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Az "Ösvény"-be szánt kéziratok a szerkesztöhöz, Kovács
Sándor theol. akad. tanárhoz (Pozsony, Kenvent-utca 13) kül-

dendök. Kéziratokat nem adunk vissza.
Az "Ösvény" kiadóhivatala Hornyánszky Viktor kiadó-

hivatala (Budapest, V., Akadémia-utca 4), mely az elmaradt
vagy póstán elkallódott számokat pótolja, még pedig a meg-
jelenést követó hónap végéig díjtalanul, azon túl az illető
szám árának megtérítése mellett.

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

A Luther-Társaság pénztára a tagok számára postai
befizetési lapot mellékelt. Kérjük, sziveskedjenek a
tagdíjfizetésre felhasználni, mivel ilyen módon a fizetés
díjtalanul eszközölhetö.



MELLÉKLET AZ «ÖSVÉNY» 1914. ÉVf. 1. SZÁMÁHOZ.

Felhívás.
A Luther-Társaság megértve a kor intő sza-

vát, vallásos folyóiratot indított a művelt közön-
ség számára. A folyó irat, az "Ösvény", Kovács
Sándor theol. akad. tanár szerkesztésében már
megfutotta első évi pályáját s a közölt tartalom-
jegyzék mutatja, hogy a protestáns Írói világnak
legkiválóbbjai sorakoztak a folyóirat köré, hogy
a tisztább levegő után óhajtoknak igazán nélkülöz-
hetetlen szellemi tápláléka ésaz élet kétségei, forgó
viszontagságai közt megbízható útjelzéje legyen.

A folyóirat egyelőre negyedévenként jelenik
meg, ha azonban megrendelői szaporodni fognak,
egy ötödik füzetet is fogunk kiadni, anélkül, hogy
a folyóirat árát fölemelnők. Épp ezért kérjük az
"Ösvény" barátait, hogy szerezzenek új barátokat.
A megrendelők számának gyarapodásával termé-
szetszerűen együtt jár a folyóirat tartalmának
gazdagodása.

A folyóirat ára azok számára, akik nem
tagjai a Luther-Társaságnak, egy évre 4 ko-
rona. Ugyanezen áron szerezhetik meg új elő-
fizetők az első évfolyam öt füzetét, ha az



Ösvényból teljes példányt akarnak. A Luther-
Társaság tagjainak a folyóirat ingyen, a tagdij
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 következő:
Az "Ösvény" a Luther-Társaság folyóirata a

gondolkodó és a Krisztushoz igyekező keresztyé-
nek számára. Azokhoz szól, akik a föld görön-
gyei között mindenütt Isten országának eszmé-
nyét 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 ér-
telemben vett népies és a tudományos, szakszerű
tárgyaló formákat. Tájékoztat, eszméltet, de épít
is. E célnak minden közleményéből ki kell ra-
gyognia.

Közleményei:
a) vallásos tartalmú költemények, énekek,

de mellettük oly költői termékek is, melyek mu-
lattatnak, szórakoztatnak, de mulattatva sem té-
vesztik 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 tájé-
koztató, felvilágosító írásmagyarázatok ;

d) fontos korkérdéseknek bibliai alapon való
megvitatása; társadalmi s egyházi törekvéseknek
az evangélium tükrében való feltüntetése;

e) kisebb irodalmi és történelmi cikkek egy-
házunk multjából, szép s élvezetes feldolgozásban;n 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 vá-
logatás után azon könyveket, amelyek a keresz-
tyén léleknek termékenyítő olvasmányul szolgál-
hatnak, különös figyelmet fordítva a hazai evan-
gélikus irodalom termékeire.

Szóval, nevének megfelelően, igazán "ösvény"
akar lenni a lelki ország s annak uralkodó feje-
delme, 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 jele-
nik meg, négy íven, 8-rét alakban, hogy esztendő
végén ki-ki könnyen beköttethesse.

Minden szám egyúttal egy műmellékletet is
hoz alkalmas sértékes tajékoztatással. Ha azon-
ban a közönség e sokat igérő vállalatunkat kellő



módon támogatni fogja, a má-sodik 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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Zsinati megnyitó beszéd.'
(1913 dec. 8.)

Mélyen tisztelt uraim! Egyházi alkotmányunk értel-
mében kötelességemmé vált, magyarhoni evangéliumi
zsinatunknak összehívása és megnyitása.

Főtisztelendő zsinat! Mélyen tisztelt uraim! Másod-
szor válik kötelességemmé, hogy magyarhoni evan-
géliumi egyházunk legfőbb tanácskozó és intéző testü-
letét, a zsinatot megnyissam. 22 évvel ezelőtt hárult
reám először e megtisztelő feladat, amelyet az idén
másodszor kell teljesítenem. Megilletődéssel gondolok
vissza arra az időre, amidőn e megtisztelő feladatnak
teljesítése először hárult reám, és nem kételkedem abban,
hogy mindazok, akik az 1891. évben megnyitott zsina-
tunknak tagjai voltak és akik most közöttünk ismét
helyet foglalnak, bizonyos kegyeletes érzéssel gondolnak
vissza az 18til-ben megnyitott zsinatunkra, különösen
annak legutolsó ülésszakára. Emelkedett érzés és nagy
remények hatották át az 1891-iki zsinatunkon egybe-
gyűlteket. Természetesen a lelkesedés rendszerint rövid
ideig tartó nyilvánulása az érzelmeknek, s később, midőn
a komolyabb megfontolást igénylő munka ideje állott
be, természetesen inkább a boncoló ész és értelem, a
biráIat, a megalkotandó törvényeknek minden oldalról
való megfontolása töltötte el a zsinati tagok lelkületét

1 Evang. egyházunkban példányszamánál fogva az .Ösvénv" jelenti
a nyilvánosság legnagyobb fokát. Ez ft körülmény kötelességünkké teszi,
hogy e fontos beszédet, mint nemzedékünk egyik jelentős szellemi ok-
iratát, hasábjainkon szó szerint közöljük.

Ösvény. II. évf. 1



2 ZSINATI MEGNYITÓ BESZÉD

s így majdnem negyedfélév tartama alatt hosszasabb
megszakításokkal munkálkodott az 1891. évben meg-
nyitott zsinat.

Huszonkét esztendő egyes ember életében elég
hosszú idő, emberi társadalmak, szervezetek életében,
aníelyeknek tartama nincs időhöz kötve, 22 év rövid
idő. Vajjon a 22 évvel ezelőtt megalkotott zsinati tör-
vények, az akkor végzett munka oly hiányos, hogy már
kiegészítésre szorul? Talán mindannyian, akik e teremben
egybegyűltek, más-más feleletet adnának erre a kér-
désre. Az kétségtelen, hogy korunk nemcsak a nagy,
de a folytonos és felette gyors átalakulások korszaka.
Abból, hogy a 22 évvel ezelőtt alkotott egyházi tör-
vényeink kiegészítésre szorulnak, vagy esetleg megvál-
toztatandók, nem következik feltétlenül az, hogy azok
a magunk idején nem feleltek meg. Nem annyira
az egyház a maga beléletében, mint inkább azok a
külső közgazdasági és társadalmi tényezők, amelyek
közvetve az egyházi életre is éreztetik hatásukat, indít-
hatták egyházunkat arra, hogy ismét zsinatot tartson.

Midőn magyarhoni evangéliumi egyházunknak zsi-
natát megnyitom s ezen eseménynek fontossága felett
elmélkedem és átérzem annak nagy jelentőségét, lénye-
gében alig tudnék mást mondani, mint amit 22 eszten-
dővel ezelőtt hasonló alkalommal mondottam. De mégis
nem volna helyén való, hogy habár talán más szavakkal
is, egyszerűen ismételjelll azokat, amiket hasonló alka-
lommal már elmondottam.

Mélyen t. zsinat! Tagadhatatlan, hogy korunkban
olyan nagy átalakulásoknak vagyunk szemtanui, hogy
igen sokan ezt a kort tartják a világtörténelem ama
szakaszának, amelyben a legnagyobb jelentőségű dolgok
történtek. Mégis azt hiszem, mélyen tisztelt uraim, hogy
bármily nagyszabásúak legyenek azok a találmányok,
amelyek napjainkban az emberi társadalmat gazdagítják,
bármily mélyre hatoljanak a tudományos ismeretek, ez
a nagy átalakulás, mindezek a nagy jelentőségű dolgok
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a világtörténelemnek maholnap két ezredévvel ezelőtt
történt eseményéhez képest kisebb jelentőségűek. Az
egész világtörténelemnek legnagyobb jelentőségű ese-
ménye a keresztyénség. Mert a keresztyén ség gazda-
gította az emberiséget új eszmékkel, új érzelmekkel,
új kötelességekkel és új intézményekkel. Az ókor leg-
műveltebbnépeinek vallása helyhez, államhoz, nemzethez
kötött vallás volt, állam és vallás a legszorosabb kap-
csolatban állottak egymással. A magasztos jellegű izraelita
monotheizmus is tulajdonképen úgy jelentkezik, mint
egy nemzetnek, egy népnek vallása; Izrael Istene, az
egy igaz Isten egy népnek, egy nemzetnek Istene.
A keresztyénség gazdagította az emberiséget azzal az
eszméveI, hogy Isten az emberiség Istene és még
több: az Isten az emberiség szerető atyja. S új köte-
lességekkel és érzelmekkel is gazdagította a keresz-
tyénség az emberiséget. Az ókor legműveltebb népeinek
az állam a haza iránt teljesített kötelességekkel ki volt
merítve a kötelességek egész sorozata. Aki más nemzet-
beli volt, aki nem volt annak az államnak a tagja, az
barbárnak tekintetett, tűrt volt legfeljebb, de idegen.
A keresztyénség, midőn az emberiséget gazdagítja azzal
a nagyeszmével, hogy Isten az emberiségnek, az egész
emberiségnek Istene és szerető atyja, a testvériség esz-
méjét az egész emberiségre kiterjeszti.

A keresztyénség nem ismer sem helyi, sem állami,
sem nemzetbeli korlátokat, a keresztyénség az emberiség
vallása. Legfőbb kötelességgé a szeretetet teszi: "Szeresd
Istenedet teljes szivedből!" A második parancsolat hason-
latos ehhez: "Szeressed felebarátodat, mint önmagadat."
S midőn idézzük az írás ezen szavait, ne feledjük
János apostolnak intését sem: "Aki pedig azt mondja,
hogy szereti az Istent és gyűlöli az ő atyjafiát, hazug
az." Tehát a keresztyénség szellemében az Isten iránt
való szeretetnek a felebarátaink iránt való szerete-
tünkben kell megnyilvánulnia, az emberbaráti szeretetnek
cselekedeteiben kell a vallásnak jelentkeznie.

1*
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Ha a keresztyén valIás lényegét röviden jelezni
akarjuk, két rövid mondásban foglalhat juk azt össze.
Az egyik ez: A keresztyén ség az önzés elleni küz-
delem, A másikat pedig azon eredeti nyelven idézem,
amelyen olvastam : "Die Ideutitat von Religion ist das
Wesen des Christentums." A val1ás és erkölcs azonos-
sága a keresztyénség. A keresztyénség tehát, hogy egy
modern és újabban közkeletűvé vált szóval éljek, a leg-
teljesebb altruizmus.

De ezen új eszmék, új érzelmek és újabb köteles-
ségek mellett új intézménynyel is gazdagította a keresz-
tyénség az emberiséget. Ez az intézmény az egyház,
amely jelentőségénél és keletkezésénél fogva is nem áll
az állam mögött. Az ókor legműveltebb népeinél, miként
már megemlítettem, vallás és állam a legszorosabb kap-
csolatban volt, úgyszólván egységet alkottak. A keresz-
tyénség nem állami oltalom alatt terjed el, sőt üldö-
zéseknek van kitéve: üldözi részben a zsarnoki szeszély,
részben pedig a rosszul felfogott és értelmezett állami
érdek nevében is üldözik azt és a keresztyénekben az
állam ellenségeit látják. Pedig a keresztyének meg-
adták az államnak azt, ami az államé, megadták a
római császároknak is azt, ami a császáré, csak egyet
tagadtak meg tőle: a császár szobrainak Istenként való
megtíszteltetését, a császárok szobrai előtt való tömjé-
nezést. S' ezért, mert a császárok szobrai előtt való
tömjénezést is megtagadták, voltak sokan alegkínosabb
szenvedéseknek és üldözéseknek kitéve. Es mindezek
dacára a keresztyén ség terjedt, mert áthatotta az emberek
lelkületét.

És a keresztyén egyház megalakult először, mint
lelki közösség és ebből az alapból fejlődött szervezett
társadalmi intézmény már ki volt téve az idők viszon-
tagságainak és változásainak; az egyház, mint külső
társadalmi szervezet, az idők folyamán sok változáson
ment át, széttagozódott, felekezetekre is oszlott, úgy
hogy talán még az egység fogalma is kétessé vált.
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De ha az egyház, mint külső társadalmi szervezet, alá
is van vetve mindama hatásoknak, amelyek alatt az
ember egyáltalában e földi életben áll, ezen külsőleg
szervezett egyház mellett és ezen belül egy másik lát-
hatatlan egyház is létezik s erre is céloznak az Írás
szavai. Az egyházat Isten országának mondhatjuk. És
az írás szerint, midőn kérdjük az Üdvözítőt, hogy hol
van az Isten országa, a válasz az: az Isten országáról
nem mondhatjuk, hogy emitt van, vagy amott van, az
Isten országa bennünk van, az emberek lelkében. Tehát,
főtisztelendő zsinat, a keresztyén egyházon belül, amely
mint külső látható társadalmi szervezet jelentkezik,
mindazok között, akikben meg van a komoly törekvés,
hogy a keresztyén vallás parancsait legjobb igyekezetük
szerint lelkiismeretesen teljesítsék, létezik egy hizonyos
lelki közösség s protestáns egyházunk egyik legszebb
tanának tartom azt, ahol a láthatatlan egyházról, az
ecclesia ínvísibilisröl szóló tanítás van. Es ez az
ecclesia invisibilís még a felekezeti korlátokon kívül is
létezik. Ez az ecclesia invisibilis tanít meg minket a
vallási türelemre, mert ki az közülünk, mélyen t. zsinat,
akinek ne volna hozzá közelálló egyik-másik olyan
felebarátja, aki talán nem tartozik a mi vallasfeleke-
zetünkhöz, de akit ő azért nem tarthat magánál vagy
ö hozzá a vallási hozzátartozást tekintve közelebb-
állőnál rosszabbnak. Van igen is egyetemes keresztyén
öntudat s ez az egyetemes keresztyén öntudat egy
hatalmas kapocs, amelynek erősítésén kellene dolgoz-
nunk.

Megtámadtatásoknak volt kitéve a multban a
keresztyénség, veszélyeknek van kitéve ma. Azok a nagy·
szerű találmányok, amelyek korunkban mintegy elkáp-
ráztatnak bennünket, a vagyoni é tékeknek folytonos
tágulása sokakat elbizakodottakká tesz és a boldogító
vallás, a hit helyett más hitet keresnek, avagy egy-
általában a hitet a lelki életből kiküszöbölhetőnek tartják.
Pedig az ember kerlátolt lény, csak vágyai korlátlanok.
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Ereje nagyon is korlátolt, ismeretének köre is korlátolt
és hogy ha mélyebben elemezzük a dolgokat, azt kell
látnunk, hogy tudás és hit nem ellentétek, hanem végig
elemezve mindazokat, ismét találkoznak azok. Íme, a
legexaktabbnak tartott tudományról, a matematikárol a
jelen kor matematikusai nem igyekeznek-e azt bebizo-
nyítani, hogy e matematikai igazságok tulajdonképen
csak konvencionális dolgok és hogyha más alaptételeket
állítunk fel, más eredményekre is jutunk a logikai gondol-
kodás mellett. Es ha így van ez a legexaktabbnak
tartott tudományra, a matematik ára nézve, akkor a
természettudományoknak az az egész, különben nagy-
szabású alkotása, amely matematikai alapon épült, végső
elemzésében mégis vajjon olyan kétségtelen pozitív
realitásnak mutatkozik-e, mint ahogy azt akár az úgy-
nevezett pozitív filozófia, akár az Ú. n. filozófiai monizmus,
vagy materializmus odaállítani szeretné. De tudás és
hit egyestíl az ember lelkében is az öntudat egységénél
fogva.

De ne feledjünk még egyet, mélyen t. zsinat. Bár-
mily nagy jelentősége legyen az emheriség anyagi ereje
gyarapodásának, bármily nagy jelentősége legyen az
ember ismereti köre tágulásának, a tudománynak, sem
az egyik, sem a másik nemhogy boldogságot, de még
megelégedést sem nyujthat az emberiségnek.

A magába zárkózott tudós megelégedhetik vizsgá-
lódásainak eredményével és megelégedést találhat abban.
A szkeptikus szellem folytonos tépelődéseiből kilépni
talán képtelen. De az emberek túlnyomó nagy többsége
nem lehet tudós. Az emberek túlnyomó nagy többsége
elsősorban érzelmi életet él, érzületét kell neki kielé-
gítenie és ezt az érzelmi megnyugvást csak a keresztyén
vallás nyuj that ja neki, vagy legalább olyan mértékben,
mint amilyen mértékben nyuj that ja a keresztyén vallás,
-legalább nem tudom, hogy más valami e földön tehetné.

Mélyen tisztelt Zsinat! A mi közelebbi felada-
tunk, hogy egyházunk számára törvényeket hozzunk.
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E munkánkban igyekezzünk szem előtt tartani vallá-
sunknak magasztos tanításait. Ne feledjük, hogy az
egyházi és állami törvény közt különbség van. Az
államot összekapcsoló kötelékek az anyagi érdekek és
a kényszereszközök. Azegyházat lelki motivumok alkotj ák
és lelki kötelékek füzik össze. A leghatalmasabb lelki
kötelék a szeretet érzése és ez egyszersmind egyházunk
tanításainak alaptétele. Midőn tehát egyházi törvény-
alkotásunk munkájához hozzáfogunk - mélyen tisztelt
Zsinat! - a szeretet szavával üdvözlöm a zsinatot és
azzal nyitom meg tanácskozásait.

Bár6 Pr6nay Dezső,
egyet. felügyelő.



•

Belmisszió és iskola.'

Ha végig jártatom tekintetemet e nagyszámú,
díszes gyülekezeten, melyet mai vallásos ünnepségünk
egybegyűjtött, egy percre megvillan a szemem, meg-
dobog a szívem és öröm száll a lelkembe. Oda szerét-
ném kiáltani a kétkedőknek, a közönyösöknek, a
csüggedőknek: (némileg elváltoztatva a nagy költő
szavait) "ÉI még egyházunk Istene, buzgó könnyei-
men szent Öröm ömledezz! Állsz még, állsz szeretett
szeretett egyházunk." Íme egy gyülekezet, melyet nem
a puszta időtöltés vágya, a kíváncsiság, a szokás
hozott össze, hanem amely eljött bizonyságot tenni
arról, hogy atyáink ősi hite ma is él, hogy ma is van
érdeklődés a vallási kérdések - és lelkesedés, áldozat-
készség, ragaszkodás drága egyházunk iránt. Én szi-
vem egész melegével hiszem, hogy a jelen alkalommal
így van és csakis ebben a vallástételben, a tettre, a
cselekvésre való serkentésben látom a maihoz hasonló
ünnepélyek jelentőségét. Lehetetlennek tartom, hogy a
fagyos közöny, a rút egoizmus, a féktelen élvhajhá-
szat legyen úrrá rajtunk, úgy hogy vállvonogatva
nézzük az ev. hívek fogyását, egyházunk gyöngülését,
az oltárok ledölését, a szentségek pusztulását . . .

Nem, én remélem, hogy tettre virradunk a nagy
szunnyadásból, hogy magunkra eszmélünk az egyhá-
zunkat fenyegető halálos veszedelem láttára. En re-

1 Felolvasás az Egyet. Gyámintézet lévai gyűlése alkalmával ren-
dezett ünnepségen 1913 okt. 5.
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mélem, hogyha szeretjük egymást és szeretjük az egy-
házat, akkor az idők jeleiből megértjük, hogy egyházunk
fennmaradása nemcsak a hivatásos papság érdeke,
de mindnyájunknak az ügye, mert legszentebb lelki
javaink forognak kockán; hogy minden evangélikus em-
bernek erkölcsi tartozása van egy háza iránt s e tarto-
zásokat ki-ki leróni köteles, akinek földi javai vannak,
anyagi áldozatokkal, aki szeret és akar dolgozni, mun-
kával vagy legalább is a munkára való készség tanu-
sításával. Szükség van mindenkire, itt senki sem léphet
vissza, mert sok az aratni való, a munkás pedig kevés.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyugtalan,
zavaros időket élünk, melyek telve vannak a bizony-
talanság fojtó füstjével. Minden forrong, minden moz-
gásba jött. Gyors, rohamos az élet érverése, mintha
lázban égne ez a nemzedék. Az energikus baladás
vágya tölti el a világot, megállás nélkül haladunk,
törtetünk előre, vissza sem tekintve a multra, úgy hogy
minden kétségessé, bizonytalanná kezd válni. A nyil-
vános és magánéletben mindinkább az anyagi tényezők
nyomulnak előtérbe. Pénzhajhászat, felfelé züllés min-
denütt. A csalhatatlanság színében fellépő természet-
tudomány és a pesszimisztikus-naturalisztikus filozófia
a legműveltebbeket, a szociáldemokrata mozgalmak
pedig a munkásosztályt látszólag teljesen elidegenítették
a legideálisabb javak letéteményesétől, az egyháztól.
Igy lett az egyház, a vallás iránti közöny, sőt annak
gyűlölete, korunknak egyik szomorú szignaturája.
Napirenden vannak a támadások minden egyház ellen.
Azzal vádolják, hogy csak jogi szervezet, de nem a
szeretet közössége, hogy csak a hatalmon levőknek
az uszályhordozója, de nem a nép egyháza, hogy nem
emeltyűje, de kerékkötője a művelődés haladásának,
hogy nem törődik az egyes hivek, a szegények, elha-
gyottak, betegeknek az ügyével, hanem csak a saját
tekintélyét igyekszik minden eszközzel fenntartani és
öregbíteni. Nem kutat juk ezúttal, hogy ezen vádak
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mennyiben tartalmaznak igazságot, de szembeállít juk
velök azt tényt, hogyha követett is el mulasztást
egyben-másb-an a keresztyén egyház, ha nem érte is
utól mindenben a kúltúra haladását, mégiscsak haladt
és tőle telhetőleg igyekezett az új szükségletek köve-
telte új feladatoknak megfelelni. Beszédes tanujele ez
iparkodásnak az a nagyszabású munkásság, mely bel-
misszió néven annyira ismeretessé lett és melyet né-
melyek az ev. egyház XIX. századbeli reformmozgal-
mának kereszteltek el. Kétségtelen, hogy a belmisszió
napjainkban a protestáns államok egyikében-másikában
valóságos nag-yhatalomma kezdi kinőni magát, mely
a társadalmi és állami életbe erélyesen belenyúl, hogy
az élet-ütötte vérző sebeket meggyógyítsa. Azonban
azért tévedés volna azt hinni, hogy a belmisszió
egészen új dolog, houy olyan tevékenység, melyet a
ker. anyaszentegyház nem ösmert. Nem, csak a név
új, a dolog régi, mely mindig is megvolt, mert egye-
nesen következik Jézus Krisztus szelleméből, Jézus sze-
retetéből. Ott, ahol Jézus lelke él, ott van belső misszió
is. Hiszen mi más a belmisszió, mint a keresztyén
szeretet megnyíl vánulása, mídőn az igazi keresztyén
nemcsak beszéddel és nyelvvel, hanem cselekedettel és
valósággal szeretvén felebarátját, igyekszik testi, lelki
bajain segíteni, megvigasztalni őt jótékony kézzel és
Isten igéjével. Ma már szinte beláthatatlan a belmisszió
munkamezeje : a gyermekek gondozása, a veszélyez-
tettek megtartása, az elveszettek megmentése, a bete-
gek ápolása, a szociális bajok legyőzése, népkönyv-
tárak állitása, ifjúsági egyesületek alapítása és sok
egyéb, mind-mind a belmisszió körébe tartozik. Es
bizony, ha az ev. egyház semmi egyebet nem tenne, csak
azt, hogy becsületesen kiveszi a részét abból az óriási
szociális segítő munkából, mely csodálatos mértékben
folyik mindenfelé, már ezzel is beigazolta létjogosultságát
a jelenben és nem kell történeti jogokra és az idő
által megszentelt tekintélyre hivatkoznia. Igaz ugyan,
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hogy ezt a feladatot a modern "humanitás" és ember-
baráti intézmények látszólag épp úgy elvégzik, de van
egy jelentős különbség közöttük: a humanitás rend-
szerint beéri azzal, ha sikerült neki a külső nyomort
eltüntetni; az egyház ellenben csak akkor tekinti fel-
adatát befejezettnek, ha az egész embert megmentette
Isten országa számára. (Csiky.)

De lássuk csak, miben rejlik a belmissziói tevé-
kenységnek a lényege? Úgy hiszem: kettőben. Az egyik
a személyes gondozás, a léleknek a lélekre, a szívnek
a szívre közvetetlen hatása, a személyes munka. A másik,
hogy nemcsak a hivatásos egyházi személyek, hanem
a világi elem is közreműködik, m. p. mindazok, akiket
a szeretet és a hit buzgósága hajt. A belmisszió tehát
nem a hivatali kötelességnek a folyománya, hanem a
Jézus szeretetétől hajtott léleknek szabad tevékenysége
"épp azért mindenki sajátos charismáját érvényesitheti
e munkamezőn. " Belmissziói tevékenységet teljesít nem-
csak az, aki jótékonyságot gyakorol, vagy belmissziói
egyesületben fáradozik, hanem az is, aki lélekművelő
munkát végez, aki lelket nevel, aki hitet, erkölcsiséget,
műveltséget visz egy lélekbe abból a tudatból, hogy
ezzel a mennyei Atya akarata szerint cselekszik, aki-
nek színe előtt minden, a legkicsinyebb, a legalacso-
nyabb léleknek is örök értéke vagyon. Ezért számítjuk
a belmisszió körébe (tágabb értelemben) a nevelö iskola
munkáját is; vagyis annak a keresztyén iskolának a
munkáját, mely nemcsak ismeretet közöl, de a gond-
jaira bízott növendékek lelkét a Jézushoz vezetni igyek-
szik. Tudjuk, hogy a szervezett keresztyén egyház
kezdettől fogva feladatának tekintette a tanítást és
nevelést, ha nem is voltak mindjárt kezdetben külön
nevelő szervei, iskolái. Es ebben teljesen a Mester út-
mutatása szerint járt el, aki elküldötte az ő szolgáit, hogy
tanítsanak minden népeket, mert megjelent az Istennek
amaz idvezítő kegyelme minden embereknek. (Tit. 2.
11.) Ime, a keresztyén egyház lényegében rejlik a
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nevelés feladata (a "cura animarum") és ezzel igazolva
van történeti joga az iskolára. Lassankint azonban az
iskola külön szervvé nőtte ki magát és teljesen füg-
getlenné vált az egyháztól. E jelenség egy hosszú
folyamat eredménye, mert az egyház természetszerűen
csak vonakodva engedte át a maga terét más ténye-
zöknek. Oka pedig az, hogy a természettudományok
fellendülésévei és az ipar és kereskedelem elhatalmaso-
dásával óriási módon fokozódott művelődési szükség-
letet az egyház a maga erejéből nem tudta kielégíteni,
miért is a XVII!. század döntőleg előtérbe juttatta az
államot az iskolaügy terén. Ma pedig az egyház be-
folyása rendesen csak annyiban mutatkozik, hogy az
iskolák java részében vallástanítás folyik az egyház
felügyelete alatt. Kétségtelen, hogy az iskolák átenge-
désével az egyház végtelenül fontos segítő szervétől
fosztotta meg magát és hogy a szorosabb értelemben
vett belmisszió épp a XIX. század folyamán vett új lendü-
lettel minden bizonnyal avval függ össze, hogy az
egyház kénytelen volt más szervekre bízni azt, amit
ezelőtt az' iskola egymaga végzett el.

Es ezzel eljutottunk főtémánkhoz, vajjon az egyház
tulajdonában maig megmaradt, bár állami felügyelet
alatt álló iskolák tekinthetők-e még az egyház bel-
missziói sze?ve gyanánt, vagy inkább csak névleg fele-
kezeti, de tényleg felekezetnélküli iskolák, amelyek nek
államosítása többé semmi károsodást nem jelentene
az egyházra fl

Bizonyos radikális körök ma áthághatatlan
űrt akarnak vonni egyház és iskola között. Úgy talál-
ják, hogy az egyház mindig csak a multban gyökerezik,
elzárkózik a tudományok haladásától, merev, egyházias
nevelésévei felekezetieskedést szit, míg a modern iskola
minden kultúrelemnek helyet enged, minden oldalú neve-
lést nyujt és a közszellemet felekezeti szűkkeblűségtől
menten fejleszti. Egy híres lutheránus pedagógus, akit
rnegérintett az új idők lehellete, már 1848-ban azt

,
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írta: "Az egyház megállapodott tudomány, a tanoda az
elevenen forró hit. Az egyház örvend a nyugalmas
szellemi birtoknak, az ellentétek kiengeszteltségének,
a tanoda a szellemi birtoknak forradalmas keresése, az
ellentétek felköltésének mozgató ereje. Ha az egyház
a megmerevült szárazföld, akkor a tudományok moz-
gékony tere a tanoda, a tenger. Egyházban boldogít
a hit, a nyugalom, a hit csendes tudatában, tanodában
boldogságot nyujt a mozgalom, az élet a tudomány
igazságainak örökké folyékony keretében". Ma ennél
sokkal élesebb hangok hallatszanak az egyház ellen és
mind erélyesebb az a törekvés, hogy az egyház kesébol
az utolsó iskolákat is kivegyék, a tan ügyre való fel-
ügyeletét és befolyását pédig véglegesen és teljesen meg-
törjék.

Ezzel szemben hangsúlyoznunk kell, hogyha figye-
lembe sem vennők az egyház történeti jogait az isko-
lára, még akkor sem sikerülne az iskola teljes elszakí-
tása, elidegenítése az egyháztól, lllert az iskolának, ha
nemcsak ismeretközlő, tanító, hanem nevelő iskola is
akar lenni, mindig kapcsolatban kell maradnia az
egyházzal, mivel kettőjüknek közös alapj aik, érdekeik
és életfeladataik vannak. (Keferstein.) Épp a modern
pedagógia váltig hangoztatja, hogy nem csak az értel-
met kell művelní, hanem a kedélyt és akaratot is, tehát
a jellemképzést munkálni, hogy nemcsak történeti,
természettudományi és filológiai ismereteket kell nyuj-
tani, hanem egységes világfelfogást is, már pedig ez
miben gyökerezzék, ha nem a vallásos hitben? Azután
az egyház csak látszólag foglalkozik kizárólag a val-
lásos erkölcsi neveléssel szemben az iskola minden
oldalúságával, mert az egyház, a lelkész előtt éppen
nem közönyös a híveknek sem a testi, sem a lelki álla-
pota, hanem mindkettőt tőle telhetőleg ápolja. A modern
lelkész jól tudja, hogy nevelő feladatát nem merítette
ki egy vasárnapi prédikációval, hanem hogy a vasár-
napi istentiszteleten kívül igen sok alkalmat kell keres-
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nie, hogy híveire befolyást gyakorolhasson. Különösen
a falusi lelkész mérhetetlenül sok jót tehet abban az
irányban, hogy híveiben magasabb fizikai és esztétikai
fogékonyságot keltsen. Bizony, az egyház és az iskola
alap karaktere egyformán pedagógíai - hiszen keresz-
tyén szempontból egy gyökérből nőtt ki e kettő, - a
végcél itt is, ott is az erkölcsi személyiség és a célt is
azonos behatásokkal és eszközökkel törekednek elérni.
Nagyon helytelenül cselekednek tehát azok, akik az
egyházat mindenestöl elakarjak söpörni, mert hisz
ezzel a nevelés egyik legfontosabb, kipróbált téuyezője
szünnék meg hatni.

De eddig csak általánosságban fejtegettem a vi-
szonyt egyház és iskola között, értvén raj ta a nem
felekezeti iskolát is. Mennyivel szorosabb kapcsolatnak
kell lenni a felekezeti iskola és az egyház között. Az ilyen
iskola csakugyan az egyház veteményes kertje. De
éppen itt kell panaszra nyitnom a számat, kimondom,
ha maradinak tartanak is, hogy sok olyan evangé-
likus iskolánk van, amely viseli ugyan ezt a nevet,
de tényleg miben sem különbözik az állami iskolák-
tól. Es kimondom azt is, hogyha közöny és hitet-
lenség ütötte fel fejét egyházunkban az újabb időkben,
azért nem okolhatjuk kizárólag az egyházat mint olyat,
hanem a megváltozott viszonyok miatt megváltozott családi
életet és az evangélikus iskolát is. Mindháromnak és
különösen a két utóbbinak is nagy része van abban,
hogy a vallásos szellem, a protestáns öntudat hanyat-
lóban van nálunk annyira, hogy sokan már végrom-
lását hirdetik. Ha ma sok családban divattá lett az
egyház és valláson gúnyolódní, a sötétségről és papi
zsarnokságéól panaszkodni, akkor bizony nehéz hely-
zete van az iskolának és nemkülönben az egyháznak.
De hiszen az iskoláinknak is csak csekély része tá-
mogatja egyházunkat öntudatosan it maga céljai elé-
résében, azt hiszik, hogyha a vallástant az egyház elvei
és intenciói szerint tanítják, eleget tettek annak, amit
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az egyáz tőlük elvárhat. Szívesen elismerjük, hogy
vannak tárgyak, melyeket nem is lehet másként taní-
tani, mint ahogyafelekezetnélküli iskolákban tanítják
és távol is áll tőlünk annak követelése, hogy felekezeti
szempontból a tudományok haladását és azok helyes mód-
szeres keeelését az iskolában elhanyaguljuk. ~ em, mi is
azt akarjuk, hogy iskoláink minden tekintetben a kor
színvonalán álljanak, hogy épületeik a higiena és eszté-
tika törvényeinek megfeleljenek, szertáraik, felszerelésük,
berendezésük vetekedjenek más iskolákkal, tanerőik
tudományosan képzett és a mai pedagógia leghelyesebb
elvei szerint tanító egyének legyenek, amint ez utóbbi
tekintetben igen sok iskolánk a legkényesebb követelé-
seket csakugyan ki is elégíti. Csak azt fájlaljuk, hogy
a protestáns öntudat, mely a multban megadta ez iskolák
specifikus karakterét, kiveszőben van, hogy protestáns
voltuk elhaványult, régi jellegök elszintelenedett. Aprot.
öntudat fejlesztését ma ev. iskoláink is a vallástanárok
körébe utalták, de ez izolált helyzeténél fogva erre nem
igen alkalmas, a többi tanár pedig alig gondol arra,
hogy támogassa működésében. Bizony, sokan vannak
jeles pedagógusaink, képzett tanáraink, de végtelen kevés
közöttük az öntudatos protestáns, a hivő keresztyén.
És ezért kell kimondanunk, hogy egyházunk egyes
fogyatkozásai, családjaink közönye mellett ev. iskoláink
is hibásak az öntudatos keresztyén hitélet megingatá-
sában. Iskoláink ezen sajátos elszínteledésének több oka
van. Ott van a mindenható tanügyi kormány egyenlősítő
befolyása. Egyházunk fogyatékos anyagi ereje miatt
lassan-lassan feláldoztuk régi tanterveinket és alkalmaztuk
az államéit. Tanáraink és tanítóink állami tanintézetekben
nyerik kiképeztetésüket, képzésük pedig szakképzés, nem
pedig theológiai, sőt e tudományról a tudományegyetemeken
nem is hallanak. Igy rendszerint még az is, amit ma-
gukkal hoztak a szakiskolába, elenyészik, elmosódik.
Az ilyen tanerőknek csak a legritkább esetben lehet
protestáns keresztyén öntudatuk. Miután pedig állásukat
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elfoglalták, többnyire állami tantervekkel, állami utasí-
tásokkal. állami közegekkel van dolguk, az egyház ren-
delkezéseinek ugyan eleget tesznek, de különös lelke-
sülés nélkül. A közoktatás minden ügye iránt a legmele-
gebben érdeklődnek, egyházi gyűléseinken ellenben inkább
csak hivatalból vesznek részt. De tagadhatatIanaz
is; hogy egyházunk sem becsüli meg ez értékes munka-
eröket úgy, ahogy meqérdemelnék. Nem csoda azután,
ha sokan ezen érdemes férfiak közül nem érzik magukat
protestáns tanároknak és egy csöppet sem bánnak, ha az
összes evangélikus iskolát államosítanák. De hogy valaki
feledékenységgel ne vádoljon, felhozom azt, hogy mégis
csak vannak különbségek az állami és az evangélikus
iskolák között, amennyiben ez utóbbiakban imával kez-
dik és végzik a tanítást, a,z ifjúságot vasárnaponként a
templomba vezetik, okt. 31-ét megünneplik és esetleg
belmissziói egyesületekben tömörítik az evangélikus
tanulókat. Azonban, hogy ez nem elegendő, hogy ez
sok esetben esak külső mechanikus gyakorlat és nem
életadó tényező, bizonyítja az, hogy az evangélikus val-
lású fiatalság körében ijesztően terjed a hitetlenség,
gúny és közöny szelleme és sajnos, azok sincsenek
kivéve - akik ev. iskolából léptek ki az életbe! És
most fölvetődik az a kérdés, hogyha így áll a dolog,
nem volna-e jobb iskoláinkat végleg átengedni az állam-
nak, mikor úgyis meqseűntek egyházi jellegű intézmények
vagy mint moudottuk, egyházunk belmisaziói tényezői
lenni? Itt vagyunk tehát az állami és;felekezeti iskola
kérdésenél. Vajjon igazuk van-e azoknak, "kik a köz-
oktatásügyet az egész vonalon államosítani akarják,
mert szerintök a felekezeti iskola csak szégyenfoltja a
közoktatásnak, hátráltatója a közmüveltségnek és meleg-
ágya a felekezetíeskedő torzsalkodásnak P Mindenekelőtt
meg kell állapítanunk, hogy azok lelkében, akik a
felekezeti iskolát annyira támadják, annak rendesen
bizonyos torzk épe él. A felekezeti iskola nem okvetlenül
az az iskola, ahol a vallástanitásban a dogmatikus és
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konfeszionális elemeket tolják előtérbe, ahol a felekezeti
gyűlölködés posványába csalják a növendékeket, ahol
az összes tantárgyakat szigorú felekezetiséggel fogják
fel és ha kell, még a tudományok szilárd tanait is
meghamisítják, egyszóval ahol a tanítás menetében
nem a tndományos és pedagógiai, hanem tisztán fele-
kezeti szempontok uralkodnak. Ilyen iskola azonban,
nálunk protestánsoknál nincs, de ha volna, akkor
minden kímélet nélkül bezárható.

rr A mi evangélikus iskoláink azonban nem ilyenek.
Ok a vallástanításban nem hirdetnek türelmetlenséget,
hanem békés tendenciát, nem ítélnek meg mindent
felekezeti szempontból, nem állanak hierarchikus és nem-
zetietlen törekvések szolgálatában, hanem szíves kész-
séggel megnyitják kapuikat a modern pedagógia elvei-
nek és módszereinek és mivel a szabadság, a haladás,
türelem szelleme hatja át őket, ezért keresik fel oly
szívesen a más vallásuak is, ezért is van jó hírük a
jelenben is. Elismerem ugyan, hogy van a sok jó
mellett gyengébb, kevésbbé tökéletes iskolánk is, de
egészben véve talán megáll mégis az az ítélet, melyre
utaltam. Erre az iskolára vonatkozik tehát az a kér-
désünk, hogy fenntartandó-e továbbra is, vagy mivel
túlélte magát, adjon helyet a. felekezetnélküli állami
iskolának? Tudjuk jól, hogy sokan politikai érdekből
érvelnek a felekezetnélküli iskola mellett. E felfogás
szerint (Rein: Handbuch) az állami iskola egységes
szellemben nevel. A felekezeti különbségek itt elenyész-
nek és így jobban hangsúlyozhatni a közöst, jobban
fejleszthetni a közszellemet. Ez iskola inkább megfelel
az állam eszméj ének és inkább adja képét annak a
társadalomnak, melyben a. különböző felekezeteknek
szintén békében kell majd egymás mellett élni, továbbá
az iskolarendszer is egyszerűbbé válik, midőn 2-3
gyöngébb felekezeti iskola helyett egy erős államit
lehet felállítani és azt teljesen kiépíteni. A felhozott
érvek ellen alig lehet valamit szólni, csak az a baj,

Ösvény. II. évf. 2
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hogy egyik sem pedagógiai, pedig az iskolák megíté-
lésénél ez a fő szempont. Már pedig, ha ebből a szem-
pontból fölvetjük a kérdést, hogy melyik iskola felel
meg jobban a pedagógiai elveknek, akkor már nem
föltétlenül a közös iskoláé az elsőség. Elísmerem, hogy
az állami iskolákat legalább elvileg a pedagógiai köve-
telmények szem elott tartásával szervezik és vezetik,
hogy épületeik megfelelőbbek, felszereléseik gazdagab-
bak, hogy a legtöbb szakban magasabb célt érnek
el, de hiszen mindez ma már a felekezeti iskolákban
sincsen kizárva, amint már ismételten hangsúlyoztam,
hogy vannak középiskoláink, elemi iskoláíuk, leány-
nevelőintézeteink stb., melyek semmivel sem állanak
hátrább az államlaknál. De egy hátránya van az állami
iskoláknak, az letagadhatatlan és ez az, hogy tuivel
a valláserkölcsi gondolatkör feldolgozását az iskolán
kívül eső tényezőkre kell bíznia, minden még oly fé-
nyes tannlmányi eredmény mellett nevelő hatása mégis
kisebb. Mi, vallásos - erkölcsi jellemeket akarunk
képezni az iskolában, de ez csak olyan iskolában lehet-
séges, ahol az egyes tárgyak között megvan a har-
mónia, a kölcsönhatás. A mi meggyőződésünk szerint
ugyanit> a vallásban rejlik az egységes világfelfogás és
élelfolytatás alapja, már pedig ennek hatása az állami
iskolában meg van bénítva azáltal, hogy a hitoktató
nem kebelbeli tanerő. a többi szakek tanárai pedig
óvakodnak tőle, hogy vallási kérdéseket érintsenek és
esetleg felekezeti érzékenységet sértsenek. A növendék
itt tehát minden tanártói más nézeteket hall és senki
sem gondol arra, hogy egységes, minden részében
szervesen összefüggő képzetkört létesítsen a növendék
lelkében, pedig e nélkül a jellemképzés lehetetlen vagy
csak kivételesen szerenesés körülmények mellett való-
sítható meg. A rendes körülmények között bizony hiába
várunk mindent azoktól a hitoktatóktóI, akik tár-
gyukkal teljesen magukra vannak hagyatva!

A felekezetnélküli iskolák következménye tehát
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szükségkép az, hogy az etikai - vallásos érdek hát-
térbe szorul és a főhelyet más tárgyak foglalják el,
melyek a világnézet tanítása, az erkölcsi jellemképzés
szempontjából kevésbbé fontosak.' Ime, ha komolyan
vesszük a nevelés ideáját, az erkölcsi jellem kialakí-
tását, akkor a felekezeti iskolának kell előnyt adnunk
a közös iskolával szemben. (Es ehhez járul még egy
tapasztalat, hogy az állami iskolákban épp a protes-
tánsok szemrednek rövidséget más felekezetek rovására.
Ahol a protestánsok többségben vannak, ott a többi fele-
kezet váltig hangoztatja és kíerőszakolja a paritást, ahol
pedig kísebbségben vannak, ott az állami iskola rendsze-
rint katholikus jelleget ölt 1) De hátha más megoldás is
van, mint a mai felekezeti iskola, amikor is megtart-
hatjuk a vallás nevelő erejét, de óvakodunk a fele-
kezeti színezéstől P Ez azoknak a nézete, akik álta-
lános vallástant akarnak az iskolában nyujtani. Ez
igen szép idea, de szinte kivihetetlen. Először álta-
lános vallas sincs, amint általános világnézet sincsen,
hanem csak egyénileg színezett vallás és világnézet.
Minden keresztyén felekezet nem egyéb, mint meghatá-
rozott felfogása a keresztyén ségnek, tehát meghatá-
rozott vallási világnézet és ezért a vallástanításnak is,
az iskolának is ilyen vagy amolyan (protestáns vagy
katholikus) jelleget kell öltenie. Mi tehát ragaszkodunk
a mi evangélikus keresztyénségünkhöz és lehetetlennek
tartjuk, hogy ennek más keresztyén felekezettől való
különbözőségét semmibe sem vegyük, hogy sutba dobjuk
azt a világnézetet, melyért apáink küzdöttek, szenvedtek
és meghaltak. Lehetetlennek tartjuk, hogy azokat a
különbségeket, mint értéktelen, ócska formulát lomtárba
dobjuk. De az általános valtástanításnak más baja is
van, az, hogy heves vitákra adna alkalmat annak el-
döntése, ki tanítsa ezt az általános vallást, egy pro fán
tanár vagy a hitoktató és ezek közül melyik felekezet
hitoktatója? Egyszóval az általános ker. iskolát sem
fogadhatjuk el mint megoldást, hanem megmaradunk

2*
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a mai evangélikus iskoláink mellett. Épp azért kell itt
részletesebben szólanom két másik radikálisabb kísérletről,
melJyel a felekezeti vallástanítást pótolni akarták. Az
egyiknek példája Franciaország, ahol tudvalevőleg val-
lástanitás helyett erkölcstanitás folyik. Csakhogy e
tanítás nem vált be azért, mert nincsen benne elegendő
szín, szemléletesség, eleven ség. És ez természetes, mert az
erkölcstan csak parancsokat tartalmaz, de azok meg-
valósításaról csak a vallás biztosit. Az erkölcsi okta-
tásnak tehát érzelmi alapra van szüksége, erre pedig
épp a vallás a legalkalmasabb.

A legradikálisabb mód a vallás-erkölcsi oktatás tel-
jes kiküszöbölése az iskolából, amire Hollandia és az
Eszakamerikai Egyesült-Államok iskolái szolgálhatnak
például. Ezt legkevésbbé sem helyeselhetem, mert vallom
egy nagy pedagógussal, hogy az oly iskola, melyben
vallástanitás nincs, hasonlít oly családhoz, hol az anya
meghalt. Legbensőbb meggyőződésem ezerini a vallás-
tanítás elhagyása az iskolát egyik legfontosabb nevelő
tényezőjétől fosztja meg. Először is azért, mert a vallás
oly szorosan összeforrt az emberiség és minden nemzet
kultúrájával, hogy nem is adhatunk a mai kultúránkról
teljes képet, ha a vallást kihagy juk belőle. Másfelől a
vallásnak páratlan jellemképző ereje van amiatt, hogy
hangsúlyozván "egy magasabb, felsőbb hatalomtól való
függésünket, ezzel megóv attól a merész elbizakodott-
ságtól, mely önmagát bálványozza és maga fölött semmi-
féle tekintélyt Hem ismer el". Ez pedig épp a jelenben
felettébb kívánatos, Hogy ma annyi a panasz az ifjúság
fegyehnetlensége, rakoncátlansága miatt, nagy részben
azzal függ össze, hogy a vallásos szellem hanyatlóban
van az iskoláinkban. A földi élet örömei ma annyira
eltöltik, ifjúságunkat, hogy nem ér rá az örökkévalóra
gondolni. Azért tehát az a nézetem, hogy a vallást
újra a tanítás középpontjába kell állítani, hogy mint
kovász átjárja a többi tárgy at és lelke, napja legyen
az egész iskolai életnek. Ez pedig csak II felekezeti
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iskolákban lehetséges. A kérdés csak az és ez vezet
igénytele n felolvasásom utolsó szakaszához, mit kell
tennünk, hogy ev. iskoláink, mint a multban, a jclzett
feladatoknak megfeleljenek, hogy híven betölthessék
jellemképző hivatásukat és ev. prot. voltnkat az eddi-
ginél erősebb mértékben kidomboríthassák ? Már emlí-
tettem, hogy a felekezeti iskolának nem kell összeütkö-
zésbe jutnia az állameszméveI, sőt, hogy épp a nem-
zeten belül tartozik egyéni sajátosaágát kifejteni. És nem
kell a felekezeti iskolának a felekezeti elfogultságot sem
beoltani a növendékeibe, hanem ellenkezőleg az együvé-
tartozás, a kölcsönös megértés az ellentétek szelidü-
lését munkálhatja, midőn ráutal arra, hogy minden
felekezeti különbség mellett van egy keret, melyben
mindnyájan egyek lehetünk és ez az Isten országa.
Hogyan fejlesztbetj iik tehát erősebbé a protestáns ön-
tudatot? Erre nézve még sok mondanivalóm volna, ha
nem tartanék tőle, hogy már túlságosan próbára tettem
a nagyérdemü közönség tűrelmét.

De két dolgot mégis fel akarok említeni. Az egyik
az, hogy mai iskolai vallástanitásunk gyökeres reformra
szorul, mert nem felel meg többé saját jól felfogott
céljainak, ezért hallani szüntelenül a szülők és ta-
nulók panaszait. Elismerem, hogy a legutóbbi időben
lényeges javulás mutatkozik nálunk e téren, de ez még
mindig nem elegendő, a pedagógiai szempontoknak még
sokkal nagyobb mértékben kell érvényesülniök. Mai
vallástanításunk ugyanis egyfelől túlsokat, másfelől túl-
keveset nyujt. Túlsokat, mert sok és nehezen emészt-
hető a tananyag és sok az előírt vallási gyakorlat.
Heves buzgóságunkban megfeledkezünk arról, hogy a
gyermek és az ifjú vallásossága zsenge növény, mellyel
kíméletesen kell bánni, különben elfonnyad. Meg-
feledkezünk arról, hogy a definiciók, formulák, elvont
tételek betanulásával még soha senkiben nem sikerült
vallásos érzelmeket felkelteni, legkevésbbé gyerme-
kekben. Az előírt tananyag oly merev, hogy igazán
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csak az Isten kegyelméből való pedagógusnak sikerül
azt melegséggel áthatni, Hála Istennek, hogy ilyenekkel
is rendelkezünk minden fokon - a legtöbb tanerö
azonban kénytelen-kelletlen mechanikus munkát végez,
az eredmény pedig üres verbalizmus : a növendék re-
produkálja a beléje oltott ismereteket, de szíve üres
marad. - Másfelől keveset nyújt a mai vallástanítás,
keveset, mert nem törődik az ifjúi lélek szükségletével,
nem vesszük figyelembe Pál apostol intését: "Mikor
gyermek volnék, úgy széltam mint gyermek, úgy gon-
dolkodtam mint gyermek, úgy értettem mint gyermek. " -
Minden fokon ugyanazt, majdnem ugy azon módszerrel
adjuk. Nem törődünk azzal, hogy a serdülő ifjúság
vallásos krízist él át, hogy az önbizalom, az életöröm
eme napjaiban legkevésbbé lehet ráhatni a bűn és alá-
zatosság tanainak egyszerű hirdetésével. Azonban hozzá
lehet férkőzni ezen lelkekhez is és megértetni vele
e tanokat is, hogyha saját élettapasztalatunkból indu-
lunk ki és ha kiterjeszkedünk az ifjú kételyeire,
lelki meghasonlásaira és úgy vezetjük oda, ahová
akarjuk: a vallásos élet problémáiból a pozitiv hithez.
Minden száraz iskolaszerűség kerülendő. A leckefeladás,
leckekihallgatás, osztályozás e tárgyban valóságos
profanizáció. A hallgatás, sejtetés itt sokszor üdvö-
sebb, mint sok argumentáció, aprólékos boncolás. Minden
dialektikai fejtegetésnél többet ér a keresetlen, de szem-
léltetö elbeszélés, a nagy vallási hősök bemutatása, a
fö pedig a tanár vallásos személyisége. Helytelen isko-
lai vallástanításunk sokszor oka annak, hogy a művel-
tek annyira összezavarják a vallást a tannal és ha ez
utóbbitól elfordulnak, a vallást is elvetik. Itt mielőbb
segíteni kell, míg nem késő. De ehhez emberek kellenek
és ez vezet másik megjegyzésünkhöz, Láttuk, hogy
mily óriási nehézségekkel küzd a vallástanítás azáltal,
hogy más világi tárgy rangjára lefokozták, hogy úgy
kezelik, mint minden egyéb tantárgyat, holott jelle-
génél fogva egészen más kezelést igényel. A legújabb



BELMISSZIÓ ÉS ISKOLA 23

pedagógiai elveket kell ide is bevinni, de a tanítas így
is egészen más lesz. Láttuk, hogy csak a legkevesebb
oktató képes a mai keretek között hatást gyakorolni,
igen sokszor pedig beérik azzal, ha az előírt tananya-
got elvégzik és többre nem törekednek. A legnagyobb
baj azonban mégsem ebben van, hanem abban, hogy
különösen a közép- és szakiskolákban a vallásos nevelés
szintén kizárólag a vallástanár vállaira nehezedik és a
többi tanárok bármily kitünő pedagógusok egyébként,
a növendékek vallásos érzületének mélyítéséhez sem-
mivel sem járulnak hozzá. Ennek eredménye, hogy a
vallási és világi tanítás a növendékeket két külön világba
vezeti, melyek között nincsen kapcsolat. A túlsúly pedig
a világi tárgyakban van, ilykép pedig a legkitünőbb
vallástanárnak legbecsületesebh fáradozása is legtöbb-
ször kárba vész. Már pedig, jogunk van megkívánni
azoktól a tanároktól, akik magukat evangélikusoknak
nevezik, hogy ne tekintsék kötelességüket teljesítettnek,
ha saját tárgyukat, a legmodernebb elvek és módszer
szerint tanítják, hanem egyesüljenek a különböző szak-
beli tanárok annak a fontos kérdésnek a tisztázására,
hogy mi módon lehet a világi és vallási tárgyak között
szerves kapcsolatot teremteni, illetve a világi tantár-
gyakat úgy kezelni, hogy azok is a vallásos erkölcsi
nevelést szolgálják? Nem szükséges ehhez,) hogy theo-
lógiát végzett legyen minden tanár, csak hivő keresztyén
legyen, akinél érezzék a tanulok, hogy amit mond,
az szíve legmelegebb meggyőződéséből fakad.

Igen jó lenne, ha vallásos alkalmakkor nem mindig
a vallástanárt szerepeltetnők, hanem más szakbeli ta-
nárt is, így aztán világos bizonyítékát látná a tanulósereg
annak, hogy a kutató tudomány és vallásos hit a leg-
szebben megférnek egymással. Hasonlókép meg kellene
engedni, hogy a vallástanár más szakok tanításába is
belevonassék és hogy általában folytonos élénk össze-
köttetés legyen a vallástan és a többi tárgyak között.
Ha ev. tanítóink és tanárainktél nem is kívánhat juk
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azt, hogy theológíát is végezzenek, ami a multban meg-
volt és ma is megvan az erdélyi szászoknál, de azt meg
kellene követelnünk, hogy vallási és egyházi kérdé-
sekkel foglalkozzanak. E célból valláspedagógiai és
theológiai tanfolyamokat lehetne rendezni, amelyeknek bi-
zonyára meg volna az az üdvös utóhatása, hogy a theo-
lógiai tudományról táplált sok félreértést és balvéle-
ményt eloszlatná. Ma sokszor csak a véletlen dönti el,
hogy ki lép állami és ki felekezeti szolgálatba, ez
utóbbit pedig rendesen jobb híján választják. Hogyan
legyenek tehát iskoláink kibélyegzett ev. iskolák, mikor
oly sok bennök a közönyös vagy félkeresztyén, vagy
pláne az olyan, aki a vallással teljesen szakított és a
természettudományi világnézet alapján állván, talán ked-
vetlenü! végzi feladatát az iskolában. Pedig nem fél,
hanem egész emberekre van szükségünk a belmisszió,
az "evangelizáció" munkájához. Ha a jelzett és hasonló
intézkedések folytán csupa öntudatos és az evangéliumhoz
hű tanerőnk volna, menten megszünne a sok panasz
ifjaink vallási érzéketlensége és közönye miatt.

Ismétlem, ne féltsük az ilyen ev. iskolát a fele-
kezetieskedéstől. Az ev. iskola nem engedelmes szolgá-
kat akar nevelni az egyháznak, hanem vallásos-erkölcsi
személyiségeket, akik a nemzeti munkában meg tudják
állani a helyüket és az élet feladatait az Isten gond-
viselésébe vetett erős bizalommal teljesíteni képesek.
Az ev. iskolának nem szabad gyűlölködést, türelmet-
lenséget szítani a más felekezetek ellen, hanem magát
nem tekintvén a teljes igazságnak, azokat olyanoknak
nézi, melyekben az igazság rész szerint szintén megvan.
Az az ev. iskola, melyben a Jézus szelleme él, amely
maga a szeretet és igazság megtestesülése. Az az ev.
iskola, mely oly tanerőkkel rendelkezik, akik tudják,
hogy minden tudomány, művészet az övék lehet, de ők
a Krisztuséi. . . .

Ezeket az evangélikus iskolákat fenn akarjuk tar-
taui, mert úgy érezzük, hogy bennök "oly specifikus



BllI,MISSZIÓ ÉS ISKOLA 25

charismák működnek, amilyenekkel más szervezet nem
dicsekedhetik és hogy itt olyan speciális kincsek közöl-
tetnek, amilyeneket más iskola nem adhat." Ha ezeket
az iskolákat, a mostaninál nagyobb mértékben át fogja
hatni az evangélium szelleme, ha tanítója mindmegannyi
misszionárius lesz, akkor újból az iskola lesz az egy-
háznak legerősebb belmissziói szerve, sőt sok belmissziói
tevékenységet fölöslegessé fog tenni. Kérjük azért a
gabona aratásának Urát, hogy bocsássa ki az aratókat
az ö gabonájának aratására. (Máté 9., 37).

De .ha úgy volna is, hogy a korszellem végtére
mégis gvőzedelmeskednék az ev. iskolákon, ha úgy
volna, hogy a ker. élet teljesen kiszorulna minden isko-
lából, akkor sem szabad kétségbeesnünk. Bíznunk, hin
nünk kell, hogy az Urak Ura, a Királyok Királya az
iskola terén felmerült ezen áramlatot is arra fogja
használni, hogy az ő országa és az ő hatalma öregbít-
tessék a földön. Hiszen az ő örök céljait szolgálja
minden népek külső és belső fejlödése, e célt kell
szolgálnia az iskola továbbfejlődésének is. . . . Azért
tehát sursum corda! Föl a szívekkel!

Ők hagyják békén az Igét,
Gondjuk se lenne rája!
Részünkön az, mert a miénk
A lelke s adománya.
Prédajuk lehet
Test, föld, becsület.
Nönk és gyermekünk:
De megmarad nekünk
Az Udvnek birodalma!

(Kozma A. ford.)

Dr. Szelényi Ödön.



Egy szepesi prépost a XVI. században.'

A reformációnak a XIII. szepesi városban s egy-
általában az egész Szepességen való meghonosodását
és elterjedését nem vezethetjük többé vissza tisztán
külső körülményekre és okokra. A hagyományokra
támaszkodó írók a Szepességnek élénk németországi,
ipari és kereskedelmi összeköttetéseivel s azzal, hogy
a szepesi tanuló-ifjúság a wittembergi s egyéb német
egyetemeket látogatta, vélik megmagyarázhatni, hogy
miért terjedt el a reformáció olyan rohamosan a Szep es-
ségen. Ezek a külső körülmények igaz ugyan, hogy
némileg előmozdíthatták az új tanok elterjedését, de
nem biztosíthatták volna azoknak meggyökeresedését
is. S ha csak ilyen külsőségek siettették volna e tanok
elfogadását, nem lett volna azoknak jogalapjuk ahhoz,
hogy kikezdjók a régi egyházat és következésképen
nem is dönthették volna meg azt. Kellett tehát mé-
lyebben fekvő okoknak is lenniök, amelyeknek meg-
ismerése és feltüntetése világosabb képet nyujt nekünk
a Szepesség reform-mozgalmainak szükséges voltáról.
Lélektani tényezők sürgették a hitújítás elterjedését és
megszilárdítását a XILI. szepesi városban is, csak
úgy, mint hazánkban és Európaszerte. A Szepességen
is megtaláljuk azokat a momentán okokat, amelyek
előmozdították és életrekeltették tulajdonképen a refor-
mációt : a reneszánszkori erkölcsöket és az azok nyomán
fakadó léha és ledér világfelfogást, mely akkor a Sze-
pességen épp úgy, mint Európa összes művelt álla-

1 Részlet .a XIII. szepesi városi esperesség története" C. meg-
jelenő munkából.
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maiban, általános volt. A Szepesség is hódolt a kultúr-
államokban felkapott koreszméknek, amelyek a rene-
szánsz tanítása szerínt a testi, földi és érzéki javak
élvezésére és hajhászására vezettek. Sőt a reneszánsz
gondolkodásmód már nemcsak a világiak közt terjedt,
hanem beférkőzött az egyházba is olyannyira, hogy
annak elfajulásait talán legteljesebb mértékben az
akkori szepesi prépost, lomnici Horváth János, jelleme
és élete tünteti fel. A szepesi prépost, aki hivatva volt
arra, hogy az összes szepesi fraternitások anyagi és
lelki ügyeit szívén viselje, igazi reneszánsz világfi, aki
prépostságához tartozó egyházközségeinek felvirágoz-
tatásával vajmi keveset törődött, hanem inkább saját
kedvteléseinek és anyagi érdekeinek élt. Pénzsóvár,
mivel a reneszánsz-korban a pénz a becsületet is pótol-
hatja. A pénz értékét emeli szemében az a körülmény,
hogy általa megszerezhette magának a legkülönfélébb
élvezeteket, a kényelmet s Jedér szórakozásai részére
a szükséges anyagi fedezetet nyujtotta. Horváth pré-
postot pénzsóvársága kapzsivá, sőt fukarrá tette, aki
prépostságának jövedelmét és a fraternitásoktól beszol-
gáltatott katedratikumot tisztán reneszánsz hajlamainak,
erkölcstelen kéjelgéseinek kielégítésére fordította. Fukar-
ságának nem volt határa. Újabb és újabb terheket rótt
a fraternitások közül különösen a XXIV. kir. pléb.
testvérületre, amely a legtekintélyesebb s a legvagyo-
nosabb volt. A papság és a prépostság között fel-
bomlott a jó viszony; az egyetértés helyébe lépett az
egyenetlenség, viszály, sőt utóbb az elkeseredett küz-
delem és harc. A prépost önkényesen emeli a kated-
ratikumot, majd beköveteli azt a határidő előtt;' azoktól

I Liber seu Registrum Fraternitatis Venerabilium Dominorum
XXIV. Plebanorum Regaliuru in Scepus etc. Ab Anno 1520-1606. 57.
és 165. 1. Ez a becses, egykorú kézirat Matricula Molleriana néven isme-
retes, mivel Moller Gy. vezette 16 éven át, mint a XXIV. városi frater-
nitás széniora, afraternitás jegyzökönyveit. Az eredeti kézirat a késmárk
ágo h tv. ev. egyház levéltárában van, másolata a XIII, szepesi városi
esperesség levéltárában, Iglón. Ezentúl így idézzük: Matr. Moll.
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pedig, akik már beszolgáltatták, utólagosan és újból
követeli. Az egykorú jegyzőkönyvben, melyet Moller
írt, nem győzzük zsarolásainak és kapzsiságának adatait
olvasni; úgyszólván minden évben történtek újabb és
újabb kísérletek a katedratikum és egyéb terhek fel-
emelésére. Sokszor előnyére fordította a prépost azt a
körülményt, hogy a fraternitáshoz tartozó papok egyet-
értését sikerült néki eleinte megbontania és akadtak
olyan papok, kik, hogy néki hízelegjenek, besúgták
néki a fraternitás titkos határozatait, úgy hogy a
prépost már jó eleve gondoskodhatott arról, hogy a
határozatok végrehajtását meghiusítsa.

Horváth önző ember lévén, keveset törődött a
fraternitás jólétével és éppenséggel nem karolta fel
annak ügyeit, sőt inkább másokkal szövetkezve, lehe-
tőleg a fraternitás pénztárának kifosztására törekedett.
Nem fogta annak pártját akkor sem, mikor Kaczianer,
majd Werner és a staroszták, sőt a szepesi várurak is
a XIII. szepesi város papjainak zsarolásában egymáson
túltenni igyekeztek. Pénzhiány van ekkor mindenfelé
és a zsoldosvezérek anyagi eszközök előteremtésénél
nem kíméltek senkit sem. Állandó ürügy gyanánt,
hogy zsarolásaikat mentsék, a török ellen folytatott
küzdelmeikre hivatkoznak; ezt teszi -Kacziáner János,
a király vezérlő tábornoka, aki arról értesült, hogy a
fraternitás frigyládájában 30,000 frt. tőkével bír. A papok
kénytelenek tárgyalásokat folytatni vele, amelyeknél
kimutatják, hogy nemcsak hogy 30,000 frtnyi vagyonuk
sincs a frigyládában felhalmozva, hanem még 1 dénárnyi
sincs. A prépost nem szólalt fel az érzékenyen suj-
tottak érdekében és így azok nagy nehezen, 800 frt
adókivetés ellenében menekülhettek meg Kacziáner
haragjától. De nemcsak a prépost maga szorongatta
gyakran a fraternitás papjait zsarolásaival, hanem még
helyettesét, a vikáriust is megbízta ilyen teendőkkel.
Ez utóbbi 1529-ben megtaksálta a fraternitáshoz tar-
tozó leggazdagabb papokat, még pedig a leibici papot
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200, a húnfalvit 200, a lomnicit 100 és a poprádit
100 frttal. Sőt afraternitás szeniorja a leggazdagabb-
nak tartott papokkal együtt a préposti lakba rendel-
tetett, ahol börtönnél is fenyegették őket, ha eleget
nem tesznek a követeléseknek. Természetes, hogy az
erőszaknak engedelmeskedni kellett és a szorongatott
egyházi férfiak igen súlyos terheket vállaltak ma-
gukra.' Nem szólalt fel a prépost 1530-ban sem a
fraternitás érdekében, mikor a császári kapitány, Hau-
bitz megsarcolta Lőcsét, averesklastromi és menedék-
szirti kolostor szőlőit pedig a késmárkiaknak 200
frtért elzálogosította, a fraternitástól pedig nem kevesebb,
mint 100 frtot követelt, utóbb azonban megelégedett
50 frttal is. Mikor pedig időközben arról értesült, hogy
Lubló és Podolin várkapitánya, Jesovszky, a lengyel
király nevében fej- és jészágvesztés terhe alatt eltil-
totta a XIIL város papjainak az 50 frt kiutalását,
végképen lemondott követeléséről. A prépost azonban
megneszelvén a dolgot, most már magának kívánta az
összeget és igyekezett magát a papok védőjének fel-
tüntetni, jóllehet helyesen állítja róla az egykorú fel-
jegyzés, hogy rosszabb, kegyetlenebb volt még anémet
zsoldosoknál is.

Horváth prépost tehetetlenségét látjuk akkor is,
mikor Kacziáner 1000 huszárral és 500 lovassal s
400 gyalogossal 1533 okt. 28-án Lőcsére érkezett,
ahol a prépost és a fraternitás papjai fogadták és a
fraternitás nevében 4 kancsó borral, 2 sajttal és 100
köböl zabbal kedveskedtek neki. Ezt az ajándékot a
zsugori jellemű prépost megirígyelte és emiatt még
aznap azt követelte, hogy lovait a papok lássák el
ezentúl zabbal s ezt az újabb terhet a többi fraternitá-
sokra is kívete-te. A papok kénytelenek a prépost
követeléseínek eleget tenni és fejenként megszavaznak

1 U. o. 37. 1. A szenior 15 frtot, a leibici pap 30 frtot, a ruszkini
4 frtot, a durándi 12 frtot, a menhárdi 25 frtot stb. fizetett.
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18 köböl zabot, amiből annak 300 köböl jutott összesen.
Kérték ugyan a papok Horváthot, hogy érje be keve-
sebbel, mivel e szűk időkben soknak úgy kell azabot
vásárolnia (1 köböl 1 dénár), de a prépost semmi enged-
mény tételére nem volt rábírbató.

Horváth az egyházlátogatásokat is zsarolással kö-
tötte össze és a helyett, hogy ilyenkor vallásos érzü-
letévei mintaképül szolgált volna a híveknek és a
papoknak egyaránt, nem fékezhette önző hajlamait;
erőszakoskodott, kegyetlenkedett, sőt valósággal rabolt
és legkevésbbé sem gyakorolta a felebaráti szeretet
erényét. Nyers természetének adta bizonyságát pl.
Nagylomnicon is. Itt ugyanis meglátta Urbán lelkész
szép kancáját, mely megtetszvén néki, azt egyenesen
magának követelte. Hiába hivatkozik a lelkész arra,
hogy a kanca nem is az ő tulajdona, hanem a leltár
szerint a fundushoz tartozik, bár hozzáteszi. hogy ha
az egyháztagok beleegyeznek, ö szívesen a prépost
rendelkezésére bocsátja a lovat. Erre a prépost türel-
metlenül rivall rá a papra: "Mit törődöm én az egyház-
tagokkal ? vagy megkapom, amit akarok, vagy velem
jöttök és adtok aranyban 2f) frtot".' A pap ezen erő-
szakoskodásra kénytelen volt a prépostnak átengedni a
kancát. Ugyanígy járt el Horváth Leibícon, Bélán,
Menhárdon, Izsákfalván, Malompatakon, Lomnicon, Pop-
rádon, Iglón és Durándon. Ilyen, már inkább rablásnak
nevezhető zsarolással egész méneshez jutott s minden
módon igyekezett vagyonát gyarapítani. Jogcímek ki-
találásában. hogy pénzt szerezhessen, igen leleményes
volt; így 1536-ban azzal állt elő, hogy a préposti lak
a káptalanban igen rozoga állapotban van és ilyen
veszedel mes időkben célszerű annak újjáépítése és meg-
erősítése. E célra 200 frtot' követelt Horváth a frater-
nitástól, de a kapott összeget nem fordította a préposti

1 "Quid mihi de Laicis, vel date mihi eam, vel veniatis mecum et
dabitis mihi 25 ft. in auro." Ü. o. 111. 1. Ez 1536 jan. 26-án történt.



;;:

EGY SZJ~PESI PRÉPOST A XVI. SZÁZADBAN 31

lak restaurálására, amint ezt elpanaszolják a papok a
királyhoz intézett folyamodványukban, hanem a saját
céljaira felhasználta.

1538-ban megvette Horváth prépost 4000 frtért
a késmárki várúrtól, Laszky Jeromostól a nedeci várat.
E tettéből is kitünik, hogy ő minden tekintetben korának
igazi gyermeke s azoknak a zsoldoskapitányoknak a
példáját akarja követni, kik hatalmukat egy-egy vár
elfoglalásával erősítették meg. Az ilyen eset nálunk
nem ment ritkaságszámba, hiszen ismeretes, hogy a
Szapolyai-család ősei is úgy tettek szert vagyonra és
hatalomra, mint zsoldosvezérek. Horváth, a szepesi
prépost is világi hatalom megszerzésére gondol; a vár
megvételéveI vélte ő is a változó időkben prépostságát
biztositani. Csakhogy a vételre újabb összeget kellett
alárendeltjeitől és összes papjaitól kizsaroIni. Jan. 14-én
tehát két papot küldött Horváth a parókiákba, kik
sorra megadóztatták a papokat.' Most az egyszer azon-
ban pártfogóra akadtak a plébánosok leonhardi Fels
generáliskapitány személyében, aki eltiltotta a prépostot
a jogtalan sarcolástól. Miután pedig a generáliskapitány
arról értesült, hogy a prépost emberei mégis szedték
a sarcot, szemrehányást tett néki. Horváth azonban
kibuvót talált és pap létére egyszerűen letagadta, hogy
őszedette volna a papságtól a sarcot, azt állítván,
hogy a pénzt önként ajánlották fel neki. Kijelentette
még azt is, hogy sokért nem adná, ha ismerné az
árulót, reméli azonban, hogy Fels katonai hatalma
csakhamar megrendül majd s akkor következik a le-
számolás.

Fels erélyes közbelépése használt, mert ennek
hatása alatt Írta Horváth a fraternitáshoz azon levelét,
melyben megigéri, hogy a szokott törvényes székdíjon
kívül nem vet ki rá sarcot, sem semminemű terhet.

1 U. o. 146. 1. A váraíjai 10, az ágostfalvi 10, iglói, 10, pálma-
faIvi 8, az illésfalvi 6, a csütörtökhelyi 6 frtot fizetett stb.
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A fraternitás hálás is ezért Felsnek és hálája jeléül
egy, ldvül-belül aranyozott serleget ad át neki Az
átadás lllkalmával Fels egyenesen megigéri, hogy védel-
mébe veszi a papságot, sőt Ferdinand király jóindu-
latába is ajánlja, egy nagy kiváltságlevelet eszközölvén
ki a fraternitás részére, mely egyszersmindenkorra elejét
vegye a prépostok zaklatásának. E kíváltságlevél el-
nyerése céljából ajánlja a generáliskapitány, hogy vagy
egyházi, vagy világi férfi küldessék a királyhoz.

Ezen időben a prépost Krakóban tartózkodott.
Visszatérése ntán a szenior felkereste és bejelentette
neki, hogy Fels generáliskapitány határozott utasítása
értelmében nem adhatnak semmilyen összeget sem a
prépostnak és alázatosan kérte őt, hogy ne zaklassa
annyira a szegény papokat, mert az ártatlanok jaj-
veszékelése az egekig hallatszik és nem marad bosszú-
latlanul sem a jelenben, sem a jövőben. E kijelentése:
"Ti az enyém vagytok és amivel birtok, az mind az
enyém" a papságra nézve sértő és helytelen. Hisz ez
esetben; "rosszabbul állunk, mint a barmok pásztorai,
mert azok az évi bérért szolgálnak, melyet meg nem
sarcol senki; azok szabadok és örülhetnek Istentől
kapott javaiknak. Ha Főtisztelendőséged így bánik
velünk, kicsoda kíván a papok közül fennhatósága alatt
maradni? hiszen márís kevesen vagyunk papok és még
azokat a keveseket is elűzi! A városi polgárok, falusi
lakók, nemesek szitkozódnak, gyalázzák Főtisztelendő-
ségedet és a pokol fenekére kívánják." Dacára azonban,
hogy Moller minden módon engedékenységre akarta
bírni a prépostot, az nem tágított és haladt a maga
útján. Erre Fels újabb tiltólevelet adott ki 1538-ban,
jan. 30-án, amelyben súlyos pénzbírság mellett meg-
hagyja, hogy ne merészeljen senki aldváltságlevél
leérkezéséig a prépostnak a rendes adón kívül egyebet
is fizetni. Fels eljárásának most is volt eredménye,
mert 1538 márc. 14-én leérkezett a királyi kiváltság-
levél, mely korlátokat szab Horváth prépost vértszipo-



EGY SZEPESI PRÉPOST A XVI. SZÁZADBAN 33

lyozó zsarolásainak. Szigorú an megparancsolja benne
a király, hogy ezentúl ne merészelje a papokat, kano-
nokokat, egyházakat és a szepesi prépostsághoz tartozó
egyházi rendeket a szokott és törvényesen elismert
adón túl megterhelni, vagy zaklatni.

A prépost, aki ezalatt Krakóban mulatott, ahol
ezüstneműt és ékszereket is elzálogosított, a frater-
nitástól, rendkívüli szükségleteire hivatkozva, 200 frtnyi
segélyt akart újból kicsikarni. A fraternitás papjai
tehát ismét súlyos helyzetbe jutottak, mivel a király
kiváltságlevele dacára tartottak a prépost bosszújától,
aki máris bebörtönzéssel fenyegette őket, ha nem telje-
sítik kívánságát. Afraternitás szeniora igyekezett a
prépostot ezen újabb zsarolása súlyos következményeire
figyelmeztetni. Oszintén és bátran feltárta előtte a papok
szegénységét, sőt nyomorát; rámutatott az általános
elégedetlenségre; hangsúlyozta, hogy csak az elmult
évben is a székdíjat háromszor fizették s nem hallgatta
el azt sem, hogy már a köznép is zsarnoknak tartja
Horváthot. a papok pedig hajlandók inkább itthagyni
parókiájukat és kivándorolni Sziléziába, Olmützbe,
semhogy tovább tűrjenek, mert őt kielégítetlen farkasnak
tartják, ki maga tör a juhnyájra, ahelyett, hogy annak
védelmezője lenne. A székdíj és egyéb kivetett terhek
megtagadása nem ok arra, hogy bebörtönözze a papokat
kutyamódra. 1

De a szenior fellépése hatástalan volt és Horváth
zsarolásaival ezután sem hagyott fel, sőt most, hogya
felsőmagyarországi generáliskapitány Laschkan Tamás
lett, aki mindenben őt támogatta, elérkezettnek gondolta
az időt arra, hogy teljesen megtörje a papságot. Már
1538 szeptember 1-én levelet küldött Laschkan Tamás
Eperjesról a fraternitásnak, melyben figyelmezteti, hogy
tagjai feltétlen engedelmességgel tartoznak a prépostnak.
Horváth pedig erre szintén maga elé idézi a XXIV.

1 U. o. 166-168. 1.....

Ösvény lJ. évf. 3
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fraternitás papj ait. 1 A szenior Szepesváraljára hívja
össze a testvérületet, hogy előzetes megbeszélés után
tisztelegjenek a prépostnál. A szepesváraljai gyűlésen a
papok elkeseredettségükben valóságos ligát kötnek a
prépost ellen. Kézadással biztosítják egymást a köl-
csönös támogatásról és ünnepélyesen fogadalmat tesznek,
hogy közülök ..senkit sem hagynak cserben, sőt ha a
prépost közülök valakit letartóztatna· és bebörtönöz-
tetne, akkor egyikük sem távozik előbb, semmint azt
szabadon bocsátja. Másfelől azonban kimondják azt is,
hogy semmi olyast nem tesznek, amivel a prépost tekin-
télye és a néki járó tisztelet ellen vétenének, de védel-
mükre, ajogtalan elnyomással szemben, mindenre készek.
A sok zsarolás, kegyetlen, durva bánásmód öntudatra
ébresztette a papokat, kik elszántan mentek fel a káp-
talanba, hol a prépost és vikáriusa fogadták őket.
A szenior a fraternitás nevében egy kis ajándékkal is
kedveskedett a prépostnak (2 frt értékű borssal), majd
kérte őt, hogy adná elő a fraternitásnak közlendőit.
A prépost mindnyájukat leültette, majd tudtokra adta,
hogy Laschkan Tamás királyi kapitány az ország
védelmére és a török elleni küzdelemre nemcsak az
összes világiaktói, hanem az egyháziaktóI is bizonyos
hadisegélyt, adót követel. A szenior haladékot kért a
felelet megadására, mibe azonban a prépost nem egye-
zett bele, hanem csak annyit engedett meg, hogy a
papok kimehetnek és megbeszélhetik a dolgot maguk
között, azután rögtön adjanak választ. Majd meghagyta
szolgáinak, hogy ha a papok újra visszatérnek, zárják
el az összes kapukat, ami meg is történt. V álasz-
adáskor a szenior megható szavakban ecsetelte a papság
nyomorát és esdve könyörgött, védelmezze, támogassa
őket a prépost ezen újabb zaklatásokkal és háborga-
tásokkal szemben. Hiszen a hazafias kötelességnek ők
is eleget akarnak tenni és ha csakugyan komoly a
veszély és az összes nemesség, városi polgárság és az
egész Szepesség a török ellen folyó háború céljaira
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áldozatot hoz, a papság sem fog elmaradni, sőt szükség
esetén még a tunikáját is odaadja. A prépost azonban
nem sokat hederített a szenior szavaira, hanem kereken
kijelentette, hogy Laschkannak 600 frtot fognak fizetni,
mert ha erre nézve beleegyezésüket nem adják, fog-
ságba vet közülök hármat, vagy négyet. A papok el-
szörnyűködve értesültek ezen óriási sarc kivetéséről és
a szenior határozottan, nyílt, férfias modorban kijelen-
tette, hogy annyit nem adnak, nem is adhatnak, mert
nincs és "ha a fejemet veszi, még akkor sem adhatom
meg a kívánt összeget". A prépost erre gúnyosan csak
azt jegyezte meg, hogy ismételje majd a szenior e
szavakat a generáliskapitány előtt, de csakhamar nagy
haragra lobbant az engedetlenség miatt, jóllehet vala-
mennyien atyai bánásmódért könyörögtek. A szenior
látván, hogy Horváth makacsságát nem igen lehet meg-
törni, azt ajánlotta, hogy két pap küldessék közben-
járó gyanánt Laschkanhoz s ha célt nem érnek, akkor
a királyhoz. A prépost erre kijelentette, hogy néhá-
nyukat fogságban visszatart. Hiába könyörgött újból a
szenior és hiába tárta fel a prépost előtt, hogy ők
valamennyien ligába léptek, hogy egyik el nem hagyja
a másikat s az esetben az istentiszteletek elhanyago-
lása az ő bűne lesz. Horváthra ez sem hatott, hanem
megmaradt szándékártál és azt kérdezte tót nyelven
inasától, hogy elzárta-e az ajtókat. Igenlő válasz után
felszólította a prépost a malompataki Tamás, a lomnici
Orbán nevű s a káposztafalvi papot, hogy lépjenek a
mellékszobába s foglyoknak nyilvánította őket, a töb-
bieknek pedig meghagyta, hogy távozzanak. A papok
eleinte maradni akartak, de utóbb a váraljai paplakra
vonultak, majd a szepesi várkapitány tói, Hypolittói
kértek a bebörtönzöttek részére pártfogást, ki őket
Laschkanhoz utasította. A papok megfogadták ezt a
tanácsot és miután a szepesváraljai bírónál benyuj-
tották protestációjukat, elküldötték a felkai és a svábóci
papot Eperjesre Laschkanhoz. Ez csodálkozását fejezte

3'"
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ki a prépost erőszakoskodása felett és kijelentette, hogy
csak az imént távoztak el a prépost követei, kik enge-
detlenségés durva magatartás miatt bevádolták nála
a fraternitást. Sajnálta, hogy Horváth ilyen zsarolásra
ragadtatta magát, amire őtőle nem kapott sem meg-
bízást, sem felhatalmazást; egyébiránt is, a prépost
maga biztatta őt fel afraternitás megadóztatására.
6 azonban nem kíván lehetetlent, hanem megelégszik
annyival, amennyit képesek a papok fizetni és irás-
belileg is biztosította őket jóindulatáról.

Ezalatt Horváth éjnek idején elszállittatta a fog-
lyokat 25 fegyveres kíséretében a nedeci várba, ideérve
bilincsekbe verette és a vár legmélyebb tömlöcébe záratta
el őket, rablók és tolvajok módjára. "Így bánt a szepesi

. prépost -jegyzi meg Moller - a papokkal; rosszabbul
még a kutyákkal sem bánhatott volna". Mintán pedig még
a többi papokat és különösen Moller szeniort is elfogatással
fenyegette, újból célszerűnek látszott Laschkanhoz köve->
tet küldeni, hogy bemutassa néki akirálytól kapott sza-
badságleveIet, valamint Fels Leonhard levelét is másolat-
ban. Hadisegély fejében ezúttal 32 frtot küldtek a gene-
ráliskapitánynak, amit, azonban az nagyon keveselt és
szemrehányást is tett a követnek, hogy míg Kacziáner-
nek 600 frt jutott, neki egy morzsával kell beérnie.

Ezalatt a prépost elbocsátotta a nedeci tömlöcben
sínylődö papokat, kemény megsarcolás után. Tamás,
a malompataki pap, kénytelen volt 40 frt váltságdíjat
fizetni, .Orbán Lomnicról 100 és György Káposztafal-
váról 245 frtot.' Azonkívöl megeskette Horváth az
éheztetett és megkínzott papokat, hogy meghurcol-
tatásukról senkinek sem szólnak, de a prépost szolgái
eláruIták uruk erőszakoskodását.

A fraternitás a végsöte határozta el magát és
azért a királyhoz akart fordulni. Követeket bajosan
küldhetett volna, mivel a prépost bizalmas embereivel

1 U. o. 203. l. Először 1000, majd 500, azután 300 és végül 245
frtot küvetelt.
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és oláh katonákkal elállotta az utakat és leselkedett
rájuk. E miatt célszerűnek találták, hogy az Eperjes-
ről, Bártfáról és Kisszebenből a királyhoz induló pol-
gárokra bízzák ügyüket. Közben a szepesi kapitány,
Ipoltfy Míklós, nehogy a jogtalanságok várurának,
Thúrzó Sándornak fülébe jussanak, 1538-ban (sz. Mihály
elötti szombaton) újból biztosította a fraternitás pap-
jait jóákaratáról és kijelenté, hogya prépost zsarolá-
sait nem fogja tovább tűrni és bárminő zaklatás éri
ezután őket Horváth részéről, azt jelentsék be nála s
ő kész orvoslásról gondoskodni. Egy későbbi levelé-
ben szintén jóindulatáról biztosította a fraternitást.

A testvérület ekkor már a megyénél is benyuj-
totta a prépost erőszakoskodásai ellen protestációját.
Kimutatta benne, hogy kézzelfogható igazságtalanság
volt a fraternitástól 600 frt subsidiumot követelni,
mikor az egész megye 90 frtot, a káptalan csak 8
frtot és a prépost maga semmit sem adott erre a
célra.' A XIII. szepesi város grófja is igazolja 1538.
okt. 15-én külön levélben, hogya prépost zaklatásai,
visszaélései a papokkal szemben már-már tűrhetetle-
nek ; hogy egészen szokatlan, új adókkal terheli
azokat; hogy a jogos 50 frtnyi census csakhamar 100,
illetőleg 200 frtra emelkedett; hogy 2-300 köböl
zabot követel tőlük, kancákat, lovakat elszed jogtalanul
s így a papok helyzete évről-évre nyomorúságosabb
lesz. Megemlékezik természetesen a dunajeci várba
hurcolt papokról és Végül azon általános félelemről és
rettegésről is, amelyben a prépost tartja az alárendelt
papokat, kiket bilinccsel és börtönnel fenyeget.

A papok a királyhoz intéztek kellően felszerelt
folyamodványt, 2 melyben összegezik a prépostnak velük

1 U. o. 183. 1. Moller Gy. így kiált fel: nO Deus, Deus infinitae
misericordiae et elementiae Pater respice injuriam nostrain 1"

2 Mellékelték a magyar és lengyel királyoktól kapott kiváltság-
leveleket, továbbá a vármegyének, a váraljai bírónak, a XIII. szepesi
város gróf jának, a szepesi várkapitánynak és végül Laschkan-nak
levelei másolatát. Eleveleket szórólszóra közli Moller 185-193. 1.)
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szemben elkövetett gazságait és oItalomért könyörög-
nek. Írtak ez ügyben még a tridenti püspöknek is,
aki bíboros és Ferdinand kancellárja volt, továbbá
Warda Pál esztergomi prímásnak, Fels Leonhard udvar-
mesternek, Adam Károly cs. és kir. titkárnak.i E sok
pártfogó tényleg elérte azt, hogy a király 1538. nov.
I-én adott rendeletében szigorúan eltiltotta a prépostot
ilynemű zaklatásoktói s ezt most a fraternitásnak
tudtára adta, mellékelvén neki a préposthoz intézett
levelét. A szenior kézbesítette a király levelét a prépost-
nak dunajecí várába, akit a király leintése szerfelett
lesujtott. Újra és újra átolvasta a királyi rendeletet,
majd letéve azt, fejét mindkét kezébe temette, amit a
küldönc szemeláttára háromszor megismételt. Utóbb
étlen-szemjan elbocsátotta a küldöncöt.

Horváth kétségbeesése azonban nem a megbánás
jele volt, mert csakhamar bosszú járt az eszében és
emiatt zsinatot akart összehívni, hogy minden lehető
módon zaklassa a papokat. Nem gondolt arra, hogy
az egyházi életet erősebbé tegye; nem a vallásosság
s az erkölcsi fegyelemnek megszilárdítását akarta ő a
zsinattal előmozdítani, hanem éreztetni akarta harag-
ját, hatalmát a papokkal azért, hogy őt a királynál
bepanaszolni merték. A papok nem is attól 'tartottak,
hogy a prépost talán szigorítani akarja a meglazult
egyházi fegyelmet, vagy az erkölcstelen életmódot javí-
tani, hanem feljebbvalójuk kapzsi, kegyetlen természe-
tétől féltek, s az újabb adóktól, esetleg bőrtöntől és
kínzásoktól, amelyek annak részéről reájuk vártak.
Ezért helytelen Hradszky József azon kijelentése, hogy
a papok mindenáron megmenekülni akartak a zsinattél.
amelynek határozatai újra egyházias szellemet hozhat-
tak volna a fraternitásba." Eltekintve attól, hogy a

1 Ezekhez is küldték az előbb emlitett levelek másolatait. Felsnek
345 dénárnyi értékü aranyozott ezüstkanalat, Adam K -nak két ezüst-
kanalat (293· dénár) adtak ajándékba. (U. 0.. 194-195. 1.)
. '. HradszkyJózsef: A XXIV. kir. plébános testvérülete és a refor-

máció a Szepességben.Miskolc, 1895. 82. 1. .
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szepesi prépost a maga kapzsi, kegyetlen, telhetetlen,
ledér és erkölcstelen életmódja mellett egyáltalában nem
is gondolt arra, hogy erkölcsi reformokkal nemesítse
meg a papság szellemét, még ~ő lett volna erre -
könnyelmű életét tekintve - a legkevésbbé hivatott.
Kitünik az igazi ok, amiért a fraternitás papjai a zsi-
nat megtartásától idegenkedtek, a testvérületnek az
esztergomi érsekprimáshoz intézett könyörgő soraiból,
amelyben a papok kérik a prímást, hogy ne engedé-
lyezze a zsinatot, mert a prépost szörnyű haragra
lobbant a fraternitas papjai ellen s erős bosszúra áhí-
tozik, mivel ők a királynál feljelentették gazságaít,
Hogy a fraternitásnak alapos oka volt a kilátásba
helyezett zsinattói tartani, azt a királyhoz intézett folya-
modványa határozottan feltünteti; eszerint a prépost
annyira visszaél zsarnoki hatalmával, hogy a papok
házaikat sem merik többé elhagyni és a testvér a test-
vért nem meri látogatni.i Felshez intézett levelükben
pedig kijelentik a papok, hogyha helyzetük nem javul,
kénytelenek máshová vándorolni. 2

A fraternitás célt ért, amennyiben az esztergomi
érsek átlátta a prépost terveit és eltiltotta őt a zsinat
megtartásától, mert az nem a prépost, hanem az érsek-
prímás jogköréhez tartozik. Sajnálatát fejezte ki egy-
úttal a felett, hogy a prépost oly kegyetlenül bánt a
fraternitás tagjaival és emberségesebb bánásmódrá uta-
sította őt.

A prépost ilyenformán nem bosszulhatta meg ma-
gát, de ő nem az az ember volt, aki keresztyérti szere-
tetet gyakoroljon, hanem minden tette, minden egyes
szava elárulta gyülöletér a papokkal szemben. Miután
nem büntethette meg őket egyházi úton, beállott denun-
ciánsnak és bevádolta alárendeltjeit az udvarnál, hogy

1 U. o. 208. 1.
• A pártfogók részére 15 nyestbőrt vásároltak és ötöt-ötöt küldtek

az esztergomi érseknek, a tridenti püspöknek és Fels Leonhárdnak és
Adam Károlynak 2 ezüstkanalat 215 denárnyi értékben. A nyestbőrök
ára 960 d. volt. (U. o. 209. 1.)
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valamennyien rebellisek, akik sem az ő egyházi, sem
Ferdinand politikai hatalmáról tudni nem akarnak.
A prépost ezen jellemtelen szereplésével célt ért,
amennyiben a király politikai szolgálatait azzal jutal-
mazta, hogy 1539 november 20-án megdícsérte őt,
szerzett érdemeiért és felhatalmazást adott neki arra,
hogy összes préposti és prelátusi jogait gyakorolhassa
papjaival szemben, az engedetleneket pedig méltó bün-
tetéssel sujtsa.

Horváth tehát célt ért és további működését igen
jellemzően illusztrálja a matrikula, mikor azt írja róla,
hogy: "ezentúl is csak pecunia, pecunia, tantum pecu-
nia et non iustitia"-ra tör (pénz, pénz, csak pénz,
egyedül igazság nem).

Dr. Bruckner Gyözö.

(Vége köv.)



II. Petröczy István és Révay Erzsébet
levelei.1

X.

Az én kedves Édes Felességemnek Révai Ersé-
bethnek adassék.

Édes Szívem, Isten sokáighéltessen, sok jókkal
is áldgyon, kivánom. Nem kicsiny szívem fájdalmával
hallottam, hogy Asszonyunktói elmaradtál. Gondoltam,
sok időktől fogvást való számkivetésemet azzal felej-
tem el, hogyha láthatlak. Okkait ugyan nem tudom,
mivel Asszonyunkkal sem beszélhettem mégh, eő Nghá-
nak Karánsebesben kellett késni, mivel Urunk eő Ngha
a Csássárhoz'' volt, most is oda vagyon. Várom ugyan
naponként eő Nghát. De hogy sem mint valami károd
következett volna, abban engem okozván, siránkozhat-
tál volna, jobb szeretem magam is, le nem jöttél. Van
hire, magatok supplicaltattok az udvart, el ne bocsás-
sanak. Ha velem való hitemmel, Szklabinyával esküd-
tem volna is meg, senki megh nem itélhetné, hogy
vallásom s életem megtartásával eddigh Istenem jó vol-
tábul keserves bujdosást kellet szenvednem. Talám in-
kább édes kedves Felességhem sok fegyverkezés között
forgó levén, magad is reméntelen lévén meghtérésem-
ben, valahol elcseppenvén jószágod meghmaradásával
hamarabb mehetsz férhez. Igaz, életem koczkáztatásá-

1 Az első közlemény az Ösvény 1913. évi folyamának 4. füzeté-
ben jelent meg.

, A szultán.



Oszlásával télnek tavasz fogh újulnI
~s sok derek után Hermon harmatozni.
Minden fogh vídulni,
Fák kezdnek zöldelni, mezők illatozni.
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val kell olykor sokat cselekednem, de hiszem Istent, meg-
tart, csak arra kérlek édes Eörsikém, rossz emberhez (ha
halálom történnék is) ne meny. Anyám Asszonyomnak
eő kegyelmének ajánlom Fiui köteles szeretetemet.

Ezzel Isten oltalmába ajánlak.
Tied migh Isten éltet Petrácsi István.

Pozserovicza, 28 Marty 1692.

Ének.
Ad notam: Bizonnyal ismérem rajtam nagy haragod.'

Panaszim árjával szívem már alig biR
Bujdosó életem azon kenyéren sir,
Búm kedvemtűl foszt s nyir,
Kiért elhervadtam, mint kinek kész a sir.

Élek-é nem tudom, véghsorst kivánj ak-É ?
Labirintus rejtek helyén lappangjak-é P
Szárnyamra keljek-é?
Reményem ebben is mind tött kétségessé.

Természetet fojt az, az ki az ellen viV,
Mert két élű tőrrel sértik akkor az szív,
Mint oroszlán, úgy vív,
Búsulván hű társán, kit sebhetett kéziv.

Reméntelen vagyok és búlátott árvA
Zarándok bujdosás kenyeremnek java.
Lakásom is puszta,
Idegen éltemnek nincs segitő társa.

1 Balassa Bálint egyik legszebb istenes éneke, Szilády Áron
kiadása LXVII. 107. lap.
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Csak hozzám kegyetlen, látom a szerencsE
Noha méznél édesb tétetü beszéde,
Kedvesebb szinlése,
Méreghnél kereserűbb, de titkos szerelme.

Zengése szívemnek egekbe mikor éR,
Elhadgyott Társamhoz árva fejem ha ér,
Vigasztalást ki nyér ?
Te tudod, Istenem, szívem tőled, mit kér.

Illy búban mert éltem föllette siralmaS
Az kies térségh is előttem unalmas
Szívem is fájdalmas,
Látván mennésemnek ösvénye mely szoros.

Ighen szomoruan kiért nyugszom estvE,
Keserves szemekkel nézek kinevetve,
Noha megh van vetve
De nincs nyoszolyámon kit szívem kedvelne.

Semmi irigy szemnél mert nem lehet mérgesB
Tengeri örvénynél álnokságha méllyebb,
Ez az halálos seb,
Az ki én szívemen mindennél nehezebb.

Természettül hogyha volna megengedvE,
Ember tündér módra ha szárnyra kelhetne,
Elmennék sietve,
Hol szívem csendesen nyugodva lehetne.

Verrattig mert elmém nem találhat nyugvásT'
Csak sóhajtja fejem beszélgető társát,
Nem lát vigasztalást,
Bokros gondjaimnak az ki adna szállást.
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Ágyombúl is búra szívem reghgel serkeN
Régi mulatságim ha jutnak eszemben.
Csak busongh én szívem,
Édes Társom mert nem sétál én ellőttern.

Noe bárkájabul kis galamb repülvE
Elsiete s vissza nagy örömmel méne,
Bárkához meghtére,
Csak én galambomat nem .látom jönnie.

Kalauza Isten de te légy éltemneK
Űdővel vezérelj társához szívemnek,
Légy paisom kérlek,
De nyisd föl napjait számkivetésemnek.

Gyönyörü tavasznak mikor minden örül
Gyászos liget ékes pásitszinbe borul,
Föld virághal vidul,
Akkor én szívemre sűrű bánat fordul.

Jlly búmban sétálván Morva' viz mentében,
Nézvén szakadását Duna örvényében,
Bőjtmás huszonegyben
Az ezer és hatszázkilencvenkettőben.

Éneklé egy Árva, küldi ö Társának,
Isten adgya, lássa személyét társának,
En is én Társomnak
Versfök végek, kinek küldem, megmutatják.

XI.

Mint szerelmes Uramnak, kegyelmednek ajánlom
igaz hivségemet.

Kegyelmednek levelét Édes Szívem, noha igen
kedvessen vettem, de annál kedvesebben jó egészség-

1 Morava, Szerbiában.
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ben való létét kegyelmednek értem. Kit hogy az Úr
Isten továbbra is meghtartsa és hosszu bujdosás után
magha nevének dicséretére, Kegyelmes Urunk éő Föl-
séghe hivségére jó békességhel édes Hazájába hozza,
szívesen kivánom. Ellenben penigh Fejedelem Asszonytul
eő Nagyságától való elmaradásomért kegyelmed nehez-
telését keservessen olvastam, mellynek okkait noha
ugyanazon Fejedelem Asszonytul irásommal szóval is
meghjelentettem, de minthogy szembe nem volt eddigh
eő Nagyságával kegyelmed, mire nézve el köllet marad-
nom eő Nagyságától. Nem csudálom okkait nem tud-
ván neheztel is reám kegyelmed, kit hogy kegyelmed
elméjébül kivessem és magamat helyes mentségemmel
meghmentsem, méltónak ítéltem.

Kegyelmed után való menésemnek egyik gátlója
volt az, hogy kegyelmed szolgái, kiknek hireket hal-
lottam General Haizler uramtul, másoktul is, nem jöt-
tek, hozzájárult az is, hogy kegyelmed abban az dolog-
ban nékem irott levelét fölyül irt Fejedelem Asszony
csak akkor mikor vármegyénken általment, kezemhez
atta; hogy azért az nap, mikor kegyelmed akarattyá-
rul meghtudtam, oly messze útra fölkészülhettem volna,
kegyelmed bölcs itéletére hagyom maghamot. Harma-
dik ok volt ez is, hogy én kegyelmes Urunk eő Föl-
séghe szárnyai alatt lévén kegyes engedelme és dolghaim-
nak jó rendben való hagyása nélkül nem cselekedhettem
ollyat, kibül eő Felségéhez való hivségem sértüdött
volna, abbul penigh károm (kit kegyelmed sem kiványa)
következett volna. Ezekbül az gátló okaimból ki nem
hozhatom mást, hanem hogy az Úristen sem akarja
elhagyván saját kevesemet szánszándékkal keserves
bujdosásra és idegen nemzetek közzött való settenke-
désre, keg-yelmednek penigh nagy alkalmatlanságot s
bú galibát szerzésére vessem fejemet. Kérem annak
okkáért Édes Uram Kegyelmedet, kegyelmedtül messze
való maradásom miatt magha keserüségét ne öregh-
bicse, mert ha szinte állandó hajléka, holot! meghnyu-
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godjék kegyelmed, nincsen is kegyelmednek, de annál
hamarébb magárul gondot viselhet kegyelmed, nem
mintha többen volnánk, kit valósságossan tapasztalta
is kegyelmed, ez elmúlt esztendőkben boldogabb álla-
pottyában is lévén. Többi között Szklabinya várának
s Férhez való menésemnek előhozását is kegyelmed
levelébül szívem fájdalma nélkül nem olvashattam, mert
ha szinte Szklabinya várában lakván messze vagyok
is személyem szerént kegyelmedtül, de kegyelmedhez,
igaz házosságbéli szeretetemmel és hivségemmel ighen
közel ; megh is vallom, ha Istennek úgy tetszik, nem
örömest elhagynám Szklabinya várát, de kegyelmed
szomoru bujdosásának véghét s jó módgyával állandó
békességhet magha édes Hazájába jó egészségben való
jövetelét szüntelenül óhajtom, kivánom is. Nem is kétel-
kedem, az úr Isten kegyelmességhe, méltatlan imátsá-
gomnak meghallgatása és szívem kivánsághi megtellye-
sítése felől, noha nehéz szívemnek, kegyelmed ellenző
dolgokat gondol felőlem, de lsten vizsgálója mindenek-
nek, láttya szívemet, csak az elválaszt kegyelmedtül
enghem, noha kegyelmed felől ellenző hireket hallom,
de el nem hihetem, találkozzék olly pap, ki azt Lölki
sérelme nélkül Isten parancsolattya s rendelése ellen
is cselekeszi. Ezzel Istennek ajánlom kegyelmedet,
maradván

kegyelmednek
valamégh Isten éltet

igaz hitves társa
Révai Ersébet.

XII.

Az én Kedves Édes Felességemnek Revai Eörsé-
bethnek adassék Szklabinya várában.

Édes Felességhem,
Isten áldása légyen rajtad, sok számos esztendeigh is
éltessen, kivánom.
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21 May Szklabinyárul az 29 July datált indúla-
tos leveleddel edgyütt 29 Augusti ighen kedvessen
vettem; örülök rajta, hogy mégh Isten jó voltábul, ha
mind olly messzi is, éltek. Edes szívem, ha némelly
szókra kellet is fakadnom, nem egyébb az oka, hanem
sajnálom veled való nem lakásomat, valaminthogy néked
nehéz sajátodat elhagynod, bizony nékem is olly súlyos
(ha sajátomnak tartlak) tőled elválásom és veled való
nem lakásom, de ha Isten eő szent Fölséghe az én
mostoha szerenesémet igy folytatja, békességes tűrés-
sel kell szenvednem. Eörömest látnám ugyan Edes
Felességhem azt az Papot, az ld el akarna választani
bennünket, meghérteném propositióját, de bizony futva
szaladna. Az első leveledből értem tanácsodat, örömöst
szolgálnál és fáratságodat nem szánnád dolgaimban,
kedvessen veszem, tudod Édes Felességhem kedves az
élet. Badensis Herczegh! és Veterani Uram job jót
tehetnének azon dologhban, de nagy hit kell hozzá,
ha sincere tractalnák-e dolgaimot. Anyám Asszonynak
ajánlom igaz Fiui kötelességemet, nem kicsin örömemre
vagyon hallván életben való létét eő kegyelmének, mert
itt más hirek folytanak. Isten tarcsa eő kegyelmét
tovább is szerencséssen és engedgye nékem is veletek
való lakásomat. Mi haszna sokat irnom, ha egész kon-
czokat irok is bé, azzal tudom, az hozzám való jöve-
telre kedvet nem csinálok. Ezzel Isten oltalmába ajánlak.

Igaz hozzád migh Isten éltet Petröczi István
Kült Mlava vize mellett Ultima Augusti 1692

XIII.
Az én Édes Kedves Felességemnek Revai Ersé-

bethnek adassék.
Édes Felességhem,

Sok jókkal áldgyon Isten, kivánom. Bizontalan
vagyok ugyan, ha levelem penetrálhat-e hozzád, de

1 Lajos, bádeni őrgróf.
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ugyan, csak azon kis irásom által akartalak látogat-
nom. En egésséghemmel nem kérkedhetem, mert egy
néhány hetektűl folyvást néha az mindennapi, néha az
harmadnapi hidegh rontott; most már egy néhány nap-
tul foghva az vérhasban nyomorgom. Ma jobbadocskán
kezdtem lenni, hiszem Istent, abbul is kisegít. Nem
tagadhatom, az sok bujdosást is meghuntam. Adná
már Isten s közelitené veletek való lakásomat, de mit
tudok tennem, ha Isten ennyiben hozta dolgornat. Az-
előtti leveledben ajánlod dolgaimban való szíves fárat-
ságodat, nem kétlem, szívessen kivánnál abba szolgálni.
Mindeneket pennára én sem bizhatok, ha olly köteles
emberem lehetne, az kitül izenhetnék, de abban sem
látok módot, mivel engedelem nélkül tudom te sem
mersz semmit elkövetni: azért csak Patientia, hiszem
Istent, fölhozza az én napomat is. Anyám asszonynak
eő kegyelmének ajánlom sok szolgálatomat. Pozsero-
vícza 25. 9-bris 1692 .

.Tied migh Isten éltet
Petröczy István m. pra.

XIV.

Az én Szerelmes' Uramnak, Tekintetes és Nagy-
ságos Petrőczy István uramnak eő kegyelmének adas-
sék hiven.

Kedves édes Uram, édes Szívem,
Hogy az Uristen eő szent Fölségbe ennek az uj esz-
tendőnek minden részeiben szerenesés jó egésséggel,
réghtül kivánt békességhel és minden vigasztaló Lölki-
testi jókkal boldogicsa kegyelmedet, szivem szerént
kivánom.

Az kegyelmed 259-bris 1692-ik esztendőben
Pozseroviczárul irt, keresü bánattal és sok meggondo-
lással tellyes levelét mai nap, ugy mint ez reánk vir-
radott új esztendőnek hatodik napján ollykor vettem,
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a mikor szinte jó vigassághos és örvendetes hirt szí-
vem szerént kivántam hallani kegyelmed felől. Azonban
szomoru és keserves panaszolkodását kegyelmednek
értvén belőle, szívem szomorusságra, bánkódásra és
siralomra fordult. Mert az holott (= helyett) annyi hosszu
ideigh tartó bujdosása után kivánatos meghtérését re-
ménleném, ott szívem szakadásával vissza láttatik for-
dulni az én jó s vígh remén séghem , midőn tudni illik
nem csak értem, de kegyelmedhez tiszta szivvel való
szeretetemtül viseltetvén érzem is két rendbeli nyava-
lyájárul való kinos és siralmas panaszát kegyelmednek.
És noha mind a két nyavalyájának meghkönnyebbülé-
sérül is ir kegyelmed, nem láthatván mind azon által
kegyelmedet, sőt helyes hirét sem halván, mind az két
nyavalyának mivoltát is elmémben forgatván és az
emberi nemzetnek törödékenységhét gondolván, nem
alhad mégh helyre fájdalommal illetett szívem mind
addigh, valamigh ujabb irását, vaiha egésséghes sze-
mélyét nem látom. 6h vaiha én ezen kivül is elégh
szomorkodással telyes és az emberi nemzetnek bizon-
talan véghel szüntelenül tusakodó és semmi állandó
reménséghel nem élő elhagyatott asszony lehetnék olly
szerencsés, vaiha már egyszer illy késő hosszára olly
boldogh, hogy ámbár kegyelmed engedelme nélkül is
közelithetném velünk való lakását kegyelmednek, kit
elhittem, ohajtva kiván maga is kegyelmed! Vaiha
mint érzem az kegyelmed unalmas és emberi nyugo-
dalom nélkül való tétova hányattatott buidosását, úgy
tudhatnám gondolattyát is kegyelmednek! Az én legh-
első levelemben ajánlott fáratságomat csekélységemmel
sem gondolván semmit is az Fölséghes Udvarnál ahoz
szabnám. Bár olly későre már egyszer csendesedni is
kezdnének az kivánt békességhet háborgató és tartóz-
tató dolgok! Indulnának vaiha immár buzgó szivekbül
áhítatos óhajtások, kik az békességnek urát az Jó
lstent imádnának, hogy az fegyverben levő elméket
békességre hajtaná, hogy nem csak az föld az vér-

Ösvény II. évf. 4
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ontástul meghnyugodna, és zokogó népek megörven-
deznének, de én is eddig minden napjaimat vigasztalás
nélkül emésztő s mulató fejem láthatnám az én ked-
vessemet, kegyelmedet! Miért nem gondolkodik már
kegyelmetek is az békességrül, az ki nyughatatlan
bujdosó életnek véghet vetne és enghem is megvigasz-
talna. Nem volna-e jobb az békességh s a Gratia kérés
és annak jó móddal való meghnyerése az bizontalan
véghel jáczodozó dolgokk reménségénél? Nem vizsgá-
om, nem is én elmémhez való, de kifacsarta ezt az

kérdést én tülem kegyelmedhez való igaz szeretetem
és ettül származott s megh elősztettet siralmas bánkó-
dásom, Semmi nincs uj ez világon, az előtt is voltak
ily viszálkodások, méghis megalázták magukat az Buj-
dosók és réghenten is kérés képpen jó kivánatos békes-
séget szerzettek az keresztény kegyelmes Austriai
Monarcháktul. Nem vélem, nem gondolom, nem is hiszem
nem hajtatnék az mi Kegyelmes Császárunknak az eő
királyi szive az kegyelemre és jó békességhre, de ha
ellenben látná az meghalázást. Ezeket az elmém felől
halladó kegyelmednél való kéréseimet az kegyelmed
nyavalyáitul indittatott siralmas szivemnek tulajdonicsa
Edes Szivem kegyelmed s a mit értetlenül találtam
gyötrelmeim közt hirtelen irnya, leghalább egészségé-
rül vigasztaljon megh, amégh csendes nyugodalmas,
köztünk eő Fölséghe szárnyai alatt való lakása lehet
kegyelmednek, kit Istentül mennél hamarabb kivánok.
Eltesse Isten számos esztendeigh kegyelmedet szeren-
eséssen. In arce Szklabinya die 6 January 1693.

Kegyelmedé migh lsten éltet
Revai Ersébeth

P. S. Más rendbeli ez elmúlt esztendőhéli Augus-
tus havának utolsó napján Mlava vize mellől kütt
(= küldött) kegyelmed levelét is vettem vala Septem-
bernek utolsó napján, kibül Asszonyom Anyámmal



II. PETRŐCZY ISTVÁN ÉS RÉVAY ERZSÉBET LEVELEI 51

edgyütt . (ki anyai szeretetét ajánlja kegyelmednek)
megherültünk vala kegyelmed jó egésséghben való létén,
mostanságh penigh, noha tűrhető egésséghben volnánk,
meghszomorodtunk azért kegyelmed egésségtelenseghén
kivánván az Uristentül könnyebbülést kegyelmednek.
Mind az két nyavalyája ellen Töriskát hasznosnak
itélném lenni, jó szível is küldeném, de az elküldésben
nincs módom. Adtam ugyan Fejedelem asszonyunk eő
Nagyságának vármegyénk által való mentébe egy edén-
kével, talám mégh el nem kültette (= költötte) min-
denestül.

A Zay-ugróczi gróf Zay könyvtárból közli
(H.)

4·



Jótékonysági hölgyek.

Szeretem a jószívű nőt, mert a nőiességnek a
jóság legtisztább vonása.

De ellenállhatatlan varázs is, a szépségnél hatal-
masabb, mely a maga igénytelenségével és félénk sze-
mérmességével százszor könnyebben és állandóbban
elbájol mindenkit, mint a testi tökéletességére rátartó
Vénusz.

A szívbélí jóság legközvetlenebb nyilvánulása a
könyörület és alamizsnaosztás. Házába a szegénység
és szerencsétlenség nem lép be anélkül, hogy onnan
vigasztalódva, vagy megsegítve ne távoznék. Ha erszé-
nyében pénz, kamarájában kenyér, liszt, zsír, udvarán
vágottfa, veteményeskertjében káposzta, saláta van: azt
örömest megosztja a szűkölködővel és boldog, hogy
adhatott. Boldogságát legfeljebb az zavarja meg, ha
valaki észreveszi jócselekedetét. Mert a jótékonyság
szégyellős. Nem maga miatt, neki nincs oka rá, inkább
hivalkodhatnék tettével - hanem a másik miatt, aki
adományra szorult,

Nem így a jótékonykodás!
Ez már üzlet, nem a belső szükség titkos lépése.

Ez már kívánja a nyilvánosságot, a sípszót, dobpergést
és a piac lármájának változatos skáláját. Itt nem ma-
gasztos érzés a vezetöerő, hanem alant járó ösztön, a
feltünés és népszerűség vágya.

Felebarátaim, ki nem volt közületek, akik Írni
tudtok valamelyst, nőegyleti titkár vagy jótékonysági
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komité jegyzője? Voltatok sokan bizonyosan, voltam
én is.

Nos, emlékeztek-e az ott folyt tárgyalásokra?
A díszes közönségre, melynek soraiban a divatnak
legszélsőbb kiruccanásai voltak képviselve s arra a
szüntelen szönoklatözönre, mely mint a tenger neki-
vadult áradata, elöntötte a kaszinó vagy nagyvendéglő
tágas termét? Hát a hírlapi recenziókra s ezek nyomán
támadt haragra és szemrehányásra emlékeztek-e P

Nekem csak egyszer volt részem effélében, de
akkor fogadást tettem, hogy az isten engem úgy áldjon
meg, ahogy valaha bizottsági jegyző leszek akármiféle
jótékonysági vállalatban.

Elmondom az esetet, van benne tanulság.
Fiatal tanár voltam, lent valahol, Erdélyben. Akkor

kezdtem a pályafutásomat, tele ideálizmussal, becsületes
jószándékkal, nagy kedvvel és akkora munkaerővel,
hogy azt képzeltem, egymagam el tudnám végezni a
város minden ügyét-baját, Hamar belékerültem a iár-,
saságba, mert szerettem táncolni s el-eludvarolni, ehhez
pedig egyéb kvalifikációra nem volt szükség.

Az történt tavasz kezdetén, hogy egy szegény
rendőrt, aki ugyanazon házban lakott, ahol én, hátul,
két kis rejtett zugban, valami korcsmai verekedés alkal-
mával Ieszúrtak. A vértől piszkosan, félig holtan hozták
haza. Lppen az udvaron őgyelegtem s szemtanúja voltam,
amint felesége és öt apró gyermeke kétségbeesetten,
sikoltva dobta magát az ájult emberre és mellette vir-
rasztottak reggelig, mikor örökre behúnyta szemét.
A város eltemettette a szerencsétlent, családjának is
vetett néhány forintot, azonban eltartását nem vállalta,
mert a rendőrt csak ideiglenes alkalmazásra fogadta fel.

Az én fiatal s más bánata iránt érzékeny lelkem
megesett a boldogtalanokon. Elhatároztam, hogy segítek
rajtuk, legalább az éhenhalástól megmentem.

Sokféle terv kavargott fejemben, de nem tudtam,
mihez fogjak. Azt határoztam tehát, hogy felkeresem
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Szentgericzeyné őnagyságát, a város legeJőkelőbbasz-
szonyát, aki minden bálban lady patronesse és minden
humánus mozgalomban legalább elnök volt. A nevét is
ott láttam minden héten az ujságban s majd minden
alkalommal több-kevesebb összeg társaságában, melyet
hol erre, hol arra a célra adott. Szóval, típikus jóté-
konysági hölgy volt, akitől tánácsot kérni, okos dolognak
tartottam.

Ünnepi ruhába öltözve, felmentem hozzá. Az inas
bevitte névjegyemet, azután bevezetett egy ékes szalonba.
Jó negyedóráig várhattam, ezalatt anippeket és foto-
gráfiákat nézegettem, míg a háziasszony szeretetreméltó
mosollyal belebhent. Kezet csókoltam, kérdezősködtem
egészségi állapota felől, mondtam egy-két banális bókot
őrá és berendezésére, utána előadtam szándékomat.

Komoly arccal hallgatott végig. Mikor befejeztem,
tartózkodás nélkül szólt:

- Kedves tanár úr, köszönöm, hogy hozzám
fordult és engem tisztelt meg bizalmával. Nem fog
bennem csalódni, arról biztosítom. Persze, segíteni kell
azokon a nyomorultakon. Egy bizottságot fogok össze-
hívni mához egy hétre. Kérem, jőjjön el szintén, mert
maga lesz a jegyzője.

Nem bírtam magammal örömömben, ebéd alkal-
mával el is dicsekedtem asztaltársaim előtt a sikerrel.
Mindenki felhangolódott a női nagylelkűség hallatára,
csak az öregedő, skeptikus aljárásbíró jegyezte meg
gorombán:

- Szamárság! Nem lesz abból semmi.
, --- Bocsánat, - csattantam fel sértődötten

nem szoktam szamárságokat csinálni.
-- Nem vonom kétségbe, hanem ez szamárság -

folytatta hidegvérrel. - Asszony nem alkalmas effélére,
csak maradjon a fözőkanálnál, ez a kezébe való. Meg-
látja, hogy elrontják.

Erős vita támadt, szó szót hozott ki és össze-
vesztünk. Én rögtön provokáltattam az albírót, hanem
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ö kurtán azt felelte, ilyen ostobaság miatt nem verek-
szík, nem ment el az esze. És nem is verekedett. Vére
helyett, melyre dühösen szomjúztam, meg kellett elé-
gednem a jegyzőkönyvre száradt téntával.

Aznap még egy afférem történt. Kellemetlenebb
a lovagiaskodásnál is. Estefelé akorzón találkoztam
Himpfnernével, a leggazdagabb kereskedő feleségével
és leányával, kinek hűséges táncosa voltam a farsangon.
Hozzájuk csatlakoztam és hazakísértem. De azt vettem
észre, hogy Himpfnerné duzzog, kelletlenül dob oda
egy-egy rövid igent vagy nemet a kérdésemre és elnéz
a fejem fölött. Láttam, hogy valami bántja, de nem
szélhattam a leánya előtt. Szerencsére egy katonatiszt
jött, kit akisasszonnyal előrebocsátottam s én a
mamával hátul maradtam.

- Úgy veszem észre, nagyságos asszonyoID. -
rukkoltam ki nyíltan - neheztel rám valamiért. Okvet-
lenül félreértés lesz . . .

- Nem félreértés, csalódik. Komolyan haragszom
magára.

Sejtelmem sincs, mi lehet az oka.
Ma délben Szentgericzeynénél járt, úgy-e P
Igen,
Es felkérte, hogy a legyilkolt rendőr család-

jának felsegítésére indítson akciót?
- Kitól tudja ezt, nagyságos asszony?
- Tőle magától. Nálam járt, hogy támogassam.
- Es?
- Semmi. Csak rossz néven veszem, hogy nem

hozzám jött. Azt hiszi, hogy ő áldoz felényit is, ameny-
nyit én áldoztam volna?

Ezt így is megteheti.
Tán azokért a piszkos parasztkölykekért ?
Szentgericzeyné is azokért teszi.
Az más. Ha én intézhettem volna a mozgalmat,

akkor érdemes lett volna ...
- igy nem az?
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- Higyje meg, nem. Az ember elvész a tömegben
s nincs semmi eliamerés.

Éppen a kapuhoz érkeztünk. Hirtelen ajánlottam
magamat és továbbálltam. De Himpfner kisasszonnyal
sem táncoltam többet.

A hét eltelt s következett a bizottsági ülés ideje.
Húsz asszony lehetett ott, de nem ismertem mind. Akit
ismertem, a nevét feljegyeztem, a töbhíét nem kér-
deztem. Naivul azt hittem, jó így is. Borzasztó sok
beszéd és személyes kapacitácíó után elhatároztatott,
hogy élőképet rendeznek a nyomorult rendőr-árvák
javára. Én a másnapi ujságban hosszú, lelkes cikket
írtam, melyben hízelgő epitetonok mellett emeltem ki
a jelenvolt hölgyek egyrészét. Lett ebből haddel-

. hadd. Arra ébredtem, hogy olyanok, akik eddig barát-
ságukkal és rokonszenvükkel tüntettek ki, nem fogadják
a köszönésemet. Félrefordulnak vagy más utcába térnek,
ha feléjük közeledem. Eb az ingét, ennek fele sem
tréfa] - gondoltam. Mi lelhette ezeket? Későre aztán
megtudtam, hogy a riport nem volt ínyükre. Akik ki-
maradtak, azért aprehendáltak, mert kihagy tam ; akiket
beléírtam, azoknak nem tetszett, ahogyan beléírtam.
Ez vagy az, de míndenkinek volt kifogása.

Kissé megcsappant kedvvel, de meg nem törve,
folytattaru a munkát. Most már a bizottságba míndenkit
felvettem, akiről sej tettem, hogy tagja szeretne lenni.
A főispánnétól az utolsó írnok feleségéig. Úgy szép a
demokrácia, ha leomlanak a társadalmi választófalak,
filozófáltam magambafojtott keserűséggel.

Micsoda búcsújárás lett egy-egy gyűlés alkal-
mával! Alig hiányzott a tagok közül kettő-három.
Sokat ismertem közülök s tudom, [hogy némelyik a
vacsorát féligfőzve, a gyereket mosdatlanul hagyta,
másik az utolsó húsz forintját adta a divatárúsnak,
hogy illőképen jelenhessék meg és részt vehessen a
tanácskozáson s neve és beszéde benne legyen az
ujságban.
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A lelkesedésem roppantul alászállott az ízléstelen
tülekedés láttára; de megszökni akkor szerettem volna
s akkor bántam meg, hogya jótékonysági lázat fel-
gerjesztettem, mikor eljutottunk az élőképes estére.
Felvonult a város egész nővilága, asszonyok és leányok,
fényes toalettekben, tündöklő ékszerekkel, hogy szinte
káprázott a szemem. Olyan nők, kik a vak koldusnak
egy fityinget sem adtak életükben és fösvényebbek voltak
Harpagon apánknál, tizenöt-húsz forintot dobtak felül-
fizetésnek a pénztárnok elé. De diszkrét formák közt
meg is várta mindenik türelmesen, amíg nevét -
tévedés ne essék - bevezetem a kegyes adakozók
jegyzékébe, mert ilyenkor az Úrnak angyal::\,

... ül gyémánt-tollal kezében
A jótett könyvénél mennyégben :

és írja azok nevét, kiknek szíve az árvák iránt könyö-
rületes vala. De írja vala itt alant a földön is valaki,
hogy a legközelebbi ujságban kinyomattassék, mint az
emberbaráti szeretet jeles példája. Es ez volt a fődolog,
a forintok bülbülszavú csalogatója, mert vegyük úgy,
amint van -- szép a mennyei jutalom, de a földön ezt
közelebb és tetszetősebben kapja az ember.

Mindez rendén lett volna - a zsugori hadd fizessen!
Mentől jobban meg lehet sarcolni, annál kedvesebb az
isten előtt. Azonban olyan nők is bőkezűen szórták a pénzt
botor vakságukban, kiknek az ura váltóra vette fel az
estély költségét, vagy zálogházba tette érette az arany
óráját. Így a hamis jótékonyság a begyógyított seb he-
lyett százat ütött, melyek utóbb mind elmérgesedtek.

Ezer forint körül gyűlt össze, mi a póruljárt csa-
ládnak valóságos töke volt. Ezért némikép megnyugodva,
bizonyos belső elégtétellel tértem haza. Egy levelet
találtam az asztalomon, benne tíz forintot. A goromba
albíró küldötte s névjegyén ezt írta: "Uram, tőlem
több nem telik, de ezt szívesen adom. Névtelen akarok
maradni. "
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Elgondolkoztam.
Ez volt az egyetlen jótékony adomány. Küldője

nem ment feléje sem a gyűléseknek, sem az élőképek-
nek, de a maga fölöslegéből jó szívvel adott titokban,
amennyit tudott.

Ez az igazi!
A többi mind hazug és cégéres jótékonykodás volt,

nemes ösztön és fennkölt érzés nélkül, mely pusztán
a hiúságot s a céltalan nagyravágyást szolgálta

Másnap felkerestem az albírót, kinek őszinte sza-
váért vérét akartam ontani. Elhamarkodott hevességemet
komolyan bánva, megkövettem.

Azt hiszem, ez volt leglovagiasabb cselekedetern
egész életemben.



Hír a falunkból.

Szabó-Nagy Pálnénak egyszerre ment férjhez
Mind a két leánya,
S egyszerre jött vissza - korán - mind a kettő
A szülei házba.
Mind a két menyecske szép szeme kisírva,
Az édesanyjának panaszát így sírja:

A fiatalabbik: "Nem tudok maradni
Tovább az uramnál,
Kínozott, meg is vert, pedig a szerelmem
Tisztább volt a napnál!
Megfogta valami babonás igézet:
A halála az is, hogyha másra nézek!"

S szól az öregebbik: "Engemet az uram
Egy ujjal se bántott.
Bár verne meg inkább, minthogy rám se nézzen,
Akármit csinálok.
Sírtam, vagy nevettem: egy-hidegen hagyta,
Maradhattam, akár jöhettem miatta!"

- Szabó-Nagy Pálnénak megeredt a könyje
A kettős csapáson.
S az árvábbik felé hajlik a szánalma :
"Lányom, édes lányom ... "
Szíve megérzi a nagyobb veszedelmet,
S jajszóval ölelte át az - öregebbet !

Szabolcska Mihály.
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Kis gyalogút.

Nem járok én széles úton,
Hol ezrivel járnak,
Egymást űzö taposói,
Ronda pornak, sárnak,
Vezetőm kis gyalogút,
Mely kígyózva tovafut
Nap hevén s hol hivogatva
Intnek hűvös árnyak.

Keskeny ösvény, el széltében
Alig férnek ketten,
Nem is haladt senki soká
Egy sorban mellettem. -
Egy-egy tán, ki untalan
Hozzám símult szorosan
S nem tekintve jobbra-balra
Kisért önfeledten.

Síkon, hegyen vezetett át
Eddig kis ösvényem,
Sziklás bércek meredekén,
Sivatag fövényen.
Sok a széles úton ott
Büszke hintón robogott,
En utamon gyalogszerrel
Haladtam szerényen.

Sivár földön, zord tájékon
Vitt keresztül néha,
De fogadott zöld berek is
S illatos árnyéka.
Megenyhülten néztem én,
Hogy küzd sok a nap hevén,
Hiú álmok, olthatatlan
Vágyak nyomoréka.
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Nem hagyom el kis utamat,
Most is azon járok.
Este lett, - a félhomályban
Feltünik egy árok.
Nem látom jól partjait,
Átvezet-e rajta híd,
"yagy elnyel - míg fel nem vonnak
Uj hajnalsugárok.

Torkos László.
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Töredékek egy falusi pap naplójából.

- A vallás olyan fa, mely hitben gyökerezik s
nemes tettekben gyümölcsözik.

Senki sem lehet annyira jó, hogy javulnia ne
kellene.

A jó példát sokan dícsérik, kevesen köve-
tik; jobb lenne, ha kevesebben dícsérnék és többen
követnék.

- Aki másokat boldogítani tud, megérdemli, hogy
boldog legyen.

- A mi humanizmusunk rendesen az, hogya
szerencsétleneken segíteni kell - másnak.

- Ha jótéteményben részesülünk, hálásaknak kell
lennünk; de ha jót teszünk, hálát nem szabad köve-
telnünk.

- Ne irígyeljük azokat, kiknek jobb dolguk van
mint nekünk; ellenben szánjuk azokat, kiknek sorsa
mostohább a mienknél.

- A szegény és a gazdag abban egyforma, hogy
többet kíván.

- Amink van, azt szokás szerint nem becsül-
jük eléggé; de amit elvesztettünk, rendesen túlbe-
csüljük.

- A szegény, aki kevéssel beéri, szerencsésebb
a gazdagnál, akinek semmi sem elég.

- Telhetetlenség büntetése a kapzsiságnak.
- Nem éppen az szokott megelégedett lenni, aki-

nek sokja van; de aki nem kíván többet mint ameny-
nyije van.
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Vagyont gyűjteni nem könnyü; elprédálni annál
könnyebb.

- Nagy dínom-dánom után jön a szánom-bánom.
- Akinek semmije sincs, nyugodt lehet, hogy az

ő kincseit senki el nem rabolja.
- A nagy drágaság olyan csapás, melyet az

emberek mérnek egymásra.
- Az egyenlőséget elvben hirdetjük, a gyakor-

latban másoknál többre becsüljük magunkat.
- A becsületet meg kell becsülnünk, azért sokan

drágán adják el.
- Ha valaki a becsületét elvesztette, nincs az a

becsületes megtaláló, aki visszaadhatná neki.
- Az erény gyakorta nagyobb szálka a világ

szemében, mint a vétek és némelyik jobban megszen-
ved a becsületességeért, mint más a bűneért. •

- A bűn maga után viszi az ítélőbírót.
- Az igazság zemet szúr, de néha az igazság-

nak is kiszúrják a szemét.
- Másokat megcsalni: élelmesség ; de ha minket

csalnak meg, az gazság.
- Két küzdő félnél a győző örömében a legyő-

zött nem osztozik.
- Nagyobb dicsőség az ellenséget meggyőzni,

mint legyőzni.
- Emberit "tökéletes u jelzővel illetni - nagy

hazugság.
- Sok magasba törő - lefelé halad.
- Némelyek azzal akarnak nagyobbaknak lát-

szani, hogy másokat kisebbítenek.
- A nagy embereket úgy kell néznünk bizonyos

távolból, mint az olajfestményt ; közelről elvész az illuzió.
- Mihelyt valaki nagy emberré lesz, apróságokat

írnak róla.
- Magasból mélyre lehet esni.
- A szerencsétől egyarasznyira lehet a szeren-

csétlenség.
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Ha bajba jutunk, megismerjük barátainkat.
Rossz tulajdonság jó tulajdonokkal kétkedni.
A gyűlölet az érdemet is hibának nézi, a sze-

retet a hibát is elnézi.
Szeretni szeretetlenül mártíromság.
Az arany a sárban is arany marad; mégis

kár, ha ottmarad.
A jó gondolat sokat ér, ha nem marad puszta

gondolat.
- Sok ember csak évei szerint halad a korral.
- Az élet olyan tartozás, melyet holtig tör-

lesztünk.
- Legjobb orvos a halál, minden betegségnek

véget vet.
- Aki rettegve gondol a végső ítéletre, fél hinni

a feltámadásban.
- A hívők vigasza az örök élet reménye.

V. Gy.
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"Belmisszió". Luther-társaságunk megtisztelő megbízást
kapott az egyetemes közgyűléstől. Reá bízta a hivatalos bel-
missziói folyóiratnak szerkesztését. Társaságunk e megbízásnak
úgy felelt meg, hogy négy szerkesztőt választott, minden kerü-
letból egyet-egyet, hogyafolyóirat tartalma minél gazdagabb
és sok oldalubb legyen. A felelős szerkesztő Májba Vilmos,
társaságunk főtitkára, aki egyúttal a bányakerületet képviseli;
társszerkesztők: Kapi Béla, Paulik János és Prőhle Henrik,
nemcsak egyházi irodalmunknak. hanem a belmisszióí munká-
nak is elismert jeles munkásai. Eddig három számot láttunk,
valamennyinek érdekes, változatos tartalma van, úgy hogy a
legszebb reményekkel várhatjuk a folyóirat fejlődését. A szer-
kesztőkön kívül írtak bele Földváry Elemér, Krupec István,
Laczkó János, Rátz Vimos, Zimmermann Rezső, Paul le Seur,
a berlini városi misszió felügyelője, Torkos László, ezenkívül
több kisebb közlemény. Szemmel tartja az egyházi élet bel-
missziói jelenségeit itthon és a külföldön, ismerteti a fonto-
sabb belmissziói intézeteket. A folyóirat minden anyaegyháznak
ingyen jár. A Luther-Társaság azonban gondoskodott arról,
hogy a nagyobb érdekü cikkeket külön Belmissziói évkönyv-
ben évi illetményül összes tagjai megkapják. Ezt az igazgató-
tanácsi határozatot oly bölcs intézkedésnek tartjuk, hogy foly-
tatását óhajt juk a következő években. Vajha e folyóiratnak
meg lenne az a hatása, amit várunk tőle, hogy necsak olvas-
sák szorgalmasan, hanem indítást is nyerjenek tőle. Nem kell
éppen mindenütt a belmissziónak minden ágát meghonosítani,
sőt nem is tanácsos. Minden gyülekezetnek meg vannak a
maga külön, índivíduális szükségletei, bajai. Abelmissziói
munkának ehhez a gyakorlati szükséghez kell igazodnia. Ezt
észreveszi a lelkipásztori érzék, ha lelkész nem pusztán óra-
őrlő hivatalnoka egyházának, hanem a szó igazi értelmében
pásztora, nevelője, aki "ismeri az ő juhait".

Ösvény II. évf. 5
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Sebők Zsigmond: Ifjukor és néhány más elbeszélés. Sebők
megszólalása mindig fontos eseménye irodalmunknak s minden
egyes könyve várton-várt finom élvezeti cikke a romlatlan
ízlésű olvasónak. Esztetikai méltatására nem találunk illöbb
szavakat, mint amivel Alexander Bernát jellemezte a Buda-
pesti Hírlap tárcájában s ezért ebből közlünk egy részt, hogy
Sebők rendkivüli írói értékét megvilágítsuk. "Sebők Zsigmond
új kötetében művészete delelőjén van. Ez a művészet egészen
egyéni, mégis azonnal meggyőzi és meghódítja az olvasót,
mintha ezt, éppen ezt várta volna. Az "apró-cseprő embere-
ket" (az új kötet egyik novellájának címe) keresi föl, a népet,
a naiv lelkeket, kiknek beszédjét, gondolkodását, viselkedését
úgy ismeri, mint Mikszáth, kiknek belsejébe varázslatos mó-
don bele tudja magát érezni, úgy hogy alakjait és ezek sor-
sát belülről fejleszti és így adja meg nekik az élet színét és
gesztusát. Ha úgy tetszik, realistának nevezhetjük; eszébe
sem jut eltávozni a valóságtól, emberei élnek, mást mint élőt,
mást mint igazságot nem tud formálni, csak azt írja le, amit
fantáziájában átél, őt nem kellett a realizmusra megtéríteni,
írásaiban nyoma sincsen küzködésnek vagy habozásnak, ő a
született realista. Másképpen sem erőszakos realista. Neki
nem jelenti a realizmus az élet szennyességének vagy eltit-
kolt bűneinek feltárását. Ö nem akarja megdöbbenteni, meg-
lepni, megijeszteni olvasóit. Ö nem polemizál a pesszimisták-
kal, a szemérmetesekkel, a rajongókkal. Ö nem preparálja
magának a valóságot, melyet azután hideg nyugalommal vagy
vérvörös színben, vagy kétségbeesetten bemutat a világnak.
Ö szereti a világot, a valóságot, melyet úgy, amint van, meg-
szerettet velünk. Az ő jellemző vonása az, hogy érdekessé
tudja tenni a mindennapit. Hogyan'? Mi módon ? Úgy, hogy
ó maga is szereti és hihetetlen finom szemmel meg tudja
lesni jellemző vonásait. Ö nem akar semmit sem bizonyítani.
Ö müvész, csak művész. A tudós számára tudvalevőleg nin-
csenek kicsiny vagy nagy dolgok, csak valóságok vannak,
melyeknek igazságát meg kell tudni. A művész számára is
minden, ami él, értékes és minden, ami értékes, él. A meg-
merevedett paraszt lélek is élő valami, tehát müvészileg meg-
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formálható, tehát érdekes. A tudós új tényeket fedez fel,
vagy a tényekre vonatkozó új igazságokat. A müvész új élet-
formákat lát meg és alakít. Sebők Zsigmond oeuvre-jében
temérdek új alak és életforma a magyar nép kifogyhatatlan
gazdagságából fel van fedezve és meg van örökítve. Sebők
Zsigmond művészetével a kicsinyt nagygyá tudta tenni. "A két
piros" a mai elbeszélő művészetnek mindenkor egyik remeke
lesz. Sebők a művészi formálásban is egyszerű és tökéletes.
A realistákra egy nagy veszély leselkedik, tulságos sok rész-
letet látnak és figyelnek meg és értékesitenek is. A "jegyző-
könyv" ejti őket hatalmukba. Nagyon is tudatosan dolgoznak,
csak emberi dokumentumokat akarnak adni, tehát nagyon
gyűjtik őket és azután kénytelenek őket mozaikszerűen össze-
rakni. A sok igazságból nem látjuk műveikben az igazság
egységét, ami pedig az igazi igazság. Velük összehasonlítva
Sebők majdnem tulságosan takarékos, de csak magával ösz-
szehasonlítva se nem takarékos, se nem pazarló, hanem olyan,
mint a természet: szükséges. Adja, amit adni kell. Meg tudja
választani, ami szükséges és elegendő; ami ennél több, nem-
csak fölösleges, hanem káros. Sejtelmem sincs róla, hogy
vannak-e Sebőknek megfigyelő naplói, jegyzökönyvei, ha van-
nak, nem használja őket. Ő azokat az adatokat használja fel,
melyeket maga alkot és azokat alkotja, melyek szükségesek.
A két Pirosban van egy öreg asszony, ki okulárét akar venni
a városban. Tessék olvasni a jelenetet, nincs szivem elmon-
dani, hogy el ne rontsam. Ezt Sebők biztosan nem figyelte
meg, hanem kitalálta; de igazabb, mintha megfigyelte volna,
mert ilyeneket csak a nagy müvész talál ki. Itt az Író benne él
népe lelkének szubstanciájában és amit kitalál, azt népének
lelke találta ki benne. Ez Sebők művészetének nagy ereje.
Odaadja magát egészen alkotásának, benne van egészen,
azért igaz, egységes, természetes és szükséges. Művészi for-
máló ereje nem kisebb, mint müvészi látása".

A kötetben egy nagyobb (Ifjúkor) és tíz kisebb elbeszé-
lést találunk. Az olvasók mindegyike lelki összetétele szerint
bizonyára másnak adja a pálmát, de egy sincs, amit több-
ször is örömest né olvasnánk el. Már pedig ez a jó olvasmány

5*
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ismertetőjele; az ilyesmit érdemes megvenni, mert nem pusz-
tán arra való, hogy egy kedvetlen óra unaimát elűzze, hanem
hogy állandó s tiszta öröm forrásává váljék. A kötetböl mu-
tatványt is fogunk közölni. A Franklin-Társulat kiadásában
jelent meg sára 4 korona.

Dicsöség Istennek! Versek. Irta Vargha Gyuláné. Vargha
Gyuláné régi lelkes munkása a belmissziónak. Vallásos lelkét
szüleitől örökölte (a költő és püspök Szász Károly leánya),
de az élet bizonyára mély ebb é s erősebbé tette. Korán meg-
ragadta a vágy, hogy amint családjában Isten országának
eszményét szolgálja és plántálgatja a keresztyén anya, ezt a
fáradhatatlanságot, naiv lelkesedést termő erövé változtassa
azok lelkében, akik ezen eszménynek sugaraitói távol esve
vagy kielégítetlenül szomjuhoznak az élet vize után vagy már
elkérgesedett földekké lettek, amelyre a jó mag hiába hull.
Ezeknek szentelte Vargha Gyuláné élete, energiája jelentékeny
részét, ezt szolgálja Mustármag nevű folyóirata s bár mozgal-
mának ellenségei is támadtak (jórészt a közönyösek, akiknek
tétlen nyugalmát felzavarta), akik egyoldalúság vádját emel-
ték ellene, - senki nincsen, aki ez odaadó munkáról, e
törhetetlen hűségről ne a legnagyobb tisztelettel emlékez-
nék meg.

Vargha Gyuláné versei szintén azt a célt szolgálják,
mint egész egyénisége. Kötete előhangjában maga bevallja,
hogy nem született költőnek, hanem Jézus tette azzá, azért
a dalt is neki szenteli. Ha lángra tud érte gyujtani "egy-két
hideg alvó szivet", - a hála, dicsőség az övé. A versek
részint eredetiek, részint fordítások; tartalmuk szerint bibliai
tárgyúak (A bárka, Lót felesége, Ábrahám, Rebeka, Rúth,
Illés próféta), amelyek az ösmert elbeszéléseknek építő irányú
feldolgozásai, - továbbá nagy ünnepeink hangulatának vissz-
hangjai. Uralkodó eleme. valamennyinek a hit, Jézussal való
személyes együttélés. Megmarad abban a körben, melyböl a
pozitívegyházi költészet énekköltésünk tárgyait; meriti, A for-
dítások közt vannak szép énekek (angol és német szerzöktól),
amelyeknek méltó helye az istentisztelet volna. Oly költőkből
fordít, akiknek művei beleillenek az ő választott missziójába,
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akik lelkével rokonok s akik ennélfogva eredeti költeményeire
is hatással voltak. A kifejezés és nyelv ereje nem emelkedik
oly magasra, mint Szász Károlynál találni, a formának sem
oly mestere, mint édesatyja, - azonban a hang egyszerű-
sége, közvetlensége, melegsége, ami az egyházi ének nél-
külözhetetlen sajátsága, e kötetet kedves olvasmánynyá
teszi. E költeményeket nem a művész ellenállhatatlan alkotó
vágya szülte, nem is ennek babérja volt a szerző álma, -
hanem hogy velök lelkeket hódítson az ő lelke mélyén élő
eszménynek. Azt hisszük, amint a biblia nyomán áldás árad,
- áldás fog fakadni e költemények nyomán is, amelyek a
biblia hangjával és szellemével zörgetnek szívünkön. A köte-
tet a Bethánia iratterjesztése adta ki s ára fűzve 2 korona,
szép kötésben 3 korona.

"Lutheri és Kálvini vallásosság." Ily cím alatt adta ki
dr. Szlávik Mátyás Preuss lipcsei theol. magántanárnak egy
szellemes, tartalmas essayjét magyar fordításban. Az essay
rendkívül értékes és alkalmas arra, hogy gondolkodásra kész-
tesse olvasóit. Kiinduló pontja az, hogy valamely vallásfele-
kezetnek igazi lelkét pusztán hitvallásaiból, dogmatikájából
nem ismerhetjük meg, hanem egész életét kell szemügyre
vennünk s főleg azt nyomoznunk, hogy energiáját, erótökéjét
milyen téren használja fel. Az író ezután megállapítva az
Isten és a világ viszonyának felfogásában rejlő hitelvikülönbséget
sorban tárgyalja a dogmatikai, s az egyházi élet terén mu-
tatkozó eltéréseket, ez utóbbi cím alatt a szervezet, fegyelem
istentisztelet, szeretetmunkásság és külmissziói müködés,
azután az államhoz való viszony politikai, gazdasági élet, há-
zasság, tudomány és művészet elütő jellegzetes sajátságait.
Részünkről sajnáljuk, hogy a fordító egyes, - bár kisebb
terjedelmű részeket csak kivonatban közöl, holott az egész
essay oly tökéletes kis remek, hogy minden mondatért kár.
Szlávik fordítása különben világos, folyékony és ha társasá-
gunk ez essayt újra kíadná, felhasználható.

Ez ismertetett könyvek megrendelhetők a Luther- Társa-
ság könyvkereskedésében, Budapesten VIlI., Szentkirályi-u.51/a.
A többi hozzánk küldött könyv ismertetése a jövő számra marad.
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Theológiai fakultás.

A kormány értesítette az egyetemes egyházat, hogy tíz
esztendőn belül evang. theológiai fakultás létesítését nem igér-
heti. Pénzügyi nehézségekre hivatkozik - sennek őszinte-
ségén nem lehet kételkedni. Hiszen a pozsonyi egyetem egyéb
fakultásai is évek mulva nyílnak meg, csupán a jogi kar mű-
ködése kezdődik 1914 szeptemberével. Nem tagadhatjuk, egy-
házunk nem tudott e jogért oly erővel fellépni, mint a testvér
református egyház, sőt talán itt-ott jó néven is veszik a kor-
mány tagadó válaszát. Természetesen ezt a jógot nem adhat-
juk fel, s addig is készülnünk kell reá, hogy minél könnyeb-
ben megvalósuljon. Most természetszerűen homloktérbe lép a
theológiai akadémiák egyesítésének terve. Mivel Eperjes
ragaszkodik a maga különállásához, - e ragaszkodást tisz-
telnünk kell és továbbra is biztosítani számára ugyanazokat a
segélyforrásokat, a segélynek ugyanazt a mértékét, amit eddig
élvez. A soproni akadémiábari és a dunántúli kerületben azon-
ban megvan a hajlandóság a Pozsonynyal való egyesülésre.
Ezidőszerint az alkalom is kínálkozik, mert Sopronban egy
tanszék elhalálozás következtében megüresedett s így a sze-
mélyi kérdések könnyebben megoldhatók, mint pár év mulva,
ha e tanszéket betöltik. A Sopronban fenntartandó lelkész-
képző szeminárium fenntartására elegendő fedezetet adnának
a régi theol. alapok; amit Sopron a kerületektől, állarn-
segélyböl élvez, az egyesített akadémiára volna fordítható.

Egyébként nem érdektelen, mennyi fedezettel rendel-
kezne egy szervezendó pozsonyi theológiai fakultás? Alapul
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veszszük a debreceni fakultást hét tanárral, s 70,000 korona
évi szükséglettel. Ezzel szemben a következő fedezet áll:

I.Apozsonyi akadémia költségvetés éből. (Egyet. jkv. 41.p.)
Egyet. theol. alapból . 3454.-
Busbak Ádám-alapból. . 160.-
Kerületi járulékok. . . 2700.-
Pozsonyi egyház járuléka 6200.-
Zelenay-alapból . 1000.--
Zsedényi-alapból 500.-
Pálffy-alapból 1600.-
Reischel-alapból . 3500.-
Közalapból 20000.-
Egyet. pénztárból, fizetéskiegészítés címén 12956.- 42070.-

II. A soproni akadémia költség-
vetéséből :
Egyet. pénztárból fizetéskiegészítés (Egyet. ,

jkv. 128. p.) . . . . 15400.-
Egyet. pénztárból (Egyet. jkv, 137. p. j.

10. és n.) 2200+9990 . . . . 12190.- 27590.-
Ill. Egyéb források;

A theol. célra hagyományozott Eőry-ala-
pítvány évi kamat ja (Egyet.jkv.122.) 4260.-

A pozsonyi egyház a helyiség fejében
s a gyakorlati tanszék megváltásául
fizetne p. o. . . .

Összesen
2080.- 6340.-

K 76000.-

A tandíjat, mely a pozsonyi viszonyokat véve alapul
4000-5000 koronára tehető, egyáltalán nem számítottuk.
Kitünik tehát, hogy a fakultás semmi újabb terhet nem okozna
senkinek sem, sőt mert a fakultás tanárai állami tisztviselők
lennének, a nyugdíj intézet felszabadulna egy nem jelentéktelen
teher alól. Ha ezt az egyetemes egyház és az érdekelt kerü-
letek, a pozsonyi egyház elfogadják s ezen fedezetet az állam-
nak felajánlják. nem hiszszük, hogy a kormány továbbra is
fenntartaná álláspontját.
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Ezzel kapcsolatban ki kell jelentenünk, hogya pozsonyi
evang. theol. fakultás nem tenné a pozsonyi egyetemet evang.
jellegűvé. Mivel a vallás mindenkinek lelkiismereti joga, mely
semminemű erőszakot nem tűr, nem lehet senkit hivatalos
istentisztelet örve alatt vallási meggyőződésével ellenkező szer-
tartásban való részvételre kényszeríteni. Ha tiltakoztunk az
ellen, hogy az úrnapi processziókra protestáns katonákat
kivezényelnek, helytelenítenünk kell azt is, hogy a budapesti
egyetemen a r. kath., a debrecenin pedig református szertar-
tás szerint tartják az egyetemi hivatalos istentiszteleteket.
A reformáció elvének megfelelő istentisztelet az volna, ha az
egyetem tanári karának és ifjúságának tagjai egyénenkint
saját hitfelekezetüknek templomát keresik fel.' E gondolatot
az Evang. Egyházi Életben olvastuk, de megokolásánál fogva
teljesen magunkévá teszszük, mert egyedül ez felel meg egy-
házunk hagyományos szabadelvűségének. Mennyit küzdöttünk
az 1790/91. 26. t.-C. 3. pontjáért ! E küzdelmet nem gyaláz-
hatjuk meg azzal, hogy hiúságunk kedvéért mi vétünk ellene.

Spectator.

=



Imakönyvek:
GYURÁTZ fERENC: A hit oltára. (171/2 -13 cm.)

Vászonkötés kehelynyomással. . . . . . .
Vászonkötés kehelynyomással, aranymetszéssei,

tokban. . . . . . . .. ....-. 3.-
Bőrkötések 6 koronátói 19 koronáig.

GYURÁTZ fERENC: Lelki vezér. (141/2-lO cm.)
Vászonkötés, vaknyomással ...
Vászonkötés, aranymetszéssei, tokban. .
Bőrkötés, aranyrnetszéssel, tokban .
Finomabb bőrkötések 25 koronáig.

SÁNTHA KÁROLY: Buzgóság könyve. (143/4-11 cm.)
Vászonkötésben. kehelynyomással . . . . 2.-
Vászonkötésben, aranyrnetszéssel, tokban. .. 3.20
Bőrkötésben, aranymetszésseI, tokban. . .. 6.-
Finom, párnázott börkötés, aranymetszésseI .. 8.-

SZÉKÁCSJÓZSEF:Imádságok és buzgólkodások.(15-1 O cm.)
Vászonkötés, keresztnyomással, aranymetszéssei, .

tokban. . . . . . . . . .. 5.-
Chagrinbörkötés, aranymetszéssei, tokban 8.-
Párnázott borjúbőrkötés, aranyrnetszéssel, tokban. lO.-

Kovxcs ANDOR: Lelki tavasz. Imádságoskönyv gyermekek,
ifjak és leányok részére. (111/4-8 crn.) ..

Kék vászonkötésben . . . . . 2.-
Fehér vászonkötésben, piros metszéssei, arany-

nyomással . . . . . . . . . .
Börkötés párnázva, kapocscsal . . . .

RUTKAVSÁNDOR: Kis imakönyv. Imakönyv versek-
ben kis gyermekeknek. Vászonkötésben

2.-

1.50
3.-
6.-

3.-
6.-

1.-

. Kaphatók a

a Luther-Társaságkönyvkereskedésében
Budapest, VIlI., Szentkirályi-utca 51/a.



Pár hét mulva kikerül a 'saitó alól

D. Luther MArton
művei VI. kötete

s ezzel a Magyar Luther teljessé válik

Egy-egy kötet bolti ára füzve 8 korona
Angol vászonkötésben • • • • t t korona

A kik az egész vállalatot meg-
rendelik az Evang. Theologusok
Otthonánál Pozsonybant kedvez-
ményes árképen füzött példányért
kötetenként 6 koronát, kötött pél-
dányért 8 kor. 50 fillért fizetnek

Megrendelhetö
barna, sötétzöld és szürke kötésben


