,
nem gondolta ő azt komoly an ; most azonban hagyja
magára, mert - amint látja - vendége van.
Az asszonyból azonban kitört a keserűség: "Igen,
most azt mondja, de egy hét előtt máskép beszélt.
"A pénznek meg kell lenni, mert különben kidob atom
önöket!" De mi azért, ne féljen, nem átkoztuk önt;
sőt a férjem imádkozott is önért, hogy az Isten
Ösvény. I. évf.
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lágyítsa meg szívét a szegények iránt. Nem tudom mi
lett volna velünk, ha ez a jó úriember meg nem könyörül mírajtunk s nem ajándékoz meg ezzel a 30 tallérral ... "
A zsugori ember egész füléig elpirnlt. Le volt
győzve. Visszaadja az asszonynak a pénztekereset s
Gellerthez fordulva, meghatottan így szólott: "Nagyságos uram, Ön valóban nemcsak írni tud remekül, hanem
cselekedni is! Legyen olyan jó, kísérj en el, látogassuk
meg azt a szegény családot ... "
S a nyomorult, pár órával előbb elhagyatott viskót
az isteni és emberi könyörület derűs sugarai világították meg, jutalmául a szegény csizmadia Istenben
való megingathatatlan
bizodalmának. A lelkében újjá
lett háziúr számos jótéteményben részesíté azután a
szegény családot.

*
Folytatása Ís van azonban a dolognak.
A háziorvos távozóban betekintett Gellertnek a
fáskamrájába s úgy látszik, nem igen volt a látottakkal megelégedve, mert nagyon csóválta a fejét. Aztán
hazasietett, hogy nejének Gellert új költeményét elolvassa s leírja. Néhány perc mulva egy szegény asszony
kopogtat be hozzá: "Az Isten áldja meg, doktor úr,
jöjjön el gyorsan, mihozzánk, nagyon beteg az uram!
Gellert tanár úr küldött ide!"
"Gellert tanár úr ? Hát ismeri ön a tanár urat? ((
"Igen, ismerem - felelt az asszony -,
tegnap
minket meg is látogatott."
A szegény asszony tudniillik annak a szegény csízmadiának
volt a felesége, akinek Gellert előttevaló
napon a pénzét odaajándékozta.
II Ahá,
most már értem, hova lett a tanár úrnak
a 30 tallérja s miért fázik és nélkülöz ő!" - mondotta az orvos.
Az asszonyra leverőleg hatottak az orvos szavai,
amikor megtudta, hogy az ő jóságos jótevője magától
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vonta el a garast, hogy rajtok segítsen. Sopánkodni
kezdett, de az orvos félbeszakította: "Csak ne izgassa
magát, jó asszony, az ilyen embert nem hagyja el az
Isten iAz orvos az asszonynyal annak beteg urához ment
s orvosságot rendelvén neki, hazasietett. Az udvarán
egy urasági inas várta, kocsin.
"No, mi a baj P" - kérdi a szolgától.
"Uram, nagyságos N. N. úr tisztelteti a doktor
urat, hogy tessék gyorsan velem jönni, mert hirtelen
rosszul lett a nagyságos asszony."
Az orvos felült a kocsira s lóhalálában hajtattak
a megnevezett község felé. Útközben többször megállították őket a katonai őrszemek, mivel háborús idő
volt, akkor folyt t. i. a hétéves háború. Végre nagy
nehezen megérkezett rendeltetési helyére. Dolgát elvégezvén, a háziúr meghívta őt ebédre, de neje rosszulléte miatt a vendéglőbe, ahol éppen egy csomó katonatiszt is üldögélt.
Ebéd közben az orvost egy előkelőnek látszé
katonatiszt szólítja meg:
"Nemde, ön lipcsei?"
"Igen" - felelt az orvos.
"Ismeri Gellert tanárt, a híres költőt?"
JI Háziorvosa vagyok
s jóbarátom"
- felelt erre
az orvos.
"Úgy hallom, hogy betegeskedik" - szólt ismét
a katonatiszt.
"Sajnos, hogy úgy van - válaszolt az orvos. Eleget szidtam, hogy keveset mozog; ma reggel is azt
mondottam neki, hogy egy hátaslovat kellene beszerezni s azon minél gyakrabban kilovagolnia ... "
"No és megteszi ?" - kérdezte a katonatiszt.
"Hiszen talán nem is annyira az ő akaratán múlik
a dolog - volt a válasz -, hanem hát máson" - s
ujjaival úgy tett, mint mikor pénzt számlálnak, jelezvén,
hogy nincs pénz.
20*
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"Hát Gellert szegény P" - kérdezte résztvevően
a katonatiszt.
"Mint a templom egere - felelt az orvos -; de
hogyne volna szegény, amikor így tesz" - s erre
elmondja a szegény csizmadiacsaláddal történt esetét.
Erre a katonatiszt összecsapja a kezét s felkiált:
"No, az mégis borzasztó, hogy egy ilyen kiváló ember
nem bír elegendő tüzelőt venni! . . . Mutassa meg csak
kérem azt a költeményt, amelyről említést tett az
elébb. "
Az orvos átadta neki Gellert kéziratát, amelyről
a katonatiszt azt a szép éneket olvasta le:
"Éltem derűs szakában" 1
Volt részem boldogságban.

Az egész asztaltársaság meg volt hatva S az orvos
háziurának, aki most neje. betegsége folytán a megpróbáltatás iskoláját járta, könnyek lopóztak szemébe.
A katonatiszt pedig megkérte az orvost, hogy ezt az
éneket magának leírhassa.
S a háziúr hozzátevé : "És annak az embernek, aki ilyen szép énekeket ír, ilyen hideg télen még
fűtött szobája se legyen! No, de majd segítek én a
baion
l
"
aJon....
S mindjárt odakiáltott a közelben várakozó kocsisának: "Frjgyes, siess azonnal haza s rakjatok meg
fával néhány szekeret s vigyétek be Lipcsébe Gellert
tanár úrnak s mondjátok meg neki, hogy tiszteltetem,
legyen szíves ezt a fát elfogadni jutalmul azért a tegnap
írt szép költeményeért !"
Hangos tetszésnyilvánítás kísérte a földesúr szavát.
S délután Gellert udvarát telihordták fával
Távozás előtt az orvos odavont magáho egy
1 Szép fordítása megjelent a Luther-Társaság
ezen kiadványában:
"Hit, Remény, Szeretet". Irta : Béry Gyula. Budapest, 1901.
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katonatisztet s megtudakolta tőle, hogy ki az az előkelő katonatiszt, aki annyira érdeklődött Gellert iránt.
"Az: őfensége Henrik porosz főherceg" - volt
a felelet.
Mikor GeIlert meglátta udvarán a nagy rakás fát
s meghallotta, hogy az az ő tegnap írt költeményének
a tiszteletdíja, meglepetve csóválta a fejét, mert sehogy
sem tudta magának megmagyarázni a dolgot.
Amint magában tépelődik, kopogtatnak az ajtaján,
belép egy katonatiszt s jelenti, hogy öfensége Henrik
porosz főherceg tisztelteti s kérdezteti, mikor látogathatná meg a tanár urat.
"A főherceg engem meglátogatni! ll" - kiált fel
Gellert csodálkozva. - Itt valami tévedésnek kell fennforognia ... Mondja meg, kérem, őfenségének, hogy
én a legnagyobb szerenesém nek tartanám, ha én tehetném nála tiszteletemet . . ."
"Igen, igen mondotta erre a katonatiszt -,
őfensége a tanár urat óhajtja meglátogatni;
de ha
ön meg akarja őt előzni a látogatásban, szívesen odakísérem. "
Gellert felöltötte a legszebb ruháját s elindult a
főherceg látogatására.
Á főherceg, míkor hozzá belépett, barátságosan
nyujtotta feléje kezét. )JNagyon örülök - mondotta-,
hogy az: "Éltem derüs szakában" kezdetű szép éneknek
a szerzőjét magamnál üdvözölhetem. Foglaljon helyet,
édes tanár úr!"
Gellert nem tudott hova lenni a meglepetéstől.
Megint az ő tegnapi költeménye! Hogy tud erről a
főherceg II . . . De nem tartotta illőnek, hogy a dolog
felől kérdezősködjék,
különben is a főherceg segítségére jött zavarában.
"Úgy hallom mondotta -, hogy ön sokat
betegeskedik. S a kinézéséből is látom, hogy keveset
mozog. "
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"A hivatásom, Fenség, a sok tanulnivaló hozza
azt magával" - mondotta erre Gellert.
"Jó, jó - jegyezte meg a főherceg -, de hát
német népünk érdekében is kívánatos volna, hogy egészségére nagyobb gondot fordítson. Lovagolnia kellene,
kedves tanár úr 1"
"Az orvosom is mindig ezt hajtogatja - jegyezte
meg Gellert -, de hát nem mindenkinek van ahhoz
módja. "
"Persze - szólt erre a főherceg csipkedő hangon
- különösen ha az ember az utolsó 30 tallérját is
elajándékozza ... "
Gellert elértette a célzást s elpirult. A főherceg
pedig megragadta Gellertnek a kezét s meghatva így
szólott: "Távol legyen tőlem, nemesszívű barátom, hogy
én önnek szemrehányást tegyek olyan dolgokért, amik
az Isten áldását vonják le az ön fejére. Csak azt
engedje meg nekem, hogy én önnek nagyrabecsülésem
jeléül egy hátaslovat ajándékozzak sigérje meg, hogy
minél gyakrabban használni is fogja ... "
Gellert hálálkodni akart, de a meghatottságtól
elakadt a szava. A főherceg maga is nagyon meg volt
hatva s búcsúzáskor így szélott a derék tanárhoz:
"Kötelességem volt önnel szemben; a jó Isten áldja
meg önt, nemes barátom 1"
Gellertnek időre volt szüksége, hogy magát összeszedje. Hiszen a legközelebbi két nap alatt annyi rendkívüli dolog történt vele, hogy szinte belekábult. Mikor
lakására visszatért, látta, hogy udvarán a favágók
serényen aprózzák a fát, egy tisztiszolga meg egy szép
paripát sétáltat az udvaron, az Ő, a főherceg által neki
ajándékozott, lovát.
"Valóban csodák és jelek történnek még ma is 1"
- sóhajtott fel magában s szíve hálával telt el a jó
Isten iránt, akinek kezét látta működni legközelebbi
két napja eseményeiben. Leült aztán az íróasztalához
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s még aznap megírt egy szép éneket, énekeskönyveinknek egyik drágagyöngyét :
"Mily nagy az Úr kegyelmessége 1"1

*
Ezen szép ének szerzőjének: Gellert Keresztélynek,
1915-re esik születésének kétszázados évfordulója, azt
hiszem, méltó dolgot cselekednék a Luther-Társaság,
ha a nagy énekköltőről ez alkalommal, legalább egy
kis füzet alakjában, ő is megemlékeznék.
Paulik János.

1

Ford. Sántha Károly. Dunántúli É. K. 13.

Révay

Erzsébet.

Mai mellékletünk II. Petrőczy Istvánnét, szül Iiévay
Erzsébetet ábrázolja. Bemutatása éppen alkalomszerű,
amidőn levelezésök közlését
megkezdjük. A hatalmas,
tekintélyes Révay család sarjadéka, amelyből a híres
Révay Péter koronaőr s a szent korona történetének
egyik monografusa származott s amely ma is számos
emlékét őrzi a reformáció nagy müveltségtörténelmí
fellendülésének. A család jó korán az evang. egyházhoz
csatlakozott s híve maradt IIl. Károly koráig, amikor
Révay Míhály katholízált.
Révay Erzsébet a legerősebb
evangélikus
szellemű asszonyok közé tartozik,
aki
leányát is csak evangélikushoz akarta férjhez adni.
Bár körülötte
sorban megtántorodtak
az evang. családok, őszembeszállt
igérettel, fenyegetéssel,
szenvedéssel és hű maradt. Levelei erős hitről tesznek
bizonyságot; sőt egy vallásos költeménye is fennmaradt,
mely értékre nem mérkőzhetik ugyan rokonának, Petröczy Kata Szidóniának, énekeivel, vagy a kuruc költészet legszebb darabjaival, de azért figyelemreméltó
terméke a kor érzéseinek.
Sokat szenvedett, férjét
másfél évtizeden át nem látta; rokonaival is viaskodnia
kellett, nem csoda, ha lelke vallásos énekek írásában
keresett enyhülést.
A kép eredetije
a zay-ugróczi Zay-féle képtárban van. Révay Erzsébet alakjával különben részletesebben foglalkozik
a ;,Radvánszky
György két
mátkája" című dolgozat, a Protestáns Szemle 1910. évi
folyamában. Révay Erzsébet képe a Zay-képtárba
rokonság révén került. Báró Zay Péternek első és
harmadik felesége (Calisch Eleonóra és Calisch Lujza
Amália) unokája volt Révay Erzsébetnek.
Leányát,
Petrőczy Erzsébetet, ugyanis Calisch Fülöp báró vette el.
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IRODALOM.
Warum

ich evangelisch

wurde?

Bekenntnisse
eines früheren Katholiken. Mit einem Vorwort von D. Dr. H. Strack. E. Runge, Berlin-Lichterfelde
1912.
Ára 1 Mk.
Mi most a panaszkodás
korát éljük. Egyházunk
naprólnapra több tért veszít. Ha a porondra kimerészkedik,
vereség-et szenved. A hívekben a lelkesedés
fáklyájá csak pislog, a
ragaszkodás
kötelékei sok helyen meglazultak
s szakadoznak.
Mindenesetre
nagyon szomorú helyzet, de van rá reményünk,
hogy máskép lesz s az álom után ébredés következik.
Az elhalványult
eszmények újra kiragyognak
s lesznek, akik lelkesedni fognak értük.
Ilyen körülmények
között nagy öröm az, hogy az evangélikus egyház nem mindenütt
van a lethargia
és a tehetetlenség szomorú s sajnálatraméltó
állapotában,
hogy még vonzani tud s hogy vannak,
akik érette szakítanak
multjokkal,
öröklött hitükkel, mert az igazságot
a mi egyházunkban
vélik
megtalálni.
Ezt a vonzóerőt
mutatja
ez a könyv, mely az
ausztriai Los von Rom-mozgalom
egy kicsiny hajtása.
Tizenkét év alatt 54,151-en tértek Ausztriában hozzánk,
a róm. katholikusok
közül. Ezzel szemben egyházunk a "denevérhitűek"
révén s a katholikus egyház hatalmas propagandája
miatt ugyanazon idő alatt csak 11,738 lelket veszített. A tetemes nyereség
magyarázata
elsősorban
nemzetiségi
okokban
keresendő.
A katholicizmus
a németek rovására a cseheknek
fogta pártját. Prágában
30,000 németnek nem volt 1898-ban
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egy német papja se. Csehországban 719 német egyházban
562 cseh pap hivataloskodott. Ez a részrehajlás keservesen
megbosszulta magát. A Los von Rom-mozgalom nemzetiségi demonstráció akart lenni, azonban mégis vallásos megújhodás okává lett. Az emberek felismerték, hogya hiba nemcsak a személyekben, hanem az intézményekben rejlik. Meglátták az egyház rejtettebb hibáit is. Felfedezték az eszmény
és a valóság között rejlő tátongó űrt s igaz evangélikus módra
a bibliai eszmény mértékét
alkalmaztak a kath. egyház intézményeire s tanításaira is. Így jutottak lépésről lépésre közelebb lélekben is a mi egyházunkhoz. Ennek a könyvnek a
szerzöje is azt mondja el, hogyan győződött meg arról, hogy
a róm. kath. és a bibliai keresztyénség nem egy és ugyanaz
a dolog s hogyan találta meg az evangélikus egyházban a
kath. egyház hagyományai által eltorzított bibliai igazságot a
maga tisztaságában s az apostoli alapon nyugvó egyszerű, de
méltósággal teljes istentiszteletet. A ref. egyházban, amelybe
áttért, egy dolog hiányát azonban mégis érzi: a keresztet
ismét ott szeretné látni a templomokban. A könyv szerzője a
biblia nagy jelentőségéről tesz fontos vallomást. A bibliában
és a kath. egyház hibáiban rejlik a protestáns egyház hódító
ereje, ez a válasza arra a kérdésre, hogy mi indította őt az
áttérésre. Egyénileg igaz felelet. lehet s hihető is, hogy katholikus fül számára a reformáció kellemesebb hangzású a
protestálásnál. Azt azonban joggal különösnek találhat juk,
hogya könyv szerzője a protestáns egyházak egyes irányai
felett is pálcát tör s hogy ezt az előszó írója is egyoldalúan
kihasználja. A protestáns egyházak nem csupán a biblikus
egyszerűséget képviselik, hanem mint kultúrtényezők is meg
akarják állni helyüket a világban. A protestantizmus vallásos
missziója s kultúrfeladatai a haladással való lépésttartásra kényszerítik úgy a theologiai tudományt, mint az egyházat. Ennek megértése hiányzik a könyvböl, vagyis az csak alapos korrekturával lesz igazán hasznos olvasmány, bárha mint egyházunk vonzóerejéről tanuskodó dokumentum, magában véve is
igen érdekes könyv.
ö
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Még egyszer "Mária útjáról".
Kornél fölöttébb megütközött azon, hogy az
csalatkozhatatlan véleménye előtt meg nem hajoltam s tudományos alappal nem bíró theologizálását részint nevetségesnek, részint ártalmasnak ítéltem. Nemcsak ő maga támadt
reám, vakmeröre,
hanem alázatos jobbágyait is felvonultatta
ellenem, egyedül argumentumokat felejtett el csatasorba állítaní. Sem első, sem második cikkében egyetlen mondatot sem
tudott idézni cikkemböl, mely egyházunknak hitvallásával vagy
elismert klasszikus polemikusaink felfogásával ellenkeznék.
Követte egyes utcai lapok példáját, hamis vádat emel, rágalmaz, úgy gondolkodván, hogy inkább elhiszik a nagyhangú
állítást, semhogy utána járjanak.
Mennyire elhamarkodott vagy lelkiismeretlen volt Sztehló
ítélete, azt az Ösvény mai számával igazoljuk. Közöljük Szabolcska Mihály remek költeményét (Áhitat-Szeretet c. kötetébél) Krisztus anyjáról, Baksay Sándor gyönyörüséges elmélkedését Máriáról. Mind a kettő jóval magasabbra emeli s szebben méltatja Máriát, semhogy az én igénytelen cikkem nyomukba érhetne. Vagy talán ők is ösvénymutatók a katholicizmus felé?
Ha ezek meg nem győzik (vajjon észreveszi-e Sztehló
Kornél saját csodálatával elfoglalt szeme Szabolcska és Baksay
nevét ?), forduljon evang. egyházunk elismert s szinte kánoni
tekintélyre
emelt polemikusaihoz:
Tschackerthez
és főleg
Hasehez, akinek polemikája magyarul is megjelent s bárki
hozzáférhet. Hase külön fejezetet szentel Mária tiszteletének.
Kimutatja, hogy Luther annyira tisztelte, hogy a mennybemenetel kivételével összes ünnepeit megtartotta a reformáció
egyházában is; a Formula Concordiae pedig a régi egyházi
felfogást tette magáévá. "Csak korlátolt ember nézheti le ezen
nőtisztelet jelentöségét,
mely az erőszak és ököljog korában
kiöntötte a maga sugarait az egész emberi nemre, minden
egyesnek egy magasztos szende eszményképet tartva elébe s
mindenkit emlékeztetve, hogy minden nőben és minden anyában Máriának egy, habár halvány képmását tekintsék és tiszSztehló
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teljék, vagy legalább gyengéden tűrjók. A benne vetett hit
volt az asszonyi nem eszményítése, azért benne a nőnek két
legmagasztosabb alakját, a szűzet és anyát egyesülve gondolták ... " "Aki a tehetetlen gyermeket a jászolban tigy imádja,
mint teremtőjét és megváltóját, akinek szívét a tőr valóban
átjárta -, annak természetesen a költészet tárgyául kellett
. szolgálnia, amely. benne a legmagasztosabb anyai fájdalmat
dicsőítette." "k kevés számú történelmi nyom szerint Mári&
egyszerű tiszta gyermek volt a nép közül, aki szép anyai
örökséget: jószívűséget, elmésséget és Istenbe vetett bizalmat
hagyott elsőszülött fiára; gyermekkorát, miként Monika, de
annak keserűségei nélkül, a rossznak és aljasnak mérges lehelletétől megőrizve, de aztán később bámulattal tekintett magasztos
fiára és már a gyermeknek szavai az őszívét megindították. "
"Ha Máriából a kathol. hagyomány istennőt csinált, mert
a középkorra tényleg az volt s egyes körökre még ma is az,
mentségére mondhatjuk, hogya jelenben tulajdonkép mégis
csak a fiút tisztelik az anyában; Krisztus az, kit Máriának
neveznek, az iránta való szeretet öltözik ezen költészetbe s
Mária tisztelete a szeretet és szenvedés vallása."
"A protestáns népek a katholikus túlzás ellentéte miatt
az Úrnak anyjától egy ideig elidegenedtek. De mi nem ítéljük
el, hogy az Isten fia anyjában is tiszteltessék, mi tiszteljük őt úgy
bibliai egyszerűségében, valamint művészi dicsőítésében. Ez a
míveltség dolga és nem a hitvalláshoz ragaszkodó kegyességé."
Minden elfogulatlan ember, még a nem keresztyén is,
természetesnek találja, hogy az anyát a társadalomban külön
tisztelethely illeti meg. Az anya tisztelete a családi élet alapja
setisztelet
minden anyát megillet, mert fájdalmával, szenvedésével, gyermeke ápolásával és nevelésévei reá szolgált.
Még inkább megilleti e tisztelet azt az anyát, aki a világ
megváltóját hozta a világra és nevelte. Azt sohasem állítottam, hogy Mária tiszteletének üdvösségszerző ereje volna és
hozzá imádkozni kellene. Sztehló Kornél Máriától még azt a
tiszteletet is megtagadja, amit minden anyának meg kell adnunk. Természetes oka van. Aki Sztehló Kornél pápai felolvasását a nö társadalmi helyzetéről elolvasta (Evang. Lap
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HU3. 16-20. szám), nem fog csodálkozni, ha cikkem az ő
tétszéaét
nem nyerte meg. A reverzálisok okfejét ne az én
oikkemben nyomozza, mely az idealizmust igyekezett szol~álni, hanem abban, a vallásból minden érzelmi elemet s
i:lealizmust kirekesztő irányzatban, amelyet az Evang. Lap és
szerkesztője szolgál. Mi tiszteljük az
jogát is a véleményszabadsághoz, de tiltakozunk az ellen, hogy valakit, mert
cikke az egyházi felfogással megegyezik (nézze meg Sztehló
hitvallásainkat), pellengére állítson. Amidőn évek előtt, Stráner
Vilmos ~Quo ruitis ?" címü cikkében az egyházi hivatalos
felfogás álláspontjáról Sztehlót meg bírálta, szőrnyen kikelt a
gondolatszabadság megtámadása ellen. Ma már odáig jutott,
hogy azt- sem hajlandó megengedni, hogy valaki az egyház
felfogását tükrözze dolgozatában. "Vajjon Sztehló Kornél nevére keresztelkedtetek-e meg, avagy Sztehló Kornél halt-e meg
a keresztfán érettetek?"
Ami Sztehló Kornélnak azon tulajdonságát illeti, hogy
szereti saját érdemeit bámulni -, ebben a gyönyörűségében
nem akadályozom meg. A hanyatló kornak is szüksége van
sugárra. De ez önbámulásával maradjon a családi körben.
Emlegetésükkel legföljebb az avatatlanokat téveszti meg. Akik
öt ismerik, igazat adnak abban, hogy működésében
és közpályájaban
nem látni sem keresztyén, sem reformácíói
gondolat lüktetését. Ö egyik jellemző terméke a reneszánsz azon
szélső iráuyzatának,
amelynek alapelve a feltétlen egyéni érvényesülés. A többi: vélemény szabadság, evangélium, irodalom,
papi fizetés csak kölcsönkért díszletek a kor kelléktárából.
Ez is hozzá tartozik - igaz - nemzedékünk arcképéhez, de
bármily hangon énekeljen, bennünket nem áltathat el. A reformáció szellemétől áthatott keresztyénre ráismerünk az önmegtagadás érzéséről. Ez sugárzik szét egész valójából; valamely
felsőbb cél tudatos eszközének tartja s érzi magát. Sztehló
Kornél nyilvános egyéniségéből
épp ez a tulajdonság hiányzik.
Valószínű ugyan, hogy ez igazságos arcképet is személyeskedésnek nyilvánítja -, de ettől sem ijedünk meg. Feljogosítva
érezzük magunkat minden közpálya bírálatára, nem csupán
egyes művek megítélésére.
ö

SZEMLE.
Zsinati adalékok.
"
1

A zsinati képviselők választása véget ért. Mire e sorok
napvilágot 'látnak, a névsor teljes lesz; okt. 5-én iktatják be
az Egyetemes Gyámintézet új elnökét, Bognár Endrét, aki
hivatalból tagja a zsinatnak. Az Ösvény olvasói bizonyára
örömmel veszik tudomásul, hogya
theol. akadémia képviselője dr. Masznyik Endre lesz, a ki első ízben részesítette az
elhibázott zsinati munkálatot elvi alapon nyugvó bírálatban.
E bírálatot folytatni fogja az Ösvény hasábjain s hogy a
zsinat munkálkodásában teljes erejével résztvehessen, a folyó
akad. évre szabadságot kér.
Egyházi lapjainknak majd mindegyik száma fölvet egyegy eszmét, annak jeléül, hogy gondos tanulmányozás és mérlegelés alapján új javaslatot kell szerkeszteni. Mi most is megállunk azon véleményünk mellett, hogyamíg
az állam és
egyház viszonya valamely irányban nem rendeződik véglegesen az állami törvényhozásban,
zsinatunk sok tekintetben
hiábavaló munkát végez. Részünkrőllegeszményibbnek
tartjuk
a "szabad egyház a szabad államban" álláspontját és legszerencsétlenebbnek
azt az állapotot, mely az egyházállamosítás és a szabad egyház, szabad állam rendszerének fogyatkozásait egyiránt magában foglalja bármelyiknek előnyei nélkül.
Most pedig félelmesen közel vagyunk ehhez az állapothoz.
Erős vitákat fog szülni kétségtelenül a javaslatnak az a
szakasza, hogyapüspököt
s ker. felügyelőt 10 évenként
válaszszák. Azzal okolják meg, hogy az elöregedett vagy meg
nem felelő, elgyengült elnökségtél a kerület így szépszerével
megszabadulhat és új erőket, hivatottabbakat állíthat helyökre.
E miatt ugyan megmaradhatna a régi rend. Ezért a megokolásért ugyan kár volt megszerkeszteni ezt az új szakaszt.
A javaslat jelentőségét mi másban látjuk. A korlátozott időre
való választásban tisztább an s határozottabban kidomborodik
a püspöki s felügyelői hivatalnak megbízáson,
a közakarat
nyilvánulásán alapuló jelleme, a hivatalviselő felelőssége. Ez
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biztosítja az egyházi élet friss vérkeringését s az egyháznak
megadja a módot, hogy mindig azokat küldheti kormányrúdja
, mellé, akiknek tehetsége, jelleme a helyzet követelményeinek,
általában a közszükségnek megfelel. Mély filozófiai bölcseséggel s a meggyőződés erejével fejtegette e gondolatot báró
Prónay Dezső egyet. felügyelő 1906-ban Modorban, a pozsonyi
Luther-Társasági gyűlés utáni napon s az ő elvi alapon nyugvó
fejtegetése ezt az elvet az egyetemes felügyelő tisztére is
alkalmazta. Nyilatkozatával mintegy igazságot szolgáltatott
Zelenka Pálnak, aki az első zsinaton e javaslatával kisebbségben maradt.
A javaslattal szemben felhozzák, hogy 10 évenkénti választás megbénítaná a püspök függetlenségét, mert mintegy
reá utalná a szavazatok állandó őrzésére és megnyerésére.
Azonfelül az egyházi életnek kárára van, a békét minduntalan feldúlná a választási harc, mely 10 évenként a pártok
közt szinte fékezhetetlen erővel törne ki s a figyelmet az
egyház igazi feladatától, a lelkek építésétől elfordítaná. Kissé
különösnek tetszik, hogy éppen mikor az állam a vármegyei
közigazgatást kinevezett tisztviselökre bízza, a hatévenkinti
választás visszásságára hivatkozva, egyházunk akkor fordul
ehhez a rendszerhez. A dolgot elfogulatlanul vizsgálva, arra
jutunk, hogy e kétségtelenül demokratikus intézkedés oly
egyházszervezetbe illik bele, amely a szabad egyház és szabad
állam elvén épült fel, ahol a szabad öntevékenység, a felelősség eleven érzése az egyház fenntartó erői. A mi történelmi
fejlődésünkkel való szakítást jelent. Fent vázolt hibáit ez intézkedésnek csak úgy lehet elkerülni, ha a 10 évet 15-re emelik
fel és a törvény kimondja, hogy ideje leteltével senkit sem
lehet újra megválasztani. Nem érdektelen, hogya felelősségnek és a közbizalomnak szinte a szertelenségbe csapó kultászára eddig az unitárius egyház története szolgáltatta a legszebb példát. Szentábrahámi Mihály püspök a XVIII. században
évről-évre lemondott hivataláról s az összes espereseivel új
választásnak vetette magát alá Gyönyörű példája annak,
mennyire alárendeli az idealista kor szülötte saját személyét
annak az eszmének, amelyet szolgál. Mivel a kor iránya
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inkább az állandó és törvényileg biztosított állami segélyezés
felé .mutat, ezzel együtt jár a mi állami alkotmányunknak
nem a szabadság, hanem a rend eszménye felé való fejlődése, vagyis a választásnak életfogytig szóló érvénye. A gyakorlati érdek rend szerint erősehb az elvi szempontnál, különösen a mienkhez hasonló opportuuista korszakokban.
(Severus.)

Lelkészfizetési

alap.

Újabban mind többen hangoztatják egy egyetemes lelkészfizetési alap megteremtésének szükségét. Egyrészt az a gondolat teremtette meg, hogyegyházunknak
módjában legyen
olyan lelkészi állásokat is kellőleg javadalmazni - ha a közérdek kívánja -, amelyekhez az állam nem járul semmiféle
pótlékkal.
másrész előkészület volna ez az intézkedés arra a
biztosan bekövetkező időre, amidőn az állam az összes egyházak segélyezését megszünteti s az egész kongrua-, korpótlék teher a gyülekezetek vállaira nehezül. A gondoskodás
helyén való, azonban legyen szabad a fedezetre rámutatnunk.
Mivel a zsinat 120-130,000
koronába kerül, s egyházunk sok
jót nem remélhet tőle (hiszen nem a közóhaj hozta létre),
fordíts on a zsinat e költségből 100,000 koronát erre az alapra,
s azután széjjeimehet Isten nevében. Az évi gyarapodást pedig
nem agyülekezetekre
kellene kiróni, mert a gyülekezetek
anyagi ereje, terhe különböző. Vannak jómódú tagokból álló
gyülekezetek, amelyek szükségleteiket a mai napig önkéntes
adakozásból fedezik; s teherbírásukat pedig csupán a hívek
állami egyenes adójának összegéből lehetne megismerni. Ha
valahol, úgy itt van helye annak, hogy az erősebbek viseljék a, gyengébbek terhét. Először is meg kell állapítani bizonyos adóminimumot, mondjuk 20-25 koronát, amelyen alul
a hívek a lelkészfizetési alapot csupán önkéntes szeretetadományokkal gyarapítják.
Az állandó adózók azok volnának,
akiknek állami adója a 25 koronát meghaladja - és pedig
progressziv % szerint. Nagyobb jövedelem nagyobb terhet
viseljen. Akiknek egyházi adója a 20%-on alul van, a percentnek kétszeresét, akiknek 15%-on alul van, háromszorosát,
akiké lO%-on alul van négyszeresét fizessék. Hány falusi gyülekezet van, mely 70%-os egyházi adót is fizet különböző címeken. Es ezek a nehezen verítékező áldozók ugyanannyit fizessenek, mint a földi javak azon kíváltságosai, akik "önként" vetnek
az egyház ládájába egy-két forintot, mivelhogy egységes elvű
kötelező adózás nincsen? A bakonyszentlászlói zsellér annyit,
mint a budai egyház milliomos felügyelője?
(Palotai.)
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Az "Osvény".
Az "Ösvény" a Luther-Társaság új folyóirata a gondolkodó és a Krisztushoz igyekező keresztyének számára. Azokhoz szól, akik a föld göröngyei 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
mulattatva sem tévesztik szem elől, a folyóirat igazi célját;
,
\
részint eredetiek, részint fordítások, de feltétlenül költói értékkel bírók;
, b) hasonló irány ú elbeszélések a legkiválóbb hazai és
külföldi íróktól;
c) bibliai képek, épületes, de emellett tájékoztató, felvilágosító írásmagyarázatok.
d) fontos korkérdése~nek
bibliai alapon való megvitatása ; társadalmi s egyházi törekvéseknek az evangélium tükrében való feltüntetése i
e) kisebb irodalmi és történelmi cikkek egyházunk multjából, szép s élvezetes feldolgozásban;
f) a külföldi vallásos mozgalmak ismertetése;
g) a hazai egyházi élet azon jelenségeinek birálata s . ,
ismertetése,
amelyek elvi szempontból közérdeklődésre tarthatnak számot;
h) könyvismertetések; felsoroljuk gondos válogatás után
azon könyveket, amelyek a keresztyén léleknek terméke-

· nyítő olvasmányul szolgálhatnak, különös figyelmet fordítva a
hazai evangélikus irodalom termékeire.
Szóval, nevének megfelelően igazán "ösvény" akar lenni
a lelki ország s annak uralkodó fejedelme, Jézus felé. Amint
meg vau írva: "Én vagyok az út".
\ Képei hiteles történelmi képek s egyházi müemlékeink
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 műmellékletet 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 legelőkelöbb Írói már csoportosultak az új folyóirat köré.
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