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Kerelem a Luther-Társaság tagjaihoz.
Az Ösvény jelen számához befízetési lapokat mellékeltünk a
Luther-Társaság
rendes és pártoló tagjai számára. Kérjük tisztelt tagtársainkat, szíveskedjenek az esetleges tagdíjhátralékot, valamint az 1915. évi tagdíjat ebefizetési lap felhasználásával
minél
előbb beküldeni. Társaságunk e nehéz időkben csak úgy felelhet
meg hivatásának, ha tagjai a szükséges anyagi erőt rendelkezésére
bocsátják.
Budapest, 1915 július hó 1-én.

Majba Vilmos,
budapesti evang. lelkész,
a Luther-Társaság főtitkára.

Az Ösvény o!vasóihoz.
Az Ösvény idei évfolyamát kettős számmal nyitjuk meg, hogy
ezen a réven némi megtakarítást
érjünk el, mivel az idei éven
800· koronával kevesebb összeg áll rendelkezésünkre. Ugyanezen
okból marad el a megazokott képmelléklet is. Viszont olvasóink
. kedvében akartunk járni azzal, hogy e füzet tartalma majdnem
teljesen a háborúról
s -vele kapcsolatos tárgyakról szól. Reméljük, hogy olvasóink e figyelmet jó néven veszik. Folyóiratunk 3-4.
száma előreláthatólag ismét együtt, október hóban jelenik meg, még
a közgyűlés előtt.
Tisztelettel
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két

A XXXIII. zsoltár.
Szent örömre gyúljatok hívők,
Ha Istenről szól az ének.
Csak repesve dicsérhetik őt,
Akik igazságban élnek.
Vigan hát a dalra,
Mely őt magasztalja
S pendüljön a húr,
Csengjen minden össze
S zöngje messze, messze,
Mily dicső az Ur!
Nossza, vigan énekeljetek
Gyönyörű új verset Róla!
S adja hozzá a dicséretet
Sok-sok hangszer szépen szólva.
Mert O az igazság
S az állhatatosság,
Szava szerit igaz S amit O cselekszik,
Mind örökös lesz itt
S jól van téve az.
Az igaz ítélést kedveli,
De irgalma mégis áldott.
A mindenség Vél,y van teli,
Igy kormányoz O· világot.
Egy szava elég volt Es meglett az égbolt,
Ösvény Ill. évf.
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Mely ma fenn ragyog
S egy lehelletére
Seregül az égre
Gyúltak csillagok.
Az Úristen kényszeríti be
Medribe a tenger árját
S O helyezte csudás mélyibe
Az örvények titkos száját.
A föld minden tája
Rettegve csodálja
Nagy műveiben S minden földi élő
Legyen istenfélő
S áldja őt híven!
Mihelyt Ő kimond csak egy igét,
Mindjárt valóra is vál az S ha parancsol bármit bármikép,
Rögtön úgy van téve már az.
Pogányok tanácsát,
Sóvár óhajtását
Az Úr elveti S amit egy-egy fondor
Nép maga kigondol:
Semmiség neki.
De az Úr tanácsa megmarad,
Becse annak sose vész ki.
.Örök Benne minden gondolat,
Időmúlás nem emészti.
'Csak oly nemzet boldog,
Mely elébe omlott,
Mert szerette Ot,
-Útjaira lépett
.S kiválasztott nép lett
;Szent színe előtt.

A
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~ nagy Isten magas mennyben
Es alátekint szemével.
E világra néz onnan fölül
Minden nemzetekre széjjel.
Fénypalotájábul
A sugár aláhull
S világítva itt,
Az Egek királya
Látja és bírálja
Földi fiait.

ül

Ő formálta az emberszívet,
Nincs Előtte annak titka.
Bármi tettet bárki rejteget,
Látja Ő kivilágítva.
Országló királyok
Tábort akik járnak,
Nem bírnak Vele,
Bármely harcok hőse,
Rettentő erőse
Elvész nélküle.
Ki magát csak gyors lovára bízza,
Könnyen megcsalódik abban.
Ki dicsekszik, hogy acél az izma,
Sokszor szégyent vall a hadban.
De, ki háborúban
Megbízik az Úrban
S Hozzá esdekel,
Az sosem veszt rajta,
Azt O szemmel tartj a
S az nem eshet el.
A hívőkre gondja rátalál
S fegyver ki nem oltja éltük,
Sem a szükség, sem az éhhalál,
Mert az Isten áll ki értük.
1*
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Im ezért az Úrhoz
Lelkünk felszomjúhoz
S pajzsul kéri Ot,
Aki hozzánk végül
Leszáll segítségül S győzünk mi hívők.
Rajta hát, örüljünk Benne mi,
Kiben örök védőt leltünk.
Benne bízni és reményleni
Sose szünjön a mi lelkünk.
Szent neved dicsérjük,
Védelmedet kérjük,
Oltalmunk Te vagy, Mint mi bízunk Benned,
Ránk úgy hints kegyelmet,
Isten, el ne hagyj!

Kozma Andor.

Istennel beszélgetés.
Az imádságról rendesen azt szekták mondani,
hogy az a szív beszélgetése az Istennel. Ebben a mondásban nemcsak az ilyen axiómák szellemessége van
meg, hanem a tudományos meghatározás mélysége is.
Minden egyes szava új fénysugarat
vet a probléma
ismeretlenségébe.
Az imádság beszélgetés.
Tehát nem egyszerű
beszéd. A beszéd szavak és gondolatok egymás mellé
sorakoztatását jelenti, a beszélgetés ellenben azok kicserélését, A beszédhez elég egy élő lény; szavakat
belekiálthatunk a nagy természetbe, gondolatokat mondhatunk a sötét rengetegnek, a sziklaüremlésből fehér
tajtékzón lerobbanó pataknak, zuhogásába belesírhatjuk
csalódásunk könnyeit, de ez csak beszéd és nem beszélgetés. Beszélgetéshez két élő lény szükséges. Egy, aki
kifejezést ad örömének, fájdalmának, szavak ruhájába
öltözteti érzelmeit és kívánságait, egy pedig, aki mindezt nemcsak meghallgatja, hanem egyszersmind felel
is rá. Ezért igazi imádságról csakis a személyes Istent
tanító vallásokban lehet szó. Szegény pogány hurcolhatja szíve fájdalmát erdőmélyre, patakszélre,
mellet
verve, térdet hajtva elsírhatja bánatát, keservet, -- a
mohos szikla hideg marad, némán néz rá az őserdő
terebély fája, a tenger zúgó hullámverése nem felel
semmit se. Ezekről az istenekről mondja a zsoltárköltő:
"szájuk van, de nem szólnak, szemük van, de nem
látnak, fülük van, de nem hallanak". 115. Zsolt. 4-6.
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Ezért a pogány imádság csak beszéd és sohasem
beszélgetés. Az igazi imádság ott kezdődik, ahol élő
lénynek ismerem meg az Istent, ahol magamban és
magam felett megérzem lehelletét, ahol az ő személyes
létének, bizonyosságának
tudatával közeledem hozzá s
a meghallgatás
és válaszadás boldogságával kiöntöm
előtte lelkemet. Ez az imádság a legmélyebb gazdagságát a keresztyén vallásban nyeri, mert az Isten,
mint lélek és szeretet, mint mennyei atya jelenik meg
(Ján. 4, 24; Ján. 1. lev, 5, 16). És ez az örökkévaló
élő lény nemcsak hogy meghallgatja kérésünket, hanem
arra válaszol is. Jogot ad az újabb megszólalásra és
biztosít az ő újabb válaszadásaról.
Tulajdonképen ebben
kell keresnünk az imádság első lényeges kellékét.
A régi meghatározás a szív beszélgetéséről szól.
Mindenesetre képi es értelemben szív alatt az egész
belső embert értjük Az érzelem és kedély mellett az
értelem, gondolkodás, az akarat vagyis az egész ember
egyesül benne. Hogy éppen a szívben látjuk az ember
egészének kidomborodását, az azt jelenti, hogy ebben
az imádkozásban a leglényegesebb szerepet a szív játsza.
Nem értelmi megállapításokról,
tudományos ítéletekről,
nem logikai következtetésekről,
hanem érzelmi kapcsolatról, Isten é., ember egybeolvadó érzelmi közösségéröl van szó. Keressük az imádkozás alapját Kutató
kézzel tapogatjuk
benső életkívánságunk
kifeszített
idegei közt, vajjon melyik zengi azt az alaphangot,
melyre szükségünk van. Ugy találjuk : nem a boncoló
értelem és nem az egy gyujtópontba
összeszaladó
akarat adja meg az alapakkordot. Hanem' mikor megérintjük szívünk húrját, azt az egy kifeszített ideget,
mely napsugaras emlékek, édes érzések megszólaltatója,
akkor a gyermeki szeretet érzelme belecsendül lelkivilágunkba. És ez az egy hang nekiindullassú, csöndes
zöngéssei, majd mintha viharszél korbácsolná égbezökkenő sziklafalak meredekje közt, kergeti önmagát, megerősödik saját visszhangjától s ezerszeres erővel szabadba tör,
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magasba szárnyal s mint a gyermeki szeretet diadalmas
himnusza túlharsogja az ember minden más énekét. Érzem,
az érzés úton indít juk el beszélgetésünket,
istenkereső
lelkünk minden kérése átszűrődik szívünkön, a gyermeki
szeretet tüzében lelkünk gyarlóságai megsemmisülnek, az
ember elveszti félelmét, szűk látókörét, önző nézőpontjait
s a bizalom és hit fehér galambszárnya felszárnyal egy
tisztább világba, ahol az Istennel egyesülés boldogsága
öleli körül lelkét.
A meghatározás végül azt mondja, hogy szívünk
az Istennel beszélget. Természetes tehát, hogy imádságunk alakulásában, ennek tartalmár, hangját illetőleg
is lényeges változások állhatnak be a lélekben kialakuló örökkévaló Isten-kép szerint. Más lesz az az imádság, melyben az ember szíve az ítélkező bíró széke
elé viszi könyörgését. Lelke félelme reszket a szavak
sorában s végigvibrál az egészen benső remegése.
Milyen más az az imádság, melyben az ember szíve
az örökkévaló mennyei atyát keresi! Ölébe nyugasztott fejjel sírja, mosolyogj a keservét, örömét s élete
multját-jövőjét
odateszi jónak és erősnek tudott atyai
kezébe. Az igazi imádsághoz tehát mindig lélekemelkedés szükséges. Kicsinyes Isten-képzetek, egy nagy,
hatalmas Isten kialakulását akadályozó, bontó emberkerlátok fölé törünk s az igazi Istent keressük, azt
az igazit, akiről azt mondta a Megváltó, hogy az lélek, .
igazság, élet és szeretet. Akármelyik
szót veszem,
egyik sem forma, külső alak, hanem míndegyik életelv
és életerő. Transzcendentális léte annál inkább enyhül,
minél közelebb férkőzöm titokzatos lényéhez. Mikor
igazán közelébe küzdöttem magamat, akkor megismerem, hogy ennek az Istennek nemcsak a csillagfényes mennyben, hanem bennem kell meglelnie s lénye
szertesugárzása
nem merülhet ki a csillagsugarak jelképében, hanem annak saját lelkemen, saját életemen
át kell szétsugároznia. Lélek, igazság, szerétetnek az
életem ben kell lennie.
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De ha idejutottam, akkor az imádság több lett,
semmint szógyöngyökből összefűzött vallásossági ékszer.
Bensőm beolvad Istenbe, lelkem hozzásímul az ő lel_kéhez, szívem ráhajol az ő szívére. Mint ahogy napsugárhulláskor
megtelik a virág kelyhe életadó .új
erővel, úgy nyílik meg életünk az Istennel való egyesülésre. Beolvadnak Istenbe, egyesülünk Istennel s az
élet csodálatos új mélységeit ismerjük fel vele való
közösségünk nézőszögéből. Micsoda imádság indul ilyenkor göröngyös föld fölé, csillagos ég felé! . . . Sokon
kívülről alig venni valamit is észre, nincs rajtok dísz,
cicoma, egyszerű, szürke ruhájukra költőiség, művészkedés nem varr gyöngydíszt ; - természetes üdeségüket nem sápasztja az üres külsőség iskolája, nem zörgetik a kényszerűség
bilíncsét,
nem csillogtatják
az
álvallásosság hivalkodó díszeit. Léleknyílásuk
természetes, mint májusi harmathulláskor
a virág nyílása s
ékességülcet nem a kívülről rászórt napsugár, hanem
a belülről, önmagából
szétszóródó léleksugárzás alkotja.
Sokszor a szó is elnémul s a csöndes némaságban
csak Isten és ember szívének összedobban ása hallszik.
Lelkem megtalálta
az Istent!
Lelkem egyesült az
Istennel! Elkezdtem az örökkévalóság imádságát!
A Krisztus két tévedés ellen óv. Imádságunkban
ne legyünk bőbeszédűek, ne gondoljuk,
hogy sok
beszédünkért hallgattatunk meg. Az imádság lényege
is mutatja ezen tévedés tarthatatlanságát.
Nem a szó,
hanem a lélek ad az imádaágnak
értéket. Az igazi
imádságot nem hosszmértékkel,
hanem faj súly szerint
mérik. Sok beszéddel, szép szavakkal, kicirkalmazott
körmondatokkal
nem helyettesíthetjük
a benső értéktelenséget. Spurgeon azt mondja, nogy az imádságnak
nem díszítő pávatollra, hanem égberöpítő sastollra van
szüksége.
Fileliner Vilmos, egy kiváló német utazó elmondja
útleírásában, hogy a tibeti ember milyen könnyüszerrel
segít vallása szigorú imádkozási követelésein. Még a

ISTENNEL

BESZÉLGETÉS

9

kumbumi kolostorban is, - pedig az eredeti lámahitet
itt védik legjobban, - hatalmas imamalmok vannak.
Egy vagy több tengelyen forgó, korongokból
álló
termek ezek. A korongokra imádság van írva. Aki
belefáradt az imádkozásba, az egyszerűen fordít egyet
a korongon· s ez a kézmozdulat égberöppenő imádságrajt jelent szegény bűnös lelke számára. Most már
kézmozdításra
sincs szükség, elvégzik a szolgák, vagy
a szél és víz ereje. Ilyen imádságmalmot a legtöbb
tibeti ember házában találbatunk.
Ma már ennél is tovább mennek. Egy birmai
kereskedő 1897-ben tengersok nehézség legyőzése után
becsempészett egy Edison-fonográfot a buddhizmus szent
városába, Lasszába. Sőt a dalai lámával sikerült belemondatni a "Lótuszvirág ékköve" kezdetű legnagyobb
imádságot. Azóta a fonográf szent gép s a legkedvesebb imagép Lasszában.
Mosolyogva gondolunk a malom korong· ütemes
forgására s a rnembrántű szabályos vádorlására a viaszhengeren, pedig hány imádságot mozgat ma is ugyanaz
a szolgaerő, hányból hiányzik a szív Isten keresése,
a lélek Istennel egyesülése ? Léleknélküli imamorzsolók
ezek, a templomjárók bizonyos százaléka, belekábulnak
. a muszáj imádságba s fáradt nyelvvel, üres lélekkel
kelnek fel. Sok imádságot
elmondanak, de keveset
imádkoznak.
. Az imádkozás könnyen a képmutatás hasadékához
sodor. Lelkünk veszedelmek szirtei közt hányódik s
könnyen megelégszik az imádkozás külső formai tényével. Kimerül a vallásos szokás megtartásában, sőt ebben
értéket és érdemet keres. Maga az Isten, az ember
benső lelkülete, lelki szükséglete másodrangú szerepet
kap az egészben, a lényeget az emberek szeme előtt
lefolyó nyilvánosság
képezi. A szív csöndes érzése
helyett a homlok széles imaszalagja a fontos.
Mondjuk-e külön is, hogy ez az imádkozás erőtlen
szófecsérlés ? Látszattal lényeget, formával benső szük-
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séget pótolni nem lehet. 'Emberek megtévesztése nem
változtat Istenhez való viszonyunkon. Végül is az ember
önmagát csalja meg: drágakő helyett üveggyöngyöt
rak lelke foglalatába. De az utolsó nagy értékelésnél
számíthat-e arra, hogy elfogadják drágakőnek az üveggyöngyöt? Az egyik apostol azt mondja: "az isteni
szolgálatnak
képét mutatták, de erejét megtagadták"
(II. Tim. 3, 5). Pedig nekünk erőre van szükségünk.
"Menj be a te titkos kamrádba" - hangzik Krisztus
intése. Tehát még csak templom sem kell hozzá. Mert:
nem a templom teszi a beszédet imádsággá. Még nem
épült meg az a büszke ívelésű, márványoszlopcsarnokos
Istenház.
mely csak egyetlen egy beszédimádságot
lélekimádsággá avatott volna. De roskadozo, nádfedelii
tömés kunyhót is szent helylyé avathat az Istenkereső
szív hangtalan érzése. Zárkozz
be gondolataid szentélyébe. Tanulj egyedül lenni magaddal s keresd
meg önmagadat. Egy félórára hallgasson el körülötted
a vásári lárma, érdekek és értékek csatázása, haljanak
meg számodra az emberek, közel és távolállók, te
pedig halj meg a világ számára, hogy megtalálhasd
a legdrágább kincset, a lelkedben rejlő világot, önmagadat. Mélyeszd tekintetedet saját életedbe, vizsgáld
meg, mire van szükséged nemcsak tested holnapjárar
hanem lelked, örökkévaló részed holnaputánjára Nagy
életművészet,
hogy tudj magadban lenni önmagadért s
megismerd igazi emberi forruádat, melyet nem szépítget
és eredeti valójából nem torzít el az emberekre való
tekintés, a társadalmi kötelezettség. Az igazi én megismerésével kezdődhetik és kapcsolódhatik
az ember
életébe az igazi imádság.
De azután az egyedüllétet az Istennel együttléttel
kell kiegészítenünk.
Az utána való vágyódás természetes érzésként ébred bennünk Lelki szomjuhozás,
az
erökeresés, életjavítás vágyódása fogja meg szívünket.
Ahol ez az érzés még nem ébredt fel, ott az ember' még
nem volt egyedül önmagával. Azért keresd meg az Istent!
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Erős akarattal vigyázz, hogy az egyedüllétet s
Istennel való beszélgetést ne zavarja vásári lárma,
szórakozottság,
figyelemszétszóródás.
Odaadó érzés,
szeretet, bizodalom s komoly lélekvizsgálat építi azt a
titkos kamrát, melyben Istent meglátjuk.
. Ez még csak előfeltétel. Olyan előkészítő munka,
mint a hangszer hangolása. Nélküle nincsen az imádságnak összhangja. Ha valaki azt hiszi, hogy enélkül
is imádkozhatik,
önmagát csalja. Csak későn veszi
észre, hogy legfeljebb hangszalagjain
játszik és nem
a lelke húrjain. Imádsága nem fakad bensőjéhől és
nem alkalmazkodik életváltozásaihoz.
Az imádság alapja a gyermeki bizalom. Az az
odaadó, biztos érzés, hogy kéresünk
elmondása nem
illuzión, hanem kettős bizonyesságon nyugszik. Kérhetünk az Istentől, mert nem idegen erőt képvisel
velünk szemben, hanem a legközvetlenebb viszonyban
áll hozzánk:
atyánk. A zután kérhetünk
tőle, mert
képes kérelmünket
teljesíteni, van ereje, hatalma a
kérés teljesítésére:
--- ő a mennyekben van. Ezen a
kettős bizonyosságon erősödik az imádságot szülő gyermeki bizodalom.
Sok ember imádsága ezen az érzésen semmisül
meg. Nem tudja egy erős, hatalmas, személyes Isten
képzetet egyesíteni a szerető mennyei Atya képzetévei
s ezt az Istent nem tudja beállítani vallásos élete
középpontjába.
Pedig bizodalom nélkül nincsen imádság. Vagy komolyan gondolom, hogy az Isten hatalma
és szeretete végtelen s akkor imádságom komoly tartalmat nyer, vagy ha ebben a tételben nem egyesül
egész vallásos hitem, ha a meghallgatás
lehetőségét
kétségbevonom
és kételkedéssel kezdem azt, aminek
komoly bizonyosságnak kellene lennie, mit érhet akkor
imádságom?
A kételkedő - mondja a szentírás hasonlít a tengernek széltől hajtott és ide s tova hányatott hullámához. Az ilyen gyönge lelkű, ingatag ember
semmit se~ nyer az Urtól (Luk. 1, 6).
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Imádkozásunkban legyen bizonyosság, hit, odaadás,
meggyőződés. Ne üres szólásnak, hanem igazságnak
vegyük a megszólítást,
akihez csöndesen sóhaj tunk,
vagy pedig kétségbeesve kiáltunk, a hatalmas Isten,·
kinek palástja a csillagok miriádjaival telehintett felhővel telerajzolt mennybolt, trónusa az ég, lábai zsámolya
a föld, a harmatcseppen ringatózó szentjánosbogárkán
megcsillanó holdfény mindannyi aranyos üzenet az ő
lelke melegségéből, igazán az, akinek mondjuk:
hatalmas, örökkévaló - atyánk! ... Ezt tudva, erősek
vagyunk, ha mindjárt porban mászó féreg jelképezi is
életünket. Az örökkévalóság birodalmát járja lelkünk
s az Isten trónjától bizodalmat, megnyugvást hozunk
magunkkal. Valónkat elárasztja az a bizonyosság, hogy
embererő, földi esetlegesség felett megdönthetetlen isteni
erő jegyzi irányító bélyegét jövendőnk kialakulására.
Aki igazán imádkozott, mindig érzi egy erkölcsi világ
minden erejét és szépségét. Földi viharok pusztításai
felett lelkünket beragyogja egy örökkévaló erkölcsi
világrend mennyei fényessége. És azt mondjuk: tudom,
hogy nem imádkozom hiába 1 Van hitem, bizalmam s
ezáltal imádságomnak van értelme 1
Az imádság' kéréseinek külön filozófiájuk
van.
A kérések kiválasztása,
elrendezése, egymásutánja a
keresztyén életbölcseség visszatükrözése.
Az imádkozó
Krisztus az emberiségnek adott legszebb imádságban,
a Miatyánkban, ennek is örökkévaló példáját adta.
Ennek a tökéletes imádságnak elrendezése világosan
megállapítja ' az elvet: először az Isten, azután az
ember; először a lélek, azután a test. Ez is mutatja,
hogy az imádság Iélekemclkedést, gondolkodástisztulást követel. Az imádkozó nem gubózhatja be magát
önzéses érdekei selyemfonalával. Nem tekinthet csak
magára, nem merülhet ki a mindennapi bilincs csörgetéseben. Emelkednie kell göröngy, tövis, botlás fölé.
Es pedig úgy, hogy az emelkedés ne ezeken kívül,
hanem ezekkel egybekapcsolva történjék. Még a gö-
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röngy, tövis, botlás is emeljen felfelé. Ami látszólag
letaszít, még az is emeljen az erkölcsi világ kimondhátatlan magasságai felé. Meg kell keresni az egyéni,
társadalmi, egyetemes emberi életboldogság tisztulásához szttkséges lelki dolgokat. Természetesen
fontos
nyugalmunk, békességünk, asztalunkon a lágy kenyér,
karjainkban az akadályt győző erő, de ennél előbbrevaló, hogy vásári lármán, érdekharcon át diadalmasan
szárny alj on előre Isten neve, bűnös vagy megroppanó
emberakarat felett érvényesüljön az Istenakarat R jó
és rossz szándékú emberi kontárkodások mellett megépüljön a tiszta érzés, jellem, becsület, munka köveiből
az Isten országa. Ez az első, ez a legfontosabb. Az
emberre csak ezután kerül sor.
Már magában véve ez is nehéz. Az ember csak
lassú fejlődéssei éri el az imádság ezen magaslatát.
Talán ajka rendet tart, de lelke sokszor fellázong s
szíve mélyén oly sorrendbe helyezkednek a kérések,
hogy első lesz az ember s lsten az utolsó. Ember
tévedését Isten bölcsesége igazítja helyre. A bíró könyörtelen szigorúsága ilyenkor sem szólal meg. Csak egy
melegen símító apai kéz nyúl bele kéréseink tengerébe;
egy-két pillanat s el van rendezve minden; utolsók
lesznek elsők, elsők utolsókká s isteni szelíd szó elcsöndesíti háborgásunkat : - Látod, ez így lesz jó ! ...
Ajkunk után lassanként szívünk is megtanulja az egymásutánt. Csöndes imádkozásunkkor,
mikor egyedül
vagyunk az örökkévalóval s beszédünkben igazán egy
gyermeklélek keresi a mennyei atya lelkét, akkor a
mi lelkünk sötétségére is ráhull a szent Isten szava:
- tarts rendet! ... látod, ez a sorrend! -- Májusi
hajnalon pergő harmathullás s utána üdén emeli fejét
a lélek virága. Talán mindannyian éreztük, hogy így
van. Es ha éreztük, akkor bepillantottunk a kegyelem
világába. Közeledünk a kiépített vallásossághoz, a megtisztult világnézethez, az Istennel való közösséghez.
A kérések sorrendje tehát azért okoz nehézséget.
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mert tulajdonképen
feltételezi a keresztyén vallásos
világnézetet. A Krisztus által megállapított kérés egymásutánja csak ott lesz öntudatos, szabad elhatározásból folyó imádkozás, ahol megvan az Istennel való
állandó életközösség s ahol ebből folyólag megvan az
életjavaknak keresztyén álláspont szerint igazodó értékelése. New elég az Istentől kérni, hanem az Istenhez
imádkozni kell. Ez pedig elválaszthatatlan
Isten imádásától. Nem szabad az életet kimeríteni a földi változásokban, hanem meg kell ismerni a magasabb, az
örökkévaló célokat, melyek sokszor a legjogosultabb
kívánságokat is háttérbe szorítják és hallgatásra kötelezik.
A gyengék lelke bele vész a kérés be: legyen meg
a te akaratod! A lelki kiskorúság bizonyságát látják
e szavakban s azt mondják, hogy az erejét érző ember
már csak emiatt nem imádkozhatik.
Az ember nem
tagadhatja meg egyéni akaratát, nem bízhat ja falevélként
életsorsát az isteni akarat viharára. Spinoza a feldobott kőhöz hasonlítja az életet, mert az is hasztalan
mondja: vissza akarok esni! neki vissza kell esnie.
Szabad akarat, elhatározás, szabadság és a velök kapcsolatos fogalmak csak az emberi képzelődésben élnek,
a valóságban a természeti törvény kényszerűsége parancsol. A magyar költő keserű érzéssel a ketrecbe zárt
pusztai oroszlánhoz hasonlítja az élet tragikumát. Elátkozott lélekként űz, hajt a kétely, a fojtó sejtelem
és megnyugvást nem találunk seholsem. (Vajda: Az
állatkertben.)
Hát igazán dajkamesébe illő beszéd a
szabad akarat s a szolgaléten, elmúláson kívül minden
hazugság?
Ez a felfogás csak rövidlátó okoskodáson épülhet
fel. Az imádság fogalma éppen azt bizonyítja, hogy
Isten az embernek szabadságot,
elhatározási
jogot,
felelősséget biztosított. Biztosította azt az igazi méltóságot, hogy beleszólhat saját élete intézésébe s magával az Istennel kormányozhatja jövendőjét. Az imád-
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kozók tehát nem gyöngék, hanem inkább erősek, mert
szabadok. Lelkük hite átszárnyalja a világűr végtelen.ségét, s hitük karja átnyúl s a Mindenható
erős keze
mellett halkan megérinti a kormányrudat.
Valóban ez
nem gyöng-eség, nem .szolgalelkűség,
ez nem dróton
.rángatott filléres bábszínház-kornédia,
ez a szabaddá
tett keresztyén ember erkölcsi szabadsága és önálló
.életérettsége. Ez a legnagyobb méltóság, mit ember-'
.értelern felfoghat : jogváltás a világkormányzásba
való
beleszólásra.
A mi imádságunkat erre a szédítő magaslatra kell emelnünk. Szolgalelkű s az isteni akarat
megmásíthatlansága
miatt végül is kevés lelki energiát
követelö engedelmes fejhajtás helyett legyen az Isten
akaratának
komoly keresése s ehhez az akarathoz
való biztos fölemelkedés. Érezzük, hogy az Isten akarata mindig jó, de érezzük azt is, hogy ha akaratunk
beilleszthető az isteni akaratba, úgy gyermeki viszonyunkban van jogunk és erőnk Isten elhatározására
befolyást gyakorolni.
Az imádság tehát nem semmisít meg' minden emberi akaratot. Csak a gyarlóságból táplálkozo,
bűnös,
önző akaratot állítja szembe a mindig javunkra szol.gáló isteni akarattal s felállítja azt a tételt, hogy emberi akaratunk csak az isteni akarattal való megegyezés
esetén menjen teljesedésbe. Ez a berendezkedés bizonyára boldogságunkra
szolgál.
Remegnünk
kellene
attól a jövendőtől, melyben önzés, érdek, rosszakarat
és gyűlölség isteni javítás nélkül érvényesül. Ha önmagával szemben találna is az ember egy elhibázott
életért ruentséget, megnyugvásnak nevezett beJetörődést,
de hogyan vállalná a felelősséget családja, gyermekei,
,avagy az emberek szélesebbkörű egyesüléseinek jövendő
alakulásaiért ? Ha magát az életet elvisélnénk
is valahogy, a felelősség agyonzúzna. Nem zugolódunk az
isteni akatat érvényesülése ellen, hanem imádkozunk
érte. Mert mindegyikünk
rászorul egy gyöngéd és
mégis erős kéz bántó éleket letördelő munkájára.
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De azután vigyázzunk, nehogy ezt is elméletté
tegyük s az Isten akaratát kizárólag a vasárnapi istentiszteleten vagy az otthoni bibliaolvasásban keressük.
Mindegyikben sokat találhatunk, de életépítő erőt csak
akkor, ha saját életünkkel egybekapcsoljuk. Mert nekünk
nem elméleti Isten-akaratra,
nem fejezetekbe oszthato,
. paragrafusokra bonthatótudományos megállapításokra van
szükségünk, hanem arra, hogy Isten akaratának nyomait
saját életünkben fürkésszük. Könnyhullásos szenvedésben,
romok közt bujdokoló kétségbeeséskor, a bűnre kísértö
csábítás pillanatában, a munka diadalában vagy eredménytelenségében,
mindig, mindenütt keressük az Isten
ránk vonatkozó akaratát, azt az önérdektől, hiúságtól,
nagyravágyástól
tiszta akaratot, mely megítélése középpontjabu a legdrágább at : a lélek üdvösségét állítja. És
igyekezzünk, hogy ez az imádság necsak kérést, hanem
életirányt jelentsen.
Szavainkkal
kérjük,
cselekedeteinkkel keressük s életünkkel kövessük Isten akaratát. De ez a gondolat ismét ahhoz az igazsághoz
vezet, hogy az Isten akaratába való megnyugvás ne
merüljön ki beletörődő, passzív engedelmességben, hanem alakuljon át cselekvő engedelmességgé, melyben
van hit, meggyőződés, romok és sirok fölé emelkedő
bizonyosság. Isten nem összetört lelkű, megtaposott
szívű szolgákat nevel magának, hanem a szeretet által
a legnagyobb emberi méltóságra
hívott szabad embereket, kik nem szolgai kénytelenséggel, hanem gyermeki hozzájárulással,
emelt fővel, acélos lélekkel járják
az örökkévalóság országútját. Viharfelhők türemlésén
átvilágít egy fénysugar
s aranyosba vonja szétdőlt
reménységek üszkös falát: az lsten akarata. A megértő lélek szomjuhozva befogadja, mint virágkelyhe a
napsugarat.
Ilyenkor a lélek hozzáteszi: _. legyen
meg a te akaratod, rnelyet a magam akaratává tettem! ...
A világi dolgokra vonatkozó kérés az imádság
közepébe kerül. Ez is a keresztyén életbölcsesség tör-
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vénye, mert a világi dolgok nem első, de nem is utolsó
helyen állanak. Krisztus a mindennapi kenyér képzetében foglalta össze az ember szükségletét. Már a
kenyér szó is jellemző. A szükségletminimumot
fejezi
ki, melynek kérésére feljogosít gyermeki viszonyunk,
de melytől minden túlkövetelést
eltilt az a körülmény,
hogy a minimumot is kérnünk kell. Alázatosságra int,
mert kérünk; igénymegszorításra,
mert a legszükségesebbet kérjük; felebaráti könyörületességre,
mert nemcsak magunknak,
hanem minden embertársunknak
kérünk. A mindennapí
kenyér összefoglalja minden
életszükségletünket.
Külsö
kereteket
állapít meg s
ezek társadalmi állás, müveltségi
fok, értelmi fejlettség szerint különböző tartalommal
töltetnek meg.
A barázdát járó szántóvető, ki a fülemüle énekével
együtt köszönti a hajnalt, máskép értelmezi a kérést,
mint a művelt ember, kit életviszonyai más környezetbe helyeznek s ki előtt az élet ismeretlen, rejtett
szépségek et tál' fel. Az emelkedő igényeket a szélesebb életkeret
megengedi,
természetessé
teszi, sőt
mivel az életkötelesség
az életviszonyok sugarával
együtt bővül, egyenesen szükségessé teszi. A mindennapi kenyér képzetébe belevihetünk tehát mindent,
ami megelégedett, boldog, másnak is használni tudó
életünkhöz szükséges. De a mérték maradjon mindig
az az életszükség, amit a kenvér szóval a Krisztus
kifejezni akart. És hogyha az· élet jogosoknak
hitt
kívánságainkat
megtizedeli s kitaszít abból a társadalmi
életből, melyet szárrnazásunk,
műveltségünk
alapján
elvárhatnánk,
akkor tudjunk megelégedni
az iga~i
kenyérrel is és akkor ne felejtsük, hogy azt is nem
jog, hanem szeretet szerint kapjuk Isten kezéből.
Ez a kérés a leghatalmasabb munkára hívó parancsolat. Mindennap megkérdezi, hogy azt a kenyeret a
magunkévá tettük-e becsületes munkálkodással'?
. .
Nincsen-e darabja, mely nem a mienk ? ... Nagyúri
tétlen ség, bűnös semmittevés, szórakozásokba
fullaszÖsvény
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tott semmittevés nem tesz-e rá méltatlanná
? . . . Mert
azt a kenyeret nem birtokolása, nem a Wertheímszekrény arany tekercsei, kupon-kötegei, hanem egyedül
a mindennapi becsületes munka teszi erkölcsi tulajdonunkká.
De ebben az imádságban
a felebaráti szeretet
minden törvénye össze van foglalva. Nemcsak magamnak kérek, hanem minden embertársamnak.
A nekem
juttatott kenyérben van egy rész, mely nem tulajdonom,
hanem csak rám van bízva. Azt tovább kell adnom
apátlan árvának, támasztalan, özvegynek, sinylődő betegnek, hajléktalan utasnak. Es pedig úgy kell tovább
adnom, hogy az emberek imádságuk meghallgatását
láthassák cselekedetemben.
A szociális kötelesség micsoda nagyszerű mélysége rejlik az isteni szóban. Imádságunkba van helyezve
a világ nyomorúsága, szavainkban ezrek éhezése, mílliók szenvedése sír s a mindennapi kenyérről való felfogásunkban adva van mindennek megáldása. Jótékonysági kongresszusoknál,
gyűlésezéseknél,
választmány
alakításoknál
többet ér, .ha te, én és mindenki megérti, hogy anagy
probléma megoldását kezében tartja
és szívében hordozza. Az az egész, hogy kenyered,
pénzed, hajlékod és mindened, amid van, nem a maga
teljes egészében a tied, hanem a testvéri szeretet jogán
része van abban nyomorgó embertársad nak. A kérdés:
túligényekkel nem fordítottad-e magadra a másét?
.
Törvénységgel nem vontad-e meg szegénytől a jussát?
.
Kenyérszelés közt gondoltál-é, hogy valamit tovább kell
adnod? Adni kell, nem kényszerűségből, gőgös nagyuraságból
koncot vetve, hanem ugyanúgy, ahogy te
kaptad, hogy kiáradjon belőle az isteni szeretet melege.
Testedhez símal a snhogó selyem, a finom szövésű,
divatos szövet s összébbhúzod prémes bundádat a
zimankós hidegben. De a selyem és prém egy darabkájának meleg darócnak, vagy vastag nagy kendőn ek
kellene lennie, melybe kicsiny árva, görnyedt
öreg
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asszony burkolja didergő testét. Lelkiismeretedet

akkor nem égeti selyrned puhasága,
jótéteményed melegsége.

csak

ha azokat melegíti

A lélek életére vonatkozó kérések szintén a keresztyén vallásos világnézet termőtalajából fejlődnek. A belső
emberrel, a lelki emberrel kapcsolatos értékeket kérnek.
Azt a problémát, hogy micsoda méltó az ember mindennapi könyörgésére, mire van mindennap, egyforma
mértékben, állandóan szüksége, nem az embernek a
világhoz, a társadalomhoz elfoglalt viszonya állapítja
meg, hanem a lélek örökkévaló szükséglete. Nem kérünk
titokfejtő tudományt, eget ostromló bölcseséget, művészi
tehetséget és érzéket, a szépségek iránt fogékony lelket,
az emberekkel érintkezés külső és belső finomságait,
jóllehet tudjuk, hogy mindegyik fontos alkotóelme a
harmónikus, szép, emelkedett lelki életnek. De azért
nem ebben keressük a lélek mindennapi szükségletét.
A lelki kéréseket egytől egyig az üdvösség követelése
alá helyezzük s ezzel megteszszük hitvallásunkat : ez
az egyetlen életfontosságú végső cél, ez a lélek kenyere,
a belső em ber éltető levegőj e. Minden más lelki érték
csak ennek keretében érvényesülhet és pedig az üdvösség nagy kérdésének veszélyeztetése nélkül.
Az életszükséglettel való számvetés multba tekintéssel kezdődik. Isteni követeléshez mérjük életünket s
megállapít juk bűnös voltunkat,
Komoly önvizsgálat
nem elégszik meg néhány elkövetett vétek megállapitásával, nem is engedi meg, hogy felületes gondolkodással a tévedés nivójára alkudják le a bűnt és vétket,
hanem megkeresi az elmulasztott kötelességek hosszú
sorozatát s érintetlenül hagyja a bűn komoly, egész
életfejlődésünkre kiható jellegét. A modern ember előtt
idegen a bűnnek ez a tragikus felfogása. A társadalom ítélete előtt reszketnek a műveltek,
de csodálatos könnyűséggel,
vagy inkább
könnyelmüséggel
nézik Isten ítéletét. Az ember természetes állapotával
együttjáró
tünetnek tekintik a bűnt, eget befehérlő
2*
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felhőnek, ékkő csillogását eltompító lehelletfátyolnak,
mely mögül pillanat multán ismét előragyog a végtelen
kékség s a mély tüzű csillogás. De nem gondolnak
arra, hogy a bűn emberi életünk gyökerén rágódó
hatalom, fejlődésünket,
gyümölcshozásunkat
kockára
vető s egész életünket megrontó erő. A bűn tagadása
nem ment meg annak következményeitől.
Hiába szépítjük igazi lelki mivoltunkat, csak a rövidlátó embereket téveszthetjük meg, tehát éppen azokat, kiknek
ebben a tekintetben úgy sincs döntő szavuk, de Isten
ítélete igazságos
marad. Hiába keresünk alkudozó
mellékmesgyét, hiába igérgetjük a jóvátételt, az elkövetett bűnt meg nem történtté tenni nem lehet. Itt csak
egy használ: a bűn komoly felfogása s az egyetlen
megoldás éppen olyan komoly megkeresése : az lsten
kegyelmes bűnbocsánatának
megragadása.
A bűnbocsánat bűnbocsátáshoz van kötve. Mindennapi imádságunkban is az a feltétel kapcsolódik könyörgésünkhöz: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek. Az emberek lelke könnyen átsíklik ezeken
a szavakon. Az ítéletet megmételyezi az a könnyelmű
felfogás, hogy az imádkozás már magában véve érdem
s így annak feltételeit nem kell olyan szigorúan venni.
Az imádság szövege azonban világosan okozati viszonyba
helyezi a bocsánatkérést
a bocsánatadással.
A görög
nyelvű újszövetségben az ige mult időben van, tehát
azt mondja: miképpen mi is megbocsátottunk. Az első
az ember megbocsátó szeretete a vétkező embertársakkal szemben, azután következik az Isten megbocsátása
a bűnös emberekkel szemben. Félreérthetetlenül világos.
Ha megbocsátunk
embertársainknak,
úgy az Isten is
megbocsát nekünk, de ha az emberek nem találnak
nálunk irgalmas, bűnfelejtő lélekre, úgy az Isten is
elfordítja tőlünk apai tekintetét.
Tehát az egyszerű
észszerűség, a magunk életbiztosítása is megbocsátásra
int. Az igazság és belátás is arra köteleznek. Emberi
gonoszság megsebez, szívtínkbe hasít a hálátlanság,
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szeretet útján legázol a gyűlölség, számításunkat keresztülhúzzák az irígykedve féltékenykedők. Lelkünk sebet
rejteget, szívünk csöndességét haragvó érzések viharzása dúlja, gondolatvilágunk
csöndes éjszakájában,
messze ingoványok sárgás lápi tüze lobog s körötte
lélekvesztő kísértetként
suhannak a bosszúállás erinniái. Fedetlen koporsók a lélek rejtekében, hantolatlan
sírok a szív kamráiban. Szemlét tartunk, számba veszünk
mindent: hálátlanság, rosszakarat, gyűlölség, irígység,
káröröm, emberi kicsinyesség, - lemérjük, összeadjuk :
ennyivel tartoznak nekünk embertársaink. De hol van
a számadáskönyv másik lapja? .. Isten, ember, társadalom középpontja körül elhelyezkedő kötelességeinket
valóra kell váltanunk életünkben. Onzésünk
homokbuckás, virágtalan világából el kell jutnunk a tiszta
altruizmus világába, az egyetemes boldogságot nevelő,
az emberben testvért, a testi-lelk} nyomorultban istengyermeket megismerő jóérzésig. Es az a kérdés: milyen
a szeretetünk, hálánk, irgalmasságunk, milyen az Isten-,
emberértékelésünk,
vallásosságunkban
mennyi a szó és
mennyi a valóság; morálunkban mennyi az elmélet és
mennyi az élet? Szemlét tartunk, mindent lernérünk s
mérlegserpenyönk
mélységbe zuhan. Porszem kevésre
törpül az ember-ember
ellen való vétke s hósípkás
bércorom magasságig,
a végtelenségbe veszö
felhők
tarajáig szökken az embernek Isten ellen való vétke.
Kicsivel megválthatunk
nagy isteni kegyelmet. Megbocsátunk és mi is bocsánatot nyerünk.
De ismét a régi igazsághoz jutunk. Kötelességteljesítésünk
nem szavakban
és formaságokban
áll.
A megbocsátás nem kéznyujtást,
társadalmi külsőséget,
az emberek kedvéért való arcvonás-uralmat és udvarias
szóváltást jelent, hanem a sérelem elfelejtését s a megbántás előtti régi viszony őszinte visszaállítását. Külsővel a belső hiányát helyettesíteni lehet ugyan az emberek
megtévesztésére, de Isten a lényeget keresi s a szívből,
igaz lélekből való teljes megbocsátást követeli. Ugyan-
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azt, amit tőle kérünk. Ez a kérés is életjavulást, gondolkodás- és érzületmegváltozást
követel. Nehéz dolgot
kíván, de önfegyelmezéssel, magunk neveléssel a nehezet
is elérhetjük. Az isteni bocsánat pedig nem nélkülözhető, hanem szükséges életjó, az üdvösség feltétele,
melyért érdemes magunkon erőt venni s lelkünket egy
tisztább világ számára nevelni.
A lelki élet szükségleteinek komoly felfogása természetessé teszi, hogy az ember e mult mellett gondol
a jelenre és jövőre is. A legdrágább kincset: az Istennel való közösséget
száz és ezer veszedelem környékezi s ezek foglal atj át ez a kérdés fejezi ki: ne
vígy minket kísértetbe. Nem a temető sírhantjai közül
fellihenő éjféli kísértetek babonájaról
van itt szó, melyet könnyű kézlegyintéssel elintézhetnek a felvilágosodottak, hanem az emberi természetben s a külső világban rejtőzködő hatalmasságok szállnak velünk harcba,
hogy diadalra vigyék bennünk az ó-embert. A kísértés
tehát míndenütt megjelenik. Kísértő ügyességét ügyes
alakváltoztatásával
mutatja.
Gavallérhoz kifogástalan
estélyöltözékben
megy, megvesztegető logikával adja
elő mondanivalóját, csendes finomsággal, behizelgő hangon beszél, mint a modern etikátlan morál-rendszer
apostola. Füstös falu munkásnegyed pár lépésnyi kamrájába forrongás viharaként csap le, vérbenforgó szemekkel lekönyöl az asztalra s a megváltás programmjához
ökölütésekkel
adja az argumentumot.
Más ruhában
megy a gyermekhez, ifjúhoz, férfihoz, öreghez. Behálózza az erények elsőjét: az engedelmességet,
felébreszti az érzéki vágyakat, trónusra állítja a büszke
önbizást, a dacos önteltséget s helyet ad a mindennel
elégedetlen panaszos rezignációnak.
Nyílö tavasztól el
egészen a zuzmara alatt didergő téli tájig, mindig más
és mégis mindig ugyanaz. Az órák számára élők tagadhatják létét, az önvizsgálók
és célra látók érzik,
hogy magukban hordják. Saját meggyőződésünk ruháját veszi magára. Megkeresi valamelyik jellem vagy
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gondolat gyengeségünk
elrejtett
pontocskáját, huzzahuzogatja, szeszélyes kacskaringókba, fantasztikus alakokba vezeti, azután képzelete sokszínű festék palettájáról tarka színvegyüléket
kavargat rá, s lassanként
a jövendő tündérszép boldogságot,
előmenetelt biztosító
kaleideszkópjává alakítja. Ebbe a hazug képbe azután
beilleszkednek az argumentumok, felvonulnak a szempontok s az elhatározás beilleszkedik az életvezetés
logikájába,
Mert ez is egyik sajátsága a lélekbell rejtőzködő kísértetnek. Elköveti a bűnt vagy hely telenséget s utána mentö indokokat, igazolásokat keres.
Az értelem kísértö hatalmát mi sem bizonyítja jobban,
minthogy minden erkölcsi botlásra, minden jellem, érzület és gondolkodási tévelyedésre talál előnyös megvilágítást.
A kísértő rajtunk kívül az élet ininden alakulásában megjelenik. Élvezet, szórakozás, gyönyörűség,
gond,
nyomorúság, betegség. A tiszta, önzetlen munkában
megjelenik, s meglebegtéti
palástját a jótékonyság oltárán. Az életsiker, emelkedés szárnyában ez a legerősebb toll, a csalódás, sikertelen alázuhanásban
a
legsúlyosabb kő. ütt az öndicsöítés mámoros himnuszától ittasodik a lélek, itt kétségbeesés tengerébe merül
minden megtartó érzelem. Lassú gondolkodás, átalakulás megy végbe a lélekben, meggyőződés formálódik,
erkölcsi értékmegállapítás
eltolódik s a külső kísértés
belép lelki világunkba s hálót .sző köröttünk.
Világokat igér s egy láthatatlan, megfoghatatlan
erőt kér
cserébe: az emberi lelket s annak mélyén örök tűzzel
lobogó isteni lángot.
Augusztínus kegyes egyházi atya mondja Önvallomásában: sokszor imádkoztam a bűn ellen, kértem,
hogy az Isten emeljen ki belőle, de lelkem titokban
mindig azt kivánta: még ne. A bennünk rejlő kísértés
még imádkozás közben sem szunnyad, akkor is egy
külön, szómögötti
imádságot mond: - még ne! ...
még ne! . . . A vallásos élet egy másik nagy képvi-
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selője, Luther Márton panaszolja, hogy az úri imádságot sem tudja nyugodtan elmondani, már a harmadik,
negyedik kérésnél felébred a kísértö.
A modern ember viszonyát ezen kéréshez nem az
dönti el, hogy hisz-e kísértetekben,
benépesíti-e láthatatlan szellemi erők működésével életét, hanem hogy
őszinte, szigorú pszichológiai és etikai megfigyelések
eredményeképpen belátja-e emberi természetének bünösségét s belátja-é, hogy ez a bűnös természet minden
alkalmat, minden életviszonylatot, még a jót, erényt és
kiváló jellemtulajdonságokat
is kísértéssé
teszi az ember Istennel való közösségére nézve. Ahol ez a belátás
nem születik meg, ott megint csak szó születik az
ajkon imádság helyett. Ha azonban a megkísértést
emberi természetünkkel együttjáró, komoly valóságnak
vesszük, akkor imádságunk Isten erejét kereső könyörgés lesz, mely gyengeségének
bevallásával keresi a
tiszta élethez szükséges isteni erőt. Az első feladat:
komoly önvizsgálat, erőértékelés s az elénk tűzött életeszmény feltételeinek lelkiismeretes alkalmazása. Azután
következik a kísértések tudatos kerülése, az önfegyelmezés, munka, imádkozás segítőeszközeinek
felhasználása. Saját lelkünkről való gondoskodás után természetszerűleg kifejlődik a lelkiismeret érzékenysége, hogy
mi magunk mások kísértőívé ne legyünk. A társadalom,
de a keresztyén vallás morális felfogása is a megengedett dolgok korlátait életkorok és sajátos életviszonyok szerint szükítí, tágítja. Némelyiknél a tilalom
bélyegét idő mulásával a szabadság bélyege váltja fel.
De Pál apostol komoly szóval int: "a ti szabadságtok
botránkozása
ne legyen az erőteleneknek."
(1. Kor.
8., 9). Itt megint az erkölcsi belátás veszi át a szót,
s az önfegyelmezés kimondja a szentenciát: a megengedett dolgok közül mit kell elhagynunk, miről kell
lemondanunk, hogy szavunk, cselekedetünk, életpéldánk
ólomsúlyú
kő ne legyen más ember lelke szárnyán.
Mert nem lenne-e az imádság torzrajza, ha a kísértés
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ellen segedelmet kérünk, de .másokat mi magunk megbotránkoztatunk és megkísértünk?
Éppenígy az üdvösség kérdése lép könyörgésünk
középpontjába, midőn a gonosztól való szabadulásért
esedezünk. Kire gondolsz, mikor ezt a szót ajkadra
seszed ? Az élet nyomorúságaira, nélkülözésre, betegvégre, éhezésre, fájdalomra. Szóval mindenre, ami az
élet terhes, kellemetlen járuléka. Ez az igazi karakterisztikus jellemvonás a modern ember életirányzataban. Szabadulni akar a szenvedéstől, fájdalomtól mentes,
nyugodt, kényelmes életet akar magának biztosítani.
A tudományban, kultúrában főleg az élethosszabbítással
és életjavítással kapcsolatos eredményeket értékeli s
nagyon hajlandó az értelmi erő nagy részét ezen kérdés szolgálatába szegődtetni.
Nem tagadjuk a törekvés jogosságát. Természetesnek találjuk a nyugodt, boldog élet után való vágyódást, s hogy ez a kívánság összhangba simul a
keresztyén vallásos világnézettel, eléggé mutatja a
Krísztus által tanított imádság, mely a gonosztOl való
szabadulásért esdekel. De azért meg kell értenünk
egy-két dolgot. Korunk túlhajtott félelme a szenvedéstöl, az emberek rettegése a fájdalom, a nyomorúság puszta
említésére méItatlan az igazi emberhez. Az élet elválaszthatatlan a szenvedéstöl s az emberi kötelesség nem
a szenvedés elkerülését, hanem annak elhordozását s
belső lelki fejlődésünk szolgálatába hajtását követeli.
Lehet kényelmes a nyugalom kuckójába visszavonulás,
a verőfényben sütkérezés,
a gondtalan esztendők sora,
melyben minden változás, esemény, minden alakulás
összeegyezik az ember tervezetével. De emberibb, igazabb az az élet, rnely víharjáráskor,
villámcikázáskor
lábvetve, mellfeszítve szembe néz a szenvedéssel s elszánt bátorsággal elfogadja a jövendő kezéből azt,
amit számára hoz. Az eredmény vágyával meginduló
élet nem nélkülözheti, nem is akarja nélkülözni a szenvedés mély szántású
ekevasát s a fájdalom könnyhullá-
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sos vetését, mert tudja, hogy ezek emelkedett nezopontot visznek az életmegítélésbe
s a megtisztult altruizmus magaslatára
emelik az élvezetkeresés önzéséből
kibontakozó ember lelket. Tehát nem a szenvedés megszüntetését,
hanem annak erőnkhöz képest korlátozását
kérjük az Istentől. Istentől kérjük és nem önmagunktél.
Istentől várjuk, nem a kultúrától, műveltségtöl,
tudománytól. Ez azonban nem ,a tudomány, műveltség, kultúra lekicsinylésétjelenti.
Értékeljük őket, életszépítést,
élet javítást várunk tőlük, de mindegyiket az őt megillető helyen akarjuk látni, felszabadítva a kicsinyes
emberi érdekek szolgálása
alól.
Korunk gondolkodásának egy másik jellemvonása,
hogy az életnyomorúságát kimeritve 'látja a földi élet
bajaiban és elveszti az érzéket a lélek szükségletei és
veszedelmei iránt. Pedig a lélek sinylődései nagyobbak,
fájdalmai rejtettebbek, gyötrelmei égetőbbek. A lelkiélet terméketlen sívársága a köznapiság száraz göröngyei közé temeti egy jobb élet lehetöségét.
A társadalmi közszellem kedvezése nagyra növeli az alacsony
jellemvonásokat, a sekelyes világnézet megnyilatkozásait s elfojtja a nemes érzések, emelkedett gondolatok
csiráit. A tisztult életirányt polipkarokkal sárba rántja
az érzékiség, hiuság, külsősködés,
nagyravágyás. Az
Isten lehelletét rejtő lélek a kétségbeesés halotti kriptájában vergődik vagy a pillanat gyönyörűségével felvirágozva,
a rövid életű nap útján, virágzó halotti táncot táncol.
Mindez eszünkbe jut. Nyomorúságok közt eszünkbe jut
a legnagyobb. A lélek életének siralmaira, az erkölcsi
értékek, drága kincsünk, becsületünk veszedelmeire gondolunk. Kempis Tamás azt mondja: arra a nyomorúságra gondoljunk, "melyek az emberi nemzetnek közönséges átkából az ember lelkét keservesen terhelik és
tartóziatják, hogy kívánsága szerint a lelki szabadságra
ne juihaseon. " (Ill. K. 26. r.) A bűnre, halálra gondolunk s a lélekbe oltott életvágygyal szabadulást keresünk. Ez a keresés ritkán jelent biztos nekiindulást.
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Rendesen keresgélés, próbálgatás előzi meg. Milliók
vetik reménységüket a tudás, ismeret, műveltség,
életszokás, csiszolódás, kulturális fejlődés jelszavaiba. De
itt is csak a régi tanulság
éleződik ki: szabadulást,
nyugalmat, békességet, a csendes halál boldogságát
értelem, bölcseség, technikai tudás meg nem adhatja,
hanem csak az az egy, akihez imádkozunk, kinek
kezébe leteszszük lelkünket, kire rábízzuk lelki életünket. Istenre van szükségünk! Imádkoznunk kell.
Az eddigiekből is kitünik, hogy a helyes imádság kérés-sorozata
a keresztyén vallás világnézetét
tükrözi vissza. Az ebből ránk háramló feladat világos.
Az Istennel közösségben élő ember lelkületében fokozatosan uralomra kell juttatni az életideált képviselő krísztusi lelket s életében fokozatosan meg kell valósítani
a krisztusi élet egész berendezkedését. Az alapelvekre
már rámutattunk, itt csak még egyszer összefoglaljuk.
A testi életre vonatkozó kérés a nélkülözhetetlen legszukségesebbre szorítkozik. Még itt is örökös feltétellel van
körülhatárolva. A lélekre vonatkozó kérések ellenben
előrenyomulnak s kitartó bátorsággal
megostromolják
az eget. Példa is áll előttünk. A töviskoronás Megváltó
egyszer életében megroskadt a közelgő kötelesség terhe
alatt. Esüstlom bú olajfák borítottak szelíd árnyat a
napkeleti világos éjszakára, midőn a pázsítos domb
lankásán térdre rogyva könyörgött. Lelkében az ember
harcolt az Istennel. Muljék el tőlem a keserű pohár! ...
Muljék el tőlem a keserű pohár! . . . De mindig hozzátette: "ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint
te akarod". Testi kérés, földi kérés és íme itt van az
Isten tetszésében körülhatárolt
feltétele. Egészen más
a lelki kérésekhez való viszonyunk. Érezzük lelkünk
egyedülvaló
értéket, kérésünk
tárgyának
életbevágó
jelentőségét, áthat a bizonyosság, hogy itt nem k'özönyös, alárendelt dolgokról, hanem magáról az életről,
az üdvösségről, az örökkévalóságról
van szó. Ez a
meggyőződés szavunknak erőt kölcsönöz s valami külö-
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nös, emberfeletti súlylyal kiküzdi magának mennyei
jussát. Ismét az imádkozó Krisztus példája lép elénk.
Földi munkálkodása végén, midőn eljött megdiesöftésének ideje, tanítványaiért, követőiért imádkozik. "En ő
érettek könyörgök, nem evilágért
könyörgök, hanem
azokért, kiket nékem adtál: mert tiéid. Es az enyéim
a tieid, és a tieid az enyémek ; és én megdicsőítettem
ő bennük. Nem kérlek arra, hogy e világból kivegyed
őket, hanem hogy megőrízd őket a gonosztól". (Ján.
17.) Örökéletet, jutalomképen
részüljáró kegyelmet,
egy darabka pihentető helyet az örök hajlékból, ez az,
amiért könyörög. Imádsága határozott, szava súlyos,
könyörgése szent követelés lesz, mely esdeklésébe beleviszi
igaz ügyének minden meggyőződését. "Atyám! - így
kiált fel - akarom, hogy akiket nékem adtál, ahol
én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy lássák
amaz én dicsőségemet, melyet nekem adtál." (Ján. ev.
17, 24.) Ez az "akarom" szó, ez a szent akarat szárnyat ad imádságunknak,
midön örökkévaló lelki gazdagságért könyörgünk.
Akkor is tudjuk, hogy nem
megérdemelt osztályrészről van szó, hanem csak az
érdemetlen körülövező kegyelern-koronáról,
és mégis:
a lélek örökkévalósága, mennyei származása
és hivatása, a Krisztus értünk hozott áldozata erőt, de sőt
jogot ad nekünk, hogy ha szükséges, szent tusakodással szerezzük meg azt, ami nekünk mindent jelent.
Mert az üdvösség egy az örökélettel, isteni bocsánattal, örökkévaló boldogsággal. Itt nincsen az imádságnak feltétele, korláta, itt csak maga az imádság van, mely
minden szavával szárnyal, küzd s a lélekjogáért harcol.
Már az eddig mondottak is meggyőzhetnek arról,
hogy e kérések sorrendje többet jelent az egyszerű
formai megoldásnál,
az Ú. n. rendtartásnál. A kérések
elhelyezkedése
és pedig nem az ajkon, mert onnan
sokszor hiányzik az őszinteség, hanem a szívben való
elhelyezkedése a lélek gondolkodásáról,
életirányáról
tesz bizonyságot.
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Az igazi kérés-sorrend megtanulásánál
sokat segíthet az önfegyelmezés, az a szigorú ellenőr, kivel lelki
életünk jelenségeit figyeltetjük. De azért nem várhatunk ettől mindent. Önfegyelmezés nincsen a kényszerítés korlátai nélkül. Itt pedig a lélek szabad, önkéntes
hozzájárulására van szükség. A keresztyén világnézet
kereteibe beilleszkedés megtörténhetik ugyan egy külső,
muszájtörvény alapján, de ez a törvény végtére is csak
a szónak, a külsőnek tud parancsolni, holott itt a lélek állandó erősítésére és irányítására
van szükség.
Ennek csak egyetlenegy biztosítéka van: állandó életközösség a Krisztussal. Ha azt akarjuk, hogy imádságunk a keresztyén életbölcseség visszasugárzása legyen, ha emberéletünk irányait komolyan bele akarjuk
simítani az Isten akaratába, akkor meg kell teremtenünk és fenn kell tartanunk a Krisztussal való állandó
életközösséget. Egyik utolsó beszédében azt mondja:
"ha én bennem maradtok, és az én beszédeim is ti
bennetek maradnak: valamit akartok, kérjétek és megadatik néktek".
(Ján. 15, 7.) Ha a Krisztussal életközösségben
vagyunk, úgy kérhetünk tőle akármit,
minden kérésünk teljesül. De azután igazi életközösség
kapcsoljon Krísztushoz. Mi szőllővesszők vagyunk, a
Krisztus a szőllőtő. Életünket a vele való kapcsolat
biztosítja, inihelyt tüle elszakadunk, azonna! eIszáradunk s gyümölcshozásra képtelenek leszünk. Eletközösség nem lehet megismerés nélkül, mert Krísztus megismerése első feladatunk.
De IIIit értünk Krisztus
megismerése alatt? N em a kredó második cikkének
könyvnélkülözését,
nem ismeretvilágunknak
néhány
dogmatikai megállapítással
kiegészítését.
A Krisztus
megismerése az ő életének megértését, életirányának
felfogását, életszépségének
értékelését jelenti. Keresni
a rejtélyt: mit tett a Krisztus, hogyan élt, cselekedett,
miben kereste az élet nagy kötelességeit, a mindennap
megújuló feladatokat, behatolni élettitkába s ezt a csodálatos tökéletességű élő konstrukciót szétszedni kere-
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keire, elrejtett rugóira. megfigyelni hajszálfinomságú
összetételét, mathematikai pontossággal egybevágó működését, ez a Krisztus megismerésének
útja. A dogmatikai tételekben életértékének megállapítását
látom,
az eredményt, az összegezést, de nem elégszem meg
vele. Magam akarok eljutni az eredményhez s magam
akarom elvégezni az összegesést.
Közellépek hozzá,
szívemen keresztül nézem, lelki érzékenységgel
követem életútján s egyszerre csodálatos melegség önti el
szívemet: megismerem élete egyszerűségében is fenséséges emberi vonásait s nagy életharmóniájából kiérzem a nekem sem utolérhetetlen hangok angyalénekű
zenéjét. Életében megismerem saját életem szükségleteit, vágyaimat,
egyéni törekvéseimet,
boldogságom,
előmenetelem feltételeit. Mindent a Krisztus életében.
És ugyanakkor megismerem életének s az ő életéből
fejlődő életnek megtartó erőit. Megérzem. hogy a nélküle való élet csak lélek nélküli, test számára való
élet, vagy nem is élet, csak napok átélése. A vele
való élet ez az igazi élet s ez számomra a megtartás.
A Krisztussal való közösséget, melyből az igazi
imádság táplálkozik, erősíti a templom, az egyházi szertartás, a kegyelmi eszközök, de egyik sea maga külsőségeivel, hanem mindegyik mint egy hatalmasabb erő
hordozója. A Krisztusba való életbeolvadásnak egy biztosítéka van: a Krisztus igéjében megmaradás. "Ha az
én beszédeim tibennetek maradnak, mondja a Megváltó,
akkor mindent kérhettek,
akármit akartok is." Ez
azt jelenti, hogy minden életváltozásunkon
világítson át
a Krisztus beszéde. Szenvedésünk, siralmunk, gyászunk,
nélkülözésünk, szerencsénk, boldogságunk, küzdelmünk
és dolgozásunk szomjain rezegjen végig a hit, bizodalom, reménység életté elevenedo krisztusi igéje. Ez az
örökkévaló ige tartalmazza az Isten igéreteit. Aki kapcsolatban marad ezekkel az igéretekkel, az imádságának
biztos alapot ad.
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Csodálatos messzeségű szemhatár tárul fel előttünk. Földhöz bilincselt, arasznyi értékű,
önző, érzéki
élet gomolygó felhői felett feltűnik egy új, szabad élet
égbe szökkenő hegymagassága. Nem érezzük az imádság
virágokból font bilincsét sem, ezt a szeretetből felnyíló
kényszerítést, mit az Isten akarata rejt magában, immár
nincs kéréseinknek korláta, nincs annak semmi feltétele: kérhetünk mindent, szabad függetlenül, úgy amint
lelkünk kívánja, amint szívünk földéből kinyílik az óhajtásunk, mert egyek vagyunk a Krisztussal s beléolvadt
életünk csak a krisztusi élettel megegyező kérést helyez
az imádság szárnyára. Nincsen szükségünk isteni és
emberi korrektorra. A Krisztussal való életközösségünk
elrendezi kéréseink egymásutánját s irányításukba, tartalmukba beléviszi a krisztusi lelkületet. Vágyaink, kívánságaink megolvadnak ezen életszövetség kohójában s
csak a tiszta élet nemes érce kerül ki belőle. Ez az
önállóvá érett keresztyén ember imádsága, az Isten gyermekének méltóságát elnyert nagykorú keresztyén természetes léleksugárzása.
Az imádság meghallgatásának
bizonyossága szivünkbe van írva. Hiszem és tudom, hogy imádságom nem
hiábavaló, Istennek van hatalma kérésem teljesítésére.
Ezt a hitet semmiféle bölcselettel, logikai okfejtéssei
pótolni nem lehet. Sőt magyarázni sem lehet, mert ahol
magyarázatra szorul, ott már hiányzik az Istennel összekötő feltétlen bizalom érzése.
De a modern embernek éppen ebben a pontban
súlyos aggodalmai vannak. A természeti és erkölcsi
világ szoros kapcsolatánál
fogva úgy érzi, hogya dolgok alakulásában s az események fejlődésében határozott törvényszerűség
nyilatkozik meg. Ez a törvényszerűség lehetetlenné teszi, hogy az ok és okozat hatalmával fellépő alakulás ne történjék meg, hogya csapásviharnak más irányba zúdítsa pusztító förgetegét s a
halál kegyelmesen leereszsze a más világ számára dolgozó kaszáját, csak azért, mert együgyű emberérzés meg-
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fogta a világkormányzó isten-kezet s azt mondta: Uram,
könyörülj rajtam!
Ezzel szemben tévesnek tartjuk az egész kíindulást. Nem ismeri Isten igazi valóságát és nem hatolt
lénye mélységeibe, aki a törvényszerűség rideg megtestesülését látja benne. Az Isten nem paragrafusokból,
kényszerű
követelésmegállapításokból
összerakott
törvény-kodex, hanem lélek, igazság és szeretet. Elhatározását nem a kérlelhetetlen törvényszerűség,
hanem
szerető atyai szíve irányítja. Ahhoz az Istenhez, kinek
lénye kimerül a törvényszerűségben,
nem vihetjük el
lelki életünk feltárását. Hogyan is rejtenénk ölébe fejünket, hogyan panaszolnánk
el néki porszemkicsiny ,
nékünk tengernagy bánatunkat? Hogyan merészelnénk
egyszerű gondolatainkat,
vágyainkat, a jövendő irányítására vonatkozó embergondolásainkat
az {j hatalmas,
bölcs akarata mellé helyezni? A kérlelhetlen törvényszerűség Istene egy kézmozdulattal
összedöntene mindent. Tőle nincs kérnivalónk.
De a szeretet atyja türelmesen meghallgat s szelíden válaszol. Tőle kérünk,
mert kérhetünk.
Az Isten fogalmán kívül az imádságot is helytelenül értelmezik a kételkedők. Az igazi imádság az
Istenbe elvadó élet természetes gyümölcshozása. Ahol
ez alélekközösség
megvan, ott ezzel együtt jár az
emberi törekvés beilleszkedése az Isten világkormányzó
munkájába.
Az Isten akaratával ellentétes imádságok
megtörnek Isten munkálkodásának
alapelvén. De minden erkölcsi gondolatot rejtő emberi erőáldozás, minden
előretörő emberi törekvés részesévé teszi az embert az
emberiség jövendőjéért folytatott munkának. Amint az
isteni szentség a világkormányzó munka irányát tartalmazza, úgy egyszersmind mértékül szolgál az imádság
értékmegállapításánál. A meghallgatást nem az akaraterő
szilárdsága, nem is az egy célra irányuló határozott vágyódás biztosítja, hanem az Isten után vágyódás,az életközösség erejével beilleszkedés az örökkévalóisteni munkába.
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Az imádság meghallgatásában
tehát bízhatunk.
Isten meghallgat s ennek a meghallgatásnak
egyetlen
feltétele saját magunkban, imádságunkban rejlik. De
vigyázzunk, hogy időszámításunkat emberi türelmetlenséggel ne erőszakoljuk Istenre. Mínden imádság végső
célja a lélek üdvössége. Tanuljuk imádkozva, dolgozva
várni a lélek gyümölcshozásának
idejét. lmádkozzunk
hittel, kitartással, s a meghallgatás idejének megállapítását bízzuk Istenre. A meghallgatás mértékét illetőleg se legyünk túlkövetelők. Nem kell, nem is lehet,
hogy minden kéresünk azonnal meghallgatásra találjon.
Kéresünk teljes megvalósulása sokszor lehetetlenség.
Egy kis elcsöndesítő nyugalom, egy kis megvígasztalódó békesség szintén nem más, mint az Isten meghallgatásának lelkünk romjaira hulló sugara. Ezért is
legyünk hálásak s ebben is keressük új imádságunk
hangjait, melyre talán majd szélesebb sugárkévében
hull alá a meghallgatás verőfénye.
Az eddigiek azt mutatták, hogy az imádkozás életbölcsesség. Luther pedig azt mondja, hogy az imád, kozás művészet. Külső segítőeszközei is vannak, melyek
megkönnyítik az embernek a célhoz jutást. A fontosabbakat néhány pontban összefoglaljuk.
1. Nincsen vallásos élet határozott időben való
imádkozás nélkül. A kik arra hivatkoznak, hogy nem
szorulnak külön imádkozásra, mert egész életük a tisztesség, becsület, szeretet és munka imádsága, azok
rendesen üres szólással intézik el lelkük legfontosabb
ügyét. A külön nem imádkozók egyáltalában nem imádkoznak. Azzal az élettel bizonyítják az imádkozás felesleges voltát, mely mindjárt más értéket mutatna, mihelyt
nem az elbizakodottság, hanem az imádság szemüvegén keresztül vizsgálnák. A lelki élet rendje is kívánatossá teszi a határozott időben való imádkozást. Életn endünk a zsoltárköltő
tanácsának követését ajánlja:
mestve, reggel és délben panaszkodom, sóhajtozom és ő
reghallja az én szómat. Megszabadítja lelkemet békesÖsvény Ill. évf.
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ségre a rám támadó hadtól, lllert sokan vannak ellenem" (55. ZROlt. 18 és 19) . Kezdj ük a reggelt hálaadással,' erőkéréssel, folytassuk könyörgéssel és végezzük
a gyermeki köszönet imádságával, komoly életvizsgálással, aznapi gyarlóságunk felfedezésével, Isten bocsánatának megkeresésével. Mindennapi életünkben' sok kísértés
jár körülöttünk.
Ha egyed til vagyunk, elveszünk, ha
Istennel vagyunk: békességre megszabadítja lelkünket.
Munkánkhoz is erőt ad, kötelességteljesítésünkbe
a bivatás örömét varázsolja. Nem imádkozott még munkaközben, ki azt mondja: nincs hozzá időm! Az imádság
nem rabol, hanem inkább időt hoz magával az erő
ébrentartásában
s a lélek megőrzésében'. Azért imádkozzunk határozott időben s ehhez ragaszkodjunk
állhatatosan.
2. Az első pont mellé másodiknak az apostol intését
füzzük : szüntelen imádkozzatok! Az imádkozás Istenkeresés és önmagunk odaadása Istennek: Ezt a kötelességet nem merítheti ki néhány perc. vagy óra, hanem
szüntelen kell imádkoznunk.
Munkálkodásunk menetét
megtarthatjuk.
megmaradhatunk
rendes kötelességteljesitesünkben és mégis imádkozunk. Egy fennálló sóhajtás,
egy csöndes rágondolás az örökkévalóságba olvasztja szívünket s a végtelen szeretet hatása alá helyezi életünket. Ajkunk hallgat, kezünk, lábunk, izomerőnk munkát
végez, agyunk tekervényei egy parányi gondolatmagot
érlelnek, hogy abból egy család számára kenyeret
dagaszunk s az emberiség fejlődéséhez épületkövet hordjunk, de szívünk hurjai továbbrezgik az imádság hangját
s életünk számára megőrzik hatását. Ez a szüntelen
imádkozás.
0. Az imádság szárnyának tollait nem a hang és
szó alkotják. A nemzetszabadító Mózes némán tekintett
ég felé, mikor az üldöző egyiptomi lovasok patájának
csattogása közeledett a szabad hazát keresők felé, Isten
mégis azt kérdezte: miért kiáltasz hozzám? Sóhajtás,
tekintet, lelkünkbe zárt gondolat pislogó sejtelme is
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lehet imádság, csak szív-érzés,
lélekhozzájárulás
kell
hozzá. De őszinte érzés, önmagát odaadó lélekáldozat
nélkül a legszebb költői képekből álló remekmű sem
lesz imádsággá. Imádságot mondani, imádságot olvasni
könnyű, de imádkozni nagyon nehéz. Az első egyszerű
ajak-szolgálat, a második a szív szolgálata. Vizsgáljuk
imádságunkat, vajjon a szavak mögött van-e alázatos,
hívő Istenkeresés ? A rugókat is keressük: a földi boldogság elérése nem fontosabb-e Isten megtalálásánál?
A benső célra is gondoljunk:
imádságunk
Istennel
egyesülést jelent-é, vagy pedig csak önző érdekek isteni
erő által való elérését? A vizsgálat eredménye mutatja,
hogy imádkozásában kicsoda keresi és találja meg önmagát és kicsoda az Istent. IGnek imádkozott
az ajka
és kinek a szíve.
4. Az imádság az egyéniség virága, mit megfojt
a nagy tömegre megállapított aablonszerűség,
de nagyra
növel az egyéni karakterrel való kapcsolat. Különálló
lelkekről, egyéni tapasztalásról,
egyéni szííkségletról,
egyéni életirányról van szó. Az egyéni jellemvonás biztosításával megóvjuk az imádság-ot az élettől elszakadás
veszedelme ellen. Mert éltető követelés, hogy az imádság mindig a való életből, az egyén életszükségletéböl
táplálkozzék. Csak nézzük természetes, egyszerün gondoJkodó fejjel, hogy itt tulajdonképpen Isten és ember
kettős érintkezési viszonyáról van szó: az ember feltárja életét, lelkét, Isten pedig erre az őszinte lélekmegnyilatkozásra megadja a választ. Már a kérés őszinteségei, alélekfeltárás
hűsége
megkívánja,
hogy az
imádság tartalma alkalmazkodjék
a mindennapi élet
változásaihoz. Az úri imádság kérés-sorozata
minden
imádságnak külső keretet s gazdag tartalmat ad, ha
azt az imádkozónak mindig az élet változó viszonyaihoz keJl alkalmaznia. De éppen az alkalmazásnál szenved a legtöbb imádság hajótörést. Az ember belekerül
a milliószor elmondott széfűzés robotjába s míg ajka
gépiesen morzsolja a szavakat, addig lelke lélektelenül
3*
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szunyad mellette. Részben az imádság megszokottsága
okozza, hogy az imamondás nem lesz imádkozássá.
Lélekfegyelmezéssei védekezhetünk ellene s azzal, hogy
imádságunk végét nem az ámennél keressük, hanem
az Istenmegtalálásnál.
Azt is megkísérelhetjük,
hogy
az úri imádság helyett naponként megkeressük lelkünk
ama imádságát, melyre éppen aznap szükségünk van.
Ezt a szabadon mondandó
önmagunkból merített imádságot tegyük egyéniségünk imádságává. Talán mondatai nem szabatosak, hasonlatain nem ragyog a rnűvészlélek szépsége, darabos, mint a föld gyomrából kivetett aranykó, iszapos, mint a tenger drágagyöngye, idegen
anyaggal berétegzett, mint a csiszolatlan gyémánt, de
a míenk, szavaiban lelkünk szólal meg s egyszerű mondataiban mi magunk, öszintén, egyszerüen, egész valónkkal keressük Istent. Es az imádsággal körülölelt Isten
lehántja beszédünkról
az iszapot, kőréteget s szavainkból kiemeli az imádság drágakövét. Nem is ajkunkról,
hanem szívünkből olvassa ki azokat a mondatokat,
melyeket régen, valamikor édes apánk ölébe nyugasztva fejünket, édes boldogsággal elmondtunk. Keressük ezt a mindennapi imádságot, ezt az Istennel összekötő őszinte, közvetlen érintkezést. De ne elégedjünk
meg saját lelki életünk eredményei vel és ne lássuk
missziónkat önmagunknál befejezve, hanem rázzuk fel
könnyelmű al élts águkbó 1 az önmagukat ámító imamorzsolókat s kiáltsuk lelkükbe azt az igazságot, hogy
nem a szó, csak a szív vezet 'Istenhez, nem az imamondás, hanem az imádkozás rejti magában az imádság áldásait.
Erős vonásokkal töröld ki a modern ember vallási katechizmusából
azt a tételt: neked kötelességed
imádkozni. És Írd helyére határozott, biztos betűkkel
azt a másikat: neked jogod van imádkozni! Jog és
kötelesség egy és ugyanazon dolog, csak két különbözö oldalról hull rá világosság. A kötelességszerű imádkozás mellett szürke szórcsuhában vándorol a kényteö.
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lenség s láthatatlan ezüst bilincs csörrenik FlZ ember
lelkén. Ezüstből, aranyból kovácsolt, finom mívű munka,·
de mégis csak bilincs. Úgy gondolják: tartoznak az
Istennek néhány imádsággal. És kifizetik szapora gyorsasággal, kalmárkodo lelkiismerettel, ne terhelje számlájukat. Jaj, az imádkozók milliói! Muszáj imádságot
robotol ajkuk s lelkük tikkadtan vergődik, mint száraz
nyár reggelén a harmat nélkül szomorkodó lankadt
rétség. Mondják megszokásból, családi hagyományból,
külső kegyességből, mondják pönitenciának,
fogadalomnak, valláshoz, egyházhoz tartozás külső bizonyságán ak,
de szavuk élettelenül cseng, mint az ezüst bilincs láncszemeeskélnek
összeverődése. Még az árnyékát is töröljük
ki. Gyermekeink lelkét óva védelmezzük a kénytelen
imádságtól. Nincs Istenhez bajtó kényszerűség, nincs
térdre eröszakoló
szeges korbács! ... Csak azok mondták, kik nem ismerték az igazi vallásosság rejtelmét,
kik nem látták az igazi lsten lelkét, csak ct gyönge
féliglátók, a gyönge erejűek választották ezt a könynyebb, de áldatlan kincset s ajakra adták a kénytelen
imádságot. Akik sejtik a vallás mibenlétét s lelküket
belemélyesztik az lsten lelkébe, azok érzik, hogy az
imádság csak a szabadság éltető levegőjében születhetik meg, azok tudják, hogy az imádkozáshoz önkéntes odaadás, lélekfelajánlás
szükséges.
Ne arról
beszélj, hogy az imádság kötelesség, hanem azt vésd a lelkekbe, hogy szent jogunk az imádkozás! ... Boldogság,
méltóság foglalata, a mi imádságunk. Nincs ujjongóbb
öröm ennél: Istenhez vihetjük lelkünket! Nincs nagyobb
méltóság ennél: leverhetjük a gyarlóság porát s minden pillanatban van jogunk belépni lsten trónusos termébe. Hazamegyünk, régi és jövendő hazánkba. Kezébe
helyezzük sorsunkat, tőle várjuk jövendőnket. Ehhez is
van jogunk, mert igy szólítjuk : - mi atyánk! ... A jog
alapján ébredő imádságot Isten után vágyódás
szüli,
jobb életkeresés vezeti s értékét a lélek sza bad átengedése, gyermeki odaadás biztosítja. Szabad átengedés,
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gyermeki odaadás! A hol e kettő hiányzik, ott letörlődik az imádság hímpora s helyén csak külsö szavak
rostos szövete marad. Az Isten pedig azt mondja: önmagát odaadó lelkét vártam s üres formaságokat, csengő
szavakat kaptam!...
És míg a föld zsong a félszívű
milliók kötelesség-imájától,
addig az Ur csöndesen összevonja trónusa kárpitját.
6. "A könyörgésekben állhatatosak legyetek", szól
az apostol intése (Kol. 4, 2). Az állhatatosságot a megfontolás választja el a csökönyösségtél.
Kérésünket lelki
boldogságunk, üdvösségünk mérővesszőjéhez
kell mérnünk s erkölcsi komolysággal kell megitélnünk, vajjon
az a kérés megengedi-e és követeli-e állhatatosságunkat. Előnyök, érdekek, alacsonyabb vágyak az imádság
állhatatosságot erőszakossággá teszik. Lelki boldogság,
üdvösségkeresés az erőszakosságot állhatatossággá szentelik. A meghallgatás késedelme az első esetben imádságunk megbírálására, a másodikban állhatatos, kitartó
Isten ostromlásra kötelez. Vizsgáljuk meg', mikor beszélünk magunkkal, mikor az Istennel, mikor kérünk életünk számára kellemes, jó dolgot és mikor lelkünk
számára elmaradhatatlan
fontosat. A hiábavaló kérést
nemessuk el, de az üdvösség kéréseit hangoztassuk folytonosan. A komoly ímádkozó
imádságában él, órákat
tölt Istennel, beszél vele, szavát hallgatja, akaratát fürkészi s addig tusakodik, míg az imádság valamilyen
meghallgatását el nem nyeri. A felületes imádkozó szavakat vet Isten trónja felé s tovább futja a gyönyörök,
törödelmek útját. Ezek imádságáról
mondja Spurgeon, hogy olyanok mint a rakoncátlan gyerek ajtózörgetése, mire ajtót nyitnak, régóta nincsenek ott
7. Az imádságnak nincsen az ámennél vége. Akik
sietve visszaszaladnak
az elvezet, munka, kötelesség
útjára, felejtik, hogy csak ők beszéltek s Istent egy
pillanatra sem engedték szóhoz jutni. Pedig nem beszélni,hanem
beszélgetni akartak. Ámen· után csöndesség következik. N a.gy némaságban válj türelmesen
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s hallgasd Isten válaszát. Bizonyosan válaszol. Kijelentett akarata, életed változása, érzésed, lelkiismereted
rezdülése szavakat rejt magában, válaszul imádságodra.
Keresgéld össze Isten válaszát. Minél inkább beolvasztod életedet az ő életébe s minél nagyobb elmélyedéssel, bizalommal és odaadással várod feleletét, annál
világosabban hangzik feléd. Hol száll már a szellő
szárnyán a te ámen ed, mikor földre lebben ég áldásaképpen Isten ámenje? De, aki csak egyszer is érezte
az isteni ámen megszentelő, megerősítő erejét, az tudja,
hogy az ember imádsága
nem emberszóval,
hanem
Isten szavával végződik.
8. Az imádságnak
magasságok
felé kell törni.
Felveheti az élet apró dolgait, szétszórt eseményeit,
kicsiny érdek-törekedékeit,
a törpék könnyét, mcsolygását. De azután szárnyaljon magasba s .ölelje magához embertársait s az egész emberiséget.
Önmagáért
csak az tud igazán imádkozni, aki mások életszükségleteit oly érzékeny lélekkel tudja vizsgálni, hogy ez a
benyomás imádságot vált ki szívéböl.
A szeretet kötelez erre. Egész vallásos életünk az Isten és ember
iránti szeretet megvalósulásán fordul meg s mindaddig,
míg ez valóságra nem válik, illuzió marad az egész
vallás. Csak akkor imádhatjuk
atyánként Istent, ha
csengő szavakból életté teszszük a felebaráti szeretetet
s megtanulunk, önzésünket legyőzve, egymásért tiszta
szívből imádkozni. Korlátok választják el a milliók at.
Idegenül, fásult lélekkel járnak egymás mellett. Érdekek harca féltés tüzet lobbant lángra, s a visszászoritottság gyülölséget ébreszt. Hideg mérlegelés ül a szemek tekintetében s a helyzet, életváltozás, magatartás
megítélését a trónuson
ülő önérdek vezeti. A régi
gyűlölködő
világ romjain új világot építhetunk az imádság hatalmával.
Milliók lelkét beleolvaszthatjuk
a
mennyei atya szeretetébe s milliók szívét egyesíthetjük
a testvéri szeretet tüzében. Mennyi fény és melegség ! . . . Dideregtető, hideg érzést; szegénységet, nyo-
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morúságot, tenger könyhullást, mindent-mindent eltöröl
ez a hatalmas erő: a magasságok felé szárnyalóimádság!
Az ilyen imádság megtanít, hogy te, a kicsiny
míkrokosmos, hogyan helyezkedj el a hatalmas világmindenségben. Az ember kicsiny világ az önálló világ
minden jogával, nemzet, egyház, emberiség nagy világ
a magasabb rendű világ minden követeléséveI. V édelmezd, értékeld külön világodat, építsd azt munkával,
tiszta érzésekkel, erkölcsi értékekkel, imádkozással. De
mindig láss magad felett nagyobb világokat, az emberek különböző feladatu, erkölcsi alapokon szervezkedő
közösségeit s legyen érzéked az azokat mozgató hatalmas eszmék megértésére. Tudj ezekért az eszmékért
lelkesedni, munkálkodni, áldozni s fényüket ne homályosítsa, hanem inkább erősítse az a tragikus vonás,
hogy kis világok romjain épül nagy világok dicsősége.
Tudj az eszmék erősödéseért
és diadaláért önzetlen
kitartással, bizodalommal imádkozni. Munkarészt nyersz
Isten világkormányzásából s építője leszel azon távoli
kornak, melyben a világtörténelem
alakulását
nem
milliók fegyvere, hanem milliók imádsága irányítja.
Régi keleti legenda szól arról a földről, melyet
Nilus ajándékának nevez Herodatosz, a nagy történetíró.
Mint valami piszkos börű, lompos szörnyeteg gubbaszkodik iszapos ágyában a megapadt vizű, nyúlés testű
Nilus. Mellette, ameddig szem ellát, összerepedezett
sártömeg, mögötte végtelenségbe
vesző homoktenger
húzódik a messzeségbe. Negyven napig zúgott a khamszín homokot hozó szele, forró lehelletével Ieványasztott falombot, virágot s kiégette a levelek élet-zöld
jzínét. Meghajolt testű, fáradt járású emberek vonszollák perzselt testűket piros alkonyatkor a szent folyó
partján. Bágyadt szemüle az ég alját kutatja s lelkük
panaszosan kiált: - Jöjj, észak szele, te áldott, termékenyítő! ...
Pihenni tért a khamszin, de a Nilus tovább is
somhan nyujtóztatta tagjait.
A levegő izzott, a por-
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szemnyi kóválygó
homok égetett s a föld, jövendő termés termője, millió éhező kenyéradója.
fájdalmában
meghasadozva tekintett ég felé.
Imádságra gyülekeztek a papok, földre hajlottan
vezekeltek a vének. -- Jöjj észak szele te áldott, termékenyítő! ... De eső nem jött s a Nilus tovább
aludta hónapos álmát.
Halotti mezőség lett a messze homok tenger, csontvázkarok lóbálkeztak
kétségbeesve ég felé s éhhalál
. kiáltott pusztulást, a szétmálló buckák mögül.
Ekkor egyszerre csak felülről hatalmas
szózat
zendült: - minden kerület, minden papja, minden népe,
férfia, asszonya, gyereke, öregje siessen szent imádásra!
Ugyanegy napon, ugyanegy órában emelkedjék minden
kar égfelé s ugyanegy imádságban dobbanjon össze
milliók szíve.
Úgy lőn. És mikor égnek szárnyalt milliók szíve,
könyörgése s az egész nép egy pillanat szent ihletében
egygyé forrott, akkor feltámadt észak szele, felhőkkel
feketítette az eget s vihart gomolyogtatott hátán; megrázkódott az alvó szörnyeteg, a Nilus kinyujtóztatta
meggémberedett tagjait, végigáradt
a meghasadozott
földeken, keresztültörte a gátakat, lesimította az emelkedéseket, azután zúgva, tajtékozva
végigrohant
a
csatornákon s vitte mindenhová
a termékenységet,
a
kenyeret. az életet. Milliók együttes imádságának
áldását.
Lebilincselt isteni erők szunyadoznak
az emberiség lelke mélyén. Körülöttünk
gubbaszkodhatnak
elmaradottság.
magaelhagyás,
önzés, erkölcstelenség,
szükkeblűség,
anyagiasság.
A fejlődés örök törvénye
s a tökéletesedés után vágyódás kitörölhetetlen betukkel be van égetve az ember lelkébe. Az értelmi haladás az óriások 1ipéseit mutatja, a technikai alkotások
szédületesek,
tudomány, művészet, általános népműveltség biztos szárnyalással mennek előre. Szociális vonás
is illeszkedik az emberiség életébe, s az anyagi és
erkölcsi érdekeket intézmények irányítják
és védelme-
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zik. Mégis, mintha az ember és emberiség bensőjében
megingott volna az az erkölcsi acélvár, mely a falak
és boltívek hordozására szükséges. A helyes fejlődési
iránytól elhajlásole azt mutatják, hogy az emberi erő,
tudomány, technika, művészet elégtelenek az emberiség
fejlődéséhez és boldogításához. Szédületes magasságban
közös eszmények szétsugárzó
fénye küzködik a ködfelhőkkel: az emberi önérték, közös emberi méltóság,
közös emberi hivatás, közös emberi boldogság, egymás
megértés, megbecsülés, testvériesülés ..
Nagy feladatok állnak a kisebb emberi közösségek előtt is. Az egyháznak értékesítenie kell a rája
bizott isteni kincseket, életvallássá kell formálnia tanai
gazdagságát.
Sötététséget, homályt megvilágitani, diadalmas közkincscsé
tenni a keresztyénség
csodálatos
mélységű világnézetét.· Keménynyé tenni a jellemeket,
melegebbé a szíveket, érzékenyebbé a lelkiismereteket.
Közvetlenné
az ístentudatot,
valósággá
az Istenben
való életet. Feltárul előtte a kül- és belmisszió mérhetetlen munkamezeje. A sötétségben járó milliók, kikhez
még nem jutott el az evangéliom világossága, a közönyös modernek milliója, kik fásult rezignációval lekicsinylik az örök világosságot
Nagy feladat vár nemzetünkre is. Nemcsak államférfiúi bölcseségét, emelkedett erkölcsi világnézetet
követei az elsőktől, hanem közös munkalkodást
követel
mindannyiunktól.
Semmiféle közösséget sem vihet előre
egyesek kíválósága,
a tartós, állandó előmene el a
tömeg érzületében van elhelyezve. Biztosítani kell a hazánk határai közt élő népek boldogságát. Erkölcsi alapokra kell helyezni nemzetünk fejlődését, vissza kell
állítani a magyar jellem régi, tiszteletet parancsoló
erőit. Ki kell építenüuk önmagunkat, mert csak igy
tölthetjük be világtörténelmi hivatásunkat
a nemzetek
gyülekezetében.
Mindenütt eszmények, feladatok, erővárások ! Ezekkel szemben, mínt feltétlen bizonyosság áll előttünk az
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a meggyőződés, hogy eredményt csak az isteni és
emberi erő együttes munkájától várhatunk.
A szent
cél, a legnemesebb törekvés, a .lelkesülés, a munkára
készség', az emberek közremunkálása
maga csak ideigóráig tartó eredményt biztosít. Az utolsó diadal Isten
erejében van elhelyezve. Az emberiség, egyház, vallás,
nemzet' szent eszméi csak akkor mehetnek diadalmas
hódítással előre, ha tudunk értük imádkozni s imádkozva dolgozni. Isten erejével megyünk abba a munkába, melyben nem magunkért, hanem az emberiségért
munkálkodunk, mint Isten munkatársai.
Tisztább élet
után vágyódás, önző hiúság, magánérdek kerülése jelzik ennek az erkölcsi emelkedésnek útját. Ha ezt az
útat megteszszük. úgy tapasztalni fogjuk, hogy az ilyen
szellemben folytatott munkánál
egy szívből fakadt
imádság többet ér százak erejénél, mert százak erejénél hatalmasabb az lsten ereje.
Drágák-e neked ezek az eszmények?..
Haza,
egyház, emberiség, élettökéletesedés és életboldogság
drágák-e te néked? ... Közös eszmények oltára körül
gyülekezzünk mindannyian, az emberiség jövendőjének
munkásai.
Szívünk dobbanjon össze közös oél ihletében s ajkunkról ugyanegy imádság szárnyaljon a világkormányzó trónusához. Ha az egygyé olvadt szívek
millióinak imádsága felcsendül, akkor majd ledőlnek a
régi, iszapos gátak, megnyílnak a csontkeményre fagyott csatornák, az emberi. kultúra földeire hömpölyögve
alázúg az isteni szellem teljessége s termékenyülést,
virágzást, életnemesedést, tisztult boldogságot visz az
emberiség jövendőjébe. Milliók egyazon imádságának
áldását.
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A háborúról.
Régi példaszó : "Inter arrua silent musae" , vagyis :
"a fegyverzajban
elnémulnak a múzsák". A háború
a vész démonait indítja körútra s amerre ezek járnak:
elhallgat a vidám zene, nem hangzik örömdal. helyette
az aggodalom sóhaja, a fájdalom zokogása szakítja
meg mindig több hajlékban a csendet. A folyó év
kínos örökségkép vette át elődjétől a világháborút. Ez
most az a központ, amely körül minden gond, vágy,
remény forog, ez a főtárgy a társalgásban, erről elmélkednek az egyesületek összejövetelein az előadások.
Ennek alakulását, eredményét kutatva gyakorolja kiki
jóslói
tehetségét. A harctérről jövő hír allaponként
szorongva várt vendég, akinek jelentése szerint változik az egyénnek, a társaságnak
hangulata
derüre
avagy borura.
Mindez világosan tanusítja, hogy a háború nemcsak rendkívüli, hanem magával ezer veszélyt hordozó
esemény. Az ellenségekké vált népekre szakadt vihar,
mely kíméletlen tépi meg a létező viszonyokat, tarolja
az életet, porba döntögeti az ész, a szorgalom alkotásait, vér és könnypatakokat hagy maga után vissza.
Ameddig a történet szövétneke
a mnltat bevilágítja: mindenik korban ott találjuk a háború rémeit.
A régiek oly végzetes bajnak tekintették, amely kapcsolatban vall az emberek sorsát intéző istenség akaratával. Az istenek határzatát látta benne Hornérosz kora,
a trójaiak shellének
között már lanyhuló harcot az
Olympus lakói: az istenek gyujtották új lángra. Az
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agg költőnek főhőse: Achilles úgy fogadja az előtte
fiának: Hektornak holttestéért könyörgő trójai kírályt,
Priamust : "miután az égiek hozták reád e szerencsétlenséget, a folytonos harcot, öldöklést a város körül :
tűrd békén". Az ismert nevű görög történetíró Herodotosz
szerint: "Senkisem oly esztelen, hogy a békesség helyett
a háborút válaszsza, mert a béke idején a fiak temetik
az apákat, a háborúban pedig az apák a fiakat. De
hogy mégis erre kerül a sor: ez az Isteneknek végzése" .
A régi perzsák vallása két Istenről szól, az egyik
- Orrnuzd - a világosság és igazság, a másik Ahriman - a sötétség, gonoszság fejedelme s ezek
örök harcban állanak egymással. Az emberek hivatása
Ormuzd végdiadalan hathatósan közreműködni, vagyis
szakadatlanul az igazság mellett küzdeni. Miután pedig
a perzsa nép is - érdekösszeütközés esetén saját nemzeti ügyét tartotta igaznak, a más nézeten levő szomszédban Ahriman szolgáját látta, így készséggel ragadta
meg a kedvező alkalmat megtamadására,
hisz erre őt
lsten szava hívta.
Mint a görög népnél, a rómainál is külön istene
volt a háborúnak, ez vezette "az anyák által megátkozott harcokat". Az ószövetség népe - Izrael is hitte
Istennek a háborúba beavatkozását. A támadó harchoz
is gyakran, mint a Jehova parancsának végrehajtásahoz
fogott. Az izlam követőinél a vallás szorosan összefügg
a nemzetiséggel, illetőleg ezt, mint magasabb fogalomkör magában foglalja, Muhamed szerint pedig a vallásért harcolni minden igaz hívőnek kötelessége. A túlvilág minden öröme vár arra, aki a hitért vérezve
esik el. E hitből fakad,t az a lelkesedés, amelylyel a
muhamedánizmus a másvallású népek feletti uralomért
majd ezredéven át küzdött. Az ősgermánok is az égiek
akaratából eredőnek tartották a háborút. Azt hitték,
hogy a hadakozás rendeltetése megnyilatkozásra juttatni az erőt, a hős lelket. A vitézt azon remény buz-

46

\

GYURiTZ FERENC

dította a csatában, hogy győzelnie jogot biztosít neki
előkelő állásra a másvilágon is. A hősök ott reggelenként újra kezdik a harcot, napestig küzdenek sakkor
fegyverszünetet kötve, közös lakomára gyülekeznek.
Magyar elődeinknek vallásáról igen keveset tudunk.
Annyit azonban idegen írók feljegyzései s népmondák
után következtetve joggal állíthatunk, hogy a pogány
magyaroknak
eleme volt a harc. Ezt szomjuhozták,
azon hitben, hogy ez nemcsak zsákmányt, de igaz
dicsőséget is szerez, nÍely a túlvilági boldogság elnyerésénél a legnagyobb érdemet képviseli. Ha a hős
meghalt, teljes fegyverzetévei - ezenkívül szolgáival hadifoglyaival együtt temették el, hogy a halál után
jövő új életben is rangjához illően léphessen fel. Hogy
a hadviselést az égi hatalomtól függőnek tartották; ezt
bizonyítja ezen régi példaszó is: "Házasság, hadverés
Isten dolga".
A keresztyén vallás nem egy nemzetnek, egy fajnak kízárólagos
tulajdona. Ez az egész emberiséget
egy családdá összefoglaló eszméket hirdet. Az Istent
úgy ismerteti meg, mint mindeneknek szerető mennyei
atyját. E tan szilárd alapja azon meggyőződésnek,
hogy az emberek faj, nyelv valláskülönbség
nélkül
testvérek. Az evangéliuni az erkölcsi törvény első
parancsául a szeretetet állítja az ember elé. (A harcokat követő bajok özönére gondolva, minden elfogulatlan ember azt óhajtja, vajha jusson mielőbb uralomra az emberiség életében a felebaráti szeretet törvénye.)
A keresztyénség nem ítéli el feltétlenül a háborút,
sőt midőn a háznépről való gondoskodást mellőzhetlen
feladatnak jelenti ki: akkor megtámadtatása
esetén
ennek védelmér
is kötelességnek
kell tekintenünk.
Jézusnak
Jeruzsálem
felett hulló könnyeire emlékeztetve, az evangélium honszeretetre is tanít s ez
magával hozza a védelemre készséget ama nagy családért: a nemzetért, amelynek minden honpolgár tagja.
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Szóval, a háború, mint honvédelem a keresztyénség
tanai értelmében is jogosult.
Védelmi háború azonban csak akkor állhat be,
ha a hont veszély fenyegeti, azaz, ha támadás, vagy
erre készülés előzi meg egyik vagy másik oldalról.
Csakhogy a támadásra is rendszerint okot keres az
ellenfél s a felelősséget mindenáron a másik félre
igyekszik hárítani.
Így bár mindenki békeszeretetet
hangoztat, ki-kitör, hol itt, boI ott a háború,
útjában
mély barázdákat szánt s hinti ezekbe ezer vész magvait Ha erre gondolnnk, felmerül előttünk a kérdés:
nem lebetne-e evésznek
elejet venni, a hadviselést
. örökre megszüntetni?
Hogy erre határozott választ
adhassunk, előbb egy másik kérdést kell feltennünk.
Mi volt a multban és mi az oka ma is .a háborúnak?
Kétségkívül az emberben gyökeredző önzés s az ebből
fakadó indulatok mindent magával ragadó ereje. Az
önzés az egyénnek s a társadalomnak
legrégibb, legállbatatosabb
kíséröje
és ezt követve, mindenik saját
érdekét tartja igaznak s az ezzel ellenkező irányt, ba
lebet, leküzdi. Mindenik nemzetnek vannak a jövőbe
is kiható tervei, céljai. Ha azon meggyőződésre jut,
hogy ar, ezekbez vivő úton egyik vagy másik nép
jóléte, hatalma akadály kép áll: ennek letörésére összpontosítja figyelmét, erejét. Az érdekellentétek mind-.
inkább kiélesülnek s miután sem szóval, sem tollal
nem egyenlíthetók kí :. a döntést a felek az "ultima
ratio regum "-ra: a fegyverre bízzák. Vagyis mikor az
érdek által felvetett kérdések elbírálásánál a józan ész
nem tud közmegnyugvást keltő ítéletet hozni: a népek
készek a bölcsességgel keveset törődö kardnak, ágyúnak ítéletében megnyugodni.
Eleitől fogva az irigység, biúság, bírvágy, kielégíthetetlen önzés mutatott az ember előtt ellenséget
embertársában
singerelte
őt annak megtámadására.
Amíg az önző indulatok uralomra juthatnak a keblekben s ezek hatása alatt kiegyenlíthetlen
érdekellen-
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tétek merülnek fel: addig- ezután is nyílik alkalom a
háborúra s a világbéke csak egy szép ábránd, jámbor
óhajtás marad. Az életirtó harc réme csak akkor szünik
meg kísérteni, ha az erre késztető indulatok felett teljes
uralomra emelkedik a legnemesebb érdem: mindeneket
jól tesz, nem irigykedik, nem gondol gonoszt, nem
cselekszik éktelenül, nem keresi csak a maga hasznát.
Ennek, diadala még mcssze van, amint ezt napjaink
is döbbentő en bizonyítják. Ma még könnyen zsarnoka
lesz nemcsak az egyénnek, hanem az egész társadalomnak is az elfogult önzés s néha színte tömegőrjöngéssé fajulva elvakít ja a józan észt, félrevetve
a humanizmus legelemibb következményeit,
gyanusít,
üldöz mindenkit, ki vele együtt nem őrjöng, nem
átkozza, tiporja az idegent. Ily jelenetek tüntek fel
többször különösen a háború elején. Nemcsak a szerb
komitácsik körében, nemcsak Oroszországban, de Belgiumban, Franciaországban
s Angliában is, nemcsak
egyesek, hanem egész tömegek is oly vad kegyetlenséggel támadtak az utazásukban ott maradt, vagy már
évek óta ott lakott német, osztrák, magyar alattvalókra,
hogy ezen üldözések mindig szégyenfoltjai maradnak
a XX. század mű veltségének.

*
Másrészről mindezek dacára sem tagadható, hogy
a szerétet eszméje mely Jézus életében valósült
meg -- nem szünik meg észrevétlen is tovább terjedni. A szerétet nagy tana keltette fel a szabadság',
testvériség, egyenlőség tudatát. Ez, midön szegényen,
boldogan felismerni tanít az emberi méltóságot s hirdeti: "valamit akartok, hogy az emberek tiveletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek ővelük":
akkor neveli a tiszteletet mások joga, meggyőződése
iránt. Részvétre indít a szenvedés előtt, vigasztal, segít,
fáradhatlanul tördeli a nyomor fegyvereinek élét. Mindazon jótékonycélú intézmények, melyek a balsors eny-
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hitesére szolgálnak, a szeretetnek térfoglalásáról
beszélnek.
•
Segítő munkájával az emberszeretet nem szorítkozik már csak a béke idejére. Felkeresi a harctért
is s a háborúban kifejtett munkássága
új fényben
mutatja fel jótevő hatalmát.
Az őskorban az ember legyőzött ellenségét egyszerűen megölte vagy a küzdelem színterén, vagy otthon
bálványainak oltárán. Később belátván,
hogy az életével több hasznot szerezhet neki, mint halálával, életét
meghagyta, de rabszolgává tette s ha magának
nem
volt reá szüksége, mint barmot eladta. Evezredeken át
virágzottak a rabszolgavásárok,
melyeket árú cikkel a
hódító hadjáratok
győzői láttak el. A művészetével,
költészetével örök dicsőséget szerzett görög nép igen
természetesnek találta a hadifoglyoknak rabszolgaságra
vetését. Még a lángeszű
tudós Aristoteles is nyiltan
kimondta, hogy az ég a barbár népeket azért teremti,
hogy rabszolgákkal lássák el a szabad görög polgárságot.
A római konzul ok, diktátorok győztes háború
után diadalmenetet tartottak, amikor kocsijukat láncravert hadifoglyok sorai követték. Az ünnepélyre gy ült
sokaság ezek iránt nem érzett részvétet, de sokan
irigyelték a győzőt, kinek díadalkocsija
után annyi
törtlelkű, szerencsétlen rab jár bilincset zörgetve.
A középkorban
is többnyire érvényben volt Brennus gall vezér jelszava: "V ae victis l" jaj a legyőzötteknek. Ezek ugyanis, ha nem ajánlhattak fel gazdag
váltságdíjat, vagy nem esküdtek a gyözőnek zászlai
alá: akkor a legnehezebb
munkára
szorítva, mint
rabok szenvedtek halálig.
Az emberszeretet azonban végtil is mindig szélesb
körben találva visszhangra,
élesztette a könyörületet
a legyőzöttek, a hadifoglyok iránt is. A közvélemény
egyre hangosabban követelte sorsuknak enyhítését, majd
nemzetközi szerzödések
biztosították számukra a tiszÖsvény

lll. évf.
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tességes bánásmódot és szabadságuk visszanyeréset
a
hadjárat befejezése után.
A szeretet törvényének hadvész idején is üdvös
hatását közvetlenül, meggyőzően tárja elénk a Vöröskereszt-egylet működése. Ezen egyesület célja az emberi élet védelme. Kórházai béke idején is menedékhelyei, a halál előpostái: a nyavalyák által ostromolt
halandóknak. Fáradhatlanul ébreszti a szerencsétlenek
iránti tartozás tudatát s gyüjti a nemes célra az áldozatot. Es mikor a had vészharangja kondul s a harctéren az emberek százezrei egyengetik gyilkos fegyverekkel a halál útját egymás életéhez: a Vöröskeresztegylet odasiet a pusztulás színhelyére s tagjai gyakran
vésztől környezve szedik gondjaik alá a háború áldozatait. Nem kérdezik, melyik sebesült jóbarát, melyik
ellenség; szamaritánusi szeretetük a sebesültben csak
a szenvedö embert tekinti s ezt törekszik megmenteni
az életnek. Az általa is híven ápolt részvét továbbterjed, munkál,
átrezeg a néposztályok lelkületein.
A csaták mezeiről foglyokat, sebesülteket szállítanak
a vonatok városról városra. Az állomásokon a Vöröskereszt-egylet képviselőivel együtt a közönség is részvéttel fogadja. Ez sem kérdi, vajjon azok a pihegő,
halvány sebesültek ellenünk vagy.mellettünk forgattak-e
fegyvert; csak segélyre szorultak at lát, embertársait
ismeri el bennük s megosztja közöttük szíves adományát. A foglyok aztán a távolból övéiket azon értesítéssel nyugtatjak meg, hogy jó bánásmódban részesülnek, az ellenség földjén is jó szívekre találtak, nincs
panaszra okuk.
E jelenségek mind azt bizonyítják, hogya szeretet, ha bár lassan, de mégis folyton mélyebb gyökeret ver s mérséklö befolyása az ellenséges indulatok
szelidítésére mindig hathatósabb leend. Biztat a remény,
hogy mint a költő mondja: "Lesz még egyszer ünnep
a világon, majd ha kifárad a vész' haragja, a viszály
elvérzik a csatákon". A népek tisztelettel a legfőbb
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erkölcsi törvény: a szeretet iránt mindjobban óvakodni
fognak az öldöklő háborúktól s a testvériség érzetétől
vonzatva, mindinkább a közös boldogulás előmozdítására, a természeti akadályok legyőzésére egyesítik
erejüket.

*

Végül, ha a történet előadását a' háborúkról s
ezek következményeiről figyelemmel kísérjük: be kell
vallanunk, hogy ezeknek nemcsak káros, de hasznos
következményei is voltak. Ezek az ószövetségbeli
Józsefnek iránta ifjúkorában ellenséges indulatot tanusított testvéreihez intézett szavaira emlékeztetnek: "Ti
gondoltatok énvelem gonoszat cselekedni, de az Isten
gondolta azt jóra ford'ítani". Vagyis az isteni gondviselés őrködése mellett még a gyarlóságból eredő
indulatok vészes kitörései, a háborúk is végeredményben az emberi nem fejlődésére, haladására szolgálnak
eszközül. Azt mondják, hogy az erkölcsi világban
ugyanazon törvények uralkodnak, mint a természetben .
.Itt pedig bizonyos, hogy ha szakadatlanul csöndes,
verőfényes napok járnának, sohasem támadna szélvész:
akkor az álló vizek megposhadnának, ártalmas miazmákkal telne meg a levegő, fennakadna az élet fejlődése. De a felzúgó vihar a szakadó záporral, a földrázó mennydörgéssei, cikkazó villámokkal megtisztítja
a légkört, felüdíti a növényzetet, új erőkifejtésre,
mélyebben gyökerezésre kényszeríti az emelkedő fákat.
A folytonos béke, zavartalan jólét az emberi életben
is végül leszoktatna az erőfeszítésről, megszakítaná a
kapcsolatot a fensőbb, eszményi
világgal, megfeledkezésre tanítana Istenről s teljesen az érzékiség rabjává tenné az embert. Mikor azonban a háború fergetege rohan országokon át, a legerősebb alkotások
bomladoznak, trónok recsegnek, a hatalom, a szerencse
támaszai ingadoznak, mindenütt a veszély nyomai,
akkor megrendül az önhittség, a sorscsapások alatt
az ember egyrészről beismeri gyöngeségét, másrészről
4*
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előkeresi ismét a léleknek láthatatlan, de erős szövetségesét: a hitet, amely, mint Antensnak az anyaföld,
a rátámaszkodónak
megújítja erejét, megtanít küzdeni,
tűrni, reményleni. Igya
háború vihara tisztítólag is
hat az életre, új, tiszteletreméltó vonásokban
tünteti
fel a nemzet jellemét.
Jó eredmény származik a háborúból annyiban is,
hogy a harcoló nemzetek egymást közelebbről megismerile Nemcsak egymás hadviselesi képességét figyelik
meg, de mindenik fél levonja a tanuságot a másiknak
a gazdászat, ipar terén felmutatott haladásaból
s amit
hasznosnak,
célszerűnek
talál, azt törekszik
saját
köréhen is alkalmazásba venni. A kölcsönös súrlódás
folytán az ismeretkör tágul, a közmívelődés élénkul.
Új és új eszmékkel gazdagult az élet .
...-\.mai kor egy oly óriás méretű háborúnak szemtanuja, amilyent eddig még a történet nem ismert.
Európában tört ki, de lángjai már átcsaptak Ázsiára,
Afrikára is. Az európai csaták terére sietnek segédhadak Amerika északi részéről s a távoleső Ausztrálíából, itt küzdenek európaiak
oldalán, európaiak ellen
arabok, hinduk.. szenegálok. A harc, nem mint a multban, csak szárazon és vízen, hanem a víz alatt s fenn
a levegőben is ádáz hévvel folyik s pusztít a technika
által tökéletesített romboló fegyverekkel. E háború megindulásáért
a felelősség egyedül a hazánk s Ausztria
feldarabolás ára összeesküdt ellenségeinket terheli, A védelmi harcot folytató magyar és osztrák államnak fegyvertársa, hű szövetségese, a hatalmas német birodalom,
élén lovagias, nagy fejedelmével: Vilmos császárral.
Ellenségeink sorát egyfelől az oroszok, szerbek, montenegróiak, másfelől franciák, Lelgák, angolok, japánok
képezik. Mikép záródik le a véres dráma: ezt ma még
senki ~em mondhatja meg. Azt azonban jól tudjuk,
hogy Arpád honának, a magyar nemzetnek jövője felett
is fog dönteni a küzdelem
és átérezzük
azon hivatásunkat, hogy törhetlen
hűséggel kell helytállanunk,

A H.~BORÚRÓL

53

minden áldozatot meghoznunk e drága örökségért : a
honért. Elődeink ezredéven át harcoltak, tékozolták
vérüket, éltüket, azért, hogy szabad hazát hagyhassanak hátra az unokáknak.
Példájuk arra kötelez
minket is, hogy mi is szabad hazát adjunk át az utódoknak. Őrködni fogunk, hogya Duna-Tisza partjain
ne üssön tanyát barbár ellenség, ne hangozzék itt annak
zsarnok parancsa, de legyen Magyarország mindenkor
a műveltség védvára, a szabadság hazája.
Hogy mily következményeket
von maga után a
háború, e kérdésre is csak a jövő adja meg a választ.
De eddigi hatásáról már szólhatunk s ez nem leverő,
hanem szívemelö. Míg a béke napja sugárzott felettünk, míg nem kényszerített harcra külellenség: addig
dúlt a belviszály, a honfi ak ellenséges pártokra szakadva szórták egymásra a gyűlölség átok villámait.
Fenyegetni kezdett az osztályharc. A társadalomban
mindenütt elégedetlenség,
bizalmatlanság jelentkezett,
mindinkább élesültek a nemzetiségi kérdések. Másrészről az anyagelvű ség egyre merészebben támadott mínden eszményt, az anyagi érdek lett a rugója széles
körben minden törekvésnek. Az úgynevezett szabadgondolkozók már meghaladott álláspontnak hirdették a
vallást) az egyházat, gúnyolódva szólottak mindarról,
ami eddig az érző kebel előtt kegyelet tárgya volt.
E szomorú jelenségek felett az elfogulatlan honfi csak
sóhajtva gondolhatott a jövőre. Es írn, a hadüzenet
után, amint elhangzott a felhívó szózat : "Fegyverre
magyar, veszélyben a haza 1" mint varázsütésre hogy
megváltozot minden l A viszály tüze kialudt, a pártoskodás megsziint, az osztályharc nem kísért.
Honfiúi
lelkesedésbe olvadt át minden érzelem: a magyar meg-tanult egyetérteni.
A nemzetiségek is hon szeretettől
elrágadva alottak mellénk. Mint testvérek a magyarral
egy sorban indultak a harctérre, lelkesültek e hazáért
s vivtak hős csatákat S vérrel áldozának, síkon, völgyön és a bércfalon 1 Mintha teljesült volna az óhaj,
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melyet így hangoztat egy régi népdal: "Legyen úgy,
mint régen volt; egyesüljön a magyarral
mind az
oláh, mind a német, mind a tót". A nemzetközi szocializmus jelszavai elhallgattak.
Hivei, kik előbb oly
kevésbe vettek egyházat, vallást, hazát: most megértették, hogy az érzékeknek hízelgő anyagi dolgokon
kívül vannak magasb, eszményi javak is, melyekért
érdemes küzdeni s most vérük hullásávaloltalmaznak
ők is hazát, szabadságot. A hosszú béke napjain meggyengült ragaszkodás az ember e hű szövetségeséhez :
a hithez, most újra éled. Az átkozódás ritkább lett,
de annál több szívből száll buzgó ima az ég felé. Az
életet ostromló vészek között érzi magát az ember
legközelebb Istenhez, megtanul imádkozni, sok apa, ki
példájával itthon gyermekeit csak káromolni tanította:
a harctéren, hol mindennap készen kell lenni a halálra,
megindultan veszi kézbe a részvét által küldött imakönyvet. Vigasztalja, erősíti lelkét a gondolat, hogy
otthon családja naponként hő fohászszal kéri az ő életére a Mindenható oltalmát. Az egész társadalom ban
a hit élénkülésévei emelkedik az idealizmus, amely
nemes gondolkozásra kelt s szebb jövővel biztat.
Nemzetünk a honvédelem harcát csüggedetlen folytatja. Igaz ügyért küzd, az igazság pedig végül is
győzni fog.
Gyurátz Ferenc.

'--";""

Jóság és jótékonyság.'
Ebben a teremben, a régi lyceum termében, ahol
már egy pár emberöltőn át hangzott és hangzik ma
is a tudomány szava; amelyhez sok-sok derék, kitünő
embernek felejthetetlen ifjúsági emlékei fűződnek (kik
gyermekekből itt váltak férfiakká);
ahonnan ma is
küldik szét Jézus nevében apostolainkat,
hogy "elmenvén tanítsanak
minden népeket",
ilyen tudományokkal telített falak között bizonyos meghatottság
vesz erőt rajtam - s félve megyek neki az elvállalt
feladatnak. Nem is tudásom lesz ebben segítőtársam,
hanem
élettapasztalataim,
melyeket
mindegyikünk
gyűjthet, aki nyitott szemmel jár embertársai között.
Vizsgálódva, figyelve járni a világot, sokszor szomorú, legszomorúbb most, látni a sok gondot, bajt,
szenvedést.
De ebben a régi kedves teremben mind el tudom
ezt felejteni. Itt én csak szépet és jót látok. Elsősorban mellettem ezeket a lelkes ifjakat, kik azonnal
megtalálták a nekik legjobban illő helyet a szenvedések és küzdelmek korában s mint diakonok veszik
ki részüket az emberszeretet munkájából. Ott épp úgy
szembe nézhetnek
a halállal, mint a harcmezőn s
orvosolhatják a szívet, lelket, mely abban a véres küz1 Felolvasás
a pozsonyi március
akadémia termében,
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delernben sokszor még súlyosabban
sebesül meg, mint
a test.
Lelki szemeimmel
látom azt a sok derék férfiút,
aki ebből a teremből indult életútjára,
kitünö vezetői
által felfegyverkezve
kötelességtndással,
emberszeretettel. Talán az ő lelkesedésök
hat továbbra is énbennem,
hogy bizalommal
telik meg a lelkem. S habár odakünn
foly az ádáz harc, eddig el nem ért magasságig
csap
fel a gyűlölet
lángja;
a kenyérirígység
-- rendes időben egyesek,
most egész nemzetek, goneszra ösztökélő
sátáni érzése óriási arányokat
öltött, mint elhanyagolt
földben a dudva, -- mondom, ha a világ kereke ki is
fordult sarkaiból,
körülöttern mégis ifjú élet, ifjú,
megújuló,
habár most szintén háborgó természet
és a
mult biztato emlékei:
ilyen kedves környezetben
bennem egy erős hang kiáltja
szüntelen : "Van Isten
népének szombatja !,' Lesz még a magyarnak
ünnepe.
Ezt a hitet, ezt a bizalmat
szeretném
beleönteni
mindenkinek a lelkébe útravalóul
a még végigküzdendő nehéz napokra.
Mert ez a bizalom elfelejteti
velünk a tegnap ot és a holnapot.
Csak ma tegyük
meg kötelességünket,
csak ma! Hány holnapból
lett
már ma és az Isten megsegített;
velünk lesz ezentúl
is, bármily nehéz idők jőjjenek.
Ne higyje senki, hogy
csak
szenved,
Gondoljon
mindenki
még szerenesetlenebb
embertársaira.
Ha annyit
emlegettük
hazafiságunkat
jó időben,
mutassuk
meg most, mennyit
érünk.
Ha odaadtuk
a haza vedelmére
kedveseinket,
kik életükkel
fizethetnek
vagy fizettek, csak nem lehet
nehezebb
itthon a megszokott
jólétnek
még egy kis
részéről lemondani?!
Igen, lemondani
tudni! A legnagyobb szenvedések
között egy bízó és biztató reménqteljes mosoly; erős akarat;
[elebaráii
ezeretet ez a
szükséges
dolog.
Mindeme
tulajdonek összesége
a jóság, me ly a
jótékonyság gyakorlására
ösztönöz, mely többet ér minden tudománynál,
mert elökelövé,
nemessé
csak ez
ö
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tehet bármely rangbeli embert. Jótékonyság!
Mindenkinek a lelki szemei előtt egyszerre ott áll: a kórház,
szegény sebesültjeink
ápolása, adakozás mindenféle
hadicélra,
hósapkakötés,
fehérneművarras
és még sok
minden. Fölösleges hát erről szót ejtenem. Szegény,.
gazdag egyaránt sietett a haza hívó szavára szolgálatát a közjónak felajánlani. Igy inkább azt keresem,
igazi jótékonyságot
ki gyakorol?
Milyen mértékig
áldozhat ja idejét ki-ki a közjónak ? Mi minden tartozik bele a jótékonyság
fogalmába ? Véleményemet
egy pár példával szerétném megvllágítani.
Ilzének
szép babát hozott a Jézuska. Gondosan
öltözteti, eteti, este lefekteti, betegségében ápolja. Még
babája barátnőit is épp oly kedvesen látja el. Soha
gondtalanul
sarokba nem dobja, hiszen az fájhatna
neki. Kedves kicsi Ilze, milyen gondos, jó mama lesz
belőled. Megtanuljuk tőled, hogy legföbb kötelességünk
mieink jólétéröl gondoskodni;
megtanuljuk. milyen fontos
a példa, mert te bizonyára egy jó marnátél
láttad és
sajátítottad el gondosságodat.
A nagyszívű, szelídlelkű
angol író Dickens egy
jótékony "egyleti hölgyet ír le Bleakhous című regényében. Őnagysága egyletet alapít és vezet a kávébokor terjesztésére
és négerek
megtérítésére.
Látja
maga előtt a távol Afrika nagykiterjedésű
síkjait, de
nem látja meg Londonban a leírhatatlan
nyomort,
melyet az Író egy szegény, elhagyatott, szinte állatias
fiú személyében mutat be. Nem látjn meg, amint
egy'ik gyermeke
fejjel beszorul
egy ablakráosba,
ahonnan
a szomszédoknak
kell őt kiszabadítani.
Másik fia legurul a lépcsőn, mindannyi piszkos, rongyos, neveletlen, ő maga fésületlen, ruháján nincs
gomb, a szoba, melyben ül, csupa szemét, a kályha
füstöl, a függöny
egy villával van megerősítve.
Mellette
íróasztalánál
legnagyobb
leánykaja
mogorva, dacos, tintás arccal, egész nap tollba mondja
neki afrikai leveleit, hogy annak még mosdásra
sem
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marad ideje. Nem tanult ez a leányka semmit, mire
egy nőnek szüksége lehet s csak azt kívánja kitörő
kétségbeeséssel,
bár meghalhatna azzal az átkos Afrikával együtt.
Hát találhatna egy Dickens kivetni és változtatni
valót nálunk is, most is, háztartásokban és szívekben.
Vannak elegen, akik, ha tehetségekkel áldotta meg
őket az ég, lealacsonyító munkának tartják házukat
gondozni. El sem hiszik, hogy ahhoz is kell ész, szív,
tudomány és lelkierő, mint mindenhez, amit jól akarunk
megtenni.
Igaz, hogy napjainkban tényleg' szükség van női.
munkára, tevékenységre a házon kívül is. Mindig több
lesz a beteg, szegény, gyámoltalan, árva, aki gondozásra szorul. De mennyi időt és pénzt fecséreltünk el
eddig mi nők jelenleg teljesen nélkülözhető foglalkozásokra. Sütöttük a sok tortát, fánkot, pogácsát; volt
nagy gondunk, hogy mit együnk és mivel ruházkodjunk; készítettünk díszes kézimunkákat ; olvastunk,
énekeltünk, zongoráztunk, rajzoltunk, fényképeztünk,
tenniszeztünk, korcsolyáztunk, .mulattunk. Nem kevés
időbe került, míg megvitattuk kávéházban vagy máshol
kedves barátnőink jó és rossz tulajdonságait. Igy lehet
és van is időnk elég, amit a közjónak szentelhetünk,
anélkül, hogy kötelességeinket
el kellene hanyagolnunk.
Baltik püspök ifjú lelkészeknek felavató beszédében azt szokta mondani: "Ne legyetek béresek!" Ezt
a szentírási helyet eltanultam tőle s én is mondom,
ne legyünk béresek, kik a jótékonyság ürügye alatt
ott hagyják a rájuk bízott kincset, hogy a megúnt
kötelességtől

legalább egy időre megszabadulhassanak.

Az ilyen jótékonyság nem érdemel különös dicséretet,
hanem csak az a munka, melyet rendes életfeladatnnkon kívül végzünk, feláldozva érte egy kis
kényelmet, jólétet, ha kell, pár órai édes reggeli
.álmot is.
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Olyanok is vannak, akik a jótékonyságban
más
mulatság hiányában szórakozást keresnek, s ez egyik
érdeme korunknak, hogy divatba hozta és a megszokott flirt helyébe is odaállította a jótékonyságot.
Sokszor ily ok, de mindenkor ily nagy idők nevelnek és
neveltek nagy embereket.
Már megint egy angol nő lebeg szemeim előtt.
Nem tehetek róla, hogy ez a kalmár nép bír ilyen
kiváló egyénekkel. Talán éppen azért, mert a tömeg
érzése oly rideg, önimádó, váltak ki közülök oly kimagasló emberek, kiváló népnevelők.
Azt ugyanis nem mondhatjuk ez egyénekről, hogy
azért látszanak nagyoknak, mert törpék között éltek ..
Dickensre,
Nightingale
Florence-re a világ minden
nemzete büszke lehetne. Nightingale Florence-ról Győry
Ilona írt a nála megszokott melegséggel a "Nagyasszonyok élete" című könyvben. 1820-ban született
Firenzeben, mint gazdag angol szülők dédelgetett gyermeke. Már tizenkétéves korában egy juhászkutyán esik
meg a szíve, kit gazdája le akar lőni, mert azt hiszi,
hogy a lábát törte el. A kis FJorence, aki talán még
borogatásról sem igen hallott eddig életében, egész
nap a kutya mellett marad s boldogan fogadja este a
hazatérő gazda háláját, aki azt is mondja: "Hanem
hiszen az a beteg is jól imádkozott árn, akinek valamikor a Gondviselés a kisasszonykát
állítja oda az
ágyafeje mellé!" Felismerte már az öreg juhász és
megjövendölte kis barátnője tettéből aNagyasszonyt,
az emberiség jótevőjét, aki felebaráti szeretetből otthagy gazdagságot,
kényelmet s megy dolgozni önfeláldozóan, erején felül. Veleszületett hatalmas munkálkodási vágya és az a nagy részvét, melyet a szegény
nép nagy tudatlansága
betegei mellett keltett benne,
naponta felkeresteti vele a kunyhókat, hogy tanítsa,
gyámolítsa őket. De itt látta, hogy előbb még neki is
tanulni kell; s beutazta e célból Francia-,
[émet- és
Olaszországot.
Valamennyi közül már akkor anémet
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diakonisszák intézményét találta a legtökéleteseb hnek.
Kaiserwerthben
1836-ban létesítette ezt egy Fliedner
nevű lelkész, aki 300 forintnyi fizetéséből még anyagilag is segélyezte és megteremtette
ott az ápolónök
iskoláját, elmegyógyintézetet,
kiszabadult női foglyok
foglalkoztató
otthonát
és sok mást. Es 1866·ban
a német diakonisszák
az osztrákoknak
oly nagy
szolgálatokat tesznek, hogy az osztrák császár elküldi
adjutánsat
Fliedner lelkészhez,
háláját és köszönetét
fejezve ki az önfeláldozó ápolónőknek.
Kaíserwerthben tanulta meg tulajdonképen
ez a
gazdag úrinő a betegápolást, ahol hónapokon át szolgált niint ápolónő. Amit itt tanult, otthon érvényesítette s csak akkor, ha gyenge teste már felmondta a
szolgálatot, ment pihenni rövid időre gazdag, előkelő,
kényelmes szülőí házába.
Szüleinél találta őt 1854-ben a krími háború kitörése. Angol és francia harcolt akkor az orosz ellen.
Jöttek a rémhírek, hogy a sebesültek gondozás nélkül
hevernek; a sebláz, tifusz s egyebek mily pusztításokat
végezn ek. 1\ kormány Nightingale Florence-t szólítja
segítségül. O 38 ápolónöt gyűjtött össze s mikor hajón
Skutariba érkeztek, épp 600 nehéz sebesültet hoztak
a kórházba;
egy elhanyagolt, piszkos kórházba, volt
munka bőven. 24 órából 20-at talpon töltött itt. A katonák szinte bálványozták. Azt írták róla, hogyha éjjel
végigjárja a szobákat, készakarva ébren maradnak s
ha elhaladt. megcsókolják
a falat vagy a vánkost,
melyre árnyéka rávetödött. 90 éves korában halt meg.
Egész nemzetének hálaimái kísérték
utolsó útján.
Önfeláldozó munkásságával,
barátságos,
kedves
lényévei nyert ő meg mindenkit
és szeretetével,
me ly nem tudott különbséget tenni ember és ember
között.
Barátságos, kedves lény mindenkihez rangkülönbség nélkül; olyan lelkitulajdon, melyet elengedhetetlennek tartok minden nőnél, aki azt akarja,' hogy jónak
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tartsák, aki jótékonyan
kíván
hatni embertársaira.
"JJIindnyájan Isten fiai vagytok", mondja az Úr Jézus.
E gondolattal fejemben gyűjtöm élettapasztalataiinat.
Megfigyeléseimből íme egy-kettő. Valaki belép egy
lakásba. HogyabeléJJőnek
illik először köszönni, azt
még elfelejtheti. A jólnevelt szebaleány úgyis megelőzi.
De hányat ismerek, különösen fiatalokat, aki nem viszonozza ezt a köszönést. Nem tudja egész bizonyosan,
illik-e ez, hát inkább elnyomja szíve sugallatát. Menynyivel szebb volna az élet, ha mindenki csak szívére
hallgatna s nem aszerint irányozná tetteit, mit mond
rá ez vagy amaz. El sem lehet gondolni, hány szép
és nemes gondolat fogamzik meg embertársaink szívében, mely ezért nem válik tetté. Milyen szerencse, hogy
Isten belát a szívünkbe is.
Hányan tartják még ma is lealázónak a nőre, ha
maga keresi kenyerét, s ezért még sok jobbérzésű is
csak félénken nyilvánítja ellenkező véleményét. Igaz,
hogy 30 év alatt sokat haladtunk. Kívánom is és bízom
benne, hogy újabb 40 év mulva már csak kerrajzokban fog szerepelni e furcsa felfogás, ez az előítélet.
Jó orvossága lesz ennek, úgy reméllem, a háború.
A jótékonyságnak
egyik nemes feladata: kuedeni
lépten-nyomon az előítéletek ellen.
Ehhez a nehéz küzdelemhez megállapodott, megalkuvást nem ismerő jellern kell. A kiforrott jellemű
ember mindig tudja lilit akar, nincs állandó hadilábon
elveivel és lelkiismeretével, azért elégedett és vidám.
Vidámságával mindig jótékonyan hat kiirnueseiére. Az
emberek bíznak benne, bajaikban hozzáfordulnak,
vigasztaló, bíztató szavai új reményt önthetnek egy-egy agyonkínzott szívbe ; egy barátságos szava felér egy nagy
jótéteménynyel.
Egy kertészt is elvittek, mint annyi mást a háborúba.: Felesége minden levele tele van panaszszal ;
fájlalja, hogy most többet kell dolgoznia, kevesebb a
pénze. A kertészt lesújtja felesége bánata, volt úrnőjé-
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hez fordul azzal a kéréssel: vigasztalná meg a feleségét egy levéllel. Bízik a levél hatásában, mert ismeri
az úrnő barátságos, de erélyes vigasztalását -- és nem
csalatkozott. Egy volt szobalánya is megjön bajával,
de az már egészen máskép ír.
Szívesen dolgozik, küzd, nélkülöz gyermekeivel,
csak férjét segítse vissza övéihez. Ezt nem vigasztalni,
ezt megkellett dicsérni. A jóságnak egy "fontos kelléke:
"Ne maradjunk adósak elismeréssel, dicsérettel."
Jó ember is sokszor megfeledkezik erről, mert
megszokja a dicséretre méltónál, hogy az mindig kötelességtudó, szorgalmas, igaz. Egy barátnőm nemrég
könnyes szemmel említette: "Engem az anyám sohasem dicsért, csak a halálos ágyán". Jó anya volt pedig, talán nevelési elvből mulasztotta el jutalmazni az
érdemest elismeréssel. Dicsérjük meg a szorgalmat, a
jót mindenütt. Legfőképpen gyermekeknél, alárendeltjeinknél el ne mulaszszuk azt. Ne találjukfeleslegesnek
senkinél. Az élet rövid; sűrűn kaszál a halál közöttünk. Mily áldásthozó lehet a visszamaradottakra,
ha
hűen őrízhetik annak -szép emlékét, kitől örökre válniok
kellett. Milyen szenvedés, kín lehet visszaemlékezni
szidásra, igazságtalanságra,
mellőzésre azoknál, kiket
szívből szerettünk; nem találni emlékeink között egy
megnyugtató, elismerő, dicsérő szót.
Ne maradjunk hát adósak elismeréssel, dicsérettel,
söt keressük embertársainkban a jót, hogy elismerhesside.
Kerüljük azonban a hazug dicséretet, a hieelqést.
Nemünknek átka ez. Ha a fiatal 'leányt nem venné
körül annyi hízelgés az életben, mondjuk ki nyíltan,
annyi hazugság - sokkal kevesebb volna a nők között a báhú, a divathölgy, a tétlen, csak kényelem és
pénz után vágyó. Pedig félek, hogy a hizelgés, eme
szörnyszülött még soká szedendi áldozatait közülünk.
Hatása alatt nemünk legjobbjai sem szabadulnak hiszékenységüktől
késő vénségükig, sőt beléjük nevelődik
általa a legveszélyesebb hizelgő - az önbálványozás.
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Ezért kell olyan erősen megalapozni jó tulajdonságokkal a női szívet.
Lagerlöf Selma Gösta Berling-jében van egy női
alak, ki teljes életében csak mulat, táncol, élvez. Gazdag is, szép is, előkelő is, hát körülrajongják,
ezért
vidám, jókedvű; de szíve üres. Üreg korára hizelgői
elszélednek, táncolni sem lehet már, nem marad más
élvezete, mint másokat bosszantani, kínozni, másokon
zsarnokoskodni. Egy gonosz tette után a monda szerint egy varázsló asszony elátkozza, hogyavaljuk
lakmározzanak eleven testén. A varjuk meg is jelennek
azonnal, háza táját többé el sem hagyják; ő félelmében
szobájából többé ki nem mozdul. Még ablakait is befüggönyözí,
hogy szabaduljon kínzó látományaitól.
Tanulságos népmese. Az üres lélek egy ideig kárpótlást talált elveszett ifj úságáért mások kínzásában,
végre folyton éhező lelkének ez sem elég, lassan önönmagát emészti fel.
Nem veszszük észre mindig embertársaink
vagy
magunk körül ezeket a büntető varjukat. Ma különben
idegességnek nevezzük őket. Mégis jussanak eszünkbe,
ha egy-egy zord, ok nélkül zsémbeskedő, elégedetlen
rosszkedvű nőt látunk és éljünk úgy, hogy minket fel
ne keressenek. A szegénynél ritkábban kárognak, mert
legjobb orvosság ellenük a hasznos munka.
Kinek háza tája nem ád elég dolgot, az hát csak
fogjon bele szaporán a jótékonyság nemes munkájába
;
ne hagyja szívét, lelkét éhezni. Mindenki a szíve sugallatát kövesse, mert a jótékonyság
annyiféle, a hányféle az ember. A gazdag adhat bőven. Sok gazdag
azonban nem tudja mi az éhség, nyomor s vagy túlbecsüli, vagy semmibe sem veszi azt.
Itt hasznos munkát végezhetnek a jótékony egyletek; sokoldalú tapasztalataikkal
a gazdagok adományait okosan közvetíthetik.
Csak valamivel kevesebb
gondot fordíthatnának
a tőkegyűjtésre
s minél több
adományt oszhatnának szét azonnal. Minek túlságosan
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gondoskodni a jövőről'? Enyhítsük minél nagyobb arányokban a jelen nyomort. A jövőt bízzuk a jövő nemzedékre. Természetesen nem azokra az egyletekre gondolok, kik árvaházakat
s hasonló intézményeket tartanak fenn. Hát a szegényebb és legszegényebb ember
tehet-e jót? De nagyon.
Mondok egy varázsigét : "Ha kedves örömnapod
volt háláld meg azzal, hogy te is szerezzél
örömöt valakinek.
Ha ezt mindenki
elengedhetlen
kötelességének
tekinti, ez az egy örömnap úgy növekszik majd, mint egy hólabda s szülí az örülök végtelen láncát. S mivel megtanultuk már, hogy
minden barátságos
szó, minden dicséret, kézszorítás,
köszönés lebet egy-egy láncszem; nincs ember, aki,
ha akarja, részt nem vehetne eszerény
népboldogításban.
Ismerek valakit, nyomornlt falucskában
lakik;
jó könyveken kívül szórakozása
nincs, még magához
való társasága sem. Leül, varr ruhákat a kis paraszt
nebulóknak.
Mikor egygyel készen van, elfogja az utcán a gyereket, felöltözteti, aztán megint útnak ereszti.
Ez így megy, míg akad egy rongyes gyermek kicsike
falujában. Ezt a szerény munkást
az úr szőllejében a
falusiakon kívül csak maga a jó Isten látja és ismeri.
Munkája boldoggá, elégedetté teszi. A vaJjúkat még
hírből sem ismeri.
Ismerek valakit egy távoli, mesésen szé~helyen.
Magára maradt a gyönyörű
vidéken. A szép természet sem irtja ki teljesen az emberek szívéből
a gonosz indulatokat.
Ott például erősen folyik a
csempészés.
Rossz példát lát a szülői házban sok
gyermek,
ezt kell ellensúlyozni.
Ősszegyűjti hát e
veszendő
gyermekeket
az én ismerősöm, ha nincsenek iskolában,
saját lakásában, ott tanítja őket
kéziügyességekre
és lelkiszépségre.
Sokat megóvott,
kettőt egészen mag·a neveltetett. Derék emberek lettek s neki igaz öröme telik benniik.

j
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Láttam lelkes nőket, akik megsajnálták
azokat
a szegény kenyérkereső leányokat a nagy városban,
akiknek szabad idejüket rideg padlásszobában, vagy
rossz környezetben kell eltölteniök. Egyesült erővel
béreltek lakást, mindenki
adott a magáéból
egyegy nélkülöz hető bútordarabot,
igy is barátságos
kis fészek lett belőle. Ide hívják· meg azokat a
fiatal leányokat. Olvashatnak itt újságokat, jó könyveket, dolgozhatnak
kézimunkaikon.
Vasárnaponként
te ával vendégélik
meg őket. Szerencsésebb
kartársaik, a gazdagabb leánykák, eljönnek hozzájuk. Felolvasnak nekik, énekelnek velük, társasjátékokra
tanítják őket. Igy játék és munka között megtanulják
egymást becsülni. Az előítéletek kínai fala lassan
összeomlik.
E lelkes nők nem gyűjtöttek
tőkét, ők maguk
adják össze a szükségeseket. Még tagsági díjat sem
szednek. Az Isten még mindig megsegítette őket, pénzhiány miatt nem kellett megkezdett munkájnkat félbenhagyni.
Ezek és hasonló munkák vártak hazánkban is a
jószívű nőkre az áldott béke idején. Mennyível több
még a tennivaló szomorú napjainkban.
Nem sorolom
fel, mindenki ismeri s naponta elénk tárja az élet.
Csak azt lehetne itt megjegyezni, hogy jelenleg a holnapi munkát is ma kellene már megkezdeni, hogy a
jövő sok-sok új árvája é~okkantja
ne maradjon hajlék és kenyér nélkül.
Kant azt mondja: "Az ember, mint természeti
lény, csakúgy, mint más teremtés, nemének fenntartása és előmeneteleért küzd - egyszóval boldogságért ;
mint erkölcsi lény, az erkölcs legmagasahb
tökéletességeért, azaz erénué: t. E kettőnek útja azonban elválik.
Aki csak a maga boldogságáért küzd, nem lehet egyszersmind erkölcsileg tökéletesebb. Es aki az erény
útjára lép, annak a boldogságról kell lemondani. Itt
e földön mindig csak az egyik úton haladhatunk
Ösvény

Ill. évf',
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s úgy állunk a kettő között, mint Herkules a keresztúton" .1
Kant mondja ezt, a nagy gondolkodó és bizonyítja
a legtökéletesebb ember, Jézus Krisztus példája. A mi
karunk is bizonyíték rá.
Nagy időket élünk; igyekezzünk méltó gyermekeivé lenni e kornak, mely nem igér boldogságot, de
annál több áldozatot kér. Gyakoroljuk magunkat lemondásban, önfeláldozásban.
Akarjuk és tegyük törhetetlenül a jót, mert ez
megnyugtatja lelkiismeretünket, megadja a lélek egyensúlyát, melylyel kedélyünk vidám maradhat a baj között
is. Viseljük nagy lélekkel, mit az Isten ránk mért,
akkor bízhatunk abban, hogy lesz még a magyar nemzetnek ünnepe.
Dr. Králik Lajosné.
1 .Als
Naturusesen. strebt der Mensch gleich allen anderen Wesen
nach Erhaltnng und Beförderung seines Daseins, mit einern Worte nach
Glückseligkeit; als moralisches Vernunftwesen strebt er nach der höchsten
Vollendung der Sittlichkeit, nach der Tuqend. Beides ist streng geschieden; wer dem eigenen Glücke nachstrebt, kann nicht zugleich sittlich
vollkommener werden ; und wer den Pfad der Tugend beschreitet, muss
darauf verzichten auch Glückseligkeit dabei zu erreichen.
Man kann im irdischen Dasein immer nur einen der beiden Wege
gehen; und steht zwischen beiclen jederzeit wie Herkules am Scheidewege".

----~

A háború és a valláso
Amit régtől szinte ösztönszerűleg éreztünk, amitől
mindnyájan rettegtünk, amire jól-rosszul fel is készültünk, mert az idők jeleiből következtetve kikerülhetetlennek tartottuk,
a szó szoros értelmében vett világháború itt van. Nem vagyok próféta, de pár évelőtt
"Az új társadalom "-ról tartott felolvasásomban magam
is céloztam e nagy felfordulásra.
"Izz6 talaj az mondám -,
amelyen állunk és járunk. Vulkánok
rémes kitörése fenyeget. Amerre nézünk, mindenfelé
valami titkos forrongást, elégületlenséget
és romboló
kedvet észlelünk. Mintha csak megint valami világraszóló változás küszöbén állanánk."
Hát ott állunk. Az új világ, az új társadalom
kialakulása
csakugyan folyamatban van. Hogy ez a
nagy, ez a .• lóban új kor rettenetes vajúdások,
erőszakos megrázkódtatások,
keserves gyötrelmek
közt
~ születik meg, azt, sajnos, már nyolc hónap óta tapasztalhatjuk, de hogy meg fog születni, az bizonyos, mert
kétségtelen, hogy az emberiség történeti fejlődésének
is van logikája.
Ez a háború maga csak átmeneti dolog. Szerepe
sem több, sem kevesebb, mint a pusztító orkáné a
természet nagy háztartásában.
Hogy sírás, jajgatás,
nyomor és inség kél nyomán, az bizonyos, de a mai
emberiségnek, hogy újjászülessék s mássá, különbbé,
jobbá, igazán emberiséggé legyen, épp erre van szük5*
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mondja: "Semmi sem tesz nagyobbá a
fájdalomnál".
Ma nem egyesek, ma maguk a népek,
ma az egész világ szenved, mert a népeknek, az egész
világnak kell bűneiből megtérnie és megújulva szebb,
jobb és dicsőbb életet élnie.
Erős meggyőződésem, hogy ezután a világháború
után megtisztul az emberiség életlevegője és abban az
új, abban a tiszta, abban az igazán éltető, üde levegőben bizonnyal mindnyájan egészségesebbek leszünk.
Át fog alakulni minden. Megváltozik nemcsak a
földnek térképe, hanem maga a földet lakó emberiség
is. Más, új és jobb alapokon rendezkedünk be: mássá
lesznek a gazdasági, a politikai, mássá a tudományos
és müvészeti,
mássá a nevelési, oktatási, ipari, kereskedelmi, mássá a közegészségi és ami engem most
legközvetlenebbül
érdekel - mássá lesznek a valláserkölcsi életviszonyok is, mert mássá lesz maga az
ember.
Igen, azt mondom: mássá, jobbá, egészségesebbé
lesznek e háború után a vallás-erkölcsi életviszonyok
is. S kell, hogyelsősorban
épp ezek változzanak meg,
mert bármily nagy jelentősége legyen is az emberiség
élete szempontjából a gazdaságnak,
ker skedelemnek,
tudománynak
és a többi egytől egyig fontos dol~knak, az ember és az emberiség gyökeres megváitozása, igazi újjáteremtődése csakis az emberi élet legegyetemesebb alapjának, mondjuk lelkének megtisztulása s helyes irányvétele,
egyszóval vallás-erkölcsi
megújhodása alapján történhetik
meg.
Azért nem ok nélkül vettük fel felol vasásaink
programmjába
"A háború és vallás"
kérdését
IS.
S nekem, ki e kérdés megbeszélésére
vállalkoztam,
valóban nem lehetne szebb jutalmam,
mintha intenciónk helyességéről
azokat is meggyőzhetném , akik
a vallás kérdését nemcsak a saját, hanem általán
az egész társadalmi élet köréből szeretnék véglegesen
kikapcsolni.
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Nem, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, mindent
kikapcsolhatunk,
de épp ezt az egyet (méltóztassanak
erről meggyőződve lenni), ezt az egyet soha, míg a
világ világ és az' ember ember lesz, kikapcsolni nem
lehet. Megmondom: miért ?
Nemcsak a testeknek, hanem a lelkeknek is megvan a maguk nehézkedési törvénye. S ez a nehézkedési törvény: az Isten. Százszor próbáljuk bár kivonni magunkat alóla, próbálkozásunk mindannyiszor
dugába dől: tudva tudatlanul, akarva akaratlanul vonzó
körébe kerülünk. Nevét megváltoztathatjuk,
ben Kaipanora, substantiára.
monasra, absolutumra,
atomra,
universurnra, de erejét, hatalmát soha meg nem törhetjük. Az ember, éppen mert ember, vallásos volt
mindig s az is marad mindörökké. Azért mondta és
bizony jól mondta egyik felejthetetlen tanárom, Greguss
~~qost, hogy ;,ateista voltaképen nincs". Mindenkinek
vall Istene,
akit imád és szolgál. S bizonyos, hogy
olyanok is vannak, akiknek
mint Pál apostol
mondjn - Istenük az ő gyomruk, vagy mondhatnók
ezt is: a divat 1
Nézetem szerint a vallás annyira elemi dolog,
hogy csak bizonyos korlátoz~al
beszélhetünk
vallásalapítókról is.
A vallás a szó szoros értelmében velünk születik,
amivel csak azt akarom kifejezni, hogy az ember már
végességénél fogva vallásra predesztinált
lény. Mert
mint Spencer Herbert mondja:
"Míg a végtelenség
érzete reánk nehezedik, mindig lesz vallásunk" s a
finom lelkű Jean Paul: "A gyermekben álmodozva ott
szunnyad már az egész vallásos metafizika, különben,
hogy jelentkeznének
nála a végtelenségre vonatkozó
benső szemléletek,
amiket semmiféle eszközzel nem
lehet közvetíteni, amiket a szó csak ébreszteni, de nem
teremteni tud."
A vallás megvan, ott van minden emberben eredettől fogva, a vallás a benső embernek a szíve. Ott
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sóhajtozik a megnevezhetetlen
az Isten, minden
emberi lélek ben. Keres mindenkit s őt is keresi mindenki s nem keresné, ha nem érezné.
. Az úgynevezett vallásalapítók valójában nem tettek
egyebet, mint hogy a maguk magasabb szellemi, erkölcsi fejlettsége szerint a közös vallásos érzésre tisztítólag és irányítólag hatottak, hogy megmutatták
nekünk a bennünk rejtező Istent és az O hozza vezérlő utat.
Ezt tették Mózes, Zarathueira, Buddha, Laoce,
Konfutse, ezt maga Jézus is.
Ha a vallástörténetre
nagyobb súlyt fektetnének
az iskolákban,
mint a Káték jórészt érthetetlen és
megeinészthetetlen
dogmatikus formuláira, kevesebben
ütköztek volna meg a legújabb (190112) babiloni ásatások azon felette érdekes eredményén, amely szerint
az a törvény, amit Hammurabi,
a babiloni dinasztia
hatodik királya (2200 körül Kr. e.) Ábrahám kortársa
az ótestamentom
(Gen. 19.) Amraphe(l)-je a maga
Napistenétől vett s ami egy rendkívül fejlett kultúra
tükre, azzal a törvénynyel, amit Mózes vett a maga
Istenétől, jóformán azonos. S ha a keresztyénségnek
Izrael vallásával való szoros kapcsolatát
ugyancsak
vallástörténeti alapon tárgyalnák,
egyszerre érthetővé
válnék, miért mondotta Jézus, mikor a vallás lényege,
a nagy parancsolat
iránt megkérdezték,
egyenesen
j'l[ózest idézve: "Szeresd a te Istenedet és szeresd
felebarátodat!"-Máté
22,37. v. 5.3;
Móz. 19,15;
5. Móz.: 6, 5.
S megértenénk még mást is. Megértenők, hogy
mely rokonlelkek voltak az összes nagy vallásalapítók.
De hát hányan tudják, hogy teszem azt, Laoce Tao-ja,
akárcsak a Mózes Jahvéje, szintén a mindenség éltetője s kormányzója, csak hogy nem olyemberképű,
hanem olyan, aminőnek a mindenkori misztikusok nevezték: istenség, ki a világegyetemmel együtt alkotja
az egyetlen, végtelen, fenséges élettengert s hogy nála

A HÁBORÚ

ÉS

A VALLÁS

7.1

is, akárcsak Jézusnál, megvan az "örömhír", ha nem
is mint istenfiúság, de igenis a gondolatban, hogy aki
az isteni erények gyakorlása
útján egyesül Taoval,
azonossá válik az emberiség "Nagy anyjával", tehát
megvan mint istenleányság.
Mi ez, ha nem szentesítése annak a nagy igazságnak, hogy a vallás az ember örök birtoka, hogy
annak lényege a szeretet, habár kezdetleges a természeti, érzéki önfaj-népszeretet formájában be volt s be
van írva minden ember szívébe,
mert ethikai világtörvény az, ami alól teljesen egyetlen lélek sem vonhatja ki magát. .
Hanem azt azután épp vallás- és történeti alapon
kétségbe vonni nem lehet, hogy ennek a szeretetnek
irányát úgy az Isten, mint az ember irányában abszolut
tisztán, világosan és határozottan Jézus jelölte meg,
amikor kiragadta azt úgy az érzéki, nemzeti körből,
mint az érthetetlen dogmatikus betűk, a vallási tanok
és üres, szertartásos gyakorlatok lélekölő formáiból és
az ember életügyévé tette és annak az Istennek, aki
maga az örök szeretet, tiszteletét az emberiség közjavának szolgálatában:
a hitből fakadó munkás szeretet tényeiben találta meg s mikor erre a nagy példát,
a közjót munkáló isteni szeretet életpéldáját saját életében megadva, mint Isten igaz fia, megalapította e
földön az igazi istenfiak, a jó emberek világraszóló
nagy szeretet közösségét: az Isten országát.
De míért mondtam én el mindezeket? Szeretném,.
ha önök, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, máris
kitalálták volna az én lelkem titkos intencióját - s
igazat adnának nekem, mikor a felvetett kérdéssel
kapcsolatban minden más előtt a vallás igazi értelmének kifejtését kísérlettem meg.
Mert ha valahol, itt áll meg a régi mondás:
Qui bene distinguit, bene docet.
Álláspontot kell foglalnunk a vallás szempontjából
a háborúval szem ben.
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E feladat első pillanatra ígen könnyűnek látszik,
valójában azonban igen nagyon nehéz. Mert ahány
vallás, annyiféle az állásfoglalás.
A fejletlen, a még merőben érzéki, természeti jel[emil vallások szempontjából a megoldás felette egyszerű. E körben a probléma voltakép nem is létezik.
A vad népek istenei is olyanok, mint ők maguk. Velük
együtt harcolnak és verekednek. Azért náluk minden
háború vallási, tehát szent háború. Szertartásos
már a'
háborúra való előkészület is. A zuluknál
a varázslók
a háborút megelőzőleg kiűzik a harcosokból a gonosz
szellemeket mindenféle tisztíró szerekkel, hánytatóval.
hashajtóval. Aztán megszentelik : keserű füvekkel pirított ökörhússal etetik meg őket s ökörfarkkal gyógyszereket hintenek reájuk. S ha harcba indulnak, magukkal viszik isteneiket. Fétisládákat
még az etruskoknál, görögöknél, rómaiaknál, egyiptomiaknál, assziroknál, japánoknál. mongoloknál, mexikóiaknál is találunk. Sőt a molukki-szigetek lakóinál, amint kitörőben
volt a háború, a törzsfő legott felkereste azt a szent
fát, melyben a háború istene lakott, megfúrta, kosarat
tartva a lyuk elé, betessékelte őt abba s aztán megetetve, vitték a harc mezejére 1
S a hadbavonultaknak az otthonlevők is segítettek
a maguk módja szerint.
Az asanti asszonyok, míg férjeik a háborúban
küzdöttek, otthon seprűre ülve táncot lej tettek, hogy
megrontsák az ellenséget. Viszont az indiai asszonyok
szintén harci táncot járva, hegyes botokat dobáltak az
ellenség földje felé, hogy az elienséget le terítsék és
kampós botjaikat maguk felé vissza-visszarángatták,
hogy övéiket a veszedelemből kimentsék.
Sőt eredetileg a harcba vitt jelvények, a zászlók
sem voltak egyebek, mint fetísek.
Az asszirok harci istenét Asszurt rúdra tűzve vitték a sereg előtt. Murra arab törzs zászlaján ott volt
Naszr, a sasisten. A rómaiak "numen legionis"-a is
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a Jupiter szent sasa volt. Különösen
kedvelt volta
kígyó és a sárkányfetis az ősgermánoknál
és a kínaíaknál, akiknek ma is állami jelvényük.
S magában a harcban a viaskodó felek előbb
rendszerint egymásra uszították a gonosz szellemeket,
a démonokat. A varázslók átkokat szórtak az ellenséges táborra. Sőt nem egyszer maguk a harcosok
démonoknak öltöztek fel, álarcba, fantasztikus ruhába
bujtak s így rémítették meg az ellenséget. Vagy mint még Mohamed is tette - valami tárgyat, varázsvesszőt, port, kavicsot dob tak az ellenség felé, hogy
elűzve a démonokat, megfutamítsák őket.
Hasonló célt - démon idézést szolgáltak a
harcba rohanáskor, az éktelen kiabálás, üvöltés, ordítás,
amit ma a zene, dob, kürt, ének szava pótol sannak
maradványa az őspogány korból a mi "vörös ördögeink"
"huj-huj" kiáltása is.
Ha aztán győztek, - az az istenek diadala volt
s az istenek jutalma gazdag' áldozat. Ha vesztették,
az az istenek veresége s az istenek büntetése bizony
sokszor detronizálás volt.
Lényegileg hasonló álláspontra
helyezkedtek
a
pogány kultúrnépek
is. Amint ők maguk, úg-y egyenetlenkedtek maguk között isteneik is s velük együtt
vívták harcaikat az idegen istenek ellen.
A természeti és nemzeti korlátokon egy-két
nagy prófétát kivéve - még Izráel népe sem tudott
teljesen felülemelkedni,
mert bár vallása alapjában
már szellemerkölcsi törvényvallás, de jelleme szcrint
mégis csak nemzeti vallás: monotheizmus felé fejlődő
henotheizmus
Istene igaz és szent, aki mellett azonban vannak
más, idegen és hamis, mondjuk bálványistenek
is.
Amily külön igazi, szent Isten az ő Istenük, oly külön
igazi, szent nép az választott népe is s e nép, világtörténeti hivatása, hogy ledöntse az összes, nem igazi
és nem szent bálványisteneket, az ő Istene segítségéö
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vel úrrá legyen a föld összes népei felett. A theokratikus világuraság Izráel népe vallásos életének központi gondolata s rugója, azért az izraelitáknál
a
háború mindig szent háború, magának az ő Istenüknek háborúja.
Istenük maga is harcos Isten, a mennyei seregek
ura, Zebooth Isten, aki a szent frigyládával együtt
tábort jár s népével együtt hadakozik. (1. Sám. 17, 45 ;
Ex. 17, 16; Num: 21, 14; I. Sám.4, 6.) Azért nem
is kezdtek csatát anélkül, hogy őt meg ne kérdezték,
neki ne áldoztak
(1. Sam. 14, 37; t 13, 9), sőt
segítségül ne hívták volna.
"Vitéz harcos az Úr", mondja Mózes, diadalénekében a Vörös-tengernél s - mikor felemelé hozzá
kezét, Izráel győzött s mikor leereszté kezét, Amalek
győzött (Ex. 13, 3; '17, 11).
Azért az izraeliták a háborút épp úgy megszentelték, mint az ünnepet, vagyis külső kultikus tisztulás
útján készültek fel rá s ez alapon vált minden egyes
harcos szent harcossá. (Ezs. 13, 3.) Igy nevezetesen
. kinek-kinek az önmegtartóztatásban kellett gyakorolnia
magát még a háború alatt is s ez az oka, hogy zsidó
harcos soha becstelenséget nem követett el még az
ellenség asszonyaival s leányaival szemben sem.
S a katonának e szent jelleme az, ami az izraeliták seregét kiemeli s minden más pogány sereg fölé
emeli s erre teljes joggal mutatott rá éppen a minapában Bach Max dr. bécsi rabbi "Die Kriegspsichologie
der Bibel und unsere Zeit" c. felolvasásában.
Az izraeliták serege valóban néphadsereg volt.
Sőt még több. A népszámláláskor csak azokat vették
fel, akik harcképes egyének voltak. Ezt a biblia így
fejezi ki: "Izrael fiainak fejei számláltatnak
meg",
vagyis azok, akik a népnek ön- és céltudatos tagjai.
Már a legelső harcnál azt mondta Mózes: "V álasszatok ki férfiakat". Férfiakat, akik tudják, miről van szó,
akiket a közös eszme áthat s tetterősek. Náluk tehát
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nem a szám, hanem a lélek volt a fő. Azért harcosaik:
épp úgy engedelmeskedtek
a Seregek Urának,
mint
maguk a mennyei seregek. Mentek előre elszántan,
rettenthetetlenül.
Ahogy ütközet előtt Isten nevében a
főpap lelkükre kötötte: (V. Moz. 20. f.) "A ti szivetek
meg ne lágyuljon
és meg ne rettenjetek és meg ne
rémüljetek az ellenség előtt, mert az Úr a ti Istenetek,
veletek megy, hogy harcoljon értetek és megtartson
titeket. "
S hasonlókép harcos vallás, sőt mondhatni egyenesen a harc vallása az Islam is.
Csak két vallás van, amely a háborút elvileg kizárja és elítéli. Az egyik a budhismus, a másik a
keresztyénség. E két vallás ugyanis úgy a természeti,
mint a nemzeti korlátokat teljesen ledönt vén univerzális magaslatról tekint alá s meglátja minden népben
az embert s az egyetemes emberiség boldogságát kizárólag szellemi fegyverrel, a lelkek felvilágosítása és
megtérítése útján munkálja olyformán, hogy míg a
buddhizmus a lét fájdalmátói áthatva s minden létező
és élő iránt végtelen részvétet, mondjuk negativ szeretetet, érezve a lét és élet megsemmisítését, a Nírvanába, a nem létbe való elmerülést; a keresztyénség
viszont ugyancsak a tökéletlen, a bűnnel s ezer bajjal,
csapással, inséggel, nyomorral terhelt lét fájdalmátói
áthatva s minden létező és élő iránt végtelen s egyúttal pozitiv szeretetet érezve, a lét és élet megnemesitését, szellemi, erkölcsi erők által való meggyőzését,
és megdicsőítését,
egyszóval a mulandó életben az
örökkévaló élet megalapítását
és munkálását tűzte ki
célul.
De sajnos, ez csak az elvi álláspont. A valóságban úgy a buddhizmus, mint a keresztyénség igen gyakran, a háború kényszerhelyzete előtt állva militáris vallássá válik.
Azzá vált ma is s épp ez az, ami gondolkodóba
ejt, ami miatt lelkünk szorong s önkéntelenül kérdez-
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zük : résztvehetünk-é
különösen
mi keresztyének jó
lelkiismerettel a háborúban vagy talán ez a háború
éppen a keresztyén ségnek csődjét jelenti?
Előttem egy egész irodalom, egy egész sereg értekezés és cikk, amely mind ezzel a kérdéssel foglalkozik, s pro és kontra vizsgálja a dolgot. A nagy vita
ez a valóságos theologus-háború külföldön mindjárt a
háborúval tört ki s főként a nagy nemet és a svájci
protestáns theolognsok között folyt s folyik még ma is,
de beleszóltak mások, a dánok, a svédek s beleszóltunk mi magyárok
is. Az angolokról,
franciákról most
hallgat az írás.
A nagy németek, élükön Martin Radeval, a marburgi theol. fakultás tanárával sa"
Christliche Welt"
c. folyóirat szerkesztőjével,
aki legutóbb .Dieser Krieq
und das Christentum" címen külön röpiratban is tárgyalja a kérdést, a mai háborúban nemcsak hogy nem
látja a keresztyénség, avagy általában az erkölcsi emberiség, az internacionalizmus,
pacifizmus, sőt még a
szociáldemokratizmus
csődjét sem, hanem ellenkezőleg
látja a népek háborújában ama mély és bensőséges lelkesedés lángralobbanása
alapján, amelynek leghatározottabb kifejezése a nagy templomjárás, a néplélek és
néphit vallásos ujjászületését. Ami ma a háborúban
triumfál, ami milliók lelkében ma mint való életfény
fellángol s az egész világot beragyogja s tisztább fényben ég, mint a rombadöntött falvak s városok tüze, az
szerinte éppen a valláso
A lelkek irtóztató megrázkódtatása következett be.
Mínden ideg reszket bele. A nyugodt polgári életnek
vége. Üzlet, vagyon, egészség, családi szentély mind
romokban hever. A természetes egoizmus helyt adott
eddig ismeretlen nagy gondolatoknak,
értékes javaknak, amik eddig számításba sem jöhettek s ma hallatlan áldozatot követelnek. Az egyén háttérbe szorult a
maga kicsinyes érdekeivel s előtérben áll az állam, a
nép, a haza szent érdeke. Mindenki érzi a maga teljes
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tehetetlenségét és abszolut függését valami magasabb
hatalomtól, amely a történet kerekeit forgatja s ébredez a szívekben a hit, a bizodalom abban a világok
felett trónoló örök akaratban, aki az emberiséget halálon, poklon megsemmisülésen át célja felé vezéreli.
S tőle, egyedül tőle vár mindent, mert ő maga az
örök bölcsesség és jóság.
Mi ez? Kérdi Rade. Ez maga a keresztyén valláso
S ez kíséri ma hőseinket a csatatérre s ez avatja
azokat is, akik gondok s nélkülözések
közt otthon
maradnak, hősökké
és martírokká.
Igy gondolkodik ez a kiváló tudós s így gondolkodik az egész német nemzet. Azért jó lelkiismerettel
indul Isten nevében a harcba, azért magával viszi
Istenét is a csaták mezejére.
A néplélek e közös általános hitérzetének adott
kifejezést anémet
császár, mikor a birodalmi gyűlés
elnökéhez a falklandszigeti nagy tengeri veszteség alkalmával (1914. dec. 14.) többek közt a következőket
telegr.ifálta.: "Vajha azokat a súlyos áldozatokat, amiket a ránk kényszerített létharc úgy az összességtöl,
valamint az egyesektől követelt, abban a bízó reménységben hoznók meg, hogy Urunk Istenünk, kinek kegyelmes kezéből szerencsét és szerencsétlenséget,
örömöt és fájdalmat alázattal kell fogadnunk, a legsúlyosabb sebekből is áldást filkaszt a nép és a haza
javára" .
S ugyancsak a néplélek eme mélyen vallásos érzése: az isteni gondviselésbe vetett rendíthetetlen hite
nyilatkozik meg Hindenburg fövezérnek a poseni tanulóifjúság hódolatára adott válaszában (dec. 22.): "Nem
engem illet hála azon eredményekért.
amiket az oroszokkal szemben elértünk. En csak a nevemet adtam
azokhoz. A hála az Istent, a mi Urunkat illeti, aki minket
mindenhol a. kegyesen megoltalmazott és ez után is meg
fog oltalmazni, mert lehetetlen, hogy nagy hirtelen levegye rólunk atyai kezét. En bizodalommal nézek a
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jövőbe. Urunk Istenünk becsületes tisztes békével fog
minket megajándékozni " .
S megfelelnek a német theologusok arra a (bizonybizony legtöbb esetben inkább magába az erkölcsi világrendbe vetett hit hiányából, mintsem a józan ész
diktálásaból
eredő) gúnyos ellenvetésre is, hogy:
"ha
az ellenséges népek és seregek mind Istenhez imádkoznak, ugyan melyiket hallgatja hát meg" [l
Ennek az ellenvetésnek - mondják - van némi
jogosultsága
a polytheistikus,
avagy a határozottan
nemzeti vallások álláspontjáról, mert ott minden nép a
maga külön Istenét hívja segítségül. De mi keresztyének tudjuk, hogy csak egy az Isten, a mennynek és
a földnek teremtője. Mikor mi a "mi Atyánk"-hoz
imádkozunk, franciák, németek és angolok, mínd egy
ugyanazon Istenre gondolunk. Zavarba jőn-e 0, az
örökkévaló és mindenható Isten [l - az bizonnyal az
ő dolga. De a kegyes és jámbor embernél viszont az
meg igen természetes és magától értetödő dolog, hogy
ő szíve minden dolgát feltárja Istene előtt, úgy amint
érzi és gondolja. A szív teljességéből szól a száj, ez áll az imádságról is. Osak legyen az az imádság
igaz, őszinte és személyi. Azért a francia is, meg a
német is úgy imádkozik, ahogy a szíve diktálja. Egymásnak ellent mondhatnak, de az Isten hallja mind a
kettőt s cselekszi nem azt, amit mi akarunk, hanem
azt, amit ő akar.
A háború és vallás között tehát - s ez volna a
német theologusok
felfogásának
veleje, elvi ellentét
nincsen, - ellenkezőleg, a háború az igazi s főként a
közösségi vallásos érzésnek egyik hatalmas tényezője,
ébresztője, mélyítője, mert annak legbensőbb életelemét
mondhatni gyökerét, az abszolut függés érzését megerősíti.
De mit szólunk a háborúhoz az erkölcs s éppen a
keresztyén erkölcs szempontjából, amelynek magna chartájából, a hegyi beszédből viszont amaz isteni parancs
hangzik felénk: "Szeressétek ellenségeiteket.
Aldjátok
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azokat, kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal,
akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik
titeket háborgatnak
és üldöznek, hogy legyetek a ti
niennyei Atyátoknak fiai, aki az ő napját feltámasztja
mínd a gonoszokra, mind a jókra és esőt ád mind az
igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek,
akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek annak?"
Meg van-é oldva a kérdés ama felelettel, hogy a
keresztyén érzületet, a szeretetet a háborúba is magunkkal vihetjük, hogy annak melegét az ellenséggel szemben is éreztethetjük?
Kétségtelen, hogy a mai hadviselés éppen a keresztyén szellem áldott hatása alatt barbárságából
sokat engedett, hogy bizonyos tekintetben már a háború
is ethizálódott. A genfi, londoni konvenciók, a hágai
akták és a Vörös Kereszt ékesen szóló bizonyságai
a Krisztusi szeretet diadalának. De másfelől az is tény,
- itt a mostani háború szomorú példája! - hogy a
háború minél inkább igazán háború, annál inkább dönt
fel minden konvenciót, aktát és keresztet. A hágai aktákat a belgák éppen Hága közelében döntötték fel.
S hogy miként értelmezendő a londoni egyezség, azt
megmutatták maguk az angolok, mikor idegen lobogókat tűztek ki hadihajóikra. S hogy mi becsülete van
a keresztnek, azt megtanulhattuk
az oroszoktól, akik
orvosainkra és a betegápolókra is lövöldöznek, a védtelen lakosságot fosztogatják, korbácsolják, asszonyainkat s leányainkat megbecstelenítik.
Nem, a való tények ellenkezőleg azt mutatják,
hogy a modern háború sokkal kegyetlenebb s borzalmasabb, mint amilyenek az antik háborúk voltak, hogy
abba nem egyes seregek, nem is egyes népek, hanem
egy egész világ belepusztul. inség és nyomor mindenütt,
- vigasztalás sehol.
Ez a háború a hegyi beszéd s minden erkölcs.
merő tagadása, ez nem szeretet, hanem gyűlölet, írtó
pusztítást, rombolást, halált és poklot prédíkál.
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És anémet
theologusok mégis azt mondják: az
abszolut
erkölcstörvény épp feltétlen érvényességénél
fogva megmutatja nekünk még itt is a hinárból kivezető utat. Érezzük a nagy kontrasztot -- mondja
Rade - s nem is akarunk: gyors és hamis közvetítésre
vállalkozni, de épp a kontraszt nyomása alatt érezzük
erkölcsi szabadságunknak
tényét is. Erkölcsileg a háborúban sem vagyunk elveszve, mert erkölcsi szem'Pontból csak azt tekinthetjük: elveszettnek, aki ott mit.sem tud és mitsem érez abból, aminek lennie kellene,
amit az eszme követel tőlünk.
Mi érezzük és tudjuk s ezt épp a keresztyenségnek köszönhetjük.
A keresztyénség hirdeti ugyan a békességre igyekezést és ami azzal szorosan összefügg, az internacionalizrnust, ámde azért még sem egy azonos az u. n.
modern pacifizrnussal és internacionalizmussal.
Ebbe
bizonyos hedonisztikus elem vegyül bele s biologikus
-és szociologikus alapon veti meg s veti el a háborút,
tehát voltaképen csak azért, hogy az embereket a háborúval
járó szenvedéstöl
és nyomortól megkímélje.
A keresztyénségnek
ehhez a szemponthoz semmi köze.
A keresztyénség
ethikai alapból indul ki, azért
azt akarja, hogy a keresztyén ember minden körülmények, tehát' a háború kísértései, ínsége s nyomora
közt is keresztyén, vagyis erkölcsi személyiség maradjon. Nem mondja, hogy ölj, de igenis, hogy bizonyos
körülmények
között, ha másként nem tudod erkölcsi
épséqedei, jellemedet érvényesíteni, légy kész a halálra,
életed feláldozására is.
Ez az, amit a legtöbben nem vesznek számba,
'pedig itt a nyitja a talánynak, hogyakeresztyénség,
rnint a szenvedés és béke vallása, a világtörténet legaktívebb és legharciasabb népeinek vallása lett.
A keresztyénség Rade szerint egyenesen tiltakozik
.a hedonisztikus, vagyis a külső érzéki kulturális
jólétre irányuló békeállapot ellen, ámde eszmekörébe fo-
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gadja az igazi békét, mint törekvése nagy követelményét s célját, amennyiben híveinek lelkére köti, hogy
békességre igyekezzenek. S ha ezt elmulaszt juk, akkor
méltán lakolunk. A német nemzet - őszintén bevallja
Rade e részben bizony nem tett meg mindent,
amit meg kellett volna tennie. Nagy odaadással ápolta
és fejlesztette a nemzeti öntudatot és életet, de azzal
az igazi internacionalizmussal,
amelyet a keresztyénség minden nemzettől elvár s a melynek jelszava:
"Itt nincs zsidó, nincs görög, ti mindnyájan egy vagytok a Jézus Krisztusban" nem sokat törődött. Míntha
bizony nem is volna olyan internacionalizmus, amely a
nemzethez való hűséggel a legszebben megfér! Pedig
épp ellenkezőleg, nem az egyesek, hanem egyenesen
a nemzetek, maguk az államalkotó népek hívatvák
arra, hogy a helyesen értelmezett, az egészséges ethikai internacionalizmus
képviselői legyenek. A béke legfőbb garanciája a világon, ha a nemzetek a maguk
nemzeti erejét politikai mérséklettel párosultan fejtik
ki és azt a bizalmatlanságot,
amit a katonai hatalom
a militarizmus ébreszt, az egymásiránt való jóindulat
ápolásávallefegyverzik.
.
A német nemzet az erkölcsi célok tudatában nyúlt
fegyverhez, azért mondhatta Vilmos császár aug. 4-ki
trónbeszédében, hogy amit tett. azt "jólelkiismerettel
és tiszta kézzel" cselekedte.
De anémet theológusok e kétségkívül emelkedett
álláspontra valló elvi megokolásán kívül a háborúban
való részvétel jogosultságát
még sok más fontos érvvel
is igazolják.
Eltekintve ugyanis attól, -- mondja többek közt Ihmels - hogy a keresztyén érzület a legkülönbözőbb helyzetekben, sőt magában a háborúban is épségben maradhat,
kétségtelen, hogy a Jézus hegyi beszédében kifejezett
valláserkölcsi eszmék s követelmények az Isten országának törvénye és nem az államéletre vonatkozó jogi
rendelkezések kodexe. Ha már eljött volna az Isten
6
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országa, akkor háborúról nem is beszélhetnénk. Ámde
a társadalmi élet teli van bűnökkel, azért azt jogi
rendelkezésekkel
szükséges szabályozni. Az erkölcsi
javakat meg kell védeni s ha másként nem lehet, meg
kell védeni fegyverrel is. Meg kell védeni nemcsupán
az egyes alattvalókkal, hanem a kívülvalókkal, az ellenséges népekkel szemben is. S bár paradoxnak látjuk,
mégis kétségtelen tény, hogy ezt tőlünk egyenesen az
ellenség iránt való szeretet isteni törvénye követelí.
Mert ha a jót és jogot védjük erkölcsre tanítjuk azt
is, aki a jót és jogost igazságtalanul
bántja és támadja.
A büntetés bizonyos körülmények közt nemcsak a megtorló igazság, hanem a legnagyobb könyörület kifolyása
is lehet. Ez a morális indító erő a mai háborúban,
amelynek közvetlen oka a szerajevoí kírálygyilkosság volt.
Shamindehhez hozzáveszszük, hogy a mostani háború
bizonyos tekintetben egyenesen a legtermészetesebb
és
legethikusabb szeretetből fakad, közelebb véreink, népünk.
családunk, szüleink, feleségünk s gyermekeink, egyszóval
a haza megvédése végett foly, tehát lényegileg nem egyéb,
mint önvédelmi harc, akkor annak jogosultságát
kétségbevonni csakugyan nem lehet, ellenkezőleg azt kell
mondanunk, hogy ily esetben a háború egyenesen erkölcsi szükségesség, tehát kötelesség. E pontnál aztán
hivatkoznak magukra a reformátorokra is. A jó orvos
- mondja Lutter - míkor már valamely gonosz betegség nagyon elterjed a testen, kénytelen lúágni
a
beteg kezét, lábát, fülét, hogy megmentse a testet.
Ilyenkor, ha csak arra az egy tagra nézünk, amelyik
áldozatul esik, úgy tetszik, mintha az az orvos nagyon
kegyetlen ember volna, de ha meggondoljuk,
hogy ő
voltakép a testet menti meg, belát juk, hogy bizony derék,
.becsületee ember ő és nagyon is keresztyéni munkát
végez. Epp így, ha a háborúban csak azt nézzük, hogy
mennyi nyomorúságot szerez, akkor nagyon is keresztyéntelen dolognak, a szeretet megtagadásának
látjuk.
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De ha meggondoljuk,
hogy a háború jámboroknak,
nőknek, gyermekeknek, otthonnak, javaknak tisztességnek oltalmára szolgál s hogy ezzel valójában a béke
biztosítására hivatott, akkor megértjük, mily drága istenrendelte dolog a háború s nem bánjuk. ha le vág is
rólunk, a testből egy-két tagot, csakhogy megmaradjon az egész test. Mert ha a kard nem védené a békét,
a békétlenség mindent megrontana a világon. Nem is
egyébb a háború, mint ideig óráig tartó békétlenség,
ami mérhetetlen békétlenséget
gátol meg, kicsi baj,
mely nagy bajnak veszi elejét. Igaz nagy csapás az,
de mennyivel nagyobb volna a csapás, amit éppen elhárít. Azért férfiszemmel kell nézni a háború dolgát".
A másik tábor híveiének a neutrálisoknak ajkán viszont ez a jelszó hangzik fel: a vallásnak, Istennek
keresztyén szemp~ntból semmi köze a háborúhae. "Jézus
Krisztust és az O Istenét --- mondja a dán Reventlov senki sem hívhatja haditámaszul
ellenségével szemben.
Minden más szellemi erő felhasználható bizonyos tekintetben hadi eszköznek is, fel a tudomány, költészet, művészet, csak a keresztyénség
nem, mert ha azt arra
használjuk fel, akkor tönkre is teszszük, vagyis lefokoztuk a pogány vallások nivójára. "
De még határozottabban foglalnak állást lsten nevének a háborúba való bevitele ellen a svájci theologusok élükön Hitzcel, aki a "Das freie Wort" folyóirat 1 Ul5 januári számában szólt ehhez a kérdéshez.
Szerinte, s általán a svájciak szerint a háború nem
nemzeti, következőleg nem is csupán német létkérdés,
hanem az emberiség egyetemes borzalma, melyben
egész Európa bűnös az istentől való elszakadás lázadó
szelleme és a nagyravágyás
hajhászása miatt. Azért
lsten nevét csak az a theologia keverheti bele a háborúba, amelynek istenfogalma
elavult kátéfogalom,
megrakva csupa emberi vonással, s amely a modern
élet vallásos fejlettségével,
finomult élményeivel s ízlésével nem számol.
6*
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Nagy örömmel s bizonyos jól eső elégtétellel állapíthatom azonban meg, hogy ez elvi álláspontot ma
nem a svájci, s általán a neutrális, hanem éppen (a
sok tekintetben ha nem is lenézett, de következetesen
ignorált) magyar theologusok képviselik legerőteljesebben és tegyük hozzá, teljes eredetiséggel.
S mikor ezt a tényt leszegezem, különösen két
theologusunkra gondolok. Az egyik a .katholikus 1l1Odernizmus legkíválóbb zászlótartója,
a legalaposabb s
legszellemesebb előharcosa Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, a másik Nagy Lajos gyurói evangélikus lelkész.
Prohászka "A vallásosság jelentkezései a világháborúban" című tanulmánya szerint (1. Budapesti Szemle
1915 februári számát), ha az Istent nem fogjuk fel
túlságosan emberi ábrázatúnak,
aféle óvodásbácsinak
s a világ és lét végtelen perspectiváitnem
azonosítjuk
a relativ emberi léttel, s a gondviselést a mi kis- és
nagyvilági érdekeinkkel és ötleteinkkel, akkor világfölényes vagyis szellemerkölcsi fajsúlyunk tudatában,
fölibe kerülhetünk minden bajnak, kínn ak és sötétségnek. Hasonlattal élve, emelkedjünk fel a magas régiókba,
mint a sas s ne bukjunk a vízbe. Mert ha a sas a
vízbe merül, elpusztul, de ha fent szálldogál, urrá lesz
oceán és orkán felett.
A világ, az emberiség épp a háborúban mutatja
meg igazi arculatját: az igazi értékeket. A háború küzdelmei és szenvedései közt a lélek ráakad maga magára, azok kiváltják belőle a heroizmus, altruizmus.
az önzetlenség, odaadás, szeretet, áldozatkészség érzéseit, miket a béke szatócsszelleme s a köznapí
élet
önzése háttérbe szorított és épp a finomabb érzésű lelkekkel megéreztetik, hogy a kultúra nem minden, nem
a legfőbb, mert hiszen annak összes alkotásait, eszményeit és értékeit feldöntik s megsemmisítik, nem a
fenevadak, tűzhányók s földrengések. hanem maguk a
kultúremberek
úgymondott ultima rációjukkal,
az
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ágyúkkal. S olyankor, mikor az összes magukalkotta
eszmények és értékek porba omlanak, ilyenkor kérdjük: hol van az Isten? Ahol napsugár nincs, nincs
nap, legalább nem érezni, hogy van. Pedig van a felhők felett: S aki ott van, az minden baj és szenvedés
ellenére érvényesíti irgalmas és üdvözítő terveit, de
nem a mi bőrt és pénzt féltő izgalmunk, hanem örök
célok szerint - sokszor szétdúlva a mi kulturánk
macskazúgos és egérszagú alkotásait, társadalmi és
gazdasági berendezkedésünk saláta- és rozmaring ágyait
. - a történelmi fordulatok gőzekéivel.
A gondviselésből akkor válnék csúfság és karrikatura, ha az ember Ízlése és kedvtelései szerint igazodnék, ha óvná minden küzdelemtől, bajtói s minden
imánkra ő mondana Áment. A hit a rosszban is a jó
eszközét látja, s ha nem, akkor babona az csupán.
De ezzel - s ez az a pont, amit az ő kritikusa,
Jászi Oszkár sem figyelt meg, vagy nem akart megfigyelni, - nem azt mondja Prohászka, hogy a háborút Isten akarja, sőt még azt sem állítja, amit De
Maist:r:e,hogy a háború az isteni világkormányzásnak
s gondviselésnek külön célbavett tényezője, ami míndég lesz, míg a világ lesz, - nem, - az Isten gondolata csak a fejlődés, haladás, amely épp ellenkezőleg
mindenütt háttérbe akarja szorítani az irracionális és
ösztönös elemet s urrá akarja tenni az embert a vilá.
gon értelme s ereje szerint. Csak azt akarja ő mondani, s nyiltan ki is mondja, hogy e haladáshoz és
fej lődéshez is ütközés és harc kell, hogy örök békéről
itt e földön. hiába álmodunk, - a fejlődés világa Isten
gondolatai szerint épül s mi csak az ő knbikosai és
taligásai vagyunk.
Meg kell tehát értenünk, hogy az erkölcsi világrend (s ez az ami csak Istenen épülhet fel) nem abban
áll, hogy a rossz ne legyen nagy hatalom a világon,
hogy ne szenvedjünk, hanem hogy alélek
erkölcsi
erőkkel s értékekkel győzze meg e világot s mi ma-
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gu nkat ile veszítsük el abban, banem felemelkedjünk,
hogy sasszárnyakkal
fent az erkölcsi szférákban repkedjünk. Az erkölcsi rendet nem lehet függővé tenni
sem földrengéstől, sem sziklaomlástól, sem háborútól
- még a vereségtől sem. Mindent a maga belyére
teszünk: a fizikát a fizikába, az erkölcsöt az erkölcsi
szférába - s ne akarjuk, hogy a fizika ethosz szerint igazodjék. A jogot letörheti az erőszak, - de hát
a legfelségesebb erkölcs nem épp a vértanúságban
ragyog-e fel? Vannak vértanú egyének, vannak vértanú nemzetek. A cárí önkény és caesari őrület eltiporbat mindent, de azért mégis csak az etika az emberi fejlődés alapja, csak ne keressük az erkölcsöt, a
jogot s igazságot a patkók és sarkantyúk
környékén
- a bombák robbanásában
s esztetikát a piszokban avagy a gorillaarcon.
Feljebb, feljebb még nem vagytok emberek,
még a sötétség és bűn uralkodik rajtatok.
Ime a Probászka álláspontja.
Kétségtelen, hogy - ba nem mondja is ki határozottan tényleg ő· is a mílitaris keresztyénség
álláspontján van, de ez az
militarizmusa
csak a
világfejlődéesel
járó rossz; elvi követelménye.:
hogy a
rosszal együtt 'a háború is megszűnjék s az ember
légyen ember s ne maradjon meg, bogy saját szavait
idézzem, az állati élet porondján.
Amit ő elballgat, vagy legfeljebb csak úgy a
sorok 'közt éreztet ki, nyiltan kimondja a nagy szőt
egy fiatal evangélikus magyar lelkész (egykor a mi
tanítványunk)
Nagy Lajos, aki a felvetett kérdésbez
külön "Isten és a háború" című röpiratban szólt hozzá.
Nem kisebb író, Ady Endre, a Ma nagy betege, a
"Ma" ~ saját szavai szerint - legszenvedőbb szenvedője üdvözölte ezt a gyúrói papot a "Világ" (1915.
évi február 28.) hasábjain, mondván: "Nagy Lajos,
mennyivel közönségesebb név ez például a Probászka
Ottokárénál és Gyúró, ez a dunántúli falu,mennyire
ő
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nem Székesfehérvár. És szenvedésemben talán a' legelső és legerősebb vigasztalást mégis a gyúrói lutheránus pap küldte." S írása alapján kijelenti róla, hogy
az a Nagy Lajos : "Nem ecce sacerdos, csak ecce
pastor, ecce homo, fájó, igaz ember, ki fájdalmában
azokat vigasztalja, akik ma a legszerencsétlenebbek,:
akik nem tudják magukat átadni a kívánatosjó tömegsuggestiónak s jobban a. Halál előtt vannak, mint a
sáncárkok lakói".
Hát azt hiszem, elég ennyit hallanunk róla, hogy
teljes érdeklődéssei forduljunk mi is feléje és Írása felé.
Nagy Lajos prófétai lélek, ki nem azért beszél,
hogy csak beszéljen s talán önmagáról beszéltessen,
azokat az érzéseket és gondolatokat önti ki, amikkel lelke megteljesedett.
Neki szólnia kell, mert a
szólás nála benső, mondjuk isteni kényszerűség, szükségesség, mert a Lélek készti rá. A véráztatta földről
felemeli szemét s az egy örök Valtoehaiatlani keresve,
fürkészve kutatja annak e sorsos időkkel való viszonyát s anélkül, hogy - mint mondja - rossz lenne
magyarnak
s rossz lenne embernek, elmondja hitvallását Istenről is, a háborúról is úgy, ahogy őt a názáreti Mester tanította gondolkodni és beszélni.
S mit mond ? Megállapítja minden előtt a kétségtelen tényt, hogy "az örök Isten trónjához soha nem
hatolt még annyi imádság, mint éppen napjainkban",
de mindjárt hozzá, is teszi, hogy azok a véges, gyarló,
emberi szenvedélylyel mondott imádságok
valójában
durva istenkáromlás s átokként hullnak vissza a népinilliók fejére, mert magát az Istent fönségéből lerántva
pártvezérré. Attillává,
Kinizsivé vagy a modern hadászat szerint Napoleonná szeretnék tenni, minden nemzet a maga részére megnyerni, holott ő megmarad a
maga szomorú pártatlanságában,
azzal mintegy azt
jelentve ki: amint kezdtétek, fejezzétek is be!
, Az Istenés
a háború közt való kapcsolat emberkéz alkotása. Az ember az, aki Isten nevével szentté
ő
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akarja avatni a háborút, hogy aztán annak leple alatt
minden förtelmet elkövethessen.
Setételét a Krisztus evangélioma alapján igazolja.
Aki közelséget és közösséget érez a názáreti rabbival,
aki a szívből elsikkasztott Istent, a szeretet Istenét s
vele a boldogságot adta vissza a lelkeknek s aki azt
mondotta: "Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, mert erről ismernek meg, hogy az
én tanítványaim vagytok" - az a háborút, ruely annyi
könnynek, annyi nyomornak, annyi panaszos kiáltás.nak, annyi hiteroppant meghátrálásnak,
annyi embertelenségnek, szeretetlenségnek,
annyi szennyes indulatnak s állati ösztönnek szülőanyja, szentnek nem mondhatja.
Nem, Istennek a háborúhoz semmi köze, tőle csak
jó adomány származhatik és nem gonosz. Tiltakozom
- mondja Nagy Lajos - még ama vallásosnak látszó
gondolat ellen is, hogy a háborút Isten, mint büntetést
küldi az embermilliókra.
A háborút szépítgethetjük,
nevezhetjük a férfierények tűzpróbájának,
hősi színterének, valójában azonban nem más, mint az ököljog
elvének uralma, pogányság. E pogánysággal szemben
a keresztyénséget a mai háború folyamán csak az az
iskolahajó
képviselte, melyet az Egyesült Allamok
gyermekei küldtek karácsonyi ajándékokkal megrakva
a mi gyermekeinknek
s amely mint az Isten lelke,
úgy ringott a mérhetlen vizek felett. Ebben a hajóban
több az igazság, mint millió és millió háborús imádságban. Azért háborút
is folytatni, evangéliomot is hirdetni - abszurdum. Akkor még becsületesebb dolog
Heraklíttal
és Haeckellel, tartva vallani, hogy:
"a
küzdelem a dolgok ősatyja s a létért való küzdelem
tülekedései
közepette
ahol ellenséges energiák
törnek egymás ellen - gondviselésről vagy erkölcsi
világrendről szó sem "lehet".
E moralista felfogás ellen azonban Nagy Lajos
-- ugyancsak az evangéliom, az örök Szeretet nevé-
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ben szintén tiltakozik s midőn ezt teszi, egyszersmind
levonja végül fejtegetéseinek
gyakorlati
következményeit is .
.A háború megszünésének
egyedüli orvosszere a
nép helyes nevelése. Ha támadnak próféták, akik a
földi hatalmasságokat
igazi rendeltetésükről kioktatják,
a népmilliók lelkébe a szeretet parancsolatát
beoltják
és az ifjúságot nem a hódító Caesarok, hadverd Hannibálok, Kinizsi Pálok s Napoleonok vadságra, lelki
durvaságra
késztő történeti példáival nevelik, akkor
majd közelebb jutunk az emberiség örök ideáljához, a
názáreti mesterhez, a béke töviskoronás apostolához.
"De azért" - teszi még hozzá nyilvánvalólag nem
a legnag-yobb következetességgel
a magyar lelkész "ha már a lavina megindult s valamely népnél jogos
a fegyverfogás ténye, aminthogy jogos minálunk, ha
arról van szó: éljen-e a magyar nemzet továbbra is
itt a Tisza táján, akkor minden erőnkkel azon kell
lenni, hogy e világháborúból
az igaz ügy győztesen
kerüljön ki s ezzel is közelebb jussunk a világbékéhez"
.

*
Mennyi különböző álláspont. Igazán:
ahány fej,
annyi vélemény! Bizony-bizony nemcsak világ-, hanem
lélekrengés ez a háború; S méltán kérdezhetjük mindannyian, különösen a vallásos lelkek: hol találjuk hát
meg azt az óhajtva keresett, vágyott nyugvópontot ?
Hol az a: biztos nézőpont, az a helyes ps-zichológiai
beigazítás, amelyből tekintve a háború és valláso nagy
problémájának
Scylláját és Charybdisét egyaránt kikerülhetjük
és révbe juthatunk?
Oda térek vissza, ahonnét kiindultam, alaptéteIemhez : a vallás a maga tiszta eszméje és eszménye
szerint a háborút elvileg kizárja s éppen azért azt
bármely - jogosultnak vagy jogosulatlannak
móndott
-. formájában elítéli, mert sem ilyen, sem olyan
háborút nem ismer.
.

-

""-.:

.-....,--

--_......

,;,w

90

DR.

MASZNYIK ENDRE

Isten országában,
az örök tökély és harmónia, a
szentség,
szeretet és béke szferájában
nincs diszharmónia, nincs háború. A háború nem ama .felső, hanem
ez alsó, a földi s épp. azért tökéletlen világ dolga,
amelyben mi élünk, de amelynek épp az az isteni
rendeltetése,
hogy a folytonos és fokozatos fejlődés.
útján tökéletessé, Isten országává legyen.
"Az emberiség - mondja Drummond, a nagy terinészettudós és theológus -, nem sokkal több durva
anyaguál,
mely alakító kézre vár. Valamikor a geológiának elhitték, hogy a föld kész, pedig a teremtőműve csak folyamatban van. A spektroskop feltalálása.
előtt azt hitték, hogy a világegyetem kész, pedig csak
alakulóban van. S ama nyüzsgő embertömegnek is,
amely közöttünk
él, törekvése csak, hogy az erő és
szépség magasabb fokára emelkedjék. A szenvedélyek
tüze még nem hült ki. A világ jövő ideálja csak ideál,.
amit megmutattak. A bűnökre sem volt ir, a kétségek
homálya ellen biztos világosság, a gondok, bajok nyomása ellen megnyugtatás."
Ma van. Az az erő, amely meggyőzte és meggyőzi mindenha e világot, amely felülemel evilág
minden gyarlóságán, baján és nyomorán, az az Istenbe
s mi rajta alapszik: az erkölcsi világrendbe vetett hit.
Vegyük el ezt a hitet a világból, akkor összeomlik minden. Akkor a kosmoszból újra khaosz leszen
és és e khaoszban örök a háború.
De e hittel szívünkben - megadással, megnyugvással, sőt mindig előre és feltekintve reménylve a jobb.
kort, boldogan járjuk meg még az élet kálvária útját is.
Nem az a baj, nem az a mi legnagyobb bajunk
hát, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, hogy e világon
baj, szenvedés, háború, halál van - mindez ' volt és
lesz is, míg ez a világ világ lesz -, hanem hogy azt
a világgyőző erőt lelkünkben ki nem fejlesztjük.
Mi mindent a kultúrától várunk. Pedig épp' ez a
mai háború a kultúra csődjét hirdeti. Amint kitört és
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rettenetes borzalmai, pusztításai végigsöpörtek az egész
világon, a kultúra minden kereke' megállott. Filozófia,
politika, társadalmi reform elnémultak. A képtár, tegyük
hozzá színház, táncterem becsukták ajtaikat és - nincs,
aki a népet vigasztalja. E világ minden hatalma megtört, porba omlott, - e világ visszahúzódott.
Csak egy áll őrt, egy vigasztal, egy tartja bennünk a lelket, egy kötözi a sebeket, egy törli le a
könnyeket, egy hirdet szabadulást a foglyoknak, egy
nyujt reményt a haldoklóknak.
emel fel a porból, sírból, a halálból, az Istenbe, az erkölcsi világrendbe, a
jő díadalába, örök életébe. vetett hit és az e hitből sarjadzó szeretet.
Hol van Isten? Mindenütt ott van, ahova ez a
hit, ez a szeretet behatol. ütt vim s velünk és általunk munkálkodik. S azért van ott, hogy amit az
emberben az állat, amit az önzés, kapzsiság, nagyravágyás, egyszóval az ördögi gonoszság művelt, azt az
állatban levő ember, az ő képe által mind megsemmisítse és jóra fordítsa. Igen, az ő kezében még a rossz,
még ez a háború is erkölcsi célt szolgál, csak jóra
vezethet.
Ez a háború is csak azért vagyon, hogy ne legyen
háború, aminthogy az államban is a felsőség azért
vagyon, hogy ne legyen jogtalanság, a katona is azért
vagyon,' hogy ne legyen verekedés s ha mégis, akkor már
az Isten országából kiléptünk s mint az állam polgárainak az igazság, a jog, a ház és a haza védelmére a
király, mint Istentől való felsőség szavára, mindnyájunknak el kell mennünk s megtennünk polgári kötelességünket.
.
S az ily háborút a vallás nem ellenzi, ellenkezőleg, megszenteli, mondván: Adjátok meg a császárnak,
ami a császáré! És foly sok ártatlan vér, hull még
több könny, de a vér- és könnytengerből
tisztább,
nemesebb, emberibb világ emelkedik ki és talán
megépül a ma összeomló, megviselt világnak romjaira
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a nemes, kegyes lelkek élő hite tárgya:' az Istennek
országa. Az az ország, ahol majd - s ez épp a gondviselés célja - nem leszen többé háború.
Az az ország, amely nem lesz többé egyes kiváltságos kasztok és felekezetek kizárólagos birtoka; hanem mindnyájunké, akik egyazon Istennek gyermekei
- és örökösei s egymásnak testvérei vagyunk. Az az
ország, amelynek tagjai nem hadakoznak testi fegyverekkel, hanem lelki fegyverrel a kézben és a közjó
munkálásában veszik fel egymással a harcot.
Az az ország, amelynek Jézus után szebb és
tökéletesebb rajzát Drummondnál senki sem adta még.
"Az Isten országa a legjobb emberek egyesülése,
akik a legjobb eszközökkel a legjobb célra törekednek. Hatalmas szövetség máris : ereg, amelyet senki meg
nem számlálhat, utai sokfélék, mint maga az emberi
természet, munkamezeje az egész világ. Nem filozófia,
de a fényt kereső világnak világosságot gyújt; nem
politikai egyesülés, de ültetvényes iskolája minden nagy
törvénynek. Emberibb, mint az állam, mert ezt legmélyebb szükségleteivel felöleli; egyetemesebb, mint az
egyház, mert magába fogadja azt is, amit az egyház
kizár. Propaganda, de nem izgatás, hanem eszmények
által. Vallás, de az Isten szolgálatát az emberiség
szolgálatában látja. Nem tudományosság, de van hegyi
beszéde. Nincsenek földi javai, de szolgálatába nagy
vagyont -von. Nem vezet protokollumot, azt végzi a történet; nincs névsora, mert nincs ember, aki azt összeállíthatná. A beléptidíj semmi; hozományod, amid van
és ami vagy. Sohasem jön össze s mégis mindig együtt
van s soha meg nem szűník. Törvénye: a hűség;
fogadása a szeretet. Programmját 'a jövő életre még
nem bocsátotta ki, a jelen életre azonban ennél jobbat
alig .lehetne nyújtani. Aki jobbat tud, szentelje annak
életét, aki nem tud - lépjen bele ~ avassa fel magát
Isten és az emberiség nevében a .szeretet munkásának. "
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Én nem tudok jobbat, - azért a háborús világ
rettenetes borzalmai s lélekrengései között fogadom,
hogy ezentúl teljes sztvemmel s minden erőmmel csak
e szent, ez isteni és emberi országnak élek. Ezért
imádkozom és ezért dolgozom s hiszem, hogy ez
országgal eljő földünkre, mint Petőfi mondja:
Az örök üdvösség; s érette a mennybe repüInünk
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

Dr. Masznyik Endre.1
I E tanulmány
eredetileg, vázában felolvasás
Eötvös-körben, Itt teljes alakjában közöljük.

volt

a pozsonyi

A magyarság történelmi helye a világháborúban.'
A bibliának egyik legszebb szállóigéje "a választott nép" nevet örökíti meg. A választott nép Isten
kedvelt népe, akit különös küldetéssel
ruházott fel,
akaratának állandó követévé tett. A választott népre
kiöntötte kegyelmének
kimeríthetetlen
gazdagságát.
Győzelmi pálmával koszorúzza szilaj tenger-árhoz hasonló ellenséggel szemben; mennyei mannával táplálja,
sziklaméhből fakasztott forrással enyhíti a vége várh atatlan sivatagban. Ha vétkeiért bünteti, szent haragjának és búsulásának
felhőrései közül előbukkan megbocsátó szeretetének szivárványa:
"Megostorozlak, de
el nem vesztelek= . Nemzeti bukást zudít reá, rabláncon, számkivetésbe hnrcoltatja de a nép nem
enyészhetik el, míg küldetését be nem töltötte. Diadalai és vereségei. gazdagsága
és kifosztott koldus
volta, hatalma és bujdosása közben egyiránt történelmi
célja felé vezérli a láthatatlan,
erős isteni kéz: útat
kell törnie a rengetegben a keresztyénség
előtt, meg
kell szülnie, fel kell nevelnie az emberi nem legnagyobb, tanítóját, a világ üdvözítőjét.
Epp ily joggal beszélhetünk a történelemnek választott korszakairóI. E korszakok is magukon viselik
az isteni küldetés letörölhetetlen bélyegét; e korszakok
is az isteni akarat követei hozzánk. Megpróbáltatásaik,
1

Felolvasás Pozsonyban, 1915 máreius 14-én.
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ujjongó
örömharsogásuk
és a fájdalomtörte
szívek
panaszos könnye ugyan egy nagy törvényt edzenek
lelkünkbe, amelyet előbb kisszerű törekvéseink hinárjában vergődve nem tudtunk felismerni. Ezek a klasszikus eszme- és próféta-termő idők, a hősök bölcsöi,
amikor a világteremtő
szellemhez közelebb érezzük
magunkat;
amikor az élet bántó kicsinyességei
elsímulnak, ellentétei jótékony álomba szenderülnek, amikor minden mesterséges értékalkotmány,
minden bálvány holt hamuvá porlik s csupán igazi érték, valódi
erő rag-adhat meg, ami Élettöl született és életet szülhet.
Ily időkben fogékonyabbak vagyunk az isteni tanítás
iránt; töredelmes bűnbánat száll meg minden eltévelyedésért, amivel az örök nagyság elvét elárultuk,
Egyúttal szent fogadalom kél bennünk, hogy ami értéket
jelentünk az Elet mérlegserpenyőjén,
azt kiszabadítva
a múló szempontú megítélés
szolgakeretéből,
romolhatatlan célok oltárára viszszüle áldozatul.
Ki tagadná, hogy most is ily választott kerszakban, a történelemnek egy ihletett pillanatában élünk,
mely gazdag tanulságokat tár elénk, de áldozatokat is
követel tőlünk. Lelki látásunk most a jelenségek okfejéig, a történelmi törvények mélyére hatol, míg a
nemzeti gondtalanság
magafeledte esztendeiben a felszín buborékjátékára
veszett tekintetünk.
Multunkat s
magunkat vizsgálva, felelnünk kell arra a kérdésre :
vajjon igazi, történelmi
helyén van-e a magyar nemzet
a világ e válságában
? A kiontott vér s áldozatul
omló veríték nem hamis bálványnak hozott áldozat-é,
a melyért, ha késik is, de el nem marad a büntetés?
Hogy e kérdésre felelhessünk,
meg kell állapítanunk, mi a magy:u nemzet történelmi küldetése, E küldetés ereje az, mely a nemzetek lelkét irányítja, ösztönzi,
serkenti, sokszor anélkül, hogy tudnának róla. A jelennek
élés színtelen hétköznapjain
a küldetés tudata elhalványodhatik a közlélekben ; ilyenkor a nép pillanatokra
meg-megtántorul, figyelme, energiája a politikai apró-

·

96

.

/.

KOVÁCS SÁNDOR

lékoskodás játékterén érvényesül; a nagy célok mintha
szellemi szemhatára alá sülyednének. Vezérül is örömestebb fogadja a gyengéit símogató, hiúságát becéző
politikust, mint azt, aki lélekemésztő szeretetből ugyan,
de kegyetlen
őszinteséggel
bírálja
és gyógyítgatja
hibáit. De ha. a nagy perc felvirrad, mintegy varázsütésre felemelkedik a magas szempontok színvonaláig ;
lelkében a küldetés tudata kegyelettel őrzött emlékból
ismét élő batalommá válik; mely minden népréteget
áthat és megmozdít. Vezérül is azt az egyént választja,
aki e nemzeti küldetést legtisztábban s leghatározottabban képviseli. Ami a boldog hétköznapokban becsülendő értéknek látszott, csodás hirtelenséggel
méltó
feledés lomtáraba kerül. A nemzeti egyéniség minden
mozzanása a történelmi küldetést, a faji rendeltetést
szolgálja; elnémulás, kénytelen zsibbadás emészt meg
minden törekvést, mely vele szemben próbál érvényesülést. Igazi nemzet nem tűri meg a hazugságot;
ily
válságok ban föl kell fednie lelke alapjellemét; erényei
hatványozott
erővel támadnak életre; oly érzés keríti
hatalmába, mintha a világ bírája előtt állana, aki megítéli elhatározásait
és tetteit.
Maga a magyar nép hisz ily világtörténelmi küldetésben; oly erős e hite, akár az istenhit, csak oltárai
és papjai hiányzanak.
Prófétái azonban minden időben
voltak és pedig nagy számmal épp azok közt, akikben nemzeti tehetségeink legharmónikusabban
jelentkeztek. Példáit megtaláljuk
azonban a népközösség
életnyilatkozásaiban
is. Népünk hisz külön magyar
antropológiai típusban is, mint faji önállósága elengedhetetlen járulékában.
"Se nem szőke, se nem barna,
az az igaz magyar fajta" --- mint kétségtelen erejűnek tartott törvény, napjainkig fennmaradt. A "magyarok Istene" régi szólás; vallási tartalma a keresztyénség győzelmével rég elenyészett, de történelmi értéke nem csökkent. A külön nemzeti Isten em ege tése
csupán költői formája az önálló nemzeti küldetés élő
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hitének, amelyet sem idegen áramlatok hullámcsapása,
sem anyagi hatalom erőszaka kiirtani nem tudott.
Nagy királyaink, Szent László, Nagy Lajos alakja
köré ez a hit gyűjti a mondai és legendás vonásokat. Nagyságuk forrása nem csupán egyéni erényeikben van, hanem
főkép azon hitben, hogy ők az isteni akaratnak végrehajtói,
a nemzeti küldetés eszközei, akik azáltal válnak éppen
hősökké és csodás alakokká, mert Isten a maga akaratát,
választott népe sorsát csak oly királyokra bízhatja, akik
lelki tulajdonságaik, törvényének követése révén hozzá,
az ő tökéletességéhez legközelébb emelkedtek.
A nemzet lelkében e hit legelevenebben a XVI.
században élt, a reformáció korában, mely egybeesett
a török uralom első évtizedeivel.
A török uralom
könyörtelen önzése, tengernyi zaklatása, kiváltképen
Mátyás világverőkirályságának ragyogó esztendei után,
ugyanazt az érzést keltette a magyarság lelkében, mint
Izraelben Dávíd és Salamon korszaka nyomán az
assziriai és babilóniai szám űzés. A fájdalom és keserűség áthatotta, mint alapérzés, az egész nemzet belső világát. Amit világraszóló diadalok, Európaszerte hódolva elismert állami nagyság és erő el nem ért, a
bizonytalan végű szenvedés ostorcsapásai alatt, megszületett: a magyar nép az ótestamentomi történetben
saját történelmének és sorsának mintáját ismerte fel.
Míg Jóbbal méltatlannak hitt megaláztatása és gyötrelme okait fürkészte aggodalmas hittel, lassankint
benne is megérett "választott nép" voltának tudata.
Az a gondolat, hogy Istennek e szenvedéssel,
e megalázással világtörténelmi célja van, s hogy a reá mért
keresztnek békés hordozásával érdemelheti meg Isten
kegyelmét, új felmagasztalását. Az egyszerű hegedősök:
gyakran esetlen, sokszor hosszadalmas énekeiben és krónikáiban hol világosabban, hol csak félénk példálózásba
rejtve a történelmi küldetés tudata, nemzedékről nemzedékre és minden újabb csalódás, gyász után erősödve jelenik meg.
Ösvény Ill. évf.
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A legkezdetlegesebb Farkas Andrástól fogva Dézsi
Andráson, Szegedi Kis Istvánon, Radán Balázsen át
erős Sztáray Mihályig megtalálhatjuk e gondolatot,
mely valamennyi társadalmi rétegnek szeghetetlen hitvallásává jegecedett. A prózairók sem képeznek kivételt; Bornemissza, Magyari, Pázmány, Eszterházy írásaiból kiérzik Istennek s a magyarságnak
valamely régi
szent kötésen alapuló viszonya, amely a nemzetnek
szakadatlan vértanúságát, örökös reménye foszlását megérteti és magyarázza. E nemzeti és faji hit a XVII.
században találta meg legmüvészibb kifejezését. A költő
Zrinyi, aki nemzetének e küldetését
s velejáró önfeláldozását legtisztábban
látta és érezte át, a Szigeti
Veszedelemben ez isteni küldetés hősművét írta meg.
Főhősében, aki feláldozza magát a keresztyénségért,
mint Jézusnak, a Messiásnak igazi tanítványa,
tulajdonképen a magyar nemzetnek a keresztyénségért szenvedett többszázados vértanúságát s boldogan hozott áldozatát dicsőíti. Igy válik igazán prófétai értékűvé
Zrinyinek közismert szállóigéje : "Egy nemzetnél sem vagyunk
alábbvalók". Bármennyire elgyengült a szüntelen vérvesztés következtében a magyarság, - történelmi értéke
nem ettől függ, nem katonai hatalmától, nem gazdag.ságától, hanem attól, hogy igaz hüséggel szolgálta felismert
világtörténelmi hivatását. Nagyon j ellemző a XVII. századnak egy népéneke, mely Bethlen Gábort szólaltatja meg,
akit, noha a török frigyese volt, mégis a kereszténység
hőseképen ünnepel. A névtelen költő Bethlenben is meglátja, mint a század egyik legerősebb magyarjában, a
magyar faj rendeltetésének tudatos apostolát.

az

A magyar nemzetnek,
keresztyénségnek
En vagyok Gedeona ...
Egész napkeletnek
Napnyugati résznek
Félelmire én vagyok.
A föld is megrendül,
Ba trombitát fúvatok.
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A XVIII. század, a nemzeti aléltság' szomorú
ideje e tekintetben is hanyatlást jelent, viszont a XIX.
századi nagy feléledés ismét életrekelti a világtörténelmi hivatás érzetét. Széchenyi, Vörösmarty, Kossuth,
Petőfi, Eötvös, Deák lelkét ez az érzés hatja át és
erősíti a nemzeti átalakulás lázas munkája közepett.
A francia forradalom sanapoleoni
kor nagy világválságában született új gondolatok salakjuk kiváltával
az ő lelkükön sevilágtörténelmi
hivatás bennük élő
tudatán átszűrődve váltak a nemzeti fejlődés alkotó
elemeivé. Míg nemzetük sorsát intézik, mintegy felelőseknek érzik magukat minden lépésért ez eszmei hatalommal, a nemzet történelmi hivatásával szemben.
Érzik, hogy ezt el nem árulhatják, meg nem tagadhatják, mert különben a nemzeti életerő főforrását fojtanák el talán új feltörés minden reménye nélkül.
Most feleljünk arra a kérdésre: mi voltaképen a
magyarság történelmi rendeltetése? Földrajzi helyzetünk, történelmünk vizsgálata tanít rá: a nyugati
keresztyén műveltség védelme kelettel szemben és a
nyugati keresztyén műveltség terjesztése kelet felé.
Hazánk kapui nyugat felé nyílnak, ahonnan évezreden
át a fejlettebb mívelődések hatásai érkeztek hozzánk.
Északra, keletre a Kárpát hegyláncolata véd nem csupán behatoló északi és keleti hadseregek,hanem
a
behatoló északi és keleti szellem, törekvések ellen is.
Amidőn először jelentünk meg Európa szemei előtt
Ázsia népméhéből,
a bizánci írók már felismerték, hogy
e népben megvannak valamely történelmi hivatás szolgálatának jelei, amelyeket a testvérnépek lelki ábrázatán hasztalan kerestek. A laza törzsszerkezetnek felcserélése a nemzeti fejedelemséggel, a nemzetségek
érdekének az egész nemzeti közösség érdeke, akarata
és törekvése alá rendelése azt bizonyítja, hogy e nép
az életre és harcra fegyverzi fel magát s nem lassú
elenyészésre, nagy néptengerekbe való szomorú elvegyülésre készül. A monarchikus gondolatnak e felfo7*
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gása elkísérte a magyart a XIX-XX. századig. Talán
legklasszikusabb formáját Kölcseytől kapta, aki szerint
"őseink szentnek nevezték a koronát, mert a legszentebbnek gondolatát kötötték hozzá; gondolatát a szabad nemzet egy testbe foglalás ának, gondolatát az
egyesült néperőnek, mely ne csak idegen bitorló, de
egyes honfiak féketlensége s hatalomvágya
ellen is
bonthatatlan gátat emeljen". Ugyanezt a hivatottságot
árulta el akkor, amidőn a honfoglaláskor az uralkodó
törzs, amelytől nemzetünk európai nevét örökölte, nem
a végtelen rónát, hanem a dunántúli vidéket szállta
meg, ahol a római műveltség emlékeire talált, hagyományaira támaszkodott, s a kész barázdákba elvetette
jövendő sorsa magvait. Ugyanez a rendkivüli érzék
látszik azon elhatározásán,
hogyatestvérnépektől
különválva, a nyugati keresztyénséghez
csatlakozott.
Ösztönszerűleg érezte, hogy a bizánci óhitű egyház,
mely külön ünnepet szentelt az orthodoxia eszméj ének,
az abszolút mozdulatlanság egyháza, minden változást,
fejlődést elvileg kirekeszt s csupán arra szolgál, hogy
a felelőtlen despotizmusnak szófogadó eszköze legyen.
Nem a véletlen műve, hanem történelmi törvény az
óhitű egyház
és despotizmus
szövetkezése;
hívják
Bizáncnak, vagy Moszkvának, a rendszer, a gondolat
ugyanaz:
a fejlődés összes lehetőségeinek
eltiprása.
A mai orosz uralom pravoszláv
törekvései, támadásai
a nyugati keresztyénséggel
kapcsolatot kereső görög
katholikusság
ellen, a történelmi törvény kétségtelen
igazolása. A magyarság honfoglalása nem azért vált
jelentőségessé, hogy a szláv népeket elválasztotta egymástól, hanem azáltal, hogy egy erőstehetségű,
kulturális érzékkel gazdagon n.egáldott nép odaékelte magát
örök gátul a fejlődést és haladást biztosító nyugati
keresztyénség és a szellembénulást hitvaUásképen hirdető keleti egyház közé.
E beékeléssel eldőlt a nyugati keresztyén ség sorsa.
mely Magyarországon
nemcsak új területet, hanem
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népében elszánt harcosra is talált. A népek útján jött
utánunk a sarmata síkságról testvérnépek raja, kún,
kazár, besenyő. A magyarság megtagadva a közös
származás kötelékét, a keresztyénség messze tűzhelyeit
védte ellenük; akit meghódolásra bírt, azt is keresztyénné, s ugyanazon irány és szellem védőjévé
tette,
amely ellen előbb a pusztai nép romboló szenvedélyével harcolt. Mi rajtunk tört meg a mongolság ereje,
mely örök temetséggel fenyegette mindazt, amit a
keresztyénség több nemzedéken át hangyaszorgalommal
létrehozott, összegyűjtött. A mi hazánkban halt el végkimerülésben az iszlámnak utolsó erőfeszítése a keresztyénség ellen. Városaink elhamvadtak, a nép kipusztult, berkekben, nádasokban bujdokolt űzött vad módjára; asszonyainkat, leányainkat kelet háremeibe hurcolták ; csak egy keskeny szegély maradt meg a régi
hatalmas Magyarországból, - de az elgyengült nemzet csüggedetleniil állta a százados harcot a nyugati
keresztyén műveltségért s utolsó védelmi vonaláról
lassanként visszahódította elvesztett területeit. Mi óvta
meg a nyomtalan eltünés dicstelenségétől? Egyes egyedül történelmi küldetésének eleven érzése, ami nélkül
jelentéktelen népszilánkokká zilálta volna szét a gonosz
idők zivatarja ..
A magyarság szívvel, lélekkel csatlakozott a keresztyénséghez, amelynek önzetlen védöjévé szegődött.
A keresztyén műveltség feltétlen uralmát nem a papok
teméntelen javadalmából,
a kolostorok és templomok
nagy szamából ítélhetjük meg, hanem abból, hogy
mennyire tudta intézményeiben a keresztyénség igazi
lelkét érvényesíteni s élő erővé tenni. Gazdag mező
kínálkozik itt a nyomozás számára, amelyet e kis előadás keretében nem végezhetünk el. De pár jellemző
jelenséget még sem mellőzhetek. Ilyen a nő helyzetének biztosítása, ilyen a műveltség új elemeinek szabadelvű megítélése, ilyen a jog felfogása és az igazság
feltétlen tisztelete, a néplélek kertjének e legszebb
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virágai. Nem a költészet gazdag rnezejéhez fordulok
most tétel em igazolása végett, hanem a száraz törvénykönyvhöz, melynek sorai mintha virághímekké változnának előttem egy pillanatra. Szent László első dekrétumának 32. fejezete a nó tisztaságának
megsértőjét
úgy bünteti, mintha életét vette volna el, mert tisztaságát élete legfőbb kincsének, egyénisége lényegének
tartja. A törvényalkotó megértette a keresztyénség társadalmi törekvését, amidőn a nőt szolga sorsából felemelte megillető helyére. A női tisztaság
és méltóság
ezen kultusza mai napig egyik messzire sugárzó fényű
éke a magyar léleknek és törvényalkotásnak. Hasonló
nagy történelmi értéket látok azon régi, Szent Istvánnak tulajdonított politikai aforizmában, hogy az "egynyeívű ország gyenge".
E politikai irányelv nem a
nemzetiségek önállóságát követelő és szolgáló törekvések útegyengetöje
és igazoló, törvényes alapja akart
lenni, ahogy célzatosan ráfogták, hiszen ennek ellentmond első királyunk erős központosító iránya, hanem
a műveltség beplántálásának
biztos hídja és kapuja.
Az "egynyelvű ország gyenge", annyit jelent, hogy az
idegen hatásoktél
elzárkózó, minden új gondolatot a
nemzeti életből eleve kirekesztő népre elsorvadás vár,
szomorú jövő gyanánt. Csak az a nemzet tekinthet
nyugodtan előre az Idő végtelen tengerébe, mely saját
hagyományait más nemzetek szellemi kincsével gazdag-ítja s minden vivmányát saját életerejének kútfejévé,
lelke szárnyait magasba emelő hatalomforrássá
tudja
változtatni. Akár tényleg magának Istvánnak lelkében született e gondolat, akár csak nevéhez fűzte a törekvéseit
megértő nemzedék, a történelmi igazság' fénye kisugárzik
belőle. A nép, amelynek lelkéből a keresztyénség lehelletének érintésére ily századokat átfogó politikai ideál
tudott sarjadni, magán viselte a világtörténelmi küldetés bélyegét. Lehettek e népnek tévedései és botlásai,
de történelmi útja magas hullámhegyeken és mély hullámvölgyeken. által gazdag tartalmú ideál felé haladt.
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A harmadik, jellemző magyar gondolat, hogy a
jog erkölcsi tartalom nélkül csak üres keret, haszontalan, elmejáték s az igazságszeretet
minden közéleti
erény koronája. Szent, Bölcs; Vitéz, Kegyes, Nagy
nevű királyai a földkerekség minden nemzetének 'voltak, "Igazságos" nevű király, akinek emlékezete a nép
legalsó rétegéig lehatol s akinek a neve a köztudatban elhomályosít minden más nagyságot, egyedül a
magyar történelemnek
jutott örökkévaló dicsőségül.
Mit bizonyít ez? Hogy szemében az erkölcsi nagyság
a történelmi nagyság mértéke;
az erkölcsi nagyság
viszont az igazságszeretetben
gyökerezik; ezt a tulajdonságot tartja a közélet összetartó erejének. a. társadalmi és állami rend gerincének. Erősebb ez szemében a tételes törvénynél, mely sokszor messze mögötte
jár a létrehozó ideálnak; erősebb a multból örökölt,
százados hagyományszentelte
intézményeknél ; erősebb
a magam követelő érdekénél ; erősebb az égig tornyosuló hiúságnál; erősebb az olthatatlan éhségű bosszúérzetnél ; erősebb, nagyobb mindennél; valóságos érinthetetlen szentség. Deák Ferenc, legnagyobb jogászaink
egyike, az igazság feltétlen kultuszát vallotta a magyarság igazi élethivatásául. "Az angol ideálja a világuralom, a franciáé a dicsőség, a lengyelé hona feltámadása; a mi hivatásunk az igazság szolgálata, bármily körülmények közt, még akkor is, ba ártalmas
reánk nézve." Alapvető törvényeink
s intézményeink
szellemében rátalálunk ez igazságszeretetre.
A régi
magyar nemesség sem volt rideg kaszt, mert a felbukkanó kiválót, erőset, értékeset még az osztály szellern legelfogultabb, legönzőbb emberöltőiben is örömest
befogadta sorai közé, hogy vele erejét nevelje. A magyar törvény és faj páratlan szabadelvűségét
bizonyítja az, hogy minden hivatal, méltóság, a közhatalom valamennyi ága nyitva van a haza' minden fia
előtt, nyelv- és származás-, valláskülönbség nélkül, ha
a nemzet történelmi célját szolgálni :akarja. Egyedül
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a királyi méltóság kivétel, amelyre a törzsökös magyar
sem juthat el. Hasonló jelenséget látunk a vallásügyi
törvényhozásban. Az önálló fejlődésű Erdély a XVI.
század második felében, az anyaország 1ö08-ban és
1647-ben a vallásszabadságnak és egyenlőségnek oly
hatalmas biztosítékot teremtett országgyűlésein. hogy
Franciaország csupán a nagy forradalom évében, a
művelt Anglia pedig csak a XIX. század közepe felé
érte utól. Bocskay korának lett volna ereje arra, hogy
a protestantizmusnak biztosítsa az államegyház kiváltságait, az elgyengült katholicizmus középkori alkotmányos örökségét, - de a kényelmes kiváltság helyett
a reformáció lelkétől áthatott emberöltő inkább választotta a vallasszabadság és vallásegyenlőség ideálját.
Végre az az önzetlen harc, amelyet a magyar nemesség egy emberöltőn át vívott saját ősi kiváltságai
eltörléséért, a szabadságért, egyenlőségért, saz ezen
alapuló nemzeti egységért, s mely 1848-ban korszakos
törvényalkotással ért véget, a világtörténelemnek egyik
Iegelbűvölőbb
jelensége.
Fogjuk össze fejtegetésünk szerteágazó szálait.
A magyarság ~ keresztyén műveltségben nem az ismeretszerzés Iehetőségét, a tudás kincseinek óriás garmadává
halmozását, nem az anyagi boldogulást szerette meg,
hanem erkölcsi tartalmat, amelyből faji géniusza állandó
erőt merített s amely lelkiéletének fáján csodásnál csodásabb tulajdonságokat hajtott. A mai világháború kezdetekor is fel-felhangzott a műveltség jelszava: melyik
táborban küzdenek érte? Kiváltkép az angol kormány
és állampénzen hízlalt írója, Kipling hirdette, hogy
Anglia anémet ::ohúnhordák" ellen visel háborút a
műveltségért. De lehet-e ott igazi müveltségről szó, ahol
a hatalom helyettesíti a jogot, ahol nemcsak bocsánatra, de ha az érdek kívánja, elismerésre is számíthat
az orgyílok; ahol a tudomány és világműveltség munkásainak szent testvéri láncát megbontja a háborús
g-yűlölet s a fékéből szabadult indulat tüzes üszköt
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vet oly fedelekre, amelyek eddig az emberközösség
érzésének sérthetetlen
oltalma alatt álltak;
ahol a
tudás, munka, hit, minden a könyörtelen önzés szolgálatában áll? Az igazi műveltségtől
elválaszthatatlan a
szeretet, az áldozat, mások jogának elismerése. Lehet-e
ott igazi vallásosság, ahola Biblia betűjének terjesztésével összefér a Biblia szellemének napról napra való
szemérmetlen megtagadása ? Lehet-e igazi műveltség
hazája Franciaország,
ahol a bosszúvágy a nemzeti
élet egyetlen hajtóereje? Lehet-e igazi műveltség Oroszországban, ahol a cári hatalommal szemben minden
alattvaló csak eszköz, ingóság, ahol az autokratizmus
oly hatalmas, hogyamelléje
adott duma nem egyéb,
mint egy alkalmi cotillonjelvény a cárpápa vállán? Es
az ingadozó Olaszország, mely lesben várja szövetségeseí
elvérzését, képvisel-e oly műveltséget,
amelynek ethikai tartalma van? Ragyog-e innen valahonnan felénk az isteni küldetés sugárkoszorúja,
mely
mindenkit belső elmélyedésre, ösztönszerű hódolatra int?
Nyilatkozataikból
míntha inkább világtörténelmi nyugalomra térő népek kétségbeesett tiltakozását hallanők a
megállíthatatlanul
közeledő alkonyulás
ellen.
Az igazi műveltség jellemző vonásait az évszázadja
nemzeti ujjászületését
élő németeégben
találjuk
meg
ma. Más népeknek is vannak s e szomorú időkben
sem némultak el nagy szellemeik, akik ősi kultúrális
hagyományaik
mellett úgy virrasztanak,
mint éjnekéjszakáján hamvadozó pásztortűz mellett. De népük,
akiknek prófétálnának, nem hallgat reájuk, sőt a vak
tömegérzés halálos átok köveit dobálja fejükre. A német nép minden ízét áthatotta a világtörténelmi küldetés gondolata, amelyért áldozni kész is, tud is. A német a kötelesség klasszikus népe s e tulajdonsága
világít be lelkének mélységeibe. A német tud dolgozni
érdek nélkül, pusztán a munka odaadó szeretetéből s
e dolgozásban belső értékének gazdagodását
látja és
érzi. E tulajdonsága
érteti meg mély vallásosságát
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mely nem lelketlen formákban nyilvánul, hanem az Isten
iránt való feltétlen odaadás érzésében. "Szeressük ot,
mert ö elöbb szeretett minket." Ez a német vallásosság
alaphangja.
Ami értéke van, az mind Istené, azzal,
mind Istennek tartozik, az mind akaratának
hirdetésére és megvalósítására szolgáló eszköz. Ha áldozaton
hoz, tulajdonképen
csak azt adja oda, ami különben
is Istené, a házáé,
azé az életeszményé, amit egy fel-.
sőbb hatalom és gondos, fáradhatatlan nevelés lelkébe
írt. Ceodás fegyelmezettsége nem a külső szoktatás
és vasszigor eredménye; e nemzetet az a gondolat
és cél fegyelmezi, amelyért küzd, amelyet életeszményül választott, amelynek önként aláveti magát. E cé1
nem elmemunkával
létrehozott fogalom, aminek az.
élethez semmi köze; hanem élő valóság, mondhatnánk személyiség, akinek hangját hallja, akivel beszél, aki jelen van agya 6s izma minden munkájáan. Németország, mondja az orosz Gorkij, a világosság országa, ahol a tudás napja minden zugba, árva
szögletbe besüthet. Németországnak
nincsen a maga
gondolkodói számára Szibériája; ellenkezőleg, minden
felfedezést, eredményt, új g-oridolatot, mely német elméhől, munkából és energiából született,
testvéri öröm,
diadal érzése fogad s azonnal nyomozzák, mikép volna
értékesíthető a nemzeti egyéniség, nemzeti ideál, nemzeti jövő s annak lépcsőfokain át az emberiség közhasznára. Épp oly joggal mondhatjuk Németországot a
szerétet országának, mert a nemzet minden tagja érzi
ott a nemzeti közösség gyámolító, fenntartó erejét.
Míg a francia és angol a' jog feltétlen kultuszának
ösvényén haladva eljutott a korlátlan érvényesülés, a
határtalan önzés tanáig, amelyet mások életjava, erkölcsi
fék egyáltalán nem mérsékel, a németeéget a kötelesség tisztelete megtanította
az embertárs megbecsülésére, mások jogának elismerésére.
Már maga az a jelenség, hogy anémet
nemzet
e háborút, melyet irígység' és hatalmi féltékenység. reá
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kényszerített, mint isteni parancsot végzi, s ünnepnek
tekinti, nem a vérontás ért, amelyet elítél, hanem az
áldozatért, amelyre alkalma nyilik, azt mutatja, hogy
az isteni küldetés tudata benne tiszta, éber és határozott. A néplélek leghatalmasabb képviselője II. Vilmos
császár, aki mint újkori epikus hős az isteni akaratba
és erőbe vetett hittel áll a tornyosuló habok fölött.
Nem uralkodója, hadvezére ő népének, ennél sokkal
több: nevelője, költője és prófétája, akit hite, ereje,
hazugsággyűlölete,
erkölcsi nagysága a kor élére emelt.
Mínden idealizmus feléje tekint, mint égő napja felé;
minden alacsonyság tőle reszket, mint büntető· pallo-

sától.
Két tábor áll szemben egymással. Az a kérdés:
hol a mi helyünk? Helyünket multunk, világtörténelmi
küldetésünk, a közműveltségről alkotott s a nép lelkében élő felfogásunk, amelynek tartalmát az emberséq
szóval jelölhetjük,
a középeurópai
szövetségben,
a
németek mellett jelölte ki. Nem a véletlen műve ez;
nem magyarázható a szövetségi hűség erényével sem,
mely éppúgy hozzá tartozik egy nemzet erkölcsi egyéniségéhez, mint például a levegő a természeti élethez.
A német-magyar szövetség, mint e hatalmas mérkőzés
úttörője és eszköze, a két faj yilágtörténelmi
küldetésének rokonságából született, Uj dolognak sem mondható. 1848. évi július ll-én Kossuth a haza védelméről mondott beszédében sasszemmel meglátta és mesterkézzel megrajzolta fajunk európai helyzetét. Amidőn
elítélte az önző Angliát, mely minden szabadságtörekvést csak addig vesz szárnyai alá, míg saját erdekével
megegyezik, hideg mérlegeléssel
megtagadta a francia
rokonszenv politikai értékét ("Lengyelország is francia
szimpatiára
támaszkodott;
a szimpatia megvolt, de
Lengyelország nincsen többé"), - egyúttal nyiltan kimondotta azt a gondolatát, hogya
szabad magyar
nemzet a szabad német nemzettel szövetségben, hivatva
van őrt állni Európa békéje és szabadsága felett. Régibb
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adatokra nem kell hivatkoznunk; a magyar függetlenségi eszme legkiválóbb képviselője amidőn a kormányrúd mellett állva érezte a szent felelőség egész terhét,
e szövetséget tartotta a nemzet történelmi hivatásához méltónak és ajövendő zálogának. Amagyarság megértette küldetése hívó szavát és tétovázás nélkül követte. Ugyanaz
a lélek lángol a hadsorokban, mint itthon a sajtóban,
a műhelyekben, a szántóföldeken és a sebesült harcosok
fedele alatt. Régente véres kardot hordoztak körül a
hazában, ha a nemzet létét fenyegető vész jelent meg
a határokon. A mai világválságnak e rendkívüli jelentőségét nemzetünk véres kard nélkül is átérezte. A
világkormányzó Lélek lehellete megérintett minden szívet; felrázta dermedt szunnyadásából
a közömböst;
átkos részvétlenségéből az önzőt,. akinek az édes én
tölti be egész valóját; bátorság és bizalom érzését
öntötte a csüggedőkbe, ihletett hősökké avatta az önfeláldozás felmagasztosult készségével azokat is, akiknek az izgalom és válság nélküli, elegyengetett medrű
élet volt dédelgetett álmuk. Mindnyájunkat megtanított
arra az igazságra, hogy minden bűnre van megbocsátás, feledés; azt a vétket, amivel az Isten adta kegyelmi
pillanatban önmagunk, jövőnk ellen vétettünk, nem
tehetjük jóvá soha. S a nemzetek mindig súlyosabban
érzik a történelem sujtó karját, mint az egyes ember az
életét, ha azt a törvényt és hivatást, amelyre küldettek, elárulták:.
A háborút nem anyagi hatalom, hanem erkölcsi
értékek súlya dönti el. Az anyagi hatalomnak lehetnek
pillanatnyi sikerei, de igazi győzelmet a történelem
géniusza annak a félnek juttat, mely több eszmei célt,
nagyobb erkölcsi erőt, az isteni örök akaratból többet
képvisel. Az isteni akarattal való közösség érzése oly
hatalom, amelylyel szemben kincsgarmada, hadseregek
özöne, diplomata fondorkodás meddő kísérletté zsugorodik. A mi sorsunk és jövőnk szintén ezen mérés eredményétől függ. A nagy milliós tömegek világharcában
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nyom nélkül vegyülnénk
el, mint egy kis patak az
óceán árjában; de a történelmi gondolat, amelyet a
mindenség sorsát intéző kéz reánk bízott, a hűség és
önmegtagadás, amelylyel e gondolat ügyét vészbenviharban szolgáljuk, e kis népet tényezővé avatta.
Atermészeti világ rendje szerint semmi sem enyészhetik el addig, amíg van célja, aminek szolgál, amíg
a nagy egész háztartásában mint hasznos eszköz megtalálja helyét és rendeltetését. Ugyanezen törvény
uralmát érezzük az erkölcsi világban is. nem merülhetnek enyészetbe kicsiny népek sem, amíg a történelem örökkévaló céljait szolgálják. Megpróbáltatásaikban,
vergődéseikben nem bukhatnak el, mert folyton ú]
erőt kapnak céljuktól, küldetésüktől, ahogy a nap éltető
forrás nem csupán az ősrengeteg faóriásaíra,
hanem
a rét gyenge fűszálára is, amelyen éppúgy tündöklik
a teremtő keze, mely "nagy a nagyokban, és nagy a
kicsinyekben". A történelem megtanított hinni nemzetem örökkévaló céljában és küldetésében; az a hűség
és hősiség, amelylyel evilágválságban megállt küldetése mellett, megtanít bízni nemzetem jövőjében, egyre
fényesebb, egyre hatalmasabb ívelésű történelmi útjában.
Kovács Sándor.

A lámpácska.'
Minden lakásba bevezették már a villamos világítást, csak egy öreg asszony ragaszkodott az ő megszokott, kis petróleum-Iámpájához.
- Ugyan, anyám, - mondották a gyermekei, miért gyötri a szemét azzal a homályos lámpával?
Hiszen a villamos világítás alig drágább a petróleumvilágításnál.
S kiszámították, hogy mindent egybevetve, mindössze néhány koronát takarít meg a primitív lámpafényen. De ez is csak látszólagos haszon, mert a villamfény tíz petróleum-lánggal fölér.
- De nekem nincs szükségem tíz lámpára, felelt az öreg asszony, ellenben arra a néhány
koronára szükségem van.
És ragaszkodott a halványsárg-a fényű lámpácskához, mint ahogy ragaszkodott ahhoz az öreg bútorhoz,
mely közt élete lefolyt.
Ragaszkodott a takarékossághoz és az összekuporgatott pénzecskéjéhez, mert érezte, hogy addig él az
l Az
Ösvény mult évi folyamában
ismertettük
Sebők Zsigmond
Jfjúkor"
című kötetét. Ugyanakkor megigértük, hogya
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ember az
embertársai szemében, amíg terhükre nem
esik s amíg valami kis hasznot remélhetnek tőle. Bármilyen kicsit, akárcsak szerény ajándékot. De amint
nem ad nékik semmit, lassacskán elfelejtik s megbal
életében. Az öreg embernek mindig kell egy kis csalogató étket tartani az önző új nemzedék orra alá, hogy
magára ne hagyja.
Hogy terhére ne legyen senkinek, elérte a külön
lakással és a gyermekeiben lakozó öntudatlan
önzést
kielégítette apró ajándékaival, melyek árát nagy leleménynyel kuporgatta össze. Meg azzal, hogy szinement,
régi abroszain és tányérain mindig várta őket valami
nyalánkság, amit a szájától vont meg. De semmi sem
verhette ki fejéből azt a gondolatot, hogy ez a fösvénységen alapuló szerény pazarlás azonnal lehetetlenné
válna, amint bebocsátaná lakásába az új kor valamely
vívmányát, nem is szólva a méregdrága villamos vilá.gításról.
--- Ha még valami tiszteletreméltó ősi hagyomány
lenne a petróleum-világítás,
amilyen a viaszgyertya a
temetésen, - mondotta az öreg asszony fia, a keresett
orvos, - érteném, anyám, a petróleum-mániáját.
De
miért ragaszkodik olyan világításhoz, melyet csak a
mult század óta használ az emberiség'? A dédanyám,
lánykorában,
még azt sem tudta, mi fán terem a petróleum-világítás.
Hja, persze, csakhogy az öreg asszony nagyon
jól ismerte lánykorában,
sőt akkor a petróleumlámpa
volt az a vakmerő újítás, mely az olajmécsest, a fc1ggyúgyertyát, a koppantót és azt az egész primitív és mégis
édeskés, finom világot megtámadta, melyhez az akkori
öregek ragaszkodtak. Mint most a gáz- és villamvilágítás szorította ki a petróleum elöregedett, sápadt fényét.
Hiszen a hagyományok nem a mások, hanem a magunk
multjában gyökereznek. Azt őrizzük meg a régi világból,
amit saját gyermekségünk
és ifjúságunk félretett belőle.
Az öregség bogarai azokon a száraz leveleken és
ö
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virágokon élnek, melyeket ifjúságunkban
lepréseltünk
magunknak.
- Mondtam már, hogy a villamos világítást nem
tudnám megfizetni, szabódott az öreg asszony.
Ra csak az a baj, anyám, én szívesen bevezettetem
magához és fizetem a világítás költségét.
Csakhogy anyja éppen ezt nem akarta. Meg volt
győződve róla, hogy amint az első garast elfogadja}
véget ér a tekintélye,
esze és tiszteletreméltósága.
ami mind a független öregséggel jár. Az öregség azzal
a garassal urává fogadja a fiatalságot. Már csak inkább
megmarad a petróleumlámpájával és mindazzal az igéuytelenséggel, mely hozzá fűződik. Meg aztán ő nem is
sóvárog a nagy fényért. Még a nagyobb függőlámpát
se igen gyújtja meg, hanem csak a kisebbiket, az állót,
melyet oda helyez, ahova a kedve tartja.
Ezzel a gyönge világossággal is takarékoskodott.
Makacs kítartással üldözte a legutolsó kis viJágsugarat,
mely az ablakjain beszűrődött.
éha úgy tetszett, mikor
az ablak mellett varrogatott vagy hímzett, hogy nem
is a cérnát vagy pamutot fűzte be a tűjébe,
hanem
azt a végső gyönge, fehér fonalat, melyet a leáldozó
nap bocsátott még be hozzá. Mikor a Iámpácskáját
meggyújtotta,
azt is csak félig srófolta föl, mintha
gyönyörködnék a homályban, mely szelid, könnyű csipkefátylakkal borította be vállát s borongó, puha bársonyszőnyeget terített a lába alá. Gyűlölte a hivaJgó villamfényt, mely a világosságnak csak egy módját ismerte:
a hideg, tékozló, mindent egyszerre vakítóan elárasztó,
ünnepi fényt.
Két gyermeke lakott ugyanabban a házban:
az
orvos fia, meg a lánya, aki egy mérnöknek volt a
felesége. Nagy lakást tartott mindakettő és, amint az
öreg asszony az ablakából megfigyelte (mert ő ritkán
ment hozzájuk), fényűzés dolgában bizonyos verseny
folyt a fia meg a veje, a lánya és a menye közt.
Eszrevette, hogy valahányszor a lánya új kalapban
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jelent meg (és azt surun megcselekedte),
a menye
mindig ráduplázott
valami mesés árú prém-kabáttal
vagy effélevél, Ha a menye civilruhás gavallér mellékletévei tért haza, bizonyos volt, hogy a lánya nemsokára
huszártiszt csörömpölő kiséretében megy végig a folyosón. S mikor a lánya az urától kicsikarta
a számozatlan bérkocsit, néhány hétre rá a menyét automobiltöffögés várta a báz előtt, még pedig a saját automobiljáé.
A gyermekei már teljesen elszakadtak tőle s noha
egy házban laktak, egyre messzebbre utaztak az ő
világától, mert fényiizően éltek, ami neki idegen, érthetetlen volt. Bejártak hozzá a gyermekei, mert valami
titkos érzés vagy leküzdhetetlen
szokás odavonzotta
őket, szinte azt lehetne mondani, hogyahonvágynak
bizonyos fajtája. Talán gyermeki szeretetnek is nevezhetném, ámbár ők egy csöppet sem voltak érzelgők.
Elfinomodott idegzetű, élvezetvágyó, számító és hideg
természetű emberek voltak. Az anyjuk kis lakásában
azon ban mindig valami kómikus, különös, naiv és
bizalm as érzés lepte meg őket, mint mikor az ember
a multjába toppan vissza. A megszokott fényből a régi
Iámpácska
világába. Mindig bizarr meglepetés volt az
nekik, mikor a selyem bútoraik és kárpítjaik közül
beléptek a régi, kopott, alacsony, szűk bútorok közé,
melyek közt gyermekségük és ifjúságuk
lefolyt. Hogyan?
Ók voltak azok, akik e vaskos lábú, otromba, gömbölyű
asztal mellett az iskolai föladataikat körmölték ? És
csakugyan ezen a zilált rúgójú, szűk kis bőrdiványon
hált valaha az a selyemb en suhogó, elegáns, deli asszony,
aki jelenleg úgy ül rajta nagy kalappal a fején és
csaknem földig érő muffjába temetve kezét, mint egy
idegen tünemény?
Az öreg asszony viszont azt kérdezte magában,
ez-e az a fiú meg az a leány, aki mellette tipegett
valamikor és naiv kérdésekkel halmozta el? Különös
portéka a gyermek. Jő, mint a titok. Egy kis vörös
Ösvény lll. évf.
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fej, melybe két pici kökény van dugva. l\leg egypár
hadonászó kezecske.' Olyan kómikus, tehetetlen, bohó
kis meleg játékszernek
látszik, hogy szinte otromba
gondolatnak tetszik szemedben, hogy valaha bajuszos,
szakállas férfi vagy divatos kalapban, toaletben járó
hölgy lehessen belőle. Pedig eljő az idő, mikor az
ember éppen oly ámuldozással keresi a felnőtt gyermekben
az egykori ,kedvesen ostoba es titokzatosan tehetetlen
játékszert. Es egy halvány, elmosódott, elrezgett bohó
és bájos mesének fogja tartani azt a kis vörös arcot
a beledugdosott kökénypárral. Ilyen mesékből való az
élet. Mínden évvel és minden reggelI el befejeződik egy
mese, melyből felébredünk. Mi marad meg e mesékből?
Annak, aki nem fut a világ új fényességei után, egy
régi, elmaradt lámpácska, melynek világánál mese és
valóság egybeolvad,
mint egy öreg dal, melyet a
zeneszerző belelop a modern szerzeményébe.
Az a két élet is, mely a lámpácska világából
(mely körül mesém és egy öreg asszony élete forog)
föl rezgett a villamfényes lakosztályok régiójába, régóta
elszakadt az anyjáétél. Ők a fénybe voltak szerelmesek.
Az ő lakásuk hosszú ablaksora gyakran gyulladt ki
teljes világossággal, jeléül, hogy ott mulatnak. Fehérlő,
illatozó, könnyű alakok suhogtak föl fehérmellű, feketeszárnyú óriási denevérek kiséretében az első emeletre:
nők és férfiak. A féJIángra lecsavart petróleum-lámpácaka
álmélkodva és irigykedve nézte az anyóka ablakából
ezt a folytonos fényözönt, mint ahogyaparasztlányka
bámulhatja a tündérvárat. Ámde sokáig nem irígykedhetett, mert csakhamar végleg lesrófolták s a lámpácska
jóccakát
kívánva
előkelő kollégáinak,
asszonyával
együtt átadta magát a régiek szokásának: a tyúkokkal
tartó korai, nyugodt, primitív álomnak.
Hajnalban ébredt a lámpácska és asszonya. Ilyenkor oltogatták odaát rendesen a csillárokat vagy már
sötétek voltak az ablakok. Csakhamar átvette a homály
birodalmát, csak egy udvari szobát felejtett világosan.
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Abban dolgozott a veje. S mindig reggelig dolgozott.
Aludtak már a csillárok, a tükrök, a szőnyegek, aludt
az illat, mely az asszonyok hajából áradt és a mámor,
mely a pezsgőspoharakból kelt ki; aludt a háziasszony
is, csak a férje volt ébren. Meg a fia lakásában is
világos volt néha egy ablak és látni lehetett egy férfialakot, aki folyton elimbolygott a függöny előtt, mintha
mélyen töprengene valamin.
Az öreg asszonynak ez a két ablak elárulta, hogy
a fény mögött ólálkodik az emésztő, sötét gond, mely
a társaságban gondtalanságnak hazudja magát. Es
szíve megtelt a lánya meg a menye iránt való keserűséggel, akik nyugodtan .alusznak a lecsavart villámkörték alatt, míg a férjek dolgoznak és gyötrődnek.
Úgy tetszett neki, hogy a két asszony sem egyéb
egy-egy ragyogó, kecses, büszke villamos csillárnál,
kiknek szívük, agyuk, szépségük helyén csak villamos
körték égnek, melyek vezetéke a férjük szíve véréből
szállítja a fényt . . . Mert
az asszonyokat hibáztatta a pazarlásért. Mondom, nagyon elmaradott lélek
volt. Manapság egyetlen felvilágosodott fiatal vagy
öreg asszony sem vetemednék ilyen igazságtalan gondolatra.
Voltak az öreg asszonynak egyéb vendégei is:
apró törpe népség, mely néha este kisnrrant a villamfényből és kürülrajozta a sárga lángocskát. Az unokái. Ezek elkényeztetett, hetyke és igen. okos gyerekek voltak. A naivság már csak úgy árválkodott rajtuk, mint a leszüretelt szölön a madárnak hagyott
szem. Azt lehetne mondani, hogy ők már a villamfény gyermekei voltak. A nagyanyjuk kis zugolyában
azouban jól és otthonosan érezték magukat. Itt megéreztek valamit a gyermek-őseik primitív, vadóc-természetéből és ez felmelegítette őket. Nagyanyjuk is kedvét
lelte bennük, miközben fölsrófolva lámpáját, ennek
nagy, sárga szeme megaranyozta okos, szép fejüket.
A lámpácaka
jóakarattal hunyorgott és nevetett a gyerö
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mekekre, mikor fölforgatták
a szobát. A Iámpácska
vagyanagyanyjuk.
Mert a nagyanyjuk szeme is olyan
szelíd, gyöngécske
és meleg volt, mint a lámpáé.
Történt azonban egyszer, késő este, hogya villamvilágítás felmondta a szolgálatot. A ház elsötétedett,
csak a gázlámpák világítottak a Jépcsőházban, míg az
ajtókból és ablakokból nem áradt a megszokott vilá.
gosság. Mintha egyszerre eltünt volna az egész nagy,
négyemeletes épület. Csak a két lépcsőház fehér gázlángjai fénylettek, mint két ezüst lajtorja, mely az
égnek fut. A sötétség tömegében ezenkívül még csak
az öreg asszony ablaka volt világos, abból szűrődött
ki a gyönge lámpafény, mintha sötét hegyoldalban
pásztortűz aranylanék.
Egy ideig csak tűrték a házbeliek a sötétséget,
mert azt hitték, hogy hamarosan kigyullad megint a
villámfény, sőt mulatságosnak
találták az esetet. De
hogy csak nem akartak kifényesedni a körték, sőt
telefonon azt jelentették, hogy az egész városrész osztozik sorsukban
s reggelig nem lesz villam, keresni
kezdték a régi kezdetleges világítószereket, melyeket a
modern világítás bevezetésekor elhánytak. Ámde egyet
sem találtak, pedig még a rozsdás, megfeketedett gyertyatartókat
is előkotorták, hogy talán maradt bennük
a régi világból egy árva gyertyacsutka.
Nem őriztek
meg a multból semmit, mindent elsöpört és felszítt a
modern fény. A boltból sem hozhattak világító szert,
mert már minden üzlet zárva volt. A garázsba is hasztalan telefonáltak acetilén-lámpáért,
zárva volt, a soffőr mulatott valahol.
Az öreg asszony álmélkodva látta, hogy egyszerre
eltünt a világosság a földről, vagy legalább is a négyemeletes nagy házból. Hová lett? Micsoda erőszakos
hatalom szívta el egyszerre száz szem, száz ablak
világát? Olyan csodálatos volt ez a hirtelen idetelepedett nyomasztó, mély sötétség a nagy fény .után,
holott az imént még úgy tetszett, hogy átizzik a vilá-
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gosság a téglafalakon és a nagyváros háztömegei és tornyai
fölött miriárdnyi miriárd fehér szentjánosbogár habfátyla
rajzik. Van hát egy hatalom, mely érezteti az elbízott,
fecsérló, élvezetvágyó, magát tönkre kényeztető és dolgozó
nemzedékkel
függő, törpe voltát, amidőn a fény, a
kényelem egyszerre lepereg szobáiból,
asztalairól
és
szeméről
mint a gyöngysor
az elszakadt fonálról.
Voltaképen
ennek az egész nemzedéknek az élete
ilyen vezetékdrótokon lüktet, melyeket rajta kívül levő
erők táplálnak vagy némítának
el: a világossága, a
melege, a tápláléka, a munkása,
a boldogulása és a
nyomora. Nagy gépezetek forgásába illeszkedik bele
lassacskán ez a világ, melyek dübörögve és szikrázva
hirdetik az emberi erő és eleme nagyságát, de egy
kavics, egy megromlott csavar vagy egy hatalmi szó
megakaszthatja.
Ebben a nagy gépezetben az öreg
asszony élete egy kis függetlenül, de biztosan ketyegő
óramű az ő gyöngefényű lámpácskájával,
igénytelenségével és egyszerüségével.
- Anyám, - szólt be hozzá a lánya, adja
kölcsön a lámpáját. Bálba készülünk és ebben a sötétségben nem tudok felöltözni.
- Szívesen, fiam. Csak küldd el érte a cselédet.
S a lámpácska megjelent a nagyvilági asszony
öltöző-szobájában. Ügyetlen volt szegényke, mint valami
pesztra, akit előrántottak a kályhazúgból,
minekutána
a komornák sztrájkolnak.
Röstelkedett js, mikor koldusfénye agyémánton,
smaragdon
és fehér asszonyi
vállon remegett, - ámbár petróleummal telt szívében
talán még zengett valami régi emlék, abból az időből,
mikor még valamennyi gyémántos és fehérvállú aszszonynak az ő testvérei segítettek öltözködni. De az
régen volt, talán igaz sem volt. Alapjában becsülettel
és jóravaló igyekezettel helyettesítette a megszökött
fény tengert s a mi fő, ha ő nincs, a fehér vállat itthon
kellett volna hagyni a mogorván sztrájkoló csillárok
között.
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Anyám, .- kopogott be az öreg asszonyhoz
a mérnök veje, - adja kölcsön a petróleumos Jámpáját.
Holnapra el keJl készülnom a tervekkel. Egy vagyon
sorsa' függ attól, hogy ma éjjel dolgozhassam.
- Adom, fiam, de meg kell várnod, amíg a lányom
elkészül a tealetjével. Most nála van alámpa.
Odaadnám a konyhai lámpát, de annak oly picike a lángja,
hogy ,nem segíthetne rajtad.
Es az öreg asszony nézte, mint segít a lámpácska
öltözködni a lányának és aztán mint világosodnak ki
gyöngécskén és futólag az ablakok, amint a lámpa
szobáról szobára vándorol, míg végre megállapodik a
másik lakás szélén, ahol állandóan megreked, végigvirrasztva az éjszakát. És azt gondolta magában, hogy
mégis csak jó a régi, kigúnyolt és lenézett lámpácska,
mikor sötétség van a világban.
Sebők Zsigmond.

Temetés.!
Szép februári nap volt, oda fenn
Tavaszi kéken ragyogott a menny;
Csupán legalján, elmosódva, távol
Borongott ködből halvány szürke sávoly.
Köröskörül fehéren állt a táj,
Egészen összefolyt domb és lapály;
De sötét volt a temető a gyásztóI,
Sírjába most tér a jó lelkipásztor.
Könny minden arcon, könny és áhitat,
A szárnyaló ének magasra hat;
Az elszállt lelket mintha .még elérve
Kísérni vágynék föl az Ur elébe.
A távolból harangszó csendül át,
Egy ősz pap mondja buzgón az imát,
S hallik az özvegy s árvák zokogása
S a sírba hulló hantok zuhogása.
Óh, aki most e bús üregbe szállt,
Palástosan .nyílt sírnál hányszor állt,
Ajkán az Ur engesztelő igéje,
Melytől a sírnak meghajnallik éje.
1 A Kisfaludy-Társaság
most adta ki Vargha Gyula összegyűjtött
költeményeit . .Mig a szép, hatalmas kötetet behatóan ismertetnénk, mutatóul közöljük
e gyönyörű hangulatképet.
amelynek igazsága
szlvünkíghat. Valamennyien álltunk már egy lelkész koporsója körül s az ilyenkor
támadó érzések művészi
kifejezése lelkünkben tartós visszhangot ver.
Szerk.
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S még folyt a tiszta, balzsamos beszéd,
Ki látta küzdő szívét es eszét?
Mert hallgatott a kétség mélyre zárva,
Csupán a hit röppent fel ajakára.
De, melyet görcsösen ölelt, a hit
Nem csalta-e meg lelke álmait?
S ki úgy esengett fényért a homályban,
Ott all-e most az örök fény honában?
Vagy mindenestől rejti ót a hant,
Nem tud, nem ért, nem érez ott alant,
Felejtve mindent. .. Majd őt is felejtik,
Most még' siratják, de ki tudja, meddig! ...
A széles út a temetőn kívül,
Olyan, mint össze nagy vásár, ha gyűl,
Nincs szeri-száma szánnak és szekérnek,
Nyers tréfaszót folytatnak a legények.
A sorban egy-egy csillogó fogat,
Toporzékolnak
a dühös lovak,
..
A dombról meg víg gyermekek csoportja
Szánkázik a fényes havon, sikongva.
Itt nem törődik véle senki már,
Mosolyg az ég, nevet a napsugár;
Szegény halott, mit is törődne véled
A büszke, boldog, diadalmas élet!

Vargha Gyula.

I

Baksay Sándor

t<

I

Nem a theológia doktorát, nem a püspököt gyászoljuk benne, hanem az írót, a költőt, aki a reformáció lelkét magyar nyelven a legtisztábban, legtökéletesebben szólaltatta meg'. Azét a reformációét, amely
a magyar fajt a legszörnyűbb történelmi kereszt alatt,'"
kétoldali támadás tüze közt lelkileg úgy meg tudta
erősíteni, hogy anagy
vérvesztés, a XVIII. század
zsibbadtsága után új erővel támadt fel vitatni az élethez való örök jogát.
Epp ez 'rt Baksay a magyar nemzeti újjászületés
korának irodalmi dicsőségéhez és nagyságához tartozik.
Szelleme egyrészt a magyar föld, a magyar néplélek
dajkáló gondja, részint a klasszikai műveltség nevelése
révén vált nem csupán sok nemes esztétikai élvezet
forrásává, hanem egyúttal nemzeti életünk állandó termékenyítő erejévé.
.
Irodalmi hagyatéka
a 83 esztendős patriarchai
korhoz képest, amit Isten kegyelme engedett néki a
földön, mennyiségre talán kevés, de értékre színarany.
Egyetlen kis műveeskéje nincs, mely egész szeIlemét
s szellemén át a magyar protestánsság
szellemét ne
tükrözné. Hű fia, lelke szerint megértője a református
egyháznak, de nem annyira, hogy ezt a vallásközösségi
formát többnek tekintette volna megbecsülendő törté-
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nelmi keretnél, amelyet a keresztyénség szellemének
kell tartalommal megtöltenie. Szerinte a keret, mint
változó emberi mű, a fejlődés eg'Y láncszeme csak,
mely alá van vetve a bírálatnak, de mert egy világmegváló eszmének kerete és eszköze, nem szabad lenézni, nem szabad elvetni, mert az élet törvénye az,
hogy végetlen nagy eszmék véges formákban, fogyatékos emberi alkotásokban testesüljenek meg.
Mint szónok, a tartalomban igaz keresztyéni hitéről, formáiban, tisztaságában klasszikus műveltségéről
tett meggyőzö bizonyságot. Költő volt az egyházi
beszédben is, amelynek régies stílusát áttörte szellemének új formát teremtő erejével. Nem a könnyárfakasztó prédikátorok sorából való; szónoklata közel
jár az akadémiai beszédek stílusához. Temetési beszédei
például az elköltözöttnek lelki arcképét tárják elénk,
az Isten igéjének földi megítélés fölött való szempontjából megvilágítva. Ereztette hallgatóságával, hogy a
keresztyénség nem külső életforma, amit bárki fölvehet
és levethet, hanem új életteremtés az evangélium alapján, sokszor nagy fáradság s önmegtagadás gyümölcse.
Terünk nem engedi, hogy müveiröl,
a Gyalogösvényről, a Sze derin dák ról s a többiekről itt részletesen emlékezzünk meg. Az "Ösvény" rövid időn megtalálja módját, hogy e tüneményesen szép harmónikus
élet s gazdag termékenységü
lélek, mindazzal együtt,
amit e földön termett s aminek áldásáva lett, a tárgyhoz
illő tanulmány gondos elemzésében találja meg' méltó
értékrajzát.
(SzJ

IRODALOM.
Az "Ösvény" szerkesztőségébe a háború kezdete óta a
következő könyvek érkeztek:
Isten és a háború. Írta Nagy Lajos. Ára 50 fillér.
Az evangélikus egyház Amerikában. Írta Raffay Sándor.
Ára 1 kor. (Kókai Lajos biz.)
Uti rajzok Amerikáb6l. Írta Raffay Sándor. Ára 1 kor.
(Kókai L.)
Világháború és Isten Igéje. Írta Raffay Sándor. Ára
egy kötetben 1 kor. 50 fill. - Füzetenként
(I-VIII.) 20 fill.
(Kókai L.)
Priihle Károly: Isten keze a világháborúban. Egyházi
beszéd. Ára 20 fillér. - Az új élet igéje. Egyházi beszéd.
Ára 16 fill. (piri és Székely, Sopron).
Emlék a viharos időkből. Két egyházi beszéd. Imádsággal. Írta Paulik János, Nyíregyháza. Ára 40 fill.
lmádságok háborús időben. Írta Szentkirályi Károly,
Nagybánya. Ára 1 kor.
Kereszttől a feltámadásig. Írta Kapi Béla. Ára 8 fillér.
Háború és theológia. Írta Pröhle Károly. Pozsony. Ára (?).
A pünkó'sdi Lélek. Egyházi beszéd. Írta Kapi Béla.
Szent-Gotthárd. Ára (?).
Egyakarattal.
Pünkösdi izenet a harctéren és kórházakban szenvedő katonáinknak.
Írta Kapi Béla. Ára 8 fill.
Harctéri imakö·nyv. Összeállította Majba Vilmos. Budapest. Luther-Társaság
könyvkereskedése. Ára 20 fillér.
Hadikórházi imakö·nyv. Összeállította Majba Vilmos.
Budapest, Luther-Társaság
könyv kereskedése. Ára 16 fillér.
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Genersich János. Egy szepesi paedagogus 1. Ferenc
korából. (1761--1823). Írta dr. Szelényi Ödön. Ára (?).
Csendes hangok a háború zajában. Irta Vidovszky Kálmán. Ára 1 korona 50 _fillér. Békéscsaba.
Protestáns új képes naptár. Szerkesztette legifjabb Szász
Károly. Budapest. Franklín-Társulat.
Ára 80 fill.
Protestáns árvaházi képes naptár. Szerkesztette Szabolcska
Mihály és Raffay Sándor. Budapest. Hornyánszky Viktor.
Ára 60 fillér.
Imakö'nyv envangéliomi keresztyének számára. Írta Raffay
Sándor. Budapest. Kókai Lajos. Ára 3-6 kor.
Vargha Gyula koueménqei. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest Franklin-Társulat.
Ára fűzve 4 K. Kötve 6 K.
Scheffel József Viktor. Ekkehard. Ford. Antal Géza.
Kiadja a Kisfaludy-Társaság.
Ára fűzve 8 K. Kötve 10 K.
A háborúval kapcsolatos irodalmi termékek részletes ismertetését a jövó számra halaszt juk. Egyházi életünk egyik kiválóságát kérjük fel e munkára, akinek ízlése, érzéke, tapasztaltsága,
tudása kellő zálogul szolgál. Az egyes, szórványos, a megjelenés
sorrendjének véletlenét követó ísmertetések helyett célszerűbbnek tartjuk az összefoglaló s összehasonlító tárgyalást. Ez felel
meg az Ösvény kitűzött programmjának is.
Augusztus hó végéig beérkező irodalmi termékekról
a
fent felsoroltakkal együtt fogunk megemlékezni.
Az e rovatban ismertetett könyvek megrendelhetők az
illető szerzőknél, kiadoknál
és a Luther-Társaság
könyvkereskedéséhen (Budapest, VIli., Szentkirályi-utca 51/a.).

SZEMLE.
Háborús akta.
Minden megjegyzés nélkül közöljük a következő két
okiratot. Azt hiszszük, a puszta közlés ez esetben jobban megfelel .a célnak, mintha észrevételekkel kísérjük.
1.
Lawalde, Löbau mellett,
Szászország
1915 május 31-én.
A nagytiszteletű

Theologiai Fakul1 ásnak,
Pozsonyban.
Mélyen tisztelt Igazgatóság!
Van szerenesém becses tájékoztatását
kérni, vajjon a
pozsonyi Theologiai KolIégium avat e licenciatussá vagy theologiai doktorrá és ha igen, vajjon tudományos dolgoz at és
szóbeli vizsga alapján külföldi is avatható-é
Önöknél.
Tanulmányi időm óta a dogmatika, ethika, vallásbölcsészet és általános vallástörténet terén tudományosan munkálkodtam és a közel multig az volt szándékom, hogy avatás
céljából dissertátiómat német Theologiai Fakultáshoz nyuj tom
be. A háború folyamán azonban más gondolatom támadt.
A háborús események, Ausztria-Magyarország és Németország
közös küzdelme az ellenségek egész világa ellen, fenséges
gyózelmeik igen mély hatást gyakoroltak reám 1 Főleg a hű-
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séges összetartás osztrákok,
magyarok és németek között
ragadott meg. Hálás örömmelolvastam,
hogyaKárpátokban
magyar és német csapatok mint kergették maguk előtt páratlan hősiességgel az orosz hordákat. Arról is értesültem, hogy
Magyarországon a német szövetséges testvérekkel szemben
mindenütt meleg, benső rokonszenv nyilatkozik meg. Miután
engem ugyanily érzelmek töltenek el a magyar nemzet iránt,
nagy megtisztelésnek venném és egész életemen át a nagy
időkre való fenséges emlékeztetésnek tekinteném, ha magyar
Theologiai Fakultás avatna licentiatussá, vagy theologiai
doktorrá. A magyar kir. Konzulátuson Drezdában azt ajánlották, forduljak felvilágosítás ért a magyarhoni evang-Iutheránus Kollégiumokhoz, vagy a Theologiai Fakultásokhoz.
Ennek alapján bátorkodtam fenti kérdésemet Önök elé terjeszteni. A magyar nyelvben ugyan sajnos, nem vagyok
járatos, de e háborúsidöben
talán lehetséges némi kivétel.
Másrészt örömest lefordittatom dissertatiómat magyar nyelvre.
A mi személyemet és tanulmányaim menetét illeti, készségesen szolgálok mindennemű felvilágosítással. Egyelőre van
szerenesém közölni, hogy 1886 szept. 25-én születtem, 19
éves koromíg a gymnáziumot látogattam, .-azután, föleg Erlangenben, theologiai
és filozófiai tanulmányokat
folytattam.
1908-ban itt a filozófia doktorává avattak. 191O-ben Thüringiában kaptam lelkészi alkalmazást, 1912 óta Lavaldéban
(Szász királyság) lelkészkedem. Csak egy testvérem van, ki
1914 augusztus óta a harctéren .küzd Franciaországban. Eltekintve lelkészi teendóimtöl, jelenleg azon tudományos dolgozattal foglalkozom, amelyet mint dissertatiót talán Önöknél
benyuj thatok.
Amikor ismételten tiszteletteljesen kérem, hogy tudakozódásomat szíves válaszra rnéltatni kegyeskedjék,
esetleg az
avatás feltételeinek közlésével,
maradok
kiváló tisztelettel és a szívból jövő óhajjal, hogy Isten
a magyar nemzetet továbbra is áldja meg és oltalmazza,
készséges szolgája
dr. phil. Zöller Frigyes,
lelkész.
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Kivonat
a theol. akad. tanári kar 1915 június 1S-án tartott értekezletének jegyzökönyvéböl.
16. p. Igazgatóhelyettes
bemutatja dr. Zöller lawaldei
evang. lelkész (Szászország) levelét, amelyben azt kéri, hogy
a magyar nemzet szövetségi hűsége és vitézsége iránt érzett
csodálátának
kifejezéséül a pozsonyi akadémián tehessen
theol. doktori szigorlatot.
A tanári kar a magyar nemzet iránt kifejezett
tiszteletet és lelkesedést őszinte köszönettel fogadja s a
német nemzet iránt érzett hasonló meleg. érzelemmel
viszonozza. A kezdeményezett
tudományos kapcsolat
felett örömét fejezi ki, mivel azonban az akadémiának
fakultási jogai nincsenek, a kérelmet mély sajnálatára
nem teljesítheti. A levelet azonban az evang. theol.
fakultáamegvalósitásának
előbbrevitele 'végett a felsőbb
hatóságnak K. a nagy nyilvánosságnak tudomására hozza.
Kelt mint fent.
Kovács Sándor,
ért. jegyző.
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~1egrendelések Intézendök:

BRIT ÉS KÜLfÖLDI
BIBLIATÁRSULAT

-,

BUDAPEST,IV., DEÁK·TÉR 4. SZ.

Mindenki tudja, mily fontosl
az, hogy a katonának nehéz,
küzdelmes időkben módjában legyen Isten igéjéből
erőt, bátorítást, vigasztalást
meríteni. A Brit és Külföldi
Bibliatársulat
mindazoknak,
kik Szentírásokat ingyen a
katonák közt terjeszteni óhajtanak, féláron engedi át azokat. Tehát Újtestamentomok
30 fillér helyett csak 15
fillér és egyes evangyeliomok vagy a zsoltár hat fillér helyett csak három fillér

.
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Felhívás és kérelem.
Kaszárnyában, kórházban és a fronton levő diákoknak ingyen küldi meg a Magyar Evangéliumi Keresztyén
Duikeeiiueteéq

lapjának,

a Diákvilág-nak

számára megjelenő külön kiadását.
szerűen akarja
időkben

a hadbavonult

diákság

Ezáltal rendszeresen

és terv-

szolgálni a nemzet e fontos rétegének

felébredt

lelki

szükségeit

és általa

e komoly

legalkalmasabbá

tenni a jelen és a jövő küzdelmes feladataira. A Szövetség ezen
az úton is kér mindenkit, hogy

diákismerőseinek

pontos

cimét

szíveskedjék a központi irod ának (Budapest, VIn., Üllői-út lB/b.
1. 5.) beküldeni. A lapot 2 korona adomány ellenében bárkinek
megküldi,

mely összeg

ban foglalja.

már egy ingyen példány árát is magá-

A Luther-Társaság rendkivüli közgyűlése.
A .Luther-Társaság
folyóév
július hó 30-án tartotta rendkivüli közgyűlését Osstroluczky Miklós elnöklete alatt. A tagok, a
nehéz háborús viszonyok dacára, szép számmal jelentek meg. Nagyon
fontos tárgyban hívta össze az elnökség a rendkívüli közgyűlést.
Ugyanis a társaság két évvel ezelőtt az egyetemes közgyűlés
felhívására vállalkozott arra, hogy mindazon tantárgyakra, amelyekre
eddig az egyetemes közgyűlés által aprobált tankönyv nincs, ev.
írók által irat tankönyvet s azt kiadatja. A szerzödés az egyetemes egyház és a Luther-Társaság közt megköttetett. Ezen szerzódés értelmében a tankönyveknek 1915 szeptember 27-ig meg kell
jelenniök. A Luther-Társaság elnöksége. és a főtitkár mindent megtett, hogy ezen feltételnek a társaság eleget tehessen. Több nyomdatulajdonost felszólítottunk ajánlatra. A könyvkiadó-bizottság
foglalkozott az árajánlatokkal. Időközben az egyik cég, Kellner Ernő,
árajánlatát visszavonta. S miután a Hornyánszky-cég árajánlata a
legkedvezőbb volt s árai a mai nyomdaárakhoz viszonyítva elfo- .
gadhatók, ennek következtében a könyvkiadó-bizottság Hornyánszky.
árajánlata mellett döntött.
A könyvkiadói igazgatóság jogosítva lett volna az alapszabály értelmében (315. b.) a szerződést megkötni. Miután azonban
a Hornyánszky-cég a szerzödésben
fizetési terminusul folyó évi
november 30-át akarta kikötni a tankönyvek előállítási költség
háromnegyed részének kifizetésére ; miután továbbá a társaság
vezetőségének azzal kellett számolnia, hogy a pénz e tanév elején
esetleg be nem folyik s a vezetőség a tőkét lenne Jténytelen
igénybe venni s erre az alapszabály értelmében felhatalmazva
nincs, ennek következtében az elnökség összehívta a rendkivüli
közgyűlést, hogy az a szükséges pénzösszeget a vezetőségnek
rendelkezésére bocsássa.
A közgyűlés beható eszmecsere után hozzájárult az igazgatótanács amaz előterjesztéséhez,
hogy a tőkét felhasználhassa. Az
értékpapirokra való pénzfelvételnek a módját a közgyűlés az igaz-,
gatótanácsra bízta, valamint azt is, hogya Hornyánszky-céggel a
azerzödést végleg megkötheti. A Luther-Társaság ezen határozatával'
fejlődésének egy új korszakába lép.
A rendkívüli kÖ,zgyűlés még örömmel veszi tudomásul, hogy
a főtitkár által két évvel ezelőtt javasolt ifjúsági könyvtártípusvállalat 6142 K 45 fillér tiszta nyereséget hoz, mely ugyan ma
még, csak követelésböl áll azon 'gyülekezetekkel szemben, melyek
több évi tészletben fizetik tartozásaikat;
de tekintve, hogy ezen
követelés biztos, a 'nyereség is a társaság; részére biztosítva van.
E nyereséget a társaság a főtitkár működése
következtében érte
el, anélkül, hogy csak egy fillér tőkét is' befektetott volna.
Orvendetes tudomással vétetett az is, hogy a társaság eddig
a katonák közt ingyen 30,304 imakönyvet és 42,071 saját kiadványt, tehát összesen 72,375 művet osztott ki .. Az adományokról
szóló kimutatást a jövő számban közöljük.

/

Új tankönyvek.
A Luther-Tár.sas;'g aJtaI kiadandó tankönyvek jegyzéke,
melyek az egyetemes ~üJés által kötele~öen elrendeltettek.
1. Bognár
és Kái."pátby:
Énekeskönyv:.
Az evang. elemi népiskolák III-IV, 6$tli.lya számára.
2. Bognár
és Kárpáthy:
Énekeskönyv.'
Az evang. elemi népiskolák V-VI. osztálya ssámára.
3. Hittig L.jos:
~zám.tan.
Az elemi népiskolákH,
opztályaszámára.
4. Hlttig Lajos:
Számtan.
A'á elemi népiskolák m. osztálxaszámára.
5. Hittlg
Lajo~: Számtan.
Az eleminépískolák IV. osztályaszámára.
6. Hittig Lajos:
Számtan
és méréstan.
Az ,evang.elemi-népiskolák V. osztálya számára. ,
'
"
.
7. Hlttig Lajos:
Számtan
és méréstan.
Az evang.'eleiiú;nep.ískolák VI. osztálya számára. '.
'.
"if"
.
,
t
,
'
8. K.ss Sándor:
Magyar
alkotmány
tan. Az evang. elemi népiskolák V-VI. osztálya számára:
•
9. Krecsmárlk
Endre:
Gazdaságtan.:A,z
evang.eleminepisko1ák
V-VI. osztálya számára.
o

o,

:','

,

10. Krecsmárlk
Endre:
Természetrajz.
Az evang. elemi népiskolák V. osztálya számira.
11. Krug
Lajos:
.agyar
nyelvgyakorlókönyv.
Az evang.
elemi népiskolák n. osztálya szániára.
12. Krug
Lajos:
Magyar
nyelvgyakorlókönyv.
Az evang.
elemi népiskolákm. osztálya számára.
13. Krug
Lajos:
Magyal'
nyelvgyakorlókönyv.
Az evang.
elemi népiskolák IV. osztálya számára.
j
14. Krug
Lajos:
Magyar
nyelvgyakorlókönyv.
Az evang.
elemi népiskolákV. osztálya számára.
15. Krug
Lajos:
Magyar
nyelvgyakorlókönyv.
Az evang.
-elemí népiskolák VI. osztálya számára.
16. Dr. Szigetby
Lajos:
Magyar
történet
életrajzoktiim.
: Az evang. elemi népiskolákV. osztálya számára.
' .
17.
'/5zigetby
Lajos:
Magyar
történet.
Az evang; eleininép-,
, islro-l~.y~\_~sztálya
számára.
.:
. , ... ~I"
18. ,Remeny-lk
Lajos:
Földrajz.
Az evang.elemi népiskolá.Jl;iffi
IV.
os~táLy8l-számár~.
o', .,,'.
\

Dr.
o'
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.

•

•

'
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19. Zá:Q1~óry és Krecsmárik:
Termész~ttan
és vegy tan.
Az,.evang,'elemi népiskolák VI. osztálya számára.
"
Ezen'~ankiinyvtB"kaPhatók
lesznék szeptember elején. Jelenleg a
. MttítSzté'l'it.tmban app'l'obálás végett vant/'ak.
"

A, könyvelt árát augusztus végén közöljük az, Iskolafenntarf»
testületekkel.
Tisztelettelfelkérjük az iskolafenntartó- testületek előljáróit es a tisztelt
tanító urakat ezen újr evangélikusirók által írt es az egyetemestanügyibizottság által approbált tankönyvekre
s kérjük, hogy a Luther-Társaságkönyvkereskedésébeküldjék rendeléseiket. A Luther-Társaság főtitkári hivatala.
HORNVANSZKY

VIKTOR.
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