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Az "Ösvény"-be szánt kéziratok a azerkesztöhöz, Kovács
Sándor theol. akad. tanárhoz (Pozsony, Kenvent-utca 13) küldendők. 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 megtéritése mellett.
Mivel 1912. évben csak egy számot adhattunk
ki,
az előfizetések ez alkalommal egyszerre öt _füzetre (1912 1,
és 1913 1-4. szám) küldendők be, vagyis kiki ö't koronát
küldjö'n, amelynek fejében a folyóiratot 1913. év végéig
kapja. 1914. év kezdetétől fogva az előfizetés négy számra
négy koronával történik.
A, cikkek, közlemények
és képek az "Ösvény" és a
sserzök tulajdona lévén, azoknak engedély nélküli felhasználása ellen tiltakozunk.
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A "Könyves Kálmán" magyar múkiadó részvénytársaság, Budapest,
VI.,Nagymezö-utca 37-39, előfizetési felhívást bocsát ki az ÖSVÉNY szerkesztősége útj án a következő -'műre:
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A felsorolt mű ára 78 kor, Fizetendő:

16 egymásutáD következő havi részletben,
a szállítástói fogva a "Könyves Kálmán" magyar miíkiadó részvénytársaság pénztáránál Budapesten. A részletek be nem tartása az egész
számla összegét azonnal esedékessé teszi.

Az első részlet aszállításkor utánvétetik.
A fenti feltételek alapjan ezennel megrendel em az ezen íven
művet 78 koronáért, mely összeg 5 koronás

felsorolt

havi részletekben
----------------------------tól
fogva Budapesten, a ••Könyves Kálmán" magyar
műkiadó részvénytársaság pénztáránál fizetendő. Két részlet elmulasztása az egész
megrendelési összeget esedékessé teszi s ezen esetben az egész vételárat, illetőleg
annak hátralékát azonnallefizetni tartozom. Eltsmeeem, hogy az árúk tulajdonjoga
az eladó céget illeti, s én mindaddig. míg a vételár lefizetve nincs, azokat sértetlen
állapotban tartozom megőrizni.
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bölcsek. Benczúr Gyula új képe a budapesti
evang. templomban.

fasori

Esti ének.
Megint egy nap elmulóban,
Borulóban
Napsugaras szép egünk ...
Elrémítne a sötétség,
Fájó kétség Ha nem volnál Te velünk!
Óh de minden sötétségben,
Bús kétségben
A te szemed ragyog ránk,
S alkonyatkor úgy, mint reggel
Kegyelmeddel
Te velünk vagy jó Atyánk!
Tudjuk, minden pillanatban
Szakadatlan
Árad ránk szereteted.
Áldó sugári a napnak
Tőled kapnak
.••
Világot és meleget.
Te költesz fel minket reggel,
Hogy új kedvvel
Járjuk tovább az útunk,
Melyen egykor éltünk végén
Csendben, békén
Szent országodba jutunk.
Ös vény. I. évf.
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IsAMPÉRTH

GÉZA:

ESTI

ÉNEK

S este, mikor nyugovóra
Üt az óra,
Te oltod ki a napot.
Erdeínkre, mezeinkre
Álmot hintve
Te küldöd el angyalod.
~gy féreg is el nem múlhat,
Le nem hull hat
Egy levél, mit ne látnál.
Lelkes fiaidra, miránk,
Égi Atyánk
'
Óh hát hogyne vigy áznál !
Nyugton hajtjuk le fejünket,
Véd bennünket
Irgalmad és kegyelmed.
Ébren, alva, nappal, éjjel
Szent reménynyel
Hiszünk, bízunk Tebenned.

Lampérth Géza.

J őjjön el a te országod!
írta Dods Má"k D. D.·)

Gyakran találkozunk az Írásban, kiváltképen Jézus
hasonlataiban, olyan helyekkel, ahol valamely szellemi
tény vagy égi intézmény ismert földi jelenséggel van
azonosítva s vele közös névvel elnevezve. Ezeket a
hasonlatokat mi rendszerint jól választott magyarázási,
értelmezési médnak tekintjük olyanformán, hogy a földi
látható tünemény a lényeges valóság, az égi pedig'
többé-kevésbbé hasonlít hozzá. Míkorpl. Jézus Isten országáról beszél, mi azt gondoljuk, hogy ez csak beszédforma, mely azt akarja kifejezni, hogy Istennek fölöttünk uralkodó kormányzása némi tekintetben hasonlít
a földi király uralkodásához. Ez a felfogás téves; mert
az igazság az, hogy egyetlen egy ország, egy uralkodás létezik valósággal: az istené; minden más uralom
csak annyiban bír létjogosultsággal, amennyiben az
övéhez hasonlít, amennyiben az égi eszmét meg tudja
valósítani vagy közelíteni.
"Az Úr az egyedül való király ; címét, méltóságát
nem kölcsönözte földi hatalmasságtól; sőt minden földi
szabály, törvény, igazság, minden rendtartás a w-aga
büntetésével, kegyelmével, méltós~ával, félelmével Otőle,
az O országából származik. Ugy, hogy »Istennek
országa" nem képleges, hanem szószerű kifejezés, a
*) Mutató a szerzőnek, az angol egyházi irodalom e kiváló nagyságának "Az imádság, mely imádkozni tanít" (The prayer that teaches
to pray) űim~ művéből, mely az angol protestánsség egyik legkedvesebb
könyve. Az Osvény a külföldi vallásos irodalom jeleseit időnként jellemző szemelvényekben fogja ismertetni. Dods-szal kezdjük a sort. Szerk.
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földi királyság ellenben csak ennek visszfénye, árnyéka."
(Colleridge. Lásd Dean French : "Notes on the parables" 14. oldal.) Isten uralkodik egyedül, minden más
uralom csak az O kegyelméből való.
A töldi királyok legtökéletesebb eszményképe
Dávid. Ő nemcsak uralkodott Isten akarata szerint a
maga országa felett, hanem egyúttal örök időkre tanít
uralkodni. Az Írás ezeket a szavakat adja ajkaira,
melyekben az igazi uralkodás eszméjét örökíti meg:
"Ezek Dávidnak utolsó beszédei, Dávidnak, Isai
fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték. Jákób Istenének fölkent je és Izrael dalainak kedvence. Az Úrnak Lelke szólott énbennem és
az ő beszéde az én nyelvem által. Izraelnek Istene szólott,
Izraelnek kősziklája mondá nekem: Aki iqaeeaqosam. uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik:
Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő,
mint a felhőtlen reggel,' napsugártól, esőtől sarjadzik a
fu a földből." (II. Sám. 23, 1-4.)

Van-é közöttiink valaki, aki ne várná többé-kevésbbé öntudatosan azt az időt, amidőn a dolgok rendje
tökéletesebbé lesz annál, aminőnek most látjuk ? Vajjon
ki elégedett a jelen való világgal, melyben a gonosz
annyira otthon érzi magát sajó
hontalanuI bolyongó
idegen? Vagy ha talán elégedett a mai állapotokkal,
nem azért van-e csupán, mert tudja, hogy ez ideigvaló,
elmúló s következik utána egy sokkal tökéletesebb s
örökkétartó világrend? Nem fordul-e meg elménkben
olykor-olykor az a kegyes óhaj, hogy Istennek még
teljesebben ki kellene magát nyilatkoztatnia, hogy az
emberek színröl színre lássák az ő világkormányzatának
titkait, láthatatlan törvényeinek üdvös hatását, talán így
jobban sietnének törvényeinek engedelmeskedni? r
Azonban gondoljuk meg, hogy nem a kijelentés
fogyatékosságában van a hiba, hiszen a Krisztus megismertette velünk Istent, még pedig úgy, mint ör
való királyt, akinek országa létezik s abban van

'-

JÖJJÖN

ilL

A TE

ORSZ1GOD

325

mindenki számára, aki a megjelentett feltételeknek eleget tesz; a hiba azokban keresendő, akik nem kívánnak országának polgáraivá lenni. Ha valaki megismerte
az Istent a Krisztus által, az megismerte az ő országát
is; az ilyen ember nem új kijelentést vár, hanem a
meglevőt akarja terjeszteni; az ilyen szívének teljességéből könyörög: "Mi mennyei édes Atyánk, jöjjön el
a te országod"!

De hogy ezt komolyan kérhesstík, nézzük meg
mit jelentenek e szavak.
Mint minden országnak, úgy Isten országának is
első és fő tulajdonsága a közösség; az emberek szervezett társaságának egyesülése arra a célra, hogy mindenki engedelmeskedik egy élő főnek. Isten országa
abban különbözik minden más birodalomtól, hogy annak
feje és királya a magasságos Isten. Ez országnak tagja
lehet minden ember, aki Istennek akar engedelmeskedni
s az ő kormányzó hatalma alatt kíván élni. Születési
előjogánál fogva senki sem lehet polgára, hanem a polgárjogot kinek-kinek magának kell megszerezni, még
pedig az újjászületés által; ez lényeges és elmaradhatatlan feltétel. Mint Jézus mondja Nikodémusnak : "Ra
közelebbröl,

valaki újonnan nem születik,
országát" (Ján. 3: 3.).

nem láthatja

Istennek

A természeti vagy testi születés, a természetnek
és testnek előjogait adja birtokunkba; bevezet az időben megjelenő élvezetek és gyönyörűségek honába; 'söt
Isten országának külső, időbeli előnyeit is megismerteti
velünk, de magában hordja a megsemmisülésnek, a
halálnak csiráit. A lelki születés ellenben kezünkbe adja
ennek az országnak belső, szellemi, örökkétartó kincseit. Isten országa nem ételben vagy italban áll, melyet
az ember a külvilágból vesz magához; Isten országa
mibennünk van, mint Jézus mondja a farizeusoknak
(Luk. 17 : 21.). Éppen azért nem kívülről, hanem belülről kezdődik s nem külső körtilményeink, életvíszonyaink, hanem lelkünk állapota szerint változik. Az újjá-
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születés nem más, mint akaratunk önkéntes átengedése.
összeolvasztása Istennek akaratával, lelkünk hódolatteljes
meghajlása, alázatos engedelmessége a mennyei király
előtt életünknek minden vonatkozásában. Minthogy életműködésünk ekként a külvilágtól független indítóerővel
jut kapcsolatba, ez az erő lassankint megváltoztatja
egész természetünket.
Azért is nevezzük születésnek,
mert itt új élet kezdődik, élet, melynek végén nincsen
ott a borzasztó halál; születés azért, mert ezután lelkileg
egészen másokká leszünk, mint voltunk. Eddig Isten
nekünk is a természet kérlelhetlen Istene volt, most
pedig lelkünknek jóságos, kegyelmes Atyja. Mily mérhetlen távolság régi és új életünk között!
Ha Isten Atyánkká
lett, mi gyermekeivé leszünk
s egyben országának polgáraivá. Bár ez az átalakulási
folyamat bent lelkünkben megy végbe, azért lassankint
kívülről is észrevehetövé válik. Ö nem testünk mozdulatán, szemünk forgatásán, nem, hanem egész lényünkön, elménk gondolatán, szívünk érzelmén, akaratunk
irányán, kezünk cselekedetén. Mert ha Istennek országa
egyszer bennünk van, külső kifejezést is keres magának. Aki arra a tökélyre felemelkedett, másokat is akar
maga mellett látni. Amint nincs olyan földi ország,
amely ne akarjon terjeszkedni, más országokra hatással, befolyással lenni - hiszen a nagyság és erő természete a hóditás .._- éppen úgy Isten országának is
lényege a növekedés, a vele érintkező világnak átalakítása, meghódítása. "Hasonlatos a mennyeknek országa
a kovászhoz, melyet vévén az asszony, három méree
lisztbe elegyíti, mígnem az egész megkele" (Mát. 13 : 33.).
Növekedik tehát ez az ország míndaddig, míg a földön,
az emberi társadalomban minden teret be nem tölt, amíg
a világ új éggé és új földdé nem változik áto
Igaz ugyan, hogy az új égre és új földre még
sokáig kell várakoznunk, ha csak ilyen lassú léptekben
haladunk felé, mint a keresztyénség 1900 esztendő óta.
Valóban majd csak akkor valósul meg, ha annak királya
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dicsőségének fényében és hatalmában jelenik meg közöttünk, hogy ítéletet tegyen elevenek és' holtak fölött.
Az Úr dicsőségének ezt a leírhatlan megnyilatkozását
pedig a földön kell várnunk. Mert bár neve után úgy
tetszik, mintha rendeltetési helye és légköre a mennyország volna, holott neve csak azt akarja jelezni, hogy
eredete és jellege az égből való. A mi földünk számára, amelyen küzdünk, szenvedünk, a mi földi életünk számára keressük az áldást és békességet, amikor
így imádkozunk:
Uram, jöjjön el a te országod.
Tudjuk, hogy ennek az országnak itt kellene lenni,
de azt is látjuk -- fájdalommal -, hogy még nincs
itt; a mi kötelességünk, hogy eljöveteléért dolgozzunk.
Nem várhatjuk, hogy a halál segítsen hozzá közelebb;
itt a halál nem segíthet, egyedül az Úr Jézus Krisztus
lelke. Ha egyszer úgy érezzük, hogy ez ország küssöbén állunk, meg kell ragadnunk minden rendelkezésünkre álló eszközt, hogy ajtaját felnyissuk úgy a
magunk, mínt embertársaink számára. Imádkoznunk és
dolgoznunk kell, hogy annak az országnak áldást hozó
törvényei, szabályai eljussanak mínden emberi intézménybe, kormányzatba
egészen a földnek végső határáig. Ez az imádság tehát minden részletében a földről, a földért hangzik el. Amit mi ebben a kérdésben
kifejezünk, nem más, mint annak óhajtása, hogy a dolgok mennyei rendje legyen uralkodóvá e földön is s az
égi kírály parancsának hódolattal engedelmeskedjék a
földnek népe.
És vajjon mit gondoltok, lehetetlen dolog volna
ez? Elképzelhetlen állapot lenne az, ha minden ember
szívében az Isten törvénye verne uralmat? Nem az
volna-e a természetes állapot éppen, hogya világ egész
alkotmányát, az emberi élet minden vonatkozását, családi, társadalmi,
politikai berendezéseivel együtt az
Istennek Lelke hassa át, hogy az a Lélek, mely egy-'
kor a "vizek felett lebegett" csupán, lebegjen az egész
emberiség felett s égi tüze adjon neki halhatatlan éle-
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tet. Ehhez nem szükséges, hogy átalakuljanak a kormányzati formák, de az igen, hogy a kormányzók lelke
megváltozzék ; nem szükséges abbahagyni a foglalkozásokat, felcserélni az életviszonyokat, de az nélkülözhetlen, hogy a dolgozó emberek újjászülessenek.
Hogy miként lehet ezt elérni. megmutatta Krisztus,
mikor a földön járt, hogy Isten országánk alapját megvesse. Akkor jött el, mikor egy földi birodalom, Róma,
hatalmának, nagyságának és dicsőségének olyan magaslatán állott, amilyet sem előtte, sem utána egy birodalom sem ért el. Kormányzása
emberileg tökéletes,
politikája utólérhetlen, törvényeinek rendszerét ma is
őrzi minden művelt, jól rendezett állam. Es Jézus egy
parányi ország útbaejtésével
ide jő, hogy a maga országát megalapítsa. Zajtalanul, minden feltűnés kerülésével. Nem hallatszik vezérek parancsszava, népek üdvrivalgása; jött, hogyannál
a nagy, erős birodalomnál
még nagyobb, még erősebb országot alapítson, hogy
vele azt a másikat megdöntse, összeroppantsa. Ki gondolta volna még akkor, hogy az igénytelen názárethi
ezt megcselekszi. Pedig ímé megtette.
Miben állott világhódító ereje? A legtöbb birodalom
igazságtalansággal,
erőszakkal, fegyverrel nyeri hatalmát; ez igazsággal,
szelídséggel, kegyelemmel. Egy
győzelmes hadvezér sem szólott így katonáinak: "Kösd
derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet ;
és ékességedben halad;j diadallal az igazságért, szelídségért és jóságért ! (Zsolt. 45: 4.) Ő így szélott és
győzedelmeskedett. A győzők némelykor jót is tesznek,
helyre akarván hozni mintegy a dúló háborúk borzalmas
rombolásait. Az elnyomottat igyekeznek felemelni, a
durvaságot szeIídíteni, a leigázott népet műveltséghez
juttatni. De a mi királyunk dicsősége abban áll, hogy
ő azért győz le bennünket,
hogy még magasabbra
emeljen. Nem azért keresett fel, mert gazdagságunk,
ügyességünk, erőnk híre felkeltette nagyravágyását
és
irígységét, hanem mert a nyomorultak jaja, a szegé-
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nyek sóhaja, a foglyok kiáltása füléhez jutott. Látta,
hogy kormányoznak
bennünket, de nem igazsággal;
uralkodnak felettünk, de nem szeretettel ; dolgoztatnak
velünk, de nem reménységgel; kenyeret adnak. de nem
békességgel.
Testet öltött magára, hasonlatossá lett
hozzánk, hogy királyunk lehessen s az
kormányzata
alatt megtaláljuk a teljes boldogságot; megalázta magát, hogy minket felmagasztaljon.
Portestbe öltözött,
hogy mi királyi palástját viselhessük; sírunkba feküdt,
hogy mi trónjára ülhessünk ; lelkének keserűségével
boldogságot, engedelmességévei
uralmat szerzett számunkra. Ennyi áldozatért nincs-e joga uralkodni felettünk?
Ha valamely kormány erős alapokon áll, könnyen
halad előre, néha egészen függetlenül a koroná tól , de
birodalmat alapítani csakis királyi tulajdonságokkal bíró
ember képes. Ilyen volt Isten országának
alapítója.
Ő azokat az embereket, akik minden szabadságnyűgöző
tekintélyt megvetettek, engedelmes, alázatos szolgákká
változtatja; azokat, akik nem hajlottak parancsszóra,
nem ismertek sem isteni, sem emberi törvényt, isteni
erejével átalakítja, hogy előtte, mint király előtt, meghajoljanak s érette örömmel áldozzák életüket; azokat,
akik egymást gyűlölték, gyalázták, bántalmazták, egy
társaságba
gyűjti, oly bensőséges kapocscsal szoritva
őket együvé, hogy minden javaikat,
sőt életüket is
készek egymásért, a köz nek boldogságáért
feláldozni;
azokat a gyenge, akaratnélküli. ingatag jellemek et, akik
gyáván megfutnak az ellenség kiáltására, oly rendíthetlen
oszlopokká erősíti, hogy többé meg nem ingathatja őket
ellenség csábítása, fenyegetése, vesztegetése, nem még
legembertelenebb kínzása sem. Azokat, akik nem valának "egy nép és nemzetség", egy nemzetséggé, Istennek
népévé, országának örökös tagjaivá változtatja. Embereket, akik önző, feslett, gonosz életet éltek, bevezette
a szentség tiszta légkörébe, ahol előtte, mint király
előtt leborultak, lábait drága kenettel öntözték s ami
ő
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fő, szigorú parancsaival összhangba hozták bűnös életüket.
Mindezt a nagy átalakulást egyedül az iránta való
szeretetnek hatalma végezte. Ennek erejével meg tudtak
küzdeni önmagukkal, bűnös vágy aikk al , kívülröl támadó
ellenségeikkel s életüket fárasztó, véráldozatos szolgálatban töltötték el pusztán
érette. Kell-e több
bizonyíték az ő országának valósága, győzhetI en ereje,
mindent bíró hatalma mellett ? Nem az ő kormányzatának utólérhetlen bölcseségét, felüJmúlhatlan tökéletességét mutatja-e, hogy ő maga itt hagyja a földet, visszaszáll mennyei dicsőségébe s országa még sem dől meg,
sőt inkább növekedik, keblében neveli időről időre a
bátor hithősöket, a hűséges katonákat, az alázatos polgárokat, akik lelkükben hordják s amerre járnak, terjesztik az Isten törvényét és akaratát. Mindez nem azt
mutatja-e, hogy ö király most is, bár nem látható, országa valóság. jóllehet nem e világbó] való.
Isteni eredetén, alapításának rendkívü li körülményein, csodálatos terjedésén kívül vannak ez országnak
még más olyan tulajdonai is, melyek elsöségét,
kívánatos voltát s a boldogság megszerzésére
egyedüli
alkalmatosságát bizonyítják. Ilyen mindjárt egyetemessége. Találkozóhelye ez minden embernek, mert képes
mindenkit faj- és nemzetiségi különbség
nélkül egy
társaságba tömöríteni. Hiszen igaz, hogy földi országok
alapítóinál és királyainál sem hiányzik az egyetemesség'
g'ondolata. Az
dicsvágyuk is az, hogy országukat
mindenki számára hozzáférhetővé tegyék; gondoskodnak
földrajzi, kereskedelmi, ipari, müvészeti,
irodalmi gócpontokról, ahonnan könnyen elérhessenek mindenüvé,
viszont ahova természetes hajlama és érdeke szerint
mindenki vonzódjék. De, amint a tapasztalat mutatja,
a világot nem képes állandóan összetartani az érdek.
Tudnak ugyan ezzel is bizonyos ideig együttdolgozni,
de az ilyen munka felett állandóan ott függ a damoklesi kard, hogy az érdekek össze is ütközhetnek; ha
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pedig összeütköznek, egy óra alatt tíz év munkáját is
megsemmisíthetik. Kívül van itt és nem belül a kötelék, e miatt nem lehet állandó.
Abban az országban, melyet Jézus alapított, belső,
lelki a közösség, me ly nem ismer különbséget érdek és
érdek között, nép és nemzet között ; itt nincs sem zsidó,
sem görög, nincs szolga vagy szabados, nincs férfi vagy
nő, mert mindnyájan egyek a Jézus Krisztusban, aki
minden mindenekben. Itt mindenki egy királynak hódol,
egy jogot élvez, mert mindenkit egy lélek lelkesít, a
szeretetnek lelke, Ez az egyetlen kötelék s mégis elég
ahhoz, hogy a világot egy családban egyesítse, Akik
ide belépnek, azok hasonlókká lesznek egymáshoz gon
dolatban, érzelemben, reménységben s ez nyomja jellemükre azt a maradandó, eltörölhetlen bélyeget, mely az
"egy család" tagjainak ismertető jele. Ebben az országban közösségbe lépünk nemcsak egymással, hanem az
egy Urral, egy Istennel, "akiben élünk, vagytmk és
moequnk 1" Ennek a boldogságadó állapotnak pedig itt
a földön kell elkezdödnie, mert az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ezért kell buzgón imádkoznunk: Uram, jöjjön el a te országod!
Kétségtelen igazság, hogy a földi országok is azért
alakulnak, hogyapolgároknak
megőrizzék, megszerézzék embert megillető szabadságukat, bieionsdqukat és
jólétüket. Ó de mily tökéletlenül tudják ezt teljesíteni;
a legjobb akarat, a leggondosabb kormányzás mellett
is mennyi a hiány, a fogyatékosság minden téren. lstenországa nyujthat egyedül teljes szabadságot, biztonságot
és jólétet. Az az igazi szabadság, amikor az Isten fia,
tesz szabadokká bennünket az ö igazsága által, amikor
kegyelmével leveszi vállainkról bűneinknek terhét, eltávolít minden akadályt, mely magasztos rendeltetésünk
útját eltorlaszolja; az az igazi szabadság, amikor a világ csábításai, kísértései, önzése felett állva, tisztán a
lelkünkben élő isteni szeretet indítja cselekvésre akaratunkat; amikor Istennel együtt munkálkodunk. Es akkor
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vagyunk igazán biztonságban, amikor nem a hadseregek
erejében, a fegyverek élességében bízunk, hanem az
Istenben, aki nekünk kősziklánk és erősségünk. Az ő
oltalma, vezetése alatt nem ismerjük a félelmet, a rettegést, életútunk legszédítőbb szakadékai között sem, mert
érezzük gondviselő karjának ölelését sennek
melege
élteti lelkünk nyugalmát és békességét. Jólétet sem
találhatunk máshol, csak az Isten országában, ahol
ismeretlen a szegénység és nyomorúság, ahol a király
mindenkit nevéről ismer, tudja szükségeit és gondoskodik azoknak enyhítéséről; ahol még akkor. is, amikor
a figefa nem virágzik, a szölökben nincs gyümölcs, amikor
,megcsal az olajfa termése s a szántóföldek nem teremnek eleséget s kivész a Juh eLZ akolból és nem lesz ökör
az istállóban", még akkor is így szól az ember: nDe
én örvendek az Úrban és vigadok az én szabcidító Istenemben". (Habak. 3: 17, 18.) Ez az igazi örömteljes,
hiánymentes jólét. Ez az ország' lélekben adja meg
mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy az emberi tökéletességet megszerezhessük.
Aki ebbe az országba belép, az elérte a földön
elérhető legmagasabb lelki állapotot, legfőbb jót, az
örökkévaló boldogságot. A földi országok közt is vannak jók, jobbak, legjobbak, de tökéletes ország, mely
minden polgárát boldoggá tenné - nincs. Isten országában még a legkisebb tagnak sincs fogyatkozása, ott
mindent megtalál, amire csak szüksége van királyának
gondviselő kegyelméből. Ez az egyetlen ország, melyben a szabadságnak csak a végtelen szeretet a határa;
amellett annyira igazságos, hogy ott panasz vagy zúgolódás soha nem hallatik; annyira állandó, hogy elmúlk
az ég, el a föld, de az megmarad mindörökké ; kormányzata oly bölcs, hogy polgárai mindnyájan megtalálják benne méltó helyüket és oly nagy kiterjedésű,
hogy belefér az egész világ népe. Mindezt azonban
idegen nem látja, nem érzi, nem tudja, csak az, aki
be van írva, föl van véve tagjai közé.
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Ez az egyetlen, tökéletes ország, mert aki felette
uralkodik, tökéletes király, aki egyszerre képes a legszigorúbb igazsággal s a legengedékenyebb szeretettel
kormányozni. Ő a királyok királya, uraknak ura, ki
azért jött, hogy jövő életünk gondját felvegye s minket
az Atya országába kalauzoljon. Vajjon nem kell-e szívből imádkoznunk:
Uram, jöjjön, mielöbb jöjjön el a te
országod!
Van reményünk,
hogy kérésünk
nem pusztába
kiáltó szó, hanem választ nyer, teljesül mindig észrevehetőbben; de ne feledjük, hogy ez imádságunk komolyságától és őszinteségétől is függ. Imádság nélkül
semmi eredményt nem várhatunk. A Léleknek, a Krisztus
országa lelkének első leszállása bár ezt az Ur
mennybemenetele
előkészítette végeredményében a
buzgó imádságnak köszönhető. Imádság ereje terjesztette később is az egyház határait, növelte hívei számát. Ez növeli ma is a hívek lelkében a térítői buzgalmat, mely nem riad vissza a legnagyobb megpróbáltatásoktól, csakhogy a Krisztus evangéliumát eljuttassa
a föld végső határaira.
Igaz, hogy a mai lázas térítői munkálkodásban van
önző, hatalmi érdek is, de lényegében mégis lelket és
erkölcsöt táplálo gyümölcs, mely az évek számával csak
növekedik s mindig több-több tápláló erőt közvetít a
félholt, vad világba.
De nemcsak imádkozásra van szükségünk az Úr
országának
terjesztésénél,
hanem jócselekedetek?'e is.
Úgy látszik, ez szintén növekedőben van. Lehetetlen
szemet hunyni a felvilágosodás és emberszeretet korunkat jellemző nagy munkái előtt. Az általánossá tett
gyermekoktatás,
a szegények, nyomorultak, betegek,
elaggottak fölkarolása, gondozása, a különböző vallások
egyesítésére, vagy legalább is közelebbhozására irányuló
törekvés, a polgári szabadság szabadelvűbb felfogása,
öntudatosan vagy öntudatlanul mind az Isten országának útját egyengetik. Van tehát reménységünk
arra,
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hogy ehhez az országhoz mindinkább
közelebb jutunk.
De nem bocsátkozunk jövendölésekbe,
miénk csak a
munka és reménység, a prófétálás hatáskörünkön kívül
esik. Mi Istennek gondolatába be nem láthatunk, nem
látjuk tervét és szándékát országának terjesztésében.
Ha meggondoljuk, hogy a régmúlt időben mily elemi
erővel lángolt az egyház kebelében a vallásos buzgalom s utána volt idő, amikor alig' pislogott, sőt véglegkialudni látszott: eszünkbe jut, hátha ismét jő kor, mely
eltörli mostani alkotásainkat, 'eloltja kegyességünk melegét. Mí azonban ezzel ne törődjünk, bizonyára Isten
akarata lesz az is; ő tudja, mit miért cselekszik. A mi
dolgunk az, hogy tekintsünk széjjel magunk körül s
lássuk meg, mennyi millió még azoknak száma, akik
mit sem tudnak Istennek kíjelentéséröl, mennyi ezer és
ezer azoknak száma, akik, bár ismerik a kijelentést,
mégis Istenországa legnagyobb ellenségének, a kísértőnek szolgái, a bűnnek rabjai. Ezeknek felszabadítására siessünk; akkor nemcsak imáinkkal, hanem cselekedetünkkel is közelebb hozzuk a földhöz Isten országát. Elsősorban pedig mi magunk legyünk hívek királyunkhoz, szeressuk
öt őszintén ; ha kell, tűrjünk
és
szenvedjünk érette, addig is, míg dicsőségében hozzánk
érkezik, hogy uralkodói pálcájával a földet megítélje;
amikor a jajgató világ szemeláttára teljestíl rajtunk
felséges ígérete: "Aki 9Yöz, megadom annak, hogy az
én királyi székemben iiljön velem, amint én is gyöztem
és ültem az én Atyámmal az ö királyi székében" .
(Jel. 3: 21.)
Fordította:
Lukácsy Imre.

Elnöki megnyitóbeszéd a LutherTársaság 28. évi közgyülésén.
Tisztelt közgyűlés!
Huszonnyolcadszor gyülekeztünk egybe, hogy evangélikus egyházunk irodalmi társaságának
egyévi tevékenysége felett szemlét tartsunk, müködésének
irányát
megbíráljuk s egyúttal a jövő programmját kitűzzük.
A sajtóban s kint az életben is többször találkozunk olyan felfogással, mely a Luther-Társaság
hatásának eddigi eredményeit keveselvén, működésének
viszonylagos meddősége felett panaszkodik.
Bizonyos igaz, hogy kiadványaink sorában sem a
teológiai irodalom olyan úttörő vagy kimagasló alkotásait nem mutathatjuk fel, amelyekről például a külföld tudomást szerzett volna és népies irodalmunk sem
elterjedésében, sem hatásában nem érte el azokat az
arányokat, amelyeket óhajtanunk kell.
Ha azonban a stagnáción segíteni akarunk, úg-y
a bajok felderítése és orvoslása érdekében vizsgálnunk
kell azt, hogy egyházi életünk tényezői közül melyiket
milyen mértékben terheli ezért a felelősség.
Való, hogy nincsenek egyházi íróink, kik a szunynyadó egyházi közszellemet fel tudták volna rázni s
nincs olyan közszellemünk, mely az egyházi irodalmat
táplálni és inspirálni képes lenne.
E két tényező lüktető, eleven ereje és egymást megtermékenyítő kölcsönhatása nélkül pedig protestáns egyházi irodalom nem képzelhető el.
De kérdem, hogy a vallásos érzés s az evangéliumi lélek ezen ellankadása csak a Luther-Társaság
vagy csupán az egyházi irodalmi terén észlelhetö-e s
vajjon nem inkább általános jelenség-e, mely az egyházi közélet minden terén érezteti hatását?
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Az a mindjobban előnyomuló törekvés, mely eg'yházunk közigazgatását, közoktatási ügyét, sőt ma
már lelkészképzését
is a felekezetnélküli állam gondozásától várja, nem-e többé-kevésbbé a protestáns közszellem fenntartó erejébe vetett hitnek csődbejelentése is?
Kérdik: hogyan legyen az Írónak inspiráló hatása,
ha tolIát a kenyérgondok ólomsúlya húzza'? - s én
viszont kérdezem: miként keressen a hívő az élet komplikáltabb és megsokasodott problémáira az egyházi
irodalomban tanácsot, ha az nem simul a fejlődő élet
igényeihez, nem alkalmazkodik annak akút szociális
kérdéseihez s így lassanként elfoszlanak, elszakadoznak
a szálak, amelyek a keresztyén kultúrán épült mai társadalmakat az evangélium sarkigazságaihoz fűzték ?
De vajjon meg tudja-e óvni függetlenségét s a
függetlenséggel járó tekintélyét és erkölcsi súlyát az
egyház, ha elsősorban az állam támogatására lesz
utalva s ezért e támogatás tekintetében a parlamentáris alkotmányok természete szerint a változó politikai
áramlatok érdekeitől kerülhet függésbe?
Sem kormányok, sem politikai pártok jóindulata
nem lehet az a szikla, amelyen Krisztus egyháza meg"
állhat.
E szikla csupán az élő hit lehet s ehhez a szívek
és lelkek megnyerése szükséges.
Ezért ahová a szószékről elhangzó ige el nem
hatolhat, oda a belmisszió munkájának
minden nemére
s közte az egyházi irodalom tanító és oktató hivatására
vár e feladat.
És ne riasszon meg bennünket, ha a társadalom
felsőbb rétegeiben a vallásos közöny útunkat állja.
Ma már a kultúrfejlődés jellegzetes iránya a tömegek nevelése s az egyháznak is elsősorban e téren kell
felvennie a versenyt.
Ismételten hangoztattam e helyről, az elnöki székből, de nem lehet elég' nyomatékosan kiemelnem, hogy
bármily fontos a dogmatika forrásaihoz való koronkénti
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visszatérés az adott helyzetben, a mai viszonyok között
nz egy háznak
az osztálymozgalmak
küzdőterén
kell
híveit felkeresnie s ott kell utat és irányt mutatnia,
A keresztyén etika két nagy principiumának megvalósulását,
azt, hogy "méltó a munkás az ő jutalmára" s
a másikat; hogy "egymás terheit hordozzátok", neki
kell a gazdasági és szociális küzdelmek végcélja gyanánt odaállítania s azt gyakorlati, ha szükséges, kazuisztikus alkalmazásában is propagálnis.
Oda kell törekednünk, hogy az egyház tanítása
ne csupán a bölcselő elméknek legyen ünnepi tápláléka, de legyen az mindenkínek, a nép egyszerű fiainak
is mindennapi kenyere s az evangélium fénye ne csak
az emberiség vezető héroszainak, a messze jövőben látóknak világító fáklyájá,
de jusson ebből a fényből sannak
melegéből a kis emberek mécseseíbe és tűzhelyeibe is!
Azok az eszközök, amelyek a Luther-Társaság
új
vállalkozásai révén rendelkezésünkre fognak jutni, elsősorban a népies irodalom fejlesztésére és terjesztésére
kell hogy fordíttassanak.
A feladatok nehézsége és az ellenáramlatok ostroma egyházunkban is az erők összefoglalását és tömörítését teszi szükségessé.
Ne forgácsoljuk hát széjjel az erőket és ne engedjük, hogy evangélikus népünk a céltudatos és egyöntetű szellemi vezetés hiányában metódikus lelki képzés és irányítás nélkül maradjon.
Ezért kívánatosnak tartanám, ha irodalompártoló
közönségünk
és egyházi Íróink zárt sorokban gyülekeznének a Luther-Társaság
irodalmi tanácsában.
De II szervezkedés mindig és míndenütt áldozatokkal jár és áldozatokat követel.
Sokan idegenkednek nálunk a központosítás
eszméjétől, pedig ha a központosítás
az alulról kiépített
evangélikus egyházalkotmány
talajából nő ki, az egy
egészséges fejlődésnek életmegnyilvánulása.
Jele egy
olyan közszellemnelr, mely a kísebb helyi vagy egyéni
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érdekek háttérbe szorítását s helyette az egyetemesebb
és összfoglaló közérdeknek érvényesülését és uralmát
jelenti.
A sülyedések és bomlások korszakaiban hangzanak
fel gyakran a leghangosabban azok a panaszok, amely
az egyesek és az alsóbb szervezetek szabadságát
az
erők koncentrációjától
féltik, a fellendülések, a nagy
kezdeményezések és nagyerőkifejtések
epoeháiban ellenLen azt látjuk, hogya tagok áldozatkészségéből a vezető szempontok érvényesülése végett minden részletkérdés eltörpül, minden különleges érdek félreáll és minden érzékenykedés elnémul.
Bizonyára lassú és fáradságos munka előtt állunk.
A gyökereiben megtámadott hitéletet kell regenerálnunk,
az erjesztő kovász processzusat kell megindítanunk s
ehhez türelemre és kitartásra, áldozatkészségre és apostoli buzgalomra, mindenekfelett pedig az evangélium
missziójába vetett meg nem fogyatkozó hitünkre lesz
szükségünk.
De ha majd egyszer ískoláínk
padjain, ifjúsági
könyvtáraink polcain és minden evangélikus család asztalán kiadványaink nyomtatott betűi hirdetik nem csupán nevét annak a nagy reformátornak,
kinek invokációjával indult útjára társulatunk, de hirdetik egyszersmind azt az evangéliumi szellemet is, amelyhez
elporladt ősök emléke fűz s amelytől eljövendő nemzedékek erkölcsi épsége függ, akkor újra feléledhet bennünk az a remény, amely 28 évvel ezelőtt a LutherTársaság megalapítóit eltöltötte: megteremtettük kereteit és leraktuk alapjait az egyházépítés reánk hárult
munkájának.
A mai napon körünkben megjelent tisztelt tagtársainkat szívélyesen
üdvözölve, a közgyűlést ezennel
megnyitom.
Dr. Osztroluczky Miklós.

A békeeszme és az egyház.

l

Mikor az esztendő már csaknem elérte körfutása
végét, elközelget az a vasárnap, mely karácsony napját
megelőzi.
Ennek a vasárnapnak szombatján az angol templomokban - még pedig fejedelmi, gótíves székesegyházakban és igénytelen kis kápolnákban egyaránt - sajátságos élénk mozgalmat látni.
Sietve érkező gyülekezeti tagok csoportja itt is,
ott is, de közülök egy sem jön úgy, hogy ne hozna
valamit a kertnek vagy erdőnek-mezőnek azokból a
kincseiből, melyet ezek az angol tél enyhe voltánál
fogva karácsonyig is gazdagon teremnek. Csipkés levelű, fehérrel erezett zöld repkény-indák, sötét pompájú,
kékesfekete fenyőágak, meg a december végére mindig
kiviruló karácsonyi jázminnak aranycsillagokkal telehintett galyai; puszpang meg fagyalkötegek, a rózsaszín virágernyőit karácsonyra meghozó élénkzöld laurestinus, ezekből van valami mindenkinek a kezében.
A földesúr felesége, a püspök családja, a legvagyonosabb gyülekezeti tagok leányai talán egész kosarakkal
hozzák a kocsin, automobilon, amint odahajtatnak a
templom elé; a legszegényebb egyháztag ellenben talán
csak a maga parányi cottage-jének falára felkúszó borostyánból hozhatott néhány indát; vagy talán a halmokon
járt künn, hogy a télidőben aranysárgára meg pompás
rozsdavörösre vált vadpáfrány bokraitói kérjen adományt.
De ugyan van-e értékre különbség a hozott növények között? Lehet-e különbség akkor, mikor olyan
templomba viszik, melynek falai között bizonyára sokszor hangzott fel az özvegy filléres alamizsnájának magasztalása?
22*
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... ÉS beérve a templomba, rögtön munkához fog
valamennyi, de nem vaktában, hanem néhány bizottsági
tag útmutatása alatt. A templomban már délután két
óra vagy fél három óta folyik a munka. Zsineg, sodrony, egy-két erős, nem kényes kertészkés, kertészolló.
egy-egy doboz apró szög, kölcsönadott virágvázák, díszkosarak vannak szolgálatra kirendelve.
A tagok pedig fonják a füzéreket, készítik a zöldgalykötegeket ; és estére kelve, mikor készen vannak, a templom úgy áll a szemlélö előtt, mint valami
álomban látott kép, mert csak álmunkban szokott talán
a természet úgy belehatolni az épületfalak közé, mint
ahogy itt behatolt, hogy egészen újszerű birodalmat
teremtsen.
A szürke kőoszlopokra zöld fagyalfüzérek
csigavonala tekeredik; a gót ablakok párkányaira felhalmozott fenyőágakra a karácsonyfadíszítő dérharmat-por csillogó gyémántját szórták; a kórus barna tölgyfakorlátjáról, a szószék könyöklőjéről ívekben, rojtokban függ
Je a repkény zöldje: - a lámpák mindenütt a piros
korallgyöngy gyümölcsü téli magyal smaragdzöld levelei
közül ,csillognak ki.
Es amint elnézzük mindezt, csaknem arra a kérdésre fakadunk:
"Varázslat jár velünk? Mi megy itt
végbe?" Régi pogányvilág érzéseí mozdulnak-e itt a
germán ősök ivadékainak szívében ? Azoknak az ősöknek hagyományai, akik kétezer esztendővel ezelőtt éppen
így december huszonharmadika táján, a téli napforduló
elérkeztekor. a Yule ünnepet ülték és a téli vándorútjából diadalmasan
visszatérő áldott napisten,
Odin
Allfader tiszteletére vitték be házaikba a fenyőfát és
gyujtottak gyertyát rajta, hogy példázzák a napfordulóhoz ért égitest első szikráját, mely odaesik a legmagasabb hegyek legmagasabb pontjára, csúcsba szökkenő
tetejére a fenyőfáknak.
Vagy talán a germán ősöknél is régibb őslakóknak, abritt druida világnak hagyományai támadtak itt
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ma fel, hiszen íme a druida ritusok két titokzatos növénye, a magyal és a fagyöngy is itt pompázik?
Ha ezek a kérdések átvillannak a lelken: egyben
el is csitulnak mindjárt, ha tekintetünk odatéved a
templom főhelyére. az oltárra. Ott, a templom egész
díszítési tervének központjából, ott sugárzik egy ige,
amely egyszerre világossá teszi előttünk, hogy nem
pogány világban állunk. Az ige ez: Peaee on earth!
Békesség e földön.
Akik itt dolgoznak, nem briton druida szertartást,
nem angolszász Y-ule ünnepet ülni jöttek ide, hanem a
békevasárnap megtartásával hódolni a nagy Békefejedelem előtt, akinek szava két ezredév távolából hangzik
hozzánk: "Boldogok a békességre igyekezők, mert ők
lsten fiainak mondatnak".
Az angol egyházakban csaknem mindenütt elfogadták a békevasárnap eszméjét és megmérhetetlen az,
amit az egyház és mindenki, akit pályája a templomhoz csatol, cselekedhetik így a békeeszméért.
Azért az eszméért, melyről még ma is halljuk azt
a kíslelkű szót : Igen, hiszen mindnyájan elhiszszük,
milyen áldása lenne az emberiségnek a nemzetközi
béke, de mivel nem vagyunk sem királyok, sem diplomaták, sem államférfiak, egy szemernyit sem változtathatunk e dolgokon.
Ne tévedjünk meg! Az ilyen beszéd mindig álarcot visel. Három erénynek a látszatát is akarja ölteni:
a szerénységét, a bölcsességét és az igazságérzetét. De
ez álarc mögött három jellemhiba lappang: a közömbösség, az önzés és a gyávaság.
Aki a jövő legnagyobb világmegváltó eszméjéről
így tud csak gondolkozni, az mindenekelőtt bűnös a
közömbösségben, a semmi nagyra nem való egyéniségeknek abban a hibájában, melyről Dante is oly keményen ítél, hogy a közömbös embereket a túlvilágon ipmint senkit nem érdeklő, színtelen, kósza árnyaka t
látja, akikről vezetője is ezzel a mély megvetéasel szól :

,
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"No ragionam di lor ma guarda e passa:" *)

Hibásak az önzésben is, akik a békéről a fennidézett módon szólnak, mert hiszen tudjuk, hogy !lUI
még nem mindenütt könnyű valami áldozat nélkül békepropagandára vállalkozni: és ők ezt az áldozatot sajnálják.
És hibásak végre a gyávaság vétkében is, mert
ugyan melyikünk nem tudja, mennyire mindig, mindig
az erkölcsi bátorság hiányának csalhatatlan jele az.
ha valaki azt emlegeti, hogy óh hiszen más helyen,
más életkörülmények közt mi mindent tudna őtenni;
- de így! - - És ezzel aztán ürügyet talál a tétlenül maradásra; míg az erkölcsi bátorsággal vértezett
ember azt vallja, hogy a világnak azon a pontján kell
megállanunk a helyet, ahova a sors helyezett, mert olyan
pontja nincs e világnak, ahol jót és hasznosat ne lehetne cselekedni.
Az angol templomok munkásai már belátták, hogy
nagy alkalmaknak milyen vétkes elhanyagolása lenne
az, ha az egyházi esztendő folyamán a gyülekezetben
felnőtteket és gyermekeket nem vezetnének templomuk
megfelelő intézményei révén valamivel közelebb a távolban sugárzó békeeszme felé, mely a lelkekre ma még
ráboruló kételkedés éjszakáján át is oly tiszta fénynyel
világít, mint fénylett Palesztina éjszakájában az a
hetlehemi csillag, melynek megjelenésekor ez a szózat
hangzott: Békesség a földön és az emberek között
jóakarat.
A békevasárnap két istentiszteletén kívül (mert az
angol templomokban minden vasárnap kettő van; egy
délelőtt és egy este fél héttől nyolcig és majdnem minden templomban az esti szertartás a fontosabb és a
látogatottabb ) még más eszközökkel is szolgálja az
egyház a békeeszmét : a vasárnapi iskolában azzal, hogy
'*) Pokol. lll, ének 51 sor.

Elég ezekről, -

jer tovább sietve.

Szász Károly ford.
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a gyermekek előtt világossá teszi, akár a vallási oktatás' akár más tárgyú olvasmányok kapcsán, hogy a
keresztyén vallásnak mennyire egyik sarkköve az, hogy
gyűlölködést nem szabad éreznünk semilyen más felekezet, más nemzetiség vagy népfaj iránt. Ezzel a tendenciával nagy emberek életrajzait, a róluk szóló történeti adomákat mind fel lehet használni, hogy lassanként tisztán álljon a gyermekek előtt az igazság, hogy
nincs és nem volt a történelem nemzetei közt olyan,
melynek ne lettek volna kiváló fiai, leányai; és hogy
mindezeknek tette nemcsak a maguk nemzetének dicsősége és kincse, hanem mindnyájunké,
miért is valamennyi nemzet iránt jóindulattal
és tisztelettel tartozunk.
A felnőttek érdeklődésének felkeltésére pedig ott
van a templomnak ::IZ az orgánuma, intézménye, amely,
nek neve sok egyház körében: guild, vagyis szövetség,
társaság. Ez a gyülekezeti tagokból alakul arra a célra,
hogy egy kis bizottság rendezése alatt októbertől áprílisig minden két, három vagy négy hétben (attól függ,
mennyi a vállalkozó munkás és közreműködő) a templom
e célra szolgáló termében felolvasást, vetített képes előadást, vitaestét, irodalmi estét, hangversenyt rendezzenek. Ezek közül egyet szintén egészen a békeeszmeügyének lehet szentelni, de azonkívül ha történeti, földrajzi, idegen irodalmi tárgyú az előadás, szinte végtelen
tárlata támad a gondolkodó előtt annak, milyen alkalmak kínálkoznak ezek kapcsán a nemzetközi, kölcsönös
jóakarat ápolására.
Bármilyen tárgyú legyen is az előadás, arra a
részére nézve, mely a békeeszmét akarja szolgálni,
különösen azt szeretném hangsúlyozni,
tapasztalatból
eredő tanács gyanánt, hogy soha ne úgy beszéljünk a
békeeszméről, mintha az még mindig ugyanolyan távolban állana, mint ahogy állott, mondjuk csak egy negyedszázaddal ezelőtt is, hanem azt hangsúlyozzuk ezerszeres hangsúlylyal, hogy mennyi nagy eredmény látszik
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a világ nagy eseményeiben már így és mennyi történt
a legközelebb lemult években olyan, amiről csak az
előttünk élt nemzedék is, álmodni scm merészelt volna.
. . . Ne feledjük el, gyengeelejű vándorok vagyunk
a nagy eszmék felé haladás útján valamennyien; a
csüggedésre készebbek, mint a kitartásra; és ha az út
folyamán mindig csak azt tárják elénk: mily messze
még acél: bizony ellankadunk és új erőt csak az önt
belénk újra, ha inkább azt halljuk, hogy a cél már
nincs olyan mérhetetlen messze, mint előbb.
Arra, hogy az embertársak közt való kölcsönös
megismerés, megértés a jó egyetértéshez vezet; és hogy
az emberiség útja minden látszólagos óriási és sajnálatos kitérés, eltévelyedés
ellenére nagyjában mégis
csak az egyre többeket egyesítő testvéresülés felé vezet,
arra egy bizonyítékunk mégis van; egy, de oly nagy és
súlyos, hogy többre nem is szorulunk, Ez az egy bizonyíték az emberiség évmilliós története.
A barlanglakó, akinek egyedüli két emberi érdeke
a hajlék volt meg a zsákmány, nem érzett összetartozást a maga barlangját megosztó családtagoken kívül
senki mással. Embertárs és barát még nem volt: csak
vágytárs és ellenség. Az egymáshoz közeledésnek egy
volt a módja: leütni a másikat.
... De peregtek az évezredek; az emberek törzsekbe szervezkedve alkotni kezdtek tanyákat, városokat. Lépés volt már ez is, és mégis, nézzük, vajjon
azok a harcok, amelyeket az ókorban város város
ellen viselt, nem olyan kicsinyes e csaknem előttünk,
mint az ázalagok harca a vízcseppben II
. . . De forogtak az évek ismét és a középkor már
csak államok egymás elleni harcát mutatja, mert az
összetartozás köre ismét tágult. Igaz, a középkorban
még egy-egy ország apró államai is harcolnak; de
amint az újkor nagy feltalálásai és felfedezései egyre
világosabbá teszik az emberek előtt, mily óriási nagy
a •világ, egymáshoz tartozásuk érzete egyre erősödik az
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emberekben és a történelem lapjain megjelennek a nagy
államszövetségek, konföderációk.
Még a legújabb korban is Amerika déli és északi
államai szilaj harcban pusztították egymást; és íme, ma
már mint nagy világhatalom áll előttünk ~z egymással
megbékült United States, az Egyesült-Államok
szövetsége.
Anglia és Amerika szintén nem régen féltékenykedéssei nézte egymást: és íme, ma már alakul a jövő
egyik nagy álmának képe, az English speaking races,
az angol nyelvet beszélő fajok uniója.
A haladás tart, egyre tart és íme ma már ott áll
előttünk a jelen tendenciák legnagyobb bizonyítéka és
a jövö legnagyobb biztosítéka gyanánt a hágai békepalota.
Az információnak, a gondolatnak micsoda mennyiségét nyujthatna az egyház csak ennek az egy intézménynek szép, megragadó, grafikus ismertetésével, képekben való bemutatásával és annak elmondásával, hogy
íme ez a palota nem álmodozó idealistának. hanem
praktikus üzletembernek, tehát a való életet elfogulatlanul néző embernek alkotása és hogy íme, ennek az
egy palotának a felszerelésében milyen, eddig soha
ném látott testvéri érzéssel nyujtottak kezet egymásnak
a nemzetek.
Mondja el az előadó (természetesen meggyőzőleg
csak úgy szólhat róla, ha előzőleg maga is alaposan
tudja), hogy már eddig is hány olyan konfliktust intézett el békésen az arbitráció
törvényszéke, amelyből
nélküle tűzzel-vassal romboló háború lett volna.
De az olyan egy előadáson kívül, melyet különösebben a békének szentel az ilyen előadásokat rendező
társulat a maga temploma körében, sok más tárgyú
estéje révén, észrevétlenül, egy-egy elejtett megjegyzés
révén is jól szolgálhatná ezt a nagy eszmét.
S ha valaki azt kérdezné, milyen tárgy alkalmas
erre a célra igazán, arra csak jóformán azzal a kér-
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déssel felelhetünk: Milyen tárgy nem alkalmas erre a
célra?
A legmagasabb tárgykörről, a vallásról nem is
szükséges szólnom. Akik a vallás eszméit hirdetik, azok
az emberiség testvériségéről csak egyféle módon gondolkozhatnak.
Vagy igyekeznek belevinni saját életükbe és működésükbe azt az eszmét} mely vallásunknak egyik alapja,
vagy ha nem, akkor ne állítsák soha, hogy annak
nyomdokain haladnak, aki így szólott: "Mert arról
ismerik meg mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek."
De a vallási tárgyakon kívül is mennyi tárgy körében van alkalom egy-egy jó szóra. Más nemzetek története, földrajza, etnográfiai ismertetése, mind úgy teli
van lehetőséggel arra, hogy révükön vagy rossz, vagy
jóindulatot ébreszszünk, hogy ennek tudatában soha ne
fogjon senki ilyen tárgyú előadásba annak az óriási
felelősségnek felgondolása nélkül) hogy szava érzelem
alakjában megmarad valahol és munkálni fog vagy jót,
vagy rosszat, aszerint, amilyen szándék akimondáskor
öt magát vezette.
Nagy szövetségesünk az ilyen szimpátiákat felébresztő munkában a nemzetek irodalma. Amely nemzetnek egyszer az irodalmát megszerettük, azt a nemzetet pern tudjuk gyűlölni többé.
Es az irodalomban talált kincsek két egészen különböző értelemben is segíthetik az egyháznak körében
munkálkodók at arra nézve, hogyabékeeszméért
valamit tegyenek. Az egyik mód az, ha olyan szemel vényeket válogatunk ki, melyek révén kitetszik, hogy a
béke áldása és a háború átka mily sok nagy író lelkét
foglalkoztatta. Gyönyörű részletek vannak Erekmann
Chatrian világhírű "Histoire d'un Conscript"-jében;
Tolsztoj "Béke és háború "-jában; Thackerayben alkalmas a waterlooi ütközet ideje, értékes továbbá Daudet
gyönyörű kis elbeszélése: La derníére lecon ; Victor
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Hugónál a "Kis Gavroche halála"; és még hány száz
részletet lehetne felsorolni 1
De nemcsak ilyen értelemben szolgálhatja az irodalom ismertetése a békeeszmét, hanem abban a bővebb
_--érle!e.mhe is, amelyre az imént már utaltam. Tegyük
lehetövé hallgatóink- ~a,
hogy egy országnak költőit
szeresse: és akkor már lehetetlenné tettük számára azt,
hogy annak az országnak népét gy'Ülölje.
Ezért oly áldáscsak az olyan irodalmi esték, melyeken például egy valaki rövid, színes, érdekes kis vázlatot rajzol az idegen Író életéről, környezetéről, koráról, aztán amint munkái ismertetés éhez ér, hat-nyolc
más tagja az egyesületnek felolvas vagy elszaval egyegy jól begyakorolt részletet.
Mindezek természetesen Angliában csak azóta lehetségesek, mióta az ország belátta, hogy a jövő egyháza
csak az úgynevezett intézményes egyház, "institutional
church" lehet, ugyanis az, amely a vasárnapi istentiszteletet működésének
csak egy része, egyik ága gyanánt tekinti és emellett a hét más napjainak egy-egy
órájára is nyer a maga tagjai közül olyan önkéntesen
.ajánlkozó munkásokat, akik egyike a serdülő fiúk,
másika a leányok, harmadik az anyák, a negyedik a
kis gyermekek lelki életét teszi szebbé az elfogadott intézmények valamelyike révén.
A jövő egyházi élete nem a dogmáké, hanem a
tetteké, A mai erős lüktetéssel haladó életben az egyház csak akkor tarthatja meg fontos szerepét, ha befolyásolója, alakítója tud lenni tagjai mentálís életében
minden résznek és éppen ezért az angol egyházak nem
ijedtek meg még attól sem, hogya vallási, erkölcsi,
ismeretbeli oktatás mellett kezükbe ragadják gyül ekezetük szórakoztatásának módját is társasestéik, hangversenyeik, színielőadásaik révén.
Es végre, valljuk meg, azzal, ha az egyházak ma
kevesebbet dogiuatizálnak, mint tették régen és ehelyett
tettekbe öntik energiájukat, cselekedetekkel téve a kö-
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rükbe tartozókat jobbá, tisztábbá, bölcsebbé, boldogabhá;
vajjon nem követik-e annak a Jó Pásztornak példáját,
akinél kevesebbet bizonyára soha az emberiségnek egyetlen nagy tanítója sem dogmatizált, de akinél többet
bizonyára soha egyik sem cselekedett.
Csak akkor, ha az egyházak munkásai munkájukra vezérelvet és segítséget az égtől, a vallástól kérnek, de így felfegyverzett erejüket aztán a föld és
annak való élete, való szükségletei felé irányozzák,
csak akkor lesz munkásságuk eredménye mindkét irányban harmonikusan teljes, mert ez az eredmény ekkor
lesz valóban: "Dicsöség a magasságban Istennek; a
földön béke és az emberek között jóakarat.
Gineverné Györy Ilona.

A rossz kutya.
-

Karácsonyi elbeszélés. -

A rossz kutya! . . .
Bocsánatot kérek, én nem mondója, hanem csupán
leírója vagyok ennek az illetlen, nyers kifejezésnek. Az,
aki lángoló haraggal kimondotta, tekintetes Bánki Péter
úr volt; az meg, akit alatta értett, senki egyéb. mint
a tulajdon édes tanuló fia, a Sándor.
Nyers volt a szó, de Péter úr meggyőződése szerint nagy és aggodalmas az a hiba is, melyet a szigorú s nem kevéssé heves apa ezen kifejezésével elítélt.
A városi iskolának egyik felsőbb osztályába járt
már a gyerek. Tanulása ellen nem lehetett semmi kifogás; erkölcsi magaviselete ellen se - eddig; hanem
íme most, amikor már felcseperedett, egyszerre csak
híre jön ám haza a falusi, szülei házhoz: hogya Sándor
~gy újdonatúj egész öltözéket csináltatott magának fekete posztóból,. apja-anyja tudta, beleegyezése nélkül,
kentóra ~ Kontóra!
Mi lesz a világból?! Csakugyan, nincsenek már
gyermekek! Hát mikor a mult őszszel az iskolára készítették, adta rossz kölykét, nem látták-e el tisztességesen mindennel, ami csak kellett? Az áldott jó édesanyja nem foltozta-é meg minden viseltes ruháját 1>Az
édesapja meg nem csináltatott-é neki ráadásul a maga
háromesztendős szürke atillájából, nadrágjából
olyan
egész egy öltözéket a falubeli első szabóval, hogy akár
a gróf fia is viselhette volna örömmel 1>Mert a posztója
is elég jó volt még; a zsinórozás meg egészen újdo-
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natúj s el Krajcsir mester úgy kisujtásozta, hogy a
céh-világ korában bátran elmehetett volna remekszámba.
S most az úrfinak már ez se jó 1Neki fekete kell,
kabát, mellény, pantalló 1 Es még hozzá kontóra 1
- Megállj, rossz kutya 1 Ezt nem viszed el szárazon 1
Csak egy szív volt, aki az apának haragjával
szemben szelíden, nyájasan, békéltetőleg
mentegetni
merte a fiú nagy hibáját; kell-e mondanom, hogy az
anyáé?
- De édesapa - mondá a szelídlelkű, áldott
asszony, aki férjének fellobbanó, heves természetét oly
jól ismerte már ---, igaz, hogy Sándor rosszul cselekedett, de talán mink se cselekedtünk egészen helyesen.
- Micsoda? - förmedt rá Péter úr - tessék
azt kimagyarázni. .Nem értem.
-- Csak azt akartam mondani - viszonzá az
asszony - elfelejtettük, hogy a mi fiunk nem kis iskolás
diák többé. Lám magunk engedtük meg neki, hogy az
idén már táncolni is tanuljon. Ott pedig ifjak, serdülő
lánykák jönnek össze, s mí tagadás, van annyi hiúság,
de talán kell is, hogy legyen minden fiatal emberben,
hogy az ilyen helyen kissé csinosabban akar megjelenni.
- Ugy-é? - mondá Péter úr, bizony nem minden gúny nélkül hát elkezdjük már agavallért
játszani? Csak védelmezd 1 Tessék 1 Az a legbiztosabb
módja, hogy elrontsd egészen 1 Hát nem láttuk mi el
mindennel olyan tisztességesen, hogy más gyerek örökre
hálás lenne érette 1 De a mi fiunknak persze gavallérosabbnak kell lenni 1 Oh a Bánki Sándor nem táncolhat
abban a ruhában, aminek a posztóját az apja három
esztendeig viselte becsülettell
Az asszony nem folytatta tovább a párbeszédet.
Tudta, hogy most nem lehet. De szerető anyai szíve
meghozta azt az áldozatot, hogy férje szavait nyugodtan, csendesen tovább is végigballgatta. Megkellett
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tenni a különben oly jó, nemesszívű öregért ; hadd pörölje ki magát, akkor aztán megcsillapszik.
Es Bánki Péter úr ajkai nem voltak fukarok a
szavakban. Látszólagos szigorúsága védelmére újra
elmondta az idei sanyarú termés százszor elmondott
történetét. A búza megszorult, olyan vékony lett, mint
amadárnyelv ; az árpa megsárgult, - feleárát is alig
adja meg a kereskedő; az a bolond kukorica meg a
sok nyári eső után annyit termett: majdcsak hogy nem
felibe kellett töretní ; még extra-gőrét is kellett csináltatni, így hát nincs ára, mikor mindenfelé annyi van,
hogy még a koldus is azzal hizlalja a malacát. Miből
csináltasson ő hát a fiának még egy másik új pantallót! ... Hej, de máskép is nevelték őt, de más
móresre tanították az
apja házánál! ... S most újra
felmerült sírjából az ő hajdani százgalléros köpönyegének története, amely rendesen mindig feljárt kísérteni,
valahányszor új ruha kellett agyerekeknek.
- Hanem 'iszen majd megtanítom én uraskodni!
- végzé be szavait Péter úr -, nem viszi el szárazon, a rossz kutya! Az lesz az első büntetése: nem
jön haza karácsony ra !
Nem jön haza karácsonyra!
A hosszú zsörtölődés ez utolsó kifejezése volt az,
melylyel az anya szívén oly éles fájdalom nyilalt keresztül, A többit rnegszokta, de ez - - ez új, ez
ismeretlen volt előtte! Észre sem vette, hogy férje abbahagyta a beszédet, sőt ki is ment már a szobából.
Az
szívében csak az az egy szó csengett, az az
egy mondás hangzott mindenfelől:
- Nem jön haza karácsonyra!
Az ő fia ne jöjjön haza! Az ő egyetlen jó fia P !
Szemefénye, szíve büszkesége, az ő kedves Sándorja!
Hosszú, negyedfél havi távollét után, ne szoríthassa
szívére, a szép, az áldott karácsony ünnepén, most se,
legelőször P ! Ne hallgassa kedves, eleven beszédét? Ne
vizsgálhassa megjöttekor édes, szép orcáján, mennyit
ö
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fogyott a városi koszton'? S ne örülhessen elmenetelekor annak, hogy édesanyja sültén-főztén mennyire felszedte magát újólag'? ... Oh Istenem, mintha az idén
karácsony ünnepe se lenne!
Nem volt maradása a szobában. Kifordult a konyhába: ott voltak gyermekei. Az egyik egy szép, sugár
hajadon leány, aki fehér köténynyel, felgyűrt ujjakkal,
amik gömbölyű karjait szabadon hagyták, ott ügyeskedett kipirult arccal a takarék-tűzhely körül ; a másik
egy kedves, kékszemű szöszke leány, akivel nem bírtak
addig, amíg oda nem ültették egy nagy teremtette
halom feltörött dió mellé, amit Ő, de egyedül őmaga
akart megtisztogatni a diós kalácshoz, amit Sándor
olyan nagyon szeretett! Hogy dicsekszik majd neki,
amikor először eszik belőle, hogy ezt Ő, de egyedül ő
maga tisztította egészen!
Egy öreg Sárkány, a Rézi szakácsné kormányozta
a két fiatal leányt, akinek a szeme mindent meglátott,
figyelme mindenre kiterjedt, nyelve mindig pergett. Sokat
elnéztek neki, ritka madár volt, nagyon ragaszkodott
a gazdái hoz. A Mari kisasszonyt is éppen most utasította rendre, hogy ezt nem így kell, hanem amúgy; a
Jolánkát is megleckéztette: úgy vigyázzon, mint a szeme
világára, hogya díó közé héja darabja ne keveredjék
ám, mert a Sándor úrfi nagyon megrág mindent és
nem szenvedheti, ha a dióskalács ropog a foga alatt.
A Sándor úrfi! . . . Szegény anya, úgy látszik ide
se jó helyre menekült!
- Anyám, te sírsz'?! - kérdé Mari meglepetéssel tekintve anyja könnyes szemeire.
- Dehogy, te bóhó! - csititá a kilépő -- csak
az az istentelen sparherd füstöl megint olyan nagyon.
Szegény sparherd! Pedig úgy lobogott a tűz benne,
hogy majd a lelkét kiadta.
Nem is az az asszony volt a Rézi néni, aki ezt
a jogtalan vádat szó nélkül el tudta volna hallgatni.
- Dehogy füstöl, dehogy, tekintetes asszonyom!
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- mondá olyan hévvel, ami bizonyságot tett igazságának teljes érzetéről -,
hiszen alig harmadnapja,
hogy itt járt a kéményseprő, aztán úgy kikotorta, hogy
még a vindófniba is belebujt J
No már akkor hát más oka lehet a mama köny,
nyeinek.
A cseléd előtt nem akart szólni. Rézi néni azonban éppen indulófélben volt már különben is, hogy a
boltoséktól elhozza a máktörőmozsarat.
Mikor eltávozott, akkor mondta el az anya, mi történt.
- Nem jön haza'? - Hangzott fel egyszerre két
pár ajaknak fájdalomkiáltása ; s nyomában megeredt
két pár szemnek könnyje perdülése.
De már csakugyan a sparherd füstölhet J
Bizony még maga Rézi néni is majd azt hitte,
amikor nem sokára visszatért, egyik hóna alatt azzal
a vaspántokkal megabroncsolt hosszú-keskeny famozsárral, másik kezében a vasból készült mozsártörővel, amelyik mindenütt fekete, csak alul fényes, ahol
a mákot törj.
Jolánka meg nem állhatta, hogy meg ne súgja a
Rézinek.
- Uram Jézus! - kiálta fel a jószfvü öreg cseléd, s jó szerencse, hogy törőt, mozsárt a földre nem
ejtett. - Nem jön haza '?
S úgy elpityeredett, mintha tormát reszelt volna.
Talán a kéményseprő mégse bújt bele a vindófniba? !
Szegény, mélyen érző szívek ; hiába mind a könynyek: a papa kimondta s amit kimondott, azt női
könnyek, női kérés nem fogják megmásítani J •••.
. . . Pedig olyan ritka szép, igazi téliesre fordult
az idő karácsony hetében, amilyent öt-hat esztendőben
egyszer ha lát a magyar Alföld.
Ferenc napján még locsba-pocsba jártak a cigányok köszönteni s istenkisértés volt két kövér embernek egy szál padlón szemközt találkozni. Hitet mert
Ösvény. L évf
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volna tenni rá minden ember, hogy már megint fekete
karácsony lesz. Hanem Luca napja egyszerre nagyot
fordított az Időjárásori.
Kemény maszka-szél
kerekedett, amely majd leszedte a házak szalmafedelét, de
annál jobban felkényszerítette
lakóikra a subát. Egy
pár nap alatt csonttá fagyott a föld; mikor aztán a
szél elállt, sűrű hamvas felhők boríták az eget, a kegyetlen hideg is engedett s egy szép reggel azon vette
észre magát az ember, hogy minden háztető fehérre
van meszel ve, de még az út is, még az egész határ is.
Havazott erősen teljes két napon s olyan szánút
kerekedett, hogy öröm volt a karácsonyi napokra még
csak gondolni is.
Valahány
környékbelí
földbirtokosnak
vagy gazdatisztnek fia, lánya volt nevelőben vagy iskolában: mind
azt tette fel magában, hogy szánon hozza haza az
övét. Hadd örüljön annál jobban a karácsonynak s a
ritka élvezetnek.
Igy nyitott be egy szép napon a mesgyés földbirtokos, Hollés Mihály úr is Bánki Péterékhez. Annak
is két fia volt a városi iskolán.
No kedves szomszéd asszony -- mondá a
jókedvű, kerek képű, köpcös kis ember, örökös mosolyával Bánkinénak,
akivel éppen a folyosón találkozott -, úgy-e szánt küldenek maguk is aSándorért ?
Én azon indulok holnap reggel a mieinkért. Hadd
legyen nekik egy pár jó napjuk a sok sanyarú tanulás után.
Pedig a két. buksi Hollés gyerekről még az irígység se mondhatta, hogy valami nagyon elsanyarta volna
őket a tanulás.
- Nem tudom mi szándéka van az öregem nek viszonzá Bánkiné -, az idén talán haza se hozat ja a
Sándorunkat.
- Micsoda?! - kiálta fel Hollós szomszéd, nagy
szemeket meresztve a ház asszonyára - a' kellene még
csak! Majd haza hozom én!
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Oh milyen öröm villant át az anya arcán! S oh
milyen ragyogóvá lett ez arc az örömtől!
A szomszéd besietett Péter úrhoz.
A háziasszonynak pedig, tudja Isten hogy s hogy
nem, egyszerre olyan sok dolga akadt ott künn a folyosón, hogy még akkor is ott időzött, mikor a szomszéd
úr távozott. Megint találkoztak. De most az egyszer
még Hollós úr se mosolygott; Bánkiné arca se ragyogott többé az örömtől. - Kutya meg az anyja! mormogá bajusza alatt Hollós úr komolyan. - Bal
lábbal kelt fel az öreg. Nem szabad ám!
- Tudtam! - sóhajtott az anya; s nyájas hangja
úgy reszketett a megindulástól, mikor "boldog ünnepeket" kívánt a távozó szomszédnak.
Még aznap egy másik ismerős is benyitott Péter
úrhoz. A Szeles kasznár Cserepesről. Annak is volt fia
a városi iskolában. Ez ugyan másért jött, hanem azért
beszéd közben felmerült most is a gyerekek szünideje.
Az enyém nem jön haza az idén.
- Nem-e? S miért ugyan?
- Nem küldhetek be érte. Biccent a Luci.
Ez a Péter úr egyik sárgája volt.
Istenem, beh hamar rajtakapják az embert, mikor
hazudik.
Alig hogy Péter úr kimondta azt, amit mondott:
az öreg Márton kocsis, Péter úr legrégibb cselédje,
akkor vezeti haza a kovácstól a két sárgát, éppen az
ablak alatt. Szehis kasznár híres lóismerő volt, ritkította párját ebben a dologban nagy messze vidéken ~
egy pillantás elég volt néki, hogy az öreg urat megcáfolhassa.
Tekintetes uram, nem biccent az egy szikrát se!
Azért mégse lehet!
Nem lehet?! Furcsa. Elment. ez a látogató is.
Hanem alig tette ki a lábát a küszöbön, zaj hangzott
be kívülről a szobába,olyan zaj, mikor két termetes
23*
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csízmáról erős tapogással rázzák le a havat. Aztán a
csizmák tulajdonosa, még ott kívül a torkát köszörülte,
látszék: fontos mondanivalója lehet. Aztán olyan kopogtatást követett el a tekintetes úr ajtaján, amilyent rendes en csak' parasztemberek
cselekesznek, akik egyszerre mind a .négy ujokkal kopogtatnak.
- Lehetl .'-·hangzék
Péter úr szava, aki ilyen
kopogtatásra soha se mondta azt, hogy: szabad!
Az öreg Márton kocsis volt; az az ember, akit.
még a Péter úr haragja se szokott egy könnyen megijeszteni.
- Nagyon mennek ám már a gyerekekér' a városba - kezdé az öreg olyan ,hangon, ami jobban
beillett volna szemrehányásnak, mint figyelmeztetésnek
-, hát én mikor indulok a Sándornnkért?
Mindig így nevezte. Nagyon szerette! Neki is volt
fia; történetesen azt is Sándornak hívták. Együtt gyerekeskedtek az úrfival és ez olyan jó volt az, ő Sándorához, soha le nem nézte, soha nem bántotta, inkább
még a falatját is megosztotta vele. De az ő Sándorát
egy pár esztendővel ezelőtt eltemették; nem maradt
többé senkije. Amint tehát az őszÍve szeretni tudott,
azt az egész érzést átruházta a gazdája fiára. Úgy lett
az neki is az ő Sándora.
Vette már valami neszét az idei karácsonyi ünnepnek, de nem akarta hinni. Egy darabig várt, hanem
most már kezdett kifogyni a türelemből; azért nyitott
be olyan zordonan a gazdája szobájába.
- Mi gondja arra kendnek ! -' rivalt a kérdezőre Péter úro
Kendnek ! Ez a szó megütötte a Márton szívét.
Tudta a gazdája szokását, hogy amikor kendezi, már
akkor kutya van a kertben.
- Mi gondom? - mordult fel az öreg cseléd hát 'szen az indulást tán csak a kocsisnak is kell, tudni
vagy mi!
-. Az idén nem lesz indulás!
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Íme, hát csakugyan igaz volt. Nem lesz indulás!
A Sándor nem jön haza karácsonyra.
Az öreg Márton szeme még a gazdájáénál is jobban szikrázott e szavakra. Először a szügyibe vágta a
fejét, aztán megint felkapta, kiegyenesedett és még
vakmerőbben azt kérdezé:
- Hát már ugyan mér' ne lenne P!
- Azt se kötötték a kend orrára! - harsogott
Péter úr szava. - Lóduljon kend, takarodjék!
De nem lódult, nem takarodott az, hanem olyan
erősen ott állt az ajtóban, mintha az a nagytalpú két
csizma gyökeret vert volna a padlóba; és parasztos
egyszerűséggel, de szívedíktálta ékesszólással tartott
olyan prédikációt a gazdájának, amilyet ennél a háznál
ugyancsak nem mert soha tartani más ember fia!
- Nem hozatja haza 1>_. mondá egyebek közt.
- No nem is lesz ebben az esztendőben karácsony ja
a tekintetes úrnak! Nincs az a buga paraszt, amelyik
ezen a szent napon, mikor a Megváltó úr Jézus Krísztnsunk született, valami kis örömet ne szerezne a cselédjének! Hej, ha az én Sándorom élne, még a szomszéd vármegyéből is haza hoznám, hogy legalább egyszer egy esztendőben a szeme közé nézhessek, aját-baját
meghallgassam, szívemből vigasztalhassam! Nem tudja
azt a tekintetes úr, mit tesz az, ha már a gyerekünket
nem láthatjuk többé! Ne adja az Isten ... de ha úgy
lenne, , . hej, fekete karácsony lesz az a tekintetes
úrnak, amíg csak az eszét bírja.
Vakmerő volt a szó egy cselédember szájában.
No hiszen Péter úr se maradt adósa neki. Úgy összeszólalkoztak, hogy amikor Márton kifordult az ajtón,
Péter úr azt mondta magában: "mindjárt elcsapná,
ebben az órában, csak olyan jó kocsis ne volnav : az
öreg Márton meg azt zokogta: "mindjárt itthagyná ezt
a 'házat,ebben
az órában, csak az a két sárga ne
lenne!" Az ő nevelése volt; a legszebb pár csikó' a
faluban.
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Pedig, mi tűrés-tagadás, az öreg Márton bizony
igazat is mondott. Péter úrnak, úgy látszik, nem lesz
ebben az esztendőben karácsony ja. Nyughatatlan volt;
még türelmetlenebb, mint egyébkor; nem ment jól
semmi; nem tetszett neki semmi. Az egész éjjel alig'
tudta a szemét behunyni. Másnap reggel talán kipótolhatta volna az éjszakai mulasztást ; de akkor meg az
ablak alatt elcsörgő szánok nem hagyták aludni. A Szeles
kasznáré, meg a Hollós szomszédé. Mentek a gyerekekért.
Péter úr rosszul kezdte az új napot is. A reggeli
után szokása szerint rágyujtott a pipára, olvasta az
újságot. A pipa elaludt; a betük ugráltak a szemei
előtt; nem értette, amit olvasott.
Kiment az istállóba. Megnézte a Lucit meg a
Tündért. Olyan rendben volt azok körül minden, hogy
maga az eleven méreg se talált volna semmi okot az
öreg Mártonnal összeveszni.
Bepillantott
a színbe.
Ugyanaz a rend, pontosság, tisztaság mindenütt. A parédés szánkó olyan takarosra tisztítva, mintha most hozták volna haza a szatlertóll a közönséges is egészen
jó karban.
. - Nézi már. - hunyorított az öreg Márton magában -', csak hadd nézze 1 De biz az nem soká
nézte, nem szólt se jót, se rosszat, bement a szobába,
rágyujtott s megint kezébe vette az újságot.
Dél lett, szótalan, néma ebéd; hej!...
de
csak nem olyan, mint a fölebb való esztendőkben ilyenkor! A tálak majd mind olyan érintetlen mentek vissza
a konyhába,
ahogy az öreg Rézi beadta. A mama se
evett; a lányok se ettek; nem is lehet ilyen karácsonyi
sütés-főzéskor, mikor az ember a konyhában jólakik
már a szagától. De a papa se evett. Hát az; ugyan
mit főzött!?
,
Bement a szobájába ; leült 'a nagy karosszékbe;
elszundított. :Az éjjeli álmatlanság! . .. Hanem most
is, ahol ni, mint reggel, megint száncsörgés rázta fel;
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Megismerte. A Szeles Kasznárék!
Oh milyen élénken
ugrott fel székéről az öreg; milyen ifjú gyorsasággal
termett ott az ablaknál s a függöny mögé rejtőzve,
hogy várta, leste, nézte, számlálta, kik jöttek a szánon
és hányan ? Négyen voltak; az apa, a lánya, meg a
fia és a kocsís.
- Erre a kis szánra nem is férne rá több mondá magában Péter úr s amikor elfordult az ablaktói, az arca sokkal haloványabb volt, mint az imént.
mikor odasietett. Pedig most a leáldozó nap búcsúfénye
is olyan rőzsaszínű világossággal reszketett az ablakon.
Leült; megnézte az óráját; a fali órát is, a zsebórát is. De sietnek ma ezek; még pedig ma milyen
világos odakünn! A hóvilág teszi.
Megint új száncsörgés! A Hollósék 1
Hogy ott termett megint az ablaknál!
Azok is négyen voltak. Az apa meg a két fia,
meg a kocsis. Hej pedig ez jó nagy szán volt! Akár
két gyerek is elfért volna még benne.
Ezeknek még utánok is nézett. Nincs-e ott még
valaki az első ülésen, akit eddig talán csak a Hollés
szomszéd nagy bundájától nem lehetett észrevenni? ...
De nem volt, nem látott mást senkit, Csak azt
látta, hogy amint a szán arra csörög a Hollósek háza
felé: a megérkezett gyerekek messziről hogy kapkodják
le a fejükről a süvegeket, hogy integetnek azoknak,
akik a tárt kapuban állnak, már messzíröl kitárt karokkal.
Visszatántorodott az ablaktél. Mintha egy pillanatra elhomályosodott volna szemei előtt a világ. A hó
vakitó fénye tehette. Meg kellett fogódznia akarszék
támlányában.
Azután megint megnézte az órákat. Hogyan késnek ma ezek! Mind a kettő ötödfelet mutat, pedig odakünn már öreg este van.
Vette a bekecsét, elment a falusi kaszinóba a szokott tarokk-partira.
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A kompánia még nem volt együtt egészen. Négyes
tarokkal játszottak rendesen, öten; sorban egymás után
az egyik a király volt, az osztott.
Négyen már összevergődtek, hozzá is akartak fogni
rögtön. Ekkor lépett be Hollós szomszéd.
- Odahaza kerestem urambátyámat mondá
Péter úrnak -, de ide utasítottak,
- Csókoltatja a Sándor a kezeit, boldog ünnepeket kíván, meg itt küldi a bizonyítványát.
Átadta. Péter úr kibontotta az első harmadi értesítőt ; szemei végig futottak az osztályzaton; s nincsen
fiatal leány, akinek kezében az első szerel es levél
jobban remegjen, mint az apáéban most ez a félív
papiros remegett.
Csupa merő kitünő volt abban, tetőtől-talpig; még
a német nyelvből, de sőt még a mennyiségtanból is.
- A tanárok nem győzik dicsérni - tevé hozzá
Hollós szomszéd úr -, hanem az arca egy kissé meg
is halványodott.
No - mondá Péter úr az értesítőt zsebre téve úgy látszik, szorgalmas.
Most az egyszer nem tette hozzá: A rossz kutya!
Leült tarokkozni. Hanem furcsa parti volt ez a
mai. Az egyik játék emlékezete soká fennmaradt a
kaszinóban.
Bánki Péter úr -- pedig híres tarokkistn!
kimondta a tous-lestroist, Az egyik ellenfél nagyot nézett, aztán kivágta rá, hogy:
Kontra. tous-les-trois !
- Rekontra! - Rerekontra !
Az egyik ütésnél Péter úr elüti' a nagy tarokkot
a huszonegyessei, de az ellenfél harsány hahotával
levágja a skizzel.
- .."Hahaha ! Péter bácsi kimondta a tous-les-troíst
skiz nélkül! Elnézte apubot skiznek! Hahaha !
Soká tartott a nevetés.
Még a Szeles kasznár is résztvehetett benne, aki ,
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ma este valamivel későbben jött be a szokottnál. Mikor
ő megérkezett, már akkor az ötös kompánia együtt
volt teljesen.
Oda ült a játszók mögé, Bánki Péter úr mellé;
úgy látszott, valami mondanivalója van az öreg úrnak.
Megvárta. amig az osztás arra került.
- Tekintetes úr - mondá most súgva, amíg
Péter úr nem volt a játékkal elfoglalva -, nem erőlteti meg magát a Sándor túlságosan? A'szondják,
hogy valami kis adóssága van; de maga akarja letörleszteni. Két kisebb gyereket tanít egy pár forintért
havonkint ; az egyik tanárja meg valami könyvet akar
kiadni, a Sándor másolja; egy árkust tíz krajcárért.
Petroleumot is többet eléget mellette, mint amennyit
megkeres. Hát még az idő, meg az egészség!
Ezalatt lejárt a játék, a másik kompánista osztott,
megint Péter úr került a játszósorba. Pompás kártyája
jött! Majd kiköszörüli a csorbát most!
- Ultimó! - kiáltott fel keményen.
Nem merte senki megkontrázni. Osak úgy dőlt a
sok ütés egymás után. Négy király, - minden!
Péter úr szemei úgy odatapadtak arra apagátra,
hogy azon kívül se látott, se hallott!
De mégis hallott. Hallott megint egy rettenetes,
JÓÍZű nagy nevetést az egész körben, amelyre ijedten
kapta fel a fejét. .
A többi társak mind kijátszották már minden kártyájokat ; egyedül Péter úr kezében rekedt ott még egy
kártya - a diadalmas pagát!
Megesik az ilyesmi, amikor három kártyát vesz
fel a talonból, aztán szórakozottságában csak kettőt
skartiroz helyette.
No ma nem megy a játék; malörje van az öreg
úrnak.
Fel is szedte nemsokára a sátorfáját, haza ment.
Jóval korábban, mintrendesen.
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Az utcán még két-három betlehemes csoporttal
találkozott,
akik ma mind azzal a szép karácsonyi
üdvözlettel köszöntötték :
- Dicsőség a magasságban az Istennek, a földön
békesség és az emberekben jóakarat!
Olyan szívrehatóan hangzanak e szép szavak, főleg
igy karácsonykor.
Hazajutott. De most az egyszer nem nézett be
először az istállóba, amint rendes szokása volt, hanem
bement a szobáiába, gyertyát gyujtott, levelet Írt. Ezzel
együtt fordult ki aztán az istállóba.
- Márton, alszol? - kérdé amint benyitott sa;
meleg istállóból egész gőzfelleg csapott ki rá a hideg
levegőre.
- Én? - szólalt meg egy hang valahonnan 'sz tudja a tekintetes úr, nem alszom már három
esztendeje. Nem tudok.
- Fogj be holnap hajnalban a festetlen szánkóba, aztán eredj be a városba egy kősó ért.
- Kősóért ? -- kérdé Márton hangja, nagy meglepetéssel 'isz nincs egy fertályesztendeje, mikor
kettőt hoztam egyszerre!
- Ne okoskodj! Itt az ára ebben a levélben;
ezt a Sándor kezébe add, a' majd kifizeti a boltosnak.
Ajtónyílás, új gőzfelleg, ajtócsukás. Az öreg úr
léptei alatt csak úgy csikorgott a hó az udvaron. Oly
hideg volt, hogy szinte könnyet facsart a szemből. De
a csillagok oly fényesen ragyogtak, mintha az égboltozat e pillanatban egész fényét oda akarta volna villantani a Bánki Péter udvarára, - könny jére ...
- A festetlenbe ? ~ mormogá az öreg úr távoztával az a mély hang az istállóban. - Juszt se abba.
Azért is a parádés szánba fogok; ha már haza
nem hozhatom is, legalább megszánkáztatom egy':'
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szer a város utczáin urasan ! Aztán...
érte, ha mer!

szidjon

meg

'. Más nap eljött, más nap elmult; alkonyodott.
Szent karácsony szép estéje.
A kis betlehemesek már megint mindnyájan útban
voltak, hogy az örvendező házakban eljátszszák együgyű
kis játékukat, mások mulattatására,
magukn k hasznára.Egy
helyen krajcárt adnak, más helyen kolbászt .
.Óh az öröm, a boldogság - adakozók!
Hanem az egyik csoport betlehemes majd megjárta !,
Eppen ott haladtak el Bánki Péter úr kőháza
előtt, amikor nagy csörgéssel, ostorpattogással száguld
egy szán a kapu felé. Oly gyorsan jött, a kocsis
olyan harsányon
rákiáltott
a gyerekre,
hogy azok
ijedtökben félreugrottak s azt se látták: ül-e a szánban valaki vagy se!
De mikor az első rémületból
felocsudtak,
azt
mondja az öreg pásztornak öltözött a többieknek:
- Ide bemenjünk, itt nagy öröm lehet kolbászt adnak!
Bementek;
bekőszöntöttek még az ajtón kívül:
- Dicsőség a magasságban Istennek;
a földön
békesség és az emberekhez jóakarat!
Benyitottak. De úgy elfogta őket az ámulat, hogy
az öreg pásztor csak ezt az egy szót tudta kimondani:
- Gloria! . . . Azontúl elakadt ajkán a szó bámulatában.
Örömet, vidámság, kacagást, nevetést vártak; ahhoz voltak szokva e boldog estéken minden
hajlékban, még a kukorícaszáras
gunyhókban is: és
íme itt a fényes, úri kőházban mit kell látniok ?
Egy úri asszony ült az asztalnál, fejét könyöklő
karjára
támasztva;
vállára szép hajadon kisasszony
hajlik, ölébe meg egy kisebb leányka rejti az arcát
és úgy sírnak mind, mint a záporeső!
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A szoba közepén meg egy magas, ősz öreg úr
áll, akinek a kebléhez egy fiatal ember tapad, két
karjával átfonva az öreg urat. Ez is mind a két
kezével magához szorítja az ifjút, és arcát, homlokát,
göndör barna haját elhalmozza, elárasztja, csókjaival,
könnyjeivel !
Soha ilyet! . . . A szegény kis betlehemesek
talán még ma se tudják, hogyan sírhat ennyire még
ilyen öreg úr is szent karácsony estéjén?!
Györy Vilmos.1
1

A költő hagyatékából.

__ ~~-~

Erdő alján.'
Barnán elomló
Lágyneszű haraszt,
A hervadásról
Sóhajt még panaszt.
De már közötte
A párás földbül
Feltörve itt-ott
Új fűszál zöldül.

Míg váltogatja
Hajnal az éjet,
~ö, nő, meg egyre
Ujabb szál éled.
Szakadozott lesz
A barna lepel
S egyszer egészen
Zöld színbe vesz el.

A természetben
Amit lát szemünk,
Hasonlót sokszor
Bent is érezünk.
Színes reményünk
Fakóra válik,
Haraszttá hervad
Utolsó szálig.

Még siratgatjuk
A veszteséget,
Már fakadoznak
Újabb remények.
S míg a ma, holnap
Egymást cseréli,
Új között elvész
S nem fáj a régi.
Szalay Mihály.

1

kötetéből.

Mutató a szerzőnek

most

megjelent

"A nagy

országúton"

c.

IRODALOM.
A Luther-Társaság legújabb kiadványai.
Csak nem régen küldte szét a Luther-Társaság a rendes
tagok illetményeit és ez alkalomból egyfelől azért, hogy azok,
akik megkapták, ne tegyék el könyvszekrényök legsötétebb
zúgába, másfelől azért, hogy a pártoló és kültagok is szerezzenek tudomást róla, hogy milyen becses füzetekkel gyarapodott
társaságunk könyvtára, röviden foglalkozunk velök. Az évi
jelentésen kívül kaptunk ezidén 2 elbeszélést, 1 életrajzot és
híres német apologétikai munka fordítását. Az első elbeszélés:
Az édesanya énekeskO"nyve.Gyurácz Ferenc püspökünk tollából
való. Felesleges Gyurácz értékes irodalmi sajátságait hosszasan
jellemezni, csak azt jegyezzük meg, hogy ebben a népies
történetben is, mely meghatóan elmondja, miként menti meg
az édesanya énekeskönyve az apát az öngyilkosságtól, a fiút
a zülléstől, írópüspökünknek minden jeles írói sajátsága együtt
van. Fenyves Edétöl igazán értékes történeti elbeszélést kaptunk: A megpróbáltatások útjain címmel. Zord időkbe, a
mohácsi vész utáni időbe vezet bennünket és mindvégig ébren
tudja tartani érdeklődésünket hőseink hányattatása iránt, kik
végre is boldogító frigyet köthetnek. Farkas Gejza plasztikusan
rajzolta meg Reischel Károlynak a nagy,szombati egyház nagy
jótevőjének és felügyelőjének az életét és jellemét. Ez életpálya, amely egy kis kereskedőinasból egyházi vezérférfiúvá,
sőt országos hírű emberré emelkedett nemes férfiút mutat be,
igen sok tanulságot rejt magában mindnyájunkra. Az ezidei
kiadványok fénypontja azonban Pfennigsdorf bonni egyetemi
tanár elterjedt munkájának (Krisztus a modern szellemi életben)

IRODALOM

367

átültetése Hajts Bálint késmárki ev. lelkésztől. Ez utóbbi
valóban érdemes munkát végzett e kíváló és a szó legjobb értelmében modern munka sikerült tolmácsolásával, mert kitünő
vezérül szolgálhat a modern szellemi élet összekuszált ösvényei
között. Megmutatja, hogy a haladásért folyó mai tudományos
és társadalmi küzdelemben nem nélkülözhetjük az ev. keresztyénség drága kincseit, sőt ellenkezőleg csakis ezekkel felfegyverkezve érhetünk célt. Főbb fejezetei: 1. A vallások,
II. Krisztus és a tudósok, III. Krisztus és a műoéseek, IV.
Krisztu« a jó emberek és a felsőbb emberek, V. A keresztyénség
mint világtörténeti hatalom, VI. Római vagy evangéliumi, VII.
Az igazi evangéliumi hit, VIlI. Mit remélhetek? bizonyítják,
hogy a modern ember minden kétségre megkapja itt a választ
még pedig igazán művészies világossággal és meleg közvetetlenséggel. A fordító derekasan megfelelt elébe tűzött feladatának.
Jól tette, hogy itt-ott egyes fejezeteket összevont (pl. V., 2
és 4) másokat .hazai vonatkozásokkal bővített. (pl. 13., 123.
lap stb.). Minden bövítményét nem tudtuk megállapítani, mert
előttünk az V. német kiadás feküdt, fordítónk pedig nem
mondja, hogy ő melyik után fordított. Szerettük volna, ha az
érdemes fordító minden hozzátételét külön is megjelölte volna
(pl. csillaggal vagy rekeszjellel), továbbá, ha az irodalmi
rovatokban nemcsak azt jegyezte volna meg egyik-másik
munkáról, hogy magyarul is megjelent, hanem azt is, hogy
ki fordította le és hol jelent meg, (pl. Hackel : Világproblémák,
Ursini munkái stb.). Végül egy tévedését kell helyreigazítanunk.
A magyar ősvallás főistenének a nevét nem igen tudjuk. A
"Hadúr" elnevezés ugyanis Aranyosrákosi Székely Sándor:
"A székelyek Erdélyben" c. kis époszában fordul először elő
(1823). Egyébként teljes elismerésünket fejezzük ki a fordítónak
fáradságos munkájáért. A nagy kiadvány ára 2 kor. 50 fill.,
pedig 269 oldalra terjed; a többi háromé egyenként 10 fillér.
Örömmel ajánljuk mind a 4 könyvet ev. olvasóközönségünk
különös figyelmébe!
Dr. Sz. Ö.
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Régi Magyar Kó·ltők Tára. VII. kötet. A Magyal' Tudományos Akadémia. évekre terjedő szünet után kiadta e nagyjelentőségű vállalatának hetedik kötetét, mely az 1560-1566
közt virágzott XVI. századi költőink felkutatott műveit foglalja
magában. A kötetben több reformátorunk irodalmi emlékeivel
találkozunk. Itt olvasható Dávid Ferenc hálaadó éneke, melyet
még antitrinitárius kora előtt írt; Húszár Gál könyörgése a Szentlélekhez, amely még mai nap is szerepel a református énekeskönyvben; Méliusz Péternek inkább dogmatikus és hitvallási,
mint költői lendületű énekei, továbbá Bornemissza Péternek
cantiói és énekecskéi, közöttük az is, amelyet Balassáné
Sulyok Anna nevére, "gyermekek rengetésekre" szerzett. E
kötetben találjuk a Szilágyi és Hajmási históriáját,
valamint
a Balassa Menyhért árultatásaról írt komédiát, amelyek nemzeti
irodalmunknak becses emlékei. A szerkesztő egész sor új
nevet vonultat fel előttünk: Erdélyi Máté, Fráter Gáspár,
Pesti György, Torkos János, Varsányi György, Szerémi illyés,
Németi Ferenc, Besenyei Jakab, Tuba Mihály, Dobokai Mihály
s több névtelen, akikről eddig csak régi emlékeink nyomozói
tudtak. A művek közt vannak bibliai énekek (Szent János
Babtista, Antiochus király, Abigail, Absolon) s különös figyelmet
érdemel egy gúnyvers a Luther-papok ellen, mely azt bizonyítja, hogy a római katholikus egyház verselöl e téren is
szembeszálltak a reformáció támadásaival. A kötetnek különösen
történelmi forrásértéke nagy. Nagy kár, hogya jegyzetek
külön kötetben később fognak megjelenni. A szerkesztő
Szilády Áron e kötettel új jogcímet szerzett irodalmunk
háláj ára. Óhajtanók azonban, hogy a következő kötetek minél
előbb jelenjenek meg, legalább is gyorsabb egymásutánban,
hogya gyűjtemény teljes egészében álljon a tanulmányozók
rendeltetésére. Az első kötet 1877-ben, a második 1880-ban,
a harmadik 1881-ben, a negyedik 188B-ban, az ötödik
1886-ban, a hatodik 1896-ban, a hetedik végre 1912-ben,
- ami egyrészt az anyaggyűjtés és rendezés sok akadályát
bizonyítja, másrészt alkalmasint arra utal, hogy az akadémia
pénzerejét több párhuzamosan folyó vállalat foglalta le. A kötet ára 4 korona.
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A nagy Országúton. Költemények.
Írta: Szalay Mihály.
Ára 2 korona. Szerző kiadása (Gyékényes, Somogy megye).
Újabb versköteteink
közt kellemes pihenőűl
szolgál
Szalay Mihály verseskönyve. li szerzö evang. lelkész Gyékényesen, költeményei közt azonban az egyházi líra aránylag
csekély helyet foglal el (mindössze nyolc vers), de jelentősége
s igazi ereje nem is ebben van, hanem egyéb verseiben.
Tiszta, egyszerű, vonzó érzésvilág tükröződik ez igénytelen
versekben, s amily igénytelen, egyszerű a lélek, mely dalol,
oly egyszerű, közvetlen a forma is, amelyen megszólal. Régi
nagy költóink hagyományait újítja fel; a magyar költészet
arany korszakának levegője áramlik szét verseiben. Az újabb,
sok érdemetlenül
felkapott lírikus közt, aki hivalkodik a
magyar faj lenézésével, jól esik a "Kelet fia" cimű költemény
bölcs, bánatos hazafisága. Szalay igazi magyar természet,
tárgyai is azok, amelyek a magyar lelket érdeklik s bár előtte
számosan megszólaltatták, felfogásában mindig akad új, eredeti
vonás, mely a figyelmet megfogja. Nyelve is gondolkodásának
megfelelően tiszta magyar, mesterkéletlen; nem szorul új, a
nyelv lelkétől meg nem ihletett és idegen szógyártmányokra,
mert kezeügyében a nép nyelvének gazdag tárháza. Egyházi
énekeiben is érvényesiil egyénisége, mert eltér a megszokott
objektív hangtói és meggyökeresedett formáktól. Két ntolsó
éneke hangban mintha egyenes leszármazottja volna a kuruc
korb eli vallásos énekeknek. Nem állítjuk róla, hogy tűneményszerü tehetség,
azonban nem lehet elvitatni, hogy e kötet
szépen igérő kezdet. Vajjon a jövő valóra váltja-e e szép
reményt? Ki tudna biztosat jósolni? De érezzük, hogy
fejlődésre érdemes egyéniséggel találkoztunk, akinek útját
állandóan figyelni fogjuk. .
.

Megjelent

könyvek:

Egyházlö·rténet számokban. Zimányi Dániel fógimnáziumi
tanár különlenyomatban kiadta fenti címen közölt cikksorozatát, mely egy fővárosi egyházi lapban jelent meg. A néps.zámlálások adatait hasonlítja össze 1840-1810. az evangélikusok szaporodása szempontjából. A felmutatott eredmény
Ösvény. J. évf.
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nagyon szomorü, mert a mi egyházunk hívei értek el legcsekélyebb szaporodási százalékot, sőt határozott hanyatlás mutatkozik. Kevés hasznosabb munka jelent meg, Zimányi, nagy
gondú, lelkiismeretes füzeténel s reméljük, hogy intéző köreink
is foglalkozni fognak vele. Megpróbáljuk a sajátságos jelenség
magyarázatát. Nagy kár, hogy régebbi számadatok nincsenek
kezünk ügyében, mert azt véljük, igazolnák felfogásunkat.
1791-1868.
az 1790j91-iki 26. t.-c. avegyesházasságból
szülötteknek circa 90%-át a r. kath. egyháznak juttatta s
csak 10% jutott a prot. egyházaknak. Ezt igazolják az
1850. és 1857. évi szaporodási százalékok. 1869-ben hirtelen
felszökkent a szaporodás százaléka, mert már az erdélyi
szászok is benne vannak; ugyanezt mutatja a ref. unitárius
és gör. kath. szaporodási arányszám is. 1869-1880. a gyermekhalandóság nagy aránya miatt még alig mutatkozik az
1868 : 53. t.-C. hatása, mely csak 1890-ben érzik igazán.
(A nem szerinti eloszlás 50-50°/o-ot jelent; e törvény határozottan a kisebbség s a gyengébb fél védelme). Az 1900.
és 1910. évi %-ok lényegében a kedvezőtlen 1791-iki rendelkezést visszaáIlitó 1895. évi törvény (a gyermekek vallásáról) hatásának tudhatók be. A a mennyire a statisztikai adatokból ellenőrízhettük, a gyermekek vallására vonatkozó szerződéskötéseknél a tömegvonzás törvénye érvényesül s a két
egyház osztályrésze körülbelül úgy aránylik, hogy nekünk
legfeljebb 40% jut a vegyes házasok gyermekeiból. Az 1900.
és 1910. évi különbözetet megmagyarázza az, hogy 1895.
októbeiéig az 1868. évi törvény intézkedése volt érvényben.
A fűzetet melegen ajánljuk az érdeklődök figyelmébe.
Dicsőség Istennek/Versek. Irta Vargha Gyuláné (Budapest,
Bethánia). - A Jatho és Traub-ügy. Irta Szimonidesz Lajos
(Szerző, Nagybörzsöny, Hont megye). - Jézus mindenütt. Vallásos költemények. ~!ta Petrovits Pál (Hosszúfalu, Brassó megye).
- Dr. Szelényi Odö·n. (Pozsony): A misztika lényege és jelentősége. - Eckhart mester él~te és tanítása. Tö·megmozgalmak az
alfö·ldi parasztvárosokban. Irta dr. Szeberényi Lajos Zsigmond
(Budapest, Kókai). - A jövő eqyháza vagy az egyház jövője.
lia dr. Frommel Miksa. Fordította Pröhle Henrik (Sopron,
Ev. Egyházi Elet). - Heltai Gáspár mint reformátor. Irta
dr. Lakos Béla (Budapest, Kókai). E könyveket helyszűke
miatt csak a jövő' számban fogjuk ismertetni.
Mindezen könyvek megrendelhetők a Luther-Társaság
könyvkereskedésében, Budapest, Szentkirályi-utca 51ja.

A Luther-Társaság közgyűlése.
A Luther-Társaság
ezidén Budapesten, az egyetemes
gyűlés alkalmával, október 14-én tartotta évi közgyűlését.
Megelőző napon az irodalmi szakosztály
és igazgatótanács
végezte elókészító
munkáját.
A budapesti gyűlésen a tagok nagy számban jelentek
meg. A jelen voltak száma mintegy 130-ra teheté, ami aránytalanul nagyobb egy-egy vidéki gyűlés létszámánál. Ez a
jelenség sok irányadó férfiban megérlelte azt a gondolatot,
hogy az évi közgyűlést állandóan a fővárosban kellene tartani;
a vidéki városok pedig alkalmas helyekül szolgálha tn ának
egyes történelmi évfordulókon tartandó diszgyülések
és ünnepélyek számára. 1914. évre ugyan elfogadta a Társaság
Dobsina meghívását, - de semmi kétség, hogy az egységes
irányvezetés szempontja idővel határozattá érleli e gondolatot.
A taggyűjtés és lelkesítés, magvetés munkáját az ilyen alkalmi
ünnepélyek
és díszülések épp oly jól elvégzik, mint a
vándorgyűlések. A Társaság és az egyház irányadó férfiai
közül, a tísztviselökön kivül ott voltak Bognár Endre, Beniczky
Árpád, Bándy Endre, Gyurátz Ferenc püspök, Handel Vilmos,
Jánoaka György, Kaczián János, Kapi Béla, dr. Masznyik
Endre, Paulik János, Pröhle Henrik, Pröhle Károly, Pálmai
Lajos, Raab Károly; Raffay Sándor, Sáritha Károly, Szeberényi
Lajos Zs., Wagner Gusztáv Adolf, Vitális Gyula stb. Veres
József alelnököt súlyos betegsége tartotta távol.
A közgyülést megnyitó beszéd, amelyet sűrűn megszakított a helyeslés, más helyen olvasható -,
de e helyütt is
felhívjuk rá a figyelmet. A főtitkár az évi jelentés fonalán
előterjesztette az igazgató-tanács javaslatait, amelyet a köz24*
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gyűlés majdnem vita nélkül határozattá
emelt. Az iskolai
könyvtártípusokat
két kerület, a bányai és a dunántúli feltétlenül elfogadta, a tiszai azzal a korlátozással, hogy a tót
könyvek a Tranoscius-társaságtól
is beszerezhetők. A dunáninneni csupán ajánlotta a típusok megszerzését, de remélni
lehet, hogy a jövő évi közgyűlés a példák hatása alatt szintén
hozzá fog járulni a kötelezővé tételhez, - annál inkább,
mert a Luther-Társaság
pusztán a be szedett illetékek felére
tart igényt, míg másik feléról a gyülekezetek szaba.don rendelkezhetnek. E határozattal nézetünk szerint teljesen biztosítva van a szabad verseny elve és az iskolai könyvtárakuak
módjukban van a helyi szükséglet szempontjának érvényesítése
is. A tót és német nyelvü típusok azóta már elkészültek és
remélhetőleg már a jövő évi közgyűlésen örvendetes eredményről adhatunk számot. A típusok jó része jelenleg még
más kiadók kiadványai közé tartozik, de belőle és a tankönyvvállalatból remélhető jövedelem lehetövé teszi egye
célt
különösen szolgáló kiadványsorozat alapítását és evangélikus
szellemű írói nemzedék nevelését. E cél elérése tulajdonkép
az eszmény, amely felé törekednünk kell.
Szintén fontos határozat, hogy a Társaság az egyetemes
tanügyi bizottsággal szerződést kötött 14 tankönyv kiadására.
E 14 tankönyv, amennyiben beválik, kizárólagos jogokat
élvezne iskoláinkban.
A társaság a tankönyveket pályázat
útján irat ja -,
úgy hogy a szerzőktől a részletes terv
és ugyanazon részlet kidolgozását kívánja meg. A pályázat
azóta meg is jelent. Ez ügynek 1898 óta Majba Vilmos főtitkár
volt csüggedést nem ismerő harcosa. Most, amidőn 15 év után
az ügy diadalmaskodott, a közgyülés
egyhangúlag köszönetet
mondott fáradozásaiért.
A költségvetést,
számadást, a tagokról szóló jelentést az irodalmi szakosztály munkatervét minden megjegyzés nélkül fogadta el a közgyűlés.
Minderről
részletesen tájékoztat a jelentés, tehát ezt itt nem ismételjük,
Meg kell azonban említenünk, hogya Luther-Társaság ezentúl
a Tranoscius-társasággal
és Zpevnyik-bizottsággal szövetkezve
látja el tót híveinket vallásos kiadványokkal
(évi 1000
korona hozzájárulást kíván). Az 1914. év kezdetétől fogva
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pedig a Társaság új havi folyóiratot indít "Belmisszió" cím
alatt az egyetemes egyház támogatásával, amelynek főszerkesztője Majba Vilmos főtitkár, társszerkesztői pedig Kapi
Béla, Pröhle Henrik és Paulik János, úgy hogy a szerkesztóségben valamennyi kerület képviselve van. A folyóirat a
gyülekezeteknek és középfokú meg főiskoláknak ingyen jár
az egyetemes egyház 1200 koronányi évi segélye fejében.
Ezzel kapcsolatban említjük fel Kapi Béla felszólalását,
aki
az "Ösvénynek" havi folyóirattá való átalakítását sürgette,
mert csak így létesülhet állandó kötelék a lap írói és közönsége közt. Az "Isten Igéje" címü folyóiratnak az 1914. évre
500 kor., a Theol. Szaklapnak 300 kor., aHarangszónak
szintén 300 kor. segélyt szavazott meg.
Utoljára hagytuk a Luther-Társaság szervezetének egy
fontos újítását, mely az alapszabályok módosítását tette szükségessé. A könyvtártípusok szállítása, a tankönyvvállalat megindítása s esetleg egy nyomda felállítása a társaság feladatait
s munkakörét annyira kibővítette, hogy elodázhatatlan szükség
volt egy kiadóvállalati igazgatóság felállítása a végett, hogy
az igazgatás üzleti részét intézze. Az igazgatótanács hatásköre
nagyjában a régi marad; az új igazgatóság alá van rendelve
az igazgatótanácsnak, csupán hét budapesti tagból áll (elnök,
ügyvezető elnök, főtitkár, ügyész, a gazdasági bizottság elnöke
és két kereskedelmi képzettségű tag). Aki az üzleti életben
némileg tájékozva van, jól tudja, mennyire fontos az, hogy
az ügyekről ne nagyszámú nehézkes testület véletlenül alakult
többsége, hanem állandóan tájékozott, gyorsmozgású igazgatóság határozzon. Azt hiszszük, e határozat hatása, mivel
lehetövé teszi a könyvkereskedés állandó ellenőrzését is, rövid
időn mutatkozni fog.
Bizonyára nagy eredményü lesz a Luther-Társaság taggyújtő bizottságának munkaterve, amelyet Vitális Gyula elnök
dolgozott ki s amelyet vita nélkül fogadott el a közgyülés.
Eszerint minden egyházmegyében külön bizottság alakul a
taggyüjtés
céljára, amely a központi bizottsággal állandóan
érintkezik; Ennek hatása, ha megfelelő támogatásban részesül,
egy-két év alatt jelentkezik. Mily nagyjelentőségű volna, ha
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a rendes tagok számát vagy 500-al emelni tudná. Ez
esetben az Ösvény a közóhajnak megfelelően évente legalább
hatszor jelenhetnék meg, nem szólva egyéb kiadványaink
gyarapodásáról.
E rövid beszámoló is arról tanuskodik, hogy társaságunk
a tervszerű, céltudatos munka útjára lépett. Az egyházi irodalmi
szükségletnek úgyszólva minden ágára kiterjesztette figyehnét
és bár anyagi ereje még nem elegendő az összes feladatok
megoldására, már azzal szolgálatot tesz, hogy nyilvántart ja s
az erőt gyűjti. A Magyar Luther a jövő esztendőn befejeződik
és 1917-re talán megérjük azon álmunk valóraválását is,
hogy hitvallásainkat szép fordításban magyarázatokkal adhatjuk közre. E téren is a Luther-Társaság
végezte az úttörő
munkát az Ágostai hitvallással és ApológiávaI.
A bizakodás és reménykedés hangulatát nem zavarhatja
meg az az epés tudósítás, amely egyik lap hasábjain (nem
akarjuk megnevezni) megjelent. Elvégre meg tudjuk érteni a
keserűséget, mely abból a csalódásból fakadt, hogy a Társaság
békéjét nem sikerűlt megbontani és munkásai egyértelműleg
sorakoznak a kitűzött cél zászlója alá. Meg vagyunk győződve,
hogy ha a Luther-Társaság
hivatott vezetői annyi energiát
tudnak tanusítani a megvalósításban,
amennyi életrevaló
érzéket tapasztaltunk
a kezdeményezésben,
az epés hang
. elnémul és helyette a tisztelet és megbecsülés fog megszólalni.
Bármily nehéz a kritikusnak megszokni a gondolatot -,
az élet kérlelhetetlen törvénye szerint csak az marad meg,
csak az kelt visszhangot, amiben igazság és szeretet van.

.például

Krónikás.

Veres József

t.

1851-1913.

A Luther-Társaság gyászszal végzi az 1913. esztendőt.
Alelnöke Veres József, orosházi lelkész és békési esperes,
december 9-én hosszú kínos betegség után elköltözött a munka
mezejéröl. H-én nagy részvét mellett kísérték nyugvóhelyére.
Társaságunk nevében Majba Vilmos búcsúztatta el és helyezett
koszorút ravatal ára.
'Most egy éve lőcsei gyűlésünkön mindenkit elragadott
szép egyházi beszédével, mely az Ösvény elsö számának
ékessége volt. Akkor nem is sejtettük közeli elmúlását, -mely
akkor érte, amidön tehetségei még teljes fényökbenragyogtak
s éppen megnyílt előtte az egyházi mnnkatér, a nagy hatáskör
sorompója, ahol az igazi tekintélyeknek
járó tisztelet és
figyelem várta.
Mint soproni tanár, lelkész, országgyűlési képviselő
szolgálta egyházát, mint Író két kötet egyházi beszéddel
(Hirdesd az igét !), Orosháza történetével s az "Evang. Egyház
és Iskola" szerkesztésével (1895-'1905). A azószéken is, köztanácskozásban igazi tehetségnek bizonyult; csak sajnálhatjuk
azt az időt, amelyet a politika szolgálatában töltött, mert bál'
ott is számottevő tényezővé tudott válni, erejét, energiáját az
egyházi térről kellett elvonnia, ahol tenger tennivaló várt reá.
A Luther-Társaság
bizonyára emlékbeszéddel fogjaméltatni
érdemeit. Elmulta felett megilletődve állnak egykori ellenfelei is.
Áldás emlékére, béke hamvaira!

SZEMLE.
A zsinat megnyitása.
December 8-án a szokásos ünnepségek közepette meg.nyilt a zsinat. Mi eleve állást foglaltnnkellene,
megokolva
azzal, hogy míg az állam egyházpolitikája valamely irányba
határozottan nem fordul, a zsinat tanácskozása mindazon
kérdésekben meddő marad, amelyeknek megoldása az államhatalommal való megegyezést kívánja feltételül. Egyébként a
közvélemény annyira ellene nyilatkozott a zsinati munkálatnak,
hogy már emiatt is tanácsos lett volna az elhalasztás. Mivel
azonban a zsinat összeült, meddő munka szükséges vagy
fölösleges voltának fejtegetése, hanem várjuk, mit fog alkotni.
'A zsinati istentiszteleten Geduly Henrik püspök prédikált.
Beszédéből két gondolatot ragadtunk ki, mint vezérelvet a
zsinat számára. Az egyik, hogy a törvényalkotás nem öncél,
csak eszköz az egyházhívek boldogítására; akkor tökéletes,
akkor éri el célját, ha Isten igéje szél belőle. Nagyon helyesen
állást foglal tehát a jogi formákban és paragrafusokban való
túlságos bizakodás ellen. Ez mind csak üres, kiszáradt meder,
ha. a nemzedék nem tölti meg a krisztusi szellemtől áthatott
tartalommal. A jogi formulák fanatikusai legalább is annyit
ártottak az emberiségnek, mint a dogmák fanatikusai. És
Luther nem csupán a római theológia ellen indított harcot,
hanem a pápa jogászai ellen is. A másik a felelőség elvének
hangsúlyozása. mely ujabb egyházi életünkben annyira háttérbe
szorult. A felelősség érzése tanít bölcsességre, de bátorságra
is, mert forrása a lelkiismeretben van. Csak felelósségét érző
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nemzedék tud igazán alkotni, csak felelósségét érző emberöltő
független igazán az élet külső körülményeitől s az érdekszálakból szövődő hatásoktóI.
Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő megnyitó
beszéde mély és komolyessay számba megy, amelynek szép
formája is hatott. A beszéd derék része a keresztyénség történelmi hivatásának magasztalása. Egyik ismertetője megtagadja
tőle a protestáns jellemet, azt állítva róla, hogy bármely
katholikus nagygyűlésen is el lehetett volna mondani. Ezzel
szemben hivatkozunk a beszédnek a láthatatlan egyházról
szóló fejtegetésére, amelyet joggal nevezett a szónok a protestáns egyház egyik legszebb tanításának. Különben módot
fogunk nyujtani olvasóinknak, hogy e gondolkodásra késztő
beszédet, mint a mi nemzedékünk egyik fontos lelki okiratát'
megismerhesse.
A zsinatnak 116 választott és 12 hivatalos, tehát összesen
128 tagja van. Foglalkozás szerint van 55 lelkész, 26 ügyvéd,
7 középiskolai, 2 tanítóképzöi tanár, 7 főiskolai tanár, 6 bíró
és tisztviselő, 16 földbirtokos, 4 tanító, 2 orvos, 2 kereskedő.
A Magyar Tud. Akadémia tagja 2, főrendiházi tag 7, országgyűlési képviselő 6, elismert egyházi író 19. Az 1891j94-iki
zsinat tagjai közül a jelen zsinatnak is tagja 21, úgymint:
Báró Prónay Dezső, D. Baltik Frigyes, Raab Károly, Kosztolányi Sándor, Zsilinszky Mihály, Handel Vilmos, Csipkay
Károly, Lepossa Dániel, Kund Samu, Stettner Gyula, Berzsenyi
Jenő, Gyurátz Ferenc, Belák István, Baroza Géza, Németh Pál,
Faix Mihály, Szentiványi Árpád, Gyürky Pál, Sztehl6 Kornél,
Radványi István, Moór Gyula. A megelőző zsinat tagjai közül
a fentieken kivül még 20-an élnek; köztük a Fabinyiak,
Poszvék Sándor, Schneller István és Kapi Gyula, dr. Kvacsala
János, Schreiner Károly, Rohonyi Gyula, akiknek ezelőtt
22 évvel nagy részök volt az egyházi alkotmány létrehozatalában. Az akkori tisztikarból ma csak Gyurátz Ferenc és
Handel Vilmos jegyzők élnek. - A zsinat összealkotására
jellemző, hogy tagjai közül 96 jogosult tagja az egyetemes
gylilésnek; 39 esperes közül megválasztottak 35-öt s ugyanannyi esp. felügyelő közül 29-et. (1891-ben 37 esperes közül
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29-et és ugyanannyi felügyelő közül 31-et. Az alespereseket
és másodfelügyelőket
nem számítottuk). Végül megemlítjük,
hogy 1891-ben a világi képviselők nagyobb része (53-34)
régi, törzsökös evangélikus család sarja, a mostani zsinaton
az arány jelentékenyen csökkent (55-24).
Mennyibe kerül a zsinat? Úgy látszik jóval többe, mint
eredetileg számították. Mivel az alakulás formáságai
kerek
egy hetet vettek igénybe és mivel a bizottságok is hosszabb
ideig üléseznek (e címen vegyünk fel 10 napot) - bátran
tehetjük a zsinat tartamát 60 ülésnapra. A zsinati napidíj
20 koronában lévén megállapítva, 128 tag napidíja a fuvarés útiköltségen kívül 153,600 koronára rúg. Ha ily áldozatkészséget tapasztaltunk volna a reformációi 400 éves jubileum
dolgában készen volna egy gyönyörű alapitvány,
mely
évről évre hullatná áldott gyümölcsét.
Pár észrevételünket
nem fejeshetjuk be azon óhajtás
kifejezése nélkül, vajha ezen zsinatunknak is akadna oly
szorgalmas, gondos, lelkiismeretes uaplóirója, aminö az előbbi
zsinatnak Thébusz János volt. Az ő munkájának
értékét most
érezzük igazán.
Spectator.

ez

Tanítók

a theológián.

.
Az "Evang. Őrálló" egy álnevűcikkével
kapcsolatban
valamennyi egyházi lapunk foglalkozott a kérdéssel: felvehetők-e tanítók a theológiai akadémiákra, vagy lehetnek-e tanítók
lelkészekké? Az álnevű cikk hangja sok keserű ellenmondást
idézett föl, nyilatkozásokra adott alkalmat s rávilágított arra
a szomorú viszonyra, amely itt-ott vagy talán sok helyen egymást meg nem értő lelkész és tanító közt, az egyház mérhetetlen kárára dúl. Megpróbáljuk a kérdést helyes mederbe
terelni s talán megoldáshoz segíteni.
Kétségtelen, hogy egyházunk mindig arra törekedett,
hogy lelkész ei akadémiai fokú képzésben részesüljenek s ezért
kívánta meg régebben elengedhetetlen feltétel gyanánt és
szívesen látja most is külföldi egyetemek látogatását. Ezen
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elvból következik, hogy, nagy súlyt kell helyeznie a megfelelő
előképzettség megszerzésére, amit a gymnasiumi érettségi bizonyitványnyal kell igazolni. Ezt semmiféle felvételi vizsgálat s a
legkitiinöbb tanítói oklevél sem pótolhatja. Kétségtelen ugyanis,
hogy a tanítói oklevél tudományos értéke nem ér fel az érettségi bizonyítványnyal, nemcsak a latin és görög nyelv miatt,
.hanem p. o. a magyar irodalom és történelem oktatásának
különbözö terjedelme és módszere miatt is. Egyetemekre tanítói
oklevél alapján egyáltalán nem lehet beiratkozni. Ha azonban
valamely tanító az érettségi bizonyítványt megszerezte --- ami
bizonyára tekintélyes anyagi áldozatba s tenger nehézség.legyözésébe került -, az szorgalmának, akaraterejének, hivatásszeretetének oly szép bizonyságát szolgáltatta, hogy már ezért
.külön figyelemre méltó a theol. akadémián.
Más kérdés azonban azok felvétele, akik nagy ügygyelbajjal, szegényes eredménynyel megszerezték a tanítói oklevelet
és érettségi nélkül, mert annak megszerzésére gyengéknek
érzik magukat - felkivánkoznak a theológiára. Rendkivüli
.halígatóknak felvehetők ugyan, de akadémiai időzésük meddő
marad, mert megfelelő előképzettség híján az előadásokat meg
nem érthetik s csak gondolkodásuk zavarát idézi elő. Pozsonyban egyetlen egy sem akadt a próbálkozók közül, aki a
nehézségekkel meg bírt volna küzdeni. Ilyen esetben szó fér
a hivatás szeretet öszinteségéhez
is. Mert, aki nem tudja
szeretni, megbecsülni, vagy lenézi azt az eléggé nem tisztelhetö munkát, amit mint tanító végez, az vagy nem ismeri
saját lelkét, vagy csak külső indíték hajtja a theológia felé.
Megjegyezzük, hogy egyházunk főkép a XVIII. században
több tanítót avatott lelkészsze a nagy paphiány következtében.
Ezek közül Beliczay Jónás szentaltalfai, majd nagyalásonyi
és végül kemeneshögyészi lelkész, kemenesaljai esperes, énekköltő, Kis János testi-lelki barátja, kiváló jelentőségre tudott
emelkedni és ma is találkozunk több oly tanítóval, a kinek
apostoli lelkét, egyházépítő munkáját látva, elfog a sajnálat,
hogy az életviszonyok megtagadták
tőlük a felsőbbrendű
kiképzés lehetöségét,
a nagyobb hatáskört. De ezen tanítók
szeretik munkakörüket, boldogok pályájukon s nem vágyódnak
más pályák külső előnyei után,
-t--r-
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E vitából két gondolatot tudtunk leszűrni. Áz egyik az,
hogy mivel a theol. pályához csak egyik kelIék a tudományos
előképzettség - másik pedig a szintoly fontos evangélikus,
vallásos lelkület -,
nekünk úgy tetszik, hogy egyházunk
theol. oktatásügyi rendje ok nélkül kedvez az áttért római
kath. lelkészeknek, akiket a legritkább esetben hoz át a
meggyőződés, s akik, ha számításuk be nem válik, míri den
szemérem nélkül visszatérnek. (Példa rá a közelmultból Arany
Nándor, aki Eperjest, Pozsonyt s a reformátusok egy akadémiáját is végig próbálta s utoljára megint odaért vissza,
ahonnan elindult.) Részünkről egy gyülekezetet inkább mernők bízni egy gyenge tanítóból vált gyenge papra, aki
gyermekkorától evang. szellemet érzett maga körül, mint egy
alkalmi áttértre, akinek hite és hűsége nincsen öskeresztyén
módon kipróbálva. (Kivétel lehetséges.) A másik gondolatunk,
hogy jó volna érdeklődő tanítóinknak egy-egy nyári szünidöben
theológiai tanárok által a theologia egyes studiamaiból tanfolyamokat rendezni, amelynek költségeit az egyház fedezné.
Azt hiszszük, ily tanfolyam rendezése megmérhetetlen áldást
teremne egyházunkra s közelebb vinné egymáshoz azokat,
akik egyetértő működésre vannak hivatva.
(SeveJrUS)_

A napkeleti bölcsek.
-

Benesúr Gyula új képe. -

A magyar müvészetnek immár terjedelmes, lombos erdejében Benczúr Gyula hatalmas egyénisége úgy magaslik ki,
mint egy árnyékot adó, terebélyes tölgyfa. Magasra nőtt,
büszke, sudár tölgy, amelyet nem ijesztenek többé a lét
viharjai, amely túl van azon az időn, amikor életéért, egészségeért, vagy jövőjeért kellett remegnie, amelynek többé nem
kell törődnie se multtal, se a saját jövőj évei, amelynek életében
immár csak a viszony a fontos, amely a köréje nőtt fiatalokat
az ő életének erejével összeköti. Mert a büszke tölgy ma már
nemcsak növésének merész vonalánál, nemcsak lombozatának
szépségénél fogva fontos, hanem talán még inkább a támasz
miatt, amelyet az utána következőknek nyujt. Benczúr Gyula
nemcsak saját alkotásainál fogva tartozik a magyar művészeti
élet biztos, megállapodott értékei közé, illetve jelentöségét
nem merítik ki csak a saját alkotások, jelentősége igazabb,
fontosabb, nagyobbszabású megvilágítást nyer, ha beillesztjük
a magyar niűvészet egyetemes képébe, amelynek egyik legfontosabb helyét foglalja el. Mert korok változtak, divatok
jöttek, mentek, a magyar művészetben valóságos forradalmi
küzdelem zajlott le, de Benczúr Gyula művészetének értéke
sértetlenül került ki ebből a küzdelemböl. Túl van a küzdelmeken, túl a sebezhetőségen, örök kincse a magyar szellemi
kultúrának, amely boldog es büszke lehet, hogy ezt az értéket
a magáénak vallhatja. Ez az érték sohasem változhatik meg,
mert hiszen a legbiztosabb alapokra épült, a szigorú tudás,
a lelkiismeretes művészi munka alapjára, amely mindig, minden
korban méltánylást és kellő tiszteletet talál. Ma ez a tisztelet
Magyarországon erősebb, mint valaha, hiszen mindenki tudja,
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hogy a magyar festészetnek egyik vezető egyénisége, Európaszerte ismert kitünő mestere Benczúr Gyula. Büszkeségünk,
hogy egyházunk tagja. Nagyságát elismerte a budapesti egyetem, amidőn díszdoktorrá avatta s a magyar király, aki a
főrendiház tagjává nevezte ki. Nagyszabású müvészetének
egyik legfontosabb értékét jelenti az a körülmény, hogy
oeuvrejében a vallásos tárgyú festészetnek legkiválóbb alkotásait
találjuk, egyike ama keveseknek, akik a vallásos érzelmeknek
hivatott tolmácsolói. Azok az alkotások, amelyekkel Benczúr
Gyula a maga elsőrangú pozicióját a vallásos festészetben
kivívta, ismeretesek; örvendetes körülmény, hogy működését
ez irányban napról napra folytatja. Most készült el ily irányú
művészetének
egyik legüjabb dokumentuma: a "Napkeleti
bölcsek", a budapesti új fasori ágo hitv. ev. templom oltárképe. A hatalmas festmény teljes mértékben egyesíti magában
mindazokat a kvalitásokat, amelyek Benczúr Gyula müvészetét
jellemzik, s így újabb jelentős nyeresége a magyar vallásos
festészetnek. Olvasóink bizonyára szívesen fogják fogadni a
kiváló képet, amelyegyébként kitünő heliogravuramásolatban
jelent meg a Könyves Kálmán Magyar Műkiadó R. T. kiadásában. A múlap mérete 78-481/2 cm, margóval 80-110 cm:
Ára díszes fakeretben 78 korona s megrendelhető az "Ösvény"
szerkesztősége útján is.
(Minden az "Ösvény" útján rendelt példány után bizonyos %-ot enged át a kiadó egy közhasznú egyházi célra.
Rendelőlap mellékelve.)

Képeskönyvek, mesekönyvek,
ifjúsági iratok,
vagy bármily karácsonyi ajándéknak szánt könyvre vonatkozó
megrendelését intézze bizalommal a Luther-Társaság
könyvkereskedéséhez Budapest, VIlI., Szentkirályi-utca 51/a, ahonnan bárhol és bárki által hirdetett könyv, a hirdetett áron
megszerezhetó.
Egyházi felügyelők, presbiterek s tehetősebb egyháztagok nemes és kulturális missziót teljesítenek akkor, ha az
egyházközségükbeli szegénysorsú hívek között olcsó és szivetlelket nemesítő népies olvasmányokat szétosztanak.
E célra felette alkalmasak a következők:
Kis káté a váltanokról. Írta: Dr. Lechler K. Ford.:
Kavi B. Ára 4 f.
Ami nekünk fáj! Geduly H. (48. XX. törv.-cikk.) Ára 10 f.
A bánat tisztít. Írta Torkos Lászlo. Ára 10 f.
Kovács Balázs esete. Írta Kapi Béla. Ára 10 f.
Bibliás Máté. Írta Gyurátz Ferencz. Ára 10 f.
Hitetlen Tamás. Írta Kovács Andor. Ára 10 f.
Találkozás idegenben. Írta Geduly Lajos. Ára 10 f.
Légy hű mindhalálig! Írta Raffay Sándor. Ára 10 f.
A műveltségről. Írta Kapi B. Ára 10 f.
A biilcs asszony építi az ő házát. Írta Kovács Andor.
Ára 10 f.
Ha seeretet nincsen bennem, semmi sem va,gyok. Írta
Ládonyi Pál. Ára 10 f.
A nő hivatása a magyar protestantizmus küzdelmében.
Írta Sztehlo Kornél. Ára 10 f.
Avadosfai
artikuláris egyházkö'zség Rábakö'zben. Írta
Payr Sándor. Ára 30 f.
A vízcsepp. Írta Kovács A. Ára 10 f.
Két vértanu a XVII. századból. Írta Kovács Sándor.
Ára 10 f.
Kevesen múlt. hta AIgenstadt Lujza. Ára 10 f.
Jeruzsálem pusztulása. Írta Paulik János. Ára 10 f.

Istenért, hasáért. Történeti elbeszélés. Írta Gyurátz F.
Ara 10 f.
A gyermekek imája. Elbeszélés. Írta Gyurátz F. Ara 10 f.
Berzeviczei Berzeviczg Gergely 1763-1822. dr. Horváth
K. Ara 10 f.
Zsedényi István a gdlyarab. Írta Fenyves Ede. Ára 10 f.
Újkori apostolok és vértanuk. írta Petrovics Pál. Ara 10 f.
Elbeszélések. Írták Petry Gyuláné, Faix Margit, Mihátsy
Gábor és Berecz Gábor. Ara 10 f.
Az édesanya énekeskönyve. Írta Gyurátz Ferenc. Ára 10 f.
Aki híven kereskedett. Reíschel ~Károly életrajza. Írta
Farkas G. Ára 10 f.
A megpróbáltatások útjain. Történeti elbeszélés. Írta
Fenyves Ede. Ara 10 f.
Akár egyenként, akár nagyobb tömegekben a LutherTársaság könyvkereskedésében
Budapest, VIlI., Szentkirályiutca 51ja. kaphatók.
A Luther-Társaság
könyvkereskedésében,
Budapest,
VIn., Szentkirály-utca 5J/a, a Házi Kincstár Vallás-erkölcsi
építő könyvek sorozatából a következő kötetek kaphatók:
Miller: Csendes órák. Ára vászonkötésben 2 K.
Barde : Mártha és Mária. Ára kötve 2 K.
Szabolcska:
Áhítat
Seereiei. Vallásos költemények.
Ara kötve 2 K.
Sheldon: Az ő nyomdokain. Ára kötve 2 K.
Raffay: Jézus példázatai. Ára kötve 2 K
Daxhoff: A keresztyén szereiet munkái. Belmissziói kalauz.
Ara kötve 2 K.
Raffay: Jézus hasonlatai. Ara kötve 2 K.
Opeoomer . A vallás gyümölcse. Ára kötve 2 K.
Pfennigsdorf:
Hit és szabadság. Útmutató'a
jelenkor
hitharcaiban. Ára kötve 2 K.
Thomas: Az evangélium és a szocializmus. Ara kötve 3 K.
Dr. Szabó: Külmissziói kalauz. Ára kötve 3 K.
B. Pap István: A belmisszió hősei. Ára kötve 3. K.
Szíves megrendelések a Luther- Társaság könyvkereskedéséhez, Budapest, VIlI., Szentkirályi-utca 51/a, intézendök.

Felhívás.
A Luther-Társaság
megértve a kor intő szavát, vallásos folyóiratot indított a művelt közönség számára. A folyóirat. az "Ösvény", Kovács
Sándor theol. akad. tanár szerkesztésében
már
megfutotta első évi pályáját s a közölt tartalomjegyzék mulat ja, hogy a protestáns Írói világnak
legkiválóbbjai
sorakoztak a folyóirat köré, hogy
a tisztább levegő után óhajtóknak igazán nélkülözhetetlen szellemi tápláléka és az élet kélségei, forgó
viszontagságai közt megbízható útjelzője legyen.
A folyóirat egyelőre negyedévenként
jelenik
meg, ha azonban megrendelői szaporodni fognak,
egy ötödik fűzetet is fogunk kiadni, anélkül, hogy
a folyóirat árát fölernelnök. Épp ezért kérjük az
"Ösvény" barátait, hogy szerezzenek új barátokat.
A megrendelők számának gyarapodásával
természetszerűen együtt jár a folyóirat
tartalmának
gazdagodása.
A folyóirat
ára azok számára, akik nem
tagjai a Luther-Társaságnak,
egy évre 4 korona. Ugyanezen áron szerézhetik meg új előfizetők az első évfolyam
öt füzetét, ha az

Ösvényból teljes példányt akarnak. A LutherTársaság tagjainak a folyóirat ingyen, a tagdíj
fejében jár.
Az előfizetések a mellékelt postautalvánnyal
a szerkesztő, Kovács Sándor, theol. akad. nevére,
Pozsonyba címzendők. A Luther-társasági
tagsági
jelentkezéseket
(rendes tag évi 8 K, pártoló tag
évi 4 K) Majba Vilmos, evang. lelkész, főtitkár
(Budapest, X., Iliász-utca 4) fogadja eL
Az "Ösvény" programmja
a következó :
Az "Ösvény" a Luther-Társaság
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 közleményéből
ki kell ragyognia.
Közleményei:
a) vallásos tartalmú
költemények,
énekek,
de mellettük oly költői termékek is, melyek mulattatnak, szórakoztatnak,
de mulattatva sem tévesztik szem elől a folyóirat igazi célját; részint
eredetiek, részint fordítások, de feltétlenül költői
értékkel bírók;

b) hasonló

hazai

irányú

elbeszélések

a legkiválóbb

és külföldi íróktól;

c) bibliai képek, épületes, de emellett tájékoztató, felvilágosító írásmagyarázatok
;
d) fontos korkérdéseknek
bibliai alapon való
megvitatása; társadalmi s egyházi törekvéseknek
az evangélium tükrében való feltüntetése;
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
bírálata s ismertetése, amelyek elvi szempontból
közérdeklődésre
tarthatnak számot;
h) könyvismertetések;
felsoroljuk gondos válogatás után azon könyveket,
amelyek a keresztyén léleknek termékenyítő
olvasmányul szolgálhatnak, különös
figyelmet fordítva a hazai evangélikus irodalom termékeire.
Szóval, nevének megfelelően, igazán "ösvény"
akar lenni a lelki ország s annak uralkodó fejedelme, Jézus felé. Amint meg van írva: "Én
vagyok az út".
Képei hiteles történelmi
képek s egyházi
műemlékeink
ábrázolatai. Méltó, hogy ismeretük
meggyökerezzék
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
tajékoztatással. Ha azonban a közönség
e sokat igérő vállalatunkat kellő

módon támogatni fogja, a második évtől fogva
a folyóirat évente öt-hatszor fog megjelenni.
A hazai prot. irodalom
legelőkelőbb
írói
csoportosultak
az új folyóirat köré.
Mutatványszámot
kívánatra készségesen küld
a kiadóhivatal:
Hornyánszky
Viktor, Budapest,
V., Akadémia-utca
4.
A megrendelést lehetőleg március hó végéig
kérjük, hogy a nyomatandó
példányok
száma
felől idejében tájékozódhassunk.
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Az »Ösvény" a Luther-Társaság új folyóirata a gondolkodó és a Krisztushoz igyekező keresztyének számára. Azokhoz szól, akik a föld göröngy ei között mindenütt Isten országának eszményét keresik s annak útját egyengetni szeremek.
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) ~allásos tartalmú költemények,
énekek, de m~llettük
oly költöí termékek is, melyek mulattatnak, szórakoztatnak,
de
mulattatva sem tevesztik szem elől a folyóirat igazi célját;
részint eredetiek, részint fordítások, de feltétlenül költői értékkel bírók;
b) hasonló irányú elbeszélések a legkiválóbb hazai és
külföldi íróktól;
c) bibliai képek, épületes, de emellett tájékoztató, felvilágosító írásmagyarázatok.
d) fontos korkérdéseknek
bibliai alapon való megvita_tása; társadalmlrs egyházi törekvéseknek az evangélium tükrében való feltüntetése;
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-
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nyítő olvasmányul szolgálhatnak, különös figyelmet fordítva ll'
hazai evangélikus irodalom termékeiré.
Szóval, nevének megfelelően igazán "ösvény" akar lenni
a lelki ország s annak uralkodó fejedelme, Jézus felé. Amint
meg van írva: "Én vagyok az út".
Képei hiteles történelmi képek s egyházi múemlékeink
ábrázolatai. Méltó, hogy ismeretük meggyökerezzék egyházunk k~ztudatában.
,
Az " Ösvény " egyelőre negyedévenként
jelenik meg,
négy Íven, 8-rét alakban, hogy esztendő végén ki-ki könnyen
beköttethesse.
Minden szám egyúttal egy mümellékletet is hoz alkalmas sértékes tájékoztatással. Ha azonban a közönség e sokat
igérő vállalatunkat kellő módon támogatni fogja, a második
évtől fogva a folyóirat évente öt-hatszor fog megjelenni.
A hazai prot. irodalom legelőkelőbb írói csoportosultak
az új folyóirat köré.

Az "Ösvény" 1914:. évi első füzete február
hóban fog megjelenni. E füzethez melléke/jük az idei tartalomjegyzéket.

