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ÜDVÖZLET SOPRONNAK !
A Luther-Társaság
üdvözletet küldi nyugatra a
nagy esemény alkalmából, hogy Sopron újra visszaborult az édesanya keblére, ahonnan durva erőszak
kegyetlenül leszakította. Minden igaz magyar sztv
megdobban e hírre, de főkép egyházunk
közlelke
gyúl örömre, hisz szellemi élete egyik sugárforrása
szabadult föl a halálos ítélet alól. Isten kegyelmének
műve volt a felszabadulás, - de az isteni akarat a
soproniak hűsége által szólt hozzánk és a világhoz.
Hiába csábította ez ősi magyar város lelkét a kisértő :

Mínd e vílágot néked adom, ha leborulsz e[őttem~
nem a hitegetés álfénye után indult, hanem ragaszkodó szive útmutatását követte, Drágábbnak találta
'az ezredes köteléket,
amely közös küzdelmek
és
vágyak,· közös szenvedések
és remények tüzéból
. született, mint a földi hatalmasságok
múló kegyvíl1anását ; az erkölcsi törvény szigorú
parancsszavát.
mint a világi erkölcs fékoldó varázsigéit.
Sopronnak
hűségnyilatkozata
nagy érték lett
volna szemünkben
a hatalom és dicsőséges diadal
babértermő
napjaiban is, de százszorta értékesebb
kincs ma, amidőn elárult, eltiport, megalázott
és
napról napra kigúnyolt nemzetet ölel át szerétetével.
Ez ölelésból kíérezzük
Petöíink büszke vallástételét :
Ösvény. 1922.

1
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Ha nem születtern volna is magyarnak,
E néphez allanek azonnal ént
Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb
Minden népek köz t CI: föld kerekéri.
Semmi kincsért és hir ért a világon
El nem hagynám én szülöföldemet,
Mert szeretern, hön szeretern, imádom
Gyalázatában
is nemzetemet.

A soproni népszavazás döntőerejű
bizonyságtétel a magyarság
nagy világtörténelmi
küldetése
mellett, amelyhez életútja legválságosabb fordulóin,
Iegrnostohább
pályaszakaszain is hú maradt, amely
korrnányzati
irányát a túlzó hatalmi szempontok érvényesítése
fölé emelte, mely intézményeiben a legtisztább, legnemesebb keresztyén gondolatokat valósította meg. E történelmi küldetés nek
nemzeti eszménynyé avatása nyitotta meg a magyar
nemesség és köziog sorornpóit minden faj, felekezet
és társadalmi réteg előtt, rnely e történelmi küldetést
és nemzeti eszményt személvr célul és ura gyanánt
elfogadta. A magyar volt az egyetlen nemzet, mely
a keresztyén lovagkor ragyogó idealizmusat közéletében az anyagi erök és hatalmi érdekek rideg,
könyörtelen
mérkőzése közepett is megőrizte, E szavazás bizonyságtétel egyúttal a nemzeti jövőben való
törhetetlen hít mellett, hogy pillanatra elhomályosulhatott egünk a felhők táborától,
de a napfény
hatalmasabb
és halhatatlanabb
a borúnál.
Az Úr
megostorozhatott,
mint Jóbot, de újra földeríti reánk
kegyelme verölénvét.
Egy szempillantásig tart csak
az ő haragja, Je örökkétartó az ő írgalmassága.

3

ŰDVÖZLET BOPRONNAK

Boldogan
üdvözöljük
Sopront, ősi hű gyülekezetét, lelkünkhöz forrott iskoláit ez ünnepi időben
mi, akik rendületlenül hiszünk az erkölcsi kötelékek
szent és győzhetetlen erejében, akik tudjuk, hogy e
sárvilágot Isten nem kövekért, füvekért, vakondokért.
kigyókért
és ölyvekért teremtette, hanem az emberért, akire reá lehelte saját képét és hasonlatosságát,
hogy azt épen és tisztán őrizze lelkén. Sopron
sziklaerejű vallástétele ennek az isteni képnek és
hasonlatosságnak
diadalmas hirdetése s dön tő győzelme a míndennapíság,
a haszonbölcselet úti pora
felett, mely már-már ellepte, már-már beszennyezte
az isteni örökséget.
Testvéri üdvözlet azon lelkes hivő apostoloknak, akiknek lelkiismerete éberen őrt állt e nehéz
napokban Sopron becsülete, neve tisztasága, isteni
képe és hasonlatossága felett, mely ellen kárhozatba
taszító sátáni kezek alacsony merényletre készültek.
Üdvözlet a lánglelkű oktatóknak.
akik e hű nemzedéket a Berzsenyíek, Kis Jánosok, Döbrenteyek,
Székács ok, Pákhok, Torkosok,
Lehrek lelke szerint
nevelték. Akik jánusi hazug arccal nem tekintgettek
két felé; akik nem a lézengő Biberachjellemek hitvány
életelvét : "ahol a haszon, otta hees" vetették az
ífjú szivek porhanyó földjébe, hanem azt a rendít.hetetlen férfias hitet, mely a kilencedik évtized ezüstkoszorúját
viselő Kossuth ajkán gyönyörű lélek- és
életvallomásban virágzott ki: Megtörhet a sors, de
meg nem hejlithet. Üdvözlet azon tanítványoknak,
akik e tiszta forrásokhoz zarándokolnak lelki szemjuk
enyhítésére
s akik e tűzhely fényét és melegét
1*

----------
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hordják szét a hazában, hogy ízzásba
boruljon
minden kebel, mely tőlök csak egyetlen sugarat kap.
Sopron megnyilatkozása
a jövendőnek felénk
röpitett fényíve ; jel, melynek még sokan ellene
mondanak, de amely előtt végtére kénytelenek meghódolni, amint meghódolt hajdanta a hitetlen világ
a bethlehemi jászolból kitündöklö
világosság előtt.
Eljő az idő, hogy ellenségeink is lelkökbe jegyzik a történelem tanítását, hogy nem nagy fejszám. nem nyelv,
nem származás, nem földrajzi határ, nem gazdasági
egymásrautaltság, nem százszor szentesitett és körülbástyázott szerzödés teremt nemzetet, hanem 'a. világtörténelmi küldetés,
amit Isten bizott reá és amit
nemzeti eszrnényül eljegyzett lelkének. Amint a naprendszer bolygóit és holdjait elszakíthatatlanul
együvé láncolja a központí nap vonzóereje, mely
szabályozza
pályáiukat,
sugártengere,
mely életök
forrása, nemzetünk elszakított s ideiglenesen
idegen államkötelékekben
élő részeit is összetartja,
egészséges vérkeringésű életre készti a történelmi
küldetés hite, mely központí
napként uralkodik
pályajuk és jövőjük felett. E történelmi küldetésben
való hit őrizett meg tatárdúlás,
török iga, osztrák
törekvések és saját eltévelyedéseink rontása ellen
ezredéveken át és e küldetéshez való tántoríthatatlan
hűség ígér számunkra új ezredéveket 1 - Ámen.

---

Luther a wormsi gyűlésen.'
Luther történelmi útjának öt jelenetét ragadta
meg az igazi életértékek iránt fogékony, a nagyság
lehelletét égő vágygyal szomjazó, jelenlétét ösztönszerű
biztossággal megérző emberi közlélek.
Csodálatosképen a művészetet, a költők szellemét is ugyanaz az
öt jelenet ihlette alkotásokra. Mintha teljesen egy ösvényen járnának.
A mélységlátó
történetbölcselet az
erők és hatások lelkiismeretes
mérlegelése, a művészet a szépnyomozás érzelmi rugójának
útmutatása
szerint ugyanarra
az eredményre jutott, amidőn a
reformátor történelmi nagyságát
akarta megmérni s
alakját, személyiségét
elhomályosulhatatIan
jegyekkel
bevésni az egymást követő nemzedék-rendok
lelkébe.
Ha a világtörténelem nagy forradalmait.
hitelehullott
szellemi áramlatok,
halálraaszott
eszmények
méltó
sírbadőltét
és újak diadalmas szárnyrapattanását,
a
lelkek régi hitének lassú elsenyvedését s új igazsághitnek
tüneményes
lángralobbanasát
a hősdrámák
mozgalmas
életéhez
hasonlítjuk,
Lutherközpályájára, történelmi hőssé emelkedésére a drámaalkotás
elmélete szinte szédítő egyezéssei ráillik. Mindössze
öt esztendőt,
az 1517-1522. terjedő korszakaszt
foglalja magában e nagyarányú
drámai mű, Arasznyi
idő, alig egy kis habja az örökkévalóság
árjának,
mégis mily jelentős, mily gazdag, ha arra az életre
gondolunk, mely belőle áradt az emberiségre. A színo

o

1

Előadás Budapesten,

emlékünnepén.

1917 ápr. 17. Luther wormsi hitvallásának
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hely külsőleg két város és egy középkori vár, Wittenberg, W orms, Wartburg, de valósággal a ném et nemzet lelke, mely akkor az' emberi nem közlelkét jelenti
s egyetemes törekvéseit
képviseli. Az egész drámai
életfolyamaton uralkodik egyetlen felséges nagy cél
felé haladás; kitérései,
epizódjai, hullámzásai, tömegjelenetei egytől-egyig
e célt szolgálják. S amint élesebbé, elszántabbá, engeszteJhetetlenebbé válik a szembenálló világerők mérkőzése,
magasabbra
tornyosulnak az akadályhullámok,
azon arányban nő a hős
ereje, hűsége, odaadása lelke eszményéhez ; végre egészen vallási hőssé, reformátorrá,
az isteni akarat követévé tisztul és dicsőül, hüvelyévé
Isten országának,
a melynek minden földi válság salakjából
ki kell fagyognia. Áhitattal csodáljuk a mindenható intéző kezet,
mely e jelentős eseménynek, új élettámadásnak
és eszményszületésnek
oly szép és megható történelmi keretet adott, -hogy szépségét
csak a betlehemi ég hajdani tündöklése és angyali zengzete mulja fölül.
Az első jelenet a wittenbergi 95 tétel fölszegezése a vártemplom ajtajára amaz emlékezetes őszi reggelen, 1517 október 31-én, Luther az általános álomkórverte
társadalomban,
mint felébredt
keresztyén
kiáltja ki a világba az egyéni vallási életnek teljes
és feltétlen függetlenségét minden emberi elmetákolta
nyűggel
és szellemi kalodával szemben. Végig szenvedett lelki élmények megérlelt gyümölcseként tud ákos .
theologusok, a theologiai fogalmak és formulák útvesztőjében eltévedt népezrek álmélkodására
rendületlenül
hiszi. és hirdeti, hogy a bűnbánatha
és hitbe öltözött
lélek szabad bizalommal közeledhetik mennyei atyja
megbocsátó karjai felé s hogy oda befogadtassék, bűnbánaton és hiten kívül nincsen semmire szüksége. A 'második jelenet a wittenbergi Elster-kapunál
zajlik Je,
nagy nyilvánosság
előtt, az egész egyetem s tengernyi nép jelenlétében, 1520 december 10-én. Máglyát
rakat és imádság után elégeti az átok hirdető bullát,
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a pápák törvénykönyvét,
amelynek érvényéért annyi
nemes, tiszta élet oltatott ki. "Emészszen meg téged
az örök tűz 1" - kiáltja égre emelt szemmel, mintha
a magasból külön jelet várna. Elszakadt a középkori
egyháztól, a mely lelkétől az élet feltételeit megtagadta
és rabszolgai meghunyászkodást
követelt.
Föld felé
hajolást
a lélektől, mely szabadságra
s égvívó törekvésre született.. A harmadik jelenet a drámai összeütközés
csúcspontja,
a wormsi
hűségnyilatkozat,
helytállás Isten igéjéért minden világi hatalmassággal
szemben. A negyedik a wartburgi kísértés,
az ördögjelenés, mely útjáról el akarta téríteni s a melyet szent
haragjában elűzött magától. Az utolsó, a dráma befejezése, amidőn Wittenbergben
megjelenik a képrombolók közt, lecsillapítja
népe háborgását, . távozásra
kényszeríti
az álapostolokat,
a reformeszme élősdi
sáskaseregét, mely nagy művét elsekélyüléssel
fenyegette s erkölcsi jellemétől fosztotta volna meg. Helyreállította a lelkek békéjét, acél és eszközök, a vágyak
és lehetőségek egyensúlyát. A két utolsó jelenet külső
fény és erő dolgában mintha hanyatlást
mntatna, dc
belső igazság és tartalom mérlegén ugyanakkora
érték és épp oly fényes, épp oly döntő diadal, mint a
megelőzők. Lelke nem csupán a régi társadalmi rend
képviselőinek,
egyháznak
és államnak, pápának és
császárnak hatalmával szemben állt meg rendületlenül
hite mellett; győzött egyúttal lázadozó egyéni önzésén.
saját testi énjén, fejét fel-felütő ó emberén; mérséklö
fékévé, kormányzó urává lett az új gondolat feszítő
erejének. Eddig és ne tovább 1 A világi dicsőség bálványtüzét eloltotta szívében, a hatalmi elszédülés
kísértetét kiverte lelkéből. Ezzel adta meg történelmi
alakjának, reformátori személyiségének,
vezéri méltóságának a jellemét valóban élővé varázsoló,
elengedhetetlen befejező ecsetvonást.
Kétségtelenül a wormsi jelenet Luther küzdelmének delelőpontja, a dráma válsága, amely megelöző
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események törvényszerű fejleménye s a később következök magva és kiindulópontja.
Magaslat, ahonnan
hátra és előre, multba és jövőbe látni. Carlyle egyenesen az újkori történelem születése napjának nevezi.
Voltak a reformációnak s magának Luthernek utóbb
is nehéz, válságos időszakai, a midőn hajóját elmerülés fenyegette, de a küzdő erők aránytalansága
sohasem látszott oly félelmesnek, a győzelem sem oly fölemelőnek, mint a wormsi birodalmi gyűlésen. A színtér és alkalom méltó keretül szolgált e nagy történelmi
eseményhez. A germán ősmondák szülőföldjén és szent
folyama mellett, a német szorgalom és műveltség egyik
klasszikus fészkében a legrégibb, legdicsőségesebb keresztyén birodalom fejedelmei és rendjei gyűltek egybe,
hogy először hódoljanak ifj ú császáruknak,
megerősítsék a százados hűségkötést. Koronája az összes európai uralkodók titkos álma és erőfeszítéseinek
sóvárgott versenybére. A birodalom feje, egységének
fölkent képviselője, a ki örökölte a régi római és frank
császárok hagyományos szent méltóságát, V. Károly,
az akkor ismert földkerekség
leghatalmasabb uralkodója, akinek birodalmában a nap soha le nem nyugodott; a német korona mellett viseli Spanyolországét,
Németalföldét, Nápolyét : őt uralják a fölfedezett új
világ leggazdagabb aranymezői. Hadi gályái, mint egy
győzhetetlen hatalom akaratának
hírmondói szünetlen
. őrt járnak a közép tengeren s Atlanti óceánon. Tántoríthatatlan szövetségesek
állják körül trónját és sorakoznak
zászlai alá, ha háborúba indul. Tudósok
híresztelik,
írók, művészek vetélkedve 'magasztalják
uralkodói erényeit;
ősi jogú választófejedelmek
jobbágyi alázattal szolgálnak személye körül. Övé evilág
teljes dicsősége, hatalma, szépsége: övé a legfélelmesebb, egyúttal legengedelmesebb
fegyveres erő; 'őt
szolgálja a százados hagyományszentelte
intézmények
rendje és ereje. Tekintélye oly feltétlen, oly szent,
hogy maga Luther is azt írja: "Nem lehet kételkedni
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azon, hogy az Úr hiv engem, a mikor a császár hív".
A háttérben a római pápa, egész lelki hatalmával, értékes barát vagy veszélyes ellenség aszerint, ahogy
a császár az eretnek hírbe mártott Luthert üldözi-e
vagy pártját fogja. Ott ülnek a rend ek közt a szomszédos magyar királyság
követei ; azé az országé,
mely a keresztyénség szakadatlanul
vérző előörseképen századok óta élet-haláltusát
vív a törökkel s a
keresztyén világ bontatlan egységétől reméli a fenyegető végveszély elhárulását, Egész Európa szeme W orms
felé fordul e pillanatban s döntő határozatokat
vár a
keresztyénség sorsáról.
Ez a fényes gyülekezet hívja és várja Luthert
számadásra ; az egyszerű, lelke mélyéig vallásos szerzetest, az erősmeggyőződésű
oktatót, akinek
ajkán
a kor lelke, fájdalma és vágya szélalt meg. A kik
vele éreznek, rokonérzésű
útitárs barátok, üdvösségsóvárgó
szegények,
igazságkereső
lelkek agyülés
elé nem kísérhetik ; utcákon, mezőkön, alacsony házfedelek meghitt rejtekein imádkoznak érte. A császár
és rendek, legatusok színe előtt emberi észjárás szerint szövetségesek
és erőtartalék
nélkül áll. De lelkében ott virraszt vele sziklahite : "Te jössz énreám
fegyverrel, dárdával és paizszsal, én pedig megyek
ellened a -Seregek Urának nevével". Luther hite és
lelki bátorsága egy pillanatra sem ingadozott. Elhatá:
rozása már megérett 1920 decemberében,
a mikor
megidézésének gondolata a tanácskozás
során elsőÍzben felbukkant.
de meghívása felől még nem döntött a császár. Ezt bizonyítja Spalatin barátjához írt
levele, mely prófétai elszántságot,
de egyúttal lelki
pásztorhoz illő nyugalmat és törhetetlen
lelkesedést
tükröz. Valamennyi tulajdonság oly hősök jellemvonása,
akik az isteni akarat parancsoló erejét érzik lelkiismeretükben,
mert enélkül
új kor nem születhetik soha.
"Én, ha megidéznek, amennyiben ez tőlem függ,

!IJI!!!'f-----------------------~-~----~
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akár betegen is elmegyek, ha egészségese II nem mehetnék, Még ha erőszakkal
forduln ának is ellenem,
ami pedig valószínű, mert hiszen aligha azért hivatnak,
hogy felviIágosítsanak,
dolgornat Istenre kell bíznom.
Mert ugyanaz az Isten él és uralkodik, aki a három
férfiút a babyloni király tüzes kemencéjében megmentette. De ha nem akar megmenteni, csekély ség az én
szegény személyem a Krisztushoz képest, akit a legnagyobb gyalázattal,
mindenki megbotránkozására
és
sokaknak vesztére megöltek. Itt nem szabad gondolni
veszedelemre, nem szabad nézni menekülés után, ellenkezőleg, csak arra az egyre kell törekednünk, hogy
az evangéliom, ha már egyszer hozzá kezdtünk, az
istenteleneknek gúny tárgyául ne szolgáljon, s alkalmat
ne adjunk ellenségeinknek a dicsekedésre, hogy nem
merünk helytállni azért, amit hirdettünk, hogy sajnáljuk érte vérünket ontani. Ettől a mi gyávaságunktól és ettől az ő büszkélkedésüktől
óvjon meg Krisztus
az ő irgalmasságával.
"De még ha úgy kellene is történnie, hogy e
világ fejedelmei
és királyai
egybegyülekezzenek
és
népeikkel egyetemben
feltámadjanak
az Ur és az ő
Krisztusa ellen, a ll. Zsoltár szerint boldogok azok,
akik őbenne bíznak. Az Isten ki fogja nevetni és meg
fogja csúfolni őket. Semmiesetre sem a mi dolgunk
eldönteni, vajjon éleiembd! vagy halálomból háramlik-e
több vagy kevesebb haszon aZ'evangéliorrtra és a kiizjóra. Az Isten igazsága li megbotránkozásnak
kőszikIája, mely letétetett
sokaknak
romlására. és feltámadására. "
"A mi egyedüli gondunk és kötelességünk most
csak az lehet, hogy kérjük Istent, hogy Károly császár az
uralmának
kezdetét sem az én véremmel,
sem máséval az istentelenség védelmében be ne mocs- .
kolja. De legyen meg Isten akaratja!"
"Íme, látod lelkemet és elhatározásomat. JJ;Iindent
[eliehetsz rólam, csak a meghátrálást va,qy megtagaö
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dást nem. Meghátrálni nem akarok, megtagadni valamit még kevésbbé. Mert sem az egyiket, SAm a másikat
nem tehetném a hitnek és sokak üdvösségének kára
nélkül. Uram Jézusom engem úgy segéljen."
E fogadását három hónap mulva megismétli, mert
úgy látta, hogy híveit csüggedés szállta meg, amikor
híre kelt, mely tételeinek
elkárhoztatását
követclik
tőle. "Csak ne aggódjál, nem fogok semmit megtagadni abból, amit hirdettem. Azt felelem Károly császárnak, ha pusztán hitem megtagadása végett idéztek
meg, akár el se menjek, akkor már hazajöttem, mert
hiszen elveim elkárhoztatását itt is eloéqeeheiném,
De ha
aztán ujra hívna, hogy 'megölessen és ezen feleletemért
engem a birodalom ellenségének nyilvánítana,
akkor
elmegyek. Nem fogok megfuini, ha Krisztus segít és
nem hagyom cserben Isten igéjét. Biztosra veszem,
hogy azok a vérebek nem nyugosznak addig, míg meg
nem öltek. De legyen meg' Isten akaratja."
A birodalmi gyűlés Luther megidézése tárgyában
két pártra szakadt. Kétségtelenül
akadtak a rendek
közt a reformációnak titkos hívei, akik Luther tanítá. sát helyeselték,
de még nem mertek nyiltan színt
vallani, viszont érezték, hogyelnémítása
a keresztyénség újabb sülyedését és a németség nemzeti jövőjének
alkonybaborulását
jelenti. Ők az ügy pártatlan megvizsgálasát
követelték
és nyilvános vitát a birodalom
rendjeinek
színe előtt. Ez már a reformáció
és
renaissance szelleme, mely a szabad tudományos vizsgálatot sarkalatos
alapelv gyanánt hirdette. A pápa
legatusa, Aleander azt vítatta, hogy nincsen szükség
az Ugy újabb vizsgálatára;
a pápa, mint egyedülilletékes tényező, végérvényesen döntött Luther tanításáról s. az átokbúllát
az állami hatalomnak minden habozás és késlekedés nélkül ;gyszeriien végre kell hajtania.
A döntést jó sokáig politikai szempontok késleltették.
Híre járt, hogy a pápa titokban szövetséget kötött a
francia
kírállyal,
a Habsburg- ház engesztelhetetlen
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ellenségével, akit annak idején a német korona legméltóbb jelöltjeként
ajánlott a rendeknek. A császár
egyik tanácsosa határozott,
kertelésnélküli
nyilatkozatot követelt Aleander legatustói a francia szövetségról Luther elítélése fejében. Ily körülmények közt szííletett meg Luther megidézése és utóbb, amidőn a pápa
a francia szövetséget felbontotta, a birodalmi átok.
Szerencsére az Isten igéjének ügye, a lelkiismereti
szabadság és haladás győzelme nem függ udvari cselszövésektől és diplomáciai sakkhúzásoktól,
Az igazságkeresés ösztöne mélyen gyökerezik a tiszta és becsületes életre szomjazó nép milliók lelkében s onnan csak
az emberi nem tökéletes elsatnyulása
vagy végenyészete irthatná ki.
A császár megbízólevele 1521 márc. 6-án kelt
és hangja
egyáltalán
nem volt ellenséges indulatú."
Birodalmi heroldot küldtek Lutherért. kíséretet rendeltek melléje, gondoskodtak
oltalmáról s bár akadtak,
akik a megjelenésről le akarták beszélni, április 2-án
hus \'ét, keddjén két hű barátjával elindult Wittenbergből. Utja Thüring án át egész Wormsig valóságos
diadalát;
amerre elhaladt, a nép naiv lelkesedéssel
özönlött eléje, hogy a lelkétől lelkezett vezért, sebei
megértőjét, boldogan hallgatott
prófétáját köszöntse.
Városról városra harangzúgás fogadta, útján száz- és
százezernyi szív áldása, imádsága követte. Rémhírekkel riasztottak, kór gyötörte, - betegen utazott tovább. Sem papi csel, sem baráti tanács pem bírta
útján megállítani vagy visszatéríteni "Az Ur hiv, amikor a császár hiu", Útközben írt levelei tükrözik bátorságát, amelyeknek forrását évtizedek mulva, hajlott
korában is Istenbe vetett reményében találta
meg.
"Él Krisztus és beuonulok TiVormsba a pokol minden
kapujának s a levegő minden'haiaimasedqtinák
ellenére",
"Ha annyi ördög lenne is Wormsban, mint cserép a
háztetőkön, mégis bemennek:" "És ka akkora tüzet raknának is VI'ittenberg és Worms között, hogy lángja az
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eget csapkodná, mioel hívtak, elmegyek az Úr nevében,
a Behemethnak szájába, nagy fogai közé lépek és a
Krisztusról ott is oaüast teszek, azután cselekedjék,
ahogy jónak látja". Utja közben többször prédikált,
hogy ezzel is nyilvánvalóvá tegye, nem vádlottképen.
ítéletre megy Wormsba,
hanem bizonyságot
tenni
Krisztusról s az Ige erejéről. Ápr. J 6-án érkezett meg
lelkesült híveitől követve, oly érdeklődés és hódolat
közepett, hogya
pápai követ bosszankodva Írta jelentésében: "j]l[ég meqérem, azt beszélik majd felöle, hogy
csodákat tesz". Másnap, ápr. 17 -én, d. u. 4 órakor
jelent meg először a gyűlés színe előtt, ahol a trieri
érsek kancellárja két kérdést intézett hozzá. Az első:
elismeri-e az asztalra helyezett iratokat
és könyveket
saját műveinek. Miután a könyvek címeit felsoroltak,
valamennyit elismerte;
egyetlen egyet sem tagadott
meg. A második kérdés:
hajlandó-é
kárhoztatni e
könyvek tartaimát vagy sem? meglep!' Luthert.
Ő szabad vitatkozásra, érvek és bizonyítékek
csatájára készült és a rideg hatalmi szó meredt eléje. Sic
volo, sic jubeo. Átérezte roppant helyzetét és felelősségét. Mivel könyveiben a hit dolgáróJ, lelki üdvösségről van szó amelyet komoly vizsgálat és megfontolás nélkül sem nem védhet, sem meg nem tagadhat, időt
kért a meggondolásra,
Egynapi haladékot engedtek.
Másnap; ápr. lS-áll délután hat órakor újra a gyűlés
elé szólították s ismételték előtte a tegnapi kérdést.
Luther' hosszabb beszéddel igazolta magát, amelynek
szerény, illedelrr es hangján határozott akarat, állhatatos és törhetetlen lélek szólt a jelenlevőkhöz. Ismertette, osztályozta
könyveit, amelyeknek tartalma Isten
igéjén alapszik. Kijelentette, hogy nem tagadhat meg,
nem ítélhet ei, nem kárhoztathat
semmit, mert azzal
csak a lelki zsarnokság
erejét növelné és az istentelenséget fokozná. Alljanak vele vitába, győzzék meg
a prófétai és apostoli iratokkal, magával az evangéliommal. Ha meggyőzik
tévelygéséröl,
ő maga veti
I
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tűzre könyveit, hamvadjanak el végkép, mint tévedésének szomorú emlékei. E válaszszal nem elégedtek
meg. Felhívták, hogy kereken nyilatkoztassa ki: megtagadja-e könyveit? Kárhoztatja-e
tanítását?
Erre a
felhívásra Luther habozás nélkül, bátor hangon mondta
el válaszát, melynek határozottsága
mondatról mondatra keményedett és végül százados életű szállóigévé
acélosult kijelentésben érte el zenítj ét.'
J,Mivel császári felséged és uraságtok kerek, határozott választ kíván, íme szarvatlan és fogatlan válaszom. JJtfivel én sem a pápáknak, Sinn a zsinatoknak
nem hiszek, meri nyilvánvaló,
hogy gyakran tévedtek
és egymást cáfolták; minthogy kiitnek kiadott irataim
és lelkiismeretem az Isten igéjének foglya: arníg csak
az írások bizonyságával vagy világos észoleokkal meg
nem gyöznek, semmit meg nem iaqadok, nem tudok és
nem akarok, meri sem nem bátorságos, sem nem becsületes dolog a lelkiismerettel szembeszállni. Itt állok,
máskép nem tehetek. Isten engem úgy segéljen 1"
Ez a válasz, amelyet az idő minden szabadságtörekvés evangéliumává és hites symbolumává avatott,
eldöntötte a kérdés lényegét. E vallástétel a wormsi
gyűlésnek századokra szóló történelmi jelentőséget ad
s már akkor mecbűvölte
a romlatlan és érdektelen.
elfogulatlan lelkeket. A később következő bizottsági
tárgyalások
Luther győzelmét még fényesebbé s az
ellenfél kudarcát még nyilvánvalóbná
tették, amelyet
csak a birodalmi átok kihirdetése enyhített. Mi volt a
kérdés lényege?
Két életelv, két történelmi törekvés áll egymással szemben kibékíthetetlen
küzdőfél
gyanánt. Egyik oldalon a pápai hatalom követelése, mely
szerint hit dolgában végérvényesen ítél, Isten igéjétől
függetlenül
nyilváníthat
valamely tanítást igaz hitnek vagy eretnekségnek.
A hi vőnek egyetlen kötelessége a feltétlen
meghajolas.
E tannal Luther
1 E válasz
szövege több változatban maradt fenn. Azt a változatot
választottam,
mely előttem a legbítelesebbnek
látszott.
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szembeszegezi az egyén vallási életének feltétlen függetlenségét, kerlátlan
felségjogát
és souverainitását,
melynek egyetlen törvénye, szabályozó tekintélye Isten
igéje, Krisztus evangélioma. Minden hívő keresztyén
önmagának papja és lelkipásztora,
szabadon meríthet
lelke számára az élet forrásából. Egyik oldalon it világi hatalom illetéktelen,
jogtalan
beavatkozása
a
lelkiismeret
életébe, elkobozhátatlan
jogaiba,
a hit
világába, a kárhozatos területi elv alapján, amelyet
XIV. Lajos f ancia király uralkodói rendszere abban
aszállóigében
élezett ki: "Egy király,
egy törvény;
egy hit". Luther helytállása örök tiltakozás a hatalmi
törekvések e téboly a ellen. "Nem,· bátorságos, nem
becsületes dolog a lelkiismerettel, szembeszállni".
"Mindent kívánhat tölem a császári felség és birodalom,
vagyont, . életet, halált, dicsöséget és gyalázatot, mindezt elszenvedem, nem kötök ki magamnak semmi mást,
csak az Isten igéjét, hogy azt szabadon hirdeihesseni
és vallhassam ". E megváltott keresztyénhez illő fenséges nyilatkozatot gyönyörű en egészíti ki az ő legsajátabb egyéni hitvallásának,
a Schmalkaldi cikkeknek befejező mondata : ,,8zek azok a cikkek, melyek
.mellett meg kell állanom és megállok mindhalálig, ha
Isten is úgy akarja. Ezeken nem változtathatok semmit, ezekből nem engedhetek.
Ha valaki változtatni
vagy engedn i akar, oéqezee el Istennel és cselekedjék lelkiismerete szerint". Míg Luther korában minden európai
országban széltire lobogtak a máglyák, ahová a gyűlölet és elvakultság az ellennézetűeket
hurcolta
azzal
a balga hittel, hogy istentiszteletet végez, - Luther
a lelkiismeret szabadságát minden keresztyén, minden
gondolkodó lélek számára követeli. 1)4 mi fegyvereink
nem testi fegyverek."
Az igazi szabadsághőst
nem
csupán az jellemzi, hogy a maga meggyőződéséért
szenvedni és ha kell, meghalni tud. hanem az a tulajdonság is, hogy embertársa nyűgtelen
lelki szabadsá-·
gát épp oly közkincsnek tartja,
mint saját magáét,
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amely előtt minden világi hatalmasságnak
le kell
bocsátania
fegyverét.
Luther
vallástételének
pillanatában
a wormsi
gyűlésterem volt a világtörténelem
középpontja. Egy
egyszerű barát hordozta gyenge vállán, de erős lelkén
a század történelmi feladatának egész terhét. E percben háttérbe
szorult a Habsburg-sas és Valois liliom
világküzdehne
; nem érdekelt senkit, vajjon a magyar
hősiesség meddig tudja védeni a Száva--Dunavonalat; Vasco de Gama vagy Columbus fölfedezése váj-e
új medret a világgazdaság
fejlődésének ; a szarmata
síkságon
megszilárdul-e
a szervezkedő
cári Oroszország; Anglia kiheveri-e a piros és fehér rózsa harcának óriás vérveszteségét; az egyházi állam a spanyol és francia érdekkör kettős ostroma közt meg
tuclja-e őrizni semlegességét.
Minden igaz' ember
Lutherre irányozta szemét. Egyetlen óriás kérdőjelle
vált a művelt emberiség: mit szól ? mit cselekszik?
hű marade
vagy meghátrál?
És gyenge szava kihallatszott a gyűlésteremböl
; meghallották az utcákon
zsibongó emberrajok , a távol mezőkön dolgozó népezrek, az alpesi mezők pásztorai,
a hollandi hajóácsok, a norvég halászok, a csallóközi és alsódunai
csajkások, anémet
landsknechtek,
a nürnbergi kéznnvesmesterek,
akik közül egy, a híres Hans Sachs
a "Wittenbergi Fülemilét" s több szép éneket írt az
ő lelke ihletésére. Csodálatos megnyugvás édes érzése
áradt szét bátor helytállása nyomán az egész világon,
ahol érző szívű, Istent szeretö, Krisztust kereső keresztyének laktak, könny il szárnyú imádság médjára
kélt a boldog sóhaj a kebl ekből : nem hátrált meg!
nem csalt meg! és mi tovább hihetünk abban, hogy
a gondviselő Isten minden időnek elküldi a maga
prófétáját.
Iszonyat csak gondolni is arra, mi történt volna
akkor, ha Luther a faggató kérdések ostrom zápora
alatt megtörik vagy meghajol, és megtagad,
kárhoz-
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tat mindent, amit' Worms előtt írt, II 95 tételt és
magyarázatát,
a Némei nemzet keresztyén nemességéhez intézett szózatot, Az egyház babiloni fogságáról
szóló tanulmányt, A keresztyén ember szabadságát, a
X. Leó pápának szóló levelet, az átokbulla és törvénykönyv elégetésének
megokolását,
vitairatait,
a
melyek súlyos csákányütések módjára hullottak a régi
korhadó világrend falaira; megtagadja. mint lelke törvénytelen gyermekeit, mint szomorú, szánandó tévelygését.
Földi jutalma akkor bizonyára nem marad el. Gazdag
javadalmú
káptalani szék, püspökség, bíborkalap várt
volna reá; szava döntött volna a conclave ülésein, sőt,
amennyire a kor laza erkölcsét ismerjük,
mely a .
renegátokat
és eladó lelkeket a híveknél többre értékelte, talán-talán elérte volna a pápai tiarát is. Csak
lelkét kellett elnémítania. De érezte, ha meghátráJna,
lsten igazságát
tagadná
meg; megtagadná a lelkiszegényeket,
akik reménységöket benne vetették, akiket néki isteni rendelésből
az élet kútfejéhez
kell
vezetnie. Tovább sülyedjen az emberi nem a hazugság fertőjébe? Kezében a fáklya, lelkében kigyúlt az
élet világossága. Eloltsa tán bűnös kézzel, hogy a
sötétség ismét diadalmaskodjék
P Nem, nem, ezerszer
nem, a világosságnak,
önzetlenségnek, szeretetnek kell
győznie, hogy a sötétség hatalmai, kísértetei örökre
eltünjeuek
és az ember meglelje boldogsága útját.
Mit nékem kecsegtető aranygarmada!
Mit nékem földi
színekkel pompázó hiú dicsőség! Mit keserű aljú, elillanó' gyönyörmámor ! mit a világi hatalom irígyelt
birtoka, hivalkodó dölyfe! - Én eszményemben élek,
amelyet lsten keze plántált .Ielkembe. Félni sem félek,
mert az ő keze tart örvények és szakadékok
felett;
én az övé, az ő országáé vagyok. Elmúlhatok,
de
amit vallottam,
amit hirdettem,
amiért dolgoztam,
amiért szenvedtem, amiről életemmel bizonyságot tettem, évmilliókra
megmarad s emberöltők
eltékozolhatatlan lelki kincse lesz. A természeti világ energiája
Ösvény .. 1922.
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nem vész el, így tanítják a természetbölcselők.
Miért
enyésznék
el éppen a szellemi és erkölcsi világ
energiája?
A wormsi jelenetben
és vallástételben
benne ér~ zeui Luther egész reformátori nagyságát. Talán sehol
sem domborodik ki tanításából oly szeplőtelen tisztasággal és ssiklahatározottsággal
az a gondolat,
hogy ő
semmi egyél>, mint az ige szolgája,
magvetője és
munkása,
Eszköz és szerszám az örökkévaló Isten
kezében. Teljesen az isteni akaratnak
és küldetésnek
él. Az az ö eledele, az az ö itala. Azon szép levélben, amelyet
Wormsból
hazatéret
egyik hívének,
. Albrecht mansfeldi grófnak írt s mely wormsi tárgyalásainak leghitelesebb elbeszélése, már megvan az eszményi keresztyén egyházról" az ecclesia invisibilisről
szóló felséges t-nítása : csak egy egyetemes egyház
van, s ezt a választottak serege alkotja, a Krisztus
tanítványaié, akik az evaugéliomszerint
élnek, az Ur
útján járnak lS amelynek határai nemesnek
egybe a
látható egyház határaival. Ezért az eszményi, igazán
krisztusi
egyházért
állta Ő' a harcot Wormsban
és
egyebütt, nem a látható" intézményes, hatalmi célokat
követő e világi egyházért, a melyből Isten eljövendő
országának
gondolata kihalt, amelynek renaissancelelkű pápái,
püspökei, praelátusai. kánontúdósai
és kolostorai romlottságukkal
és hitetlenségökkel
mintha
egyenesen ellene mondtak volna
krisztusi eredetnek, ~
amit egyetemeken és templomokban,
zsinatokon
és
bullákban örökérvényű
igazságul hirdettek.
Luther
eszményi vallási felfogása nem csupán az ö egyenes,
szellemi ivadékainak,
neve után indult egyházának
öröksége; egyetemes vallási hős ö, minden igazi vallásos lélek megmentője, keresztyéné, nem keresztyéne
egyiránt. Egész pöreségéhen ott állt előtte a nagy
kérdés: mi a vallás ? hittétel-é, nagy elmeéllel kieszelt
bölcsészeti meghatározás-e vagy éppen szabatos, kény
szerítő erejű jogszabály-e a keresztyénség ? Es válsá-
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gokon áttüzesedett
lelke felelt az élettörö kérdésre:
egyik sem;. II vallás élet, lsten keresése és megtalálása, A hittétel, a bölcsészek meghatározása,
a jog.szabály épp oly meddő erő a lélekre, mint akár a
virágra, fűre, fára, gabonára, mely a jogszabályok,
tételek, formulák erejétől ki nem nyilnék, sudárba nem
szökkenne kalászt ,nem hozna soha, ha a nap éltető
sugara nem érné. Elő szervezetre, élni akaró lényekre
csakis életszikrát tartalmazó, életet teremtő erő hat.
Ez a napsugár, ez az erő a. lélekre a szilárd hit
Isten végtelen szeretetében. E sugar melegétöl fakadnak és nyílnak ki az emberi. lélek virágai. Luther
tanítása
és reformáoiója által lett a keresztyénség
középkori tekintélyi
hitből meggyőződésen
alapuló
egyéni hitté, mely a hit lényegének vizsgálatát és személyes elsajátítását
követeli meg; az európai népek vallásaból
az európai ember vallásává, politikai
erőtényezőből erkölcsi erőtényezővé.
E réven apostola,
úttörője
a római katholikus egyház újabb reformkorszakának is. A tridenti zsinat atyái, amidőn tanítását átok alá vetik, ellene az egyházat körülsáncolják, Luthert kárhoztatva
Luthert prédikáljak,
hiszen
rt harcra Luther fegyvertárából
szedik fegyvereiket, a
sajtót, prédikálószéket
és iskolát. A világtörténelem
igazi nagy hősei, akik új életeszményt hoznak a viIágra s akik közé Luther is tartozik, minden tiszta
léleknek jótevői, mert II tat tuutatnak az igazság keresésére s egyúttal példát adnak odaadó, hűséges szolgálatára. Minden nemzet ott ült lábainál. hogy tőle az
igazi, élő keresztyénséget
megtanulja
és saját életében megvalósítsa.
Erős nemzeti érzésének,
lobogó
hnzifiságának
termő magvait
tanítványai
áthozták
magyar földre, ahol a vetés dúsan kikelt; a reformáció terjesztői egyúttal a magyar nemzeti eszmény rettenhetetlen apostolai és fáradhatatlan plántálói lettek.
A másfélszázados török járom és a töröknél sokszor
kegyetlenebb, hitszegőbb osztrák uralom kítöröl te volna
ö
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a magyar nevet az élet könyvéből, ha a reformáció
számunkra is fel nem támasztja az evangéliom világosságát és felséges vigasztalását. Ma az úrnak ugyanazon súlyos büntető látogatása nehezedik reánk: ostorozás, megalázás, szinte reménytelen elcsüggedés
ugyanazon bűnökért. Epp úgy eltértünk útjáról, épp
úgy pártot ütöttünk ellene és elszakadtunk tőle, mint
az az emberöltő, amelynek szelleme, sülyedése, tévelygése ellen Luther feltámadt. Pályája, reformátorrá
érése tanulság számunkra. Egyéni fejlődésében nemzedékek és népek története zajlik és ismétlődik folyton
örök törvények igazolásául. Amint ő eljutott a szerzetesi fogadalomtól az imádságrohot, iparszerű bőjt és
testsanyargatás hiábavalóságának, tehát a külső keresztyénség értéktelenségének fölismerésén át az öntudatos lelki keresztyén ség fokozatáig, nekünk is meg
kell tennünk ezt az utat, akármily hosszú, akármily
keserves. Anyakönyvi, keresztleveles külsö keresztyénekből neveljük magunkat öntudatos lelki keresztyénekké,
akiknek szíve élő templom, élete oly tiszta,mint
az
ártatlan gyermek imádsága; hite erős, mint a kőszál,
munkája fáradhatatlan, mint Isten szeretete irántunk;
lelke alázatos, mint Jézusé dicsőségének fényében és
bátor, mint a golgothai úton. E tulajdoságokban látja
Luther az igazi élő keresztyén jellemző sajátságait.
Ha ezt elértük, eljön hozzánk eltiport nemzetünk
várton várt feltámadása.
Ámen.
Dr. Kovács Sándor.

•

II

Optimizmus és pesszimizmus az
evangyéliom világításában.'
Mélyen tisztelt Közönség! Nemes ifjúság! Mivel
a filozófiára, a rendszeres theologiára és az Új-szövetségre egyaránt kiterjedő tudományos munkásságom a
meggyőződéses keresztyén
világnézetalkotásban
bírja
a maga legfőbb egységes célját, helyénvalónak tartom,
hogy most, amikor a rendessé vált rendkívüliségek
ezen időszakában évmegnyitó ünnepünk alkalmával kell
szólanom, szintén világnézeti kérdést tűzzek ki közös
elmélkedésünk
tárgyául. Világnézeti kérdésről lévén
szó, eleve számíthatok minden gondolkodó ember intenziv érdeklődésére. Mint gondolkodo, azaz magasabb
értelemben öntudatos életet folytatni akaró emberek el
sem lehetünk szilárd elvi alapon nyugvó, egységei!
világnézet nélkül. A világnézetalkotás,
illetve az erre
való elszánt törekvés egyik legelemibb szellemi életszükségletünk s emberségünknek, személyes mivoltunknak egyik legjellemzőbb
ismertetőjele.
Aki erről
lemond, aki csak úgy a világba él, aki az egész életet és valóságot átölelő egyetemes eszmék és célgondolatok nélkül csupán ösztöneit követi vagy múló és
inkább külső életérdekeinek
kielégítésén és biztosításán fáradozik, az önként leszáll az emberség fokáról
és az állatiság fokára sülyed le. Gondolkodásunkat
és cselekvésünket, egész életünket értelmes és értékes
egységbe foglalnunk
és így emberhez valóban méltó,
1 A soproni ev. theol.
akadémia évmegnyitó ünnepén, 1921 október 8-án tartott előadás.
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magasabb értelemben öntudatos életet élnünk csak rt
meggyőződés ereiétöl áthatott egységes világnézet alapján lehetséges. Éppen azért a világnézetalkotás
munkájába, a világnézet problémáival való foglalkozásba
bele kell vinnünk nemcsak értelmünknek, eszünknek
az igazság iránt való feltétlen tiszteletét, hanem az
iga?' emberség és igaz élet után vágyódó lelkünknek
forró szomjúságát és akaratunknak teljes odaadását és elszántságát is. A világnézetalkotás
munkája az egész
embert foglalja le és az ember csak az élett é és valósággá
lett, egy egész életnek a munkájában
objektivált (tárgyiasult) világnézetben válik azzá, amivé
lennie kell. A világnézetben benne van az egész ember. A világnézetben sublimálódik, finomul ki és alakul
meg egész emberi mivoltunk és szellemi egyéniségünk,
amint Fichie mondotta : "Hogy milyen a filozófiád
(azaz mondjuk : hogy milyen a világnézeted), attól függ,
hogy milyen ember VHgy".
A világnézet problémái közül ezen alkalommal
egy olyat ragadok ld, melynek kiváló actuulitását első
pillanatra megérezzük. Ez az a probléma, mely az
optimizmus és pesszimizmus ellentétében rejlik.
"
A rendelkezésemre
álló idő rövidsége
nem engedi, hogy ezt a problémát összes történeti kialakulásaiban és elvi vonatkozásaiban
ismertessem és kifejtsem. Csak a leglényegesebb pontokat érinthetjük.
Mindenekelőtt
megjegyzem azt, hogy itt nem csupán a :,dg paraszt"
az örökké jókedvű bonvivant,
vagy az örökké panaszkodó és örökké zsörtölődő komor, mogorva Orbán egyéni élethangulatáról,
nem
csupán arról az egyéni vérmérsékletben és egyéni élettapasztalatokban
gyökerező egyéni haj landóságról
és
élethangulatról van szó, melynél fogva az egyik mindig csak rózsás színben látja II világot, míg a másik
állandóan az élet sötét oldalára függeszti tekintetet.
Ennek a pusztán egyéni hajlandóságnak
és élethangulatnak, ennek az egyéni, gyakorlati optimizumanak és
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pesszimizmusnak magában véve vajmi kevés köze lehet a világnézetalkotáshoz.
Igazi fontosságot az optimizmus és pesszimizmus kérdése csak akkor nyer,
ba a mindegyikben tükröződő élethangulat
megfelelő
tudatos világnézeti keretben alkot a maga számára
rezonanciát, azaz ha egyfelől az optimizmus, másfelől
a pesszimizmus csakugyan mint világnézeti felfogás jelentkezik. Akkor egy nagyon súlyos és melyreható
probléma áll előttünk. Akkor arról van szó, hogy a
világot, a valóságot, a létet, a történést, .az étetet hogyan ítéljük meg és hogyan értékeljtík ; hogy a létet,
az életet a maga alapjában és egészében, vagy legalább a legerősebben kiütköző vonása szerint ,jónak
vagy rossznak mondjuk-e ? Végső sorban ezen a kérdőponton sarkallik az optimizmus és pesszimizmus
ellentéte. Ebben a beállításban pedig ez a két szó legott
emlékeztet bennünket a velük megjelölt két ellentétes
világnézeti
felfogilsnak
klasszikus képviselőire, elsősorban Leibniere és Schopenhauerre.
A XVlII. század elején, amikor Európ a már kiheverte és szinte el is felejtette a harmincéves háború
romboló csapásait, Leibniz, a rendkivüli
sokoldalúságáról ismeretes nagy nemet polyhistor és gondolkodó
volt az, aki azt a tételt állította fel, hogy a létező
világ a lehető, vagy elképzelhető világok között a
legjobb, le meilleur des mondes possihles. Innen ennek
a felfogásnak neve is (optimus, latinul = legjobb;
pessimus = legrosszabb.) Itt figyeljük meg azt, hogy
Leibniz ezt a tételt nem tapasztalati, hanem elméleti,
speculativ alapon állította fel. Az isteneszméből indult
ki és azt állította, hogy az lsten, amikor a világot teremtette, végetjen bölcseségénél
fogva míndenesetre
a legjobb
világtervet
alkotta
meg
és vésetlen
jóságánal
fogva ezt a legjobb világtervet meg is akarta,
rnindenhatóságánál
fogva pedig meg is tudta valósítani.
A létező világ tehát a lehetséges
világok között . a
legjobb. Természetes azonban, hogy Leibniz sem huny-
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hatott szemet azon tapasztalati tény előtt, hogy a VIlágban igen sok az, amit rossznak nevezünk s amit
sokan nem tudnak összeegyeztetni egy végtelenűl bölcs,
jóságos és mindenható Isten fogalmával és létezésével.
Ha ez az összeegyeztetés nem volna lehetséges, akkor
a hitetlenség joggal hivatkozhatnek
Istennel szemben
a világban létező rosszra s minden a világban létező
rossz a hitetlenséget, az istentagadást igazolná. Azért
Leibniznek, illetve az ő véleménye szerint az Istenben
való hitnek életérdeke. hogy ez a nehézség, ez az ellenmondás kiküszöböltessék
és Leibniz tényleg a leg- nagyobb gondot fordítja ennek a nehézségnek a megoldására. Evégett a rossznak háromféle fajtáját különbözteti meg. Ezek a metafizikai, a fizikai és az erkölcsi
rossz. A metafizikai rossz nem egyéb, mint az a tökéletlenség és korlátoltság,
mely (l véges lényekhez
szükségképen
hozzá tapad. A teremtmény végre is
nem lehet ugyanolyan tökéletes, mint a Teremtö. A
fizikai rossz, betegség, szenvedés, halál, a metafizikai
rossznak természetes következménye s erre annyival
kevésbbé lehet hivatkozni Istennel szemben, mivel ez a
fizikai rossz Isten kezében eszköz az emberi nem megjavítására, nevelésére. V égül az erkölcsi rossz, a bűn,
az ember szabadságában
gyökerezik.
Az akarat szabadsága magában foglalja a szabadsággal való visszaélésnek, tehát a bűnnek a lehetöségét is. Ezt lsten
nem akadályozta meg, mert a bűn lehetősége nélkül
nem volna erkölcsi szabadság, nem volna erény, azaz
erkölcsi jó sem. Isten az embert szabadnak teremtette
és így megnyitotta előtte a' bűn lehetőségét, hogy a
szabadság s vele az igazi erkölcsi jó lehetséges legyen. Viszont a szabadság nem jelenti a ssükségképeni vétkezést. Így minden rossz csak viszonylagos,
relatív valami, olyan disszonancia, .me ly nem szünteti
meg a világ egyetemes harmóniáját és nem dönti meg
azt az általános ítéletet, hogy a létező világ az elképzelhető világok között a legjobb. Leibniz ezen opti-

OPTIMIZMUS

ÉS

PESSZIMIZMUS

AZ EVANGÉLIOM

VILJÍ.GÍT.Á.SJÍ.BAN

25

misztikus rendszerének legfőbb célzata nyilván Istennek, illetve az Istenben való hitnek az igazolására irányul.
Az Istenben való hit és az optimizmus itt világnézeti egységet alkotnak. Azért adta Leibniz legnagyobb munkájának, melyben ezt az optimisztikus rendszerét kifejti, a Theodicea (istenigazolás) címet. Leibniznek ezen optimizmusát figyelemreméltó
módon fejlesztették tovább Herder és Lessing. Az ő felfogásuk
szerint a világ úgy, amint van, még nem a legjobb
ugyan az elképzelhető világok
között, de minden föl.tétel megvan benne arra; hogy fokozatosan azzá váljék a haladás, a tökéletesedés útján. Ők tehát az optimizmus gondolatát a haladás és fejlődés gondolatával
kapcsolják össze és Lessing szerint az emberiségnek
ez a tökéletesség felé fejlődése egyszersmind az emberi nemnek a nevelését jelenti Isten részéről. A fejlődés gondolatával kapcsolatos optimizmus a legnagyobbszerű kifej lödésre jutott Hegel rendszerében. Eszerint
az egész; világfejlődésnek
az alapja az a világész ,
mely a maga tartaimát,
igazságeszméit
az ellentétek
küzdelmének é" kiegyenlítődésének során logikai szükségszerűséggel valósítja meg. Ez a fejlődés tehát minden egyes fázisában és mozzauatában
lényegileg ész. szerű és mindaz, amit közönségesen rossznak nevezünk,
magasabb nézőpontból tekintve csak egy-egy szükségszerű mozzanata annak a fejlődésnek, melynek foly a- .
mán az egyetemes világész magához tér és a teljes
tudatos megvalósulás fokára emelkedik fel. A Hegelféle királyi ész előtt minden világos- és minden jó.
Itt semmiféle pesszimizmusnak helye nincs. Ehhez a
ponthoz még csak azt említem meg, hogy míg a Heqelféle optimizmusnak az alapja a világfejlődésnek logikai
eszmefejlődésként való felfogása, addig a Darwin nyomán járó egyes gondolkodók az optimizmust a fejlődésnek naturalistiltus
felfogásával igyekeznek össze-.
kapcsolní. A létért való küzdelem során az ember
tisztán természetes úton emelkedett fel az; állatiság fo-
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hatott szemet azon tapasztalati tény előtt, hogy a világban igen sok az, amit rossznak nevezünk s amit
sokan nem tudnak összeegyeztetni egy végtelenü! bölcs,
jóságos és mindenható Isten fogalmával és létezésével.
Ra ez az összeegyeztetés nem volna lehetséges, akkor
a hitetlenség joggal hivatkozhatnek
Istennel szemben
a világban létező rosszra s minden a világban létező
rossz a hitetlenséget, az istentagadást igazolná. Azért
Leibnisnek, illetve az ö véleménye szerint az Istenben
való hitnek életérdeke. hogy ez a nehézség, ez az ellenmondás kiküszöböltessék és Leibniz tényleg a legnagyobb gondot fordítja ennek a nehézségnek a megoldására. Evégett a rossznak háromféle fajtáját különböztetí meg. Ezek a metafizikai, a fizikai és az erkölcsi
rossz. A metafizikai rossz nem egyéb, mint az a tökéletlenség és korlátoltság,
mely :1 véges lényekhez
szükségképen
hozzá tapad. A teremtmény végre is
nem lehet ugyanolyan tökéletes, mint a 'J eremtő. A
fizikai rossz, betegség, szenvedés, halál, a metafizikai
rossznak természetes következménye
s erre annyival
kevésbbé lehet hivatkozni Istennel szemben, mivel ez a
fizikai rossz Isten kezében eszköz az emberi nem megjavítására, nevelésére. V égül az erkölcsi rossz, a bűn,
az ember szabadságában
gyökerezik.
Az akarat szabadsága magában foglalja a szabadsággal való visszaélésnek, tehát a bűnnek a lehetőségét
is. Ezt lsten
nem akadályozta meg, mert a bűn lehetősége nélkül
nem volna erkölcsi szabadság, nem volna erény, azaz
erkölcsi jó sem. Isten az embert szabadnak teremtette
és így megnyitotta előtte a.' bűn lehetöségét, hogy a
szabadság s vele az igazi erkölcsi jó lehetséges legyen. Viszont a szabadság nem jelenti a szükségképeni vétkezést. Így minden rossz csak viszonylagos,
relatív valami, olyan disszonancia, mely nem szünteti
meg a világ egyetemes harmóniáját és nem dönti meg
azt az általános ítéletet, hogy a létező világ az elképzelhető világok között II legjobb. Leibniz ezen opti-
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misztikus rendszerének legfőbb célzata nyilván Istennek, illetve az Istenben való hitnek az igazolására irányul.
Az Istenben való hit és az optimizmus itt világnézeti egységet alkotnak. Azért adta Leibniz legnagyobb munkájának, melyben ezt az optimisztikus rendszerét kifejti, a Theodicea (istenigazolás) címet. Leibniznek ezen optimizmusát figyelemreméltó
módon fejlesztették tovább Herder és Lessing. Az ő felfogásuk
szcrint ft világ úgy, amint van, még nem a legjobb
ugyan az elképzelhető világok
között, de minden föl.tétel megvan benne arra; hogy fokozatosan azzá váljék a haladás, a tökéletesedés útján. Ők tehát az optimizmus gondolatát a haladás és fejlődés gondolatával
kapcsolják össze és Lessing szerint az emberiségnek
ez a tökéletesség felé fejlődése egyszersmind az emberi nemnek a nevelését jelenti Isten részéről. A fejlődés gondolatával kapcsolatos optimizmus a legnagyobbszerű kifejlődésre jutott Hegel rendszerében, Eszerint
az egész világfejlődésnek
az alapja az a világész ,
mely a maga tartaimát, igazságeszméit
az ellentétek
küzdelmének és kiegyenlítődésének
során logikai szükségszerüséggel valósítja meg. Ez a fejlődés tehát minden egyes fázisában és mozzauatában
lényegileg észszerű és mindáz, amit közöuségesen rossznak nevezünk,
magasabb nézőpontból tekintve csak egy-.egy szükségszerű mozzanata annak a fejlődésnek, melynek foly a- .
mán az egyetemes világész
magához tér és a teljes
tudatos megvalósulás fokára emelkedik fel. A Hegelféle királyi ész előtt minden világos- és minden jó.
Itt semmiféle pesszimizmusnak helye nincs. Ehhez a
ponthoz még csak azt említem meg, hogy míg a Heqelféle optimizmusnak az alapja a világfejlődésnek
logikai
eszmefejlődésként
való felfogása, addig a Darwin nyomán járó egyes gondolkodók az optimizmust a fejlődésnek
naturalietikus
felfogásával
igyekeznek összekapcsolni. A létért való küzdelem során az ember
tisztán természetes úton emelkedett fel at; állatiság fo-
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káról mai műveltségének fokára s az emberiségnek eddig megtett történelmi útja további, magasabb fejlődési fokozatok elérésével kecsegtet.
Az optimizmussal szemben a pesszimizmusnak mindmáig klasszikus képviselője Schopenhauer, aki nyilvánvalóan és bevallottan a régi hindu pesszimizmus hatása alatt állott és akinél másfelől világosan észrevehető az a törekvés, hogy, ahol csak lehet, homlokegyenest ellenkezőjét mondja annak, amit a maga idején egyedül uralkodó idősebb kertársa és nagy ellenlábasa. Heqel, tanított.
Schopenhauer szerint a világ .
létalapja
és a világfejlődés első mozgatója nem az
egyetemes világész, hanem a vak, öntudatlan, minden
cél nélkül létre törekvő, ösztönszerű
ősakarat,
mely
természeténél fogva nem tud létrehozni mást, mint
csupa céltalan, hitvány,
észellenes és nyomorúságos
alakulást.
Azért a létező világ nemhogy az elképzelhető világok között fl, legjobb, hanem ellenkezőleg: a
legrosszabb. A világ olyasmi, aminek léteznie nem
volna szabad; a világ maga a világ ítélete s ami létezik, érdem es arra, hogy elpusztuljon. Itt ismét figyeljük meg azt, hogy Schopenhauernek ez az általános
elvi ítélete a világ és az élet értéke felől elsősorban
nem tapasztalati alapon nyugszik, hanem a világ létalapját alkotó
ősakaratnak
elméletileg
sajátszerűen
megalkotott fogalma alapján. Azonban Schopenhauer' ezzel a tisztán elméleti, metafizikai ítélkezéssel nem elégszik meg, hanem tapasztalati alapon is igyekszik igazolni sajátszerű- világelvéből
folyó szertelen pesszimizmusát. Akik Schopenhaueri ismerik, tudják, mc.uiyire
kifogyhatatlan
a világ és az élet hiábavalóságának,
visszásságainak, nyomorúságainak,
az emberek hitványságának,
kicsinyességének
és gonoszságának
jellernzésében. Csak egy-két mondatát hadd idézzem: "Ha
végre még mindenkinek szeme elé állítanánk azokat
a rettenetes fájdalmakat és kínokat, melyek állandóan
fenyegetik életét, borzalom fogná el és ha a meg-
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átalkodottabb
optimistát
végigvezetnénk
a kórházakon,
nyomorék-menhelyeken,
sebészeti kínzó mühelyeken,
börtönökön,
rabszolgaistállókon,
csatarnezőkön
és vesztőhelyeken ; ha aztán megnyitnánk
előtte mindazokat a
sötét odvakat, ahová a nyomor a rideg kívánosiság tekintete elől visszahúzódik és befejezésül megmutatnánk
neki az Ugolino
éhhaláltornyát,
akkor
utóvégre ő is bizonynyal belátná, milyen ez a lehető világok között legjobbnak csúfolt világ. U 'I'árgyunk összefüggésében
különösen is érdekelhet bennünket
az a nyilatkozata:
"Ha valami kibékírhetne
az Ovszövetséggel,
az a bűneset mythosa volna. A
világ állapota csakugyan hajszálnyira
hasonlít egy
nagy bűntény folytán reászakadt büntetés állapotához" .
Ezt a Schopenhauer hirdette pesszimizmust csak némileg enyhíti a tisztán elméleti foglalkozásba vagy a
mű vészi, főkép zenei élvezetbe való elmélyedés. Hogy
Schopenhauer metafizikai alapelve, annak a vak világakaratnak a \pgalma,
fonák, az nyilvánvaló;
hogy
Schopenhauer a magánéletben pesszimisztikus -rendszerével ellentétesen igen kényelmes garszon-epikureizm
snak hódolt, ismeretes dolog, - mindarnellett ma is
sokan vannak, akik Schopenhauernek szép, folyékony,
szellemes, bár sokszor drasztikus stílusban megírt,
nagy olvasottságánál fogva tanulságos irataiból táplálják pesszimisztikus
hajlandóságukat.
"Die Welt als
Wille und Vorstellung" című főműve ma is a pesszimisták bibliája.
Így áll előttünk történeti főképviselőiben
az optimizmus és a pesszimizmus ellentéte. Most az a kérdés: hogyan foglaljunk állást ezzel az éles világnézeti
ellentéttel szemben?
A XVIII. század második nemzedékét élesen süvöltő
vészjelként ria-ztotta fel optimisztikus élethangulataból
az 1755-ild lissaboni katasztrófa,
melyben a földrengés, W.ZVl'SZ és tengeráradás
egymást követő iszonyú
pusztításai néhány rövid óra alatt mintegy 60 ezer
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ember életét oltották ki és még több embert tettek
koldussá és hajléktalanná.
Erről a rettenetes lissaboni katasztrófáról Goethe is megemlékezik
"Dichtung und Wahrheit"
c. önéletírásában,
mint gyermekkorának
első nagy
megrendítő
benyomásáról
és a kor legkiválóbb gondolkodói, közöttük Voltaire
és Rousseau, majd Kant és Hamann is vitátkoztak
a
lissaboni katasztrófa világnézeti jelentőségéről. De ha
már a lissaboni katasztrófa sokak lelkében megingatta
az optimisztikus hitet, mit széljunk mi, honnan vegyük
az optimisztikus hitet mi, akiket néhány rövid év leforgása alatt Istennek valamennyi csapása lesujtott?
Ezeket a csapásokat s azok lelki hatásait nem akarom részletesebben jellemezni. Csak azt kérdem, hogy
mi, akik il világháború
és a forradalmak rettenetes
kataklizmáit,
ezeréves gyönyörű magyar hazánk rombadőltét, nemzedékünk
legszebb virágának korai sírba
hullását, évezredes humanus kultúránk )etörését, szilárdnak vélt anyagi jólétünk és legszebb férfikori terveléseink összeomlását éltük át; mi, akik az Ember
Tragédiáját néhány rövid év koncentrált
törnörségében
szenvedtük végig: ini, akik a bűn, a nyomorúság', a
halálvégzet tengerárjaiban
szinte fuldoklunk: mi vallhátunk-e még más világnézetet, mint a pesszimizmust?
Csoda-é, ha ma közöttünk százezrek és milliók lelkét
a pesszimizmus férge őrli?
És mégis: belenyugodhatunk-e abba, hogya peszszimizmusé legyen az utolsó szó ? Nem, és ezerszer

nem! Hiszen a pesszimizmus, ha nem tetszelgés csupán,
hanem komols] életfelfogás, végső, következetes kifejlésében egy a kétségbeeséssel és jaj annak az embernek,
jaj annak a népnek, mely a kétségbeesés, tehát az öngyilkosság filozófiájának hódol be!
De hogyan, hová meneküljünk
ebből a pesszumz-musból,
a kétségbeesés filozófiájából
? Az a felszínes
optimizmus, melyre minden nap reácáfol az élet rettenetes komolysága, nyilván nem segíthet rajtunk. Mi
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már ha akarnánk sem hunyhatnánk
szemet az emberi
valóságnak,
létünk
semmiségének
azon dermesztő
szaiszi képe előtt, melyről sorsunk balkeze olyan könyörtelenííl rántotta le a fátyoltakarót (L. Schiller: "Das
verschleierte Bild zu Sais" c. megdöbbentően hatalmas
költeményét.
)
Es mégis: élni, működni, onmaqunk, családunk,
egyházunk, nemzetünk s az emberiség jobb jövendöjéért
elszántan, kitartóan
dolgoz_ni, fáradni, küzdeni nem
tudunk bizonyos optimizmus nélkül. Csak az a nagy
kérdés: honnan vegyük ezt az optimizmust ?
Még az antik világból maradt reánk az a nemesebb tartalmú
életfelfogás, mely a szenvedéssel
az
apatiát,
az élet sürgető feladataival a kötelességteljesítésre kész, férfias erkölcsi derekasságot helyezi szembe
és pogány alapon figyelemreméltó kísérletet
tesz az
iránt, hogya
szenvedést életjavító
eszközzé alakítsa
át. Ez a stoicizmus, melynek ma is akadnak tiszteletre. méltó képviselői. De a mostanihoz
nagyon hasonló
helyzetben ez a stoicizmus leplezetlenül az öngyilkosságot ajánlotta híveinek mentőeszközül,
- hisz nem
egy derék volt, :,ki Rórna buktán keblét felhasítá" :
világos jele annak, hogy a stoieizmus tört karddal
harcol a pesszimizmus ellen. A puszta kötelességteljesítés elve magasabb rendű éltető erők híjján senkit
sem óv meg a pesszimizmustól,
a kétségbeeséstől.
Sokan a epiruiemusho« és a theozófiához fordulnak új kinyílatkoztatásért
s azt hiszik, hogy ez mutatja meg azt az utat, melyen az élet nyomorúságából szabadulhatnak.
Oe amiben ők új kinyilatkoztatást látnak, az valójában nem egyéb, mint ősrégi tévedések felújítisa, mely híveitől több hitet, de kevésbbé
értékeset kíván, mint a bibliai evangyéliom. A ma divatos spiritizmus és theozófi a nem valódi lelki orvosság, hanem csak afféle szellemi narkotikum, melytöl
a józan és egészséges érzésű ember ösztönszerűen tartózkodik. Valódi életúj ulást ettől ne várjon senki.
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Annak az igazi, életújító optimizmusnak, melyet
keresünk, olyannak kell lennie, mely nem huny szemet az élet söt~t oldala, rettenetes komolysága előtt,
hanem azzal bátran
szembenéz; olyannak, rnely elviJeg leszámolt a bűn, a nyomorúság, a halál életromboló hatalmaival, épp azért olyannak, mely nem csupán elvont elméleti, speculatív alapon épül fel, mint
Leibniz optimizmusa, hanem szílárd tényeken nyugszik
és reális szellemi erők forrását
nyitj a meg a bűn, a
nyomorúság
és a kétségbeesés elleni küzdelemre,
Ilyen
a szélső pesszimizmussal szemben is helytálló, minden
pesszimizrnus és kétségbeesés fölött belülről diadalmaskodó optimísztikus
világnézetet pedig az összes nagy
világnézeti rendszerek odaadó áttanulmányozása
után
is csak egyet ismerek: ez a kereeetqénséq, a keresztyénség a maga. eredeti, új testamentomi lényegkifejlésében. Halljuk erről csak a Krisztus élete és munkája alapján lényege szerint befejezésre jutott keresztyénség legnagyobb világtörténelmi képviselőjének, Pál
apostolnak bizonyságtételét. Ha valaki tudhatta, mi az
igazi keresztyénség
és mi annak az életértéke, bizonyára Pál apostol tudta azt. Az
tekintete előtt teljes nagyságában ott állott az emberi nemnek bűn- és
halálokozta,
kétségbeejtő nyomorúsága. És mégis mit
vall ez az ember? "Ahol megnövekedett a ~íln, ott a
kegyelem
sokkal' inkább bővelkedett."
"A bűnnek
zsoldja a halál, "Istennek ajándéka pedig az örök élet
a mi Urunk Jézus Krisztusbau."
"Amiket most szenvedünk, rrern hasonlíthatók
ahhoz a dicsőséghez, mely
nekünk megjelentetik."
"Mindezekben (t. i. mindezen
szenvedésekben)
fölöttébb diadalmaskodunk
az által,
aki minket szeretett." "Ha val ki a Krisztusban van,
új teremtés az." "Én bizonnyal elhittem, hogy sem
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem hatalmasságok,
sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle teremtmény
el nem szakíthat minket Istennek szeretetéő
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től, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban."
Íme egy ember, aki a Jézus Krisztus által valóban
fölébe kerekedett a bűn, a szenvedés,
a halál életromboló hatalmainak.
Jegyezzük
meg jól: nem másként,
hanem csak a Jézus Krisztus
által, aki mi érettünk
szenvedett
és a mi megigazulásunkra
feltámadott.
Krisztus halálában
és feltámadásában
központosul a
megváltás ténye. Ez azt jelenti, hogy Krisztus halalában és feltámadásában
ténqsserüen nyilatkozott meg
az isteni kegyelemnek
és szeretetnek az a hatalmas
ereje, mely erősebbnek bizonyult annál a két legnagyobb hatalomnál, melyet a földi halandó ismer, a bűn
és a halál hatalmánál.
Ez nem afféle theologiai gondolat, melyet mi viszünk bele az evangyéliomi történetbe, hanem egyszerű meglátása
és kiemelése annak az isteni élettartalomnak,
mely az evangéliomi
történetet, Jézus személyét és életmunkáját áthatja, mint megváltó, újjáteremtő, üdvözítő kegyelem. Aki ebben a kegyelemben,
ebben a végetlen isteni szerétetben hinni, valóban hinni tud, az résztvesz ennek a
kegyelemnek,
ennek a szeretetnek bűnön
és halálon
diadalmaskodó erejében, az a végső pesszimizmus két..ségbeeséséből annak a diadalmas optimizmusnak a magaslatára emelkedett fel, mely a maga erejét nem a
világtapasztalásból,
hanem a kegyelem élményéből meríti s azért megingathatatlan
alapon áll : Az a diadalom, mely meggyőzte a világot, a mi hitünk. Itt tehát,
a Krisztus evangyéliomában van a forrása annak az
igazi keresztyén optimizmusnak, mely a Jézus Krisztusban valódi megnyugvást talál mindazzal szemben, ami
lelkünket háborgatja s egyszersmind belőle merít erőt,
élet- és munkakedvet az élet nehézségeivel, szenvedéseivel való küzdelemre, a kötelességteljeeítésben
való
hűséges kitartásra. Ez a krisztusi
evangéliom volt
Luthernek. a nagy wormsi hősnek is igazi életeleme
és egyedüli erőssége. Schopenhauer hajlandó volt elismerni a bűneset igazságát, de az evangyéliomot, a meg-
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váltó kegyelmet nem ismerte: azért hirdetett pesszí
mizmusával legföljebb féligazságot.
A világháború és
. az azt követő évek katasztrófája
halomra döntött sok,
ingatag alapon épült világnézetet, nyilvánvalóvá tette
sok úgynevezett
keresztyénségnek
belső értéktelenségét és kedvezőtlenül hatott akeresztyénség
világhelyzetére ; de ennek az eredeti, tiszta bibliai keresztyénségnek, a keresztyén hit magasabb rendű optimizmusának az alapját nem ingatta és nem ingathatta meg,
~.lert ezt a fundamentomot: mely a .Jézus Krisztus, az
Orök Szeretet mindenható keze rögzítette meg az emberiség történetében s azért minden igazi életújulásnak az alapia és forrása úgy egyéni, családi, mint társadalmi és nemzeti életünkben is csak a Krisztus evangyélioma lehet.
Eiiuek a minden pesszimizmus fölött diadalmaskodó, igazi keresztyén
optimizmusnak
a képviseletében, tehát a Jézus Krisztusnak, a mi egyedüli Urunknak és Megváltónknak a nevében tért vissza soproni
theologiai akadémiánk
évszázados hagyományok által
megszentelt ősi helyére, elszánva arr", hogy egyelőre
még mindig bizonytalan helyzetben bár és nagy nehézségek között, de híven és lelkiismeretesen folytatja·
munkáját és igyekszik enneka Krisztus evangyéliomából fakadó, igazi optimizmusnak az életerőit beleplántálni hallgatói lelkébe s közvetlen s közvetett úton
tovább gyümölcsöztetni egyházunk, hazánk, nemzetünk
jobb' jövőj ének felépítésére, Ehhez a szent munkához
kérjük hallgatóink odaadó közreműködését, kérjük hitrokonaink szeretetteljes figyelmét és pártolását, kérjük
mindenek fölött a kegyelem Istenének áldó és oltalmazó segedelmét.

Dr. Pröhle Károly.

A magyar protestantizmus irodalomtörténeti jelentősége.'
Európában az (0 kort két nagy forradalmi mozgalom vezeti be a szellemi élet terén, melyek aUg' pár
évtized alatt elvégzik munkájokat
a földrajzi és tudományos felfedezésekben éppen úgy, mint a művészet,
államalkotás, vallásújítás,
azaz az emberi szellem teljes
felszabadítása terén. Ezel~ a renaissauce a humanizmussal s a reformáció a szabadvizsgálódással . Egyik
sem a véletlen műve :az
emberi szellem megérett .
rájok. Ujra eljött a bibliai idők teljessége. Mindkettő
éppen úgy ez idők nyilatkozata, mint ez idők rúgói.
Semmi sem jön létre rajtok kívül i minden visszahat
rájok és bennök végződik. Mint minden forradalom,
ezek is azért jöttek, hogy az igazat mondják meg s
hogy ne csak külsőleg, hanem belsőleg is feltárják az
-emberi lélekben az elemi erények wellett élő lelki és
erkölcsi hiányokat s megmutassák az emelkedés irányát.
E két forradalmi. mozgalom nem egyetlen s nem
is egyazon tő hajtása. A renaissance nem termette a
reformációt
; de kapcsolatuk szem beötlő, egymásra hatásuk világos. Egyik föltételezi a másikat és függetlenül,
habár belső lényegöle miatt egymás ellen küzdöttek is,
1 E tanulmányt
Iciváló szerzője még 1917· ben írta s a Magyar
Prot. Irod. 'I'ársaság jubileumi [innepén olvasta fel. Majba Vilmos akkori
főtitkár kértére a Luther-Társaság
számára engedte át, azonhan a bekövetkezett köstudomásű
események miatt kiadására nem került 1\ sor. Majba
Vilmos, hogy a nagyértékű
dolgozat
kiadatlan
ne maradjon,
hozzánk
juttatta s igy az Osvényben, mint legméltóbb helyen, lát napvilágot.

Szerk.
Ösvény. 1922.
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mégis egy célt szolgáltak. Amazt az antik irodalmak,
kivált a neoplatonizmus s az antik művészet inváziója
teremtette. A katholicizmus és feudalizmus világnézletét
megdöntötte Athéné és Róma nyelve, - politikája, filozófiája, pogánysága, midőn a vizsgálódás váratlan elemeit
hozta be a gondolkozásba
s midön a görög és zsidó
nyelv ismerete által az öskeresztyénség
tanait, alapelveit feltárva köztudatúakká
tette.
Mindez a reformációnak eszközévé lett ugyan, de
nem maga a reformáció, sőt ez nem is abból származik. Nem is Luther gyujtotta fel először a vallásújításban a merész képzeletet, sőt inkább ez az újítás a
keresztyén emberiség mindenkori sóvárgása vol t. Hogy
mcsszebb ne menjünk, a XII -XIII.
századnak már
megvoltak reformátorai, míg csak el nem nyomtálc a
zsinatok s a fegyver. Bresciai Arnold misztioizmusa
már a XII. században magában hordta azokat az eszmccsirákat, melyeknek Luther lángoló szókat adott.
A XIV, században a lázadás szelleme áthatotta Wycliffe-et
Angliában, majd tanítványait, Huss Jánost és Prágai
Jeromost Csehországban, kiknek eszméi Ziska János
fegyvereit nyolcszor vezették győzelemre a császáriak
ellen s végre lényegileg elérték, amit akartak. Így a
középkor
szabad szellemei a máglyákra lépve ingatták
meg el katholicizmus egységét. Ezt az egységet most
a renaissance által felébresztett szabad szellem segélyével s ennek az egyházi reformot sürgető hatása
alatt, Luther 1517 okt. 31-én a wittem bergi templom
kapujára kítűzött 95 tétellel s ha lehet, még inkább
1520 decz. 10-én Wittemberg egyik kapuja előtt a
népesség örömujjongása közt a pápai bulla elégetésével, örökre megsemmisítette s Zwinglivel és Kálvinnal
egyittt az emberiség lelkiismeretének örök részévé tette.
A reformációnak tehát létre kellett jőnie a renaissance nélkül is; de ez közvetve előkészítette, hatalmas szellemének még nagyobb erőt adott és sikerét
biztosította; mert az emberi szellemet éppen a refor-
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máció számára kedvezőnátalakította.
Görög-római iránya
megzavarta a hitet, mielőtt megbontotta volna. A középkor keresztyénsége, az aszkezis és univerzalizrnus által,
az emberi lelket a természeten kívül tolta, sőt természetellenessé tette. A görög-római szellem most újra
visszavitte a természet szenvedélyes érzéséhez, az élet
szeretetéhez. Fölfedeztette az emberrel az embert; sőt
az ember ezóta kétszeresen
embernek érezte magát.
"Gyönyör élni 1" - kiáltott fe] Hutten Ulrich, akár
mint "Madách Evája: -"Ah élni, élni, mi édes, mi szép!"
Mint Dostojevski mondja : "Az isten-ember találkozott
az ember-istennel, a belvedéri ApoIlo a Krisztussal".
Ugyanekkor a szép forma szeretetét egyesítette az irodalommal, a szépmüvészettel,
az ész szabadságával.
a
1\utatás, a felfedezés szenvedélyével; a középkor személytelen egyenlősítése és univerzálizmnsa
helyébe ültette
az egyéniség uralmát. A világ', mely addig csak engedelmeskedett
és elfogadta a hit formalizmusát, egyszerre szeremi kezdte a kételyt, a vizsgálódást, az
akarást s a felszabadulást, mely addig lelkesedés és
melegség nélkül tengődött, mintegy lemon dva minden
szellemi szükségről, mert úgyis hiába sóvárgott volna
érte.
.
Mindez előkészítette a reformációt, de -nem volt
maga a reformáció, csak az ennek kedvező környezet
és légkör. Mindez elsősorban kritika és tagadás volt.
Lényegében szellemi racionalizmus és kivált a tanult
lelkek szellemi arisztokratizmusa,
mely elzárkózottságában távol tartván magát a kiterjedt népes ség szinvonalától, ez meg sem értette. Ezzel szemben a reformáció nemcsak teljessé tette a multtal a szakítást, hanem
egyetemessé tette, megtöbbszörözté a szellemi felszabadulás munkáját s győzelmét eldöntvén és egész szellemét belevivén a legszélesebb néprétegekbe, egy új, nagy
világot alkotott s határait végtelenekké tette. Az emberi
szellem, mely addig a partok mellett küzködött, mint
hiába fáradozó hajós, egyszerre elszántan és sikerrel a
3*
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nyilt tengerre meut ki dagadó vitorlákkal. Felszabadult
általa a lelkiismeret, az emberi jogok elseje. Midőn a
vallásos hit s az eszme szabadságát hirdette és a szabad vizsgálódás jogát egyetemessé tette: egyszerre az
egész európai gondolkozásnak új irányokat nyitott meg,
a lélek addigi zárait letörte, az emberi eszet teljesen
szabaddá tette. Igy állandó viharok s az összesnek
küzdelmei közt az összes ellen, az eszme művét diadalra
vitte s az ember közös kíncsévé tette.
Ezóta [IZ ember fődolga lett a vizsgálódás, az.
egész szellemi téren a kutatás és teljes érvényére jutott
a tekintély parancsa helyett az egyéni meggyőződés.
Ezóta a legfőbb jó lett a kiművelt emberfő, mint a
személyi tudatosság alapja. Az ember fölismerte magában a természeti, erkölcsi. a tökéletességre
rendelt
embert, akinek legfőbb kötelessége a hit, de e hiténél
fogva közveúetlenül érintkezik az Istennel. Es ez talán
a reformációnak legnagyobb jótéteménye, mert ezzel a.
kor szellemi irányát tekintve, visszaadta az embernek
önmagát, önérzetét, önrendelkezése
szabadságát;
fölemelte az emberi öntudatot a legmagasabb pontra, s
. al'; egyéni felelősség érzését az emberi lélek legfőbb
alkatrészéve tevén, az egyéni tökéletesedés végetlen
lehetőségére nyitott utat. Ezzel egyenes kapcsolatban
áll az, hog"y egyszersmind a reformáció a középkor
egyeternlegességével szemben fölébresztette a nemzetek,
mint nagy egyéniségek öntudatát; az univerzalismussal
szemben a nacionalizmust,
az egyetemes egyházzal
szemben a nemzeti egyházat .. Ekképen előidézte a nemzeti, állami és társadalmi átalakulást s míndezek által
mintegy varázsütésre
fölkeltette álmaiból a nemzeti
nyelveket, letörte a latin nyelv által rájok rakott bilincseket s lehetövé tette a nemzeti irodalmak -felvirágzását, a nemzeti nyelvek kifejlődését s beláthatatlan
tökéletesedését.
*
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Ezekben lényegileg már elmondottuk azt, ami
nálunk is történt. ~1íg azonban a renaissance nálunk is
csak egy kis, klváltságos
kör mükedvelése
maradt,
már a husszitizmus
és humanizmus hatása nagyobb
kört ölelt fel. Eppen ezért fontosabb is nemzeti éle-

tűnkben.
Figyeljük
meg, hogy valahányszor
a középkor
folyamán egyházi újításokra való törekvés történt, mindannyiszor és mindcnütt a nemzeti nyelv is újra érvényesülni kezdett il közéletben és irodalomban. Ekkép
természetes, hogy annak az első vallásújítási
mozgalornnak, mely nálunk elöször hatott szélesebb körökre,
a husszitizmusnak köszönhetjük
az első magyar teljes
bibliafordítást a XV. század első feléből, melyet Tamás
és Bálint klerikusok Moldvában készítettek s másolatokban a Bécsi-,Jlüncheniés Apor-codexek őrizték
meg tekintélyes töredékekben. Igen, mert egyszerre ez
lett az alapelv: a bibliában benne van a keresztyénség
a maga eredeti lényegében, a biblia elég egyszerű,
hogy mindenki megérthesse és megismerje az ŐS keresztyénségct
az üdvözülés útját; tehát fő és első ezt a
nép kezébe adni. Ez együttvéve legterjedelmesebb nyelvernlékünk a könyvnyomtatás
elötti korból s létrejövése
annál jellemzőbb, mert az egész XIV. századból semmi
sem maradt ránk 1I1l1g'yarnyelven, Íme c reformmozga!om nemzeti jelentősége .
. A humanizmusnak, kivált a hazai latinnyelvű
irodalomra tett hatása, mínt ismeretes, terjedt s egyetemcs szempontból js jelentékeny;
de erre most nem
kívánok
kitérni. Csupán azt jegyzem meg, hogy a
humanizmus hatása az is, mely szerint magyar codexés ehhez számítandó irodalmunk, illetve nyelvemlékeink
legnagyobb részét színtén a humanizmus teremtette s
így csak természetes, hogy túlnyomó részök a XV.
század utolsó tizedéből s a XVI. század első feléből
való. E hatás nem véletlen; egyenesen törvényszerű
s
megegyező azzal , mi míndenütt
történt. E hatás rész-
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lctesebb kimutatása
még nem történt meg; de az világos, hogy a hazai irodalomra is megtette hatását, még
mielőtt ct reformáció egészen a napfény felé fordította
az addig homályban tespedö nemzeti lelket. Náhmk
ugyanis az eraemisták indították meg il nemzeti irodalmat. Közülök
Erdősi
Sylvester János rövid idő
mulva a reformációhoz
csatlakozott. Erdősi az első.
eddigi ismereteink szerint, ki 1527-ben Krakkoban. két
oly grammatikai műbe dolgozott, melyekben eddigelé
az első magyar nyomtatott szövegek vannak, melyek
egyike egy még' korábbi kiadásra utal. Szintén Erazmus tanítványai voltak Komjáthy Benedek, ki 1533-ban
Szent Pál leveleit Erazmus szövege szerint adta ki
magyarul Krakkóban
és. Pesti Mízsér Gábor, ki 1536han Bécsben az Uj Testamentum magyar fordítását
nyomatta ki. Mindkettö, valamint 1539-bon az Erdösitöl
kiadott teljes magyar grammatika
és magyar Uj Testamenium az erazmísták azon elvének eredménye, hogy
abibliát
nemzeti nyelven a nép kezébe kell adni és a
grammatika
által lehetövé kell tenni, hogyabihliát
mindenki olvasni tudja. Nemzeti grammatika
és nemzeti nyelvű biblia: íme a fő kiindulás, a nemzeti művelödés alapelve. Míndkettőt magáévá tette a reformáció is.
Már most e jelenségek méltánylás a végett vegyük
tekintetbe, hogy a mozgatható betűkkel való könyvnyomtatás 1450-bell már véglegesen fel volt találva.
A XV. század végéig, e félszázad alatt, Európában több
mint 30 ezer nyomtatott könyv jelent meg; mert a renaissance, de kivált a humanizmus csodálatob hatással
voltak a könyvek szaporítására
és elterjedésére. Volt
nálunk is' Budán egy nyomda, melynek 1473-ból két
latinnyelvü
nyomtatványa ismert; de
félszáz év alatt
sehol egyetlen magyar- nyomtatvány
sem jelent meg;
mert az egyetlen, melyről homályos adatok szólnak,
mindinkább csak vágy és álom marad. De sőt a XVI.
ssástui sem ismer a reformációnak oly kedvező Erazmus-féle mozgalom elötti magyar nyomtatványt; azon-
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ban e mozgalom is csak éppen a kezdetet jelöli. Alig
ind~tl meg osonban a refornuicio az ő lényegében rejlő
nemzeti irányával, a nemzeti irodalom is csodálatosan
felvirul s a magyal' nyelv méltó helyét elfoglalja a
nemzetek versenyében.
j1ert íme a magyaroknak e hazában letelepedése
óta. 1526-ig eltelt mintegy 630 esztendő s ebből 526
év a keresztyénségrc
esik. E századokból ránk maradt
mindössze egy kötetre menő verses emlék és 15 kötctre
menő, majdnem kivétel nélkül vallásos irányú próza.
Azonban ennek is túlnyomó része, mint ernlítém, már a
humanizmus hatása alatt álló XVf-ik század első felére
esik. Mindez lényegileg véve csak kis részben irodalom, főleg csupa nyelvemlék. Alig indul meg azonban
a protestantizmus, csak 1541-ig ami, részben e codexirodalommal egy idej űleg, magyal' nyelven az első nyomtatott mag'yar könyvtől számítva e 14 év alatt megjelent, jóval több, mínt mindaz, amennyi az előbbi 526
évről ránk maradt; még pedig ez már sokkal inkább,
őt valóban irodalom, úgy tartalma, mint hatása szerint.
Ugyanis van benne egyebek mellett egy Szt. Pál leveZei (Komj:ltié, 153 .), két Uj Testamentum
(Pesti
Gáboré és Erdősié,
1536 és 1541), van benne egy
magyal' Aesopus, két protestáns egyházi· énekes könyv,
egy magyal' nyelvtan, egy verses krónika, mely már
kifejezi azt az ó-testamentomi és nemzeti eszmét, melyen
utóbb a Zrinyi nagy éposza alapul.
De e csodatevő hatáaba még mélyebb bepillantást
n., erünk, ha megfigyeljük, hogy a XVI. század, a protestantizmus Imra, ez a különben rombolásokkal,
belharcokkal, törökhódítással
teljes korszak, hogy most
az oly nagysúlyú közoktatást mellőzve, tisztán az írodalomnál maradjak, létrehoz 28, kizárólag evangélikusok és reformátusok által alapított nyomdát, melyek, a
megjelent latinnyelvű müveket most mellőzve, a külföldiekkel együtt 1527-160ö-ig,
tehát 81 év alatt,
iriintegy 000, eddig ismert magyar művet termelnek,
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melyek számát a kutatás mindenesetre növeini fogja.
E művekben megvan kezdete tudományban és szepirodalomban majdnem mindazon irány oknak, melyekkel
utóbb a magyar elme és kedély írásban foglalkozik az
oktatástóla
gyönyörködtetésig.
Es ez a nl'lgy kezdemény kilenctizedrészben
protestáns
irodalom. Ezek
közt van öt Uj Testamentum, két teljes Biblia, több
énekeskönyv és zsoltárfordítás, köztük a Szenézi Molnár Alberté. mely máig a magyal' protestáns énekeskönyv változatlan része .. Ekkép ez a század megteremtette a magyar protestáns népesség két legnevezetesebb, szellemi életére, sőt nyelvére míndmáig
a legnagyobb hatást tett és máig megmaradt két könyvét :
a magyar bibliát és énekeskönyvet. De megteremtette
a magyar elbeszélő és lírai költészetet s utóbbiban
létrehozta a Csokonaiig legnagyobb magyar lirikust,
Balássa Bálintot, továbbá tanítványát,
az .evangélíkns
Rimai Jánost; megteremtette ez a század azt a vitatkozó' erős nyelvű irodalmat, melyből a
szbad
elején a r. katholikussá lett Pázmány
és protestáns
vitatkozótársai által kifejlik az a gazdag magyar irodalmi prózai nyelv, mely egyarán 5 megtermékenyítette
a költészetet és prózairodalmat, s mely protestáns előzményei nélkül sokkal későbben, vagy ily módon nem is
jött volna, létre. Es végre, hogy egy nem irodalmi nagy
tényt is említsek, Erdély önállóvá tevésével és más, ezzel
kapcsolatos nemzeti politikai elvekkel megalkotta azt
a másfélszázadig uralkodó politikát, melynek befejező
alapjait Bocskay 1606-ban végleg megszilárdította, mely
politika a nemzetet visszaadta önmagának és a XVII-ik
században megmentette a magyar politikai és lelkiismeretszabadságot
minden ellenhatás, elnyomás, erőszak, üldözés, vérpad, központosítás, kényuralmi törékvések ellenére.
Azt, amit e másfélszázad alatt Erdély s benne II reformátusok, Felső-Magyarország és ugyanott az evangélikus
meg református magyárok a haza,' fl vallás- és politikai
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szabadság érdekében, gyakran mindenök feláldozásával,
hazánkért és vallásuk ért, l'\ nemzeti nyelvért
és irodalomért tettek: az minden időkre a magyar történelem
legszebb, legdicsőbb és legszomorúbb, dc egyszersmind
legvigasztalóbb lapjain lesz följegyezve emlékezetül, de
egyszersmind, legalább azt reméljük, tanulságul
és buzdításul is minden jövő idők számára. Ha mindez, a
magyar nemzet ismert és annyiszor hiáhan
ostorozott
széthúzúsa
miatt, 1711-ben véglegesen meg nem bukik.
midőn egyszerre új alapokat vetni a jövő számára
senki sem tudott ; ha a XVIII. században az uralkodóház s a vele kezet fogott magyal' katholicizmus egy
balfelfogásból kiindulva a magyal' protestantizmust el
nem nyomja éppen azokért a küzdelmek ért, melyekben
<t hazafias katholicízmussal
együtt a haza, valtásszabadság, nemzeti művelödés
megmentése körül a legnagyobb érdeme van : akkor a XVllI. század nemzetictien
iránya és irodalmunk elhanyatlása be nem következett
volna és nyelvünk s irodalmunk nem éppen akkor
maradt volna el az egyetemes enróuai haladástól,
midőn ezzel való kapcsolata talán legfontosabb lett volna
.a filozófia és a felvilágosodás e nagy századában,
A reformációnak a nemzetiségben és egyéniségben
.gyökerezö elve rendkivüli befolyással volt a magyal'
nemzeti eszme és nemzeti lélek ki fej tése által magára
a magyar jellern kifejlesztésére is. Milyen volt az ig'azi
mngyaI' a reformáció előtt, kevéssé tudjuk. Szeretjük
azonban visszukövetkeztetve
a későbbi magyar jelleiuből azt hinni s nem alap nélkül, hogy a magyar mindig hazáját,
függetlenségét
mindenek felett szerető,
bátor, nyiltszívű,
büszke, egyenes, önérzetes, felsősógét
érező, határozott, székiruondó
faj volt, mi e mondásban
lel jellemző kifejezést, hogy valamit ha mond, "magyaTál!" mondja meg. Az bizonyos azonban. hogya reformáció ezeket a vonásokat kifejtette, megerősítette, határozsttabbakká
tette. Ezt így látjuk már .Tinódi műveiben is. Petőfi egy helyt ekképen szól erről: "Átaljába 11
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mentül inkább közeledtem a Kárpátokhoz, annál nagyobb
szolgaságot láttam, s ilyenkor megeresztérn képzetem
szárnyait és leröpítérn lelkemet sziilőföldem rőnáira,
hol az emberrcéltóság
il legalacsonyabb
kunyhóban is
magasan tartj» büszke fejét". Ez mindenesetre a reformáció óta így van. Ez köztudat s számos külföldi
utazó is tudja, sőt kedvvel rajzolja; de mi gondoljuuk
már csak arra s tartsuk szemünk előtt azt, ahogy az igazi
magyart a magyar népköltészet, Petőfi néprománcai,
Arany költői elbeszélései és Jókai regényei mutatják
be. Népköltészetünknek éppen e fenti tulajdona tette lehetővé, hogy nálunk a szorosan vett népiességnek oly
elhatározó befolyása lehetett it nemzeti költészet legmagasabb megnyilván ulására.
A XVI. század rnínden irányban. de főkép az
irodalomban a nagy kezderuényok kora, Éppen ezért
előidézője a XVII. század han, kivál,t ennek első felében,
az írodalom llagy virágzásának.
Uj irányt az iroda.
lomban a XVII. század ugyan nem termelt, sőt nem
egyet abbahagyott; de II nagy vallási ellentét s az ebből
kifejlett vallási, politikai harcok között, az irodalomban meuuyíségre nézve megnégyszerezte, értékben még
inkább megtöbbszöröste azt, amit a XVL század kezdeményezett és alkotott. A XVI. században a reformáció felekezeteínek házi, belső vitáiból
kifejlett a
XVII. században a katholicizmns
és protestanrizmus
világnézeti és politikai irodalmi harca. A fő mozgató
a szenvcdély lett, mely egy. rendkívül erős, türelmetleu, hatásos. indulatoktól reszkető nyelvet alkotott
s egy rendkívül magvas, de egyszersmind túláradó,
gyakran kíméletlen, durva, azonban magas színvonalú,
jellemzetes irodalomban nyilatkozott. A protestáns főiskolák hatása alatt ugyane század létrehozza Pázmány
egyeternét ; a Tinódi egyszerű, népies, hazafias elbeszéléseiből
a Zrinyi hasonlíthatatlan
nagy éposza, a
XVI. századi széphistóriákból
Gyöngyösi bájos, regényes elbeszélései keletkeztek.
Mindketten egyenesen

hivatkoznak
Tinódira,
kinek irányát abban is követik,
hogy művcik tárgyául
közel egykorú vagy éppen 1\:01'eseményeket
választanak.
Zrinyi
pedig éppen arra a
valláserkölcsi
és nemzeti politikai
esz II ére alapítja
époszát, mely másfélszázadon
át előtte és sokáig utána
a protestáns világnézlet
alapmeggyőződése
volt ezerszer
kifejezve.
,
Es mily szomorú végzet, hogy ez, a magyar katholicizmus szelleme miatt, oly rövid életű maradt! Mily
szomorú
végzet, hogy ennek szellemében akkor és még
sokáig, a XVlII. század
végéig,
uralkodó
elvvé nem
.vált a vallás, az "igaz hit" mellett, melyért küzdött s
melyért egyedül küzdött, egyszersmind
a nemzet, alkotmány, nemzeti
nyelv és irodalom 'mély
és mindent
fölemelő érzelme ; inert akkor
cz a virágzás
állandó
maradt volna s átkísérte
volna nemzetünket
folytono
emelkedés között a XIX. századba.
De mert a vallás
maradt csak a döntő szempont,
inert csak ez ébresztette föl a túlsúlyra
jutott
ellenhatást
s mert csak a
protestantizmus
legyőzésének
vágyaból
és elhatározásából táplálkozott:
mihelyt az összes hatalmi tényezők
összefogásával
er, sikerült. míhelyt
az irodalom az erő
mellett feleslegessé
vált, majdnem
azonnal
ezt mint
szukségtelen eszközt jóformán
félredobta
s a teret elfoglalta a latin nyelvü egyházi, történelmi és egy alsóbbrendű latin költői irodalom, melynek a nemzeti élettel
vajmi kevés köze volt s hatása a nemzeti
életre alig'
számbavehető.
Innen az, hogy már az ezt kövctö Imme
költészet majdnem kizárólag protestánsok munkája,
amit
tehát nemcsak
a mozgaloiu természetc
okozott.
Azonban a protestau tizrnus nem hiában volt cgy
nagyszerű
kezdemény
a nemzet életében s nem hiában
őrizte meg- uralkodó
jellemvonását,
t. í. a nemzeti szellemmel való teljes összeolvadását;
mert kezdeményező
erejét a nemzeti irodalom terén ezután is nagyon sok
irányban
megtartotta
s a nemzeti művclődésben főtényező maradt.
Így a
században is Apácsai CRel'Í
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volt az, aki az említetteken kívül korát, sőt a
irodalmat js, egy nagyszabású kezdeménynyel
megelőzte; értjük a filozófiának magyal' nyelven való
művelését s a magyar filozófiai nyelv megalkotásának
öntudatos kísérletét,
még pedig egy elsőrangú írónak,
Dereartesnek filozófiája nyomán.
Ismeretes továbbá, hogy lj, humanizmus alapján
kifejlett s Luther által is pártolt iskolai drámát az
evangélikusok kezdték művelni nálunk il XVI. században, melynek pár kiváló emléke maradt meg Sztáray
Igaz Papság
Tükő1rében" és az unitárius
Karádi
Pál Cumoediá-jában. Ismeretes az is, hogy el jezsuita
iskolázás az iskolai drámát 3;1, oktatás
kiterjedt s
lényeges részévé tette; de majdnem kizárólag
csak
latin nyelven, Azonban, aki ezt a kezdem ény t mégkísérli kivinni az életbe, az az unitárius Felvinczy
György volt a XVII. században
és midőn a nemzeti
színészet közügygyé lesz, megint kivált protestáns középiskolaí
tanulok, egy protestáns főúr, id. br. \"'"esselényi Miklós pártfogása
alatt, alapítják
meg azt a
ssínéeztársaságot,
mely megoszolva a magyar sztuészetet megteremtette a XVIIl. század utolsó tizedéhen.
melyből utóbb egy Katona Btimk bán-ja került ki.
. Így a XVfIr. században, a protestantizmus
legnagyobb elnyomatása idejében is, ami szorosan véve
magyar irodalom, kevés kivétellel protestánsok
munkáju. Íme, al, evangélikus Bárány György, Franeke
August Hermann tanítványa,
volt az első, ki éppen a
szathmári béke évében sürgeti, hogy a tanításba be
kell hozni a magyar nyel vet. "Ennek elmulasztása volt
ez ideig az oka, hogy alig találtatott,
aki közülíínk
szép tisztán
és fuudamentumosau tudott volna beszélni
és írni." A szintén evangélikus Bél Mátyás volt az első,
ki a lIlagyal' nyelvet még külföldiekkel is meg akarja
ismertetni s német nyelven magyar nyelvtant adott ki
1729-ben. A magyar nyelv kiművelésén ugyanez időben fáradozott Szigeti Gyula István, erdélyi református
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püspök. Egy másik híres evangélikus
tudós, Tessedik
t:3ámuel, szarvasi evangélikus lelkész pedig az első gazdasági iskolát állította fel hazánkban. 'lzt, ami a széppróza terén is e századból 1772-ig fennmaradt, szintén
majdnem kizáróan
protestánsok írták. Szilágyi Sándor
találóan jegyzi meg erre nézve: "Mik e részben a reformált papok ~ főrangúak által (Erdélyben) történtek,
megelőzték a szépirodalmi
magyar (magyarországi)
prózát, mcly hogy végkép ki nem aludt azon korban,
azoknak érdeme".
A magyar irodalomtörténet terén is az első művet
a XVIII. században az evangélikus Czwittinger Dávid
írta és a szintén evangélikus Rotarides Mibály volt
ebben követője. Mindketten latinul írták műveíket.
Mag'yar nyelven e tudomány kezdője a református
magyanigeni lelkész, Bod Péter, A biblia históricí-jáhan
. s kivált Magya1' Athénás-ában. Ez utóbbi nálunk korszakot alkotó e tudomány történetében, mely csodálatos
véletlenból 1766-ban, tehát egy évben jelent meg a
német irodalom kerszakos müvével, Lessing Eaokoonjával, Utóbb is TiVallaszky Pál evangélikus lelkész Conspectus című művében kísérti meg' ezt a tudományt rendszerbe szedni latin nyelven s megint református, Pápay
Sámuel volt az első, ki 1808.-ban már magyarul adja
ki . a J.l!fiagy.ar literatura esméreiéi, irodalmunkról
az
első rendszeres áttekintést.
Mint ismeretes, Benkő József nálunk a XVIII.
századot "a tudományok arany századának" nevezte
nagyszabású latin nyelvű tudományos műveiért.
Eh
bizonyos szempontból,
de a magyar irodaiméból
nem, -.- igaz is. De a latin nyelvű tudományosság
élén is a hasonlíthatatlan
Bél Mátyás, evangélikus pap
és tanár tíínik először szemünkbe, a XVIII. század
legnagyobb hazai tudósa, kinek tervezete előtt csodálva
állunk meg'. Ugyanő egyéb nagy művein s kezdem ényein kívül első hazai kiadója volt történelmünk
forrásműveínek. Vele, a történelem szűkebb terén, csak
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Pray György veheti fel á versenyt. Evangélikus tanítványaí a tudományban Tomka-Szászky
János, Radvánszky Lászlo, Severini János, Ribini János, Bél K.
András, Benezur József, Cornides Dániel, Windisch
Károly Gottlieb, Korabinszky János, végig kísérik az
egész XVIII. századot s a legmostohább viszonyok közt
is szolgálták a tudományt. Mert mindebben tekintetbe
kell venni azt a - nehézséget is, melylyel protestáns
íróknak minden téren küzdeniök kellett s csak ha ezt
tesszük, bírjuk méltányolni oly emberek munkásságát,
aminők voltak e században az említetteken kívül egy
Debreczeni Ember Pál, egy Bod Péter, egy Benkő
József, egy Sinay Míklós, vagy az evangélikus Rezik
János, Czwittinger Dávid, Rotarides Mihály, az unitárius Kénesi 'I'özsér János és Uzoni Fosztó István. És
nem megIepö az, hogya XVHI. század rninden magyarul író emlékirata, kivéve Apor .Llfetarno'f'phosis-át, mind
református
erdélyi írótól származik,
mint a Cserel
Mihályé, a gr. Gyulai Ferencé,
gr. Székely Lászlóé,
Rettegi Györgyé, Halmágyi Istváné, Kereszturi Józsefé'?
Ezek közül gr. Gyulai csak 1753-ban lett katholikussá
Bécsben. Mindezek úgy állanak előttünk, mint a XVI.
és XVII. század történetíróinak követői, kik Székely
Istvánon és Heltai Gáspáron kezdve Szalárdi János,
Lisznyai Kovács Pál, Sepsi Laczkó
Máté, Kemény
János magyarul író történetíróinkkal
egyiitt szakadatlan sort alkotnak a XVIII. századig s kiknek működését kiegészítik Illésházy István, Bethlen Farkas és
János, Révay Péter, Nadányi János, Bethlen Miklós
latin művei.
*

*

*

Midőn 1772-ben a bécsi testőrírók,
az Erdélyben
már korábban,
kivált protestáns főurak, papok és tanárok által megkezdett fordító-irodalom
hatása alatt, megkezdték a magyar irodalom újjáalakítását,
mely azóta
szakadatlan emelkedést mutat: e testörirók
legfőbbjei
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és éppen a kezdők, mint Bessenyei György, Báróczy
Sándor, Barcsay Ábrahám mind protestánsok s az utóbb
föllepett Pétzeli József is. Ugyanez időben az evangélikus
Ráth Mátyás indítja meg Pozsonyban az első magyar lapot
s Bécsben is kivált protestánsok adják ki é' szerkesztik a magyar lapokat. A rímes időmértékes verselés
meghonosítója, ellagyfontosságú
verselő újítás kezdője
szintén a protestáns Ráday Gedeon. Újítá át a debrcczeni főiskola körül csoportosult debreczeni kör teszi
általánossá s ebből a körből kerül ld a XVIII. század
legnagyobb. magyar költője,
Csokonai Vitéz Mihály,
aki megteremt egy új magyar műfajt is, a kómikus
époszt. Ugyanekkor az első magyar éposz írója Pálóczi
Horváth Ádám; ő egyszersmind Ho vitézi és népdalok
első rendszeres gyűjtője, ki először ismerte föl ezek
fontosságát. Az első rendszeres nagy tudományos magyar nyelvtant is ugyanez időben a református Gynrmathy Sámuel erdélyi orvos és nyelvész írta, kinck
művét 1794-ben az erdélyi országgyülée
adta ki. Ezt
a szintén reformátusok által írt Debreczeni Grammatika
követte 1795-belJ, Ugyancsak
Debreczenben készítik
Diószegi és Fazakas az első, Linné-rendszerű ]iIagya1'
{uvész-köngvet sírja Budai Ezsaiás az első. forrásokon ,
alapuló tudományos magyar történelmet, világ- és egyetemes irodalomtörténetet,
melyek mellett méltán
említendok bátyja, Ferenc Polqári Lexikono, meg Mokry
Benjamin Bioqraphiai Lexikona, mint megannyi úttörő
mű magyar nyelven.
Az első iskolai magyar nyelvmívelö
társaságot az
evangélikus
Kis János alapította 1790- ben Sopronban
s eléggé köztudornású,
hogy e társaságok más protestáns és később az ezeket követő 1'. kath. közép- és
felsőtanintézetekben
miként hatottak a rnagyarosodús,
a. magyar nyelv és költészet érdekében. Elég erre nézve
azt említeni fel, hogy alig van olyan legnagyobb költőink közt is, ki első kísérleteível
nem ezekben lépett
volna fel és lényegesen hozzájámltak
az irodalom iránti
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érdeklödés kiterjesztéséhez
s az érdeklődés fölkeltés éhez. Fontosságuk
egyik fő bizonyítéka, hogy a kormány, egyébként siker nélkül, 1836-ban betiltotta őket;
mert a nyelv és irodalom iránti lelkesedés még- nagyobb
lett s változott nevek alatt újra alakultak. Helyesen
mondja Pákh Albert, "hogyelelkesedés
színhelyei ldvalólag az evangélikusok tanintézetei voltak. Igen természetes okokból, Mert egyik felekezet iskoláinak né. pessége sem oly vegyes ajkú, egyikben sem volt amaz.
országosan elismert szükség oly szembeszökő,s egyikben sem nevelték a szünetlen, kikerülhetetlen
súrlódások annyira a buzgalmat, mint itt".
Ismeretes továbbá, llOg'y a görög-római
klasszikai
irányú magyar versélést protestánsok kezdték init!.' a.
XVI. században; azóta gyakorlatát végig lehet vezetni
egész Baréti Szabó Dávid felléptéig. Nem protestáns
jgtatt~, be tehát ezt az irodalomba, de legnagyobb s
'halhatatlan mívelóje, ki a költői tartalmat és emelkedést egyesítette a versforma bájával,
mégis az evangélil~\ilS Berzsenyi Dániel volt. Ugyane kerban az elsö
magyal' elbeszélést modern értelemben Kármán Írta s
megkezdte, dc halála miatt abban hagyta, az első valódi
magyar történeti regényt; első volt, ki Pestet irodalmi
központtá akarta tenni s olvasóközönséget szerezni a
azépirodalom
által, ami Csokonainak is alapgondolata.
volt, Egy magyal' tudományos akadémiának
is még
Apáczaítől 165ti-ban fölvetett eszméjét a XVII[. század
végén elsősorban
protestánsok
sürgetik,
Erdélyben
Aranka György, Magyarországon Bessenyei s létrejöttét Erdélyben csak a kormány gátolta meg.
Annak a nagyszabású mozgalomnak az irodalomban a XVIII. század végén s a XIX. század első
negyedében, melynek párja utóbb, de következménye
is a gr. Széchenyi nemzetújító munkássága,
mely átalakította a magyar nyelvet és minden fejlődésre, minden érzés és gondolat kifejezésére alkalmassá
tette,
értjük ct, nyelv- és stílújítási mozgalmat a valódi "szép"
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érdekében: vezetője, sőt legnagyobb részben végrehajtója is, a legnevezetesebb magyarole egyike, Kazinczy
volt, kinek működése korszakalkotó bb , mint bárkié, a
magyar irodalomban. De az egész harcot is dicsőségével és keserűségeivel ő és vele elsősorban Kölcsey,
meg Szemere Pál küzdötték ki, akik egyszersmind a
magyar szépirodalmi kritika megalapítói a meaterrel
együtt. Ennek a kritikának későbbi legkiválóbb míveWi Bajza, Szontagh Gusztáv, Erdélyi János, Gyulai
Pál, Gregnss Ágost, Brassai Sámuel, szintén protestánsok. Protestánsok
többnyire Kazinczy irányának
másoldalú követői is, mint Kis János, Szentjóbi Szabó
László.
Döbrentei Gábor, Shakespearenek
első angolból fordítója, a XIX. században az első enciklopedikus
folyóirat megindítója s nyelvemlékeink tudós kiadója.
Márton István pápai tanár volt Kant első ismertetője
s Köteles Sámuel az első, ki egy magyar filozófiai
rendszeren dolgozott. Három protestáns tudós továbbá
aXIX. század legnagyobb polyhistorjai: Brassay Sámuel,
Pulszky Ferenc és Hunfalvy Pál, nyelvészetunk újraalkotója. A század elején Fá)T András írta az első
specifikus magyar elbeszélést; Kisfaludy Károly maga is
e téren az ő követője volt. Ugyanő írta az első magyar
igazi társadalmi regényt. A regénynek utóbb is a lélekbúvárlat legmagasabb pontjára emelője nálunk a protestáns b. Kemény Zsid mond s a legnagyobb és legnépszerűbb
művelője, ki meghódította egész nemzetét
e műfajnak, a káprázatos
képzelétü
Jókai Mór volt,
kit ugyane téren a protestáns Abonyi Lajos, Baksay
Sándor, P. Szathmáry Károly, Vadna y Károly és a legkiválóbb, Mikszáth Kálmán követtek. Érdekes továbbá,
hogy azt a művet, amely Vörösmnrtyt
a Zalán futása
megírására lelkesítette s így a magyar éposz újkori
megalkotására befolyt, az unitárius Aranyosrákosi Székely Sándor Írta. A magyar népköltészct emlékeinek a
nép ajkáról első rendszeres gyűjtője Kriza János volt,
habár gyűjteménye csak később jelent meg, új fényt
Ösvény. 1922.
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vetve a magyar-székely népgéniuszra s utána Gáspár
János jön. Az első, ki a Kisfaludy-Társaság
nevében
az első nagy népköltési
gyűjteményt
kiadta, Erdélyi
János volt, ki népköltészetünkről
ma ig a legjobb értekezést is írta. Utóbb kivált Gyulai Pál, Arany László,
Vargha Gyula kiadványai a legbecsesebbek. Az aztán
mintegy természetes, hogy midőn a népköltés alapján
újra a népihez s így a nemzetek legéltetőbb eleméhez
tért vissza a költészet,
ezt, a nálunk legmagasabb,
mondhatni tüneményes fokra emelkedett nép-nemzeti
költészetet három protestáns költő, a maíg ú. n. triász,
vitte diadalra, ú. m. Tompa, Petőfi és Arany, kik közül
a két utóbbi már egyetemes irodalomtörténeti jelentőséget adott a magyar költészetnek. Így természetes az
is, hogy e nagyok követői -is túlnyomólag
protestánsok,
mint Gyulai Pál, Lévay József, a magyal' műforditás
legtermékenyebb müvelöje, Szász Károly, továbbá Tolnai
Lajos, Győry Vilmos, valamint az is, hogy a legyűrt
forradalom után az irodalmi élet első ébresztője a protestáns Szilágyi Sándor volt.
Féltünő
minden tekintetben,
hogy Petőfivel
és
Aranynyal egyidőben az a nemzeti erő, mely a magyarban ezidőben a legnagyobb, minden téren teremtő
erejű vult, sőt pár lángeszű férfiut hozott létre. Így a
költői triaszszal. melyhez ma inkább Vörösmartyt
számítják, méltán párhuzamba állítható a három legnagyobb magyar államférfi, a protestáns Kossuth Lajos,
továbbá a kath. Széchényi és Deák, kik mindannyian
egyszersmind
nagyszabású
írók is. Ezek örökre beszövődtek a nemzet életébe. Ezek nem véletlenül jöttek,
hanem szükségképen,
az idő teljességében
s életök, ez
a földi élet, eszményi magyill' nemzeti szférába
emelkedik, mert ők a magyar nemzeti erő szimbólikus képviselői. De ne feledjük, hogy a nemzeti élet e nagyszerű termése,mely
1790 óta az egész magyar nemzetre kiterjed s minden vallás híveit magával ragadta,
azoknak a protestáns küzdelmeknek
nemzeti eredménye,
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melyet a magyar protestántizmus
a XVI. században
kezdett, melyet a XVII. század első öt tizedében az
újra ébredő katholícizmussal együtt, mint egy ragyogó
tüneményt általánossá tett, melyet kiváltképen
a protestántizmus, mint fönnlobogó fáklyát, végig hordozott
a Thököly és Rákóczy
forradalmain s melyet a X VIlI.
században a legnagyobb elnyomatásban
is, mint kis
lampafényt ébren tartott és ápolt, melyet a XVIII.
század végén mint felgyúlt lángot magasra emelt s
melyet a nemzeti életben a velök egyesült katholielzmus most már egyenlő erővel élesztett s vele az egész
nemzetet épúgy megvilágította, mint lelkesedésre birta.
Ez a virágzás tehát, mely mindmáig s Isten után hiszszük, most már mi ndig tartani s növekedni, szélesední
fog, mint a vízbe dobott kőnek mind nagyobb és nagyobb körei, annak a protestáns elvnek eredménye és
győzelme, mely ct hit mellett, sőt ezzel kapcsolatban,
elsőnek tartja a nemzeti eszmét s mely a valláserkölcsi
eszményt összeköti a nemzeti tökéletesedés eszményével, melyben a hit nem belharcok oka, hanem nemzeti
erőforrás.
Mert figyeljük meg, hogy a XVIII. század európai
felvilágcsodása
szerencsére éppen abban mutatta meg
nálunk is legnagyobb erejét, hogy lassanként eltörölte
a vallási érdekek előtérben állását s lehetövé tette a
nemzeti erőknek nemzeti célok érdekében való egyesítését. A francia forradalom pedig egy új eszményt, a
nemzeti eszményt adván az emberiségnek,
ezótaa
belső fejlődés, alkotmány,
demokrácia, a nép fölemelése, politikai, vallásés sajtószabadság
lettek a fő
nemzeti célok, rnelyekct nálunk a nagygyá s az éppen
általunk és segítségünkkel, a mi ellenünkre, nagygyá
lett, jórészt idegen kényuralommal
szemben csak az
egész nemzet váll vetett munkája
vívhatott ki. Ezt a
korszellem hatása alatt nálunk megértették
minden
vallas magyar s nagyon sok nem magyar hívei is.
Ezóta a vallás nem szétválasztó
.elv többé i ellenben a
4*
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nemzeti eszme egyesítő, a közös nagy munkára buzdító, hatalmas erő lett, mely mindenkit ereje legjavának kifejtésére buzdított, sőt ellenállhatatlanul ez eszme
szolgálatába
állított. Lehet-e erre fényesebb bizonyíték,
mint az, hogy a XIX. század első felében tartott országgyűléseken éppen róm.-kath. világiak buzgólkodtak
leginkább a protestánsok vallásszabadsága érdekében s
hagy egyesülve küzdöttek minden nagy nemzeti érdekben 1>Igy és csak ezáltal történhetett meg az, hogy a
nemzeti élet a mai magasságra
és nagyságra jutott;
mert hiszen minden ily eredmény nem lehet más, mint
az egész nemzet munkája. Ez pedig talán sehol nem
oly üdvös, mint nálunk, hol a vallási, felekezeti irányok .oly nagyszámnak.
De ezzel ezt a rövid áttekintést végezni is kivánom. Érzem és tudom, hogy csak áttekintés, vázlat az,
mit elmondhattam az időhöz és helyhez képest. A szellemi tér sok részét, a jogi, politikai, történelmi irodalmat, a tudomány egyéb ágait mellőznöm kellett, vagy
csak itt-ott érinthettem. Mégis egész röviden rámutatok még arra a tényre, hogy M. T. Akadémiánk
saját
nagylelkű elhatározásából két férfiu emlékére tart folyton megújnló tudományos ünnepet, melyek egyike meg
éppen nemzetközi jellegű, ezek egyike Bolyai János,
az abszolut geometria megalapítója,
a másik Kőrösi
Csoma Sándor, a híres keleti utazó s a tibeti nyelv
első tudományos felkutatója és tudományos ismertetője.
Mindkettő «rdélyi származású
református.
Ezzel mintegy jelképileg ismerte el hazánk első tudományos intézete a többit és mindazt, amit a magyar nemzeti
művelödés,
irodalom, egészben a nemzeti eszme érdekében a protestántizmus tett.
Teljesítette-e
hát a magyar protestántizmus
a
hozzá kötött várakozásokat s a maga elé tűzött nagy
feladatokat? Hitem szerint jó részben igen. Ezt az itt
vázlatosan felsorolt tények is megerősítik. Természetes,
hogy nem tökéletesen. Tökéletesek csak az Isten s az
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ő művei. De hozzátesszük, hogy e feladatok befejezhetetlenek, mert végetlenek, mint maga a tökéletesedés is az. Tehát folyton munkálni kell érdekökben. Itt
nem lehet megállás.
Valóban a protestántizmus, most
már kezet fogva minden magyarral s vele kezet fogva
minden magyar, ma is folyton munkál a nemzeti erő,
nemzeti szellem és nemzeti eszmény nagy épül etén,
mely éppen ezáltal lesz maga éppen oly örök, mint
örök az emberiség fejlődése s e fejlődésnek csak ezáltal válik szükséges
részévé, melyben minden elért
magasabb fejlődési fok csak alapja egy újabbnak, még
magasabbnak.
Vannak-e hát feladataink, mint magyar protestánsoknak ? En hiszem és vallom, hogy vannak. Hiszem,
amit Schleiermaoher mondott, hogy a reformáció még
folyton halad tovább. De sőt maga az idők fejleménye
egyenesen e haladás kényszere.
Hiszen éppen azt a
nacionálizmnst, mely a protestántizmus
egyik fő alapelve, újabban új támadások érik az internacionálizmus
s más újabb divatos elvek és jelszavak nevében. Ezek
nemzeti életünk gyökerére törnek, a nemzeti zászlót
akarják megingatni, sőt kidönteni. Ime, a védelem e
műve egyik nagy feladata.
Lehet még az is, hogya
protestántizmustól
még saját léte érdekében is nagy
erőfeszítéseket fog követelni az idők nagy folyama. De
ha erre nem kerül is sor, azonban márcsak önmagának minél nagyobb kifejtése, -tökéletesítése
örök cél.
Én hiszem, hogy minden téren, valamint a . múltban,
helyt fog állni a jövőben is, helyt fog állani úgy,
amint Arany János hangoztatja a nagy igét, helyt fog
állani "rendületlenül";
de mindig Istenbe vetett hittel
s hangoztatva a zsoltár szavait: "Te benned biz tunk
eleitől fogva Uram!"

Ferenczi Zoltán.

Kőnyőrg
(Hadifoglyok

és.'

istentiszteletén.)

Panaszra és nehéz beszédre
Sereglünk, Uram, szent színed elébe,
Kiket pallosod a pusztába vert ki,
Zsoltárod alig merjük énekelni.
Magas kerítés mi utunkat állja,
Mögötte törten lóg a lélek szárnya.
Sápadt a szívünk és sápadt az orcánk.
Reménység - harmat rég nem harmatoz ránk.
A napok nekünk csak búra szi:iletnek,.
Szavát se halljuk soha szeretetnek.
Szívtelen ég mint szemfedő borul ránk,
Fekszünk alatta, mint a saját. hullánk.
Kiáltó szavunk elnyeli a távol,_
Oly messze estünk Tőled és hazánktól.
S már azt se tudjuk, kiket bosszúd itt ért,
Magunkért sírjunk, vagy a mieinkért P
Kárpáti tájról Hiób hirek járnak,
Kárpáti tájon gond virraszt és bánat.
S mit búsult erőnk annyiszor kivédett,
Fekete lábon ott lesked a végzet.
Uram, ki minden bűnre tudsz kegyelmet,
Mi bünhődésünk
míkor elégled meg?
S ki számon tartasz minden fecakefészket,
.\ M:i hajlékunkat engednéd a vésznek?
1 A költőnek
megjelent kötetéből.
Szibériá.ban írta.

1919-ben .Rabsávban
(Utolsó versek)" cím alatt
E könyörgést a költő 1916-ban, Krasznojarszkban,
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Uram, szájunkat veri már a fertő S halljuk a hívást: hív a magyar erdő.
Halljuk a hívást bús éjszaka - hosszat S nem mehetünk, mert lábunk leólmoztad.
Mi pártoltunk el? vagy Te hagytál cserben?
Oh jelentsd magad, Kifürkészhetetlen.
Oh jelentsd magad, mint Noénak hajdan,
Olajághordó hófehér galambban.
Hogy hinni tudjuk, mint a megfeszített:
Mi keresztünket azért terhesíted
És sujtó karod oh csak azért büntet,
Hogy új életre támaszsz fel bennünket.
(1916.)

Gyóni Géza.

Sivatagban.
Ajkam kiserkedt néma, béna vágytól;
Nyelvem kiszáradt, mint a falevél;
S csak egyre nő, csak egyre nő a távol,
Mely elzár tőled áldott házfedél.
Karjaim, mint a lefagyott fagallyak
Csüngnek és meghalt bennök a remény,
Hogy újra termő hajnaluk hasadhat
S körülfonódnak egy nő termetén.
Szívem meg-megáll, mint a gyermek este,
. Ki eltévedt s a sötétben figyel,
Anyjához vágyik, -- s mely haza vezesse,
Égen és földön semmi, semmi jel.
(1916.)

Magyar asszony írja

...

. . Áldja meg az Isten a madara szárnyát,
Ki levelét hozta százezer muszkán át,
Százezer muszkán át, halál záporába,
Hogy mégis ide szállt
. Én édes uramnak szerelmes postája.
Áldja meg az Isten áldott hírhozóját,
Sebesen vihesse a válaszom hozzád;
Szombat este írom a kis asztal mellett.
Kicsi csemetéink,
Isten báránykái ágyukban pihenn ek.
· . . Mióta elmentél véreshadak útján,
Sűrű gond esője záporesan hullt rám.
Fehér özvegységnek nincsen vasárnapja,
De velünk az Isten
És rendben a jószág és rendben a pajta.
/

· . . Nagy tüzes csatából vitézek ha jönnek,
Hősi sebek láttán, nem hullatunk könnyet.
Sebitket bekötjuk fehér patyolattal,
Sebesült vitéznek
Minden magyar portán terítve az asztal.

· . . Mióta elmentél, hosszú őszre tél lett,
De minden úgy van itt, mintha ma jönnél meg;
Délben az asztalfő friss itallal vár rád,
Este meg, este meg
Fölvetve puhára patyolatos párnád.
Télben is rózsát hajt aküszöbünk
fája,
Én édes vitézem,hogyha
te lépsz rája;
Hogyha sebesülten, hogyha lerongyoltan,
Győztes szép katonám,
Osak tartsalak újra ölelő karomban.
I

adásaból.
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Kis ágyban mozdulnak a kicsi fiókák,
Kövér kis kezüket imára kulcsolják,
Rája az estében nagy fényesség támad Ahogy elsuttogják :
Jó Istenünk, védd meg az édesapánkat.
Téli fagyos vártán,
tudom, hogy megérzed;
Kicsi fiókáínk
fohászkodnak érted.
]féltő érzelemmel most borulok rájok:
En kicsi árváim,
Visszatér győztesen ali, édesapátok !

Gyóni Géza.

Levél a kálváriáról.'
Levelek jönnek ... (Csak én nem kapok.)
Levelek mennek. . . (Hát én minek írjak?)
Pár közömbös szó s a szegény rabok
Fáradt szemei fényesre kinyílnak.
Idegen nyelven (hogy fáradt vele!)
Sok szem őrizte bús halovány szó.
De ragyogó a rabok éjjele,
Ha benne repked ilyen papirzászló.
Az asszony üzen . . . A páljuk üzen . ' ..
Szomjan merednek a fakó papírra.
A párjuk sóhajt minden betűben,
Óh, egy ilyen perc hosszú bánat úja.
Lelkembe, mint a kút vizébe nézek:
Szinén irigység nem ver már hullámot.
Csak kapjanak mind levelet, szegények!
Hisz én már tőled úgyse, úgyse várok.

Gyóni Géza.
1

Rabságban.
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Gyóni Géza szelleméhez.
Testvér, kit ma szellemcsókra
várunk,
Kit dús rónánk szült deli magyarnak
8 Pozsony) Sopron, két ősi végvárunk
Jegyzett el a zengő magyar dalnak,
Ki indultál hivők szomjú nyáját
Vezetni szép híves patakokra
~ kinek a Sors csendben indult gályád
Eletharcok bősz sodrába dobta ..
Ki élők közt bokrétasan keltél
Hadba, mikor a hívó szó zengett
8 bajtársidba lelket énekeltél
Lengyel mezőn, tábortüzek mellett,
Kifelé egy nemzet tapsa dörgött,
Ki ittad a dicsőség borát
8_ kinek tört dalodba rablánc csörgött
. 8 meglaktad a gyehermák
torát ...
Míg szellemed fénye ködbe veszve
Zengő szíved s lantod megszakadt ...
'I'estvér, oh mit álmodtál ott messze
8zibéria jéghantja alatt?
Hősi harcok, kíngyötrelmek árát,
Álmoritad a végső diadalt:
... Ádriáig verdesi a Kárpát
Ujjongva a győzedelmi dalt!
Lantosok pengetnek hősi lantot,
A tornyokban zúgnak aharangok,
Zeng az oltár .. Menny magasiba
Zsong a Zsoltár ... szárnyal az ima
Mámor reszket völgyön-halmon át
Örömkönnytől harmatos virággal
Jönnek anyák, hitvesek, arák, Piros .arccal, zöldelő eaerázgal
Mikor világcsodás harc után

.
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Bevonulnak szívünk kapuján:
Testvérid, a magyar katonák,
Diadalmas honvéd katonák.
Így álmodtál dalos magyar testvér,
Ott zord messze, ott rémes alant.
S holtodban is élő hittellestél
A percre: ha megmozdul a hant
S magyar szívek zarándok szerelme
Jégsírodból kiemel ölelve. . .
.
És visszatérsz könny- s virágesőben
S boldog nép, szabad hazád fogad.
S az akácfás gyóni temetőben
Folytatod szent, magyar álmodat:
Vérvirágos, dalíás időről,
Véren váltott szép magyar jövőről ...
"Öreg pásztor" atyád szíve ottan
Haló porából is fölrian,
Szellem órán hozzád átát dobban :
"Büszke vagyok rád, mártir fiam!"
Így álmodtál távol sirlakodba
Hamvadban is hősszívű magyar .
. . . S Jégország rabbilincse tart fogva,
.Hívó szónk süket pusztába hal.
Szuronyerdő s drótsövény meredne
Ránk is, ha sírod felé indulunk.
Mink is rahbilincsen . . . nincs semerre,
Csak ég felé, szabad már utunk ...
Testvér, onnan szellemcsókra várunk!
Jövel s nézd a zord valót velünk:
Nézd, mivé lett álmod s a mi álmunk,
Nézd, mivé lett árva nemzetünk!
Nézz dél felé és nézz napkeletre,
Nézz északra és nézz nyugot felé,
Nézz lelkünkbe ... , és vidd az egekbe
Amit látsz, - az Ur színe elé!

.!
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Vidd nemzeted gyászát, vérét, könnyét,
Vidd hét tőrrel általvert szívét.
S kérd: nyissa a nagy szám adás könyvét,
Gazt ki büntet, hűt, igazt ki véd ?
És mi hiszünk s hittel várunk vissza,
Hogy elhozd a végítéletet.
Hiszszük, megdől a hazngságszikla,
Gonosz kéz, mit fölénk görgetett!
Megnyílnak a sírok közel, távol,
Himnuszt harsog Verecke, Uzsok.
Magyar ajkak husvéti dalátél
Zeng észak, dél, kelet és nyugot.
Hősi vérnek szent váltsága lesz még,
Fény övezi GolgotánkJreresztjét,
Kalászt hajt a Kálváría-út.
S kik érte vért, éltet áldozátok :
Nevetekre régi szép hazátok
Fon glóriás örök koszorút!
Hősi vérnek szent váltsága lesz még:
Jégsírodból Tc is hazajössz még'
Diadallal, könny- s virágesőben ...
S boldog nép, szabad hazád fogad.
S az akácos gyóni temetőben
Álmodod szent magyar álmodat.
. Fájdalmas gyász könnyet ont sírodra,
Virágot szór büszke kegyelet.
S honszerelem tüzes csipkebokra
Ég örökké hamvaid felett!
Lampérth

Géza:'

1 Először
előadatott a pozsonyi theol. akad. Székács- kör Gyóniemlékünnepén Budapesten, 1\)21 jún. 14-én. Az ünnepi beszédet Rákosi
Jenő mondotta.

IRODALOM.
Az Ösvény irodalom rovata mindig inkább tanácsadó,
tájékoztató, jó barát akart lenni a könyvvásárok
és kiadványok
útvesztőiben, semmint kritika, amelynek tisztét a tudományos
folyóiratoknak engedte áto Jó könyveket ajánlottunk gondos
átnézés után olvasóinknak.
egyúttal óvtuk a jó könyv álarcában otthonunkba tolakodó, szemérmetlenül kínálkozó mételytöl. E feladatot százszorosan érezzük ma, a lezajlott válságok
után, amelyek nek dulását
a lelkiismeretlen írói termékek
szőrnyü lelki dúlása előzte meg. IIa több gondot fordítottunk
volna a közönség lelki táplálására, ha több serénységgel
iparkodunk a veszélyes, lélekrontó iratok tartalmának ellensúlyozására, talán elkerül bennünket vagy szelídebb formában
dől reánk a nemzeti szerencsétlenség.
Most újra kezdjük a munkát, a jó könyvek ajánlását, a
rosszaktól való óvást. A könyvek a lélek legjobb barátai,
ha igazán jó könyvek és ne csak lakásunkat díszítsük velök,
hanem lelkünket is tartalmukkal. Mi tehát újra ajánlani fogunk jó könyveket, vallásos és tudományos tartalmuakat, szépirodalmat, eredetit, fordítást, vegyest, de csak olyat, amitől a
lélek gazdagodúst remélhet. Nem csupán a Luther-Társaság
kiadványait, hanem más kiadók könyveit is; de hadat izenűnk
azon elvnélküli.
divathajszoló
munkáknak, bármily névvel
ostromoljanak bennünket, amelyek egyedüli célja az érvényesülés, közismertség
s e végett szerzöjük oly nyugodtan cserélgeti világnézetet
és gondolat járását, ahogy a világrlak változtatják öltözetőket mindig divatosabbra, akiknek lelkökhöz
forrott meggyözödésök,
írói hitvallásuk
nincsen ; - egyetlen
értékük, hogyadivathősök
második rajvonalában haladnak.
(Az első rajvonal itt is kookázatos volna.)

I
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Minden ismertetett kó'nyvet meg lehet ezeresni a LutherTársaság kó'nyvkereskedésében (Budapest, VIlI, Szentkirályiutca 51!a), ugyanoly feltételek melleti. mint bárhol másutt,
sőt saját kiadványainkat a Luther-Tánaság
tagjai olcsóbban,
kedvezmény melleii szereeheiik. meg.
*

A Cseh-huszita

mozgalmak és uralom
Magyarországon.

története

Írta Tóth Szabó Pál. A Magyar 'I'ud. Akadémia kiadása.
Ára 76 K.
A Magyar Tndományos Akadémia e munka kiadásával
ismét gyarapította a magyar tudományos műveltség' szelgálatában szerzett érdemeit. Oly könyvet tett közzé, a viszonyokhoz képest olcsó áron, ami tudományos gazdagodást jelent,
amit formájánál fogva örömest olvashat bárki, s amit éppen
terjedelme miatt magánvállalat
nem adott volna ki. A köuyv
igazán szép külsöre is, (a Hornyánszky-cég
sajtómiihelyéből való),
tartalmi tekintetben pedig hálával tartozunk a szerzöuek a tárgy
első kirnerítö feldolgozásáért (350 lap) s az okleveles toldalékért. mely széles körű forrásnyomozás döntő erejű bizonysága.
Tóth Szabó széles alapra épiti könyvét ; teljes joggal,
mert a huszitizmus világtörténelmi jelenség, van benne valláserkölcsi elem, a keresztyén egyház megújhodására való törekvés; van benne társadalmi, socialis elem, talán első nagyobbarányú kísérlet a középkori rend átalakítására, és van benne
politikai elem: a cseh-ném et ellentét, - a cseh nép felszabadításának kísérlete a német uralom alól. Nálunk a nemzeti egységre majdnem végzetessé válik akkor, amidőn Giskra János,
Erzsébet özvegy királyné meghívására a felvidéket megszállta.
s éket ütött a magyarság testébe. A cseh megszállás körülményei,
módjai nagyban hasonlíranak
a mostanihoz ; a politikai cél
mellett a megszállt terület kifosztására, teljes gazda sági kiaknázására, rabszolgasorba döntésére törekesznek, ami
-mi
korunk cseh politikáját is jellemzi. A bevezetés Husz JáÍlOS
mozgalmával, elözményeivel,
okaival és lezajlásával foglalkozik.

a
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Ez az egyetemes történelmi rész az első 54 lapot foglalja el ;
nem hosszabb, mint amennyi a fökérdés
tárgyalásának
megérteséhez szükséges. A cseh egyházi viszonyok romlottságát
leplezetlenül feltárja. A mű derék része hét szakaszra oszlík.
Az első Zsigmond és Albert korát tárgyalja, amikor a csehek
betörésekkel nyugtalanítják a szomszédos felvidéket s a magyar
királyi csapatok is be-behatolnak a cseh területre. A cseh
megszállás oly nyomasztó volt, hogy Nagy-Szombat lakosai
kivándoroltak,
házait pusztán hagyták s szi nte újra kellett
telepíteni. E fosztogató, rabló hadjáratnak lehet tulajdonítani,
hogy a felvidéki tótságban a huszitizmus vallási eszmei aligalig vertek gyökeret, mert a csehek gyűlölete útját. állta. A
vallási eszmék oly területeken
találtak hívőkre, ahol a cseh
zsebrák ismeretlen volt s így kiváltképen
a délvidéken, általában magyarlakta
megyékben.
A pozsonyi husziták sem
tótok, hanem németek voltak. Zsigmond a déli végvidékre küldött inquisitort ellenök s nem csupán vallási eretnekség miatt,
hanem azért, mert magyar földön a k ornmunista táborirák
felfogása hódított. Huszita barátok voltak az első magyar
bibliafordítók
s így a magyar irodalmi nyel v megteremtése
részben az ő érdernök.
A második rész a csehek uralmát tárgvalja ; Giskra meghívását, diplomata ügyeskedéseit, gazdasági fortélyait, amelyekkel hatalmát Mátyás koráig fenntartotta. Uralmának valódi
alapja nem a cseh nemzeti erényekben rejlett, hanem abban,
hogy a magyar olygarchía teljesen leigázta a nemzet egyetemes érdekeit, amelyeknek egyedül II Hunyadi-ház és II köréje csoportosult köznemesség és jobbágyság szolgált. Giskra
közönséges martalóc lélek volt, aki meggyőződés nélkül bármely hatalomnak szolgált pénzért. Vezérei, tanácsadói csehek
voltak, de seregében találkozott rninden nemzetbeli, (magyar
is akadt), ahi II rablást és zsarolást elfogadta élethitvallásuI.
Giskra hódítása a felvidéken életkérdés volt seregére nézve,
mert az elpusztított cseh földön nem tudtak munka nélkül
megélni. A jó életre, zsarolásra, a kifáradt magyar országában bő alkalom nyilt. Perényi Jánost 24000 arany. váltságdíjért bocsátotta szabadon; mivel Perényi nem tudta lefizetni,
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elzálogosította abauji uradalmát.
Giskra ritka ösztönnel megérzi, hogy az emelkedő Hunyadi-ház fogja a magyarság erejét
egyesíteni, azért ellene tör s az áskálódó, hazájukat többször
áruba bocsátó föurakkal szövetkezik, akik sértett hiúságból
nemzetök egységét, becsületét veszélyeztetik. A magyar főurak
a cseh martalócnak versengve kínálják leányaikat feleségül,"
csakhogy a politikai frigy szálait a rokonsággal szorosabbra
fűzzék. Habsburg László volt a szövetség cégére, Giskra, a
nemzetérdek ellen lázadó magyar urak, szlovén Cilliek, szerb
Brankovicsok a magyar nemzeti királyságot bekerítő határlánc
szemei. Nem tárgyal hatjuk hosszan e harc változásait; - de
elképzelhetjük
Hunyadi nehéz helyzetét, az önzés könyörtelen
hadseregének támadásai közepett, Uralmukat voltaképen Mátyás törte meg, aki hosszas ziláltság után végre, mégis egyesíteni tudta a magyarságot, fölébresztette életakaratát s a cseh
rablókat részint kiirtotta, részint seregébe sorozta katonáknak.
.A polgári életbe nem térhettek vissza, - felhasználta őket
határvédelemre s a rend fenntartására. Giskra 1462-ben hódolt
meg Mátyásnak.
A cseh garázdálkodás azonban végleg csak
Kosztolán megvételévei 1467-ben szünt meg 27 éves változó
sikerű harc után.
A könyvnek egyik legszebb fejezete a cseh uralom hatásának rajza. Meglepő concret adatokkal bizonyítja a vallási
emelkedettségért s erkölcsi tisztaságért kűzdö cseh husziták
feneketlen romlottságát, fajtalankodásaik, kicsapongásaik, oklevélhamisításaik özönét; rablás, gyujtogatás, rombolás jelölte
útjukat. Mátyás mindenfajta kíváltsággal
ruházta fel a kipusztított helyeket és városokat, hogy új élet zsendüljön fal aik
között. Óriási drágaság jelentkezett uralmuk miatt, mert maguk
nem dolgoztak, de a föld gyümölcsét elszedték, néhol a parasztot kiirtották. A cseh történetírók maguk elismerik (p. o.
Koula, Kriáko), hogy sem nyelvi, sem néprajzi hatásuk nyomát
nem lelni a felvidéken. Ökleveleik nyelve: 90% latin, 8-9%'
ném et, 1-2J/" cseh. Jelentőségük jellemzésére a magyar közbeszédben ismeretes sáskajárás szót használhatjuk,
mint leg1

Első felesége a Rozgonyi, második a Guthi Országh-osalád

sarja.
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Jöttek, mint a hernyók a zöld levelekre, - s eltüntek, mikor több zöld levél nem akadt s tovább nem vándorolhattak. Nagy területet, körülbelől
a mainak legfelelőt
tartottak megszállva (p. o. Sárospatak is ar, övék volt, az
egész Abáuj, a Sajó völgye, a torkolatig), de uralmuk végre
is megszünt, mert nem volt benne - sem igazi vallási, sem igazi
kulturális, sem igazi erkölcsi tartalom. A cseh faj csak rövid,
sainte lélekzetvételnyi időre képes valamely eszmei cél szolgálatába szegődni, mint p. o. Ottokár, Husz János és a harmincéves háború idején; csakhamar úrrá lesz fölötte ismét
a nyers egyéni önzés, amelyért minden eszményt habozás és
lelkiismeretfurdalás nélkül elárul. Nagyobb képmutatás nem
képzelhető, mint mikor e zsebrák nép az idealis lelkű Husz
Jánost, mint apostolát és nemzeti hősét ünnepli, akinek lelkétől távolabb áll, mint a föld röge az égnek csillagaitóI. A
cseh mindig olyankor tünt fel és mutatkozott erősnek, mikor a
körülötte levő államok szerkezete, rendje bomlófélben volt s
a nagy vérvesztéstől kifáradt népek nem bírtak támadásával
szemben kellő erélyt kifejteni. Mihelyt öntudatra ébredtek és
a pihenés erejöket visszaadta, a cseh hatalom elolvadt, mert
vállalataikból hiányzott a belső erő, az isteni küldetés tudata.
Nagyon jellemző az érdemes szerzönek
egy vallomása.
A tárgy maga, de a pályázat is kötelességévé
tette akiadott
cseh források áttanulmányozását. A legutolsó és legtökéletesebb, pontos Zibrt-féle 1905-bel1 megjelent cseh történet
bibliographia
anyaga azenban háromnegyedrészben
magyar
munka ; a cseh és tót nyeívű munkák majdnem kizárólag
e
nUlgyar munkákra és forráskutatásra támaszkodnak. A cseh
nép a huszitizmus idején, mintegy 30-40
évre tudott világtörténelmi jelentőségre vergődni (a többi része történetökuek
csak helyi érdekű, kicsinyes torzsalkodás) és ennek az egyetlen jelentős történelmi korszakuknak feltárását sem tudták elvégezni magyar historikusok munkája nélkül. Az a nép, mely
olyan jellemeket termett, mint Giskra, aki pénzert saját hazája ellen is harcolt, ha fizető gazdái kivánták, jóval gyakorlatibb, semhogy el tudna mélyedni történelml nyomozásba,
mely mégis odaadó, önzetlen munkát követel.

találóbbat.

Ösvény. 1922.
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Tóth-Szabó
munkáját
nagy tudományos nyereségnek
tartjuk, amelyet minden lelkészi, iskolai könyvtárban, de más
érdeklődök asztalán is ott szeretnénk látni.
(K.)

Középkori Magyar Verseink.
A Régi Magyar Költök Tarának első kötete, amely
ezelőtt 40 esztendővel Szilády Áron szerkesztésében látott
napvilágot, az idén Horváth Cyrill gondos szerkesztésében
s tökéletesen új átdolgozásában jelent meg újra s a Magyar
Tud. Akadémia irodalomtörténeti
bizottsága tétette közzé.
E kötet Szilády Áron kiadásáról
annyiban tér el, hogy a
szövegeket nem átírva, a mai írásmód szerint, hanem az
er~deti írás módján közli, amelyet helyenleint a régi codexek
egyes részleteinek hasonmásaival
igazol. Mivel a gyűjtés
40 év óta sem szünetelt és több új nyelvemlék került
időközben napfényre, e kötet tartalma részben bővebb, részben szűkebb a réginél. Belekerültek
az újonnan fölfedezett
emlékek, de kímaradt néhány ének, aminek későbbi származását a tudományos nyomozás ki derítette ; a történelmi jegyzetek is sok tekintetben változtak, hisz éppen az Irodalomtörténeti Közlernények,
amelyek több mint két évtizede Szilády
szerkesztésében jelennek meg, sok új adatot és megállapítást
tartalmaznak. A könyv szigorúan szakszerű tudományos mű,
amelyet teljes értéke szerint csupán szakemberek, irodalomtanárok
méltányolhatnak.
Nagyszorgalmú anyag- és adathyűjtés, a különbözö följegyzések gondos egybevetése jellemzi,
ga bár minden megállapítása és következtetése nem hat reánk
megcáfolhatatlan döntő erővel. Ez kiváltképen
A keresztyénségben igaz vallás a hitben kezdetű ének szövegének magyarázatán látszik, ahol azt igyekszik velünk elhitetni, hogy a
Cantus Catholici 1651-iki kiadásában közölt szöveg az eredeti
és a Váradi Énekeskönyv
Szegedi Gergely, Húszár Gál,
Bornemisza XVI. századbeli szövegei protestáns átdolgozások,
vagyis hogy ez érdekes költői emlék a katholikus szellem
szülőttje. Hogy tételét igazolhassa, attól sem riad vissza, hogy
az apostoli hitvallásnak, mely a Ill. század végén kétségtele-
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nül megvolt, egyes kifejezéseit Pázmány Kalauzának felfogása
szerint magyarázza, holott a XVII. század katholikus hite nem
azonos a kereszténység Ill. századi hitnézeteivel. A lutheri
és kálvini reformáció egyháza egyaránt elfogadta az Apostolicurnot hitvallásul, nyilván azért, mert a "communio sanctorum" nem jelentett szemökben mást, mint a szentek egy.ségét, egyesülését, gyülekezetét, és semmi esetre sem azt,
amit Pázrnány
pártszempontból belemagyaráz. A szentek egyessége nem egyéb, mint az igazi keresztyének, az igazi krísztustanítványok
egyesülése, vagyis az eszményi keresztyén
egyház (ecclesia invisibilis), Isten országa. Az érdem szó a
régi nyelvben értéket is jelent, - a mai népnyelvben is megvan még a szónak ez az árnyalata, - s akkor az "ott megfizet mindennek, ki mint érdemlette," egyáltalán nem látszik
protestánsellenesnek,
amint Horvát Cyrill véli. Lehettek különböző változatai az éneknek, de semmikép sem tartjuk valószinűuek, hogy ez esetben protestánsok dolgozták volna át a
katholikus szöveget és nem megfordítva, mikor az első katholikus közlés nyolcvan évvel későbbi az első protestáns közlésnél. Az egész ének semmikép sem illik bele a középkorba,
hanem a XVI. század dereka tájára, ahová Szilády Áron helyezte. Minden esetre találunk módot arra, hogya
könyv
megállapításait átvizsgáljuk, mert hiszen a leggondosabb munka
mellett is megeshetnek tévedések. Úgy látszik, Horváth Cyri
nem tudott behatolni a protestáns hitfelfogás lelke mélyéig és
beérte szavak, mondatok egybevetésévei, mely gyakran megcsalhat. - Mint legrégibb költői emlékeink gyűjteménye, a
hozzájuk fűződő adatok gazdag tárháza, e könyv a legnagyobb
figyelmet érdemli meg nem csupán a szaktudósok,
hanem a
művelt közönség részéről is. Az 531 lapra terjedő, a jelen
viszonyokhoz képest szépen kiállított kötetnek ára fűzve 160
korona.
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Gyóni Géza kötetei.
(Rabságban. 1919. Lengyel mezőkön. A przemysli versek
hazai kiadása. 1921, Athenaeum.)
Nagy idők rendszerint megtermik énekeseiket, költőiket, akik a nemzedék lelki világát híven és tisztán kifejezik.
Mennél mélyebb barázdát szánt a kor lelkén valamely tÖl'té-.
nelmi vihar, annál erősebb a költöi visszhang, mely néha évgyürükön át tart, míg az érzelmi hullámzás végkép el nem
ült. A világháború legértékesebb
magyar termése az irodalomban Gyóni Géza volt, az egykori pozsonyi theologus, aki
a przemysli harcok idején - mint Rákosi Jenő találóan
mondta róla, - isteni kinyilatkoztatásban
részesült s a védőseregnek prófétájává, Tyrtaeusává,
Petöfijévé lett. Előbb másfelé kereste irányát, - "az ítélet nagy miséje" ráeszméltette
magyarságára
és megtanította
arra, hogy a költöt igazi hivatása otthona, nemzete körében várja: az ősi oltártüzes élesztgetése, nagy eszmények plántálgatása
hivő, fogékony keblekbe. E megvilágcsodás
emlékeztet arra a nagy darnascusi
jelenetre, amikor Sault Pálla avatta az Úr meghívása. Azóta
megjelent kötetei mind igazoltak Rákosi Jenő híradását : az
Isten uj költőt küldött népe vigasztalására. Gyóni Géza a magyar parókhia dicsősége, onnan hozta lelke sugárzását. Nem
hiába rajzolta eszményi színekkel parókhiáink
csendes életét,
boldogságát és tiszta tragédiait Baksay Sándor. A protestáns
parókhia a nemzeti érzés, li nagy eszmék, az erkölcsi erő
örök, kiapadhatatlan
erkölcsi tökéjét
jelenti a magyarság
számára .
. Két új kötetről adunk ismét számot olvasóinknak.
Még
1919-ben, nyomban a gyászos proletáruralomból való felocsudás
első heteiben jelent meg a Rabságban című kötet, mely a költönek szibériai fogságban írt verseit tartalmazza (1915-1917),
amelyet a fogságból megszabadult rabtársai hoztak haza halála után. A versek a következö csoportokba vannak osztva:
Rab vackokon (20), Zsoltárok a sivatagban (6), Akik velem
jöttek (9), Jézus (mai legenda), Levelek a kálváriaról
1-17
levél. Sötét hatalmak kezében (18), Függelék; angol dolgok,

ötödik
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(7 fordítás Wilde, Longfellow és Moore költeményeiből).
E
kötet is tükre izmos tehetségének;
teljes pompájában érvényesül nyelvének ereje, érzéseinek mélysége. Líraja ebben a
kötetében
legszélesebb körű ; haza szeretet, béke, család, szabadságvágy, nemzete jövőjében való hit, az újvilág álma képezi tárgyát verseinek. A puszta és a rabság nem őrölte meg
lelke erejét, csak Mihály testvére halála. Az ő gyászolásának
megható visszhangjával végződik a kötet derék része. Amint
a Lengyel mezökön cimű kötete a világháború vad és szilaj
harcain ak hangulatát és benyomásait utólérhetetlen erővel és
művészettel
festi, - e kötet viszont a hadi fogoly lelki világának hű tükre s e nemben irodalmunkban
páratlanul áll.
E lelkiállapot egyik szép terméke a könyörgés,
amelyetmutatóul közlünk. Minden hírhullárn, mely kerítés'éig elhat, visszhangot ver lelkében és nyomot hagy líraján. A Lengyel mezőkön c. kötetröl, amelynek immár ötödik kiadását látjuk előttünk, nincs külön moudanivalónk
ez alkalommal. Gondunk
lesz rá, hogyalkalolll
adtán Gyóni költészetét
és fejlödését
hivatott toll az Ösvényben is méltassa, A két kötet egymás
mellé helyezve mintha igazolná a sírvers tartalmár, amelylyel
sorsát, költészetét
találóan jellemezte:
V éres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.

Gyóni Géza egy evang. papi lakból illdult el útjára s
annak fedelére hozta vissza koszorúit. De vajjon hány papilakban találjuk meg köteteit ? Első kötetéböl közel harmincezer kelt el, vajjon mennyi esik ebből evang. családokra?
Egykori theologus társai közül hányan ápolják emlékét ? Igazán megható a száműzött pozsonyi akadémia Székácskörének
kegyelete. 1921 jún. 14-én szép ünnepet rendezett emlékére
az irodalmi körök részvételével. Rákosi Jenő mondotta az emlékezést, Lampérth Géza írt lelkétöl-Ielkezett
ódát, Grill Lola
művésznö
előadása bájával és fenségévei tolmácsolta Gyóni
szellemet. Árokháthy Béla, Gyóni verseinek megzenésítöje
vezette a theolognsok énekkarát,
mely új Gyóni- dalokat mutatott be. E csonka hazának határszélei,
Csaba, Pozsony, Snp-
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ron, Szabadká mind Gyóni nevét hirdetik s hazánk egy-egy
nyilt sebére mutatnak. A derék ifjúság, mely a háború terheiből is kivette részét, e Gyóni-ünnepet évről évre megismétli, hogy hazaszeretetén,
hűségén tettekre lelkesüljön s a
vértanu költő emléke felett virraszszon. Óhajt juk, hogy minden
hű magyar fedél alatt otthont találjanak énekei, hisz a mienk
volt ő egészen s a nagy szenvedések idején theologus korának emlékei ringatják el-el lelkét.

Az Akadémia folyóiratai.
A Magyar Tud; Akadémia tudományos munkássága az
idők mostohasága dacára sem szüuetelt. Nem csupán önálló
nagyobb köteteket köszönhetünk' e munkásságnak,
hanem
folyóiratai is rendre megjelennek,
igaz, néha több évi füzeteket összefoglaló kötetek alakjában. A folyóirat hivatása az,
hogy akar ütőerén tartsa kezét s a tudományos munka minden kísérletét,
vívmányát szemmel tartsa. A Tiiriéneti Szemle
a világtörténelem magyar folyóirata s Angyal Dávid egyetemi
tanár szerkeszti. Tizedik évfolyama jelent meg egy 190 lapos kötetben; sajnáljuk, bár megértjük, hogyacímlapot
a
boríték pótolja. A kötet ára 90 kor, A füzet tartaimából kiemeljük dr. Hornyánszky Gyulának az akadémiaban
is bemutatott tanulmányát:
Kis és nagyterületü állam, amelyben a hellén nép történetéből vett példákkal igazolja, hogy
kis állam is magasfokú kulturát teremthet, ha eredetiséget
megőrzi és kifejleszti, sőt az ily kis állam eredeti kulturája
történelmi szempontból értékesebb lehet a nagyterű kulturánál, mely mindig az ily sajátos művelödés
kincseivel gazdagodik. Értékes tanulmány Madzsar Imréé, mely Szent István
törvényeit a korabeli bajor törvényekkel hasonlítja egybe.
Rendkívül érdekes Kropf Lajos közleménye, amelyben a British Múzeum egy kézirata alapján Clementis Sámuel 1715-iki
utazását ismerteti hazánkban.
A kéziratban gyér adatokat találunk a dunántúli protestánsok akkori életéről. Kisebb közlemények, nekrologok egészítik ki a kötet tartalmát. Az Irodalomtörténeti Kö'zleményeket Császár Elemér szerkeszti Szi-
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lády Áron közreműködésével. A most megjelent kötet három
évfolyamot foglal magában (1919-21).
A szép kiállítású kötet terjedelme 296 lap. Ára 90 kor. Az önálló tanulmányok
közül említendő Zsigmond Ferencé: Jókai uralomra jutása
irodalmunkban, mely gondos tanulmányozás útján felsorolja
Jókai hatásának eszközeit: a hazafias és érzelmes romantikát,
a csodás termékenységet,
képzelete határtalan gazdagságát,
előadása ragyogó szín pompáját, elragadó humorát. Jókai regényeinek élére, mint két leghatalmasabb teremtményét, a Magyar Nábobot és Kárpáthy Zoltánt helyezi. A tanulmányban
találó összehasonlításokat találunk Jósikával,
Dickeussel, Victor Hugóval, Dumasval. Jókai támadóival szemben igazságot
szolgáltat
a költönek,
bár fogyatkozásait
nem takargatja.
A jövő, azt hiszszük, a mesemondó Jókainak ad igazat, mert
míg ifjúság lesz, Jókai mindig családi olvasmány marad és
iskolai kötelezésre
nem szorul. Szintoly érdekes a Gyulai Pál
novelláiról szóló kisebb dolgozat (Galamb Sándortól), amely
Gyulai novellaíro művészetének
titkaiba vezet bennünket. Meglátta s megértette Gyulai gondos novellaszerkesztöi
mivoltát; minden mondatnak, apró vonásnak megvan a maga jelentősége; egyetlen szót nem ír le cél nélkül, de ép e gondos szerkesztés, tartózkodó, éltompító Írói mód megfosztja
elevenségétől, az élet pezsgésétől elbeszéléseit. Még két önálló dolgozat van a kötetben, amelyek inkább átmenetül szolgálnak az Adattár felé, amely leveleket, zsengéket, felvilágosító adatokat közöl egyes irókról vagy felderítetlen problémákról. Végül könyvismertetések,
s irodalomtörténeti reperteórium következnek. Megemlítjük, hogy az irodalomtörténeti
nyomozásnak még egy folyóirata van, amelyet az irodalomtörténeti társaság ad ki: Az Irodalcmiiirténet.

Az én tűzhelyern az én boldogságom.
Írta: Pröhle Henrik, pozsonyi lelkész. Pozsonyban," a
Wigand K. F. cég kiadása. Ára 35 korona. A könyv voltaképen
a családi tűzhely boldogságának dicsőítése, de egyúttal okos,
bölcs útmutatást is találunk benne, hogy kell voltaképen a családi
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tűzhelyet boldogság forrásává tenni. A mai idókben,amikor a
osaládi élet minden fokon lehanyatlott és minden ember önmagát
tekinti célnak, amikor a közéletet is az önzők és élősdíek Siserahada lepi el, a család, mint a közélet
nevelőiskolaja is fontos tényező. A nemzet újjáépítését a család újjáépítésén kell
kezdeni. A történelem bizonyítja, hogy a család a nemzetek
igazi erőtartaléka ; újjászületés csakis a családi erények felújulásától várható. Pröhle könyve egyszerű, igénytelen, csinos külsőben jelent meg, de ez igénytelenség értékes gondolatokat, meleg szívet rejt. Nem az elméletek fölhigítása vagy
szolgai átöntese e könyv, hanem egyéni tapasztalatoknak
valódi keresztyén gondolkodáson
átszűrt, vonzó formájú előadása. A fejezetek címei: 1. Ahová te mégy, oda megyek.
II. Az otthon. lll. Család és nevelés. IV. A ház rendje. V.
A ház örömei. VI. A ház keresztje. VII. Mindhalálig. Azt
hiszszük, semmit sem hagyott említetlenül, aminek a családi
életben hivatása vagy szerepe van. Egyetlen fejezetet sem
tudnánk külön kiemelni, - az egészet kell elolvasni. A szerző,
mint elismert, páratlanul álló vallástanító,
aki egyéniségével
magával tudja ragadni tanítványait, kiváltkép
hivatva van
arra, hogy a nevelésről könyvet írjon; nem szürke elméletek
vásznat szőni tovább, hanem az élet tanítását csevegő, társalgó, de mégis kornoly modorban plántálgatni a lelkekbe.
Előadása természetes, úgy hogy szórakoztató
olvasmánynak is
beillik. Örömmel jelentjük e könyv megjelenését és óhajt juk
hasonló termékekben a folytatást.

Egyházi sajtónk.
Kötelességünknek
tartjuk, hogy e helyütt számot adjunk
egyházi sajtónk lassú ébredéséröl.
Régente szinte duskálkodtunk
is a lapokban, ma a megfogyott olvasóközönség mellett a mai
lapokkal is be kell érnünk. A következö lapokról van tudomásunk :
1. Harangszó (XIII. évfolyam), amelyet még Kapi Béla
alapított körrnendi lelkész korában, Szerkesztik : Czipott Géza
(felelős szerk.), Szalay Mihály, Németh Károly. Kiadóhivatal:
Szent-Gotthárd, (Vas m.). Megjelenik hetenként; a Luther-Szövetség kiadása. Ára 120 kor.
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2. Evangelikusok Lapja, amely dr. Raffay Sándor, Budapesti Evangelikuso7c Lapjá-nak
folytatása, VIlI. évfolyam.
Szerkesztik: Kirchner Rezső püspöki titkár és dr. Scholtz
Oszkár. Megjelenik hetenként. Kiadja az Orsz. Evang. Szövetség. Kiadóhivatal: Budapest, VIlI., Szentkirályi-utca 51. sz.
Ára 160 korona.
3. Vándorút. IV. évfolyam. Szerkeszti Szántó Róbert. Ez a
délvidéki magyar evangélikusok közlönye, egyházi és egyháztársadalmi, közrnűvelödési
folyóirat ; eleven, tartalmas, valósággal a szellemi lélekzetvétel eszköze. Méltó mindnyájunk támogatására; a szerkesztő első sorban szellemi támogatást kér.
Felhívjuk íróinkat, hogy e kis lapot támogassák közleményeikkel, hogy hivatását minél tökéletesebben szolgálhassa, Havone
ként egyszer jelenik meg. Kiadóhivatal és szerkesztöség :
.Szabadka (Subotica) evang. lelkészi hivatal. Évi ára 60 korona (15 dinár),
4. A Bácskában jelenik meg egy németnyelvü
folyó irat
is Jahn Jakab, kiskéri lelkész szerkesztésében.
Valamint, úgy
.tudjuk, él és virul a Glaubensbote a Szepességeu,
Holkó Mihály sztrázsai lelkész szerkesztésében.
Nincs tudomásunk arról, él-e még az Evang. Glocken, melyet legutóbb Beyer
Teofil esperes szerkesztett Felsö-Lövön.
Egyéb evang. lapokról nincs tudomásunk. A református egyházi sajtó jóval gazdagabb, bár szintén mögötte marad a mult évtized termésének.
Mihelyt szerét tehetjük, azok jegyzekét is közölni fogjuk.
Az emIített lapokra ft, Luther-Társaság könyvkereskedésében is elő lehet fizetni, valamint meg lehet rendelni az ismertetett könyveket (Budapest, Szentkirályí-utca 511a).

Végvári versek.
Örömmel jelentjük olvasóinknak, hogy a napokban jelentek meg igazán csinos kiadásban Végvári nak eddig írt versei
egy kötetbe gyüjtve, amely nemzetünk golgotai útjának legjellemzőbb költői termése. Amíg következő számunkban részletesebben szólhatunk róla, melegen ajánljuk közönségünknek.

SZEMLE.
Bethlen Gábor emlékünnepe.
Az 1922. esztendő ismét történelmi fordulót jelent számunkra: a nikolsburgi béke és vele együtt Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem emlékének felújítását. Luther-Társaságunk
külön füzettel áldozik a nagy feje,delem emlékének az 1922.
évi kiadványok között, - de e helyen is kötelességünknek
tartjuk, hogy utaljunk a fontos eseményre. A nikolsburgi
béke, mint megerősítése az 1607. és 1608. évi koronázás
elötti törvénycikkeknek, jelentős mozzanat a magyar protestantismus történelmi útján. Bethlen Gábor fejedelem pedig
legtökéletesebb kifejezője a XVII. századi protestáns törekvéseknek. Barázdahasító és útmutató szellem; a nehéz viszonyok közt, amelyek terveinek annyiszor szárnyukat szegték,
világtörténelmi alakká tudott válni; vallását, magyar fáját
megóvta a nagy világválságban az elmerüléstöl,
nyomtalan
elenyészéstől. Egy leorabeli nép-ének a magyar nemzet és
keresztyénség Gedeonának nevezi.
Sajnos, szornorú közállapotaink miatt, amikor főgondunk
a romok eltakarítása, az oltárok helyreállitása,
nem tudjuk e
fontos fordulót méltóképen
ünnepelni. 1906-ban, Bocskay
István és a bécsi béke emlékévében.
a püspöki kar közös
pásztorlevélben hívta fel ünneplésre agyülekezeteket
és iskolákat; alapítványt gyüjtöttünk s igyekeztünk maradandó emléket állítani felbuzdulásunknak.
.Ma erről - úgy látszik le kell mondanunk. Külöu ünnepelt a Bethlen Gábor-kör,
külön a gyülekezetek, külön a hivatalos testületek, külön az
irodalom. De vígasztaló jel, hogy mégsem mult el az évforduló anélkül, hogy reá ne gondoltunk volna. Áldozati
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oltárnak ajánljuk
a Bethlen Gábor-kört,
hallgatók
segélyezését
és közös tűzhely

mely

köré

prot.

gyűjtését

főiskolai
tűzte

ki céljául fövárosunk
forgatagában.
Már eddig is szép multra,
áldásos
tevékenységre
pillanthat
vissza. Húsz éves munkája
reászolgált
elismerésünkre.

Sopron szavazása és az osztrák protestánsok.
Az Ösvény. vezérhelyén
méltattuk
Sopron
és vidéke
szavazásának
jelentöségét,
E helyütt csak pár megjegyzésre
szoritkozunk.
Mindnyájan
emlékezünk
arra a küldöttség re,
mely 1917-ben dr. Haase consist, elnök vezetésével megj.elent
az evang. egyetemes
közgyülésen,
hogy a reformáció 400 éves
jubileuma
alkalrnán átadja az osztrák protestánsok
testvéri
üdvözletet. Azóta megismertük
az osztrák
testvéri
kéz szorítását; tőrt rejtegetett,
hogy belénk döf je. Az utolsó pillanatban, kéretlenül,
ok nélkül megszólalt
az osztrák
protestáns.
oousistorium
és nevében
dr. Haase
elnök
úr proclarnatiót
intézett az elszakítáara ítélt nyugati határszél evangelikusaihoz,
édesgetve,
hivogatva őket az egyedül üd vözítő osztrák kebelre.
E consistorium ban ott ülnek a bécsi theol. fakultás
tanárai
is, akik évtizedek
óta dédelgettéle
éppen
azon elemeket,
amelyek itthon a rendbontás,
aláalmázás
tö-föeszközeí
voltak.
Doktori kitüntetéseikre
akárhányszor
oly jubileumokat
választottak, amelyek sértők voltak a magyar nemzeti érzésre (p. o.
a hírhedt
dec. 2-íki trónralépés
fordulóját).
De el kellett
néznünk, mert egyes, a külsö érvényesülés
pávatollal
után
esenkedő tanarak (nem merem mondani : professzorok,
mert
e név az önérzetet
feltételül
kívánja) oda szaladgáltak
lio.
theol. és D. theoL címek után s majd elkopott a tenyerük
a
sok kilincselésben
(vajjon meddig kérkednek
e szégyenlevelükkel ?). Most levetették
az osztrák "testvérek"
álarcnkat
és
noha nem volt reá semmi szükség még osztrák
szempontból
sem, csakhogy véletlenül a tisztesség
és tapintat
bűnébe
ne
essenek
és a megszállás
elkövetkezzék
az
közreműködésök
ö

nélkül,
tudtuk,

elkövették
a tudományos

ezt a szomorú
munka semleges

kiáltványt.
Eddig úgy
terület még a háború
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szeavedélyei közt is, ahová a gyűlölködésnek betörnie nem
'Szabad. Az osztrák consistorium mélyen hallgatott, amikor
cseh-morvaországi, sziléziai, ausztriai evangelikusokat
szakítottak el tőle; mihelyt Magyarországot, szövetségesét döfhette
meg, aki a háború évein át táplálta és védte, nyomban felébredt szunnyadásából kiáltozó kedve, mint a darvaknak őszi
útrakorekedés
előtt.
A szavazás mellékkörülméuyeit nem teszszük szóvá ; nem
közölhetünk megbízható, hiteles adatok híján, statisztikát sem.
De, hogy el ne feledtessék, töljegyezzük, hogy Buber János
nemzetgyűlési képviselő úr Sopronban, a kaszinó termében, a
megszállás síma és tapintatos előkészítése végett tartott értekezleten (mely leülönben megérdemelt kudarccal végződött),
azzal fejezte be mondókáját
: "Isten hozzád, szent István
koronája! a Nagyon üdvös volna, ha a képviselő úr e búcsúzkedásnak consequentiáját saját személyére nézve levonna és
példáját követnék együttérző társai is. Isten hírével! Mind·a
vízig szárazon!

Az egyetemes

gyűlés, mint törvény magyarázó ..

Az utolsó egyetemes gyűlésen érdekes elvi vita támadt
arról, vajjon lehet-e az egyházkerületi felügyelő az egyetemes
törvényszékuek ítélőbírája
vagy sem. A vita keletkezésére az
szolgáltatott okot, hogy 1920-ban a dunáninneni, 1921-ben a
tiszamelléki felügyelőt az eddig következetesen követett jog.gyakorlattal szakítva, az egyetemes törvényszék birói tisztében továbbra is megmarasztalta, - úgy látszik - azon megokolással, hogy szükség van szakképzett jogászi elmékre.
A személyi kérdést teljesen mellözve, tiszlan elvi alapon szólok hozzá a kérdéshez, mert szükségesnek tartom e határozat
nyomán támadt zavaros helyzet tisztázásat.
Elsősorban arra az elhangzott megjegyzésre szeretnék
észrevételt tenni, hogyafelsőbíróságon
alig' akad egy-egy
bonyolultabb pernek előadója, mert rendkivüli tájékozottságot,
hossáértést
és odaadó iigyszeretetet, buzgóságotjkíván.
Ha ez
igaz, nagy szegénységi bizonyítványegyházunkról,
mely, mint
a szabadság elvére épült egyház, csupán tagjainak buzgósá-
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gából,

önzetlen
munkájából
maradhat
fenn. Ez a fentartó
ereje. Ha ez az erény kihal," egyházunkra
beköszönt a lassu
elsorvadás
szomorú kerszaka.
Azonban azt hiszem, ez állításban sok a túlzás és a legfelsőbb
állami bíróságok
tagjai közt
több élő hitű evang. bíró akad, aki a perek tanulmányozásának fáradalmaitól
nem riadna
vissza. (Báró Feilitzsch
Berthold, dr. Pazar
Zoltán,
dr. Thébusz Aladár, dr. Székács
Aladár, dl'. Mikszáth
Kálmán és mások.) Bevonásuk
más szempontból is értéket jelentnne.
A választást
két szempontból
bíráltak. Az egyik felfogás
szerint az egyetemes
törvényszék
a püspöknek
és kerületi
felügyelőnek
egyedüli és pedig fellebbvitel
nélküli fegyelmi
bírósága;
tehát mikép lehet valaki tagja saját fegyelmi biróságának?
A másik felszólalás
szerint nem lehet ugyanazon
egyén a másodfokú biróság elnöke és a legfelsőbbfokú
bíróságnak ítélő bírája. Még szélesebb
alapon mozgott az a felszólalás, mely a birói és közigazgatási
hatalom teljes el válasz"
tását kívánta
a jogvédelem
szempontjaból
s helytelenítette,
hogy az egyházmegyék,
kerületek,
egyházegyetem
elnökei
egyúttal
az illető biróságoknak
is elnökei,
mintha a curia,
nemzetgyűlés
és minisztertanács
elnöke ugyanaz
a személy
lehetne. E felszólalás
az érvényben
lévő egyházi alkotmány
rendelkezéseit
is támadja, bár világos, hogy e rendelkezések
a hatalmi centralizációt
szolgálják,
amelyet
Montesquieu
óta
a legtöbb állambölcselő
a szabadságra
ártalmasnak
tart.
A választások
védelmére
három érvet hallottunk.
Az
egyikről. már fent megemlékeztem,
lényege
az, hogy nincs
elég a~kalmas,
tájékozott,
dolgozni
kész bíró. A másik érv
szerint az egyetemes
gyűlés a törvényt magyarázná
akkor, ha
a megválasztott
kerületi
felügyelők
helyére
más
bírákat
választana,
inert ezzel kirnondaná
azt, hogy a kerületi felügyelő nem lehet az egyetemes törvényszék
bírája,
holott a
törvénymagyarázat
csak a törvényalkotó
testületet,
a zsinatot
illeti meg. És ha a zsinat nem hívható
össze, kit illet a
törvénymagyarázás
? A törvény végrehajtása
magábanvéve
már
egy neme a törvénymagyarázatnak.
A törvénymagyarázás
nem
csupán

formaszerű

határozattal

történhetik,

hanem

valamely
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cselekedetnek
állandó, következetes
ismétlésével
is. 1894:-től,
tehát a zsinat alkotta
kárionok - szentesítésétől
fogva egész
1920-ig a közegyház
következetes
joggyakorlattal
úgy értelmezte a törvényt, hogy a kerületi felügyelő
nem választható
az egyetemes
törvényszék
bírájává,
Eletűnt
26 év nemzedékének
egyházi
vezérei jórészt
a zsinatnak
is tagjai voltak,
résztvettek
a törvényalkotásban.
tehát az ő soha meg nem
támadott joggyakorlatuk
a törvénymagyarázás
szempontjából
súlyosabb,
döntöbb bizonyíték, rnint az ezzel ellenkező két éves
gyakorlat,
oly időből, amidőn legfölebb ketten ültek az egyetemes gyűlésen
az egykori zsinat tagjai közűl. Ez kétségtelenül bizonyítja,
hogy az 1920. és 1921. évi egyetemes közgyűlés
szakított a régi joggyakorlattal
s ez a szakítás, bárhogy tiltakeztak ellene, tényleg a törvénymagyarázat
igényével lépett fel.
Azt az érvet is hallottuk,
hogy az Egyházi
Alkotmány
nem tiltja a kerületi
felügyelőnek
egyetemes
törvényszéki
bíróvá való megválasztását.
Ez igaz, de nem tiltja a püspök
megválasztását
sem, és püspököt mégsem választott
az egyetemes közgyülés
a legfőbb törvényszék
bírájáva.
Már most mi
következik
ebből? Ha püspök felett kell ítélni, az eljárásban,
az ítélethozatalban
részt vehetnek a kerületi felügyelők, viszont
a püspökök ki vannak zárva a kerületi felügyelök ellen indítható eljárásból
és az ítélethozatalból.
Az egyházi
és világi
elem egyensúlyának
törvénye, amelyet Egyházi Alkotmányunk
alapelvként
ismert el, ezzel kétségtelenül
sérelmet szenvedett
S e határozat
erős félrebillenést
mutat a kyriarchia
felé. Az
Egyházi Alkotmány nem tiltja például róm. kath. vallású vagy
zsidó, nem tiltja idegen honos, nem tiltja gyengeelméjű
vagy
elítélt világi egyén megválasztását
sem egyetemes törvényszéki biróvá, s vajjon a tilalom hiánya ok-e a megválasz•
tásra ? Azzal adósak maradtak a felszólalók, hogy- mi volt' az
a halasztást
nem tűrö
közérdek,
mely a 26 éves joggyakorlattal

való szakítást

elkerülhetetlenül

szükségessé

tette?

(Dr. Silclóssy Jenö.)

1

1 E jogi kérdést
oly fontosnak tartjuk, hogy hoz~ászólások, véleménynyilvánítások
számára készségesan
megnyit juk az Osvény Iapteret.
A magunk véleményét utoljára hagyju!" Szerkesztő.
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kezei.

A Budapesti Hírlap és Szózat szerint Zadravecz István
tábori püspök a budai Katholikus-kör febr. 14-iki kulturestéjén beszédet mondott, amelyben többek közt a következő
mondatokat olvastuk: "Ha Magyarország integer akar lenni,
legyen elsősorban katholikus. Ne keresztény. Az olyan iiseoéres dolog. Se ló, se szamár. Katholikusok legyünk. A katholikurn
magyarságot visz' a kereszténységbe. A tö'bbi csak tagadást
hozott". Volt még egyéb is benne, de izelítőűl elég ennyi.
A tudósítás szerint a beszédet óriási taps és éljenzés követte.
Mivel eddig semmi helyre igazitás nem jelent meg, kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy e nyilatkozat megtörtént és
így megjegyzés nélkül nem hagyhatjuk. A protestáns szellemmel és hagyománynyal nem fér össze az a párját ritkító izléstelenség, amivel a hevenyészett tábori püspök a vallásokról s a keresztyénségről beszél. A stilus az ember tükre s
a használt hasonlatok a szónok lelki műveltségének
fokméröi,
Mi nem tudnánk ily hangon beszélni nem a római katholicizmusról, de a vallásnak egészen kezdetleges, tökéletlen formáiról sem, mert azokban is Istent keresi a földi viszássagokban magát rabnak érző lélek. Épp ezért nem is tekinthetjük e sajátságos kijelentéseket
a római kath. egyház vagy
főpapság illetékes nyilatkozatának, hivatalos állásfoglalásának,
hanem egy felelőtlen egyén, kormányozhatatlan
temperamentum
elfeledkezésból
származó öntudatlan elme- és nyelvtornájának,
amelynek a magyar közmondás szerint Isten is kitér az útjából.
E véletlen és váratlan kisiklásnak nem kell tulajdonítani nagyobb jelentőséget. Jelentősége akkor volna, ha a magát Capistranonak álmodó tábori. püspök riadója után egyéb kornoly
támadások is következnének, a mi ki van zárva. Egyéni actio volt,
Amelyre azonban nem terem sóvárgott babér. Zadravecz-Zagyva
István ép úgy nem hivatott képviselője a magyar nemzeti katholicismuanak, mint például nem az Hock- Hári János, a félbenmaradt
vác zi püspök. Két szélsőséges kor- vagy kórtünet áll előttünk.
Azt hiszszük. azóta az ünnepelt szónok maga is ráeszmélt arra, hogy beszédével halálunkra leső szomszédaink áb-
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ráadjainak tett eléggé nem értékelhető szolgálatot. Akárcsak
egy belgrádi, bukaresti vagy prágai Ézsau diktálta volna egy
naiv léleknek, hogy a kis-entente dallamát írja át katholikus
hangjegyekre. Akaratlanul emlékezteti az embert a debreceni
merényletre,
amely a magyar görög katholikus püspökségben
a magyar nemzetnek volt szánva. Amint az a merénylet célt
tévesztett - meg vagyunk győződve - célt téveszt Zadravecz kijelentése is. Az ellenünk törö ellenséges indulattal
szem ben a leghathatósabb
fegyver a borithátatlau
nemzeti
egység. Aki ezt bontogat ja s ellentéteket szít, oly bűnt követ
el, mint aki templomot gyujtogat és szülöt vagy gyermeket,
házastársat gyilkol, mert a lelkek figyelmet elfordítja a haza
legnagyobb égő nyilt sebétól. Minden egyháznak megvan a maga
, világtörténelmi hivatása, amelyet szolgálnia kell. Néha harcban állanak, de ma a legszorosabb bajtársi csatártáncot kell
alkotniok. Közös oltár körül állanak. "Concurrunt ut alant."
Fejleszthetik, fejleszszék is külön hitéletöket, ami a nemzeti
életnek gazdagodását jelenti, de dárdáikat ma, ha igazán
magyar nemzeti egyházak) nem fordíthatják egymás ellen. Sőt
az igazi benső hitélet fejlődését egymásban érdeklődéssei és
tisztelettel kell nézniök, hiszen végső elemzésben mindegyik
ugyanazon forrásból fakad és ugyanazon cél felé törekszik.
Újólag kérjük protestáns testvéreinket,
hogy ez eltévedt hang
miatt ne sodródjanak
a bekételenség
és viszály árjába, aminek csak irígy szomszédaink örülhetnek, hanem haladjanak a
400 éves csapáson, amelyet mindig II nemzeti ideál és nem.zeti lét. a nemzeti közszükség hasított előttünk a történelem
földjén.

KÉRELEM.
Egyházi életünk egyik értékes irányadó
embere felkéri
azon hitsorsosokat, akik az Egyetemes Egv ház által kiadott
Szabályrendeletek
Gyűjteményét
nélkülözhetik.
akár fűzve,
akár kötve, dc feltétlenül tiszta és ép példányt' bocsássák
rendelkezésére.
A kívánt árat és portoköltséget készséggel
megtéríti, esetleg más értékes könyvet küld érte cserébe. Levelek, könyvek dr. Kovács Sándor theol. akad. tanárhoz küldendök (Budapest, V., Hold-u. 29).

A Luther-Társaság évkönyve
az, 1918-1921. évekről.
Báró Radvánszky Albert elnök ünnepi
beszéde Szombathelyen.
Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!
A püspök úr őméltósága
azon felette megtisztelő felszólítást intézte hozzám, hogy e mai Luther-Társasági
ünncpségen társaságunk nevében, szeretettel és tisztelettel köszöntsem az egybegyűlt ünneplő közönséget s kifejezője legyek azon érzelmeknek, melyek lelkünk mélyén honolnak.
Érzem a feladat súlyát nemcsak azért, mert a mai időkben
érzelmeinkről számot adni nehéz dolog, hanem egyszersmind
azért is, mert jelen ünnepi beszédem keretében vázolnom kell
Luther-Társaságunk
eddigi működését,
valamint jövendő
munkaprogrammját is.
.
Érzelmünk tulajdouképen csak egy: a mélységes hazaszeretet, a melylyel, míg egyfelől fájdalommal gondolunk hazánk
szétszaggatott testére, addig másfelől minden fizikai és erkölcsi erőnket egyesíteni kívánjuk hazánk jobb jövendőjének
biztosítására. És e pontnál arról kívánom biztosítani a mélyen
tisztelt ünneplő közönséget, hogy Luther-Társaságunk
munkálkodásában nemcsak evangélikus egyházunkat
erősíti és
szolgálja, hanem minden erejével szolgálja nemzetünk kultúráját és ezzel együtt magyar nemzetünk jöveudöjét
is.
Mielőtt ünnepi beszédem további gondolatmenetére áttérnek, hálás köszönetet
mondok a helybeli egyházközségnek
Ösvény. 1922.
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azon megtisztelő meghívásért, melylyel lehetövé tette, hogy
Társulatunk,
felvéve ismét vándorgyűléseinek
megszakadt
fonalát, idei közgyűlését
Nyugát-Magyarország
ezen magas
kulturális színvonalon álló szép városának falai közt tarthatja
meg, amely városra a jövőben nemcsak a protestantizmus,
de a - fájdalom, oly szűk határok közé szorított, - magyarság szempontjából az eddiginél is fokozottabb jelentőséggel bíró hivatás vár.
Köszönetünk ezen nyilvánítása kapcsán mélységes,
meleg érzelmekkel üdvözlöm tehát Társaságunk mai közgyűlés ével kapcsolatos templomi ünnepélyon
megjelent tisztelt vendégeinket, tagjainkat és mindazokat is, akik a megjelenésben
ugyan akadályozva voltak, de velünk éreznek és így lélekben
velünk együtt vannak.
.
Sajnos, nem üdvözölhetem a t. ünneplő közönséget a
zavartalan öröm lelkemet átható jóleső harmonikus érzésével,
mert ha végig tekintek megritkult sorainkon, fájó érzés fogja
el lelkemet, amely fájó érzést csak azon minden igaz magyar
lelkében kiirthatatlanul
élő reményteljes
hit teszi némileg
elviselhetővé, hogy mégsem lesz képes ellenséges kéz örökre
szétszakítani azt, amit a természet is összetaríozandónak
teremtett és egyezeréves
mult közösen átélt öröme és elviselt bánata oly szorosan egybekapcsolt: ..
';
Hazánk és vele együtt magyarhoni ev. egyházunk integritásának helyreállítása legyen tehát azon szent cél, amelyet szem
elől téveszteni sohasem szahad és amely szent cél szolgálatába
kell ajövöben irodalmi társaságunk munkásságát ís beállítanunk
Mielőtt azonban társaságunk lefolyt müködéséröl
beszámolva, a jövőbe irányítanók a tekintetünket,
méltóztassék
megengedni, hogy a wormsi birodalmi gyűlésnek a protestantizmus szempontjából jubiláris jelentőséggel bíró idei 400 éves
évfordulójának lelkemet átható hangulatának és Luther nagy
emlékével szemben táplált kegyeletes érzelmeknek behatása alatt, egy rövid visszapillantást
vessek ezen régrnult
századokba.
T. ünneplő Közönség! Mult, jelen és jövendő, alkotja
azon végtelen folyamatot, melyet időnek nevezünk, az ebben
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kimagasló események pedig azon fordulópoutok,
amelyek
korszakok ra osztják be azt; egy ilyen nemcsak a protestantizmus, de az egyetemes emberiség szempontjaból is kerszakalkoto világtörténelmi nevezetességű eseménynek, a wormsi
birodalmi gyűlésnek 40Q éves évfordulóját ünnepelte folyó
évi április hó 17-én az egész művelt protestáns világ, lehetetlen tehát, hogy nagy Lurherünkröl
elnevezett irodalmi társaságunk idei közgyűlésévei kapcsolatban ne szenteljünk legalább néhány pillanatot ezen nagy nap emlékének és hősének
a hithűség és jellemszilárdság mintaképének,
aki "itt állok,
máskép nem tehetek, Isten engem úgy segéljen" kijelentéssel
felvette a világ akkori összes hatalmasaival ~ harcot és
tette a protestantizmust világtörténelmi tényezővé. A hite és
meggyőződése mellett oly sziklaszilárdau kitartó Luthert jellemző ezen hűség képezi általában az emberi jellernvonások
legszebbikének egyikét, sőt bátran mondhatjuk, hogy nemcsak vonása az a jellernnek, hanem maga a jellem; hiszen
a hűtlen ember nem lehet jellemes, hűség nélkül nincs jellem.
A hűség a legnemesebb emberi érzések egyikéből, a szeretetből fakad, a hű ember tehát mindig egy magasztos eszme
által vezéreltetik, ebben rejlik egyben .nagysága, tiszteletreméltósága ésáldásos
volta. Amíg másokat boldogítva, önmagát boldognak érzi, önkéntelenül is mások szeretetét, tiszteletét, kegyeletét és háláját vívja ki magának, úgy hogy
emléke még akkor is áldott marad, ha a test már századok
óta: porladozik is.
Rójuk le tehát mi is nagy L1!}berünkkel a hithűség és
jellemszilárdság ezen mintaképével- s·femben a kegyeletnek és
hálának soha le nem róható adóját, azzal, hogy ezÚttal is
megfogadjuk, hogyegyházunkhoz
és hitünkhöz való hűség'
ben őhozzá méltóak maradunk.
Fontos hivatás vár t. ünneplő Közönség irod. társaságunkra ezen hithűség fejlesztése és ápolása, valamint a keresztyén valláserkölcsi alapon álló világnézetnekminél
szélesebb körben való terjesztése tekintetében;
hiszen éppen a
közelmult eseményeiböl
vonhatjuk le elsősorban azon ta:~ulságot, hogy mily nagy .szükség van a destructív, hazát, :vatlást
6'

84

BÁRÓ RADVÁNSZKY

ALBERT ELNÖK ÜNNEPI BESZÉDE SZOMBATHELYEN

és családi szentélyt egyaránt tagadó irányzatok szolgálatában
álló sajtó ellensúlyozására és leküzdésére.
Ezen kérdes actuális voltára való tekintettel legyen
szabad, azzal erről a helyről való első felszólalásom keretében kissé bövebben foglalkoznom, rámutatva irodalmi társaságunknak a destructív irányzatok leküzdésére irányuló keresztény sajtó szempontjából való jelentőségére és hivatására.
A LutherTúrsaság
a sajtó nagy jelentőségének felismeréséböl született meg, azon célból, hogy a nyomtatott betű segélyével minél szélesebb körökben terjeszsze az evangyelíom magasztos eszméit. Amidőn az 1886-ik évben néhány buzgó hívünk, a Luther-Társaság
eszméjét felvetve azt meg is valósította, tették ezt azon tudatban, hogya
sajtó az emberek
életében azon legnagyobb erők egyike, amely nemesíth et,
ronthat, építhet és lerombolhat megszentelt hagyományokat és
oltárokat egyaránt.
.
A destructív sajtó egyik orgánuma ·azzal dicsekedett
akkor, amikor ezt megtenni népszerű volt, hogy a forradalmat
csinálta, nem kételkedünk abban, hogy ez tényleg így
volt, de viszont méltóztassanak elhinni, hogya helyes irányú
sajtóra vár az újraépítés szent munkája ; a sajtó lévén az
agy, mely milliók helyett gondolkozik, a tömeg csak átveszi
a sajtó által képviselt eszméket, irányokat; így ad a sajtó
világnézetet és teremt közhangulatot.
Az Egyházi sajtó terén a Luther-Táraaságra,"
mint egyházunk hivatásos
sajtóorgánumára, hárul az a feladat, hogy
az eszményi fennkölt krisztusi világnézetet terjeszsze rninden
kiadváqyában
és folyóiratában egyaránt, hogy a templomi
igehirdetés eljusson így oda is, ahová az különben nem
érne el.
_
Így született meg népies kiadványai nk egész sorozata,
60-nál- több értékes népolvasmány ; de nemcsak a nép széles
rétegeit kívánta szolgálni irod. társaságunk,
hanem a műveltek osztályát is, ezeknek voltak szánva hitvédelmi és apologétikus kiadványaink, szerény nézetem szerint azonban a jövőben ezen kiadványainkra némileg nagyobb figyelmet kellene
fordítanunk, hogy tagjaink nak éppen a müveltek
osztályából
ö
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kikerülö zömének irodalmi igényeit az eddiginél fokozottabb
mértékben tudjuk kielégíteni.
Érezzük, hogy nagy szolgálatot tennénk híveinknek, ha
egy evang. szellemben tartott napilapot tudnánk kezei közé
adni, mely ott állana az élet küzdő porondján a reformáció
világot átfogó hatalmas eszméivel.
A sajtó szempontjából kifejtendő működésünk
terén a
jövőben nézetem szerínt, arra kellene törekednünk,
hogy az
irodalmi termékek létrehozásával fáradozó intézményeink közt
a helyes munkamegosztás
elvén alapuló oly megállapodást
hozzunk létre mintegy a Luther-Társaság aegise alatt, hogy
mindegyikük speciális természetű irodalmi termékek létrehozására vállalkozzék, amely speciális igényeket és célokat
volna hivatva szolgálni, ezáltal elkerülhető lenne az erők
ssétforgácsolódása
és mindegyik a siker nagyobb reményével
vehetné fel a propaganda munkáját, mert egyiküknek sem
kellene figyelemmel lenni mások jogos érdekeire, vagy szerzett jogaira és egyikük sem sértene jogos érzékenységet sem.
Ha irodalmi társaságunknak a multban kifejtett működését tekintjük, úgy megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy
a kellően ki nem épített szervezetével és a rendelkezésre
álló aránylag csekély anyagi erővel dícséretes munkát teljesített; ma az idegen megszállás folytán, sajnos, számos értékes tagjától megfosztva és anyagi erőben is meggyengült
állapotban áll itt, holott hazánk és egyházunk éppen mai
szomorú helyzetében kellene fokozott mértékben kifejtenie és
hirdetnie az egyházunkban rejlő' nagy erkölcsi erőt.
Ezen cél érdekében mindenekelőtt is arra kell töre kednünk, hogy az angyagiak tekintetében oly fokra emeljük társaságunkat, hogy működését
az eddiginél szélesebb körben
fejthesse ki és hogl az egyházi sajtó terén is oly működési
kört tölthessen be, amely kört, mint egyházunk egyedüli
irodalmi társasága, betölteni hivatva van.
. Társaságnnk anyagi erejének emelése tekintetében két
eszköz áll az adott körülmények
közt rendelkezésünkre,
az
egyik a tagok intenzívebb gyüjtése és a tagdíjaknak a pénz
elértéktelenedése folytán szerény mértékben való emelése oly
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módon azonban, hogy abban a tagilletményekkel
kapcsolatban legalább két kategória állapíttassék
meg, hogy ezáltal a
szerényebb anyagi viszonyok közt élő hitsorsosainknak
is a
társasági tagság elérését lehetővé tegyük.
A másik eszköz az időközben házi kezelésbe vett könyv,
kereskedésnek szélesebb alapokra való fektetése és ezáltal
jövedelmezöbbététele
lenne.
Ami a társaságunk jövő működési
körét illeti, szerény
nézetem szerint nem elégedhetünk meg az eddigi alapokon
kifejtett és kifejtendö működési
körrel, hanem fel kellene
venni programmunkba vidéki előadások tartását és Lutherünnepélyek rendezését is. Ezen vallásos, részint népies, részint
magasabb színvonalon tartott előadásokat kívánatos lenne a
szentírás és egyháztörténet köréböl vett vetíthető képek bemutatásával kísérni ; ezen vetíthetö képekkel felszerelt előadásokat eredményesen lehetne kihasználni a valláserkölcsi
nevelés terén a destructió leküzdésére; missziót teljesítene a
Luther-Társaság, általában a népnevelés terén, ha ezen előadásokat idővel kiterjesztené a hazai történelemből vett és
gazdasági tárgyú, valamint a főbb szociális betegségek leküzdésére irányuló egészségügyi előadások tartásának terére is.
Ezen részint népnevelési, részint pedig propaganda célzatu előadások tartására vonatkozó akció eredményesen lenne
egybekapcsolható egy állandó mozg6fénykép-színház fenntartásával;
ezen r cél lebegett az elnökség és igazgatótanács
szemei előtt, midőn ez irányban az első kezdő lépést megtette.
Megemlíteni óhajtom még dr. Kovács Sándor theol.
tanár úrnak egy országos Lnther-rnúzeum
és könyvtár létesitésére vonatkozó tervét, melyet a tanár úr az Ösvény legutóbbi számában oly megkapóan ismertetett.
Megfontolandónak vélném, nem lenne-e célszerű nagyobb
vidéki gócpontokon fiók-Luther- Társaságokat létesíteni, mert
a mai nehéz és drága közlekedési, valamint ellátási viszonyok
közt különösen a társaság mai szervezete mellett vidéki tagjaink alig vehetnek tudomást a központban létező társaságról és - eltekintve az elég hosszú időközökben megjelenő
irodalmi termékektől - alig élvezik a társasági tagság előnyeit.
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Ezek után méltóztassék megengedni, hogy egész rövi.den az elméletek terére lépve rámutassuk egyházunknak egyik
igen szép tanára, amely különbséget tesz a látható és láthatatlan egyház között, amig az előbbi a hívek hitéleti szükségleteinek kielégítésére alakult földi közülete, addig a másik
maga a tökéletesség, a tiszta abstract keresztyénség
és bár
a kettő közti távolság végtelen nagy, mégis kötelességünk
folyton a jobbért küz deni, még ha tudjuk is, hogy a vége élt
elérni képesek nem leszünk.
Nekünk is meg kell tehát szükségképen
elégednünk
azzal, ha társaságunk
kiépítésének
nagy művéhez
esetleg
csak egy homokszemmel járulunk hozzá és nem szabad csüggednünk, ha a végcélt elérni osztályrészül nem adatik meg
nekünk.

Mielőtt a talán túlhosszúra nyúlt felszólalásomat befejezném és a szíves türelmet megköszönném, melylyel végighallgatni szívesek voltak, lelki szükségét érzem annak, hogy
szívünk meleg üdvözletet küldjük az idegen megszállás alatt
élő honfitársainknak
és hitsorsosainknak, arra kérve őket,
ápolják szüntelenül körükben a hazaszeretet lángját és éleszszék egy házuk körében is a hazaszeretet érzését, mert ha
ki van is zárva egyházunk köréböl a politika, de nem lehet
kizárva a legtermészetesebb
és leghatalmasabb emberi érzés,
mint amilyen a hazaszeretet érzése. Legyen bennük oly
erős ,a remény, mint amilyen erős bennünk a hit, hogy valamint most megmenthetjük az evang. egyházunknak oly kimondhatatlanul drága Sopront, azonképen visszanyerjük majd
hazánk többi drága elszakított területeit
is és Szent István
koronája talán nem is oly hosszú idő után ismét eredeti fényében fog felragyogni Európa keletén és fény sugarában
egyesíteni fog egy független, boldog magyar nemzetet!

Egymásnak

tagj ai vagyunk.

Alapige : .Mi sokan egy test vagyunk a Kriaztusban ;
egyenként pedig egymásnak tagjai"
Róm. 12 r. 5 v.

Egy ige, egy eszme kopogtatott az ó-világ kapuján,
miként a langy. tavasz megzörrenti a zordon tél ablakait,
kocogtatott halkan, kérdve, van-e tenyérnyi hely számomra
országodban? "Agapé", így hívták a szállástkereső igét, a szeretet volt a jövevény, aki polgárjogért esdekelt. És az o-világ
fanyar arccal megnyitotta kapuját, zavarodottan kérdve önmagától, hová tegye ez 'újat, hol jelöljön ki helyet számára?
És a szeretet áldott kézzel bontani akart, az önzés ezeresztendős csontkemény falait . . . de a kasztok kőfalai elszántan dacoltak vele: "ne bántsd" kiáltva feléje; a megértés hidjait akarta építeni a végeken, a határokon, "hagyd
abba" rivalt rá a keménynyakú gőg, nincs közössége Hellasznak a barbárral "; be akarta lopni a nyomorral összeházasított
rabszolgának jajját a civis romanus siket fülű lelkébe, de
durva elutasítás volt osztályrésze:
Odi profanum vulgus et
arceo, "gyűlölt köznép, el messze tőlem", volt az izenet áldott
kezdeményezésére.
Az idők tartálya ürült és megtelt és az ó-világ kapuján
egy halottat vivének ki dísztelenül, könny nélkül mint az
idétlen koraszülöttet. A szeretet volt. Megölte az ó·világ
közönye.

.

Egy idő és félidő és Názáret irányában nagy világosságok gyulladtak ki. Jött a nagy gondviselésszerű mennyei
'ember, akinek millióktói áldott szentnevéhez egy új teremtés
kapcsolódik. Amerre ment, mint saru a port, úgy vivé magával a szeretetet. Jött a szent názáreti és megajándékozta a
világot valamivel, amire szinte nem volt méltó: a szerétettél.
A királyi parancsról "szeresd felebarátodat"
beszél a
Krisztus élő üzenete, Pál. abban a törvénytárban, amelyet,
mint két új kőtáblát az Istennel való' együttlét magaslatáról
aláhozott. Egy test vagytok. Egymás tagjai vagytok. Hangzik
nála új fogalmazásban a nagy parancsolat. Együtt érezzetek!
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Ha tombol a vész.. omol a könny egy kis fedél alatt, nyilaljon át a fájdalom a nagy test minden tagján, miként a csillagokkal szomszédos tengerszem időről időre jajong, hánykódik,
mert megérzi a méretlen messzeségeken át édes anyja: az
oceán küzdelmeit, vívódásait.
Ha egy tag sanyarog, fel, ti
tagok, mentö szent munkára.
Az emberiség egy test, mily hatalmas szó, mintha csak
Tertulliánt hallanám,
aki az elhanyatló
pogányság előtt a
keresztyénség programmját így fejtette ki: "A föld összes
népeinek szent köztársaságát akarjuk";
Egymás tagjai vagytok. Nem üres szólam ez, nem játék
színes szavakkal, hanem megdöbbentő igazság. Az emberek
világában nincsenek elszigetelt pontok, elkülönített egyedek;
egymásba folyunk, egymásba ömlünk, életet hozva, vagy halált
okozva egymásnak.
Megkérdeztem a falevelet - mondá Everett, a gondolatok embere - teljes vagy-e önmagadban? És a falevél azt
felelte: Nem, az én életem az ágakban van. Megkérdeztük az
ágat és a gally azt felelte: Nem, az én életem a gyökerekben van. Megkérdeztük a gyökereket és azok azt felelték:
Nem, a mi életünk a törzsben, az ágakban, a levelekben van.
Foszd meg leveleiktöl az ágakat, és mi is meghalunk. S így
van ez az emberi lét terebélyes nagy fájával is. Te hordod
a létet és téged hord a lét. Sém mit sem tehetsz, semmit meg
nem változtathatsz anélkül, hogy ezáltal más is meg ne változnék. Minden cselekedeted, olyan mint a kő, amely mélységekbe
belevész, de gyürüi ott futosnak a vizeken még soká ! A
gyönge órán, mikor megtántorodtál,
ostort adtál kezébe
tenbűnödnek.
hogy azzal verjen meg téged és az ártatlanokat,
akiknek sorsa a te léteddel összenőtt. Oh. mert nincs a világon elszigeteltség, a bún ökle rajtad kívül másokat is talál;
a nemes cselekedet szelíd kézzel simogatja meg lelkedet és
egész sorozatban lefelé felebarátokat.
Botor balgatag ige azért a könyörgés, amit Shakespeare
Richárd király ajkára ad:
"Isten, ha meg nem engesztel könyörgéa
s bűneimért
elégtételt kívánsz: ám töltsd ki bosszudat, de csak magamra"
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A balhit dőre szava ez. Gyürű vagy a láncban,
sejt a sejt
mellett, tag a testben, bűnöd, betegséged romlást zúdít másokra,
erényed életet ömleszt másokra.
Egy test tagjai vagyunk. Egy a főnk: Krisztus, egy a
lélek. egy az érzet, mely szíviinket dobbantja. De valóban
egy test vagyunk-e? Együtt érezök, együtt szenvedök, együtt
ünneplők? Hangosabban ver-e ijedt szívünk, ha elhat keblünkhöz időről-időre egy vészkiáltás ?
Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve szétesünk.
Némulnak harangjai nk, halálos dermedtség ereszkedik reánk.
Ti erősebb tagok, adjatok nekünk a ti életetekböl! Az életmentö szent eltökéltségévei sietűnk-e derekunkat övezni, ha
hír érkezik: az evaugéliomi világosság egy szigetét körülnyaldossa, elnyeléssel,
felmorzsolással
fenyegeti az oceán?
Avagyekérdések
fürkésző tekintetét nem állja ki szemünk?
Megerőtlenültek
az ev. világosság tűzhelyei.
Az evangéliom
magasabbrendű világnézetét terjeszteni, előbbre vinni megtagadtatott tőlünk; meddő védelmi harcokban kimerült erőnk.
Búsan, lehorgasztott fővel jegyeztük föl analeseinkbe, hogy
vonalainkat itt is, ott is egy kissé benyomták . . . Oh
mert elfelejtett elszigeteltség az osztályrészünk . . . Mintha
levágattattunk
volna az evangéliomi népek hatalmas testéről . . . A mának, a holnapnak, nem lehet más feladata, mint
a gyenge tagot odakapcsolni a hatalmas testhez, magyarhoni
ev. protestáns egyházainkat
Germániahoz, Tengerentúlboz,
Skandináviához, .:ahonan élet és melegség áradhat zsibbadt
tagjaink ba.
Egy test vagyunk. Dunántúl eljöttünk hozzád fáklyankat
a te hitednek fényénél erősíteni. Sárvár, Csepreg, Sopron,
Köszeg, valamikor ti valátak, ahonnan fényt vivének beljebb
az Árpád földjére. Kérünk szeretetet, imádságokat, s döntő
érdeklődéseket várunk tőletek. Óh, érezzétek meg ösztönszerűen, ha valahol soraink inognak, esnek, a vesztes a ti
vonalotokori is érezteti majd hatását ... mert egymás tagjai
vagyunk!
Buzgóságok
vetnek lángot, energiák gyulladnak ki ev.
anyaszentegyházunkban
itt is, ott is, de a tér, melynek fényük
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világít, csak városvégtől városvégig terjed
Oh ez az
atomizmus megöl bennünket, ha áthidaini azt nincs erőnk. Külön
világocskák százaiból áll szentegyházunk. Szeretném azért ezt
a szót ev. népünk lelked gránit jára el nem mosódható írással
rávésni: egymás tagjai vagyunk .. Több távérzet, több érdeklődés egymás iránt, több imádság, több szeretet!
Vérvesztett nagy beteg sorsa aggaszt későn, korán Túl
van a válságon, mondta szuggesztív hittel ama gondviselésszerűnek hitt nagy ember, akinek szavára miljók felfigyeltek.
Fájdalom, korasziilött volt az öröm. Végtelen komoly arccal
tartanak mentő tanácsot nyoszolyájánál a bölcsek. De van
szava a Krisztus szelgájának
is, aki meglepő alapossággal
jelöli meg a betegség útját és a gyógyulás útját. Röpke szava
így hangzik: Egymás tagjai vagyunk!
Botor beszéd, mondta hat évvel ennek előtte az
-átkos rövidlátással megvert vétek, egy kis hamisság nyomtalanul eltűnik egy kettős ország hatalmas
tengerében
- és papirruhát
- halált, csonka-bonlea nyomorék sorsot
szállított a Kárpátok hőseinek. Egymás tagjai vagytok .
de el, te balga szó. A hetyke könnyelműség ott az
őrhelyen alkudosott a kötelesség komoly isteni szavával
Mi jelentősége volna - mondván - ha a törvényeket egyszer elaltatnók? A pénzfalánk kapzsiság a csatasorok háta
mögött a tolvajkezű becstelenséggel szövetkezett - ugyan mi
e parány molekula abban a nagy gépezetben? - mondá a
bűn a följajduló lelkiismeret megnyugtatására ? De cselekedeteket
nem lehet elszigetelni; a bűn a dögvész anyjának szaporaságával fiadzott és a csatasorok összeomoltak, országok elvesztek, ártatlanok lakoltak . . . és az omladékok; a tört
országcímerek, a dicstelenség porába hullott koronák felett
megállt a történelem géniusza, kemény, komoly szavával hirdetve a tanulságot: Egymásnak tagjai vagytok!
Ámde feledékeny az Ádám ivadéka. Gonosz játékot üznek, sátáni szerencsejátékot
az élet eszközeivel némely
szerencselovagok, táncolnak az árak, miként a légsúlymérő
higanyoszlopa szeszélyes tavasz on ; értékeket nyernek és
értékeket vesztenek a fizetés eszközei máról holnapra, amint
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, egy gonosz bűnszövetkezetnek
érdekei kívánják ; nemzetfönntartó középosztályunk pedig mint az éhinség- szörnyú napjaibali
már-már a földet eszi ...
Vigyázzatok Sátán lovagjai ...
ha elesik a közép osztály, nem esik egyedül, ti is vele zuhantok.
Egymásnak tagjai vagyunk!
A megátkozott pénz átkot vitt kékes színe alatt a faluba.
Magyar népünk szíve kőhöz lőn hasonlóvá, fülei bedugultak,
keble meghidegült, mint a halottnak, akit szó többé meg nem
indít. A élelem gonosz csereeszközzé lőn kezében, amelyért
az inséggel félelmes ökölharcot vívó mindent odaád, vánkost,
egészséget, a lelke üdvét is. Falu népe, tunya lelkű, süket
fülű vigyázz, kereset nélkül való, kenyértelen munkások országában recsesen, roppan a gát, ha átszakad, téged is eltemet vízözöne, mert egymás tagjai vagyunk. .
Jöjj hát fehér köntösbe öltöztetett mentő szeretet, bonts,
építs, köss Bontsd a válaszfalakat. építsd a megértés hídjait,
köss sejtet a sejthez, tagot ll; taghoz, tanítsd őket egymásba
kapcsolódni, egymásnak szolgálni, boldogulni boldogitva.
"A szerétet a legnagyobb ellentmondás, melyet az ész
nem tud áthidaini ", mondá a német filozófia fáklyahordozója :
Hegei. Önmagam alárendelése valaminek, ami kívülem esik;
önmagam megtagadása,
amidőn mások életemnek egy-egy
darabja lesznek. . . és mégis legyen bár gondolatilag még oly
ellentmondó a történelem hangos szóval hirdeti: nincs
teremtő erő e világon csak egy: a szeretet. Neked az embernek, az evagéliomi hivőnek a magyarnak izen Pál, a Krisztus
szolgája, vésd szavát a szívedbe: Egymás tagjai vagytok.
Dr. Varsányi

Mátyás.

.•

A Luther-Társaság hódolata
Berzsenyi Dániel szellemének.
Eljöttünk Berzsenyi' Dánielhez, nehéz, reménytelen idők
vergődő lelkű lantosához, - mi, egy másik válságos, küzdö
korszak nemzedéke, hogi_ bizonyságot tegyünk előtte hűségünkröl.
Előtte, akinek szemében a hűség a férfiúi erények koronája volt. Hüségünkről ahhoz az eszményhez, mely az
ő lelkében fáklya gyanánt égett s melynek hirdetésével nemzetét mély derengéséböl életre serkentette. A dicsőségövezte
mult ragyogó emlékeiben kereste révedező lelke a magyar jövendőt botlásain kesergö lant ja mintha zengőbbé. válnék, amikor
egész pöreségeben
eléje tárul a lélekriasztó kérdés; mi van
írva felőlünk a történet könyvében? Mi vár reánk? vigasztalan, enyésztő sír-e, melyet elborít az örök feledékenység futóhomokja, vagy feltámadás, új élet, boldog jutalmul nyolc
századoknak vérzivatarja után a haragos egektől?
Ép száz esztendeje annak, hogy Berzsenyiben a költöt egy kemény, igazságtalan bírálat elnémította és azontúl
lelkétől idegen száraz tanulmányoknak élt. Úgy érzem,mintha
elnémult költő most a századik évben újra megszólalna köztünk,
hogy ugyanazt az eszményt hirdesse a késő ivadéknak. Szeme
ugyanazon éles tekintettelmélyed
nemzete jövőjébe, mélyed
a mi lelkünkbe, mely idegen istenek áloltáraitól most visszatér hozzá hódolni és tanulni. Még mindig tart a' fenyítő ostorozás? A tépelődés, kétség még egyre ott setteng mögöttünk, mint a pusztai karám körül ólálkodó ordas. Mi lesz
velünk? De a sorvasztó kétségek ideglazán
át meghalljuk,
megértjük az ő igaz tanítását:

s

az

Minden ország támasza s talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledől s rabigába görbed.

Óh jaj, ezerszeres jaj minékünk, ha e tanítás nyom nélkül
zúg át lelkünkön, mint céltalan, útjavesztett vihar és nem születik belőle szent fogadalom, hogy nemzeti létünk szilárd alapkövét
romboló árvizek habostrómától
alámosni sohatöbbénem engedjük.
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Itt állunk a dicsőséges költő lábainál, aki nem költői·
dicsőségére
volt büszke, hanem titkon, lelke mélyén
az
oktató,
a nemzetnevelő egyszerűbb
koszorúj ára áhitozott.
A tapsviharban, mely lant ja minden megzendüléset e hazában köszöntötte, levelei tanusága szerint azon tépelődik, vajjon hasznára válik-e éneke honának, igazi oktatója-e verseivel nemzetének? Mit néki az a dicsőség, hogy ezrek és ezrek szeme-lelke ittasui meg a műveiben tükröződő
fenség
csodálatától?! Az ő szemében nagyobb dicsőség az oktatóé,
a
prófétáé,
akinek szavára népe megtér az igazság, erény útjára. Az Örökkévaló
követének
érzi magát, de nem azért,
hogy gyönyörködtessen,
hanem hogy jóra neveljen. A könny,
a mosoly, amit közönsége szemében fakaszt, egyiránt erre
szolgál.
E vonásaról
ráismerünk minden igazi nagy lélek közös alapjellemére : a legszentebb oltár körül szolgáló papok
ök mindnyáj.an ; hirdetői az igének, az isteni akaratnak. A forma
mellékes ; az a fontos, hogy Isten lelke szól-e általuk a világhoz. Berzsenyi szabatos, klasszikus mértékein
ugyanaz a
Lélek szólalt meg, mely 300 évelőtt egy más nemzet nyelvén a 'reformátor Luther énekeiben, irataiban, tetteiben megszólalt. Mindegyik a romlás, a búnörvény éjszakájából ébresztgette népét. Mindegyik törékeny, esendő eszköznek hitte
magát Isten kezében. Berzsenyi a Fohászkodás örökszép szakaiban is érezteti, hogy küldetésök közös, hogy igazi költő
és igazi pap egyiránt út a halandók számára a föld rögei
közül Isten trónja felé.
Leteszem a Luther-Társaság
koszorüját
Berzsenyi Dániel szobrának tal ap zatára , hódolva az igazi költő, az igazi
pap, igazi próféta halhatatlan' szellemének.
(Hymnus.)
Dr. Kovács Sándor.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
I.

Három év története.
A főtitkár

jelentése az 1918-1921.
időszakról.

évi

»Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben, ·min.ekutána
megvilágosíttattatok,
sok szenvedésteljes
küzdelmet állottatok ki" a Zsidókhoz _Írt levél e mementója
csendül meg fülemben, midőn három év küzdelmes történetét
akarom néhány szóval elmondani.
A reformáció seculáris nagy ünnepe, mint szomorúan
ismeretes, nem találta hivatása magaslatán azt az irodalmi
egyesületet, amely anagy reformátor nevét viseli homlokán.
A tisztújító közgyűlés határozatait egy párttöredék megfellebbezte és hosszú pereskedés után a belügyminiszter megsemmisítette. Egy esztendő elveszett a Luther-Társaság
számára.
Az 1918. évi őszi közgyűlés nagy lelkesedéssel, közmegelégedésre Báró Radvánszky Albertet és Kapi Bélát állította a
Luther-Társaság élére, alelnökökül ·dr. Ostffy Lajost és Kovács Andort választván meg. Ugyanazon közgyűlés főtitkárrá
dr. Varsányi Mátyást, titkárrá Marcsek Jánost, ügyészszé pedig dr. Vetsey Aladárt választotta. meg. Dr. Ostffy Lajos a
reája ruház ott alelnöki tisztséget másirányú nagy elfoglaltsága miatt nem fogadta el, dr. Vetsey Aladár pedig gyengélkedő egészsége miatt visszalépni volt .kénytelen. Ennélfogva
átmenetileg, az ügyészi állás betöltéséig dr. landori Kéler
Zoltán egyházkerületi felügyelő,
volt ügyészünk
szolgálatát
vettük igénybe, aki szóval és tollal mindenkor a legnagyobb
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készséggel
állott rendelkezésünkre,
majd
1921 tavaszától
kezdve dr. Konkoly Elemér budapesti
ügyvéd,
a pestmegyei
esperesség
ügyésze
páratlan
buzgósággal
végzi társaságunk
ügyészi teendőit, kinek ezen állásra való megválasztását
tisztelettel javasoljuk.
Azt remélrük,
hogya. Luther-Társaság
tettre kész tisztikarának vezetése mellett a virágzás egy új kerszaka
előtt áll,
. az Ösvény kibövítésével
és gyakoribb
megjelentetésével,
valamint egy vallási, társadalmi
és szépirodalmi
lap gondolatával
foglalkoztunk,
melyet a dunántúli Luther-Szövetséggel
egyetértve "Jövendő"
névvel akartunk
megjelentetni.
Az elöfizetök
száma nőttön nőtt, de fájdalom,
a vesztett
háboru nyomán
ezernyi baj és megpróbáltatás
zúdult reánk és szép terveink
gyümölcstelenül.
elfonnyadtak.
Az októberi
lázadás
a kínzó
bizonytalanság
Damokles
kardját
aggatta
fejünk
fölé, nem
tudtuk, hogy a megindult lavina hol fog megállani?
Új jelszavak kavarogtak
a levegőben.
Demokrácia,
így hangzott az
ige, a varázsszó,
amelytől boldogtalan
nemzetünk
megváltatását várta. De mert e szóval oly sokan visszaéltek, a LutherTársaság
vezetősége
a gyors cselekedet
terére
lépve elhatározta, hogy népünket
röpiratok kiadásával az igazi demokrácia
lényegére fogja megtanítani.
A kultuszminiszter
úr báró Radvánszky Albert elnök
és a főtitkár közbenjárására
e célra

4000 (négyezer)

koronát engedélyezett.
Kapi Béla egynéhány
buzgó lelkész bevonásával
akiadandó
röpiratok
tárgyát
úgy
állapította
meg, hogy az egyik az egyháznak
és a demokratikus államnak egymásho.z való viszonyát ismertesse,
a második evang. egyházunk
feladatait vázolja a demokratikus
államban, a harmadik
a polgári kötelességeket
ecsetelje,
végül a
negyedik a jövő feladatai val foglalkozzék.
Az első röpirat kidolgozására
egyházi elnökünk Németh Károly lébényi lelkészt
kérte fel (Állam és Egyház),
a második kérdés megoldására
Duseik Lajos miskolci lelkészt siker ült megnyerni, a harmadikat Kötelességek könyve címen dr. Varsányi Mátyás főtitkár dolgozta ki, a negyedik röpirat megírására
Szalay Mihály lovászpatonai
lelkész. a Harangszó
szerkesztöje
kéretett
fel. Mind a négy röpirat 10.000-10.000
példányban
készült
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el. E negyvenezer röpiratot, melynek előállítási költségei csaknem teljes mértékben
fedezetet találtak a kultuszminiszter
4000 .koronás adományából, ingyen bocsátottuk gyülekezeteink
rendelkezésére. Hiszszük, hogy a lelkek megtévelyedésének
ama szomorú kerszakában e röpiratok által jó szolgálatot tettünk nem egy világosság után sóvárgó szívnek.
Sajnos; e röpiratosztás utolsó életjele volt irodalmi társaságunknak hosszú időre. Az ellenséges megszáJIó csapatok
agyülölet áthághatlan kőfalait rakták a demarkációs vonalon:
keleti, délvidéki és felvidéki testvéreinkkel minden érintkezés
lehetetlen' volt. Tagdíjat csak elvétve szolgáltathattak
be
pénztárunkba
tőlünk erőszakkal eltépett atyánkfiai.
A' vérkeringés irodalmi társaságunk ereiben akadozni
kezdett. Bevételeink a rendes évi összegnek mintegy egyharmadára estek le. Így kellett lennie, hiszen rendes tagjainknak
száma 1800-ról 550-re apadt. Elvesztettünk
ezenkivül
10
alapító és örökös és 200 pártoló tagot. Ámde a' hét jajból,
mit nekünk szánt a Gondviselő Atya, a legfájdalmasabbak
még hátra voltak: 1919 március 21-ikén hazánk tehetetlen
kormánya a hatalom gyeplőit odadobta a kommunistáknak.
Másnapra falragaszok adták tudtára fövárosunk megrémült lakosságának, hogy :aki üzletéből további intézkedésig bármit is
kivisz, eltávolit, halállal büntettetik. Könyvkereskedésünkegy
hétig zárva volt. Akkor jött az ujabb rendelet, amely meghagyta, hogy a könyvkereskedések leltárfelvétel után mindennap nyitva tartandok. Közben a kommunista kormány megkezdte az üzletek szocializálását. A könyvkereskedéseknek
közüzembe való átvétele a végére maradt. 1919 junius havában felszólítás érkezett hozzánk, hogy raktáron lévő összes
könyveink jegyzékét, valamint kiadványaink 1-1 példányát
mutassuk be a közoktatásügyi népbiztosságnak. Mintegy 10
nap mulva a szovjetkormány
közege azt közölte a LutherTársaság főtitkárával, hogy a megejtett vizsgálat eredményéhez képest kiadványainknak
mintegy fele pa pirzúzda-sorsra,
vagyis megsemmisítésre ítéltetett, miután tartalmuknál fogva
az új állam ba 'sehogysem
tudnak bele illeszkedni. Kiadványaink másik felét a kommunista állam közüzembe átveszi.
Ösvény. 1922.

7
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Időközben a Protestáns Irodalmi Társaságra a pusztulás fekete hollója lecsapott : hatalmas társzekerek három napon át
hordták a Hornyánszky-cég Akadémia-utcai raktárából a Házi
Kincstár értékes könyveit és a Koszorú becses füzeteit a papirmalomba, a zúzdába, hogy megsemmisíttessenek
és mint
bolsevista falragaszok, vagy mint Vörös Ujságok lássanak napvilágot. A. főtitkár minden képzelhető eszközt felhasznált, hogy
a Luther-Társaságot
e szomorú sorstól megmentse. Sok fáradozása végül eredménnyel járt: mintegy 20 indexre került
könyvnek a proletárkormány megkegyelmezett,
de Gyurátz
Ferenc könyvén : Istenért és hazáért, Paulik János polemikus
könyvén : Az. álpróféták, Gagyhy Dénes szép elbeszélésén :
Hitért, hazáért és különösen Payr Sándor szép monografiáján
:
Mária Dorottya, József főherceg anyja, a halálos ítéletet könyörtelenűl végrehajtották.
1919 július 19-én hatalmas társzekér állott meg könyvkereskedésünk
előtt, hogy e négy könyv
összes példányait elszáUítsa és megsemmisítse. Egy szerenesés
véletlen közbenjötte folytán azonban e könyveknek csak egy
kis része semmisíttetett meg, nagyobb részüket a kirendelt közeg
szemethunyó elnézése folytán el lehetett rejteni ésígy megmenteni.
Utána még három napig rengett a Szentkirályi-utca kövezete a szekerek hatalmas kerekei alatt: imádságos könyveinket, Luther műveit, énekeskönyveinket, egyszóval mindent,
ami amnaestiában részesüIt, a. VI. ker, Révay-utcai Székelyféle könyvkereskedésbe mint központi kommunista könyvraktárba szállítottak, hogy ott várja be a sorsa felől- való további
rendelkezéseket.
Könyvkereskedésünk
állványai üresen ásítottak. Nem volt többé értelme, hogy üzletünket továbbra is
nyitva tartsuk. Be is csuktuk azt a pusztulás e napján. A
proletárdiktatúra
bukása után fáradságos munkával kellett
azután összekeresgélni,
ami a mienk volt és 1000 koronát
jóval meghaladó összegért visszaszállítani Szentkirályi-utcai
könyvüzletünkbe. A pesti magyar egyházat, amely megengedte,
hogy a nyilvántartási hivatal sötétebb sarkaiba, szekrényeibe,
régi folyóiratok közé rejtsük, dugjuk imádságos könyveinket
a papirmalom elől mentendök azokat, e helyütt külön köszönet illeti meg.
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Ámde a könyvkereskedésen kívül még egy áldozata volt
a proletárfergetegnek : az egyetemes egyház támogatásával
kiadott folyóiratunk: a Belmisszió. Hatalmas, mintegy öt ívre
terjedő száma, melybe dr. Pröhle Károly, Kiss Jenő, Wallrabenstein Jakab, Thúróczy Zoltán és Heinz Lajos magvas dolgozatokat írtak, már az utolsó betüig-ki volt szedve, midön a
ránkszakadt
szovjetcsapás
folytán népbiztosi rendeletre a
Marx-könyvnyomdára
átkeresztelt
Kellner-nyomda
gépeinek
meg kellett állniok. A közoktatásügyí
népbiztosság a Bel. misszió sajtó alatt lévő számát cenzurázta, majd meg megjelenését kereken megtagadta, a szedési költségeket (1440 korona) azonban behajtotta rajtunk.
A vihar elült. A felhök sötét kárpitjai szakadozni kezdtek. Veréfény mosolygott ismét köröttünk. De Luther-Társaságunk nem tudott azért talpra állani. A gazdasági élet értékei úgy eltolódtak, hogy mi nem tudtunk velük lépést tartani. Az 1920. év tavaszán mind hangosabb lett a kívánság a
Bereczky-féle
Bibliai Történetek után, melyet a Luther-Társaság 1916-ban a nyomda- és papirárak emelkedése miatt
nem adott ki. Ámde vallástanáraink már nem tudták nélkülözni eközkedvelt, jól megírt tankönyvet. Miért is árajánlatot
kértünk a Hornyánszky-cégtöl
a könyvre vonatkozólag. Azt a
választ nyertük, ha kedvezményes árban tudjuk a szükséges
papirt beszerezni, a könyvnek egy példánya 70 fillér helyett 22
koronába
fog kerülni. A vér elhült bennünk ez összegnek
hallatára. Elhatároztuk, hogy más tankönyveket adván gyermekeink kezébe, e tankönyv .kiadásával, még egy évig várunk.
Mert a viszonyoknak meg kell javulniok, A papirárak azóta
tényleg estek, de nem nyertünk vele;\;'l1livel a munkabérek
viszont emelkedtek. A, Berecsky-féle könyvet azóta mégis ki
kellett adnunk, hogy az y.i tanévben .rendelkezésre
álljon.
Hornyánszky Viktor uégyévi részlettörlesztés
kedvezményét
nyujtotta a Luther-Társaságnak.
A könyv' ára ugyanaz lesz,
ami tavaly lett volna :25 korona.
Társaságunk bevételei nagyon gyérek voltak, azért nem
is gondolhattunk arra, hogy egy pár teljesen .kífogyott kiadványunkat: mint Decoppet=-Adorjén
: Ifjak Kalauza, Raffay:
7*
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Házi Oltár, Payr: Hárfahangok stb. újbólmegjelentessük;
kevés erőnket a legszükségesebb
kiadások fedezésére tartogattuk, Egy régi adósság nyomott bennünket: az Ösvény reformációi jubileumi száma várta a megjelenés ünnepi napját.
Azért minden erőnket összeszedve mintegy 28,000 korona költségen az Ösvény jubileumi számát 16 íven 1000 példányban
kiadtuk és a Luther-Társaság
minden tagjának mint könyviIletményt megküldtük.
Hiszszük, hogy e tartalmas füzet, melynek hasábjaín dr. Kovács Sándor szerkesztő a protestantizmusnak úgyszólva minden kiválóságát megszólaltatta, mindenütt
szíves fogadtatásra talált.
Luthe'1"-Könyvtár,
Luther-Múzeu/",.
Megbénult
tagokkal. az anyagi eszközöknek híjával működött a LutherTársaság a tovasuhant esztendőben. De ha végzett munkája mögötte is maradt a máskor elvégzett nek, az idő
mégsem telt el tétlenségben:
dr. Kovács Sándor a reformáció 400-ik évfordulóját megörökítendő, a Luther-ereklyék
gyűjtését határozta el, nemkülönben a reformációra vonatkozó
minden könyvnek, minden bárhol megjelent, akár elismerő,
akár gáncsoló cikknek egy Luther-Könyvtarba való összegyűjtését. Termékeny eszme, mely előtt meg kell hajolnunk. Luther sajátkezű végrendelete egyetemes egyházunk birtokában
van. Ennek méltó párja Luther sajátkezű széljegyzeteivel ellátott bibliája a pozsonyi egyház könyvrárában.
Csak a gyűjtés során lesz nyilvánvalóvá, hány becses érték vonja meg
magát itt is, ott is egy· egy buzgó család könyvesszekrényébell. - A reformációról is el lehet mondani az agg Simeon
szavait: ez vettetett sokaknak
elestére és feltámadására.
Milyen értéket fog képviselni az országos Luther-Könyvtár,
amely minden visszhangot összegyűjt, amely azokra a döngő
kalapácsütésre felelt akár egy század, akár négy század távlatában.
A Launer-Társaság Mozg6képlilz'Ítlháza. A vesztett háború és a nyomán járó gazdasági
katasztrófa
a
lenni, vagy nem lenni? hamleti kérdése elé állította a LutherTársaságot.
Éreztük, hogyha nem tudunk símulni a változott viszonyokhoz, le kell mondanunk a léthez való jo-
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gunkról. Beláttuk, hogy 8 koronás tagsági díjakból evangélikus irodalmat nem tudunk táplálni. És mégis hiányzott bennünk az elhatározás merészsége, hogy követve más tudományos társaságok és irodalmi egyesületek példáját, tagdíjainkat
a régi összeg ötszörösére,
tízszeresére emeljük fel. Gondoltunk egy vidéki taggyűjtő propagandára, míg végül megtaláltuk a jövedelmi forrást, amely, hiszszük, fogja olyan :bőven
szolgáltatni az anyagi eszközöket, hogy fennmaradásunk biztosítva van. Egy gyakorlati érzékű tagtársunkban támadt a
gondolat, hogy a Luther-Társaság mint altruista egyesület kérjen egy mozgószínházengedélyt
a kormánytól, amely a bevont mozgószinházengedélyeket
közcélokat szolgáló egyesületeknek szánta oda. Báró Radvánszky Albert elnökünk szíves
közbenjárása folytán dr. Raffay Sándor püspök ajánlatára a
főtitkárnak sikerült az engedélyt kieszközölni. Újpest legforgalmasabb útvonalán, az Árpád·úton 126. szám alatt lévő
mintegy 500 főnyi nézőközönséget befogadni képes impozáns
László-Mozgót juttatta dr. Tomcsányi Vilmos Pál ideiglenes
belügyminiszter 27776/1921 VIIa. 20 évi időtartam ra a Luther-Társaságnak.
Kétszeri helyszíni szemle és a volt tulajdonossal : László Dezsőnével való többszöri tárgyalás, szakértők
véleményének kikérdezése után a július 14-re összehívott
Igazgató-Tanács
és Gazdasági Bizottság együttes ülése, a Luther-Társaság őszi rendes közgyülése jóváhagyásának
reményében, László Dezsönével
a bérleti szerződést feltételesen
megkötötte oly feltétel mellett, hogy László Dezsőné· évi
100.000 korona bérért a tulajdonát képező mozgót épülettel,
teljes felszereléssel és gépekkel együtt a Luther-Társaságnak
bérbe adja egyelőre egy évre. Ha a közgyűlés e szerződést
nem hagyná jóvá, egy másik szerződés lép érvénybe, melynek
értelmében László Dezsöné a mozgó színházat saját rezsijében
tovább vezetné és a Luther-Társaságnak.rnint
ajátszási engedély
ezidőszerinti birtokosának évi 50.000 koronát szolgáltatna 'be.
Ez utóbbi esetben a Luther-Társaságnak semmiféle kötelezettségei sem volnának. Ez utóbbi tervnek azonban elébe vágott a
belügyminiszter egy újabb rendelete, mely a mozgószínház bérbeadását s az eddigi tulajdonosnak üzletvezetőül való alkalmazását
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az engedély visszavonásának terhe alatt megtiltotta. igy nem volt
más választásunk, mint az engedélyről való lemondás, vagy a
mozgószínházvállalatnak
házi kezelésbe vétele. Mivel nem
akartuk a Luther-Társaságnak
alig 40.000 koronárarúgó
tökéjét a mozgóképvállalatra
lekötni, az igazgató-tanács egy
részvénytársaság megalapítását határozta el 200.000 korona
alaptőkével. A részvények nagy többséget a Luther-Társaság
tagjai jegyezték s az igazgatóság is társaságunk tagjaiból,
jórészt vezetöségéböl
alakult meg (báró Radvánszky Albert,
Kaczián János, dr. Konkoly Elemér, dr. Kovács Sándor, dr.
Kralovánszky Lászlo, dr. Szabó Lajos, Kovács I. Kálmán,
Schulek János, dr. Handel Béla, Artner Oszkár, dr. Varsanyi
Mátyás). Ügyvezető igazgató dr. Szabó Lajos lett. Ilyen módon nem csupán a Luther-Társaság
anyagi érdekeit sikerült
biztosítanunk, hanem megóvhattuk a vállalat művészí
és erkölcsi színvonalát is. A részvénytársaság 1921 augusztus 23-án
tartotta alakuló gyűlését s a mozgóképüzem ünnepélyes megnyitása szeptember 4-én ment végbe. A mozgószínház
ügyének kedvező és gyors elintézese elsősorban . dr. Konkoly
Elemér érdeme, akinek ehelyütt is hálás köszönetet mondunk.
Koronázza siker a Luther-Társaságnak
e vállalkozását, hogy
a szükséges anyagi eszközök elöteremtésével
lépést tartson a
Luther-Társaság felvirágzása !
A Luther-Tá'l'saság
könyvl;ereskedése.
Könyvkereskedesünket
1918 december 31-ig Rényi Károly kezelte
mint bizományi üzletet. Miután a vele kötött szerződést
Társaságunk
meg nem újította, az az év végével automatice lejárt. Ez a Luther-Társaság közgyűlésének intenciója
szerint történt, mert a Luther-Társaság
bizományosaival
nem
a legjobb tapasztalatokat szerezte: nevezettek üzletüknek ezen
ágát meglehetősen elhanyagolták, a Luther-Társaság
könyvüzletét mostoha gyermeknek tekintvén. Így 1919 január l-ével
a könyvkereskedést ismét házi kezelésbe vettük vissza és a
Szentkirályi-utca 51a. számú helyiségünkben
nyitottuk meg.
Küzdelmes hónapok voltak ezek, tele verejtékkel, hajlódással.
Miután szakképzett munkaerő beállítására nem' volt tehetségünk, jóakaratú laikusokkal bajlódtunk hosszú hónapokon áto
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Az 1918. évi december havában tartott igazgató-tanácsülés
Denefleé Gizella kereskedelmi iskolát végzett leányt alkalmazta havi 250 korona fizetéssel és 50 korona lak bérrel o 6t
pár hónap multán Zárits Erzsébet váltotta fel hasonló feltételek mellett, Egy negyedév mulva Zárits Erzsébet is megvált
az állástól jövedelmezöbb
megélhetést keresvén, amikor is
Lengváry Juditot sikerült a könyvkereskedés vezetésére megnyerni. Alig tanítottuk be az egyiket, máris távozott az üzletböl és előlről kellett kezdenünk. A főtitkár mindennap a
könyvkereskedés után kellett, hogy lásson. Volt reá eset, hogy
a szállításra összeállított postacsomagokat
vitte a nyugati
pályaudvari postahivatalba. Időközben Kuthy Dezső ruszkini
menekült lelkész, utóbb monori vallástanár ajánlkozott a
könyvkereskedés
vezetésének átvételére.
Az oakkor tartott
Igazgató-Tanácsülésünk vérmes reményeket táplált: mivé lehet
könyvkereskedésiink,
ha hozzáértő lelkész kerül annak élére!
Ámde hiú reményeket tápláltunk:
Kuthy Dezső visszalépett ;
vele kötendő szerződéstervezetünket nem írta alá. Végre Kozma
Ferenc, technológiát végzett buzgó hívünket sikerült a könyvkereskedés vezetésére megnyerni. Benne kitünő munkaerőt
nyertünk. Hamarosan beleélte magát új hivatásába.
Buzgósága
példás. Vele szerződést kötni, hogyalkalmaztatásának
ideiglenes jellege véget érjen, a közgyülés feladata lesz. Csak egy
kérdés okozott a Luther-Társaság vezetőségének sok fejtörést:
miképen biztosítsa a könyvkereskedés
üzletvezetőjének megélhetését, aki, miként elődjei 250 korona, illetőleg 300 korona
havi fizetésért vállalta el állását? A kérdés végül úgy oldódott meg, hogy a főtitkár önként lemondott a hivatali elődje
által élvezett évenkint több ezer koronát kitevő mellékjövedelméről,
Az Igazgató-Tanács u. i. az elemi iskolai tankönyvek kiadása alkalmával a könyvkereskedés
irányításáért és
ellenörzéséért
a főtitkárnak külön jutalmat szavazott meg: a
könyvkereskedés összbevételének 3üfo-át. E lemondás folytán
az üzletvezető fizetése minden hónapban elérte az 1200 korónát, sok esetben azt tetemesen meg is haladta.
Könyvkereskedésünk
is, miként minden intézményünk
súlyos válságokon
ment áto Az ellenséges megszállások után
ö
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vidéki rendeléseink ijesztően összezsugorodtak. Láttuk, hogyha
nem tudjuk üzleti tevékenységünket
szélesebb alapokra fektetni, ha nem bírunk magunknak itt a fővárosban vevöközönséget szerezni, akkor könyvkereskedésünk
sorsa meg van pecsételve. Azért könyvesboItunkat a Rigler- cég jóvoltából papirkereskedéssel egészítettük ki, igyekezvén magunknak Deáktéri elemi és polgári iskolánkat,
valamint főgimnáziumunkat
mint vevöközönséget
biztosítani. Kapcsolatokat kerestünk a
Hangyához, amely vidéki szövetkezetei számára bizományba
átvette imádságos és énekeskönyveinket,
viszonzásul pedig
papirárút bocsát rendelkezésünkre
és csak egyet kötött ki,
hogy könyvkereskedésünknek
1-2 üzletrész vásárlásával be
kell lépnie a Hangya kötelékébe.
Könyvkereskedésünket
minden irányban kíépítettük : tartunk raktáron ifjúsági iratokat, szépirodalmi műveket, iskola könyveket, szakmunkákat stb.
Ennek köszönhető, hogy könyvkereskedésíínk
nem sorvadt el,
sőt egyre emelkedő forgalmat mutat fel.
Könyvkereskedésünknek
örvendetes gyarapodást hozott
az a különben
szomorú tény, hogya
pozsonyi theol. akadémia menekülése
folytán dr. Kovács Sándor theol. akadémiai igazgató a Pozsonyból Budapestre szállított magyar Luther köteteket és a bizományába adott és megmentett könyvraktárát a Luther-Társaság könyvkereskedéeének
engedte át,
ami által annak forgalma még jobban növekedett.
Csak tankönyvvállalatunk nem akar nekilendülni. Ismételten felhívtuk arra a tautestületek
figyelmét, de iskoláink,
dacára a nagy tankönyvhiánynak
váltig .húzódoztak
azoknak
bevezetésétől. Vannak e tankönyvcink
között olyanok, pl. a
Bognár-Kárpatby-féle
Énekeskönyv, amelyből 6 év alatt alig
300 példányt adtunk el.
Könyvkereskedésünknek
egyetlen hátránya van: a Szentkirályi-utcában úgy el van dugva, hogy alig lehet reáakadni !
Mi lehetne ezen üzletből, ha azt Deák-téri központi épületünkbe áthelyezhetnők,
biztosítván
számára elemi és polgári iskolánk at mint vevőkört. Milyen forgalmat hozna könyvkereskedesünknek
ezen középponti
fekvése. Akkor valóban
azzá lenne, amivé azt fejleszteni akarjuk: evangélikus híveink
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könyvkereskedésévé. Fájdalom, a lakásfelmondási tilalom ezen
tervünk keresztülvitelének
mindezideig útjában állt. Mihelyt
azonban ez az akadály meg fog szünni, eziránt a lépések
azonnal meg fognak tétetni. Hogy addig is könyvkereskedésünk kedvezőtlen fekvésén segítsünk, kérésünkre
dr. Scholtz
Oszkár, az Üllői-úti egyetemes egyházi bérház gondnoka lépéseket tett aziránt, hogy üzletünket ezen épület Üllői úti
front jára helyezhessüle
át, de fájdalom, ez a terv is csak
terv maradt.
.
Adományok, alapítványok. A Luther-Társaság
az
elmult három év alatt a következö adományokat kapta: Boldogemlékű Kéler Napoleon más egyházi célokra tett óriási alapítványai mellett végrendeletében
5000 koronát
hagyott a
Luther-Társaságnak.
Ezen összeget a család utóbb a LutherMúzeum létesítésére
kívánta fordítani. Nevezett jótevőnk
emlékét igazgató-tanácsülési
jegyzökönyvünkben
örökítettük
meg. Néhai Hopp Ferenc százezreket meghaladó hagyatékából
2640 korona jutott a végrendelet értelmében Társaságunknak.
Végül Nagyfalusi Miklós 1000 koronát juttatott, mint ajándékot
a Luther-Társaság könyvkereskedésének
forgótőkéül.
Tervek; célok. A holnap legsürgősebb teendöi közé,
teljesen kifogyott kiadványaink új ból való kiadása mellett, kétségkívül az tartozik, hogy folyóiratunkat
a lehetőség szerint sűrűn
megjelenő egyházi lappá tegyük, amely ilyformán hivatva lesz a
kiadni szándékolt Jövendő című egyházi, társadalmi és szépirodalmi lapot pótolni. A jövő munkaprogrammjának összeá!lításánál
főkép a rnűvelt középosztályra gondoltunk, amelynek lelki
sziikségleteit akarjuk szolgálni egy apologétikus könyvsorozattal. Kapcsolatokat igyekszünk találni külföldi evangélikus
testvéreinkkel.
Ha buzgóságunk nem fog megfogyatkozni, ha
anyagi eszközeink elégségesek lesznek, akkor a jövő LutherTársaság bizonyára az lesz, 'amit az alapítók óhajtottak, amidőn 1886-ban a megalakult irodalmi egyesületnek fáklyát
adtak a kezébe, mondván: ti vagytok a világ világosságai.
DT. VaTsányi Mátyás
főtitkár.
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A Luther-Társaság könyvkereskedésének
telére kiküldött bizottság jelentése.

átvé-

A kiküldött bizottság a Szentkirályi-utcai raktárban levő
tankönyveket, imádságos könyveket, nagy kiadványokat, népiratokat és az összes felszerelési tárgyakat átvizsgálván, az
egész készletet a legnagyobb rendben találta s a helyszínén
28 db. jegyzékbe foglalta. Ezen jegyzékek az előterjesztett
jelentéshez vannak csatolva és annak lényeges kiegészítő
részét képezik. Ezen jegyzékeket a bizottság 2-2 példányban
állította ki, melyeknek egyike a jelentéshez csatoltatott, a
másik példány pedig Májba Vilmos volt tőtitkárnak nyujtatott
át, mint a könyvkereskedés átadójának. Hasonlóképen a helyszínen állapította meg Rényi Károly könyvraktárának készletét.
E jegyzékek alapján megállapította a bizottság, hogy a raktárban levő tankönyvek
és imádságos könyvek értéke 25%, illetőleg 40% -administrationalis költségnek levonása után .
128,336
A Rényi Károlynál levő tankönyvek és
imakönyvek értéke 25%, ill. 40% költség levonása után .
11,931
A papír és írószerek értéke
100
Szóval a tankönyv és imakönyvkészlet összesen
kor. 15 fill. értéket képvisel.
Előterjesztett
kérve maradtunk

jelentesünknek

K 76 f.

K 48 f.
K - f.

140.368

tudomásul vételét tisztelettel

kiváló tisztelettel
Budapest,

1918 dec. 2.
Sass János
g. b. elnök.

Majba

Vilmos

Dr. Varsányi

Mátyás

főtitkár.

Blatniczky

Pál

bizotts. tag.
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Ill.

A Luther-Társaság,
Szombathelyen
192I. október hó r ő-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.
a Luther-Társaságnak

JEGYZŐKÖNYV
1921 október 16-án
tartott közgyüléséröl.

Szombathelyen

Jelen voltak: mint elnökség: báró Radvánszky Albert
és, Kapi Béla püspök, továbbá dr. Varsányi Mátyás főtitkár,
mint jegyzökönyvszerkesztő
és előadó.
A tagok közül: dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő, dr. Kovács Sándor theol. akad. tanár, igazgatótanácsi
tag és az Ösvény szerkesztője, dr. Konkoly Elemér, dr. Pröhle
Károly, Stráner Vilmos, Szalay Mihály, Németh Károly, Rájter
János, Breyer Jakab, Majba Vilmos, dr. Scholtz Oszkár,
Kubisch Emil, dr. Pajor Ákos, Kovácsovics
János, László
Miklós, Pálmay Lajos, Menyhár István, Mesterházy László,
Kirnbauer Lajos; a vasi közép egyházmegye képviseletében
Zongor Béla esperes, a budapesti theol. akad. Székács-kör
képviseletében:
Kümmerle Ottmár ; a soproni theol. akad.
ifjúság képviseletében
Horváth Pál; Czipott Géza, Németh
Sámuel, Hollós János, a soproni evang. főgimnázium képviseletében, dr. Radó Gyula a szombathelyi egyház és a kemenesaljai egyházmegye képviseletében,
Radó Lajos felügyelő, a
répcelaki
egyház képviseletében,
Arató István a kőszegi
leánygimnázium képviseletében,
dr. Zergényi Jenő és Ziermann
Lajos a soproni egyház képviseletében, Kirchner Rezső, szerkesztő, Varga József sárvári lelkész, Kiss Jenő theol. akad.
tanár, - továbbá Szabó Gábor tábori lelkész, dr. László
Kálmán esperességi felügyelő, Novák Rezső püspöki másodlelkész, Balogh Ernő s.-lelkész, Jánossy Gábor, Valkó Miklós,
Szabó Bálint, Vértessy Sándor, Kutass Kálmán, Hegedüs
János, Chriastély Árpád, Gyarmathy János, Kiss István, Hamvas József, Druizner György, Ulreich Aladár, Károlyi Sándor
és még számosan, akiknek nevét feljegyezni nem sikerült.
1. Báró Radvánszky Albert elnök a megjelent tagokat
és vendégeket melegen üdvözli, megállapítja,
hogy a közgyü-
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lés szabályszerűen
kihirdettetett,
minden jogosult tag posta
útján külön meghívatott s miután a tagok határozatképes
számban gyültek egybe, a közgyülést megnyitja. A jegyzőkönyv
szerkesztésével megbízza dr. Varsanyi Mátyás főtitkárt, hitelesítökül pedig
a közgyülés hozzájárulásával felkéri dr. Scholtz Oszkárt,
és Kirchner Rezsőt.
2. Báró Radvánszky Albert mint újonnan megválasztott
elnök székét azon nyilatkozattal foglalja el, hogy e nehéz
idők ben kötelességének
tartja a Luther-Társaság
kormányrúdja mellé állani és hiszi, hogy Isten segítségével és a tisztviselői kar támogatásával e súlyos megpróbáltatások közt is
meg fogjuk találni a sikeres működés
útját. A nehéz idők és
nagy feladatok áldozatokat és erőfeszítést kívánnak tőlünk, de
csüggedetlenül dolgozva eljutunk kitűzött célunkhoz. Hálás elismeréssel emlékszik meg hivatalbeli -elödjeiröl, a lemondott tisztikarról, amelynek munkája Társaságunkat jelen fokára emelte.
Köszönetet mond a szombathelyi gyülekezetnek és a városhatóságnak a vendégszerető fogadásért, melyben Társaságunkat részesítettek
és ebben feltételét és zálogát látja azon
törekvésünk sikerének, hogy sokat szenvedett egyházunk és
hazánk épsége minél előbb helyreálljon.
A közgyülés az elnök szavait meleg helyesléssei és
éljenzéssei viszonozta és indítványára az 1918-ban lemondott egész tisztviselői karnak a Társaság érdekében vég-.
zett eredményes munkáért, Szombathely vár-os közönségének és a szombathelyi gyülekezetnek a szíves fogadásáért
köszönetet mond.
3. Napirend előtt dr. Konkoly Elemér a közgyülés engedélyével felszólal s a következő beszédet mondotta :
Mélyen tisztelt Közgyülés!
Magyarország történelmében egy sorstragédiának az első
fel vonása játszódott le.
A magyar nemzet, amelynek egyedüli bűne az entente
államok szemében, hogy a szövetségi hűség mellett a tizenkettedik óráig kitartott, - porba tiportatott, Szent István koronájának legszebb ékkövei kitöredeztek.

HIVATALOS

KÖZLEMÉNYEK

109

A felvidék hármas bérce közül a Tátra és Fátra a leggyávább és legalattomosabb szövetséges, a cseh nép igáját
nyögi; - gyászdalokat sír a kelet felől, - Erdélyból
hazaszálló szellő; bocskorosok tapossák az aranykalászú magyar
Kánaánt, a Bánátot és Bácskát; most pedig sötét köd száll
az osztrák határról, Nyugat,magyarország felé.
De azt, amit az erőszak tőlünk elvett, amiről mi soha
le nem mondottunk és lemondani nem fogunk, mélyen tisztelt
közgyűlés el nem veszíthetjük. A keresztyén vallás erkölcsi
felfogása arra tanít bennünket, hogy az igazságnak, az erénynek a hitványság, a gazság, a gyávaság, az árulás felett
győzedelmeskednie
kell. Ez a sziklaszilárd meggyőződés az,
amely Magyarország jövőjébe, elhivatottságába
vetett hitemnek
erőt ad.
Megvagyok arról gyöződve, hogya minket ért tragédiának el fog következni egy második felvonása, mert a
magyar nemzet élete örök s egy nemzetet nem lehet térben
és időben mesterséges határok közé szorítani.
Zola Emil egyik regényében a szedáni katasztrófa okaival foglalkozik. Egy képet rajzol elénk: a francia hadak
Németország ellen vonulnak. Az egyik csapatszállító vonat
fűtője összevesz a mozdonyvezetővel ; birokra kelnek, - S
mindketten lezuhannak a robogó vonatról a mélységbe, a vonat
pedig vakon száguld tova a sötét éjszakába.
Ez a vezető nélkül rohanó vonat, mélyen tisztelt közgyűlés a trianoni béke, - amely egy eljövendő leszámolás,
egy revanche okait hordja.
És ha majd az óra ütni, fog, majd ha a Kárpátok megmozdulnak, ha a Duna-Tisza völgye a magyar osatariadótól
fog visszhangozni, - a galiciai, a lengyel síkságon, az Isonzó
völgyében,az
Azalone bércein, Belgrád sáncairi, az erdélyi
szorosokban hösi halált halt katonáink a magyar lelkekben
újra feltámadnak, akkor, mint egy test és lélek álljon talpra
a magyar nemzet és akkor apáink földéröl a rabló hordák at
újra ki fogjuk űzni.
De amíg a szabadság hajnala eljövend, ezt a gondolatot
-a lelkekben ébren kell tartani. S itt kapcsolódik bele ezen
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kérdésbe a Luther-Társaság. Mert Csonka-Magyarország problémája nem csupán a területi integritás kérdése, hanem az
evangélikus egyház. sebe is. Egyik felekezet sem szenvedett
oly sokat a trianoni béke nemzetrontó intézkedései által, mint
Luther magyar egyháza. A felvidék,' a Bácska, a Szerémség,
a Szászföld egyházaink mindmegannyi kidőlt oszlopai. Ha most
még Nyugatmagyarországot is elveszítjük, a Dunántúli egyház
kerület, a Luther-Társaság is sorvadozni fog.
Ezért szükséges, hogya
Luther-Társaság
közgyülése
vétót mondjon Nyugatmagyarország
elszakítása
ellen. Ez
okból a következö határozati javaslatot terjesztem elő:
Nyugatmagyarország egy évezred óta Nagy-Magyarország
elválaszthatlan
részét alkotja. Lakosai szívben, lélekben a
magyar nemzethez tartozónak vallják magukat; épp ezért a
Luther-Társaság
egész erkölcsi súlyával tiltakozik Nyugatrnagyarország elszakítása ellen, s elhatározza, hogy ezen tiltakozásának kifejezést adandó, a magyar kir. kormányhoz
ily értelemben felterjesztést intéz.
A közgyülés az indítványt
egyhangú helyesléssei
elfogadja.
4. Az elnök mély részvéttel emlékezik meg arról fl.
veszteségről, amely egyházi életünket s a theol. tudományosságot dr. Baltik Frigyes püspök halálával érte. A boldogult
lelkes barátja volt társaságunknak s az ő nevéhez fűződik a
kerületi segélyek állandósítása.
A közgyűlés fájdalommal veszi tudomásul az elnök
bejelentését és dr. Baltik Frigyes emlékét, érdemeit jegyzökönyvében kegyelettel megörökíti,
5. Dr. Varsányi Mátyás fötítkar előterjeszti titkári jelentését a letünthárom esztendő eseményeiről. Az Igazgató-Tanács a
jelentést tudomásul vette és a külön határozatot igénylő javaslatokra nézve véleményét a tárgysorozat megfelelő pontjainál
terjeszti elő.
A közgyűlés
a kimerítö jelentést tudomásul veszi és
érte a főtitkárnak elismerését nyílvánítja.
6. Az Igazgató-Tanács jelenti, hogy Majba Vilmos volt
főtitkár a társaság irattárát, a könyvraktárt
és a könyvkeres-
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kedés egész anyagát a kiküldött bizottság színe előtt dr.
Varsányi Mátyás új főtitkárnak pontos leltári jegyzék szerint
teljes rendben átadta. Ennélfogva közgyűlésnek
Majba Vilmos
részére a felmentés megadását
és elismerés nyilvárntását
javasolja.
A közgyűlés az Igazgató-Tanács jelentését örvendetes tudomásul veszi, Majba Vilmosnak a felmentést megadja és éveken át való sikeres működéséért
köszönetét
nyilvánítja.
7. Az Igazgató-Tanács.a
főtitkári jelentés alapján hálával és köszönettel emlékezik meg azon buzgó jótevökröl,
akik
a lefolyt három év alatt a Luther-Társaságot hagyománynyal,
, vagy adománynyal gazdagították. Nevezetesen boldog emlékű
Kéler Napoleonról (meghalt 1919 február 5.) aki végrendeletében egyéb alapítványok mellett a Luther-Társaság
részére
5000 koronát rendelt, Hopp Ferencről, aki 2640 koronát
hagyott a Társaságnak, Nagyfalusi Miklósról, aki 1000 koronával .gyarapította a könyvkereskedés
forgótőkéjét. Egyben
közli, hogy hozzájárult a Kéler-család azon kívánságához,
miszerint a hogyományozott összeg a Luther-Könyvtár
és
Múzeum céljaira fordíttassék.
A közgyülés
az adományok ért és hagyományokért
hálás köszönetet mond és jegyzőkönyvében
boldogult
Kéler Napoleon és Hopp Ferenc emlékét kegyelettel megörökíti, az Igazgató-Tanács
azon határozatát, hogy Kéler
Napoleon hagyománya a Luther-Könyvtár
és Múzeum
javára fordíttassék, helybenhagy ja.
8. AzIgazgató-Tanács jelentést tesz a Társaság Mozgóképszínház vállalatáról. A belügyminiszter ugyanis 27776/1921/VJI.
számú rendeletévei a Társaságnak
Újpesten, Árpád-út 126.
szám alatt 20 évre szóló mozgóképszínház nyitásara és folytatására engedélyt adott. Mivel az üzem átvételéhez szükséges
tőkével a Luther-Társaság nem rendelkezett, a miniszteri rendelet értelmében az engedély-okiratot az Igazgató-Tanács átruházta egy 200.000 koronás tőkével megalakult részvénytársaságra, mely tiszta jövedelmének 40%-át köteles a LutherTársaságnak átengedni. A részvények túlnyomó nagy többsége
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a Luther-Társaság
tagjainak birtokában van és az Igazgatóság a Társaság vezető embereihöl alakult meg.
A Társaság részéről az Elnökség 15 részvényt jegyzett,
melynek névértékét a Igazgatóság kívánta 50% erejéig átütalta
a Mozgóképszínház pénztárába.
A részvénytársaság neve: »Újpest-Árpád-úti Mozgószínház
Vállalat Részvénytársaság".
A közgyűlés az Igazgató-Tanács jelentését örvendetes
tudomásul veszi, az engedély átruházásához
hozzájárul és az
Elnökség azon intézkedését, hogy 15 részvényt jegyzett
és annak ellenértékét
kiutalta, a maga részéről jóváhagyja.
9. Az Igazgató-Tanács
előterjeszti a Társaság 191R.,
1919. és 1920. évi számadásait.
amelyek a jegyzökönyvhöz
csatoltattak. Eszerint a Társaság vagyona 1920. év végén:
a) értékpapírokban az Egyesült Fővárosi Takarékpénztárnál .
K 32.000.b) folyószámlán ugyanott.
32.566."
c) készpénzben .
7.587.79
2.400.d) alapító tagok kötelezvényeiben.
"
e) követelések :
11.711.2&
Luther műveire előleg
tan 1,önyvvállala tra
n
9.908.88
összesen:
K 96.233.92
Jelenti továbbá, hogy a számvizsgáló-bizottság a számadást" tételről tételre megvizsgálta, a mellékletekkel
egybevetette és teljes rendben találta.
A közgyűlés
az i918., 1919., 1920. évi számadásokat
jóváhagyja és a pénztáros buzgóságának elismerése mellett
a felmentvényt megadja.
10. Az Igazgató-Tanács
előterjeszti a Társaság 1921évi költségvetését,
amelynek kapcsán intézkedést kér a tagdíjak felemelésére vonatkozólag.
A közgyűlés
az Igazgató-Tanács
és a Gazdasági
Bizottság együttes javaslatának
figyelembevételével és több
közgyülési tag felszólalasát fontolóra véve, határozatképell
kimondja: hogy

HIYA'l'ALOS

113

KÖZLB)!B:NYEK

a) a rendes tagok tagsági díja a kiadványok költségével és postaköltséggel
együtt 1921-re 30 koronában,
1~22-re pedig 50 koronában s ennek megfelelően a kiadványokra számottartó alapító tagok tagsági díját egyszersmindenkorra 500 koronában
állapítja meg.
b) A pártoló tagok tagdíját a részökre járó kiadványok
költségével
és postaköltséggel együtt 1921-re 15 K, 1922-re
25 koronában
és ennek megfelelőleg a kiadványokra
számottartó
örökös tagok tagdíját egyszersmindenkorra 200
koronában
állapítja meg.
c) _Az eddigi külsö tagok járulékait (1-1 K) egyemint adományokat tartja nyilván és a hátralékole
behajtasát
felfüggeszti, míg a következö
alapszabályvaltoztatásnál
a tagok ezen osztálya végleg törölhető lesz.

lőre

d) Utasítja a Társaság
tisztviselőit, hogy II tagdíjhátralékok behajtásánál
a posta és kezelési költség hozzászámításával
évenkint évi tagdíj fejében rendes tagoktol
10 koronát, pártoló tagoktól pedig 6 koronát szedjenek be.
11. A közgyülés a Társaság
költségvetését
1922-re
-:1:6.000korona fedezettel és ugyanannyi szükséglettel a következő tételekben állapítja meg:

Á

Luther-Társas

áq 1922. évi la:őltsé{Jvetése.
1. Fed eze t.

A) Tagdíjak .'

B)

C)
D)
E)
F)

600 rendes tag a 50 korona
K 30.000.100 pártoló"
"20,,
2.000.Kamatokból .
Raktáron levő kiadványokból .
Könyvkereskedés
forgalmából .
Egyetemes közalapból segély .
Kerületi és Egyházmegyei segélyek.

K
"
lj

"

32.000.2.000.2.000.3.000.3.000.4.000.-

~--------------------összesen:
K 46.000.-

Ösvény. 1922.

8
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Il. Szükséglet.
A) Személyi járandóságok:

Titkár tiszteletdíja .
Titkár irodaátalanya .
Pénztáros tiszteletdíja
Ellenőr
"
A pénztári hivatal fenntartására a Deák-téri testvéregyháznak .

K

"

1.200.800.800.400.-

760.30 K

3.906.30

B) Vegyesek:
Különféle kiadások,
nyomtatványok.
C) Kiadványokra

útiköltségek,

vegyes

ö.093.70
36.000."
K 46.000.K

összesen:

A közgyűlés az Igazgató-Tanácsot felhatalmazza, hogy
a kiadási tételeken utólagos jóváhagyás feltétele mellett
szükségkívánta
módosításokat
tehessen.

12. Az Igazgató-Tanács

a főtitkári jelentés
alapján
melegen ajánlja a közgyűlésnek
dr. Kovács Sándornak és
társainak Luther-Könyvtár
és Múzeum alapítására vonatkozó
indítványát. A Könyvtár és Múzeum tervezete az Ösvényben
és kiilönlenyomatban
is megjelent és a közönség köréből
már eddig is szép számmal érkezett adományok biztosítják az
alapítás sikerét.
A közgyűlés
az indítványt nagy lelkesedéssel teszi
magáévá, az Országos Luther-Könyvtár
és Múzeum alapítását elhatározza, kormányzatával
az Igazgató-Tanácsot
bízza meg, igazgatójává pedig a tervelőkészítőjét,
dr.
Kovács Sándort választja. A közgyűlés egyúttal köszönetet
mond az eddig bejelentett
és befolyt adományokért
és
felhatalmazza az Igazgató- Tanácsot s az esetleg kebeléből
alakitaadó
szűkebbkörű
bizottságet a nagyobb arányú
gyüjtes megindítására
és vezetésére.
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13. A közgyűlés a munkaterv előterjesztésével kapcsolatban, míg a hiteles tagjegyzék .elkészül és ennek következtében az irodalmi szakosztály újjáalakulhat,
a kiadványok és az egész munkaterv végrehajtása ügyében
intézkedö
jogkörrel
ideiglenesen
az Igazgató-Tanácsot
ruházza fel.
14. A munkaterv előkészítésével
kapcsolatban Hamvas
József indítványozza,
hogy az európai s főkép német hitestestvérek tájékoztatása végett adjon ki a Társaság ném etnyelvű, alapos tudományos színvonalú 'magyal' egyháztörténetet.
Breyer Jakab pedig azt javasolja, hogy a társaság irasson
hazafias szellemű német nyelvű propaganda iratokat.
A közgyűlés
mindkét indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadja és végrehajtás végett az irodalmi szakosztályhoz teszi áto
15 A könyvkereskedés
ügyében való intézkedést,
üzletvezetővel való szerzödéskötést
a közgyűlés
az Igazgató-Tanácsra bízza.

az

16. Az Igazgató-Tanács pártolólag terjeszti a közgyűlés
elé dr. Kovács Sándor és társai azon indítványát, hogy a
reformáció 400 éves emlékünnepe és társaságunk újjáalakulása
alkalmából az egyházi irodalom terén szerzett érdemeik elismeréseü! válaszsza meg tiszteleti tagokul : Sántha Károlyt,
'I'orkos Lászlót, dr- Zsilinszky Mihályt, Gyurátz Ferencet, dr.
Schneller Istvánt, Csengey Gusztávot és Payr Sándort.
A közgyűlés
az indítványt egyhangú lelkesedéssel
elfogadja
és egyházi életünk,
irodalmunk e kimagasló.
alakjait szeretettel üdvözli.
17. Az Igazgató-Tanács
sajnálattal jelenti, hogy dr.
Varsányi Mátyás budai Ielkészszé
választatván, egész erejét
és minden id:jét igénybevevő nagy elfoglaltsága, Marcsek
János pedig Budapestről való elköltözése miatt állásáról lemondott. Az Jgazgató-Tanács a megokolás méltánylásával a
lemondás tudomásulvételét s a távozó tisztviselők iránt elismerés nyilvámtását javasolja.
S·
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A közgyűlés
a lemondást
sajnálattal
tudomásul
veszi; a távozó tisztviselőknek és különösen dr. Varsanyi
Mátyásnak köszönetet mond a letűnt három nehéz esztendő
alatt kifejtett önzetlen munkálkodásért,
kiváltképen
azért,
hogy személyes áldozatával lehetővé tette
könyvkeres.
kedés működését.
18. A közgyűlés ezután áttért a tisztújításra és
egyhangúlag nagy lelkesedéssel megválasztotta
.
fötitkárrá dr. Kovács Sándort, aki a főtitkárt eddig
is helyettesítette és támogatta.
titkárrá, önálló hatáskörrel:
dr. Pröhle Károlyt,
ügyészszé:
dr. Konkoly Elemért,
aki az ügyeszi
teendőkkel elnöki intézkedés alapján eddig is megvolt
bízva.
A megválasztottakat báró Radvánszky Albert elnök
lelkes szavakkal üdvözölte. Dr. Kovács Sándor, dr. Pröhle
Károly, dr. Konkoly Elemér köszönetet mondtak a beléjük
helyezett bizalomért s kijelentették,
hogy a választást elfogadják.
19. A közgyűlés az Igazgató-Tanácsot a következőképen
egészíti ki:
Az elhunyt dr. Baltik Frigyes püspök helyére megválasztja Kiss Istvánt, a dunáninneni kerület püspökhelyettesét, a főtitkárrá
választott dr. Kovács Sándor helyébe
dr. Varsányi Mátyást, az idegen hatalom szolgálatába szegődött dr. Hornyánszky Aladár helyére Stráner Vilmost;
a megszállott területen tartózkodók
helyetteseiül akadályeztatasuk idejére dr. Scholtz Oszkárt, Zongor Bélát, Szalay
Mihályt, Németh Károlyt ós Dúszik Lajost.
20. A közgyűlés végül köszönetet mond mindazoknak,
akik közremüködésükkel
a Luther-Társaság ünnepélyét gazdagították, . épületessé
és . magas színvonalúvá
emelték. A
közgyűlés
megörökíti
jegyzőkönyvében
• az ünnepek
műsorát s különösen is megemlékezik arról, hogy a Társaság megható ünnepély keretében megkoszorüzta
Berzsenyi
Dániel szobrát annak bizonyságául, hogy vallási céljaink
mellett híven ápoljuk ősi nemzeti ideáljainkat.
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21. Egyéb tárgy nem lévén,
elnök a közgyiílést berekesztette.
Kelt mint fent.
Dr. Varsányi
főtitkár,

Mátyás

mint jegyző.

Hitelesítök :
Báró Radvánszky

Albert

elnök.

Kapi Béla. püspök, e. elnök.
D1·. Scholts Oszkár
Kirchner Rezső

IV.

A Luther- Társaság számadása
az I918-1920. évekről
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VI.

A Luther-Társaság
1921. évi október hó 16-án Szombathelyen tartott gyűléseinek
és ünnepségeinek

sorrendje.

1. Vasárnap délelőtt 10 órako?' ünnepi istentisztelet
IIz
evang. templomban. Prédikál: dr. Varsányi
Mátyás
budai
lelkész, a Luther-Társaság főtitkára. Az istentisztelet alkalmával Károlyi Sándorné szül.fhirring
Matild nr endelsohn : Éliás
oratoriumából
a bűnbánati
részt énekli.
II. Délelőtt 11 órakor Be?'zsenyi Dániel seobranak. 111egkoseorúeáea dr. Kovács Sándor theol. akadémiai tanárnak, a
Luther-Társaság lapja szerkesztöjének
emlékszavai kíséretében.
Ill. Délelőtt fél 12 órakor a Luther-Társaság
igazgatóválasttmányi
és ko'zgyülése a templomban.
VI. Délben 1 órakor társasebéd a "Sabaria" -szálló li:ülöu
termében.
V. Délután 4 orakor a szükséghez
képest a közgyűlés
folytatása.
VI.
ESTI 6 ÓRAKOR TEMPLOMI BANGVE,RSE~Y
az ev. templomban a következő műsorral : .
1. Erős

várunk.

. . Közének.

2. imádkozik:
dr, VCtrsányi Mátyás budai lelkész, a
Luther-Társaság főtitkára.
3. Kuhme : Ha mind hűtlen lenne. Női kar. Orgonán
kíséri : László Miklósné, hegedűn: Katona József, gordoukán :
Fábián Gyula.
4 Báró Radvánszky
Albertnek, a Luther-Társaság
világi
elnökének ünnepi beszéde.
5. Szalay Mihály lovászpatonai lelkész bemutatja Santha
Károly koUő-pap néhány oersét.
6. Régi magyar
énekek. Éneklik:
Ká1'olyi Sáruiorné,
László

Milclósné.

dr. Enyecly

Jencné.

122
7. Kuiae Kálmán zalaegerszegi lelkész szavalata .
. 8. Dr. Kovács Séndor theol. akadémiai tanár: a LutherTársaság munkaprogrammjáról.
9. Régi rnagya'r korálok. Orgonakíséret mellett tárogatón
játsza Balogh Ernő segédlelkész: a) Jövel szeritlélek Úr Isten
(1636); b) Győzhetetlen én kőszálom (Rákóczi imádsága);
. c) Gályarabok éneke.
10. Imádkozik Kapi Béla püspök.
11. Hyrnn'us.
Oftertorinm a Luther-Társaság
javára.
VII. Este: Ttirsasuacsora (étlap szerint) a vasúti vendéglő éttermében.
Okt. 17-én: Kirándulás
Kőszegre. Elutazás.

v.

A Luther-Társaság

igazgatósága 1922-ben.

Elnökség:
Bá'ró Radvánszky Albert, Budapest, VIlI., ÜUői-út 16/a.
Kapi Béla, püspök, Szombathely.
Alelnök:
1. Üresedésben.
2. Kovács Andor,

esperes-Ielkész,
Titkári

Orosháza, Békés, m.

hivatal:

Igazgatótitkár (főtitkár) : Dr. Kovács Sándor, theol. akad. tanár,
Budapest, V., Hold-ll. 29.
Titkár (a tudományos irodalmi szakosztály előadója) : D1.. Prtihle
Károly, theol. akad. tanár, Sopron, Mező-u. 20.
Pénztári

hivatal:

P~nztál'os: Bendl Henrik, Budapest, IV., Deák-tér 4.
Ellenőr: Szelényi Gynla, Budapest, IV., Deák-tér 4.
Ügyész: D1". Konkoly Elemér, Budapest, IX., Lónyay-u.
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Igazgatótanács :

.•

Elnökség: a 'I'ársaság elnöksége.
Tagjai (hivatalból):
a) a Társaság tisztviselői;
b) az egyetemes egyház és a kerületek képviseletében:
Geduly Henrik tiszamelleki püspök,
dr. Raffay Sándor banyaker. püspök,
Kiss István esperes, a dunáninneni kerület püspökhelyettese ;
c) választott tagok:
Bancsó Antal ny. theol. akad. igazgató,
Doleschall Lajos esperes, akadályozása idejére
dr. Scholtz Oszkár,
Geduly Lajos lelkész, Újpest,
Gyürky Pál esperes, - akadályozása idejére Duszik
Lajos lelkész, Miskolc,
Halldel Vilmos esperes, - akadályozása idejére Zongor
Béla esperes, Körmend,
Kaczián János esperes, Budapest,
Mayer Endre theol. akad. tanár, akadályozása
idejére Németh Károly lelkész, Lébeny,
Paulik János lelkész, Nyíregyháza,
Payr Sándor theol. akad. tanár, Sopron,
Sárkány Béla lelkész, Kecskemét,
Stráner Vilmos theol. akad. igazgató, Sopron,
dr. Varsányi Mátyás lelkész, Bndapest,
Wagner Gusztáv Adolf esperes, - akadályozása idejére Szalay Mihály lelkész, Lovászpatona.

Gazdasági bizottság:
Elnök: Sass János. Tagok: Blatniczky Pál, Geduly Lajos,
Máté Károly, Szűcs Gábor, a két titkár, pénztáros, ellenőr,
ügyész hivatalból.

Számvizsgálóbizottság :
Broschkó Gusztáv Adolf, Mauritz Vilmos, a főtitkár.
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KÖZLE,IÉNYEK

és Múzeum

bizottsága.

Elnök: báró Radvánszky Albert. Tagok: dr. Kovács Sándor,
a könyvtár és múzeum igazgatója, dr. Konkoly Elemér
ügyész, Kaczián János, dr. Varsányi ~íátyás, dr. Raudel
Béla.

*
A Társaság többi bizottságai eddig nem voltak újjáalakíthatók. A tudományos és irodalmi szakosztály munkáját
ideiglenesen az újjáalakulásig az igazgatótanács végzi.
*

A könyvkereskedés

vezetője:

Kozma Ferenc.

*
A tagok létszámának pontos, hiteles megállapítása
van folyamatban.
Felszólamlások, jelentkezések az igazgatótitkárhoz
zendök.

most
inté-

PÁLYÁZAT
az egy gyermek-rendszer
elleni missió célját szolgáló
keresztyén valláserkölcsi írásművekre.

A Magyar Fajmentés címen megindult s különös en a
dunántúli egyke ellen szervezett missió 8 darab 500 koronás,
összesen 4000 leorena pályadíjat tűz ki olyau gyermek és ifjúsági, versben vagy prózában megírt irodalmi műveknek jutalmazására, amelyek alkalmasak arra, hogy az egyke gyermek
lelkében felkeltsék a természetes és igaz vágyakozást a test- •
vérek után, az ifjak szívében pedig a tiszta élet és bibliaiistenes világnézet, valamint a gyermekáldásban gazdag családi
élet szépsége iránt.
A pályaművek
lehetnek törtélletek és elbeszélések, vagy
eszméltető, - tanító elmélkedések. De lehetnek hangulatos
és ötletes gyermekversikék,
jelmondatok és apróságok, kisebb
beszélyek vagy párbeszédek, amik az irkák és iskolai füzetek
fedeleire is sikeresen használhatók,
Mindegyik mű terjedelnie körülbelül
egy nyomtatott ív
legyen (16 oldal, szövegtükör
9X15 cm). Az elfogadott és
jutalmazott művek a Magyar Fajmentés kizárólagos tulajdonát
képezik.
A jeligés levéllel ellátott pályaművek 1922 március 31-ig
e címre küldendők : Magyar Fajmentés, Budapest, 1., Bercsényiutca 10., IV/5.

A MAGYAR LUTHER
D. Luther Márton művei magyar forditásban.
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előre

meg.

(Pozsonyba

vagy

Budapestre)

pénzt a kötet mostani árába beszámít juk.

A postaköltséget

a megrendelő

fizeti.

A megrendelések a Luther-Társaság könyvkereskedésébe küldendők (Budapest, VIlI. ker.,
Szentkirályi-utca 51 ja).

Az Ösvény szerkesztősége:

Budapest,

utca 29, Ils. Ide küldendők

Az Ösvény
utca

SI/a).

számokat

•

a kéziratok.

kiadóhivatal a : a

könyvkereskedése

(Budapest,

A kiadóhivatal

V., Hold-

Luther-Társaság

VII!., Szentkirályipótolja

és ide kell küldeni

az elmaradt

az előfizetést .

