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

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

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

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



A dobsinai egyház szent edényei.





Karácsonyesti imádság a táborban.

Keresünk téged végetlen hatalmú Istenünk és
kimeríthetetlen szerelmű Atyánk! Keresünk alázatos
szívvel, keresünk lelkünk mélyéből szakadt kiál-
tással: ne takard el arcodat előlünk és nyujtsd ki
a te jobb kezedet, hogy bízó gyermekként meg-
ragadhassuk. A te örökké való oltalmad szárnya
szélesebb az egek boltozatjánál. Ambár fölérhetet-
len dicsőségben lakozol, láthatatlanullehajolsz hoz-
zánk, erőtelen, esendő teremtményidhez és meg-
hallod a bízó könyörgés, a téged kereső hit hang-
ját, még ha halkabb is a suhanó szellőnél, még
ha elgyötört harcosod, haldokló szolgád megtört
kebléből elszálló végsóhaj. vagy egy elhúnyó szem
utolsó pillantása viszi is trónod elé.

Itt állunk, Atyánk, a te küzdő sereged, a határ-
talan mezőn; hajdan termő aranykalászú barázdái
közt hófedte sírhalmok domborulnak. Fölöttünk
a végtelen magas ég sűrű köddel borulva, vagy
csillagpalástba öltözve; lábunk alatt az érccé fagyott
hideg föld dajkáló meleg helyett mostoha rideg-
séget és halált kínálva. Körülöttünk süvöltő fer-
geteg, szemben ránk leső ellenséges fegyver. Messze,
fejérlő hegyeken túl a haza, értünk imádkozó szülő,
hitves és gyermek. De ezer veszély és nyomorúság
közt is erős a mi lelkünk, mert Te közel vagy
hozzánk és hű gondviselésed árnyékában nyugo-
szunk. Lélekben atyai kebledre borulva, mindenható

Ösvény. II. évf. 14
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kezedet fogva örök akaratod őrseként állunk és
vigyázunk; a ködbe borult égen bölcsességed tün-
döklését látjuk, a fagyos föld a te szent törvényed
törhetetlenségét hirdeti,' a dúló zivatarban szeréte-
ted ölel körül, mely dorgálva, tisztítva emel hoz-
zád, akit földi por és földi gyarlóság meg nem
közelíthet. A ránk ütő ellenség lelkünk örök félel-
mét és kárhozatát, a bűnt juttatja eszünkbe, a
melynek lehellete is sorvaszt s a melynek meg-
megújuló támadását csak szünetlen lelki éberséggel
és a te örökkévaló segedelmeddel győzhetjük le.
Te vagy itt a fedetlen pusztán mindenünk, óh
Isten. Te vagy itt hazánk, lelkünk menedéke,
szeretetünk tárgya. Te vagy a szülő és hitves,
akinek elsuttogjuk álmainkat és szívünk sóvár-
gását, Te vagy a gyermek, akinek szemében remé-
nyünk, jövőnk, örök életünk nyílik. Te vagy min-
den, a kezdet és a vég; te a kútfő, amelynek
méhéből erőnk és lelkesedésünk buggyan, te acél,
amelyért küzdünk. Nincs egyetlen érzés szívünkben,
melyet nem a te sugallatod fakasztott volna, nincs
elménknek egyetlen gondolata, mely nem te hoz-
zád térne meg, mint tétova madár biztos fészkébe.
Akaratunk a te akaratod visszhangja, utánrezgése
csak és nélküled olyanok volnánk, mint a polyva,
melyet a szélvész elkap s bizonytalan végbe sodor.
Erezzük, hogy velünk vagy; halljuk biztató szava-
dat: ne félj, én veled vagyok! Es nem félünk, ha
a föld megindulna is, ha a hegyek mind tengerbe
merülnének, ha a habok az égig csapkodnának, mert
Te itt vagy, mert Te közöttünk vagy. A te vessződ
és botod megvigasztal, neved paizs és kőszál s
egyetlen szemvillanásodra összeomlanak, kövekké
dermedeznek a reánk szegzett dárdasorok. Urunk
Istenünk, Te vagy ami várunk! Szerelmes Atyánk,
Te vagy ami táplálónk, Te a mi diadalmas fegy-
verünk!

-
•
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Küzködve és fázva, de győzhetetlen lelki biza-
lommal csügg szemünk az égbolton. mint egykor
a pásztoroké a betlehemi mezőkön. Ama nagy
éjszakán, angyali seregek zsolozsmájával hirdet-
tetted a világ megváltását, a népek örök békéjét,
szent Fiad születését. Megszántad tévelygő gyer-·
mekeidet, lelkök sínylődését; trónodig ért a szen-
vedők vágya és megnyitottad egeidet, a felhők
közt napot támasztottál, egyetlen fiadat emberré
öltöztetted, hogy áldozatot hozzon értünk. Atyánk,
ugyanaz az égő sóvárgás, ugyanaz a hit ostromolja
most is mennyei zsámolyodat, vizsgálja, várja az

. égen megváltó akaratod nyilatkozását. Óh jelenj
meg, kérünk, ismét angyalaiddal, hadd nyugodjék
meg lelkünk énekökben: Dicsőség a mennyben
Istennek, e földön béke s az emberekhez jóakarat t
Tisztítsd meg és porhanyítsd meg szívünket, hogy
e megváltó igéretedet befogadhassuk, igazán meg-
érthessük. Az idők teljessége itt van, hallgass meg
és emelj föl bennünket üdvözítő igéddel, hogy nem
haragod szerint bánsz velünk, hanem elfogyhátat-
lan irgalmasságod és szereteted szerint. Aldd meg
kegyelmedből e mi karácsonyi éjszakánkat ; szen-
teld e rideg földet betlehemi édes reménység me-
zejévé ; megpróbáltatásunkat avasd üdvösségünk
biztos zálogává, hogy a kereszt és szenvedés a
legbiztosabb út tehozzád. Aldd meg hazánkat, Te
magad őrködjél határain, áldd meg ősz királyunkat,
álld meg azokat, akiknek írnadsaga odahaza együtt
száll értünk trónod felé. Aldd meg fegyvereinket ;
a te parancsolatodra öveztük fel derekainkat, tőled
várunk segedelm et, hogy a te országod diadalát
szolgálhassuk. Felkél a nap és estére lenyugszik;
de a te irgalmasságod soha el nem távozik mi
tőlünk.

Megváltó Jézusunk, aki a világ fejedelmeinek
Ura vagy és szolgák szolgájává lettél, születésed

14*
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szent éjszakáján költözzél szívünkbe, hogy harcolva
is a te megváltottjaid és tanítványaid legyünk.

Te tanítottál, hogy békességet és fegyvert
hoztál a földre, békességet az Istent és embert
szeretőknek, fegyvert evilág hatalmasaira, akik
lelki országodat pusztítják. Hódolva borulunk le
előtted, mint ezredévek előtt napkelet bölcsei a
szegényes jászol, a te bölcsőd előtt. Aranyat, töm-
jént és mirhát nem vihetünk elődbe áldozatul; mi
hitünket, alázatunkat, szenvedésünket, omló vérün-
ket ajáljuk fel néked, akinek vére kiontatott a mi
bűneinkért. Áldd meg szenvedésünket Te, szenve-
dők szenvedője, áldd meg omló vérünket, hogy
amint a te szenvedésed és kiontott véred örök
üdvösséget hozott az emberiségre, a mi szenve-
désünk és vérünk áldás legyen hazánkra. Te ma-
gad harcolj velünk, Te magad taníts imádkozni,
hogy megnyugodjunk mennyei Atyánk végzésén,
aki velünk is örökkévaló céljait munkálja. Szent-
lélek Isten, őrizz csüggedéstől és , tarts meg az
isteni akarat útján mind halálig. Aldott Szenthá-
romság, oltalmadba ajáljuk magunkat, elmulandó
életünket. Oszlasd el ez éjszaka sötétségét vigasz-
talásoddal, hogy aki Istenre bízza magát, meg nem
szégyenül s hogy e karácsonyi éjszaka is az isteni
kegyelem áldott éjszakája. Hívunk, könyörgünk,
hallgass meg! Amen.'

1 A Hit Paizsa c. imádságoskönyvböl.



II. Vilmos császár valláserkölcsi világ-
nézete.

A németek ma élő legkiválóbb történetírója, Karl
Lamprecht a tavalyi császárjubileumkor egy kis könyv-
ben ("Der Kaiser", Berlin, Weidmannsche Buchhand-
lung) nagy érdekességü essayt adott ki II. Vilmos csá-
szárról. Munkája érdekességét nem csekély mértékben
emeli, hogy maga a császár is mintegy hitelesítette:
mikor első fele egy folyóiratban megjelent, tudomására
juttatta a kiváló tudósnak, hogy fejtegetései nagy
benyomást tettek rá. Ma, amikor a császár személye a
legfontosabb világesemények központjában áll s csele-
kedetei a mi sorsunkra nézve is korszakalkotó fontos-
ságúak, érdekesnek tartjuk közölni Lamprecht könyvé-
ból azokat a fejtegetéseket, melyek a császárnak a
valláshoz, közelebbről a protestantizmushoz való viszo-
nyáról s egyéniségének erkölcsiségéröl szólnak.

. . . Az Istenről és a világról való dualisztikus
felfogás a császárnál mindennek az alapja, alapvetése
inkább az érzésnek, mint a gondolkodásnak, olyan
alapvetése, mely, ha megvan, könnyen hozzáférhető a
keresztyén eszmék folyamától való áthatottság szá-
m~L .

A császár vallási tekintetben több, bár nem nagyon
lényegbe vágó változáson ment áto Ezeket a változásokat
könnyebben lehet beszédeiben nyomon kísérni, mint
fejlődésének bármely más oldalát, mert mindig, külö-
nösebben pedig világnézetének szorosabb bezárulása
óta, amely mintegy egy évtizeddel zelőtt ment végbe,
megvolt benne a hitvalló bátorsága, sőt az apostolnak
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a hitvallásban talált gyönyörűsége is. Egészben véve
ebben az evangélikus konfesszió alapján áll; büszkén
emelte ki nem egy alkalommal, hogy ő protestáns.
Sajátságos felfogása azonban őseiről és ezen az álta-
lános alapon belül a Krisztus-Istenről, mint a sere-
gek uráról, valamint egy bizonyos ősök kultuszának a
vallásos meggyőződések körébe való bevonása lassan-
kint háttérbe szorult nála és helyet csinált egy alap-
jában véve nagyon modern felfogásnak. Abban a szép
intelemben, melyet a császár fiainak, Agost Vilmos és
Oszkár herczegeknek adott konfirmácziójukkor útra-
valóul az életbe, így szól :

"Egyházi tanitótok (Dryander udvari főprédikátor)
nagyon helyesen emelt ki egy fogalmat: hogy "sze-
mélyiségek" legyetek. Ez az a bizonyos pont, amelyen
nézetem szerint a keresztyén emberre nézve legtöbb
fordul meg az életben. Mert abban bizonyára nem lehet
kétség, hogy az Úr személyéről nyugton mondhatjuk:
ő a "legszemélyibb személyiség" volt, a milyen csak
valaha a földön járt, emberek fiai között."

A császárnak nem annyira a dogma a fontos,
mint ahogy azt például Hollmann tengernagy hoz
intézett levélben Delitzsch tanár egy előadása alkal-
mából nagyon behatóan kifejtette: sokkal fontosabb
neki az élő, praktikus keresztyén ség. Ebben pedig
minden súlyt a személyiség vallásos odaadására fektet
s a vallás az ő számára az embernek Istenhez való
személyes viszonyává válik. Ez a viszony azonban ne
teoretikusan legyen rendezve, hanem praktikus an és így
kell legbensőbb hitbeli termékenység felé törekednie.
"Ne feledkezzetek meg Istenetekről" - mondja a csá-
szár gárdája rekrutáinak -, mert az ő áldása által
lesz szolgálatotok könnyű és így tanuljátok meg a
nehéz órákat átélni. Ne szégyeljétek az imádságot,
amelyet egykor anyátoktól tanultatok."

A vallásos törekvések benne egy bensőbb és egy-
úttal szemléletesebb, praktikus an teljesebben megragad-
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ható személyes cél felé fordulnak. A már említett
konfirmációi beszédben ezt a vallomást teszi fiai előtt:
"Ha személyes tapasztalataimra visszatekintek, arról
biztosíthatlak és ti is ugyanazt a tapasztalatot tehe-
titek: emberi életünk sark- és fordulópont ja, különösen
pedig egy felelősségteljes és munkában gazdag életé
- ez előttem évről évre nyilvánvalóbb lett -- egyedül
csak abban az álláspontban rejlik, melyet az ember Urával
és Üdvözítőjével szemben elfoglal. A személyiségek
legszemélyesebbikének nevezhetem őt és joggal. Ahogy
az nem lehet máskép az emberi életben és ahogy
velünk is történik, az volt az ő sorsa is. A vélemé-
nyek harca lobbant fel körüle: némelyek mellette
voltak, mások kételkedtek benne, sokan ellene for-
dultak. Abban azonban nem lehet kétség és az Úr
legélesebb ellensége és tagadója is csak amellett szóló
bizonyság: az Úr ma is mint egész személyiség él,
amelyet nem lehet ignoráini ! Fényalakja még ma is
lelki szemünknek láthatóan és lelkünknek érezhetően
halad közöttünk, vígasztalva, segítve" erősítve, ellen-
mondást és izgalmat is keltve ... Es mivel őt nem
lehet ignorálni, minden ember arra kényszerül, tuda-
tosan vagy tudatlanul, hogy az életet, melyet él, a
hivatást, melyet folytat, a munkát, melyet űz, mindig
arra alapítsa, hogy milyen látószögben áll szemben
Üdvözítőnkkel és vajjon munkája, az Úr szelleme sze-
rint végezve, neki tetsző-e, vagy ellenkezőleg.

Lelkiismerete, ha még él, mindig felvilágosítást
fog neki adni erről. Bizonyos, szívesen is hiszem, hogy
sok ember ma abban a nézetben van: a mai "modern"
életben, ennek sokféle feladatai között és felelősség-
teljes helyzeteiben elgondolhatatlan, hogy az Üdvözítő
személyiségével oly behatóan foglalkozzunk és annyira
tekintettel legyünk rá, mint egykor. Es az emberiség
az Ur mellett· felékesítette a menyországot számos
fényes alakkal, buzgó keresztyénekkel, akik szentek-
nek neveztetnek és akikhez az emberek segítségért
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fordulnak. Mindez azonban mell ékes és hiú dolog. Az
egyedüli segítő és megmentő az Üdvözítő s az is
marad. Egyet tanácsolhatok nektek teljes szívemből
jövendő életetekre. Munkálkodjatok és dolgozzatok
megszakítáa .nélkül, ez a keresztyén élet magva, ahogy
az Ur az O életével megmutatta nekünk! Vessetek
egy pillantást az Írásba és olvassátok Üdvözítőnk pél-
dázatait: a legsúlyosabb büntetéssel sujtatik, aki nem
csinál semmit, aki ülve marad, az áramlattal együtt
halad és a többieket dolgoztatja, mint a talentumról
szóló példázatban. Bármi is a passziótok, bármi a
tehetségtek, mindenki arra igyekezzék, hogy a maga
terül etén a legjobbat végezze és személyiséggé váljék,
feladataiba belenőjjön, ezekben alkosson és előbbre-
vigyen az Üdvözítő példája szerint."

Vajjon ilyen hit mellett a császár nagy fontos-
ságot tulajdonit-e a hitvallások különbözőségének ?
Már a Krisztus személyévei való merőben személyi és
benső viszony is megtiltja azt, még inkább a cselekvő
embernek az a szükségérzete, hogy végső, egyszerű
zsinórmértékei legyenek, amilyenek létünk és cselek-
vésünk feltételeinek roppant sokfélesége mellett csak
egy kiemelkedő személyiség példájában lehetnek adva.
Azt lehet mondani, hogy a hitvallások különbözősége
a keresztyénségen belül a császárnak inkább másod-
rendű ügy. Ez látszólag kicsinyes, de alapjában véve
nagyfontosságú körülmény. Ez biztosította a németek-
nek a felekezeti békét II. Vilmos uralkodásának
negyedszázada alatt: oly tény, melyet nem szabad
kevesebbre becsülni csak azért, mert negatív termé-
szetűnek látszik. Természetesen ezen, az alapon bizo-
nyos tolerancia is növekszik feL Es ez is inkább
praktikusan nyilvánul, mint theoretikusan. Hollmann
admirálisnak ezt írja a császár Delitzsch professzorról
- s ez egyúttal jó próbája kissé körülményes, de a
dolgokat tisztázó levélstílusának is -: "a professzor
az ótestamentumról szóló tanításával sok kedvenc
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képzetet feldöntött vagy megtámadott, melyekkel sok
ember szent és drága fogalmakat kapcsolt össze;
ezeknek tagadhatatlanul megrendítette - ha ugyan
ki nem rántotta alóluk - a hite alapját: olyan tett
ez, amelyre csak egy hatalmas lángelmének volna
szabad merészkednie, az asszirológia merő tanulmánya
még nem jogosít fel rá, Goethe is tárgyalja egyszer ezt
az ügyet s nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy óva-
kodni kell, ha nagy átlagos közönség előtt akár csak
"terminológiai pagodákat" is le akarunk rombolni.
A kitünő tanárnak nagy buzgalmában kissé elkerülte
a figyelmét az az elv, hogy nagyon fontos dolog pon-
tosan megkülönböztetni, mi való bizonyos helyen, bizo-
nyos publikum előtt és mi nem. Mint szakbeli theo-
lógus kimondhatja théziseit, hipothéziseit és theóriáit,
valamint megjegyzéseit kollégái körében szakművek-
ben, de nem illő dolog ezeket népszerű előadásban
vagy könyvben kimondani."

Ezekhez a szavakhoz csatlakozva aztán a császár
olyan vallomással folytatja, amely sokkal fontosabb,
semhogy személyének jellemzéséből hiányozhatnék s
ami mindazt, amit eddig vallási álláspontjáról mond-
hatunk, igazán betetőzi. megvilágítja és tökéletessé
teszi: "Még egyszer vissza akarok térni személyes
álláspontomra a kijelentés tanát illetőleg, ahogy ezt
Önnek, kedves Hollmann és más uraknak már gyak-
rabban kifejtettem. En kétféle kijelentést különböztetek
meg: egy folytatólagos, bizonyos értelemben történelmi
és egy merőben vallásos, a Messiás jövendő megjele-
nésére előkészrtő kijelentést.

Ami az elsőt illeti, rám nézve nincs semminemű,
még a leghalványabb kétségnek sem alávetve, hogy
Isten szüntelenül és tartósan kijelenti magát az általa
teremtett emberiségben. O az emberiségbe "belefújta
lehelletét", azaz egy darabot önmagából, lelket adott
neki. Atyai szeretettel és érdeklodéssel kíséri az emberi
nem fej lődését ; hogy tovább vigye és előmozdítsa,
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kijelenti magát hol ebben, hol abban a nagy bölcsben
vagy papban, vagy királyban, akár a pogányoknál,
akár zsidóknál, akár keresztyéneknél. Hamurabi ilyen
volt, Mózes, Ábrahám, Homérosz, Nagy Károly, Luther,
Shakespeare, Goethe, Kant, Nagy Vilmos császár ilye-
nek voltak. Ezeket kikereste és kegyelmére méltatta,
hogy népük számára úgy a szellemi, mint a fizikai
téren az ő akarata szerint felségeset és el nem múlót
cselekedjenek. Mily gyakran hangsúlyozta nagyatyám
nyomatékosan, hogy ő instrumentum az Úr kezében.
A nagy szellemek műveit Isten adományozta, hogy
ezeken magukat továbbképezzék és továbbérezzék a
még ki nem kutatott dolgoknak zűrzavaran keresztül
a földön. Bizonyára Isten a népek állásának és kul-
turális fokának megfelelően a különbözőknek külön-
bözően jelentette ki magát és ezt teszi ma is még.
Mert amint a teremtés fenséges természetének nagy-
sága és hatalma lenyügöz bennünket és Istennek benne
nyilvánuló nagyságán álmélkodunk, épp oly bizonyosan
ismerhetjük fel minden valóban nagy és fenséges dologban,
amit ember cselekszik, hálás ámulattal Isten kijelentésé-
nek fenségességét. O közvetlenül hat ránk és közöttünk.

A kijelentés másik módja, az inkább vallási, az,
amely az Úr megjelenésére vezet. Ábrahámtól kezdve
vezettetik be lassanként, de előrelátóan, bölcsen és
mindenttudóan, mert különben az emberiség elveszett
volna. És ekkor kezdődik a legámulatraméltóbb hatás,
Isten kijelentése. Ábrahám törzse és az abból kifejlődő
nép vaskövetkezetességgel mint legszentebb dolgot
tekinti az egy Istenben való hitet. Ezt kell nekik
ápolniok. Az egyiptomi rabságban szétforgácsolódva
3, széjjelhullott részeket Mózes újra összeáosolja, min-
dig arra törekedve, hogya "monotheizmushoz" szilárdan
ragaszkodjék. Isten közvetlen közbelépése támasztja
fel újra e népet. Es így megy ez tovább évszázadokon
át, amíg a Messiás, akit a próféták és zsoltárköltők
előre jelentettek és hirdettek, végre megjelenik. lsten
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legnagyobb kijelentése a világon! Mert Ő jelent meg
maga a fiában; Krisztus-Isten; Isten, emberi alakban.
Ő váltott meg minket, Ő tüzel fel minket, Ö biztat
minket, hogy kövessük, az Ő tüzét érezzük égni
magunkban, az Ö könyörületessége erősít, az Ő elé-
gedetlensége sujt le, de az O közbenjárása is ment
meg. A győzelemben biztosan, csak az O erejére
építve megyünk munkán, gúnyon, kínlódáson, nyomorú-
ságon és halálon át, mert Ö benne megvan nekünk
Isten ,kinyilatkoztatott szava és O nem hazudik soha."

Es ily dualisztikus világnézet széles alapján, amely-
ben a keresztyénség adja a személyesen plasztikus,
lelkes, szeretettel magára vett vonást, mutatkozik és
fejlődött ki most már a császár minden előbbi álta-
lános nézete. Mint a nagy cselekvés emberénél, tekin-
tetbe jön nála nemcsak a közelebbi környezet, az
átlagos magánember szellemi atmoszférája, hanem az
emberi világ szélesebb köre általában: emberiség és
nemzet, haza és szülőföld, család és barátság mind
egyenletesen összefonódnak állandóan praktikus s Rem
csupán theoretikusan értendő hatással egy egésszé,
amely már magában is alkalmas arra, hogy egy
emberi szívet tartósan lebilincseljen és elragadj on. Es
valóban abban, ami ebből a körből a császárban él és
hat, állandó forrása nyílik annak, amit ő örömnek nevez.

Azoknak a vonatkozásoknak a széles körében,
melyeket a császár ember és ember közt fenntart, a
családi életére egyelőre nem lehet szót vesztegetni. Ez
a családi élet példaszerű s hasonlót lehet róla mon-
dani, mint a császár felekezeti türelméről : öntudat-
lanul hat s büszkesége az marad, mint a római
matróna életéé, hogy a részleteiben ismeretlen dolog
nyugalm ával folyik. Aki azonban jobb forrásból inti-
mebb vonásokat tud meg róla, az nem fog kételkedni
e családi életnek erős nyilvános hatásában sem olyan
időben, amikor éppen a családi élet és a házasság
felbomlóban van: cum tacet, clamat.
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A császár baráti viszonyainak az utókor egykor
hosszu fejezeteket és könyveket fog szentelni. A merő
emberi területébe bevonva, személyiségének legtisztább
kihatásai közé tartoznak. Minden, akár alacsony-, akár
magasrendű kultúrának két legnemesebb tulajdonságát
feltételezik előre: a hűséget és hálát. Abban a hűség-
ben például, melyet a császár barátja, Krupp Alfréd
iránt a síron túl is megőrzött és kimutatott, olyan
kifejezést nyert ez, amely a régi időkre emlékeztet,
amint hogy az agg Ferencz József király iránt kifejlő-
dött, csaknem fiúi tiszteletté alakult viszonya politikai
fontosságra is jutott. Csaknem még egyénibben áll a
dolog a császár háládatosságával. A német állam, álta-
lában semmiféle német nyilvános intézmény általános-
ságban véve nem háladatos, akármennyi rendjelet és
kitüntetést osztogat is. Már a német szólás is külö-
nösen a porosz államról mondja ezt: ismeretes az
átkozott kötelességről való szólásmód (verdammte
Pflicht und Schuldigkeit) és szállóige a travailler pour
le roi de Prusse. Nagyon hasznos dolog tehát ezeket
a tulajdonságokat a szuverén által kiegyenlítve látni.
Milyen háladatosságot őrzött meg a császár tanítói
iránt, Hinzpetertől kezdve a legutolsó dócensig, aki-
nek az egyetemen hallgatója volt! És ez nemcsak a
jólnevelt fiatal és idősebb férfi hálája, hanem a ragyogó
szemmel nyilvánított hála, amely az öregedő tanító
hivatásának igazi jutalmát adja. Emellett a császár
hálás megemlékezése nem kevésbbé terjed ki a messze-
ségbe sem. Az orániai házhoz való viszony egészen a
háládatosságon alapszik az ősei és a Brandenburg
kultúrája körül szerzett orániai érdemek révén s a
nagyapja "paladinjai" iránti hála a német fejedelmek
között azok iránt, akiket I, Vilmos "gondolatai elő-
mozdítói"-nak tekint, hamar megtaláltatta vele Baden-
ben, Szászországban, Bajorországban és másutt is a
fejedelmi szövetséges társai szívéhez vezető utat . . .

S. A.



A büntetőjog köréböl,

A bírói hatalom gyakorlásának egy nagyon fontos
tényezője az a kategorikus s a legrégibb idők óta ural-
kodó jogelv, mely szerint a jog nemtudásával senki
sem védekezhetik. Ezt a szabályt dr. Ágoston Péter
nagyváradi jogakadémiai tanár a magyar jogászegylet
1911. évi dec. ·16-án tartott ülésén előadott értekezé-
sében erős logikával támadta meg, kimutatva annak
igazságtalan, tarthatatlan voltát. Nézetének igazat adott
dr. Márkus Dezső nemrég elhúnyt jogtudósunk is, midőn
azt mondja, hogy ez a dogma a modern államnak, a
jogállamnak egyik legveszedelmesebb és legigazság-
talanabb szabálya, de hozzáteszi mindjárt, hogy az állam
kénytelen ehhez a fikcióhoz nyúlni a jogbiztosság érde-
kében.

A mai jogrendszerekben tehát ez az elv még ural-
kodik s a mi büntetőtörvényünkben a következő formu-
lában nyer kifejezést "a büntetőtörvény nemtudása vagy
téves felfogása a beszámítást nem zárja ki". Csodá-
latos, hogy míg a rómaiaknál a jog nemtudásával
védekezhettek a kiskorúak, a nők, katonák, művelet-
lenek s bárki, ha a törvényt a jogász sem értette s
ugyancsak a kánonjog is - a felsoroltakkal nagyjában
megegyező -- kivételeket állított fel a törvényismérési
kötelesség alól, addig a későbbi jogfejlődés elejtette
ezeket a kivételeket, csupán a kiskorúak részére léte-
sített különleges szabályokat, A legújabb jogfejlődés
azonban, különösen a büntető törvénykezés terén e tekin-
tetben már nagy haladást mutat fel.
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De midőn az állam ezt a merev dogmát felállítja,
vizsgáljuk csak meg, vajjon gondoskodik-e arról, hogy
a törvények köztudattá váljanak, hogy azoknak ismerete
behatoljon a nép legszélesebb rétegeibe? Bizony arra
az eredményre jutunk, hogy nem gondoskodik. Mert
igaz ugyan, hogya törvényt szentesítése után közzé-
teszik a törvénytárban, árusitjak a könyvkereskedé-
sekben, . de kétségtelen, hogy azt a szegény iparos.
vagy a felvidéki tót irtványos meg nem vásárolja. Sőt
még arról sem gondoskodik az államhatalom, hogy a
törvény őrei és alkalmazói, a bírák ingyen jussanak a
törvénytárhoz. Ellenben midön az állam fennállásának
biztosítékairóI, az adófizetésröl és újoncozásról van szó,
akkor siet az államhatalom falragaszokkal ismertetni a
szükséges törvényeket és rendeleteket. Újabb időben
gyakorlati jogászok és szociológusok köreiből merült
fel a jogi ismeretek népszerűsítésének eszméje. Arról
van szó, hogy az elemi iskolában olvasókönyvek révén
terjesszék az állampolgár jogai és kötelességeinek isme-
retét országszerte, a középiskola utolsó osztályában
pedig térjenek át oly összefoglaló szaktanításra, amely
dióhéjban áttekintést biztosítana a jog egész területére.
Addig is, míg ez a mai tanítási rendszerbe be volna
illeszthető, ismétlőiskolák, ifjúsági egyesületek foglal-
kozhatnának a jogi ismeretek terjesztésével. A létért
való küzdelemben életszükséglet ez, mert a törvény
nem ismer rang- és osztálykülönbséget, egyaránt maga
elé hurcolja a fényes palotában lakó gőgös főméltó-
ságot, épp úgy, mint az útszélén nevelt kóbor cigányt
s mindakettőre egyformán lesujt, ha megszegi paran-
csait. Mert mi a jog? Nem törvényszakaszok tömege,
hanem az ember társadalmi együttlétének feltétele, sza-
bályzata, hivatása az, hogy a társadalommá tömörült
embercsoportok körében a rendet, élet- és vagyon-
biztonságot megóvja, a békés együttélést és kulturális
fejlődést lehetövé tegye.

S ha már most kérdezzük, honnan meríti a tömeg-
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ember azt a vezérfonalat, azt az ellentálló erőt, mely
őt az élet küzdelmeiben és kísértéseiben a helyes úton
megtartja s a törvény büntető hatalmával való össze-
ütközéstél megóvja? Csak azt felelhetjük e kérdésre,
hogy a vallásból és annak erkölcsi törvényeiből. Kétség-
telen, hogy az emberek nagy tömege nem áll és még
nagyon sokáig nem fog állani a kultúra ama fokán,
hogy a jót, az erényt önmagáért gyakorolja. Azt, hogy
mit szabad s mit nem szabad tennie, elsősorban Mózes
tízparancsolatából, ebből a zseniális büntető-kódexböl
tanulja meg, melyet a keresztyén vallás is magáévá
tett, kitöltvén és megnemesítvén annak merev szabá-
lyait a felebaráti szerétet igéivel. Még Haeckel Ernő a
monizmus apostola is kijelenti "Die W eltratselv című
művében, hogy a jónak, az erénynek fogalma ugyanaz
az ő monisztikus vallásában is ami a régi tiszta keresz-
tyén vallásban s erkölcsi alaptörvényül elfogadja Krisztus
mondását "szeresd felebarátodat, mint önmagadat".
S valamint Mózes érdemeiböl nem von le semmit az a
körülmény, hogy parancsainak nem ő a szerzője, hanem
azokat mint egy ezredév erkölcsi elveinek leszűrödését
foglalta össze, úgy Krisztus vallásának értékét sem
kisebbíti az, hogy Haeckel szerint a fentnevezett
aranyszabály Krisztus előtt több mint ötszáz évvel kelet-
kezett, mert Krisztus adott a holt betűnek életet, ő
tette a szeretet dogmáját tanítása s példája által az
emberiség közkincsévé.

Amint említettem, a nép zöme mai nevelési rend-
szerünk mellett majdnem kizárólag a vallás oktatás
útján - ideértve az isteni tiszteletek egyházi szónok-
latait is, - tudja meg nemcsak a vallásnak, hanem az
államnak tiltó törvényeit is. Innen van, hogy ha a két
törvény között olykor kontroverzia támad - mint pl.
az egyház politikai küzdelmek idején a róm. kath. egy-
házban -, a nép inkább a vallási törvény pártjára kel,
ami igen sok zavarra ad okot. Szerencsére ez újabban
már ritka eset.
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Tehát ha a bíró elé kerül egy vádlott, aki Istent
káromolva közbotrányt okozott, vagy a vasárnapi munka-
szünet ellen vétett, szüleit bántalmazta, ölt, lopott,
rabolt, hamisan tanuskodott, sokkal job han megérti
tettének helytelen voltát, ha a tizparancsolat megfelelő
tilalmát tartjuk szeme elé, mint ha a tételes törvényt
magyarázzuk előtte.

Ebből láthatjuk, hogy a büntető törvénykezés terén
a kriminológia, poenológia, szociológia, antropológia,
psichológia, fiziológia s más hangzatos elnevezésű tudo-
mányágak mellett, mily fontos szerepe van a vallásnak.

Sajnálattal kell azonban konstatálnunk, hogy a
már elkövetett bűncselekmény megtorlásánál a vallásnak
és különösen a szerétet vallásának szelíd tanai -- a
legújabb időkig - csak csekély mértékben érvénye-
sültek. Különösen abban a korszakban, melyben még
az az elv uralkodott, szemet szemért, fogat fogért. Mikor
a büntetés főcélja a megtorlás és elrettentés volt. EI-
borzad az ember, ha visszagondol az ókor, középkor
s az újkor első felének barbár büntetéseire, a kínzó
vallatásokra, amelyekkel a legártatlanabb gyanusítottból
is kisajtolták a beismerő vallomást, nem csoda, ha a
szegény beismerte azt is, hogy seprőnyélen röpköd a
Gellért-hegy fölött, hiszen nem minden emberben van
meg a vértanúság isteni ereje. Sokat lehetne beszél-
nünk a legnagyobb raffineriával kieszelt halálbüntetési
nemekről, ilyenek voltak a keresztrefeszítés, elevenen
való megégetés, kerékbetörés, felnégyelés stb., de csupán
arra utalok, hogy az ember, ez az Ú. n. magasabb
lény, amely szeret tiltakozni állati eredete ellen, a kegyet-
lenségben n legvadabb tigrist is felülmúlja és pedig
nemcsak akkor, ha bűnt követ el, hanem még a bűnnek
törvényes megtorlásában is.

De mídőn elítéljük az elmult korszakok barbariz-
musát, ne feledjük, hogya törvény ama kor felfogá-
sának visszatükrözője, melyben keletkezett. Amit mi
most, finomult ízlésünk, humánusabb felfogásunk mellett
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oly borzasztónak látunk, a felett abban a korban élt
elődeink, kik mindenesetre kevésbbé finyás idegzettel
bírtak, nem botránykeztak meg oly nagy mértékben,

Hogy pedig a humanizmus a civilizáció val karöltve
jár, mutatja azon körülmény, hogy II civilizáció ala-
csonyabb fokán álló néptörzsek ma is hajlandóbbak a
kegyetlenségre, aminek bizonyítására hivatkozhatom
65 évelőtt lezajlott szabadságharcunk epizódjaira,
különösen a délvidéki rác és oláh lázadók kegyetlen-
kedéseire, vagy a közelben lezajlott Balkán-háború
borzalmaira.

Amint említettem, valamikor a büntetés célja a
meqtorlás volt, a régibb büntetőjogi elméletek szerínt
a büntetés a bűncselekmény természetes, feltétlen követ-
kezménye. Ezen ú. Il. régi klasszikus iskolának hívei
közé tartozott Kant, HegeI, Stahl is. Viszont mások úgy
okoskodtak, hogy a megtorüls nem lehet célja a bün-
tetésnek, mert a multat meg nem történtté tenni nem
lehet, hanem a büntetés által valami az államra, társa-
dalomra hasznosat kell elérni, tehát azt, hogy az el-
rettentsen másokat a bűncselekmény elkövetésétől. Ez
az elrettentési elmélet. Eme különféle elméletek napján
különböző iskolák keletkeztek, melyek a büntetés jog-
alapjának és céljának kutatását tűzték maguk elé.' Ezek
közül csak egyet akarok felemlíteni, a kriminál antro-
pológiai iskolát, melynek megalapítója a híres Lombroso,
ő abból indult ki, hogy ha a bűn ellen hatályosan
akarunk küzdeni, annak okát mélyebben kell vizsgál-
nunk s nem a tettet, hanem a bünös embert kell vizs-
gálat tárgyává tennünk. E célból élettani vizsgálat alá
vett egy pár ezer fegyencet s a rajtuk tett mérések,
vizsgálatok, megfigyelések alapján azt állítja, hogy a
bűnösök többé-kevésbbé hasonló rendellenességeket mu-
tatnak, melyek vagy öröklöttek, vagy betegségből szár-
maznak. Eme vizsgálatokból arra az eredményre jut,

1 Lásd Finkey Ferenc. Büntetőjog.
Ösvény. II. évf. 15
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hogy a gonosztevő egy külön típus az emberek között.
Az ő iskolája ismeri J. az ú. n. született vagy ösztön-
szerű bűnösöket, akiket testi anormitások pl. hátraeső
keskeny, ráncolt homlok, kiszögelő szemöldökív, kiálló
fülek, kis' térfogatú koponya, erősen kifejlett állkapocs
stb. jellemeznek; 2. a szokásos bűnösöket, akik meg-
szokásból űzik a bűncselekményeket s legtöbbnyire a
társadalmi környezet befolyása alatt lesznek bűnösökké ;
13. alkalmi bűnösöket, akiket gyenge erkölcsi érzék,
utánzási hajlam, az ellenállási erő s előrelátás hiánya
jellemeznek; 4. a szenvedélyből lett bűnösöket, akiket
a felindulás, harag, szerelem, gyűlöl et, féltékenység stb.
tesz bűnösökké, végül 5. az őrült bűnösöket, akik elme-
betegségük miatt követnek el bűnt. Lombroso nagy
megtámadtatásnak volt kitéve, de tana a sok túlzás
mellett is jótékony hatással volt a büntetőjog fejlő-
désére, mert előtérbe állította a tettest s alapjául szolgált
a mai modern humanisztrkus árarnlatoknak, amelyek a
tettes egyéniségét s a ráható különbözö tényezőket
vizsgálják. A klasszikus iskola generálizációjával szemben
most speciálizálunk. Be akarunk hatolni a tettes egyéni-
ségének legelrejtettebb zúgaiba, tanulmányoznunk és
mérlegelnünk kell azt a kört, melyben született, melyben
nevelkedett, melyben most él, figyelemmel kell lennünk
értelmi és erkölcsi fejlettségére, bele kell helyezked-
nünk az ő gondolkodás módjába, érzelmi világába s
csak így ítélhetünk fölötte igazságosan.

Ma tehát csupán a halálbüntetés az egyedüli, mely
az elrettentés elvén alapszik s a büntetőjogászok nagy
része ennek az eltörlése céljából is megindította a harcot,
amint tudjuk némi sikerrel, mert már több állam el-
törölte ezt a büntetést. A modern büntetőjogi irány a
büntetés célját a tettes megjavításában keresi. Tehát
ha meg is foszt juk szahadságától a bűnösöket, nem
tartjuk őket dohos, földalatti cellákban, hanem egész-
séges, tiszta zárkákban, gondoskodunk arról, hogy vallás-
erkölcsi nevelésben részesüljenek, sőt még szabadulásuk
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alkalmával sem hagyjuk magukra, hanem rabsegélyző-
egyleteink által útiköltséggel. munkaeszközökkel látjuk
el őket.

Hazánk büntetőjogának történetében különös bün-
tetésnemekre találunk. Szent István szigorú an bünte-
tett.' Büntetései: az egyházi vezeklés, böjt, egyházi
átok, haj lenyírás, fül-orrlevágás, ököradás. jószágvesztés
és halálbüntetés. Szokásban van a büntetésnek pénzzel
való megváltása. Pl. a hitszegőt bőjtön kívül kezének
levágásával büntették, de kezét az előkelő 50, a köz-
ember 12 tinóval megválthatta. A szabad ember, ha
lopott, szolga lett, ha ismét lopott, a következő lopásért
orrát, a másodikért fülét, a harmadikért életét vesztette
el. Szent László a visszaeső lopást és orgazdaságot
akasztással büntette. Kálmán király megszUntette a
boszorkányság büntetését, sajnos csak egy időre, mert
későbben ismét divatba jött a boszorkány égetés startott
a XVIII. század végéig. Mint bizonyítási eszköz, nálunk
is szerepelt a tüzes vas- és forróvízpróba, mely a XIII.
század végén ment ki a divatból. Az istenítéleteket s
a gyilkosság büntetésének pénzzel való megváltását
Mátyás király szüntette meg. Még a XVlII. század első
felében napirenden vannak a kínzó vallátások s a
kegyetlen halálbüntetési nemek, nemcsak hazánkban
hanem egész Európában. Csak Voltaire és különösen
az olasz Beccaria gróf fellépése (1764) indította meg
a harcot eme barbarizmus ellen, mely harc ezen a téren
is a humanizmus győzelmére s a tortúra teljes eltör-
lésére vezetett. Beccaria fellépésére az ú. n. Calas eset
szolgáltatott alkalmat. Ugyanis a tolouse-i törvényszék
1762-ben Calas János ottani tekintélyes kereskedőt,
ama gyanú alapján, hogy fiát felakasztotta, minden
bizonyíték nélkül halálra ítélte s kerékbe törette. Az eset
Franciaországban nagy port vert fel s Calas özvegye
Voltairet kérte fel férje emlékének rehabilitására. Voltaire

1 Finkey, Büntetőjog.
15*
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kezébe vette a dolgot s bebizonyítva Calas fiának ön-
gyilkosságát, nagynehezen keresztülvitte Calas rehabilí-
tációját, de persze őt magát már fel nem támaszthatta
halottaiból.

A mi büntetötörvénykönyvünk fenntartotta ugyan
a halálbüntetést, de csak néhány súlyos és megátal-
kodottságot igénylő bűntettre szorította, míg az új bün-
tetőperrendtartás már annyira át van hatva a huma-
nizmus szellemétől, hogyavádlottnak zaklatását, kereszt-
kérdésekkel való vállatását is megtiltja s a legszélesebb
védekezési szabadságot biztosítja részére.

Még két a büntetőjog szolgálatában álló jótékony
intézményt akarok megemlíteni, a rabsegélyzés és a
gyermekvédelem intézményét. A nemes emberbaráti
mozgalom, mely a modern büntetési rendszert meg-
teremtette, minden művelt államban különböző jóté-
kony egyleteket hozott létre, melyeknek célja a bün-
tetésüket elszenvedett egyéneket társadalmilag gyámo-
lítani, a társadalom számára. megmenteni s a bűn
ösvényétől a jövőre visszatartani. Ezek a rabsegélyző-
egyletek s minthogy legújabban II statisztika megdöb-
bentő adatokat szolgáltatott a fiatalkorúak által elkövetett
büntetendő cselekmények tekintetében, létrejöttek s
országszerte alakulóban vannak a gyermekvédelmi intéz-
mények.

A rabsegélyző-egyletek intenzívebb működést nem
fejthetnek ki, főleg a nemjogász közönség részvétlen-
sége folytán s azt hiszem nemsokára teljesen beolvadnak
a patronázs-egyesületekbe. Sokan ugyanis úgy okos-
kodnak, minek segítsük mi a bűnösöket, mikor annyi
becsületes szegényünk van, aki jobban megérdemli párt-
fogásunkat. Hát igaz, ebben is van némi logika, de ne
felejtsük el, hogy mikor mi a börtönből kiszabadult
rabot ruhával, útiköltséggel látjuk el, munkát, munka-
eszközöket szerzünk számára, mikor a fogház ak könyv-
tárait jó könyvekkel gyarapítjuk. azzal mi nemcsak a
rabokat gyámolít juk, hanem a saját bőrünket, saját
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zsebünket is óvjuk. Mert ha a börtönből szabadúló rabot
csupán erkölcsi intelmekkel látjuk el s egy fillér nélkül
útnak eresztjük, az éhség, a nyomor visszaránt ja őt a
bűn ösvényére, annál is inkább, mert a börtönviselt
embertől mindenki ösztönszerűleg húzódozik, az szolgá-
latot nehezen kap s hosszú időnek kell eltelnie, míg
embertársai bizalmatlanságát eloszlatja s a. rovott elő-
élet Káin bélyegét eltüntetheti. Tehát a hűneért már
meglakolt egyént a becsületes, munkás életnek vissza-
adni, ez a rabsegélyző-egyesületek feladata.

Ennél rokonszenvesebb a nagyközönség· előtt a
gyermekvédelem eszméje. Hisz ki ne szeretné a gyer-
meket? Az elzüllésnek induló, csavargó, elhagyatott
gyermekek megmentésére irányuló számos emberbaráti
intézményünk van. Árvaházak, állami gyermekmenhelyek
s legújabban az országos gyermekvédő-liga áldásos
működése a patronázs ügyét diadalmasan viszik előre.
Büntető jogászaink figyelme a bűncselekményt elköve-
tendő gyermekek felé terelődik, tanulmányozzák a kül-
földnek újirányú törvényeit s törvénytervezeteit és létrejön
a fiatalkorú bűnösökról szóló 1908. évi 36-ik t.-cikk
II. fejezete, mely l s lü. évi január 1-én lépett életbe,
újabban pedig a fiatalkorú ak bíróságáról szóló 1913.
évi 7. t.-c., mely 1914 Január l-én lépett életbe.

Az előbbi törvény az ú. n. "Büntetőnovella " első
fejezete szintén humanus intézkedést létesít. Ugyanis
azt rendeli, hogy ha a bíróság vétség miatt valakit
egy hónapnál nem hosszabb tartam ú fogházra, vagy
kihágás miatt elzárásra, esetleg pénzbüntetésre ítél,
különös méltánylást érdemlő okokból eme büntetés
végrehajtását felfüggesztheti, ha ettől az elítélt maga-
viseletére, egyéniségének, életviszonyainak s az eset
körülményeinek figyelembevetelével kedvező hatást vár.
Ha az elítélt ellen három évi próbaidő alatt bűnvádi
eljárást nem indítanak, akkor a felfüggesztett büntetést
többé nem lehet végrehajtani. Ez a rendelkezés azokon
akar segíteni, akik nem gonosz szándékból, hanem
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pillanatnyi eltévelyedésből, meggondolatlanságból követ-
tek el csekélyebb súlyú bűncselekményt. Aki tudja,
hogy közönségünk mennyire indolens és járatlan a bün-
tetőtörvényben, az könnyen beláthatja ennek a rendel-
kezésnek humánus voltát.

A büntetőnovella második fejezete szól a fiatal-
korú bünösökröl. A törvénynek alapgondolata a bünte-
tendő cselekményt elkövetett, erkölcsi romlásnak kitett
vagy züllésnek indult fiatalkorúak megmentése. A bűnösség
feltétele és a tettes felelősségének alapja az erkölcsi
szabadság, amelyet az értelmi és erkölcsi fejlettséggel
együtt járó ellenálló erő biztosít. A bűncselekmény az
akaratelhatározás folyománya, tehát vizsgálnunk kell
mindazokat a tényezőket, melyek a fiatalkorúak akarat-
elhatározására különös befolyást gyakorolnak. Ilyenek
az értelmi képesség foka, a nevelés, az érzéki ösztön,
a külső inger, környezet stb. Ezekkel a tényezőkkel
számol az új törvény is, midőn az eddigiektől egészen
eltérő szabályokat ír elő arra nézve, miként bánjunk
el a bűncselekményt elkövető fiatalkorúval.

Vegyünk egy példát a mindennapi életből. A mosónő
reggeli 5 órakor munkába megy s este 7 óráig távol
marad. Gyermekeit magukra hagyja s azok rendszerint
az utcán őgyelegnek, felügyelet nélkül. Ha az ekként
gondozott gyermek tanköteles koráig el nem pusztul,
akkor az elemi iskola próbál belőle embert faragni, de
ilyen anyaggal négy év alatt, szülői támogatás hiányában
nagy eredményt nem érhet el. Ha kikerül az elemiből
s a leány szolgálatba, a fiú iparostanoncnak megy,
akkor talán mentve van az elzülléstöl s munkásemberré
válik, de ha nem szorítják erre, hanem otthon tartják
felügyelet nélkül, vagy pedig az utcasarkon őgyeleg,
kétesértékü naplopók befolyása alá kerül, csak csoda
mentheti meg az elzülléstől.

Nehezebb az ily vadoncot visszatartani a bűn
ösvényétől, mint a művelt osztályok lelkileg és testileg
gondozott gyermekeit. De azután nem is méltányos, hogy
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az ily szerencsétlen gyermeket, ha megbotlik s pálya-
társai rossz példáját követve a bűn útjára lép - amig
csak a javulás reménye mutatkozik - veszni hagyjuk,
a fogház levegőj éhez szoktassuk, örökre megbélye-·
gezzük.

Az új törvény a fiatalokat két kategóriára osztja.
Az egyikbe tartoznak az életük 12-ik évét még meg
nem haladó gyermekek. Ezekre nézve az a szabály, hogy
ellenük büntető eljárás nem indítható, hanem ha a
büntető törvénnyel ellenkezésbe jönnek, a hatóság őket
megfenyítés végett a házi fegyelem gyakorlására jogo-
sított egyénnek, tehát a szülőknek, gyámoknak vagy
pedig az iskolai hatóságnak adja áto Az iskolai hatóság
a gyermeket megdorgál hatja vagy iskolai elzárással
fenyítheti. Ez is büntetés, de nem megbélyegző, hiszen
talán mindannyiunknak volt benne részünk.

Ha azonban a hatóság azt látja, hogy a gyermek
eddigi környezetében erkölcsi romlásnak van kitéve vagy
züllésnek indult, erről az árvaszéket értesíti, egyúttal
azonban, ha halaszthatatlanul szükséges, a gyermeket
ideiglenesen a legközelebb eső állami gyermekmenhelybe
szállítja. A gyermek javító neveléséről azután a gyám-
hatóság gondoskodik.

A második kategóriába azok tartoznak, akik a
bűncselekményelkövetésekor életüknek 12 évét már
meghaladták, dc a 18-ik évét még be nem töltötték.
Ezek az ú. n. fiatalkorúak. Ha az ily fiatalkorú a
büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fej lett-
séggel nem bír, akkor őt sem lehet megbüntetni, épp
úgy mint a 12 éven aluli gyermeket, hanem a bíróság
elrendelheti, hogy őt törvényes képviselője vagy más
alkalmas személy egy határozott időtartamra házi fel-
ügyelet alatt tartsa, házi vagy iskolai fenyítést kapjon,
szükség esetén javító nevelésre szorítja, Ellenben, ha
értelmileg és erkölcsileg fejlett, akkor a törvény a
következő intézkedéseket írja elő: a dorgálást, a próbára-
bocsátást, a javító nevelést s végül a fogház- vagy
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államfogházbüntetést. Ezen intézkedések közül a bíróság
a törvényben meghatározott korlátok között azt alkal-
mazza, amelyik a fiatalkorú jövőbeli magaviselete és
erkölcsi javulása szempontjából kivánatosnak mutat-
kozik. Nézzük csak egyenként ezen intézkedéseket.

A dorgálás (19. §) abbban áll, hogy a bíróság
nyilvános tárgyaláson az elítélthez ünnepélyes komoly
intelmet intéz és figyelmezteti őt, hogy újabb bűntett
vagy vétség elkövetése esetében ellene szigorú büntetést
fog alkalmazni.' Ez az intézkedés nem alkalmazható
akkor, ha a cselekmény oly súlyos, hogy egy hónapot
meghaladó fogházbüntetés látszik megállapítandónak,
valamint akkor sem, ha a fiatalkorú egy hónapot meg-
haladó szabadság büntetéssel már büntetve volt. Ha az
elítélt a dorgálást nem fogadja. kellő tisztelettel, a bíróság'
az ítéletet hatályon kívül helyezi és új határozatot hoz,
mert az elítélt tiszteletlen magaviseletévei érdemetlennek
mutatja magát ezen enyhe büntetésre s így az előre-
láthatólag nem hozná meg a célzott jó eredményt.

A próbárabocsátás abban áll, hogy a bíróság a
fiataIkorút ítélethozatala nélkül, (megfelelő figyelmeztetés
után) egyévi próbaidőre szigorú szabályokhoz kötött
felügyelet mellett feltételesen szabadlábon hagyja. Ez sem
alkalmazható akkor, ha a fiatalkorú egy hónapot meg-
haladó szahadságmentes büntetéssel már büntetve volt.
Próbárabocsátás esetében a bíróság a felügyeletet a
fiatalkorú törvényes képviselőjére, ha pedig erkölcsi
fejlödése szempontjából kivánatos, állami gyermekmen-
helyre, valamely gyermekvédő-egyesületre vagy erre
alkalmas személyre bízza s szükség esetén a fiatalkorú
megfelelő elhelyezése felől is intézkedik.

Ha a fiatalkorú a próbaidő alatt kifogástalan maga-
viseletet tanusított, az eljárást meg kell szüntetni, Ha
ellenben újabb büntetendő cselekményt követ el, iszákos,

1 A bíró a ezeretet hangján, de megfelelő esetben szigorral szóljon
a fiatalkorú elítélthez s törekedjék arra, hogy az értelem a fiatalkorú
magaviseletére és erkölcsi érzületére maradandó hatást gyakoroljon.
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erkölcstelen életmódot folytat, vagy az elzüllés jeleit
mutatja, vagy a felügyeleti szabályokat megszegi, erről
a felügyelettel megbízott a bíróságnak jelentést tesz,
mely őt javító nevelésre, fogház- vagy államfogházbünte-
tésre ítéli.

Ezen két intézkedés az újabb büntetőtörvény-
hozások humanizmusának a megnyilatkozása. Vezér-
motívuma a szeretet, alapgondolata az, hogy a jogrend
fenntartásához s a fiatalkorú megjavulásához nem okvet-
lenül szükséges a büntetés .. Gondoljunk csak vissza
gyermekkorunkra, pajkosságból, meggondolatlanságból
bizony nem egyszer jöttünk összeütközésbe a tételes
törvény rendelkezéseivel.

A próbárabocsátás következőleg megy végbe. A bíró-
ság végzésében megjelöli a személyt, akire a fiatalkorú
felügyeletét bízza. Ez a pártfogó. Ez segédkezik a bíró-
ságnak a fiatalkorú terhelt egyéniségére és életviszo-
nyaira vonatkozó adatok megszerzésében, a fiatalkorúak
felügyeletében, elhelyezéséhen és gondozásában. A fiatal-
korúak társadalmi védelmével (patronázszsal) foglalkozó
jótékony egyesületek a pártfogói tiszt elvállalására kész
tagjait bejelentik a törvényszéknek s ezeket, valamint
a társadalomnak ezen tisztre önként vállalkozó egyéb
tagjait a kir. törvényszék jegyzékbe veszi s ezek közül
választja ki a pártfogót. lly egyének hiányában esetről
esetre a tantestületekhez, állami gyermekmenhelyek
vezetőségéhez, a fiatalkorúak felügyelő hatóságához
vagy az elsőfokú közigazgatási hatósághoz kell for-
dulni pártfogó ajánlása végett. Pártfogó lehet a fiatal-
korúnak alkalmas hozzátartozója, mindenesetre lehetőleg
oly egyén, aki annak viszonyait ismeri s hozzá közel
lakik. Persze nőnek pártfogóul -- törvényes képvise-
lőjét és közeli hozzátartozóját kivéve - csak nőt sza-
bad kijelölni. A pártfogó működéseért díjazást nem kap,
de oly bíróságokhoz, amelyeknél sok a fiatalkorú ter-
helt, tiszteletdíjjal dotált pártfogó tisztviselőt nevez ki
az igazságügyminiszter. A pártfogó még a főtárgyalás
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előtt kideríti a fiatalkorú terhelt előéletét, családi és
vagyoni viszonyait, foglalkozását, életmódját, magavíse-
letét, társadalmi helyzetét, környezetét, s főként azt a
körülményt, nincs-e a terhelt eddigi környezetében
erkölcsi romlásnak kitéve s nem indult-e züllésnek. -
erre vonatkozó vizsgálódásának eredményét az Ú. n.
környezettanulmányt azután beküldi a bíróságnak. A fö-
tárgyaláson jelen van s ha a bíróság kimondja a pró-
bára bocsátást, a fiatalkorút nyomban átadja a párt-
fogónak, vagy ha ez utóbbi nem volna jelen a tárgya-
láson, akkor utasítja a fiatalkorút, hogy pártfogójánál
haladéktalanul jelentkezzék s egyúttal ellátja őt írás-
beli utasítással magaviseletére vonatkozólag. Ugyanis a
próbára bocsátottnak kifogástalan, rendes, munkás életet
kell folytatnia s alkalmazkodnia kell a bíróság és a
pártfogó rendelkezéseihez. Tartózkodnia kell nemcsak
büntetendő cselekmények elkövetésétől, hanem iszákos,
csavargó, erkölcstelen életmód folytatásától. Köteles a
részére kijelölt foglalkozást folytatni, tanköteles korban
az iskolát pontosan látogatni s foglalkozását és lakó-
helyét csak pártfogója engedelmével szabad megváltoz-
tatnia. Köteles a pártfogőnál az ezáltal megjelölt idő-
közökben jelentkezni. Ugy a bíróság, mint a pártfogó
a szükséghez képest utasíthatja a próbárabocsátottat,
hogy tartózkodjék a szeszes italoktól, kártyajátéktól,
meghatározott egyének, társaságok, helyek felkeresé-
sétöl, vagy meghatározott időn túl a házon kívül való
elmáradástól. A pártfogó köteles a fiatalkorú maga-
viseletét a próbaidő alatt állandóan ellenőrizni, vele jó
akarattal és szeretettel bánni. Igyekezzék bizalmát meg-
nyerni, segítse öt tanáccsal és tettel, törekedjék mín-
den módon előmozdítani, hogy a társadalom hasznos és
munkás tagjává váljék s járjon közbe a szükséghez
képest a fiatalkorú elhelyezése, anyagi támogatása és
állandó foglalkostatása érdekében is.

Egy évi próbaidö eltelte után a pártfogó jelentést
tett a bíróságnak s ha a fiatalkorú kifogástalanul viselte
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magát, a bíróság az eljárást megszünteti, ellenkező
esetben, amint fentebb említettem elítéli.

Javítá nevelést rendel a bíróság, ha a fiatalkorú
eddigi környezetében a romlás veszélyének van kitéve,
züllésnek indult, vagy pedig ha értelmi és erkölcsi fej-
lődése érdekében az más okból szükségesnek mutatkozik.
A javító nevelést a .bíróság határozatlan időtartamra
mondja ki, de az a fiatalkorú 21-ik évének betöltésén
túl nem terjedhet.

Elrendelheti a bíróság azt is. hogy a fogházbün-
tetésre ítélt fiatalkorú a büntetés kiállása után utólag
részesíttessék javító nevelésben. Javító nevelést rendel
a gyámhatóság a 12 éven aluli büntettes gyermekek
részére, továbbá a gyámhatóság ajánlatára az atya,
vagy gyám kérelmére elrendelheti az igazságügymi-
niszter, hogy olyan 18-ik életévüket még be nem töl-
tött kiskorúak is javító nevelésben részesüljenek, akik
büntetendő cselekményt nem követtek el, ha környeze-
tükben erkölcsi romlásnak vannak kitéve vagy züllés-
nek indultak s javító nevelésük erkölcsi romlásuk meg-
akadályozására szükséges. Alapgondolata ennek a ren-
delkezésnek az, hogy az iskola igen gyakran nem
képes a fiatalkorút becsületes életre szoktatni, nem pedig
egyrészt azért, mert a gyerek állandó felügyeletére
nincs berendezve, másrészt azért, mert az iskolai oktatás
erkölcsnemesítő hatását ellensúlyozza, sőt lerontja az a
rossz példa, amelyet a gyerek otthoni környezetében
tapasztal, tehát az állam ily módon kiragadja őt ebből
a megmételyező környezetből s szabadságának korláto-
zása mellett kipróbált szakemberek állandó felügyele-
tére, nevelésére bízza. Ha azután ez a jó szándéka nem
sikerül, átadja őt az életnek, a legszigorúbb tanítónak,
amely nem ismer kíméletet, könyörületet.

A gyermek javítá nevelése az állami gyermekmenhelye-
ken, a fiatalkorúké javitáintézetekben törtnik. A na.gyobb
szellemi vagy testi fogyatkozásban szenvedők fogyatkozá-
suknak megfelelő gyógypedagógiai nevelésben részesülnek.



228 DR. PAZ1Í.R ZOLTÁN

Végül oly esetben, amidőn a bíróság akár a bűn-
cselekmény súlyossága, a tettes többszörös visszaeső
volta, vagy javíthatatlansága folytán azt látja, hogy a
most előadott három intézkedésnél súlyosabb elbánásra,
szigorúbb intézkedésre van szükség, alkalmazza a fogház-
vagy dllamfoqluiebicntetést. A fogházbüntetés legkisebb
tartama 15 nap, Jeghosszabb tartama 15 év, az állam-
fogház legkisebb tartama egy na p, leghosszabb két év.
Még a büntetési mérték eme leszállítása mellett is figyel-
meztet a törvény, hogy a 15-ik évét még be nem töl-
tött fiatalkorú ellen fogházbüntetés csak a legsúlyosabb
esetekben alkalmazható,

Ha a fiatalkorú ellen egy hónapot meghaladó tar-
tamú fogház büntetést szabnak ki, külön e célra kijelölt
fogházakban kell végrehajtani, úgy hogya fiatalkorú
elítéltek a felnőttekkel ne érintkezhessenek.

Ennek a fogháznak rendtartását nem akarom
ehelyütt bővebben ismertetni, csak azt jegyzem meg,
hogy tele van a fiatalkorú elítélt megjavítását célzó
aprólékos rendszabályokkal. Például a magánelzárás ideje
alatt Ct. i. a befogadást követő időben) a felekezetebeli
lelkész a tanító és a felügyelő tisztviselő, valamint a
patronázs -egyesületnek arra vállalkozó tagjai naponként
mindössze lehetőleg 4 órán át foglalkoznak a fiatal-
korúval egy módon, hogy az egyes látogatások között
egy-két óra maradjon. E látogatásoknál ügyelni kell
arra, hogy az egyes látogatók kérdezősködései, vala-
mint vallási és egyéb oktatásai bizonyos rendszert
követve, lehetőleg egybefonódjanak, egymásnak ellent
ne mondjanak, hanem egymást mintegy kiegészítsék.
E célból a fogház vezetősége a látogatókat előzetesen
tájékoztassa, a látogatók pedig benyomásaikat és tapasz-
talataikat utóbb egymással és a fogház vezetőségévei
közöljék - és így tovább.

Legyen szabad még a fiatalkorúak bíróságáról szóló
1913. évi 7-ik tcikket felemlítenem, mely 1914 január
1-én lépett életbe. Ennek a törvénynek fontosabb újításai
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a következők: Minden törvényszéknél és egyes nagyobb
járásbíróságoknál a fiatalkorúak bírósága jár el a fiatal-
korúak búnügyéhen. A fiatalkorúak bíráját az igazság-
ügyminiszter jelöli ki 3 év tartamára. Minden fiatal-
korút ennél a bírónál kell feljelenteni. ö rendeli el a
.nyomozást, beszerzi azokat az adatokat, melyek a tény-
állás felderítésére, valamint a fiatalkorú egyéniségének,
értelmi és erkölcsi fejlettsége fokának és életviszonyai-
nak megismerése végett lényegesek, elrendeli a szük-
séges ideiglenes védő- és óvóintézkedéseket. A fiatalkorú
nevelésének ellenőrzésére pártfogót rendelhet s ha a
fiatalkorú testi vagy erkölcsi állapota veszélynek van
kitéve, a bíró eltávolíttat ja őt környezetéből és gondo-
zását megbízható hozzátartozójára, valamely gyermek-
védő- vagy patronázs-egyesületre bízhat ja, sőt javító-
intézetben vagy gyermekmenhelyben helyezheti el. Az
előzetes intézkedések megtétele utáu, amennyiben a
fiatalkorú értelmi és erkölcsi fejlődése érdekében a bün-
tetés alkalmazását kívánatosnak nem tartja, alakszerű
tárgyalás nélkül házi felügyeletet, házi vagy iskolai
fenyítést) javítónevelést, próbárabocsátást, 3 órától 12
óráig terjedhető őrizetbentartást rendelhet, sőt elenyé-
szően csekélysúlyú cselekménynél meg is szüntetheti
az eljárást. Ha ilyen alakszerű tárgyalás nélkül intéz-
kedni nem lehet, akkor a fiatalkorú ak bírósága tárgya-
lást tart, lehetőleg a nyilvánosság kizárásával, s a
tárgyalás alapján vagy az említett nevelő intézkedéseket '
rendeli el, vagy dorgálást, fogház, elzárás vagy pénz-
büntetést alkalmaz, esetleg a vádlottat felmenti. A felleb-
bezés nagyon korlátozva van, mert ha az ügyész nem
fellebbez, a többi jogosult csak akkor fellebbezhet, ha a
bíróság javító nevelést, fogház vagy elzárást alkalmaz.
Másodfok a fiatalkorúnak törvényszéki tanácsa. harmad-
fok a kir. ítélőtáblának kijelölt tanácsa.

A fiatalkorúak ügyében a rendes bíróság jár el:
1. ha a terhelt a cselekményt nyomtatvány útján

élete 15-ik évének betöltése után követte el;
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2. ha 18. évének betöltése után elkövetett bűncse-
lekménnyel is van terhelve;

3. ha oly cselekménnyel van terhelve, melyre a
törvény halál- vagy fegyházbüntetést állapít meg és a
fiatalkorú 15-ik évét már betöltötte.

A 12. évének betöltése előtt büntetendő cselekményt
elkövetett gyermek érdekében a fiatalkorúak bírája
intézkedik. Ha pedig a 18. évét még be nem töltött,
büntetendő cselekménnyel nem gyanúsitott fiatalkorú
környezetében az erkölcsi romlás veszélyének van kitéve
vagy züllésnek indul, a fiatalkorú bírósága

1. figyelmezteti a szülőt, gondozót, hogya fiatal-
korúra szigorúbban ügyeljen, sőt gondosabban nevelje;

2. utasítja ugyanazokat, hogy a kiskorút megfe-
nyítsék, az erkölcsi fejlődésére veszélyes környezettől
visszatartsák ;

3. a kiskorú nevelésének ellenőrzésére pártfogót
rendelhet, a kiskorút környezetéből eltávolíthatja s ideig-
lenesen állami gyermekmenhelyen helyezheti el vagy
pedig gondozását mir'uladdig, mig a gyámhatóság határoz,
megbízható hozzátartozójára. vagy valamely patronázs-
egyesületre bízhat ja. /

A fiatalkorúak bírósága azt a szülőt, tv. kép-
viselőt vagy gondviselőt, aki utasításainak igazolatlanul
eleget nem tesz, kihágás miatt 10 koronáig terjedhető
pénz bün tetéssel büntetheti.

Már ebből is láthatjuk, hogya törvény tovább fej-
leszti a biintetőnovellában megalapozott rendszert, mely-
nek jelszava a fiatalkorúak megmentése. Láthatjuk azon-
ban azt is, hogy a bíróság nem nélkülözheti a társa-
dalom 'közreműködését s a kitűzött nemes cél csak úgy
lesz elérhető, ha a patronázs-egyesületek a gyermekek
iránt való szeretettől áthatva buzgó segítői lesznek a
fiatalkorúak bíróságának. Ne csak akkor szeressük a
gyermeket, ha jó, de törődjünk vele akkor is, ha rossz
útra téved s vezessük őt vissza türelem mel és szere-
tettel a helyes útra. Dr. Pazár Zoltán.
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Nem állítunk fel több karácsonyfát!
(Karácsonyi rajz).

A családi tanácskozásnak, melyet apa és anya
tartottak egymás között, végre is az lett az eredménye,
szomorú határozata:

- Nem állítunk fel több karácsonyfát!
Hiába! Nem lehet; az idők igen nehezek. De meg

aztán nem is szükséges többé. Az idősebb két leány,
felserdült már, polgári iskolába járnak, - a Pista gyerek
a gimnázium második osztályával tusakodik, s még a
legkisebbnek, a kis Rózának is annyira kinyílt már
a szeme, hogy ö is tudja, hogya karácsonyfát nem
a Jézuska aggat ja tele cnkorkákkal, süteménnyel,
játékszerekkel, s mikor a zöld fán meg vannak már
gyújtva a fehér gyertyácskák, mikor mindjárt, mindjárt
nyílik a másik szoba ajtaja, amely napok óta el volt
zárva a kandi szemek elől, a kis Rózsa is tndja, hogy
a konyhában a jeladó csengetyűt nem angyalka húzza
meg, hanem a Panni szolgáló, akinek pedig mindössze
is csak annyi köze van az égiekkel, hogy a mama
nem egyszer, kétségbeesve mondja róla:

- Jaj, majd megesz a méreg ezzel az Isten-
lovával !

Utóvégre, a karácsony-est mindenesetre igen szép
és megható ünnepének csakis addig van igazi értelme,
míg a gyermekek kicsinyek, a míg a rideg tudás le
nem törlötte szívök táblájáról gyermek-hitöknek zomán-
cát; de most, amikor a nagyobbak már együtt készítik
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a szfnes papirláncokat a mamával, mikor a kisebbek
már aludni mentek, s a kisebbek is tudják, hogy mindez
kinek a munkája: az ünnep teljesen elvesztette jelentő-
ségét.

- Nem, nem, - a tavalyi volt az utolsó, - nem
állítunk fel több karácsonyfát.

Elhatározták, - együtt, közösen.
November vége felé volt az, mikor apa és anya

ezt a komoly tanácskozást tartották. A hónap végén,
s még hozzá november hónap végén; ami kétségkívül
nagy fontosságú körülmény a hivatalnok életében. S
pedig Bányai Péter is hivatalnok volt. Nem tartozott
éppen a legkeresettebbek közé, de mégis hivatal viselő
ember volt, aki a hónap vége felé rendesen mindíg
egészen más színben látja a világot, mint a hónap
elején.

A hónap elején, mikor a havi fizetését fölveszi a
családfő: ragyogó arccal, jó kedvvel, dudolva, fütyö-
részve jön haza, s még az se szegi kedvét, ha az asszony
egy-két forinttal többet kér is a rendes heti kiadásra;
de már a hónap végén: egy két hatos is nagy differencia,
s az ember negyedszer is megkotorja a bugyellárisnak
azt az osztályát, amelyikről már három keserves tapasz-
talat arról győzte meg, hogy abból de csak egy árva
fillért sem lehet immár kikaparni.

S hát még annak a szerencsétlen november hónap-
I nak a vége! Mikor a téli ruha, egy kis zöldség, bur-

gonya, tüzelő, meg a gyermekeknek is . . .
- Nem, nem, nem állítunk fel több karácsonyfát!
A második kérdés már most az vala: ki adja

kettőjök közöl a szegény kis gyerekeknek tudtára ezt
a szomorú határozatot? Ne is reménykedjenek, ne is
ámítsák magukat hiú ábrándokkal, melyek után annál
fájóbban esnék a csalódás.

Ki adja tudtokra? Hát a mama! Természetesen!
Még pedig mindjárt holnap.
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A holnap eljött, el is múlt, s mikor a nagymama
is elpihent már, a gyermekek is elcsendesültek: Bányai
Péter úr azt kérdezi súgva a feleségétől:

- Hát hogy fogadták, szegény kicsikék ?
Eszter hirtelen lehajtotta fejét a kötésre, mintha

valami leesett szemet akarna fölszedni.
Pedig dehogy volt rá szükség 1
A kötésen, az egész regement máslí olyan rende-

sen, sorban állt valamennyi, mint a katonák.
- Elfelej tettem nekik megmondani - viszonzá

Eszter, s arcát élénk pir futotta el, bizonyosan a lee-
sett másli keresésétől. Majd holnap 1Akkor megint elfe-
lejtette. És elmúlt igy három-négy ilyen "holnap" is,
akkor aztán egyik este remegő hangon így szólt férjéhez:

- Nem tudom nekik megmondani.
Már ekkor nem kipirult arccal mondá, hanem egy

fénylő könycseppel a szemében.
- Milyen gyengeség 1 --'-- viszonzá a félj, de nem'

haraggal, nem szemrehányólag, sokkal inkább megha-
tottan, no de értem. Előre is tudhattam volna. Majd meg-
mondom nekik holnap én.

Eljött, el is múlt ez a holnap is, ekkor meg Eszter
kérdé a férjétől félénken:

- Hogy fogadták?
- Dehogy értem rá megmondani nekik, kedvesem!

felelt Péter úr nagy bodor füstfelleget borítva arca elé
kis makra pipájából - hiszen láthattad, mennyi aktát
hoztam még haza is a hivatalból! Annyi ott a dolog,
hogy se szere se siáma! Nem tudok hova lenni a
restanciáktól, ha még itthon is nem dolgozom 1 Majd
holnap!

Hogy esett, hogy nem: de a papa másnap még
nagyobb akta-csomaggal jött haza a hivatalból. Rette-
netes is valóban, mennyi a dolga néha az embernek!
Igazán, de igazán annyi, hogy azok az istenadta akták
még azt sem engedik meg az apának, hogy ezt a
néhány szót közölni tudja gyermekeivel:

Ösvény. II. évf. 16
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- Közeledik karácsonyestéje, de ti ne várjátok
különös örömmel. Ezer meg ezer hajlékban, kisebb
nagyobb fénynyel, az idén is megünnepJik ez estét
másoknál, boldogságtól sugárzó arccal bornlnak ott mín-
denütt egymás keblére; csak ti mondjatok le minden
édes reményről, mert, mi nem állítunk fel több kará-
csonyfát!

Oh, azok az akták, - hiszen csak azok ne vol-
nának!

Pedig bizony már nem is nagyon sok maradt hátra
ezekből a "holnapokból. " Karácsonyestéje közeledett.

Eljöttek azok a megelőző napok, édes titkolózás,
halk suttogás, és ártatlan elárulás napjai.

Mikor mindenki készül valami meglepetés szerzé-
sére, mindenki szentül megfogadja magában, hogy tit-
kát el nem árulja, nem még a néma falaknak sem,
mikor a fiókokat a közeledő léptek zajára hirtelen beta-
szítják; ajtót becsapják, zárják, készülő félben lévő
kézimunkát hátra lökik, letakarják, s ezért minden
óvatosság dacára, minden egyes lélek még is tudja
már, hogy a másiknak szeretete milyen meglepetést
tervez számára.

Az anya tudta meg most is legelőször, hogy a
család körében készül valami. De most úgy fájt neki
ez az értesülés, ami hajdan oly édes örömmel töltötte
el kebelét! Szegény jó gyermekek, még most sem tud-
ják, hogy az ő törekvésoket az idén már semmivel
sem fogják viszonozni! Még az öreg nagymama sem
maradt tétlen. Olyan serényen kötögetett, mintha élete
függene a munkától! Már az ö elgyengült szemei a
finomabb kézimunkát nem bírják. De a kötés, - azt
csak neki kell ereszteni, elmegy az magatól is. Tudta,
hogy valami nagy hasznot, ritka örömet éppen nem
szerez vele senkinek. No de legalább azt az egyet
mégis eléri vele, hogy ha minden unokájának megköt
két-három pár harisnyát: gondos, jó menyét valamire
csak megkíméli attól az istenadta sok stoppolástól,
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ami pedig minden nagy rnosás után rengeteg halommal
várakozik szegényre! Két öreg keze munkáját majd
oda lopja ő is a karácsonyfa alá, - s boldog lesz,
ha észreveszik, s talán egy kicsit még örülnek is neki.

A nagyobb két leány sem akart elmaradni a maga
szerény kis ajándékával. Az a hagyományos horgolt
házi sapka, meg az a hímzett papucs, ami az ilyen
korbéli leányos háznál talán minden karácsonyfa alatt
ott díszeleg: az volt az ő ajándékuk is a jó papa
számára. Igaz, hogy az idősebb több aranyfonalat szere-
tett volna alkalmazni, abból kellett volna horgolni a
leveles borduret, meg a bojtnak is aranyból kellett volna
lenni; de már arra nem telt; sebaj, szívesen veszi azt
a papa, ha egyszerű sodrott pamukból van is. A papucsra
sem telt egyéb a legegyszerűbb berlininél. De hogy
is telt volna, istenem, mikor a szegény jó kis leányok-
nak semmi egyéb költeni való összeg sem állt rendel-
kezésökre, mint az a kis kifli pénz, amit· amamától
tíz órára szoktak kapni hetenkint. Hetek, hónapok óta
nem költötték az adott célra, megvonták maguktól még
ezt is, csakhogy a papa számára valamit ők is tehes-
senek oda a karácsonyfa alá. S lám ez a takarékos-
ság milyen gazaggá teszi az embert! Még a mama
számára is jutott két kis rojtos asztalterítőoskére, amit
szépen kihimeztek ónémet mintára keresztöltések-
kel, s még a kidomborodó monogrammot is oda öltöt-
ték a közepére, veres szállal a B betilt, kékkel meg
az E-t. Testvérei jó példája a Pista gyerekre sem
maradt hatás nélkül. Az igaz, ö a kifli-pénzét nem tudta
megtakarítani. Nagyon áldott, jó egészségű legény volt
az istenadta, aki a pék kosárából tíz órák or mindíg
a legnagyobb süteményeket válogatta ki, még ha azok
voltak is a legbarnábbak. S ha nem akadt is több
egyszer-egyszer két krajcárjánál, a válogatás alkal-
mával mind a két szeme, amíg csak láthatta, mindíg
ott merengett azokon a legvastagabb három krajcáros
nagy kifliken. Három-négy napig ö is probát tett ezzel

16*
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a takarékossággal, hanem csak belebukott az áldozatba.
De azért ő se maradt a nénjei mögött. A gimnázium
első osztályában nagyon hadi lábon állt a latin gram-
matikával. Csak az isten őrízte, hogy az esztendő végén
egy igen szerény elégségessel tudott belőle kivergődni,
A fejéhez is verték aztán odahaza, de méltán, hogy
mennyi aggodalmat okoz szüleinek, akik annyit fárad-
nak, áldoznak érte s mégis olyan kevés örömük van
benne. Nagyon szívére vette. Föltette magában szentül:
ha egyebet nem tud is adni szüleinek karácsonyi aján-
dékul, legalább jobb bizonyítványt hoz haza az isko-
lából. Hiszen éppen karácsonynyal telik le sz első
harmad, akkor kapják ki az első értesítőt, ő majd ezt
teszi oda a karácsonyfa alá ajándékul. Ha csupa merő
egyes nem lesz is benne, de már ezt megfogadja a
csillagos egekre, hogy hármas sem lesz, még·a gram-
matikából sem! Nem is nyűttek el még ilyen rövid
idő alatt könyvet annyira, mint a Pista gyerek ezt a
latin grammatikat. Este, már jó későn, sokszor akko-
rákat bólintott mellette, hogy a buksi fejével majd
lelökte a petroleum lámpást, hanem azért mégis egyre
azt hajtotta: "amabo, amabis, amabit, szeretendek,
szeretendesz, szeretend. (1. Mintha annak a száraz könyv-
nek lapjaira is oda lett volna nyomtatva, amit a sze-
gény öntudatlanul érzett a szívében !

Az anya látta, hallotta, tapasztalta mindezt: es o
ne viszonozza gyermekeinek e hűségét semmivel?
Mikor még a kis Rózsa is egész délutánokon ott ül a
sarokban a nagymama mellett, s egy hegyetlen hímző-
tűvel kegyetlen nagy öltésekkel pipa-tüllőket szeg be
a papa számára azokkal a dirib-darab berlini pamú-
kokkal, amik a nénjétől megmaradtak? S mikor még
a Panni is, az az ügyetlen, de nem rossz szívű raga sz-
kodó, egyszerű cseléd, a piacról hazajövet egyszer egy
kis szürke papiros staniclit huz elő a kosárból, s félig
nevetve, félig sírva adja át asszonyának és arra kéri:
ne vegye rossz néven, ezt ő a kis Rózsikának hozta
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a karácsonyfára, annak a kedves jó kis leánynak, akit
ő olyan nagyon szeret, mert az mindent olyan nyájasan
szokott kérni tőle és mindent olyan szépen tud meg-
köszönni. Es milyen örömmel bontotta ki azt a kis
papircsomagot! Milyen diadallal mútatta oda a "nagy-
ságának" azt az egy pár darab cukorsüteményt, azt
a kis orratlan angyalkát, meg azt az egy kövér, csó-
kolózó galambot, meg azt, a míről egy puskalövésnyiről
meglehelett látni, hogy pudli-kutya, de a miről a Panni
szentül meg volt győződve, hogy - amint ő mondta
--- oroszleány .

Még ez is, még ez is a karácsonyfára hozta egy-
szerű kis ajándékát!

Hiába! . .. Ők nem állítnak fel több karácsonyfát!
Ez a novemberi elhatározás most még jobban fájt

szívének. Nem csak gyermekeiért, hanem férjeért is.
Valami csekélységgel őt is meg szokta lepni ezelőtt
minden karácsonykor. A piaci pénzből annyit, amennyit
még is csak megtakarított ezelőtt rendesen. Ha egyébre
nem telt is, legalább száz darab jobbacska szivarra.
Igen ám, de az utóbbi időben a férje még a szi varról is
lemondott. Úgy tapasztalta, hogy íráaközben fáj a
szemének a szivarfüst. Csakugyan úgy volt-e: isten a
megmondhatója. Annyi bizonyos, hogy szem dolgában
Bányai Péter nem cserélt votna még ma sem magával a
saskeselyűvel. De hát egyszerű pipadohánynyal cserélte
fel a szivarélvezetet. Azt mondta - a különben szen-
vedélyes dohányos - hogy az is nagyon jól ízlik.
Pedig majd leszedte a bőrt a nyelvéről; hanem annyi
szent, hogy olcsóbb volt sokkal, nagyon sokkal. S
ennek az áldott jó embernek, ki egész életét család-
jának szenteli, klubbokba nem jár, este mindíg oda-
haza van, gyermekei leckéjét sorban kihallgatja, csinálni
segíti, ennek semmi, semmi gyengébb figyelemmel se
mutassa ki a nő háláját, szeretetét ?

. Eszter elővette számadó kis könyvecskéjét. Asszo-
nyos írással, de egészen rendesen, hónapról-hónapra
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fel voltak írva ennek lapjain a napi kiadások, össze
nem summázta, de feljegyzett mindent az útolsó fillérig.
Most újra áttanulmányozta, pedig majdnem könyv nél-
kül tudta minden lapját. El kezdte rostálni. Kifli:
husz. No, ebből nem igen lehet elcsipni. Hanem talán
egyebekbő1. És kisütötte, hogy még szerényebb en , mégis
csak megtakarítható valami. Tegye, - vagy ne tegye?

Péter úr is napról-napra komolyabbá lett ezalatt.
Mindíg sűrűbben és mindíg mélyebben belemerült haza
hozott aktaiba. Hanem a tolla rendesen csak akkor
percegett, mikor a családtagok közül valamelyik ott
ekrendezett körülötte. De amikor maga maradt: mint-
egy önkénytelenül letette a tollat, baltenyerébe hajtá
és elgondolkozott. -

- Szegény jó feleségem! Szegény jó kis gyer-
mekeim! Szegény öreg édes anyám! Ki tudja, hányszor
ünnepli meg -- velünk - karácsony estéjét ? !

Nem tudom, ezek a kifejezések bennök szektak-e
lenni a hivatalos aktákban?

- Szegény .ló feleség! Hányszor szüksége lett
volna már egyre-másra a maga számára! Most a gyer-
mekeknek kellett valami, most meg egy istentelen
kontót kellett kifizetní : s az a jó asszony lemondott
szótalanul, békén, türelmesen a maga igényéről, ő még
várhat, - majd máskor; ha jobban telik.

A családtagok valamelyike lépett most be : s Péter úr
olyan serényen neki esett rögtön az aktáknak, mintha a hi-
vata! főnökének cipője nyikorgott volna a szebán keresztül.

... Az ünnep-este közeledett. Már csak két nap
volt hátra addig.

Péter úr megjött a szokott délesti órában. Eszter
nem volt honn. Azt mondták, elment valahová láto-
gatóba. A férj sorra csókolta gyermekeit, bele nézett
mélyen, szeretettől ragyogó szemeikbe, - aztán lám-
pát kért s dolgozóasztalához ült aktáihoz.

Künn az est egyre homályosabbá lett, - s fehér
apró csillagok gyanánt hullongott a --- hópehely.
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Jó egy negyed órája ülhetett már az asztal mel-
lett, s még csak a zsinegét se bontotta fel egyetlen
iratcsomagnak se.

Lánchordtát is! Ma egyáltalában nem megy a
munka! Eh ... ki a manó is robotolna örökké! ..
Elmegy, tesz egy sétát; hisz a mozgás szükséges az
egészség fenntartására. Milyen szép ez a téli est! A
fehér háztetők, a friss hóval tisztára behintett utcák!
Ritka látvány, - nem volna-e szabad élvezni '?

Elment. Mintegy akaratlanul is a Váci-ntcának
tartott. Rippel játék-kereskedése előtt két-három fényes
fogat is állt, a bakon medveprémes bundaban a pará-
dés kocsis, - melléje oda támasztva egy roppant nagy
zöld karácsonyfa. Az uraság bizonyára bent van a
boltban, boldog gyermekei számára válogat játékokat.
Könnyű neki, - gazdag!

Húsz-harminc lépéssel odább, lefelé, - a másik
oldalon a Küfferle boltja, - bocsánat: üzlete előtt,
ugyanez a kép, talán még fényesebb változatban.

- Eh! Tovább innen, -- nem szegény embernek
való!

A Haris bazár árú csarnokában ember hátán ember;
alig adnak utat az átkélőknek. A sűrű tömegen egy
szegényes öltözetű napszámos asszony törtet keresztül,
balkarján piros pozsgás kis baba, kínek kerek képét
rózsaszínűvé csipte a tél, jobbján nagyobbacska fiút
vezetve, aki a gyarmokszív egész melegévei ejti ki,
éppen Péter úr melletti elmentökben e szavakat:

- Köszönöm, jó mamám, közönöm! - Es csak-
úgy csattant, akkora csóket ejtett anyja kezére!

Péter urat szíven ütötte ez a gyermekhang. Oda
nézett a napszámos asszonyra. Balkezében egy kis zöld
fenyőágat vitt az egész - nem is egész súgár, lombos
teljes fácskát, csak egy kis oldalhajtást, valami letört
ágacskát - oh, de mégis zöld fenyőcske volt, de
mégis karácsonyfa! A kís fiú balkezével fogta anyja
jobbját, s magáéball pedig egy kis lovaskatonát tartott,
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abból a fajtából, amelyen a lovas feje elől is olyan
gömbölyű, mint hátul, s szeme, orra, szája csak egy-
egy fekete vonal, a lovának meg egy,kis fütyülő a farka.
Ennek már megjött a Jézuska 1 Es hogy örült neki!
Hogy csókolta majd az anyja kezét, majd a merev
lábú lovas-katonáját 1 Ennek is épp oly szép lesz ezzel
a karácsony-est valami József-városi pinceszobában,
mint a fényes fogatok tulajdonosainak az ő palotájukban.

Péter úr egyet fordult a sarkán s a sötétebb
városház terének tartott. Egész kis erdő állt ott zöld
fenyőfákból. S a mint a kis rögtönzött pagonyba ér-
kezett, a sok járó-kelő adó-vevő között megiut egy
nőalakot pillantott meg, de az úri asszony volt s egé-
szen egyedül. Meg-megállt, mintha szót akarna váltani
a fenyőfa-árussal, de megint tovább ment néhány lépés-
sel, bizonytalanul, határozatlanulla. Péter úr a nyomá-
ban, melléje került, s egyszer csak megszólítja a leg-
bensőbb érzelemtől remegő hangon:

- Eszterl
A nő visszafordult, hirtelen fölveté fátylát, s ki-

gyúlt arcán valami fényes gyöngycsepp gördult alá.
Elolvadt, cseppé vált hópehely lehetett.

Mikor aztán karácsonyestéje csakugyan elérkezett,
talán ugyanabban a pillanatban, melyben ezer meg ezer
más hajlékban: Bányai Péternél is csak megszélalt
megint a csengetyii, kitárult az ajtó, s a kisebbik szeba
asztalán szintén ott állt a zöld karácsonyfa, ott is égtek
fehér gyertyák, ott is ragyogott a piros öröm az arcukon!

ütt is úgy sikongtak a gyermekek, ott is úgy
hangzott a vidám kacaj, ott is úgy borultak egymásra
a szerető szívek és gyöngyöztek a boldogság ragyogó
könnyei.

Minden kéznek volt valami mutatni, minden ajknak
valami szólní, köszönni valója . . . Férj és feleség is
súgtak egymásnak valamit . . . Ki tudná eltaláini :
ugyan mi lehetett? Györy Vilmos hagyatékaból.



-----~~~---------------------

Balga szív.

Balga szív, ha búsan, mélán
Merengsz ifjúkorodon,
Mért nem fojtod el a vágyat,
Mely a multba visszavon?

Hisz a szép, a jó benne -- az
Álmodozás volt csupán,
S álmodozni, írn most is tudsz,
Életednek alkonyán.

Vonzóbb tán a kép, amelylyel
A jövendő csalogat,
Mint amelyben élve látjuk
A sírba szállt holtakat?

Útunkban ha széttekintve
Bájos vidék néz reánk,
Mindíg szebb az, merre tartunk,
Mint az, amit elhagyánk?

Vagy epeszt tán a merengés
Azon, mit a sír borít,
Azért húzod újra vissza
Az ifjúkor álmait?

ón hisz ifjú ábrándid is
Sóhajtozva kergetéd,
Vágyó, fájó epedésben
Részed mindig volt elég.

Édes álom, kínos álom
Itt is, ott is egyaránt ... --
Álmodozz hát ifjúságról,
De azt vissza ne kívánd!

Torkos László.



Dobsináról.

Luther-Társaságunk az idén, mint köztudomású,
Dobsinára tűzte ki évi közgyűlését, melyet azonban a
háború miatt jobb időkre halasztottak. E körülmény
nem másíthatja meg azon szándékunkat, hogy ez alka-
lomból táiékozásul ne közöljünk pár adatot e nagymultú
város multjából és jelenéből és bemutatunk egy képet is.
Aki ez árpádkori szász telep nevét hallja, elsősorban
jeges tündérpalotájára, hazánk egyik legérdekesebb ter-
mészeti ritkaságára és szépségére, a világhírű jégbar-
langra gondol. Vadregényes vidékének fensége feled-
hetetlen az előtt, aki egyszer látta; a sztracenai völgy
bája a Dunajecével kél versenyre; ezer ruéternél ma-
gasabbra emelkedő hegykoszorúja Erdélyre s a Vág
völgyére emlékeztet. Ásványvilága a selmeci mellett
páratlan a maga nemében. De nemcsak vidéke, népe
is méltó a figyelemre. Sajátos német nyelve, régi ház-
építő stílusa, öröklött sok jellemző szokása néprajzi
érdekességgé avatja Dobsinát a vele rokon alsó-szepes-
ségi mellett, amelynek egyénisége azonban nem fejlő-
dött oly felötlővé. E német nyelvjárás sajátságait s a
nép lelki összetételét Klein Samu nyug. polgári iskolai
igazgató buléner-versei és Pellivirisz S. cipészmester
(a dobsinai Hans Sachs) buléner elbeszélései őrzik és
tükrözik a "Dobsina és Vidéke" tárcáiban. (Klein költe-
ményeinek illusztrált kiadása még az év folyamán meg-
jelenik.) Ez ősrégi bányaváros régebbi történetével fog-
lalkozik Bartholomaeidesznek Notitía és Memorabiiia
című munkája; Hunfalvy János Gömör ·leírása, Hor-
nyánszky Beitraqe, a Vármegyék és városok monografia-
vállalata, Mikulik József Dobschau (városunk német
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neve, buléner nyelven Topscha) és Klein Samu Bulénia
círnű műveiben. Megemlékezik róla Sztehló Kornél is
,,240 év'' című családtörténeti munkájában, mivel
atyja, Sztehló András itt jó ideig lelkészkedett.

Dobsina népét a nyomozás eddig ismert adatai
szerint Árpád-kjrályaink bányaművelés vég-ett hívták be
a Fichtel- és Erchegység környékéről. Lindner E. és
Herrmann A. szerint a dobsinai nyelv középnémet és
közel-rokon az alsószepességi (Gölniczbánya, Remete,
Svedlér, Merény, Szomolnok, Stoósz és Mecenzéf)
"Gründner" nyelvjárással. De viszont sokban külön-
bözik is tőle az "e, o, u, ű és w" hangok sajátságos
használatában. Bár a város levéltára már IV. Béla
korából őriz eredeti okiratokat, a nyelvjárásnak Írott
emléke alig maradt. Abeköltözés évéül a közhit 1236-ot
tartja, bár már előbbi évekről is van okiratunk. 1417-ben
virágzó bányatelepnek ismerték; a dobsinai vasnak,
acélnak akkora híre volt, hogy Mátyás királyunk innen
fegyverezte fel híres fekete seregét. Legrégibb bányász-
címere 1559-ből és pecsételője 1585-ből való.

A török uralom és reformáció kora sok szenve-
dést hozott Dobsinára. 1553-ban elesett Fülek vára s
a török hordák szabadon portyázhattak egész Dob-
sináig, amelynek gazdagsága fölöttébb ingerelte zsák-
mányszomjukat. 1584 október 14. éjszakáján, mert a
város nem akarta az évi adót duplán fizetni, rátörtek
Dobsinára, kifosztottak s 350 lakosát vitték örökös
rabságra. E pusztulás történetét a város akkori lel-
késze, Pilcz Gáspár írta meg (a szerző életrajzával
bővítve Klesch Dániel adta ki latinul Wittenbergben,
utóbb németül és magyarul is megjelent). A törökök
után osztrák csapatok sarcolták a várost, bár 1605-ben
Basta, 1644-ben Götz, 1680-ban Srassoldó császári
hadvezérek bizonyára nagy összeg pénz fejében mene-
déklevelet adtak a lakosságnak. A gazdagság híre
egyre csábítja a rosszul fizetett császári zsoldos-hadat.

Dobsina jó korán csatlakozott a reformációhoz.
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Német nyelve, németországi összeköttetései, az iparos
és kereskedő polgárságnak nagyobb politikai súlyra
való törekvése egyengették előtte az utat. 1557 körtíl
már evang. lelkésze volt, szép fekvésü és műkincsek-
ben gazdag temploma huszita eredetű. Eddig 31 papja
volt Dobsinának s köztük oly nevekkel találkozunk;
mint Pákh Mihály, Sztehló András, Czékus István,
Linberger István, Máday Károly. Anyakönyvet 1626
óta vezet. Szabad vallásgyakorlatát csak 1. Lipót alatt
fenyegette veszedelem, amikor papját elűzték, de külön-
ben mindíg egyik vezéregyháza maradt a hazai evan-
gélikus világnak. 17 43-ban itt kötötték meg a tisza-
kerületi egyházak a híres dobsinai koaliciót (szerződést),
mely a felsőmagyarországi szabad kir. városi és tisza-
kerületi szuperintendencia egygyéolvadását szabályozta.
Ki váló érzéke volt mindig az iskolaügy iránt; egykori
híres gimnáziumából polgári iskola létesült, 1851 óta
van kisdedóvója. Mint a régi nagy patrónusok, évtize-
deken át neveltette legtehetségesebb fiait (állandóan
négyet) a rozsnyói gimnáziumban s az eperjesi kollé-
giumban. Országszerte találhatók Dobsina fiai a közélet
minden ágában, tovább plántálva. azt a szellemet, ami
szülővárosukat annyi évszázadon át fenntartotta.

A műveltségnek e szeretetét kiegészíti a hazafias
érzés. Dobsina minden szabadságharcunkban résztvett
és pedig óriási áldozatokkal. Támogatta Bethlent,
Thökölyit és bujdosó társait, de főkép II. Rákóczi
Ferencet. A török uralom után kezdődött a bányászat,
kohászat virágzásának s ezen a réven a város gazdago-
dásának is új korszaka. A város jövedeJmeinek két-
harmada Rákóczi hadipénztárába vándorolt. A fejede-
lem a Sajó és Gölnicz völgyében fegyverkovácsműhelye-
ket állíttatott, amelyeket az aczélgyártás nagy kárára
a szatmári békekötés után leromboltak. 1848-ban a
város kétezer forintot ajánlott fel, azonkívül amit
lakosai adakoztak. A dobsinai honvédek érdekes fel-
jegyzéseit a kassai múzeum őrzi. Rengeteg értéke pusz-
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tult el a városnak a Kossuth-bankók elértéktelenedése
miatt. E csapást nyomon követte a másik: 1855-ben
porig égett s a tűzvésznek áldozatul estek régi érde-
kes faházai. Mindezen áldozatokat s e veszteségek pót-
lását polgárságának rendkívüli szorgalma és takarékos-
sága teremtette elő. Nemesi család Dobsina törzslakossá-
gában ma sem akad több kettőnél, de azért jellemében
sok a magyar nemzeti vonás. Az a szívósság és bátor-
ság, amelylyel a város az Andrássy grófokkal szemben
jogait védte, a vármegyék ellenállására emlékeztet s a
lakosság viselete is magyaros. Virágzásának tetőpontját
a XIX. század 60-as és 70-es éveiben érte el; kobalt-
bányászatának dús jövedelméből felépítette 200,000
forintos díszes székházát, gazdagon felszerelte iskoláit
s emellett akkora vagyont gyűjtött, hogy ma sem fizet
Dobsinának egyetlen polgára sem községi, sem egy-
házi adót. Népessége is ekkor volt legsűrűbb : 6505
(1785-ben 3421 volt). Jelenleg a lakosság száma ha-
nyatlóban van; 1900-ban csak 5115 (2846 evangélikus),
1910 ben 5029 (2583 evang.) volt a lakosok száma.
A bányászat jövedelmezősége alászállt, a lakosságot az
életgond súlya s a keresetforrások hiánya kivándor-
lásra kényszerítette. Ha a tervezett poprádi vasúti össze-
köttetés megvalósul, akkor Dobsinára új szép jövő vár,
mert akkor erdei pótolni fogják az egyre csekélyebb
jelentőségű bányaművelést.

A dobsinai egyháznak sok érdekes műemléke van.
Elsősorban a templom, az oltár (1739-ből), a szcszék
és orgona, továbbá a huszita-korból való első kehely,
az 1585-iki kehely, amelyet a város bírája a török-
dúlás emlékére ajándékozott s melyet bányászjelvény
ékesít; az 1704-iki patena, az 1720-iki ostyatartó s
az 1728-ból való keresztelőkanna a város nagylelkű-
ségének emléke. A mult századi virágzás éveiben a
bányatársulatok (főleg a czembergi) sok ajándékkal hal-
mozták el az egyházat és templomot. De talán legtöbb
figyelemre tarthat számot az 1584-iki török dúlásra
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emlékeztető emléktábla, amelyet a város azóta több-
ször újíttatott. A latin- és németnyelvű felirat Pilcz
művéhez hasonlóan a török betörésben a büntető isteni
igazságszolgáltatás eszközét látja "a nép tudatlansága,
erkölcstelensége, a jóra való restsége, kevélysége, tette-
tése, dölyfe, gyönyörkeresése, haszonlesése, fásultsága,
nyakassága és konoksága miatt". Nyilvánvaló, hogy e
felírás a ritka mély önmegalázás keserű napjaiban
született. A latin distichon a történelmi adatokat tar-
talmazza. V égül ez az intés következik:

"Dobsina méltán tartsd eszedben mindenkor az
1584. évet és október 15-ét, amikor éjjel a török
porrá égetett, mindenedből kifosztott és bilincsre verve
hurcolta magával népedet, nőt, gyermeket, akiket föl-
neveltél, 350 lelket és azon fölül, akikre akadt.
Némelyeket megmentett Isten e gyötrelmes sorstól, akik
messze hámorokban, erdőkben és kohókban dolgoztak,
vagy a lőcsei vásáron jártak. A szegény rabokat sietve
hajtják Rimaszombat felé, ahol Isten haragj ábó 1 az
éjszakát templomba zárva töltötték, a melyet boldogabb
időkben nem látogattak. Ime igy bűnhődik az ember
restségéért, akik Istent és igéjét megvetették, azokat
kárhozat éri. Innen, mikép a marhaesordát, Fülekre
hajtották őket. A szépen felcicomázott ifjúsággal Szoli-
mán császárnak kedveskedtek, ahol is éltök végéig
maradtak. A többi rabot eladták idegen országba (33.
felnőtt férfi, 66 gyönge nő, 10 öreg asszony, kisebb-
nagyobb fiatalság mindkét nemből 243 lélek (összesen
352). Közülök csak néhányat lehetett kiváltani és
visszahozni; egyeseket hű szolgálatuk megmentett a
keserves rabigátóJ. A foglyok túlnyomó részéről semmi
hír nem érkezett többé. Isten fogadja őket megszaba-
dító, segítő kegyelmébe!"

Dobsina multjának e legszomorúbb emlékével fe-
jezzük be rövid ismertetésünket. Öttingen moralstatisz-
tikus szerint bizonyos fogyatkozások és vétkek ismét-
lődnek időnként a népek s így városok életében is,
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ami a bűn rettenetes hatalmáról tesz bizonyságot.
Városunk története gazdag kincsesbányája az okulás-
nak, de legyen szabad azon hitünket is kifejeznünk,
hogy a városoknak nemcsak bűnei ismétlődnek a nem-
zedékek rendje folyamán, hanem erényei is. És Dobsina
története erre is bőven szolgáltat példát.'

Dr. Szlávik Mátyás.

A képmelléklethez szükséges fényképlemezeket
Klein Samu dobsinai polgári iskolai tanár úr bocsátotta
rendelkezésünkre. Midőn ezért közönségünk nevében
hálás köszönetet mondunk, legyen szabad felhívnunk a
figyelmet sajtó alatt levő kötetére, mely Dobsinának
igazi lelkét tükrözi. Seerk.

1 Dobsina történetét német nyelven megírta Mikulik József. Kéz-
iratát a rozsnyói múzeum őrzi.
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Jézussal egy úton.

Kemény Lajos, Mohr Henrik, Szimonidesz Lajos, Szűts
Gábor, Wolf József egyházi beszédei. Hornyánszky Viktor
kiadása, 1913. Ára 5 korona.

Körülbelől másfél éve ily cimü könyv jelentkezett nem
csupán a szerkesztöségek és parókhiák, hanem minden vallásos
család ajtaján, bebocsátást, szíves fogadást kérve és remélve.
Az útegyengetőül előrebocsátott felhívásban néhány mondat
különös en kiváncsivá tett bennünket a könyvre. "A való élet
talaján állva, a modern tudomány és haladás által tört új
ösvényekre lépve s az új szellemtől körülvéve is a régi, de
soha el nem halványuló cél felé való törekvés szól minden
beszédből. A lélek és a szív nemes érzései jutnak bennök
kifejezésre s ezeket igyekeznek a hallgatókban és olvasókban
is felkölteni. A keresztyénség nagy eszményeit s vigasztaló,
világot átformáló igazságait hirdetik, melyek nem mulják
idejüket, hanem folyton megújulva s megfiatalodva csillapítják
a hitben minden kétségen diadalmaskodó bizonyosságot kereső
lelkek éhségét és szomjúságát. Azért ez a kötet nemcsak
azokhoz fordul, akik szakszerüen és hivatásuknál fogva foglal-
koznak a könyvpiac e nernű termékeivel, hanem különösen
azokhoz, akik csendes óráikban lelküket akarják megfüröszteni
a szeretet és az isteni kegyelem napsugarában, hogy megtisz-
tuljanak s hogy megerősödve járjanak Jézussal egy úton ...
az igazság, jóság és szeretet útján."

Magunk is azt valljuk, hogy az igehirdetés formájának
a változó idő izlése szerint változnia kell. Ma nem prédikál-
hatunk azon stílusban, ahogy századok előtt a közizlés szem-
mel tartásával akár legnagyobb szónokaink prédikáltak. Viszont
azonban nem feledhetjük, hogy az igazi szónoki egyéniségnek,
az eredeti szellemnek hatása' túlterj ed kora határain és csak
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ily eredeti szónoki tehetség és szellem teremthet új formát is.
Ily eredetiségnél a forma és tartalom elválhatatlan, mind a
kettő természetes virága a barázdahasító egyéniségnek. A fent.
idézett sorok azt a gondolatot keltették bennünk, hogy ez alkalom-
mal térjünk el az ismertetés és birálat megszokott formájától
s kérdjük meg azok véleményét, akiknek a könyv készült.
Ezért felkértünk egy theol. tanárt, aki azonban nem a gyakor-
lati theologia tanára, egy lelkészt, aki azonban nem tartozik
egyik szélső irányhoz sem, de mint a vallásos irodalom kiváló
munkása ismeretes, 'egy müvelt, vallásos lelkű úri nőt s két
szintén vallásos, de a haladás iránt érzékkel és fogékony-
sággal bíró világi embert. Az ö véleményoket közöljük itt
sorjában, azon megjegyzéssel, hogy minden egyes bíráló szer-
kesztöi utasítás nélkül kizárólag saját egyéni benyomásairól
ad számot.'

J.

Egy kötet prédikációval megint gazdagabbak lettünk.
E téren a termelés mennyiségét tekintve nem panaszkodhatunk.
Éppen azért kétszeresen helye van a szigorú kritikának. Nekem
azonban ezt a szigorúságot a jelen esetben különösen is sze-
retettel kell párosítanom, mert a beszédek szerzöi - egynek
kivételével - mind tanítványaim voltak.

Szerkesztőnk felkért: mondjak véleményt dolgozataikról.
Kissé merész vállalkozás. Nem vagyok a gyakorlati theológia
tanára, - nem vagyok gyakorlo lelkész sem. Azért alighanem
más szempontból mondok ítéletet, De - nekem úgy tetszik -
maga a szerkesztö is épp ezt várja tőlem. Felette örvendenék,
ha megsejtett óhajtásának teljesen eleget tehetnék - azon
benyomásoknak ismertetésével, amiket reám ezek a beszédek
gyakoroltak.

Az első benyomás az őszinte öröm érzése. Hogy is ne
örvendenék látva a kedves tanítványok közös szép munkál-
kodását. Hiszen nekünk tanároknak egyik legfőbb törekvésünk
volt, hogy drága egyházunknak irodalmi munkásokat is nevel-

1 A két utóbbi birálat folyóiratunk zártáig nem érkezett be, mert
a birálókra nagy munka terhet rótt a háború, Az ő véleményökre a követ-
kező évben kerül a sor.

Ösvény. II. évf. 17
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jünk. S e beszédgyűjtemény beszédes bizonysága annak, hogy
tanítványaink írni tudnak. Egyetlen dolgozat sincs benne,
amely el ne árúlná, hogy ügyes toll forgató írókkal van dol-
gunk, sőt különösen Szüts Gábor és Wolf József beszédei
szinte a szép próza magaslatára emelkednek. Színesek, mele-
gek, itt ott valósággal költöi szépségekkel ékesek.

Az egyházi beszéd azonban más követelményekkel is
tartozik számolni. A gyönyörködtetésnek itt csak abban az
esetben van értéke, ha a lelki építést szolgálja. A lelki építés
pedig lényegileg nem egyéb, mint evangéliumi hitben shit
által a keresztyén életben való nevelés, megerősítés.

Az egyházi beszédnél e szerint szükségkép az evangé-
liumi hit szempontja az egyedül irányadó. E nélkül a beszéd
csak beszéd s nem erő minden hívőnek üdvösségére.

A második benyomás, amit a beszédek reám gyakorol-
tak, hogy azok legtöbbjében az evangéliumi hit ereje vajmi
gyenge lüktetésű. Talán nem tévedek, ha ezt a szerzóknél
bizonyos célzatosságnak tudom be. Nekem úgy látszik, hogy
az én kedves tanítványaim beszédeikkel új csapást akartak
törni. Már maga a szerkezet, amibe azokat öltöztették, erre
vall. Nem mondják ugyan sehol, de lépten nyomon éreztetik,
hogy szakítani akarnak az antik, sablonos prédikációk mo-
dorával. Felvetnek egy gondolatot, igazságot, kitűznek egy
tételt és azt fejtegetik, alkalmazzák, de ez a gondolat, igazság
és tétel legtöbb esetben nemcsak az antik prédikációk sab-
lonjától, hanem - s ez már igen nagy baj - magától a
Bibliától is független. Igaz, hogy minden beszéd címe alatt,
ott a szentírási szöveg is, de csak mottóként. Maguk a be-
szédek azonban nem a szövegből indulnak ki, sőt egyáltalán
nincsenek is a szöveg keretébe illesztve, hanem bizony csak
úgy a levegőben lógnak.

Ezek a beszédek szövegmagyarázatot nem ismernek s
. éppen azért nem is biblikusok. Ha ezt csak forma szerint

mondhatnók el róluk, az még nem volna olyan nagy baj, de
nem azok tartalomra nézve sem. Kedves, eszméltető elmél-
kedések, okos értekezések. A keresztyén hit igazságainak
mélységeibe azonban nem igen hatolnak. Nem azt akarom
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ezzel mondani, hogy nincs bennük dogmatika, bár nagy
fogyatkozás bármely beszédnél már az is, ha legalább a hát-
térben nem tünik fel az a világnézet, amelynek talajából sar-
jadt, hanem hogy nincs bennük evangélium. Nem is lehet,
mert legtöbbje a szent szöveget, amint kitűzi, úgy nyomban
a faképnél is hagyja.

Jól eső kivételek e tekintetben főként aSzűts Gábor
beszédei, amelyek az evangéliumi hit közvetlenségével és
melegségével építőleg hatnak a szívekre. S jobbára áll ez a
Wolf József és Szimonidesz Lajos beszédeiról is.

Hát hiszen nagyon helyes, ha a prédikálás módjára is
alkalmazzuk a reformáció elvét: a fejlődés, haladás törvé-
nyét; de csak a módjára. E részben lehetünk, kell is, hogy
legyünk modernek. Hanem másfelől az is bizonyos, hogy más
alapot nem vethet senki a kivül, amely megvettetett s ki a
Jézus Krisztus, még pedig a megfeszített és feltámadott Úr!

Ezt a Krisztust és csak őt kell hirdetnünk a modern
embernek is rtodern formában.

Szerettem volna, ha ez igehirdetés modern formáját
megtalálták volna a mi ifjú barátaink. S még inkább szerettem
volna, ha az örök krisztusi igazságokat modern módon a
modern életviszonyokra, korunk egyéni és társadalmi álla-
potaira alkalmazrák volna. Mert ma azt a prédikátort várjuk,
aki a keresztyén hit világosságába tudja állítani a keresz-
tyéntelen kor összes mozgalmait, zűrzavaros irányzatait és
így biztos utat s irányt jelöl a tévelygő lelkeknek.

A szerzők közt vannak, akik a nagy feladatra hivatottak
s mert erről beszédeik meggyőztek, forró óhajtásom, hogy a
megkezdett úton a Bibliával kezükben és dolgozataikban
tovább haladjanak. Dr. Masznyik Endre.

II.

Nemcsak az eredmény, hanem maga a törekvés is lehet
egy munka értékmegállapítója. Vajudó korszakokban, világ-
nézetek csatázása, eszmék harca idején, a lélek új ideálokat
kerget s ugyanekkor a régi csiszolásával új művészi formát
formálgat magának. A tartalmi és formai átala:kulás súlyos

17*
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nehézségeket vet a tegnap és holnap mcsgyejen járók lelke
elé. Csak kevesen küzdik le az akadályt s még kevesebben
képesek összhangot és kapcsolatot teremteni a megszokott
mult s a megváltozott jövendő közt.

Kícsinyben ezek a szempontok adják meg a bírálat
fonalát a "Jézussal egy úton" c. prédikáci os kötetnél, mely
Kemény Lajos, Mohr Henrik, Szimonidesz Lajos, Szűts Gábor
és Wolf József különböző értékű egyházi beszédeit tartalmazza.
Ez a könyv a vallásosság es vallástalanság ütköző vonalán,
halottnak hirdetett, régi eszmények sírjain, azzal az ígérettel
indult útnak, hogy századunk modern emberének, kinek lel-
kébe új vonásokat, eddig ismeretlen igényeket jegyzett az
élet, akinek gondolkodásába a vallástól elidegenítő szellemet
oltott a természettudományegyoldalú túlzásain megizmosodott
modern életnézet, hirdesse az örök változatlan s mégis örökké
új lelki hatalmat: az isten igéjét.

A könyv öntudatosan dolgozik. Megkeresi azokat a kér-
déseket, melyek az ember mindennapi életét, meggyöződését,
életeszményét, benső hitét közelről érintik. Témái megvá-
lasztásában köriIltekintőés ügyes. Aki a világnézetek harcában
fegyvert, irányítást, megnyugvást keres, sok felvilágosító, helyes
gondolatot talál benne.

Mégis a könyv igazi ereje a szónoki beszéd külsö for-
májában, a nyelvezet szépségében, a kifejezések, képek s
egyéb költói formák ügyes alkalmazásában rejlik. Írói kedvük
akkor lendül neki a legszélesebb ívben, midón a történet
kiszinezéséról, a bibliai kép megrajzolásáról van szó. Ilyenkor
szépségre, erőre kap kezükben az acéltoll s az ember öröm-
mel fogadja a szines, ked ves részeket.

A munka Íróinak van időérzékük is. A beszédek rövidek,
nem élnek vissza az olvasó türelmévei s nem kockáztatják
terjengösségükkel az egész beszéd hatását.

De ennél a két pontnál kezdődik az irók gyöngéje is.
Az időérzék szép és szükséges dolog, de csak akkor, ha
önfegyelmezéssel jár s szigorú kritika biztosítja a beszéd
tulajdonképeni hivatását. Szép dolog a forma szépség is-
Lelkünk szívesen megpihen egy-egy leírás színgazdagságán,
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gyönyörködünk helyzet-elképzelö, kiszínező erej en, ele mindig
érezzük, hogy ez csak pihenés, hogy előtte és utána azoknak
a komoly fajsúlyú, életnevelő igazságoknak kell jönniök,
melyekhez erőt gyűjtünk, melyek után megpihenünk, melyek
nemcsak nemes gyönyörüséget szereznek, hanem belenyúlnak
világnézetünkbe, gyomlálnak, ültetnek, tombolnak, építenek s
végzik az életátalakítás nehéz niunkáját. A beszédek íróit
azonban éppen a valláserkölcsi igazságok kidolgozásánál
hagyja erejük cserben. Az üdvösség igazságainak megvilági-
tása, azok jelentőségének kidomborítása, az átalakulás útjának
kifejtése, az igazi gyakorlati alkalmazás rendesen csak váz-
latba verődik össze. Némileg szándékosság vezeti őket. Egyik
beszédben azt az elejtett gondolatot találjuk, hogy a prédi-
kációnak meg kell elégednie egy kérdés tisztázásával. Igen,
ez igaz, csak azután azt a kérdést ne odavetett ötlet, hanem
kllfejtett eszme szolgálja, ne ígéretet, hanem szilárd alapokon
nyugvó gondolatmenetet, meggyőződést sugárzó bizonyossá-
gokat keressen támaszul. Ezt határozott, tervszerű kifejtés
nélkül nem képzelhetjük el. De ezzel, - fájdalom, - sok-
szor adósaink maradnak a szerzők. Cöveket vernek, útjelző
táblát állítanak, de vajjon a többit rábizhatják-e azokra,
kiknek lelki vezetését magukra vállalták? Minden egyebet
nerh azért mondtak-e el, hogy a kimaradt legfontosabbat is
elmondhassák?

Jellemző, hogy a régi sablonos felosztást elvetik. 'l'alán
igazuk van, talán nincsen. De minden jó beszédben, ha
mindjárt kimondatlanul is, ott kell lennie egy láthatatlan
felosztásnak s a szavak mögött meg kell épülnie a logikai
tervszerűség acélvázának. Ahol ez hiányzik, ott az olvasó
nem érzi egy biztos logikáju vezető lelki befolyását. És mi
marad meg az ilyen beszédből? Zsongó szavak, színes képek,
néhány szép gondolat? De tegyenek próbát irónnal kezükben,
fehér papirlappal előttük, jegyezzék az elolvasott beszéd meg-
maradó gondolatait! . . .

Ezt az elmélyülést nemcsak az egyházi beszéd érdeke,
hanem egyetemes vallásos érdek is követeli, A vallásnak
egész emberekre van szüksége. Fél ember elég rója az élet
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országútját. A müveltek kezébe adott könyvnek is a vallás-
erkölcsi igazságokba való elmélyedéssel, a teljes, az igazi
keresztyénség feltárásával kell szolgálnia az emberek életét
és világnézetét.

Dacára ennek, a könyv Írói mégis megérdemelnek az
elismerés babérágaról egy levelet. 'I'örekvésük, mely nehéz
időben utat keres a műveltek szívéhez, magában véve elis-
merésreméltó. Nem kifogásolunk a könyvben sorokat, lapokat,
csak a megiratlanokat keressük, mert hiánynkat érezzük. De
a komoly gondolkodó így is sok szépet, jót, értékeset talál a
könyvben. Írói is kapnak jutalmat: egy-egy zajgó lélek
elcsöndesedését, kételkedő elme megnyugvását s hányt-vetett
élet- Istenhez fordulását. Én sem az első könyvért mondtam
el .a kifogást, hanem az utána következö másodikért.

Kapi Béla.
Ill.

Egy könyvnek a címe ez, mely öt fiatal lelkeszünk
egyházi beszédeit tartalmazza; s melyet azért adtak a kezem-
be, hogy elmondjam róla véleményemet.

Ki kell jelentenem, hogy ezt nem szívesen teszem. Mint
laikus tudományos szempontból, az eszemmel nem bíráihatom
meg. Szerintem a prédikáció a szívnek szól, érzelmeket kelt.
Ezek az érzelmek minden egyénnél mások; sőt egy és ugyan-
azon beszéd ugyanazon egyénnél különböző időben külön-
féleképen hathat.

Így magam is majdnem minden olvasásnál más gon-v
dolatokra jöttem. Szerintem az a pap, aki személyesen érint-
kezhet híveivel hétköznapon, úton, mezön, betegszobában,
tudja kit mi bánt, ki kit gyűlöl, mire büszke - fog hatni
hallgatóira egészen egyszerű beszédben, az életből vett pél-
dákkal, melyekkel megmagyarázza a biblia szövegét.

Mert a mi lelkészünknek mindig a biblia magyarázása
a célja, kath. pap ezt nem -is teheti, mert lépten-nyomon
beleütköznék a dogmákba.

Tudomány, költészet, képletes beszéd csak egy nagyon
kicsiny töredék nek imponál. Hiszen még anagyvárosokban
is kevés a tudományos templomba járó.
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Ilyen gondolkozással mentem neki a könyv olvasásának
s miután már majd egészen végigböngésztem, elmondok még
róla egyetmást ; csak az a kérésem: senki haragot érette
ellenem ne tápláljon.

Sajnos, vannak emberek, akik személyes sértésnek
veszik, ha nincs mindenki velök egy véleményen; ilyen hatás-
tól óvjon Ég.

Minden beszédhez ki kellett először keresnem a bibliai
szöveget, amelynek magyarázatát adja, mert sok beszédnél
erre rá nem tudtam jönni, mert még csak egyszer sincs
benne elismételve, Helyes ez?

Tetszett mindjárt az újévi beszéd. A bevezetés eleje a
félig nyitott ajtóról, melyen a gyermek kikívánkozik, igen
ügyes, csak aztán már túlhosszúra nyúlik.

Ezt is sok helyen találtam, hosszú, poétikus bevezetés.
Én nem szeretek csak levessei jóllakni, még ha húsleves is.

A beszéd tartalma is jó, szét van osztva részekre, tehát
könnyen megtaláljuk a fonalat benne s ügyesen van kifejtve,
hogy miért nem teljesítheti a Mindenható minden kérésünket.

Az év első vasárnapján. Bevezetés 2. oldal, s messze
elkalandozik. A tartalom igen jó, az élettel foglalkozik, intés
a jóra, szeretetre. Ki mint vet, úgy arat.

Örömmel és élvezettel olvastam el a 4-ik beszédet, mely
vízkeresztutáni vasárnapon tartatott. Boldogok a tisztaszívűek.
Gyermeki istentisztelethez készült s szépen simul a gyermek
eszéhez. Tanulság: »Tanuljatok imádkozni."

Az igazgyö·ngy. A bevezetés igen ügyesen kérdés-fele-
letekből áll. Az leköti a hallgatók figyelmét, a kérdésre már
előre igyekeznek goudolatban megfelelni.

Eszembe jut a régi keresztyének istentisztelete, ahol a
felolvasott szentírás magyarázásának megvitatásába mindenkí
beleszólhatott.

Az is jó, hogy életből vett példákkal magyaráz. Ez
érthető meg legkönnyebben.

Igazgyöngy anyának a gyermeke, tudomány, müvészet,
nemes érzések stb.
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Feltűnt benne, hogy Jézus tanítását a szónok nem az
eredeti szöveggel, hanem saját szavaival mondja el.

Nekem ez nem tetszik, úgy érzem, mintha Arany verseit
idéznék nekem prózában. Arra a gondolatra kell jönnöm,
hogy az illető nem tudja betéve azt a verset, vagyabibliát.

Sok gyönyörűséget szerzett nekem egy konfirmációi
beszéd: "Légy hü mindhalálig." Éreztem olvasásánál, hogy
a gyermekek magukkal vitték haza a szép intést: "Légy hű 1"
szüleídhez, tanítódhoz, egyházadhoz, hazádhoz. Istenedhez.

A beszéd a 224-ik oldalon: "Van Isten népének szom-
batja." Szépen levezeti az elfáradt ember pihenéséből -- az
örök pihenés boldog érzetére a hallgatókat.

Különösen ügyesen találja el a beszéd egyik részében
az író, hogyan kell a nép nyelvén szólani.

A "becsület" tárgyalása kevésbbé tetszik. Ez olyan elvont
fogalom, hogy magyarázásánál nem mellőzhetjük a szemléltető
oktatást - az életből vett példákat.

Nagyon megfelel az én ízlésemnek, illetve érzésemnek
a beszéd a 44-ik oldalon. "Jézus a Gethsemáni kertben."

Rövid bibliaismétlés, az újtestamentom fő mozzanatai úgy
elmondva, hogy megszeretjük az Úr Jézust e beszéd fonalán.

Nem tudtam azonban eléggé csodálkozni, hogy miért
kell éppen tanévmegnyító beszéd alapjául venni Hágár elűzetését.

Igaz, a kíssé erőszakosan levezetett tanulság jó : "A
gyermek bizalommal engedje át magát az anyai vezetésnek.
Az anya ne csak kenyeret és vizestömlőt adjon gyermekének
az élet útjára, hanem lássa el hittel; tanítsa meg imádkozni.

De a bekezdés úgy indul, hogy bizony-bizony félelemmel
lestem, milyen szociális tant kell itt a gyermekeknek meg-
tanulni Hágár elüzetéséböl.
. Véleményt kértek tőlem, hát csak elmondtam egy pár
futó gondolatomat. Van benne még sok szép dolog, amit
érdemes elolvasni. Így: "Isten mindenütt." "Szeretet és szen-
védés." ,jAz örömforrása,"

Röviden csak még ennyit: a "Jézussal egy úton" Írói
derék, szorgalmas emberek, beszédeikben ideálisan gondolko-
zók, de nem járnak elégszel' a földön, a hétköznapi életben.

-
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Fiatalok még ők is, élettapasztalataik is.
Niebergallnál olvastam nagy örömmel, mert a magam

gondolatait találtam benne szépen kifejezve: "Dann sagt man
am besten als junger Mensch : So sagt Jesus und so Paulus
und so Johannes. "

Vallásunl alapja a szentírás. Minél többet kellene belőle
könyv nélkül tudnunk, hogy az élet küzdelmeiben, amikor
olyan nagyon kétségbe tudunk esni, eszünkbe jusson egy-egy
éppen ránk illő mondás vigasztalásuL

Ki veszi manapság az iskolai évek után a bibliát tanulás
céljából a kezébe?

Tanítson meg azért erre a templom. Bibliai idézeteket
szeretnék hallani a szentbeszédekben annyiszor ismételve ma-
gyarázás közben és hangsúlyozva, hogy hazavigyük magunk-
kal; s hogy kisérje cselekedeteinket gondolatainkban mint
titkos jóltevőnk az egész héten áto Pld.:

"Ha angyaloknak nyelvén szólnék is,
a szeretet pedig nincsen én bennem,
ollyá lettem, mint a Zengő érc és a pengő
cimbalom".

Dr. Králik Lajosné.

Új könyvek.

A nagykárolyi gróf Károlyi család leszármazása
címen gyönyörű díszmű került ki a sajtó alól a mult tavaszón
s csak azért nem keltett nagyobb figyelmet, mert a háború,
a jövő kérdése, foglalta le nemzetünk minden percét és ideg-
szálát. Mi azonban kötelességünknek tartjuk e munka fölem-
lítését, mely a Károlyi-családról szól, arról a fóúri családról,
mely kezdettől fogva katholikus volt, de egyúttal a vallási és
lelkiismereti szabadság törhetetlen védője. A család erős nem-
zeti jelentőségéről, igazi hazafias lelkéről ez alkalommal ne szól-
junk azon az egycn kívül, hogy éppen irodalmunk legnemzetiet-
lenebb kerszakában magyar írók akadtak a családból, magyar
sajtóműhelyt tartottak fenn s így együttes buzgalommal
szolgálta a család a magyarság és európai műveltségj ügyét.
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Bennünket főleg az érdekel, hogy a XVIII. században, a ma-
gyar protestantismus jobbágy korában egy Károlyi Sándor,
Károlyi Ferenc, Károlyi Antal protestáns jobbágyaikat védel-
mökbe vették a türelmetlen főpapsággal szemben. Nyiregy-
háza megmaradása az ö érdemök, mert az egri püspök ki-
akarta irtani az »eretnekség e növekvő plántáját." A hódme-
zővásárhelyi prot. papoknak még nyugdíjat is biztosítottak,
mint Szeremlei elbeszéli. E néhány adat elegendő annak igazo-
fására, hogy e könyvben ne pusztán családtörténeti kiadványt
lássunk, hanem egyúttal egyházunk történelmének egyik érde-
kes és tiszteletreméltó emlékét is. A könyv szövegét ismert
nevű histórikusunk, Eble Gábor írta, a kinek e műve .méltán
sorakozik többi, nagy értékü történelmi műve mellé. Éble tör-
ténetírói kiválósága abban nyilvánul, hogy a családi történetet
kultúrtörténetté tudja kiszélesiteni s ezen a réven általánosabb
érdekűvé teszi. Az illusztrációk, valamint az egész kiállítás
méltó bizonyságot tesz a Franklin-Társulat nyomdájának
kiváló izléséröl.

Háborús imádságos könyvek. A háború kezdete óta
megjelent alkalmi imádságos könyveket egyik közeli számunk-
ban teszszük birálat tárgyává. Most csak felsorolásukra szorít-
kozunk. A következő művekről van tudomásunk: Stráner
Vilmos: Lelki Fegyver, Majba Vilmos: Harctéri Imakönyv,
Kovács Andor: Béke a harcban, Raffay Sándor: Az én ima-
könyvem. Ezenfelül Kapi Béla: Erős vár a mi Istenünk cimű
vigasztaló könyvecskéje érdemel figyelmet a magyar termékek
közül. Valószínű, hogy a sorozat még folytatódni fog.

A Protestáns Árvaházi Képes Naptár 41-ik évfo-
lyama ismét megjelent Szabolcska Mihály és Raffay Sándor
szerkesztésében. Az ~árvaházra vonatkozó részt P.Horváth
Zoltán szerkesztette. Számos kép díszíti. Ez az egyetlen pro-
testáns naptár, amelynek jövedelme jótékony célt szolgál s
már ezért méltó a pártol~sra.· Hornyánszky Viktor adta ki.
Ára 60 fillér.

,



A Luther-Társaság közgyűlése.

A Luther-Társaság Dobsinára aug. havára hirdetett köz-
gyűlését a háború miatt nem tarthatta meg. Mivel azonban a
háború a Luther-Társaság 1915. évi költségelóirányzatát a
kerületi segélyek megszüntetése miatt jelentékenyen módosí-
totta s az alapszabályok a költségvetés megállapítását hatá-
rozottan a közgyűlésnek tartják fenn, az elnökség a Luther-
Társaság közgyiHését október 8-ára Budapestre összehívta.
A közgyűlés várakozáson felül népes volt s igazolta azokat,
akiknek véleménye szerint az évi közgyűléseket mindig Buda-
pesten kell tartani, mert egyrészt ez biztosítja az ügyek tár-
gyalásának a legnagyobb nyilvánosságot, másrészt ez óvja
meg legbiztosabban a társaság szellemi munkairányának
állandóságát az alkalmilag összeverődött többségek gyakran
ötletszerűen nyilvánuló befolyásától. Viszont azonban köteles-
sége lenne a Társaságnak, főkép az irodalmi szakosztálynak,
hogy minél több vallásos ünnepet rendezzen a vidéki gyüle-
kezetekben az evangélikus szellem élesztése végett, míg a

, tulajdonképi közigazgatás a budapesti évi közgyűlés hivatása
maradna.

A közgyülés hű képe volt hazánk háborús hangulatának.
Osztroluczky Miklós elnök rövid, tartalmas, de a közviszonyo-
kat tükröző megnyitója előre kijelölte a tárgyalás medrét.
Nézetünk szerint a határozatok megfeleltek aközszükségnek,
a közvárakozásnak. Elsősorban a megapadt fedezetnek meg-
felelően leszállította a szükséglet egyes tételeit, így az Ösvény
költségvetéséből 1915-re törölte a képeket s a szükséglet
végösszegét 4800 Imr. helyett 4000 koronában állapította
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meg. A Belmisszió folyóiratot, amely az egyetemes egyház
megbízásából és segélyének feltételével indult meg, azon ala-
pon, hogy az egyetemes segély folyósíttatni fog, a jövő évben
is kiadja a társaság, de terjedelmét 1/3-részszel leszállítja.
A tagok évi illetményéül egyedül az Ösvény szolgál. Mivel a
társaság, mint vallásos irodalmi társulat, szintén részt akar
venni a háborúokozta sebek gyógyításában, a változó kiad-
ványokra szánt összeget segélyül szavazta meg. Stráner Vil-
mos "Lelki Fegyver" cimű imádságos könyvének magyar,
német és tótnyelvű kiadására, továbbá megbízta Kapi Bélát,
hogy írjon egy vígasztaló shiterősítő könyvecskét a táma-
szukat vesztett családok lelki bátorítására. Végül megbízta
Majba Vilmos főtitkárt, hogy a Belmisszió következő számai-
ban közöljön különböző alkalmakra szóló templomi imádsá-
gokat s ilyen módori könnyítse e nehéz időkben a lelkészek
munkáját. (Azóta mind megtörtént.)

A közgyűlés egyéb határozatairól az illető tárgyak
során alkalmilag fogunk megemlékezni (Magyar Biblia-társa-
ság, Luther-nyomda etc.). Pár megjegyzéssel azonban tarto-
zunk azoknak, akik a közgyűlés alkalmából a Luther-Társa-
ság munkáját bírálatban részesítették. Minden bírálat, mely
az ügy szeretetéből fakad, méltó ana, hogy meghallgassuk,
tartaImát megvitassuk; felvilágosítással tartozunk még akkor
is, ha tévedés foglaltatnék benne. Kivételt csak olyan eset
képezhet, mint SchoItz Ödön esperes levele, amely felett,
miután tartalmának alaptalansága kiderült, a közgyűlés meg-
érdemelt napirendre tért.

A bíráló megjegyzések egy része azt hangoztatta, hogy
a Luther-Társaság e nehéz időkben nem tette meg köteles-
ségét s egész anyagi erejét a háborús cél előmozdítására,
terhei enyhítésére kellett volna fordítania. E felfogás alapjá-
ban hibás, mert egy állandó, évtizedes munkaprogrammot
szolgáló társaság, amint nem zárkózbatik el a nemzet életé-
nek nagy eseményeitöl, azonképen nem is szentelhetimágát
kizárólag azok szolgálatára. Mi lenne magából a nemzeti
közéletböl, ha az állam kizárólag csak a háborúra gondolna
s egyéb közszükségleteket elhanyagolna, p. o. megvonna az
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iskolák, gazdasági intézmények fenntartására szolgáló fede-
zetet? Ki nem utalná a kongruát? Nem joggal szólalnánk-e
fel ilyen szűkkeblűség ellen? Ha valamely organizmusnak
egy része meg van támadva, ennek gyógyítása kedvéért
szabad-o feláldozni a szervezet egyéb részeit? Ha a szív
beteg, ne törődjünk a tüdővel, az anyagcsere rendjével, a
táplálkozással ? Ha követnénk a tanácsot, esetleg az egész
szervezet felbomlása következnék be. Az igazi hadviselés
médjához és feltételeihez hozzátartozik, hogy a nemzet éle-
tének minden szerve zavartalanul folytassa rendes müködését,
mert a nemzeti vérkeringés szabályossága az egészség jele
s a hadviselés sikerének záloga. Nem tartanánk szerenesés
gondolatnak, ha minden lelkészünk elhagyná gyülekezetét a
csatatér kedvéért, pedig ha a Luther- Társaságtói szabad
ilyesmit kívánni, akkor szabad a lelkészi kartói is. De ki
gondozná akkor a gyülekezetet, az iskolát, épp akkor, ami-
dőn legnagyobb tér nyílik a lelkipásztori gondviselésre? Azt
hiszem a Luther-Társaság helyesen határozott, amidőn anyagi
ereje egy részét az állandó szükségletek kielégítésére, folyó-
iratok kiadására fordítja, a másik részt pedig a helyzet
kívánta időleges szükség orvoslására szenteli. Egyébként
folyóirataink minden számában vannak a háborúra vonatkozó
csikkek, imádságok. S talán méltánytalan is volna, ha épp
azokról feledkeznek meg társaságunk, akiknek áldozatkész-
ségéből fenntartó erejét meríti.

Épp olyalaptalan és elhamarkodott az a megjegyzés,
hogy társaságunk e nehéz időben nem teljesítette kötelessé-
gét, elkésett stb. Valljuk meg, a háború készületlenül találta
nemzetünk s egyházunk közvéleményét. Egy irodalmi társa-
ság szervezete, közigazgatása békés időkben is lassu, nehéz-
kes; még inkább érezhető olyankor, amidőn a háború a ren-
des forgalmat megbénít ja. Egyházunk s így társaságunk
szelleme demokratikus; igazgatásának alkotmányosságán az
elnökség szigorúan őrködik. A tagok joggal megkívánják,
hogy a munkaprogrammhoz hozzászólhassanak s ez a joguk
még a háború alatt is tiszteletben tartassék. ~ár ez a körül-
mény felmenti társaságunkat a vád terhe alól. A Szen István-
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Társulat kedvezőbb helyzetben van. Gazdag pártfogóin ak
adományai Iehetövé teszik egyes művek soronkivüli, gyors
iramú kiadását. Ebben mi nem követhetjük őket s így
történt, hogyamagánvállalkozás megelőzte a Luther-Társa-
ságot, a Lelki Fegyver megjelent. Irodalmi társaságok rend-
szerint nem azért alakulnak, hogyamagánvállalkozást a
versenyben legyőzzék, hanem hogy az irodalomnak inkább
azon ágait karolják fel és műveljék, amelyek nagyon
szükségesek, életérdekbe vágok, de csekély jövedelmező-
ségök vagy jövedelmet egyáltalán nem igérő voltuk miatt a
magán vállalkozás kedvét nem ingerlik. Társaságunk is így
fogta fel feladatát, amidőn oly művek kiadására vállalkozott,
amelyek nélküle tán soha meg nem jelenhettek volna
(Magyar Luther). Kétségtelen, hogy a Luther - Társa-
ságnak joga lett volna Stráner könyve után is kiadni
egy imádságos könyvet, de a közgyűlés célszerűbbnek
látta, nogy a meglevő kész munkát' segélyezze, mint egy
újnak megírására megbízást adj (i)l1, annak megjelenésére
hetekig várjon s inkább lemondott a cél kedvéért a
várható anyagi jövedelemról. Azt hiszszük, ezt nem lehet
gáncsolni.

A megjegyzések másik része kifogásolta a Luther-Tár-
saság Írói díjainak magasságát (ívenkint l1'aximum~;50 kor.,
tudományos munkáért 60 korona). Megjegyezzük, hogy tár-
saságunk e tekintetben nagyon hátul áll a magyar vállalatok
közt, mert tudományos cikkekért nálunk 80-120 korona
ívenként a rendes díjazás, úgy hogy íróink jó része áldoza-
tot hoz, amidőn munkáját a mí nevünk alatt és nem máshol
jelenteti meg. Régen olvastunk elfogultabb, szűkebb látókörű
megjegyzést; soraiból elemi erővel tör ki a materialista gon-
dolkodás, a szellemi munka lekicsinylése. Szinte azt a
benyomást kelti, hogy e megjegyzés egy hirtelen meggazda-
godott, a szelvénymetélésben kiváló, de egyéb érdemnek
nagy híjával bíró hitrokon lelkében született. Miért nem emel-
nek kifogást a szedő, tördelő, expeditor, postás díjazása
ellen ? Vagy a gondolat, a formába öntött érzés olcsóbb por-
téka? Egy kis összehasonlítás nem árt. Az ügyvéd egy öt-
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nyolc sornyi blankettaszerü levélért, amelyhez nagyobb értelmi
tevékenységre nem volt szüksége, felszámít 4-8 koronát
- egy telefonbeszélgetésért 10 koronát s ugyanakkor egy
irodalmi műért, amit szerzője hosszas tanulmány, gondolko-
dás termékeként tesz közzé, amitől megkívánjuk a müvészí
formára való törekvést, fizetünk 80 fillért. Hol itt az igazsá-
gos arány? Egy lelkész a temetésen leolvas az ágendából egy
lapnyi imádságot s jár érte stóla fejében 3-4-5 korona is; ha
ugyanaz a lelkész tanulmányt ir, amelyhez könyveket szerzett,
amelybe beleöntötte lelkét, egyéniségét, amit talán szíve vérével
írt egy átvirrasztott nehéz éjszakán, jó szerencsével, ugyanakkora
terjedelmet véve, kaphat 3 koronát. Valóban, nagyon különös
dolog ily viszonyok mellett az írói díjak magasságát emlegetni!

Azonban nálunk e kérdésnek nagyobb jelentősége van.
Németország irodalmi viszonyai szerencsésebbek. Gazdag
könyvtárai vannak mindenfelé s kiki könnyen kielégítheti
tudományos lelki szomját. Ezenkívül a lelkészek nagyobb
javadalma lehetővé teszi mindenkinek egy tudományos kedv-
teléseit kielégitő magánkönyvtár megszerzését. A mi viszo-
nyaink, fájdalom, a szegénységet mutatják. Hivatali javadal-
mából a lelkész nem igen szerezhet könyveket, ha magán-
vagyona nincsen. Theologiai könyvtáraink csak a főiskolák
mellett vannak; a könyvek kikölesönzése nehézkes és néha
rendkivüli nehézségekbe ütközik. A legtöbb lelkész úgy segít
magán, hogy irodalmi működése csekély díját fordítja új
könyvek beszerzésére, tehát iinműveléee folytatására. Vajjon
egyházunk érdeke megkívánja-e e forrás eltömését? Vagy
lelkészi karunk nélkülözheti a tudományos önművelést és
kizárólag gyakorlati munkásságot követeljünk tőle? A gya-
korlati munkásság sivatagba ültetett fa, ha nem öntözzük
folyton a tudományos foglalkozás üdítő vizével. E nélkül kora
száradás emészti meg. Nagyon örülök, hogy e felfogásunknak
igazat ad Szimonidesz Lajos szerkesztótársunk egy pár év
előtti levele, amelyben a tudományos munka írói díjának alsó
határául azt az összeget jelöli meg, amennyi a tudományos
cikk megírásához szükséges könyvek beszerzésére elegendő.
Sajnos, még messze vagyunk tőle.
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Még egy utolsó szót a nyomda drágaságáról. Vidéki város-
ban élek és mégis a fővárosi Hornyánszky-cégnél dolgoztatok
évek hosszú sora óta, mert ugyanazon minőség és feltételek
mellett legelőnyösebbnek találtam. Ugyanez a tapasztalásom
volt az "Ösvény" megindításakor is. Mert az árajánlatokat
nem szabad magukban, elszigetelten tekinteni; szóba jő a betű,
papír, kiállítás, ízlés s még ezen kívül még sok előny, amit
pénzértékben nem fejezhetünk ki s aminek csak akkor jutunk
fölismerésére, ha egyszer bírtuk, de azután elvesztettük. Itt
is szolgálhatok példával. Az eperjesi Kosch-nyomda állította
ki az Apológiát kifogástalan szépséggel. Ám ha a Hornyánszky-
féle nyomással összehasonlít juk, azt találjuk, hogy az eper-
jesi szedés két ívvel többet adott ki a budapesti szedésnél ;
e két i:v írói díjjal együtt körülbelül 300· korona túlkiadást
jqlentett a Luther-társaságnak (noha az ív egységára alacso-
nyabb volt pár koronával). Folytathatnám az összehasonlítást,
de terünk nem engedi. Kiki meggyőződhetik, ha próbát tesz.

Azt hisszük, e 'sorainkkal sikerült sok félreértést elosz-
latnunk. A bírálatot a jövőre is kérjük, nem csupán a sajtó-
ban, hanem magában a Luther-Társaságban is, aminek leg-
egyszerűbb megoldása az volna, ha R. M. és Sz. L. urak be-
lépnek a társaság tagjai közé ..

,



GYURÁTZFERENC: A hit oltára. (171/2 -13 cm.)
Vászonkötés kehelynyomással . . . . . . .
Vászonkötés kehelynyomással, aranymetszéssei,

tokban. . . . . . -.
Börkötések 6 koronátói 19 koronáig.

GYURÁTZFERENC: Lelki vezér. (l41i"-1O cm.)
Vászonkö~s, vaknyomással . . . . . .
Vászonkötes, aranymetszéssei, tokban. . .
Bőrkötés, aranymetszéssei, tokban .
Finomabb bőrkötések 25 koronáig.

SÁNTHAKÁROLY:Buzgóság könyve. (143/4-11 cm.)
Vászonkötésben, kehelynyomással . , , 2.-
Vászonkötésben, aranymetszéssei, tokban, . , , 3.20
Bőrkötésben, aranymetszéssei, tokban. . .. 6.-
Finom, párnázott bőrkötés, aranymetszéssei . _. . 8,-

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

tokban. . . . .. ..... 5.- .
Chagrinbörkötés, aranymetszéssei, tokban 8.-
Párnázott borjúbőrkötés, aranymetszésseI., tokban. 10.-

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

Kék vászonkötés ben . . . . . . . .
Fehér vászonkötésben, piros metszéssei, arany-

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

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

Imakönyvek :
2.-

3.-

1.50
3.-
0.-

·2.-

3.-
6.-

1.-

Kaphatók

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

)



Felhívás és kérelem.
Vitális Gyula breznó bányai esperes egy az Őrállóban

közzétett lelkes felhívásban felhívta úgy vagyonosabb egyház-
tagjainkat, mint a gyülekezeteket, hogy pénzbeli adományok-
kal támogassák a Luther-Társaságot, hogy az minél .széle- ~
sebb körben hitépítő és vígasztaló iratokat es műveket ingyen
terjeszthessen. E felhívásra adományokat küldtek : Osztroluczky
Miklós, a Luther-Társaság elnöke 100 koronát, a tót-pelsöczi
egyház 10 koronát, dr. Lauringer Jánosné Kőszeg 6 koronát.
Amidőn az adományokért ezúton köszönetet mondunk, ismételve
kérjük lelkésztestvéreinket, szíveskedjenek odahatni, hogy a fenti
célra minél több adomány befolyjon, mert az ingyen imakönyv-
készletek fogyófélben vannak.

r LELKIFEOYVERT
A KATONÁKNAK!

~ o

Megrendelések intézendök:

BRIT ÉS KÜlFÖlDI
BIBliATÁRSULAT

BUDAPEST, IV., DEÁK-TÉR 4. SZ.

Mindenki tudja, mily fontos
az, hogy a katonának nehéz,
küzdelmes időkben módjá-
ban legyen Isten igéj ébő 1
erőt, bátorítást, vigasztalást
meríteni. A Brit és Külföldi
Bibliatársulat rnindazoknak,
kik Szentírásokat ingyen a
katonák közt terjeszteni óhaj-
tanak, féláron engedi át azo-
kat. Tehát Újtestamentomok
30 fillér helyett csak 15
fillér és egyes evangyelio-
mok vagy a zsoltár hat fil-
lér helvett csak három fillér. J


