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Mi Atyánk.
Irta: Luther Márton.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
Egyenlők vagyunk a Te kegyelmedben,
. Te sugal/od testvéri vágyunk,
Hogy imádsággal kérjünk, imádjunk;
Segíts, hogy szánk fohászait
Szívünkből hassa át a hit.
Szenteltessék meg a Te neved,
Hogy tisztán valijuk igéidet,
És hogy lehessen életünk
Nevedhez méltón szent nekünk.
Óvd áltanoktól népedet
S téritsd meg azt. ki tévedett.
És jöjjön el a Te országod,
S tedd örökké, mint mennyorszdgot,
Hol a Szentlélek sugallja ránk,
A temérdek gazdag adományt,
S a bősz sátáni hatalom
Törjék meg templomfaladon.
9
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Legyen meg a Te akaratod
5 a menny és föld attól áthatott.
A szenvedésben adj türelmet
jóban és rosszban engedelmet.
5 kit húsa és vére elragad,
Óvd s intsd Te, legfőbb ak~rat.
Add meg mindennapi kenyerünk
5 mindazt, mi a testert kell nekűnk ;
Dacot s viszályt tarts tőlünk távol,
Óvj dögvészektől s drágaságtól,
Hogy békén é(jünk, boldogan,
5 fukarság nélkül. gondtalan.
És bocsásd meg a mi vétkeinket
Hogy ne nyomjanak többé minket;
Miképen mi is megbocsátunk,
Ha ellenünk vét embertársunk;
5 hogy buzgón szolgáljunk neked,
Egységet adj s szeretetet.
És ne vigy minket a kisertetbe,
5 ha a gonosz hozzánk férhetne,
jobbról és balról védve vallunk
Segits szildrdan ellenállnunk ;
Hitünk erős jó vertezet
5 a Szent Lélek bizton vezet.
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És szabadíts meg a gonosztul;
Baljós e . korszak, -minden pusztul ;
Örök ha{álból válts meg minket,
Vigasszal enyhiisd vegpercűnket,
Kimúldsunk legyen szelíd
5 vedd kezeidbe lelkeink.
Ámen! engedd, hogy igy legyen,
Erőssé minket a hit tegyen;
Kétségeink ellen te védd,
Imádságunknak erejét;
Hitet igéd igy ád nekünk,
Így zengjük hozzád ámeniink.
A német eredeti után szabadon:

Kozma Andor.l)

') Köszönetet mondunk kiváló költőnknek a Luther-Társaság nevében, hogy közönségünknek ez örömöt megszerezte Luther e remekének
új fordításával,
mely méltán sorakozik Schiller Harangja
és Goethe
Faust ja mellé. Köszönetünkhöz
hozzáfüzve azon óhajunkat fejezzük
ki, hogy Isten minél tovább tartsa őt meg lelke teljes alkotó erejében
azok számára, akiknek tekintete nem a föld göröngyein, hanem az ég
csillagain csügg.

9"
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A haiadás törvénye a ~eresztyénség
történetében.
A vallások történelmi értékét nem mérhetjük pusztán
vallási alapeszméjük és erkölcsi tartalmuk szerint. Époly
igazságtalan ítéletmondás volna ez, mintha a természetvizsgáló a fát pusztán gyökérzete. ágai, lombjai után ítélné meg
és virágával, gyümölcsével nem törődnék. A valláshoz
hozzátartozik az a közműveltség, mely belőle sarjadt. Vala'
mely vallást az a megállapítás avat történelmi értékké és
történelemalkotó hatalommá, az emberiség életének barázdahasító tényezőjévé, hogy mekkorára tudta növeini hatásának sugarát, mekkora népteriiletet tudott áthatni szellemével; hány emberöltő, hány század, évezred elé tudott
célt tűzni s e cél felé törekvésre az egyéni és kőzléleknek
erőt, magasba emelő szárnyakat adni.
A nemzetek történelmének vallásuk ad igazi sz ínt és
elevenséget. Ez az az életalkotó erő, mely egyformán jelen
van és munkálkodik a házfedelek alatt, az enyhiiletes családi tűzhely mellett, a közélet izgalomszóró küzdöterén,
a
tudomány és művészet csarnokaiban.
Nemzeti törekvés,
nemzeti gondolat, ha igazán az és nem kisszerű párt- és
osztályérdekek alkalmi fátyoltakarója.
az által válik valóságos életté, hogy megvan benne a vallási elem is, még
pedig nem egyszerű, mellékes, bár vonzó és lélekigéző diszképen, hanem mintegy ős mag, ami lényeget alkotja. E két
erőnek egysége, szövetkezése
tud igazán nagyot, felségeset
alkotni, termékeny, áldásos kerszakot szülni, míg, ha mint
egymás leigázására indult harcoló erők szemben állanak
egymással, a nemzeti erőforrásnak Jelentékeny része IecsérIődik el meddő küzdelmekre.
A vallások ezen hatásának ereje attól függ, hogy fel
tudjuk-e fedezni bennök, életnyilvánulásaikban
a haladás
lehetőségét, irányát és törvényét. Eleve ki kell rekesztenünk
a vizsgálat köréből azon vallásokat, amelyek a fejlődés minden gondolatát, lehetőségét kizárják s a tökéletes befejezettséget állapítják meg értékmérő gyanánt. A változást kizáró
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befejezettség voltaképen mozdulatlanság és mivel a történelem élete szakadatlan mozgás és változás, folyton új kérdéseket vet árja az emberi lélek elé, a mozdulatlanságot életelvül hirdető. valIás hatása. jóformán arra a nemzedékre
korlátozódik, mely világ"nézetét" kánon tekintélyű hitcikkek rendszerévé érlelte és avatta. A következő nemzedékben, bár még tiszteletben tartják, lassan-lassan elszakad az élettől, vallásból teológiai iskolává szűkül; papok
vallásává, szervezetévé zsugorodik, mely féltékeny gondossággal őrzi örökölt hagyományait; a körülötte hullámzó
életet viszont, aminek irányítására volna hivatva, idegenül
nézi. Atcsap rajta a történelem árja, multtá lesz a nélkül,
hogy igazi jelene, élete lett volna; amit hitcikkben, kultuszban létrehozott, csak mint egy letűnt, eltemetett kor emléke
mered a később kővetkező emberöltők elé.
De nem tekinthetjük a haladás vallásának azt a vallást
sem, aminek életéből a mozgás, változás nem hiányzik
ugyan, de iránya állandó ingadozást mutat. Egyenes útjáról
az idegen hatások, még talán gyengébb idegen hatások is,
letérítik vagy visszalökik. Nincs határozott, saját lelkéből,
géniuszából táplálkozó életeszménye, vagy azt folyton módosítja a felbukkanó történelmi áramlatok váltakozása szerint. Nincs róla, nincs történelmi hivatásáról élő, erős öntudata. Míg az előbbi fajta vallás mintegy megkövül mozdulatlanságában, emez viszont elporlik, szétmállik az idők ostromától, mert nincsen alkotó elemeinek közös történelmi célt
szolgáló cohaesiója, eggyé forrása. A haladás nevét csakis
olyan történelmi mozgás érdemli meg, amelynek határozott
iránya van, célja és eszménye felé tőr, mely a célt folyton
látva és figyelve azon elemeket, amelyek a cél felé haladásában gátolnák, lassan-lassan kiveti magából, mint hamuvá
égett törmeléket.
viszont azon elemeket, amelyek alapeszméjével, céljával rokonok, kifejleszti s erőhöz, hatalomhoz
juttatja. A vallás lényegét alkotó szellem minden változásban, pályafordulón jelentkezik, akár mint győzelmes, uralkodó irány, amely a vele szemben álló áramlat értékeit
magába olvasztja és felhasználja, akár mint félelmes ellenzék, oppositió, amelynek hadállásai azért megvívhatatlanok,
nu-rt tulajdonképen e sáncok közt lakik az igazi eszmény
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a maga tisztaságában.
Időnként, ha 'a nemzedék méltatlan
hozzá, világtörténelmi
pillanatokra
elhomályosulhat;
de végképen el nem enyészhetik. Az igazi haladó vallásban meg'Van a folytonos meqűjulús,
mcgifjodás,
újjászületés
tehetsége. Viszont meg is vénhedhetik,
termőereje
kihalhat,
ha
alapgondolata
elveszti az éleitel való kapcsolatát és ha célja
jóval kisszerűbb,
semhogy nemzedékek
rendjét tudná fog'lalkoztatni és lángra gyujtani. Megvénhedett
vallás, elsekélyesedett vallási élet az, mely tekintetét csak a multra veti,
annak emlékein mereng, áhítatos szemlélődéssel;
viszont a
végtelen határú jövendőt idegen mezőnek nézi, ahol a fáradt
lélek már munkát nem keres, tehát nem is találhat és küldetését bevégezte. Hogy az élet napról napra új feladatokkal
várja, az tán homályos sejtésképen
sem él tudatában.
Me'lyik vallás nem vénhedhetik meg soha? Az, mely a teremtés
szakadatlan
folyamatát
látva, érezve mindig a jövendő feladatait szemléli és küldetését
sohasem tartja befejezettnek;
mely az emberiség életében, mint szüntelen vér- és szellemvándorlás, állandóan jelen van, valósággal benne él; amelyriek megállapodásra,
hátratekintésre
nincsen
ideje, mely
folyton előre néz a' cél felé, az eszmény felé, amely tisztaságával megbűvöli, amelyhez mennél közelebb jut, annál inkább foglyává lesz, amely ifjúságának
örök forrását magában, hivatásában,
történelmi
küldetésében
bírja. Ezek a
vallások mint igazi, haladó vallások az emberiség történelmének nélkülözhetetlen
tényezői. Megmaradnak
az egyszer
vetett alapon, amit meg nem tagadhatnak,
hisz létük okfejét
tagadnák meg, de a történelem változásai közepett csodálatos élességű érzékkel mindig azt az igazságot hangsúlyozzák és domborítják
ki, amire az emberöltőnek,
akár mint
orvosságra, akár mint üdítő vízsugárra
legégetőbb szüksége
van. Ott vannak az emberiség fejlődésének útvonalán tiszta
fényükkel, megnyugtató
igéjükkel.
hogy a porra ütő emberi
gondolkodást
megtartsák
por és pára felett való magasságában.
A keresztyénséget
joggal nevezzük a haladás vallásának, bár e név inkább nyugati ágára illik teljes értelme szerint. A teológia, mint a legtökélesebb
isteni kinyilatkoztatást helyezi a vallások élére, de a történelmi vizsgálat esz-
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sége. Jézus alakja, személyisége
volt élő forrása hitnek,
erkőlcsnek, élettisztaságnak.
Mélységes testvéri szeretet
fűzte őket őssze, amit sem érdek, sem hiúság nem bírt megzavarni. A második században felbukkant a világ meghódításának gondolata s lassanként, mint Istentől rájuk rótt kőtelesség, mint a megváItásért járó hálatartozás szigorú
érzése jelentkezett a gyülekezetekben. Az első időkben a
keresztyénség tudósai, vezérei csupán szellemi hódításra
gondoltak az apostoli jelszó szerint: A mi fegyvereink nem
testiek. Később azonban a rómaiság szelleme behatolt a
keresztyén világba s észrevétlenül hatott fejlődése irányára,
aminek kétségtelen bizonysága a keresztyén egyház szervezkedése. Szervezete a harmadik század vége felé a lassanként bomladozó, palotaforradalmak, katonai lázadások, örökös udvari cselszövények és összeesküvések játékszereként
szertezüllő birodalom egyre lazább közigazgatásával szemben erkölcsi tekintélyénél fogva az állandóságnak s a rend
eszméjének
értékesebb támasztéka a katoriaságnál. Jellemző,
hogya-keresztyén
egyházi szervezet fejlődése emlékeztet a
római alkotmány fejlődésére.
Amint a szenátusból rs a népakarat egyéb szerveiből az élet és a közszükség kifejlesztette
a monarchiát, egyeduralmat, amely a közakarattóI kapta
törvényes formák között megbizatását, a keresztyénség is
eljut a demokratikus jellemű presbyteriumtói amonarchista
jellemű episcopátusig, püspökségig és pápaságig. Ez átalakulás nem hirtelen támadt világválság eredménye, hanem
lassan fejlődött és érett meg, amint a római világ szelleme
mélyebbre és egyre mélyebbre hatolt a keresztyénség intézményeibe és közfelfogásába.
A keresztyénség haladásának iránya a centralizáció,
az erők összefogása az egyházat teljesen átható cél érdekében. E cél a világ meghódítása, amit Krisztus szavaival igazolnak, de e harcot már nem pusztán szellemi fegyverekkel
vívják, hanem szükség esetéIi, a IV. századtól fogva az
anyagi erő hatalmával is. Elsösorban saját életében kellett
a monarchikus tekintélyt megalapozni a és megszilárdítania.
A fegyelmi jogot az első időkben, amíg Jézus tanítása eleven erő volt,' a szerétet szelídségével gyakorolták; aki megbotlott, fölemelték, megtisztították, hogy a váltság isteni
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jótéteményét el ne veszítse. Amikor a szervezet már kifejlődött, a presbyteriumból kivált a püspők, a botló kat és elesetteket lázadóknak tekintették s a lázadás vétkéért súlyos
büntetés járt. A hűtlenséget szigorúbban
ítélték meg, mert
többszörös -htítlens~g~t láttak benne: Krisztus és az egyház,
az egyházszervezet, a látható egyházfő elárulását. A római
nép politikai szellemének és jogi gondolkodásának nyilvánvaló hatása, mely a szervezetben többet lát egyszerű keretnél ;
azonosítja az eszmével, világtörténelmi hivatással, sőt föléje
emeli. A római birodalom politikai életét a respublika és
impera torok korszakában egyiránt az egység felé való törekvés jellemezte, amelyet az egységes jog, az egységes kultúra, politikai intézmények, társadalmi egység s az egységes
vallás által valósított meg. Ezek voltak a világ meghódításának igazi eszközei, amelyek a vitéz, győzelmes katonaság
harci eredményeit biztosították. A keresztyénségben is megvolt a római hatás gyümölcseképen az egységesítő törekvés.
Mikor a nyugati római birodalom, mint elhasznált cserépedény, ősszetörött, az egyház lett az egységesítő tőrekvés
eszközévé és hüvelyévé. Az egyház volt a harmadik század
második felétől fogva a halhatatlan és szent Rend igazi képviselője. E tulajdonságát a birodalmi reformátor éleslátásával ismerte fel Nagy Konstantin és felhasználta, hogy vele
friss vért és új életet bocsásson az elsilányult erekbe s a
düledező trónt új pillérsorral támassza körül. A keresztyén
társadalomnak az a formája, mely keleten honosodott meg
s amelyben a császárság süllyesztette engedelmes hatalmi
eszkőzzé az egyházat, a keleti birodalom hanyatlásával a
második évezred küszöbén kidőlt a történelmi versenybőJ.
Nyugaton az egyház a szüntelen államomlások
és államszűletések, a népvándorlás zilált és bizonytalan viszonyai kőzt
mint legfőbb világtekintély szerepelt. A pápaság jó korán
felismerte helyzetét és komolyan készült e hivatásra. Az
egyház belső rendjének megállapítása, a rendi papság, a
metropolitai és patriarchai hatalom kifejlesztése, a világi
hatalom megszerzése, a pápaság függetlenítése egyházon k
viil álló tényezőktől, a kultusz elérzékiesítése
egytől egyig
ennek az iránynak hódolt. E szellem az élet minden kis
zúgába behatolt. A centralizáció, a hatalomgyüjtes és szerí-
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vezés célját szolgálta az alapjában egyéni vallási életet élő
remetéknek
hatalmi célból szervezetekbe, rendekbe, kolostorokba, felsőbb akaratból eredt szabályok igája alá tömörítése, hogy belőlük az egyház megbizható,
életre-halálra
engedelmes hadsereget neveljen. A teológiai gondolat másodrendűvé hanyatlott a létalapul szolgáló hatalmi cél és rendérzék rnellett. Viszont igaz, hogy e rendszabályozás
nélkül
a szerzetesség középkorí
kulturális feladatait aligha oldotta
volna meg. A kárionjog
megalkotása, amelyen nemzedékek,
teológusok, jogászok egész sora dolgozott, e törekvésnek legnagyszerűbb emléke, szintén a római jogrend alkotta levegőben fejlődött ki és vált a közéletnek úgyszólva egyetlen ten~y~~,
E centralizáció, hatalomhalmozás
a XL-XIII.
században jutott el csúcspontjára.
E három század a középkor
keresztyénségének
igazi kivirágzása.
E korszak
teljesen
megvalósította a keresztyén világ egységét, annyira, hogy az
itt-ott felbukkanó
ellenzéki irányok,
amelyek
különben
hamar elcsendesedtek
vagy elényésztek, il kor képén nem
módosítottak,
sőt az árnyékolás művészeti törvénye szerint
a jellemző vonásokat élesebben kiemélték.
Ez a kor a teljes
egység kora a keresztyén világban; magában foglalja a tan,
közigazgatás,
fegyelem
és erkölcsi felfogás feltétlen egységét A rendszernek még félénk bírálói is a pártütők és lázadók büntetését viselik. Klasszikus képviselői: VII. Gergely
pápa, Aquinoi Tamás, Bouillon Gottfried, Dante és Assisi
Ferenc. Ez őt történelmi alak éppúgy kimagaslik környezetéből, mint a középkori
dómok, münsterek,
kathedrálisok
a
környezö
házak kőzűl. VII. Gergely a monarchikus theokratia ideálista és szenvedő hőse, aki országokat és királyokat
hajt zsámolya alá, aki mellett Ill. Ince csak a szerencsés, az
ígéret földjére eljutott Jósue szerepét tölti be, elszánt csüggedetlen kűzdelme
és küldetésében való törhetetlen hite révén vált tüneményszerű
történelmi alakká.
Nem a siker,
mely sokszor fáradság
és kűzdés nélkül hull érdemétlenek
ölébe, hanem az eszméhez való hűség, az érte mártirlélekkel szenvedett kereszt, üldözés, bántalom a történelmi nagyság mértéke, Az egyházi imperializmus iránya benne tükröződik legtisztábban,
a külső hódítás és belső fegyelmezés
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egyenlően fontos előtte. Teste, földi' élete összetörik a lelke
nagy ábrándjáért nyugvás nélkül vívott harcban. Aquinói
Tamás, az imperialista kor kodifikátora, mint Melanthou
a reformáció é, Milton az angol, Sieyés abbé a francia forradalomé. Ö fejti ki az egyház tanát a nemzedékkívánta felfogással, ő dolgozza ki a pápai hatalmi törekvések teológiai
igazolását. Kiegészítik egymást, ahogy az elmélet kiegészíti
a gyakorlatot s mintegy lépcsőt 'rak a gyakorlati célok alá.
Dogmatikus, bölcsész és jogász egyszerre s e sokoldalúsága
az egyházi hatalom épületének megbecsülhetetlen építőanyaga. Bouillon Gottfried, a keresztes háborúk dicső
alakja, akit Tasso egy későbbi kor lélektükröző époszának
hősévé tett, az emberöltőnek legáltalánosabb, egyúttal leghatalmasabb érzelmi fellángolását testesiti meg. Lelki testvére Clairvauxi Bernátnak, akinek beszédei, énekei ugyanazt a hódolatot tükrözik a töviskeronával
szemben (Salve
Caput Cruentatum), mint Gottfried a visszavívott szent sír
előtt, amidőn alázatos lélekkel elhárítja a királyi koronát.
Akor hősévéőt emeli a nemzedék képzelete, mert nagyobb
kísértést győzött le. A költő Dante a középkor lelkét ,~Z .érzék felett való, transcendens világba vezérli, hogya. földi
lét visszáságait.
egyenetlenségeit, igazságtalanságait elegyengesse, elsimítsa, megmagyarázza olymódon, amire a kö~
zönséges emberi gondolkodás nem volna képes. Az ő müve
a kisszerű földi életnek csodálatos szépségű ellentétes világát tárja fel; nagy vétkek, nagy bűnhődések, nagy. erények,
fenséges jutalmák
tüneményes álomjátéka.
az igazak szenvédésének
örökösen kísértő problémájával. E költészetnek
ikertestvére a gótstílű templomok építészete, mely hasonlóképen a földi kisszerűségek, törpeségek göröngyei közül keresi az utat elérhetetlennek látszó magasságokba, tisztább
világba, Assisi Ferenc a kor erkölcsének megtestesülése;
kűlsöleg a korabeli egyház gondolkodásának öltözetét viseli,
annak gondolatformáiban beszél, megállapított rendjéhez
igazodik, de már fel-felcsillan az egyén vallási .szuverénításának sugara, mely mintha századok homályán, felhőzetének résein a Megváltó lelkéből jutott volna el a XIII. századig s előre mutatna a reformációnak még akkor szemhatár alatt rejtőző csillagkép ei felé.
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Az egyetemes, világuralomra törekvő keresztyén gondolatnak küzdelme során meg kellett mérkőznie az útjában
álló nemzeti gondolattal. A harc néhol diadallal végződött,
mint a gótok két ágánál,
melyek nemzeti egyéniségüket is
elvesztették s eltűntek a népvándorlás tengerárjában. Néhol részletengedményeket tett, mint a frankoknál, szászoknál, hogyagyőzelem
látszatát megóvja s kedvezőbb viszonyok közt győzelmét véglegessé tegye. Néhol a két eszmény
eggyé olvadt, a nélkül, hogy bármelyik feltétlenül győzött
vagy elbukott volna. Ily esetben vált a keresztyénség igazi
jótékony hatalommá, mert életre hívta, megnemesítette a
nemzet szunyadó tehetségeit, mintegy fölfegyverezte yilágtörténelmi küldetésére. Viszont, minLha a keresztyénség is
új értékekkel gazdagodott volna ez egész erejét lefoglaló
eszmei küzdelemben. A két eszmény harcára s azután tökéletes egységbe olvadására tanulságos példa a magyar keresztyénség első százada. Szent István király vallási reformját,
mely a Nagy Konstantinéhoz és Nagy Károlyéhoz hasonló
politikai éleslátásból eredt, a magyar nemzet idegenkedve.
sőt gyűlölettel fogadta. A keresztyénség nem úgy jelent meg
előtte, mint vallási elv, vallási gondolat, mint a szegények, a
világosságra, békére szomjazók evangéliuma ama nagy karácsonyi hajnalon, hanem az emlőjén felnevelkedett, a nyugati népek lelkét kielégítő, tápláló kultúrával, társadalmi és
jogrenddel, dézsmával együtt, amelyet az idegenektől nyakára erőszakolt igának nézett és érzett. Épp ezért Szent István sohasem tudott igazán nemzeti hőssé lenni, ünneplésében sok a hivatalos szín és jelleg ma is. A nemzet lelke az
idegenek eszközét látta benne; az ŐS nemzeti erények, hagyományok őreit, Koppányt, Gyulát, Vathát, a száműzött,
bujdosó hercegeket viszont a nemzeti mondák valóságos
dédelgető szeretettel sugározzák kőrül. Még idegenebb volt
lelkének Imre herceg, aki harcos erények babérja helyett al
aszkéta szerzetes, a szent egyszerűbb, alázatosabb dicsőségét kereste. A két ideál egy század mulva Szent László 10vagi alakjában békült ki, aki hős volt a magyar nemzet ősi
fogalmai szerint és kegyes a keresztyén világ hite szerint,
akit a keresztes hadak fővezérévé még Bouillon Gottfried
előtt megválasztottak. Csak ekkor, benne ismerte fel a ma-
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gyarság a keresztyénség életadó erejét, benne, általa lett
nemzeti vallássá, ő maga igazán első nemzeti szentté. E
nagyszerű történelmi folyamat legigazibb alakja ő volt a
török világ végéig, a XVIII. századig, amikor a nemzeti eszmények elhalványodása
s az érvényesűlésre törö egyházi
kultusz érdeke az úttörő Szent István alakját állította homloktérbe. A magyar keresztyénségnek három fontos, pályaemelkedést jelentő korszaka van: Szent István által a magyar állam, Szent László által a magyar nemzet, a reformáció által a magyar egyéni lélek vallásává lett.
A centralizáció iránya a keresztyénségben a XIII. század dereka táján elérte tetőfokát. Tovább nem fejlődhetett,
sőt megkezdődött a hanyatlás, mert a hatalom eszméje nem
tudott többé életet sugározni az egyházba. A reformációig
terjedő korszak voltakép az ideálkeresés korszaka, azért tetszik annyira avarnak a két nagy időszak között. Egyes feltíínőbb nagyságok a korszakok határmesgyéin már mind a
két időszak gondolatait tükrözik, részint a letűnt idők szellemének mintegy utolsó parancsait hajtják végre, részint
a földet porhanyítják az eljövendő új eszmék előtt. A reformáció, a keresztyén világ újjászületésé
époly egyetemes
világforradalom a lelkekben, mint a keresztyénség megjelenése volt, bár erejére, terjedelmére korlátoltabb. A megelőző
kerszak jellemző irányával szemben a decentralizációt vallja
és érvényesíti, ami a hitélet terén annyit jelent, hogy az
egyetemes papságot állítja vallási és kormányzati alap gyanánt a középkori rendi papság helyére. Ez a változás sem
hirtelen, tüneményszerűen
jött létre, hanem lassú, történelmi érés eredménye. A középkoron "végig az egyház közlelke uralkodott és magába olvasztott minden egyéni törekvést. A kőzépkor
végén csak egy hivatalos keresztyénség
volt, mely előtt minden önállóbb, egyénibb szellemnek vagy
meg kellett hódolnia vagy az emberi szellem munkaterének más mezeire menekülnie. E. nagy politikai érzékkel és
sztvós kitartással összekovácsolt egység azonban terhes, elviselhetetlen járomképen nehezült a gondolkodók, az önálló
egyéniségek lelkére. Az elégedetlenség időnként fel-fellobant
a hivatalos egyház iránya ellen, szekták alakjában részletreformot követelve. Mivel azonban a világ érdeke a népván-
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dorlás zilált .századai után inkább a rend következetes és
uralmát .kívánta, e mozgalmak nem érvényesültek,
eltüntek vagy elsekélyesedtek. E szekták az uralkodó irány
ellenzékei; hol dogmatikai, hol kultuszbeli, hol egyházkormányzati, hol éppen gazdasági ellentétes felfogások szűlik;
Ezeket nem tekinthetjük a reformáció előzményeinek és úttönőinek.
Az általános keresztyén hanyatlás okfejéig csupán Wald Péter, WycklifTe, Hus és Savonarola mozaalmai
szállanak le és e mozgalmakban sok elemet találunk, amit
a későbbi reformáció elfogadott. Bár a reformáció iránya a
decentralizáció, azért mégsem tekinthetjük pusztán visszahatásnak; eredete az emberi lélek ős szabadságösztöne ; gyökerei leérnek az apostoli korig. Épp ezért lett a reformáció
által a keresztyénség nem csupán egy nép, nemzet, vagy
szigorú.

állanI

hivatalos

val1ásává, hanem

minden

keresztyén

em-

bernek egyéni vallásává, amelyet a reformátorok tanítása
után nem pusztán a tekintély elve alapján parancsból, hanem a lélek belső ösztönéből, legszemélyesebb meggyőződése
alapján fogadott el. Az egyén vallási szuverénításának legigazibb szószólója Luther volt s meg is maradt annak élete
végéig. A wormsi gyűlésen a császár, fejedelmek, főpapok
és legatusok előtt azt hangoztatja: En sem a pápán ak, sem
a zsinatoknak nem hiszek, mert gyakran tévedtek, és nem
szabad az embernek lelkiismerete
ellen cselekednie. A
Schmalkaldi cikkeket, az ő egyéni hitvallását azzal fejezi
be: "Ez az én hitvallásom; aki máskép vélekedik, végezze
el Istennel és Ielkiismeretével", Ez az igazi forradalmi gondolat, mely a középkori egységes hittel szembe szegezi a
lelkiismeret jogát, ami felett anyagi erőnek, hívják zsinatnak, vagy pápának.
akár császárnak, hatalma nem lehet.
Ez' az igazság a keresztyénség megújhodásának új forrása,
amiből a katholikus egyházra is új szellem, megifjító
erő áradt.
A svájci reformáció igazi vezéralakja, Kálvin, voltaképen a reformáció második nemzedékéhez tartozik, mely a
reformáció vívmányainak biztosítása végett visszatért a
rend elvéhez. Szervezte, hadsorokba, intézményekbe tömörítette híveit az aléltságából feléledt, megifjodott katholicizmus támadásai ellen. A világ megJ.1ódítása a kálvinizmus
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programjában is benne van ;ez megköveteli a háború viseléséhez szükséges, a győzelmet biztosító intézkedéseket.
Luther az ige diadalát magától az igétől, Istentől várja; a
keresztyén fő tiszte az ige hallgatása, az ige szerint való élet.
Kálvin harcoló egyházat nevel hiveiből, mely egyenlő hévvel harcol a hitetlenség s a lelki kényszer ellen, miközben,
ha a szükség s a diadal érdeke kívánja, maga is alkalmazza
a lelki kényszer eszközeit. Ez hozzátartozik a harcoló egyház lelkiségéhez, ami nélkül nem képzelhetjük el. Hadakozom, győzni akarok, tehát fegyelmezek. Fegyelmezem önmagamat, saját tehetségeimet, tulajdonságaimat, energiámat, de fegyelmezem híveimet, seregemet is, egy cél érdekében, mely lelkemben él, mely személyiségemnek, erőmnek,
akaratomnak ura. Luther egyháza az Úr lábánál ülő áhítatos Mária, Kálviné a szorgalmas Mártha, aki a gyakorlati
szempontokat nézi. Kálvin VII. Gergely pápa monarchikus
theokrátiájával
szemben megteremti Genfben a demokratikus theokrátiát, mely azonban közakaratával és a kőzakaratot helyettesítő többségi akarattal az egyén vallási életének époly kényura lehet, mint VII. Gergely monarchikus
theokratiája. Nem véletlen műve, hogy a kálvinizmus mellékhajtásai messze elágaztak a közös törzstől, jobbára külön
vallási közösségekké jegecedtek, mert nem bírták el a kánonoknak s a hitvallás alkotó részét képező, az isteni kijelentésre alapított, abba mintegy bekovácsolt szervezetnek uralmát; a lutheri reformáció talajából fakadt ellenzéki irányok
aránylag rövidéletűek voltak, ritkán fejlődtek külön szektaalakulásig, inkább megmaradtak a theológiai iskola szűkebb
korlátai között. Carlyle szerint az újkofi történelmet nem
érthetjük meg a reformáció nélkül, mely a későbbi századok
eseményfolyamának életforrása. Szülőhelyén, Németországban megmaradt theológiának és egyháznak, igazi állam- és
társadalomforrnáló hatalommá az angol-szász faj területén
vált, ahol kálvini iránya gyökerezett meg. A kálvinizmusnak édes gyermeke a puritanizmus és Cromwell, unokája
egyrészt Észak-Amerika, Washington és Franklin, - másrészt a francia forradalom és Rousseau, ami kétségtelenül a
kálvinizmus nagyobb activitásának, elevenebb politikai erejének bizonysága. Magyarországon a két irány közt jelen-
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politikai külőnbség
nincsen; együtt küzdöttek, együtt
véreztek. Az idegen dinasztiának szakadatlan támadás sorozata a nemzet önállósága s a magyar fajnak élete ellen új
elemként vegyült a vallási és politikai. küzdelembe, mely a
reformáció két ágát elválhatatlan szövetségbe egyesítette a
nemzeti törekvések szelgálatára.
Közös érdemük az a nemzeti jellemű műveltség is, ami a reformáció ihlet ére hazánkban fellángolt s mely a katholicizmust is magával ragadta,
versenyre kényszerítette.
A fejlődés vonalán végigtekintve megállapíthatjuk
azt a tényt, hogyakeresztyénség
igazi céljának az ember
meghódítását tekinti Isten országa számára. A cél szolgálátában
két irányvonal jelentkezik, néha egymás mellett,
gyakran egymással harcolva, olykor egymást felváltva. Az
egyik irány, mely azonban nincsen történelmi egyházalakhoz kötve, a tekintély fegyverével, tehát politikai eszközzel
akarja megvalósítani s e munlcája közben eljut addig, hogy
öncéllá lesz; a szervezet megszilárdítása, a hatalom gyűjtése
elnyeli az eredeti célt, Isten országa eszménye elbágyad a
földi törekvések tülekedésében és zsivajában. A másik irány,
megint egyházalaktói függetlenül, az apostoli kor példáján
indulva a meggyőzés, prédikálás eszközéhez folyamodik
s az egyén megtiszlításán, megváltásán át akarja felépíteni
az egész emberi társadalomban Isten országát. Szemében az
anyagi hatalom, világi gazdagság mellékes, mert ennél nagyobb kincsnek tartja Krisztussal s az Istennel való egységét. E két irány térvívóharca közben egy-egy szempont megmerevítése, rideg hangsúlyozása a leváló részekből megszüli
a szektákat, amelyekben eredetileg a visszahatás az uralkodó elem, a tiltakozás valamely az egyházba észrevétlenül
besurrant és szertelenül érvényesülő idegen gondolat ellen.
A harc igazi hajtó és feszítő ereje az egyedül üdvözítő hitnek tudata, akár monarchikus, akár demokratikus jellemű
legyen a külső szervezet. Közömbös, hogy formába, hitcikkbe van-e öntve, vagy csak a küzdő lelke mélyén rejtőző
érzés, mely uralkodik az egész seregen. A fontos az, hogy
a küzdők érezzék és higyjék, hogy ők vannak az igaz hit
birtokában és győzelmük a világ boldogságának feltétele.
E hit nélkül hódítást nem képzelhetünk el. E nélkül a harc
tős
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nem egyéb, mint a szegett szárnyú sas porban vergődése;
halálra fárad a nélkül, hogy célját elérné, vagy hozzá közelebb juthatna. E hit két fokozatban jelentkezik. Bizonyos
lehetek a saját vallásom, hitem egyedül üdvözítő voltában
a nélkül, hogy mások hitét feltétlen hamisnak, tévedésnek
tartanám; amikor rám nézve legfontosabb, hogy Isten előtt
kedvet leljek, amikor ez a hit az én egész életem, legfőbb
kincsem, üdvösségem, a miért nyugodtan fölveszem a szenvedés keresztjét. Másik formája az, a mikor saját hitem
igazságát azzal akarom erősíteni, hogy mások hite hamis
hit, amit a Sátán éjnek éjszakáján hintett konkoly gyanánt
a tiszta búza közé s amit kőnyörtelenül
ki kell gyomlálni.
Ez a forma az államvallások, az uralkodó és uralmukat
féltő egyházak, valamint érvényesülésre törekvő szekták
közös klasszikus jellemző vonása, mert a szabad eszmeharcot nem bírják. A háborúnak szeghetetlen törvénye, hogy
a harcolók maguk akarják megválasztani a harcteret, ahol
erősebbnek érzik magukat. E hit első formája szűli a vértanukat,akik
inkább halálba, máglyára mennek, semhogy
üdvözítő hitüktől elszakadjanak, vagy azt megtagadják.
második formája teremti a vértanukat. mert más fegyvere
a meggyőzésre nincsen, mint a hatalom és erőszak, amely
Jézus tanításával ellenkezik.
A keresztyénség időnként bekövetkező megif'jodása
kétségtelenül a történelmi szükség és erkölcsi erők eredménye. Az emberiség nem új keretet és formát vár a régi
elkorhadt helyébe, hanem új termékenyítő
gondolatot, tartalmi gazdagodást, értékgyarapodást. A formák, amint jelentkeznek, el is pusztulnak, amint elpusztulnak a templomok, ledőlnek az oltárok, ha szeplőssé lesz a láng, hazuggá
a tűz, mely rajtuk ég.A keresztyénségben megvan a tisztaság és szabadság felé törekvés; látható ez a költők,
művészek
alkotásaiban, a nagy egyházatyák, a reformátorok s legfőkép Luther irataiban. A lelkiismeret joga
és a vallásszabadság az evangélium és maga Isten oltalma
alá van helyezve. Az ágostai hitvallás XVI. cikke szerint,
mely a világi hatalom iránt való engedelmességről szól,
ha a felsőség és törvény bűnös dolgot kívánna, "inkább kell
10
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engedelmeskedni Istennek, mintsem az embereknek".
(Apostol Csel. 5, 29. v.)
Hátra volna még az a kérdés, hogyakeresztyénség
következő nagy korszaka, várható megifjodása melyik keresztyén egyház kebeléből indul el útjára. Erre azonban
még korai a felelet. Még benne élünk a reformáció hullámsodrában, a reformáció még nem merítette ki teljesen
géniusza kincses bányáját s addig céltalan, fölösleges az új
korszak· felé haladás barázdáit nyomozni. Lehet, hogy
atómjai vagyunk már az eljövendő új világnak, de ezt csak
utódaink, tán százados távolságból ítélhetik meg. Valószínű,
hogy az új irány nem a bizánci nyomon járó óhitű egyház
talajából sarjad ki, mert az már évszázadok előtt elvesztette
a megújhodás tehetségét; dogmatikája, kultusza, korrnányzata egyformán megkövült s a haladás Iehetőségét
eleve
kizárja. Az bizonyos, hogy az új korszak, életirány forrása
nem lehet más, mint Krisztusnak idők és történelem felett
álló alakja, tiszta, elévülhetetlen tanítása. Más fundamentom nincsen, mint amely egyszer vettetett.
D. Kovács Sándor.

Isten igéje.
Jegyezze meg minden ember, hogy· a lélek
minden nélkül el lehet, csak lsten. igéje iiélkű!
nem és hogy lsten igéjén kiuiil. semmi sem segíthetőrajla.
Míg haigéje~ akkor' mindene van;
van az igében eledele, öröme, békessége, világossága, igazságossága, -iqazsáqa,
bölcsessége,
szabadsága, van minden java fölös bőséggel.
D. Luther Márton. (A keresztyén ember szabadságáról.)
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Család, otthon, nelDzet.
Család, otthon, nemzet. Három egyszerű szó, de
mindegyik egy egész világot jelent.
A család az élet örökké háborgó áradataban az a békés sziget, ahol minden szív össze tud melegedni egy közös
érzésben,. a megértő és minden szolgálatra kész szerétetben. Az otthon az egyetlen hely anagy világon, ahol a
lélek minden fáradságát kipihenni s minden csalódását
orvosolni tudja. A nemzet pedig az egyetlen társadalmi
alakulás, amelyben a mult emlékeinek. a jelen küzdelmeinek és a jövendő céltűzésének érzelmi szálai fűzik egy
egésszé a k űlőnben idegen szíveket.
Család, otthon és nemzet egymás nélkül fenn nem
állhat. A család otthon nélkül - drágakő keret nélkül. Az
otthon család nélkül - üres lapokból kötött könyv, mely
néma és hideg. A nemzet pedig család és otthon nélkül meg
sem alakulhat, mert a nemzet éltető forrása a család és az
otthon.
Amilyen a család és az otthon, olyan a nemzet, mert
az -élet minden fénye, minden ragyogása, minden értéke,
minden szépsége a család és az otthon falai kőzűl árad szét
és válik sajátos nemzeti életté. Amilyen a család és az otthon erkölcse, olyan a közszellem. Amilyen a családok életfelfogása, olyan a nemzeté is, mert a családok az erek és
a patakok, melyek a nemzet életének nagy folyamát megtöltik. A családnak és az otthonnak tehát a nemzet egész
életére, életének irányára, tartalmára,
emelkedéséreés
hanyatlására, pusztulására vagy megmaradására egyaránt
döntő szerepe van.
Jól tudták ezt a nemzetünk lét,tt romboló 'irányzat
hívei ezért támadták meg a nemzettel együtt a családot
és az otthont is. E romboló irányzat imár régóta folytatta
köztünk alattomos munkáját. A kommunista kurszak ennek nem a szülőanyja, hanem éppen a következménye
volt. A kommunista irányzat nem a vörösök uralmával
kezdődött. Azzal voltakép csak a megérésnek és a rothadásnak állapotába jutott .. A kommunista uralmat előkészítő irányzat évtizedek óta űzte almamunkáját közöttünk.
Elég szomorú, hogy vakok voltunk annak meglátására.
Az a pusztítá. vihar, mely vörös uralom néven átvonult a.
hosszú harcokban teljesen elgyöngűlt nemzetünk felett és
örök átokká és szégyenné lett történetünkben, politikailag
a Károlyi-uralom bekőszöntével kezdődött. Társadalmi ala10*
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pozásához

azonban már rég rakosgatták
a téglákat.
Bizonyosan
akadtak
e táborban
is eszményekért
rajongó
emberek,
akik vak
jóhiszeműséggel
voltak
öntudatlan
eszközei és akaratlan
szolgái e romboló munkának,
de a
munka
tervszerűen
és öntudatosan
folyt. Sokat ártott a
magyar
nemzetnek
és társadalomnak
azzal, hogy nagy
nemzetekre
talán elviselhető,
de kis nemzetekre
végzetes
jelszavakat
és kiforratlan
társadalmi
elméleteket
dobot!
a piacra. A szélsőséges szabadelvűségnek,
a hypermodern
kultúráhak
és az egyetemes testvériség
jelszaváva 1 tetszelgő nemzetköziségnek
hangoztatásával
rongálta
a kőzszellemet, mételyezte az erkölcsöket
s akarva nem akarva
a nemzet összeomlását
készítette elő. E táborban
nevelődtek azok a holnaposok,
akik a tegnapot
egészen meg tudták
tagadni, a jövőt tönkretették,
a mát pedig megtöltötték
az
élvhajhász at és a test törvényéből
burjánzó
erotizmus undokságaival.
Nem csoda azután, ha az irodalomban
lelki
pongyolaság
és verizmus cégére alatt árult szernét a művészethen önhittség és egyéni meglátás
álcájába
bujtatott
szemérmetlenség,
a közéletben
tobzódó
lelkiismeretlenség, a társadalmi
életben élelmes utilitarizmus
és féktelen
egoizmus vette át az egyeduralmat.
Ebből a selejtes, dc
hangos közszellemből
fonódott a család, az otthon és nem
zet lelkére a háló, melyben a tisztes mult minden értékes
hagyománya
egyszerre került végzetes fogásra. Ennek az
évtizedeken
át következetesen
szőtt hálónak
a mestere
nem a vörös uralom volt, az csak partra vonta, de már
akkor félholtan
vergődött méhében a család, az otthon
és a nemzet egész élete és erkölcse
Mindnyájan
láttuk,
hogy a kommunizmust
előkészítő ez idegen világnézet
nemcsak
a nemzeti eszméket.
hanem a család és az otthon erkölc:sét is kikezdte
és kitartó következetességgel
rombolja.
A nyomán keletkezett
kommunizmus
aztán a családi életet a kommunista
házassággal köztisztességében,
az otthont a célzatosan gonosz
beszállásolásokkal
erkölcsi épségében ostromolta.
De hitvány munkájára
a koronát
az éretlen gyermekek
nagykorúsításával
tette fel, amiből egy nemzedéken
át csak a teljes társadalmi
lezüllés követk ezhetett volna be.
Kétségtelen,
hogy nemzetünk
fennállásának
veszedelmekben
és pusztulásban
gazdag ezer éve ala ft alig volt
végzetesebb megpróbáltatása,
mint a vörös uralom. Mert
ez az uralom a nemzet létének gyökereit támadta meg és
legszentebb
értékeit
pazarolta
el.
Életrevaló,
egészséges
nép ugyanis sok minden bajt kiheverhet.
Visszaszerezheti
elvett határait,
kinőheti megcsonkíttatását,
pótolhatja
gazc
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dasági veszteségeit, kiheverheti
a mostoha idők vagy az ellenségek pusztításait,
de az erkölcseiben
való kárvallása,
a belső erői ben való meggyöngülése
olyan
veszedelem,
mint a szíven rágódó k ór, melynek
vagy egyáltalán
nincsen, vagy csak egy orvossága van: az újjászületés.
Azok a nemzetellenes
áramlatok,
amelyek a sajtó és a
politika, a gazdasági és a kulturális
egyensúly lassú és öntudatosan
irányított
befolyásolása
által egyoldalúari
vezetett társadalmi
élet, a minden
tekintélyt és hagyományt
gúnyoló és kicsinylö
világnézet
ezernyi hajszálerén
át mételyezték a magyar nép lelkét, ma már bizonyos mértékig
a maguk igazi mivoltában
állanak előttünk. És csak most
ismerjük fel teljes valóságában,
hogy micsoda veszedelemben forgott minden erkölcsi érték, amelyet apáink lelke a
családban,
az otthonban
és a nemzeti életben megteremtett és örökül hagyott. Csak most látjuk igazán, hogy számunkra
a világ hatalmasai
által megtagadott
jövőt egyedül csak a család és az otthon által újjáalkotott
nemzeti
élet biztosíthatja.
De annak a nemzeti életnek minden ízében magyarnak
kell lennie, magyarnak
szellemében,
nyelvében, jellemében,
hagyományaiban,
céltűzéseiben,
minden kis porcikájáhan.
Mert a jövendő küzdelmeiben
csak
az igazán nemzeti
öntudattél
vezetett
államok
állhatnak
meg a népek önző mérkőzéseiben.
S amint a családot csak
saját hagyományai
emelhetik
és tehetik
naggyá,
úgy a
nemzetet is csak a multakból
rásugárzó
szellem képes a
diadalmas
élet haladó útján megtartani.
Ez a belső élettörvény
fűzi össze a nemzetet
a családdal. Mert kétségtelen,
hogy úgy a család, mint a nemzet életét azonos törvénvék
vezetik. A laza etik.ájú
társadalombölcselők
úgy a család, mint a nemzet létének alapját valami érdekközösségben
látják. Szerintük
a családol
voltakép egy természeti
ösztön, a nemzetet pedig a gazda·
sági érdekek létesítik és tartják fenn .•
Lássuk azért a családon át a nemzeti lét k ialakulá-

sát.
Bizonyos,
hogy a fajfenntartás
érdekében
a kétféle nem megalkotásával
a nemek vonzalmát
az élő testek
valamennyijében
. tőrvénnye
tette
a Teremtő
bölcsessége.
Növények és állatok mind így szaporodnak.
A szaporodás
alapját képező természeti
törvény azonban még nem létesít szükségkép
családot.
Az emberen
kíviil az állatvilágnak csak igen csekély része mutat érzéket a családi együvétartozás iránt. Ha pusztán a nemi ösztön volna a .család
életének alapja, akkor a családi viszonyt a természet
valamennyi élő és szerves lényénel
meg kellene
találnunk.
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Ámde csak ott találjuk meg, ahol az együttmaradás biztosítva van. A családot tehát nem a származás, hanem az
együvétartozás létesíti.
Meg kell azonban állapítanunk, hogy az együvétartozás érzése nem azonos a szerétet érzésével. A családnak
tehát nem a szeretet az alapja. Hiszen a családban is
van gyűlölködés,
van szeretetlenség, ami azonban az
együvétartozást meg nem szűntetheti. Ennek az együvétartozásnak igazi tartaImát a közös fészeknek a megszekása, az otthonhoz való ösztönszerű ragaszkodás képezi.
Az otthon védelmének, az otthon szokásainak, az otthon
levegőjének, az otthonban velünk együtt nőtt, egymáson
segíteni kész, együtt örülő és együtt aggódó lelkeknek a
megszokása és kívánása a családi élet igazi alapja. Etikai
alap ez és nem pusztán a tagokba oltott érzéki ösztön kifolyása. Olyan etikai alap, amelyen a családnak az otthonnal való egysége egészen természetes. Család otthon nélkül
el sem képzelhető. Legalább így volt ez a régi rómaiaknát
és a görögöknél.
A görögöknél a család régi neve: episztoin, vagyis az
oltárnál állók, a tűzhelyhez tartozók csoportja. Mert az
az oltár maga volt a tűzhely. Ezen a tűzhelyen égett az
életnek és az éltető földöntúli hatalomnak a jelvénye, a
tűz. Ezt a tüzet a család feje, a férfi gyujtotta meg é{'>a
család anyja, a nő táplálta és tartotta ébren. A család feje,
a férfi volt a tűzhely ura és védelmezője, az anya pedig a
tűzhely őre.
A tűzhely volt a család központja, bensőséges életének oltára. E mellett étkeztek, ehhez tértek pihenni, e
köré gyülekeztek szórakozni, örülni és bánkódni, ennél
imádkoztak. Itt beszélte el az apa a napi eseményeket, Itt
osztotta ki parancsait, innét adta intéseit. Innét indultak
el a munkára, ide tértek vissza a munka után. Reggel a
tűzhelynél mondtak hálát a kelő nap fényéért.
este a tűzhelynél áldották a lenyugvó napot. Étkezés előtt itt köszönték meg a megelégítést, étkezés után itt kérték a további gondviselést. Aischylosnál olvassuk, hogy Agamemnon Trója alól, mikor dicsőséggel visszatért, a házi oltárhoz siet és annak tüzét köszöntve mond hálát a visszatérésért. (Agam. 85Ll
A tűzhely tüze a vigyázó istenség szeme volt. A házi
tűzben az istenség élt, akiből kiáradt a meleg és a fény,
tehát maga az élet. Az eledel első falatja és az ital első kortya a házi istené. Valami ősi elfelejtett keleti hagyomány
emléke élhet az alföldi magyar ember lelkében, aki a kulacsot sohasem emeli szájához addig, míg nem löttyent, ha
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csak pár cseppet is belőle a földre és nem eszik, nem iszik,
míg legalább annyit nem mond, kalapját megbillentve:
"Adjon Isten!" Mikor egyszer gyermekkoromban egy öreg
parasztot megkérdeztem, miért löttyenti ki a kulacsot, azt
felelte: "Azé az első korty, aki adta!"
A háztűznézés is valami ősi maradványa a régmult
időknek. A házi tűz mellé ugyanis senki sem telepedhetett,
aki nem a családhoz tartozott, vagy akit a család önként
be nem fogadott. Ezért a görög és római házakban a tűzhely aház közepén volt s be volt kerítve, tehát el volt külőnítve. Az volt a szentély. A kerítés eredetileg csak a tűzhelyet vette körül, mintegy védve azt és elzárva az idegen
szem elől. Mert a család legintimebb élete a tűzhely körül
folyt le. Legbensőbb ügyeiket egymással és az istenséggel
a tűzhely körül végezték el. A családi kőr egyúttal vallásos kör is volt s igy a család egyúttal vallásközösség. Ebből érthető, hogy a bűnős családtag a tűzhelyhez nem kőzeledhetett, nem vehetett részt a közös imában és közös
étkezésben. Ez képezi a Icitagadás ősi alapját s ez adja
meg igazi jelentőségét.
A családnak ez az erkölcsi szerepe évezredeken át
maigIan megmaradt. A Kelet népe a család szentélyét nem
osztja meg mással, nem fogadja be az idegent, de akit
befogadott, azt minden védelemben részesíti, mert az a
családi tűzhely oltalma alatt áll. Mert ott a családi. kör
szent és nem olyan préda nyilt ház, amilyennek a mi tisztes magyar családaink végtelen romlására a modern kor
divatja tette léhaságba vesző, neveletlen hangú otthonainkat. A régi jó magyar világban még a régi j.ó keleti hagyományok uralkodtak. Az apa a család feje, patriarkája volt,
akinek akarata és erkölcse uralkodott a családban. Az ő
életfelfogása volt a család nevelője és törvénye, az ő erkölcseit hordozta nemzedékeken át az egymást felváltó utódok serege. A család szentély volt, melybe csak tiszta szívvel és tiszta nyelvvel lehetett belépni. A bűnbe esett családtagot elsőbben a család vetette ki. A rossz gyermeket
ma is az asztaltól tiltják el, a gonoszt pedig a családi körből tagadják
ki. A Biblia első bűnöse Kain, elhagyja az
otthont és földönfutóvá lesz.
.
,
A, családi tűzhely és a családi asztalközösség ősi jelentőségének némi nyomát keleti vonásokban maig is gazdag alföldi népünk életében nem egyszer megfígyelhetjűk.
A pásztortűz mellé a bojtárgyerek csak a gulyásgazda hívására telepedhetik le. Régi szokású
parasztházaknál
az
. asztalhoz csak a gazda ül, vagy csak a férfiak 'ülhetnek,
míg az asszonynép a padkán eszik vagy a férfiak ebéde-
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lése után költi el ételét. Protestáns
családoknál
máig is
fennálló
szokás, hogya
meg nem konfirrnált
gyermek
nem ül az asztalhoz, vagy ha a városi szokások szerint
. odaül is, a tálból nem meríthet, a kenyérből nem szelhet.
A konfirmáció
szabadítja
csak teljes asztalközösségbe
a
gyermeket.
A családi körnek tehát nagy erkölcsi korlátai vannak. A rómaiaknál
a család a rend, tisztaság, erkölcs, törvényszerűség
zárt köre. Ezért nem a termékenység
istennője volt a családi tűzhely istene, hanem a tisztaságé
és tisztességé, a szűz Vesta. A családi tűzhely pedig, miként már előbb mondottuk, egyúttal áldozati oltár volt.
Sőt nemcsak oltár, hanem a hagyomány fenntartója is.
Azt a tüzet az oltáron, illetőleg a házi tűzhelyen az első
alapító, az ős gyujtotta meg. Annak tehát kialudni nem volt
szabad. A fiak az apák tüzét élesztgették tovább: s ezzel az
apák emlékét tartották
fenn nagy kegyelettel. A régi germánoknál az ősöket a tűzhely alá, a régi görögöknél a tűzhely mellé temették. A házi tűzhely tüze az apák lelkének
örök életét is jelképezte. Jaj volt annak a családnak, amely
nek a tüze kialudt. Ezért a férfinak kárhozat volt fiutód nélkül halni el, a nőtlenség tehát szégyen és a fiútlan családi
élet boldogtalan.
Mert a tűzhelyen az ősök szelleme lángolt és a fiú, mint családapa,
valahányszor
áldozatát
meghozta és imáit elmondta, mindig megemlékezett
apáinak cselekedeteiről is. 19y lett az ősökből előbb hős és nemzeti ideál, majd védőszellem. sőt istenség.
Minthogy az elhalt apát II tűzhely
alá vagy kőzelében temették el, a család állandóan együtt maradt, mindig
zárt egység volt. Még pedig nemcsak az élőknek, hanem
a holtaknak
is zárt egysége, melynek összekötő kapcsa a
pictás. A benső viszonyt a halál nem szakította szét, csak
megváltoztatta.
A fiú sokszor megemlékezett
az apáról.
vagyis alatinoknál
parentálta,
a görög szerint patriadzei.
A későbbi időkben a ker. valIás hatása alatt a fiú e tisztet
a papra ruházta
át, innét a temetésnek máig is a használatos neve: elparentálás.
De innét van a protestáns mag'yaroknál a verses siratás vagy búcsúztatás is, amikor a kántor vagy a lelkész minden egyes családtag nevében külőnkülön búcsúzik el a koporsónál,
elparentálván
a halottat.
Szinte természetes,
hogy minden
egyes
családnak
meg voltak a saját kűlőn szokásai, imái, áldozatai, dícsérő
és sirat6 énekei. Ezért a családba való befogadás voltakép
vallási aktus volt és nem ment csak úgy szire-szóra.
Kűlőnösen jellemző ez a házasságkötésI!él.
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A házasságnal sohasem a férfi ment át a leány családjába, mert ő nem hagyhatta
el ősei tűzhelyét,
hanem
mindig a leány vált ki a maga családjából.
A leány férjhezmenetelével
nemcsak a családját hagyta el, hanem más
oltárhoz is pártolt, melynél más imákat
kellett mondu
nia, más himnuszokat
énekelnie. más szertartásokhoz
szoknia. Ezért a házasságkötés
kűlönleges
vallásos szartartásokkal járt. Nem áll tehát az az állítás, mintha csak a keresztyénség foglalta volna le a házasságkötést
a maga oltárai számára, mert fl házasságot már a legrégibb időkben
is vallási szertartásokkal
kötötték meg. A polgári házasságkötés
tehát sokkalta újabb, rriint az oltáros.
A házasságkötés
több aktusból állt. Első volt a házi
oltártól való feloldozás. Ezt az apa végezte a vőlegény jelenlétében, akit tehát már nemcsak háztűznézésre,
hanem
az áldozathoz
is bebocsátottak.
Ez áldozat keretében
az
apa elbocsátotta leányát és ünnepélyesen
átadta a vőnek.
E szertartás
neve engüsis. Ezt követtte
az új otthonba
való átvezetés, a pompé. Ezt vagy a fiatal férj, vagy annak
valamely idősebb rokona, vagy egy papi személy végezte.
A leányt fehér ruhába öltöztetve kocsira tették, lef'átyo
lozták, megkoszorúzták
s mint ahogyan ma is látjuk az alföldi magyar népnél, víg nóták közt átvitték az új házba
A lakodalmi nóta refrénje ez volt: Oh hümén, oh hümétiais, amitől a lakodalmat
máig is hiimctuiek
nevezzük.
Az új házban következett az utolsó aktus, a Telos, amelynek folyamán az új háziasszonyt
a házi tűzhely istenének
oltalma alá helyezték, vízzel meghintették,
elmondták
az
imákat és a himnuszokat
s azután az új házaspár kalácsot,
kenyeret és gyümölcsöt evett s így asztalközösségbe
lépett
egymással és az egész családdal.
Ki ne ismerne ezekben az ősi szokásokban
a mi régi
magyar lakodalmi szokásaink némelyikére.
melyek a többi
keleti népek ével azonos forrásból eredtek és évezredeken
át fennmaradtak.
A zárt családi kör természetes
alapja a családi tűzhely, természetes kerete pedig a családi otthon. A tűzhely
be van kerítve. Ezt a tűzhelyet megtartani
és megvédeni
kötelesség, elhagyni szégyen. A tűzhely
védelme
ma is
azonos a család és a szülőföld védelmével. Az otthon a tűzhely körül elterülő s rendesen egészben is bekerített
terület, melyen az iélök a sátorban, illetőleg a házban, az ősök
pedig a sírboltban
laktak. Ezzel már természetesen
adva
volt a tulajdon.
Család és otthon el sem képzelhető
magántulajdon
nélkül. "Nyomjuk el a tulajdonjogot
és a tűzhely bolyongóvá lesz, a családok összeelegyednek.
a halot-
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tak el lesznek hagyatva és nem lesz kultuszuk.
Az elmozdíthatatlan
tűzhely és a maradandó
sírbolt által a család
birtokába
veszi a földet. A régi idők embere e szerint fel
van mentve egy igen nehéz kérdés megoldásától.
Minden
vita, miriden munka nélkül, a kétkedés minden árnyéka
nélkül egyszerre és csakis hite erejénél fogva jutott a birtokjoghoz. ahhoz a joghoz, melyből a civilizáció ered, mert
ezáltal javítgatja az ember birtokát s lesz maga is jobbá." 1}
Tehát a tulajdont
nem a törvények,
nem is erőszak
vagy az ügyeskedő önzés teremtette
meg, hanem a vallás,
a családi élet vallásos kultusza, Talán ezért is üldözte a
kommunizmus
a vallást együtt a tulajdonnal.
mert a kettő
együtt született s így egyszerre kellene elveszniök is.
A család és a tulajdon tehát ősidőktől fogva összefügg egymással. Ha a kommunizmus
egyáltalán tudott és
akart volna tanulni, a család történetéből
megtanulhatta
volna, hogy míg család és otthon lesz ezen a világon, addig
magántulajdon
is lesz. Még pedig nemcsak minden családnak a saját külön vagyona, amelyért dolgozik, amelyből él,
amelynek örül.
amelyért
aggódik, amelyhez
ragaszkodik,
hanem lesz a család keretén belül is minden egyes családtagnak is saját tulajdon aprósága, melyet féltve őrizget, mely
egyedül az övé. S míg lesz a madárnak
Iészke, melyet féltve
őriz, míg az erdők vadja vackot választ magának, amelyért
harcra áll, míg a költöző madár úttalan útakon visszatér
a mezőre, amelyen meglátta a napvilágot:
addig senki ne
akarja elvitatni az embertől a tulajdon jogát és ne a karja
félszeg okoskodással
az önzésbe fúladt korlátoltsággal
elhitetni, hogy a tulajdon
akarása és védelme önző erőszak
a közösség ellen és nem az emberi természet velünk született és belénk gyökerezett
alaptörvénye.
Az otthon vágya és az otthon védelme ennek az alaptörvénynek
egyik legelemibb
megnyilatkozása.
Az otthon
az emberi lélek nevelője, első és legtermészetesebb
irányítója. Cicero azt mondja: "Mi szentebb az ember lakóhelyénél ? Ott van az oltár, ott ég a szent tűz, ott vannak a szent
dolgok és a vallás!" (Pro Domo 41.) És mi hálás kegyelettel folytathatjuk:
ott van az édesanya, akinek el szeméből csak féltő szerétet sugárzik felénk szakadatlanul,
ott
van az édesatya, aki a tapasztalás
bölcseségével és a földi
gondviselés hűségével jár előttünk, ott vannak a gyermeki
szerető szívek, akikben tovább élünk, vagy akikért tovább
élni akarunk,
- ott van minden, ami kedves és szép, ör1) Fustel de Coulange: Az ókori község. Ford. Bartal Antal, 1883.
Akad. kiadás. 84. lap.
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vendetes és megnyugtató,
ott van az életünk forrása,
ott a jutalma, ott a védelme, ott a menedéke.
Egy
kis
könyvben olvastam az otthonról ezt a nagy igazságot: "Az
otthon e földön az egyetlen hely, ahol az emberi hibákat
és gyarlóságokat
a szeretet gyöngéd leplével fedik el".
Bizony mondom, mindent nélkülözhet
az ember ezen
a világon, csak az otthont nem, ~ mirident elfelejthet
az
ember a földön, csak az otthont nem, mert annak a képe
és a szelleme végigkíséri az embert a bölcsőtől egészen a
koporsóig.
A családnak
és az otthonnak
tehát minden tekintetben egész életre kiható jelentősége
van. S ha a társadalom életének az utóbbi évtizedekben
lefolyt változásait
egy
kissé elemezzük, azt találjuk. hogy e változásoknak
a szociálizmuson
keresztül
szükségkép
a kommunizmusra.
a
nihilre kellett vezetnie. E rettentő lejtő kezdő vége a családi
kőrnek és az otthonnak
az elhagyása.
Jellemző tünete a társadalmi
életnek, hogya kommunizmus a nagy városok és a gyárak
köréből
toborozza
híveit. A nagy városokban
voltakép
nincsen otthon, csupán csak lakás. Az otthon fogalmával
elválaszthatatlanul
összefügg az állandóság,
a változatlanság
és a tulajdon.
A -nagy városok és a gyárak
n. proletár népének
azonban nincsen
otthona,
legfölebb lakása. Életét örökös lakáscserével tölti el s még hozzá többnyire a családon kívűl
él. Családja körében nem a szeretet, hanem csak az örökös
gond és elégületlenség
fogadja. Munkájának
eredményében
sem úgy gyönyörködik,
mint a földmüves
vagy a kisiparos, aki a sikernek együtt örül házanépével
s a gondot is
azzal együtt emészti föl. Az otthontalan
nem lehet elégedett. Annak a lelkét az irígység, a panasz, a gond lepi el.
Az otthontalan
azután lassanként
hazátlanná
válik. Mert
a hazaszeretetnek
az otthon az ébresztője és a fenntartója.
Mert mi is a haza?
- •.
Nem az a föld csak,
amelyen
élünk,
mert
hiszen
másutt is lehet hálás és kedves földre találnunk.
Nem is csak azoknak a köre, akikkel egyutt nőttünk
fel, mert hiszen más körben is találhátunk
megértő sz
vekre.
Nem is csak az a nyelv, melynek szeretetét az anyatejjel szívjuk be, mert hiszen a haza nyelve nélkül is szeretheti valaki a hazáját.
A haza igazában egy csomó hagyomány,
melyet megismertünk,
megszerettünk,
melynek
minden dicsősége és
gyásza, minden szépsége és gyarlósága,
minden vigasztalása és bánata a lelkünk egy darabja, mely elkísér az egész
ú.
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és gyarlóságokat
a szeretet gyöngéd leplével fedik el".
Bizony mondom, mindent nélkülözhet az ember ezen
a világon, csak az otthont nem, '- mindent elfelejthet az
ember a földön, csak az otthont nem, mert annak a képe
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híveit. A nagy városokban
voltakép nincsen otthon, csupán csak lakás. Az otthon fogalmával
elválaszthatatlanul
összefügg az állandóság,
a változatlanság,
és a tulajdon.
A -nagy városok és a gyárak
n. proletár népének azonban nincsen otthona, legfölebb lakása. Életét örökös lakáscserével tölti el s még hozzá többnyire a családon kívűl
él. Családja körében nem a szeretct, hanem csak az örökös
gond és elégületlenség fogadja. Munk ájának eredményében
sem úgy gyönyörködik,
mint a földműves vagy a kisiparos, aki a sikernek együtt örül házanépével s a gondot is
azzal együtt emészti föl. Az otthontalan
nem lehet elégedett. Annak a lelkét az irígység, a panasz, a gond lepi el.
Az otthontalan
azután lassanként
hazátlanná
válik. Mert
a hazaszeretetnek
az otthon az ébresztője és a fenntartója.
Mert mí is a haza?
Nem az a föld csak, amelyen
élünk,
mert
hiszen
másutt is lehet hálás és kedves földre találnunk.
Nem is csak azoknak a köre, akikkel egyutt nőttünk
fel, mert hiszen más körben is találhátunk
megértő szívekre.
Nem is csak az a nyelv, melynek szeretetét az anyatejjel szívjuk be, mert hiszen a haza nyelve nélkül is szerétheti valaki a hazáját.
A haza igazában egy csomó hagyomány, melyet megismertünk,
megszerettünk,
melynek minden dicsősége és
gyásza, minden szépsége és gyarlósága,
minden vigasztalása és bánata a lelkünk egy darabja, mely elkísér az egész
ú.
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életen át egészen a sírig. Ha idegen országba ragad a sors,
az a hagyomány velünk jön, bennünk él, visszahív, honvággyá erősül és minden áldozatra és minden lemondásra
fel tudja a szívünket ajzani.
És ennek a hagyománynak az eredő forrása ott csordul a lelkünkbe a családi körben, az édes otthonban, az
anyán! .•. mosolyából és könnyéböl,
az apánk verejtékéből.
hazaszerető
szíve lelkesedéséből,
mesélő
lelke dicsekedéséből. És ezt a hazaszeretetet nem lehet tanítani, nem lehet
senkire rádisputálni,
nem lehet senkibe beleparancsolni.
Ez a hazaszéretet
ott lopózik bele a szívünkbe a nyugalmas
otthon és a szerető családi kör falai között, Akinek nincsen nyugalmas otthona, attól ne várjunk mély hazaszeretetet, mert annak ott a hazája, ahol meg tud élni, az már
csak a sivár megélhetésért tud áldozatot hozni.
Ebben az otthontalanságban és a családi életböl való
ezen kizökkenésben látom én a szocialisták öntudatlan részének a kommunizmusba való süllyedése egyik legfőbb
lélektani okát, amit a szocialisták
öntudatosan dolgozó
része romlott lélekkel, káros elméleteken lovagolva tervszerüen kihasznalt és kellő időben érvényesített.
Mindezekből
pedig levonhatjuk azt a következtetést,
hogy család, otthon, vallás, erkölcs és nemzeti élet a lehető legszorosabban összefügg egymással. A család alapja
a kegyelet. Kegyelet az ősök, a hagyományok és egymás
iránt. E kegyelet nélkül üres szó és gyarló fogalom a család,
az otthon és a haza egyaránt. Az összetartozást a közös szellern teszi bensövé. A közös szellem pedig csak hagyomány
alapján fejlődhetik ki. Amint a rokonság eredetileg tűzhelyközösség, a nemzetség pedig ősközösség, úgy a nemzet
sem más, mint hagyományközösség, vagy a hagyomány
legalább is egyik főfő összetartója a nemzeteknek. Mert a
nemzet eredetileg a közös őssel bíró család kiszélesedése.
Ebből most már világos a család és az otthon nemzetfenntartó szerepe. Adjunk a családnak otthont, az otthonnak elégedett családot s megvetettük alapját a nemzet
örök életének. A család pedig ápolja hűségesen a nemzeti
hagyományokat, ápolja még külsőségeiben is, ápolja öntudatosan, mellőzve a tetszetős idegent: és biztosítja a nemzet
fennmaradását. Az otthon legyen igazi otthon, tehát állandó és kinek-kinek a tulajdon magáé, amelynek tűzhelye
szent és sérthetetlen, amelynek tűzhelyéért dolgozni, kűzdeni s ha kell vérezni is tud: és a nemzeti i'mtudat hűséget termő magvait hintjük el.
Próbás multú, fájó jellemű, sötét jövendőjű
magyar
nemzetünket csak a családon át tarthat juk fenn és építhet-
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jük fel örök időkre. A nemzet fennmaradásának
egyik
alapfeltétele:
erkölcsi
alapokon
ujjáépíteni
a családot,
munkára
szoktatni a népet és a tulajdon vágya és megbecsülése alapján erkölcsi és nemzeti tartalommal
tölteni
meg az otthonokat.
Igazi nemes szellemű magyar család
és magyar otthon az a fundamentum,
amelyen a magyar
nemzet még egyszer, egy új ezerévre felépülhet.
Ezt a fundamentumot
ken erős öntudattal
leraknunk
és megépítenünk.
D. Raffay
Sándor.

Az Istennek mindenhatóságáról.
A te mindenkor
egyedül mindenható
szent kezed teremtette
a mennyei angyalokat
és a földön csúszó-mászó
férgeket.
Kezed
nem
felségesebb
azért,
hogy angyalokat
teremtett
s nem alacsonyabb,
hogy
férgek lettek általa. Mert az egyedül teremteni
tudá
kéz a te kezed. Ugyanaz II kéz teremt angyalt és férget, teremti az eget és a fának legkisebb zöld levelét,
Nem alkothat
semmi más kéz testet, sőt egy fehér
vagy fekete hajszálat sem. Csak a te mindenható
kezed, amely által mindenek
lettenek,
amelynek
minden egyenlőképen
lehetséges. Nem könnyebb
néki férgecskét, mint angyalt teremteni
és nem nehezebb
az
egeket kiterieszteni,
mint a fa leoelét; nem könytujebb hajszálat,
mint egész testet formálni
és nem
nehezebb
a föld kerelcséqéi vizek fölé helyezni,
mini
a vizet a földekkel
berekeszteni.
Valamit akart mctujnyen, földön,
tengereken
és mflységekben,
mindetit
megcselekedett.
Engemet
is akarata szerint alkotott,
Bizonyára
Uram a te kezed hatalmas
volt arra, lwUY
engemet
kővé, madárrá,
kígyóvá
vagy oktalan
barommá
teremtsen,
de mondhatatlon
jóságod
nem
akarta. A te jóságos kezed teremtett
engem okos emberré. Nem érdememért,
hanem egyedül a te jóv 01todért.
Áldtra áldom azért a te mindenhatóságodut,
me ly engem semmiből
teremtett s a te jóságodat, me ly
emberré teremtett.

Atunisiituts
(Manifestationes
ac Soliloquia.
Pécsi L. fordítása szerint.)
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Az egyház és a m.unkásmozgalom.
Svédországban
Irta:

Lutteman

Axel ')

Az egyház az evangyéliomból
él, de az evangyéliomért
is. Ezért vezeti szent nyugalom,
de egyúttal
sarkalja
is
a szent nyugtalanság,
a szeretet nyugtalansága.
Ez utóbbi
felett nyugszik az Úr üdvőzítö
kényszere, hogy szakadatlanul tovább munkálkodjék.
Nem szabad megállapodnia
a
mult emlékei mellett, elfeledve a jelent s nem szabad úgy
elmerülnie a jelenben, hogy megfeledkezzék
a jövőröl.
Az egyház
munkája
tele van feszültséggel,
mint
minden élet. Nem szabad úgy tekintenie munkarendszereit
és munkaforrnáit,
amelyeket bizonyos időben alkalmazott,
mintha azok végérvényesek
lennének és elegendők minden
korszak számára. A gondolatvilág
és társadalmi
élet változásai időről időre új feladatok elé állitják, vagyis helyesebben nagy feladatának
új for mái elé, hogy az evangyéliomot az emberekhez
eljuttassa.
Eber valóságérzeUel
és a
szerétet
találékonyságának
gazdagságával,
türelmetlenség
és álmosság nélkül kell szemébe néznie azon új Ieladatoknak, amelyeket a fejlődés élte útjába helyezett.
A munkásmozgalom
egy ily új feladatot
jelent, sőt
talán a legnagyobbat,
amely a legújabb korban az egyházra
szakadt. A következő sorok célja az, hogy főbb vonásaiban
ismertessem
az egvház törekvéseit,
céljait, e feladat megoldása körül,
Mi főleg az 1910-1915.
évek közé eső idővel foglalkozunk.
Ezzel nem mondjuk azt, hogy nem volna
érdekes elbeszólni
az p:len kovsz akot megelőző időszaknak
hasonló törekvéseit.
Ellenkezőleg,
ha az egyháznak
a szociális kérdéssel szemben tanusított
állásfoglalásától
történelmi tanulmányt
írnánk,
nagyon
csábító
feladat
lenne
1880-tól kezdve foglalkozni
vele. A számunkra
kimért tér
miatt csupán a .fentjelzett ötévi időtartanira
szorítkozunk.
Terjedelmesebb
rajzhoz
nagyobb
tanulmányra
volna
szükség.
Nagyon korán két különbözö
irányra lehet reá mutatni, melvet az egyház és munkásmozgalorn
problémája
1) A kitünő svéd írónak e munk ájára,
mely önálló részlet a "Var
Kyrka f'ran Borjan af fjugende Arhundradel" című műből, külön felhív juk olvasóink figyelmét. Köszönettel tartozunk a fordítónak,
hogy
megismertet bennünket a svéd egyházi élet és munka
ez érdekes
részével.
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Svédországban
Irta: Lutteman Axel ')
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is
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a szeretet nyugtalansága.
Ez utóbbi
felett nyugszik az Úr üdvözítö kényszere, hogy szakadatlanul tovább munkálkodjék.
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a
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elmerülnie II jelenben, hogy megfeledkezzék
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tele van feszültséggel,
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jelent, sőt
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amely a legújabb korban az egyházra
szakadt. A kővetkező
sor ok célja az, hogy főbb vonásaiban
ismertessem
az egyház törekvéseit,
céljait, e feladat megoldása körül, Mi főleg ·az 1910--1915.
évek kőzé eső idővel foglalkozunk.
Ezzel nem mondjuk azt, hogy nem volna
érdekes elbeszólni az p:len korsz akot megelőző időszaknak
hasonló törekvéseit.
Ellenkezőleg,
ha az egyháznak
a szociális kérdéssel szemben tanusított
állásf'oglalásáról
történelmi tanulmányt
írnánk,
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csábító
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lenne
1880-tól kezdve foglalkozni
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Nagyon korán két k űlőnbőző
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1) A kitünő
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Sz.
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előidézett. Az egyik irányzat magában az egyházban jelentkezett azzal a célzattal, hogy rést törjön a munkásmozgalom sűrű homályába
és az által annak tudatát ébressze
fel, hogy a negatív állásfoglalást
ki kell szélesíteni a pozitív
munka irányában.
A másik
azon kifelé irányuló törekvés, "mely magában
a munkásmozgalomban
akarja egyengetni az evangyéliom
útját.
Természetes,
hogy e két
irányzat közűl az első foglalta le elsősorban
és túlnyomólag az egyház java erejét. Csak akkor lehet az egyháznak
valóságos befolyása
a munkásmozgalomra,
ha
maga is
egészen új és pozitiv álláspontot
foglal el a kérdéssel
szemben.
ő

1.

Az egyház felfogása a munkásmozgalomról.
Azt a negatív
álláspontot
a .munkásmozgalommal
szemben, amellyel találkozunk
egyházunk müveltjei és műveletlenei, lelkészei és tagjai között, s amelyet még korántsem, mondhatunk
meghaladottnak.
nagyrészt
történelmi
és tárgyi alapon magyarázhatjuk
meg, A magyarázó
okok,
amelyeket feIliozhatunk,
ha bár teljesen nem zárják ki a valóságérzet és szeretetérzület
hiányának
vádját, mégis lehetetlenné teszik azt, ami sokszor megtörtént,
hogy tisztán
csak elítélő véleményünk
legyen e mozgalomról.
Mindjárt
kezdetben
tisztán kell látnunk,
hogy egyházunk élete, munkája, intézményei
a multban századokon
át egészen más társadalmi
viszonyokhoz
idomultak,
mint
aminő viszonyokat az új iparfejlődésnek
száguldó és forradalomszitó
ereje teremtett.
Negyedszázad
előtt még Svédországot túlnyomóan
parasztországnak
lehetett
tekinteni,
míg ma már a lakosságnak
csak 40 .százaléka foglalkozik
földműveléssel
Tüneményszerű
gyorsasággal
támadt az új élet. Egészen 'természetes
tehát, hogy aszociális
szempontokról
alakult több százéves hagyománya
lelkészképzésben.
a prédikálásban,
a gyüleke"zeti életben,
általános
világnézetben
egyaránt háttérbe szorította az új s mesés gyorsan változott
viszonyoknak
megértését.
."
. Nem: szabad felednünk
azt sem, hogya
keresztyénségnek azon felfogása, mely a munkásmozgalom
kezdetén
hazánkban
uralkodott
s mely még most is sok komoly keresztyénnek
meggyőződése,
individualisztikus
és bizonyos'
tekintetben
romantikus
volt. Más emberek iránt főképen
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csak oly irányban érdeklődtek, hogy az egyeseket a lélek
döntő válságára vezették. Az aktivitás csak az evangelizálás
különböző formáira vonatkozott, máskülönben passzív álláspontot foglaltak el. A munkásélet s a társadalmi élet
egyéb kérdéseit is, mint merőben világí kérdéseket, figyelmen kívül hagyták. Gondolataikkal a környező valóságot
egyszerűen átugorták és egészen elmerültek a multban, a
keresztyénség őskorában, amelynek viszonyait eszményítették s éppen a társadalmi kérdésekben irányadóknak tartották; - azután gondoltak a mennyre, mint főcélra. Egészen világos, hogyakeresztyénségnek
ez a felfogása gyarlónak bizonyult akkor, amikor meg kellett érteni azon helyzetet és viszonyokat, amelyekből a munkásmozgalom, keletkezett. Nehéz volt elkerülni, hogy a nagyhangú új kővetelményekben ne lássanak mást, mint istentelen összetérhetetlenséget és az emberi szív lázadozását.
Végül a svéd munkásmozgalom, amelynek vezérei tudatosan távolodtak
el a keresztyén hittől, nagyon korán
átvette a nemzetközi munkásmozgalom materialisztikus
és keresztyénellenes
elméleteit és jelszavait, amelyeket
sokszor a legkíméletlenebb módon használtak fel. Ha paszszivitással és földöntúli érzülettel találkoztak a keresztyénség körén belül, a munkások
ezt a kűzdelmükkel szemben
tanusított egykedvűséget kegyetlenül leszólták s a legnagyobb méltatlanságnak tartották. Saját lapjaikból és szónokaiktól azt tanulták, hogy nem kell csodálkozni a keresztyének ezen magatartásán, mert a keresztyénség ilyenné
neveli az embert s igy azután magát a keresztyénséget is
erős. kifakadásokkal és ócsárlás sal illették. Ezt az ócsárlást
csakhamar gyülölet és megvetés váltotta fel. A rnunk ásmozgalorn tudatára ébredt erejének és megittasodott rohamos elterjedésétől, hisz a vezetők már nagy tömegeket tudtak a vörös zászlók köré gyüjteni. Tudták, hogy e mozgalom elemi erővel tört magának utat az egész világon, világmozgalommá lett s n~lunk is szédítő gyorsan terjed. Az a
hatalom, mely a munkások millióit felébresztette tunva
egykedvűségükböl, egyesítette a lelkeket s egy hitet, eg!]
reményt, egy akaratot adott nekik. Nem látszott-é
így biztosnak győzelme?
Van-é
miég más valamire is szükség?
Kell-e még egyház és keresztyénség? Ezt kérdezték a munkások és a sikertől elbódulva sok ezer torok kiáltotta: Nem
kell! Ne csodálkozzunk, hogy ez viszont visszariasztotta a
papokat és világiakat a munkásmozgalommal való minden
pozitív érintkezéstől. Annak kigúnyolása, amit mi szentnek
tartunk, legkevésbb é sem alkalmas arra, hogy érintkezést
óhajtsunk
a gúnyolókkal.
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Mind ezzel csak igazolni akartuk
az egyház állásfoglalását a munkásmozgalom
kezdetén
s így történelmi
érvekkel utasíthatjuk
vissza azt a gyűlölködő
hangot, mely
az egyház negatív álláspontjának
okait teljesen másutt ke-o
resi és látja, Minő tragikus az egész fejlődés a félreértések
egész láncolata miatt! Az egyház sajátos fejlődése következtében nem látja tisztán a munkásmozgalom
keletkezésekor
az új szociális követelmények
jelentőségét
s ezt a ruunkásmozgalom okul használja fel arra, hogy az egyház ellen f'or-,
duljon és gazdasági programmját
az egyház és a keresztyénség támadásával
kapcsolja
össze. Az egyház pedig a
rmmkásmozgalom
ellen védekezve, a szociáldemokrácia
tapasztalt keresztyénellenessége
miatt szembeszáll
a szociáldemokrácia
gazdasági programmjával
is és kimondja, 110gy
a keresztyén
ember nem lehet szociáldemokrata,
Ez még
jobban szitotta a munkások
gyűlölectét az egyház iránt.
Egyházi részről kezdetben, a kerszak elején előadasokat tartottak, röpiratokat
adtak ki azon kérdésről, hogy lehet-e a keresztyén ember szociáldemokrata?
A válasz mindig az volt, hogy nem. Ezen iratok között felemlíthetjük
a
következőket:
D. Granquist:
Lehet-e a -kereszujéti
ember
szoctáldemokratat
(1907)'- Johanson
D. lelkész: A keresztyénség és a munkásmozgalom
(1916), Vallberg V.: Megegyezhetik-e
a keresztyénség
és a szociáldemokráctav
{1910). Ugyanazon szerzőtől: Beszélgetés egy népszövetségi
taq és demokrata közölt. Vallberg előbbi iratát tipikus iratnak lehet tekinteni.
1 agy jártasságról
. tesz bizonyságot
a
szociálista irodalomban
és összegyűjti
a szociálista
írók
azon nyilatkozatait,
amelyek igazolják azt a tételt, hogy a
keresztyén ember nem lehet szociáldemokrata.
Ámbár ezen
iratok megértést tanusítanak
bizonyos reformokkal
szemben, amelyeket a munkások
helyzete rég megkívánt,
nem
tudták többé legyőzni a rnunkások ellenséges érzületét az egyház iránt. A svéd munkásmozgalom
szociáldemokrata.
Ezen
röpiratok. amelyekből sűrűn idéztek a 'munkásvezérek,
még
inkább előmozdították
az egyház elleni gyűlöletet. A munkástömegek napról napra azt hallották
és olvasták: választanotok kell a keresztyénség
és a szociáldemokrácia
között;
mert a kettő össze nem fér. A munkások
naponként
érezték a gazdasági nyomást és helyzetük bizonytalanságát;
azt
kellett hinniők, hogy ez meg változtathatatlan
kényszerűség,
Lassanként
megerősödött
bennök az a hit, hogy a szociáldemokrácia
végleges győzelme ezt megváltoztathatja
.. Amikor tehát azt hallották
keresztyén részről, hogy. hagyják el
a szociáldemokráciát,
úgy érezték, mintha a keresztyénség
továbbra is igában akarná őket tartani.
És mikor mind11
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egyre azt állították előttük, hogy a keresztyénséget
és szociáldemokráciát
összeegyeztetni nem lehet, kényszerűségből
a szociáldemokráciát
választották
és a keresztyénséget
tagadták meg..
Egyházi részröl e nehéz helyzetbő\ úgy bontakoztak
ki, hogy abbahagyták
a szociáldemokrata
irodalom
és
programmok
tanulmányozását
és rátértek
a mu nkások
tényleges helyzetének tanulmányozására;
vizsgálni kezdték
a szociális életviszonyokat
az evangyéliom elvi álláspontjának világánáL Az indítás részint az egyetemek kör éből támadt, részint oly lelkészek részéről, akiknek gyülekezetét
túlnyomóan
munkások
alkották.
Egyes theológiai tanárok nem mellőzték többé az egyház és munkásmozgalom
kérdését, sőt nagy figyelmet szenteltek tárgyalásának,
különösen az ethika tanárai. Pfannenstil M. dómprépost és lundi theol. tanár már jó ideje érdeklődött e kérdések. iránt s azokról úgy óráin, mint diákösszejövetelek alkalmával előadásokat tartott Lundban és Uppsalában. Nagy érdeme, hogy e kérdés iránt felébresztette
a
diákszövetség
érdeklődését.
E. BilIing tanár
előadásai
1908-1910-ben
Uppsalában
az ethikai problémákról
és
munkásmozgalomról
emlékezetes ek maradnak
mindazok
előtt, akik akkor az uppsalai egyetemet látogatták.
A diákoknak kiváltsága, hogy elfogultság és előítélet
nélkül tárgyalhatnak
egymás között korkérdéseket,
Uppsala
és Lund keresztyén diákszövetsége e kérdésről több füzetet
adott ki és e füzetek arról tanuskodnak,
milyen erősen foglalkoztatták
e kérdések a lelkeket. A lefolyt 10 év alatt a
kővetkezö
kérdéseket tárgyalták:
A keresztyén diákok és a

szociális kérdés. A munkásmozgalom
jelenlegi viszonya a
keresztyénséghez.
A keresztyénség és a munkásmozgalom.
Az ipari munkás és az egyház. A keresztyénség
álláspontja
a szociáldeinokráciáool
szemben. A keresztyén diákok és
munkások
vallásos kényszerhelyzete.
A modern munkásmozgalom előzménye és keletkezése. Az evangyéliom elvi
állásfoglalása a szociális kérdéssel szemben.
Nagy jelentőségűek
voltak
ezen előadások. Oszintén
igyekezett mindenki a becsületes és 'helyes álláspontra.
Világos volt a törekvés: ismét vezető hatalommá tenni a keresztyénséget és kiirtani
azt a tévedést, hogy az egyház nem
egyéb osztályintézménynél.
A munkásmozgalom
egyetemi tárgyalása
alkalmával
új szempontok bukkantak
föl. Ezek indították meg a kérdés komoly tárgyalását a diákkörökben
s a hazaszéledt ifjak az ország minden részében elterjesztették. Ezen a réven
egészen új lelki légkör keletkezett.
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De természetesen
nagy hatással voltak olyan papok
közleményei is, akik nagy munkásnegyedekben
élve, nyilt
szemmel és éles megfigyelőképességgel
nézték az eseményeket. Ezek nem Írtak arról, hogy mit ír Bebel, Marx, Kautsky, hanem arról, hogy az élő, küzdő munkás míként gondolkozik és érez. Sokak előtt, kik eddig a munkást csak a
szociálista irók
műveinek
kivonatos
leírásából
ismerték,
mint legalább is az Antikrisztus eszközét, - most ismeretlen
új világ tárult fel. Ezen lelkészeket felfedezők gyanánt ünnepelték. Kűlönősen
ki kell emelnem közülök a valhói lelkészt, Hedberg Oszkárt és 1. V. Ahlgrent (t 1915). Az ő előadásaik nyomtatásban
is megjelentek.
Hedberg Uppsalaban
1907-ben zsúfolt teremben tartott előadást: "Az ipari munkás és az egyház kérdéséről".
Ez alkalommal hagyta el az egyház először a negatíu álláspontot, A felolvasó szerint "a szeretetnek meg kell akadályoznia az egyház szolgáit abban, hogy elhamarkodva
ítél:
kezzenek a jelenkor munkásáról
és annak életkérdéséről. Az
igazságérzetnek
arra kell őt kényszerítenie, hogy tisztábban
lássa a viszonyokat és ismerje el, hogy 'a munkásság törekvésében sok jogos követelés van. "A lelkésznek lehetőleg
egyéni
felfogással
kell bírnia a munkáskérdésről
s ezért
lekiismeretesen
kell azt tanulmányoznia;
kutassa
annak
keletkezését és fejlődését, tanulmányozza
a testi munkások
gondolkodásmódját,
tényleges helyzetet a társadalomban
és
így kutassa ki az elégedetlenség okait".
Ahlgrennek hosszú tapasztalatokon
nyugvó előadásai
közül 3 jelent meg nyomtatásban:
"Gyűjtőmunka
az ipari
munkások között" (1909). "Az emJhází ifjúság és a szociális kűzdelmek:
(1912). "Az egyház és a munkásuilág"
(1912). Ahlgren legelső sorban lelkipásztor
volt s mint
ilyen jó psychologus
is. Ez különösen első értekezésében
érvényesül, amelyet az első munkáspsychologiának.
is nevezhetnénk. Nagy szeretettel és igazán emberileg szól a csodálatos munkásvilágról,
az ő kultúrtörekvéséről,
azon jogos irányzatról.
mely a munkás helyzetet javítani akarja,
a munkásszolidaritásról.
Megható módon írja le a munkás belső meghasonlását.
Hivatalosan
már szakítottak
a
vallással, de egyénenként még nem. Újra és újra visszatérnek a vallásos kérdésekhez.
A munkás lelke az ellentétes
kérdések" harcában
emésztődik fel. Ahlgren magáévá teszi
Vitális Norström azon mondását:
"Van szívem, hogy érezzem a munkás nyomorát, szociális nehéz helyzetét, de könynyeimet egy még nagyobb nyomorúság számára tartogatom,
a lelki nyomorúság számára".
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Kiváló jelentősége volt Ahlgren azon értekezésének,
amelyben az egyház és a munkásvilág
viszonyát tárgyalta.
Ezt a Ll-ik egyetemes lelkész konferencián
tartotta 1912-ben
Stockholmban,
melyen körülbelül
300 lelkész jelent meg.
Az értekezésben
kifejtett
elveket
a lelkészi
konferencia
programmként
fogadta el. Ez értekezés feltárja a munkásvilág belső világát. Ily módon akart Ahlgren megállapítani
bizonyos általános elveket az egyháznak
a munkásmozgalommal szemben tanusítandó
magatartásáról.
Ö maga is
reá mutat arra, hogy ezeket az elveket még általánosan
nem
ismerik, mégis nagyarányú
vitatkozás
indul meg úgy az
egész keresztyén
világban, mint magában
Svédországban.
Két különbőző
álláspontot
lehet megfigyelni.
Az egyik átengedné az egész munkásosztályt
sorsának, mint egy elveszett tömeget, amely felett. győzedelmeskedett
az Antikrisztus. A másik a népgondolatot
állítja homfoktérbe.
Nem esik
kétségbe a munkásvilág
felett, amely a mi legnagyobb néposztályunk,
amelyben meg kell valósulnia az egész népgondolatnak. Az utóbbi álláspont a helyes.
Ismernünk
kell a munkásvilágot.
Hogy néhanapján,
amint azt a mi müveltjeink
teszik, a munkásvilágot
az örökölt balítéletek által ütött réseken át szemléljük, úgy nem
sokat fogunk érteni és ismerni a munkásvilágból.
És ha ez a
nagy munkásvilág,
amely most házi ostorunkká
fejlődik,
reánk nézve ismeretlen világ, akkor nem érdemes nagyon dicsekednünk
kultúrálláspontunkkal,
Ha az ember megtanulja
ismerni a munkásvilágot,
akkor talál érintkezőpontokat
az
egyház munk ájával is. Ezért az egyháznak
helyes alapra
kell helyezkednie.
Az egybáz jórészt maga is oka a munkásság elfordulásának.
mert két párt politikai versengésében
nyiltan állást foglalt az egyik párt mellett. Az egyháznak
nem szabad politikai pártot választania
és vele küzdenie a
többi pártok ellen. Nem szabad politikai
fegyverekkel
és
politikai stílusban küzdenie a szociáldemokrácia
ellen; az
tiszta s határozott feladata a politikai semlegesség. Az egyház Krisztustól nem kapott politikai programm ot. Szociális
programm
helyett
a legtökéletesebb
szociális alapelveket
adta Krisztus a munkáról,
a tulajdonról.
a keresztény szeretetről, az emberi méltóságról stb.
A főszempontok
közül, amelyek az értekezésben kifejezésre jutottak, ki kell emelnünk
a következőket:
a harc
minden nyilvánvaló
igazságtalanság
ellen; az ipari munkások helyzetképe,
s egyes részletkörülmények
tüzetesebb
megvizsgálása;
a vasárnapi
munka, gyermekmunka
női
munka, a munkanap
hossza, a lakáskérdés;
az evangélium
erkölcsi és vallási alapelvei; a diakonia; vallásos kérdések
ő
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megbeszélése; a gyülekezeti életben való részvétel, a gazdag
és szegény kőzőtt való válaszfalak
szóval és tettekkel való
leküzdése. A svéd lelkészek sokkal inkább voltak a nép barátai és védői, mint általában hiszik, De még jobban kell közeledniuik az ideálhoz!"
Élénk
eszmecsere
után
a konferencia
elfogadta
Ljungquist E. G. prépost ezen határozati javaslatát: "A kon-

[erencia rokonszen vét fejezi ki azon mozgalommal
szemben, mely a munkásvilágot foglalkoztatja, amennyiben arra
törekszik, hogy mindenki számára lehetövé tegye az emberhez méltó létet". A javaslatot egyhangúlag fogadták el.
Így hosszas küzdelmek után, egészen új irányzat alakult e kérdésben,
amelynek főbb szempontjai
a kővetkezők.
A munkásmozgalom
nem egy bűnős
irányzat
szülöttje, hanem teljesen érthető a termelésnek
azon új alakulásából, amelyet a gépipar hozott létre. A gép a technikai
tudomány adománya
az emberiségnek,
de ez az adomány
il társadalmi
helyzetben
forradalmat
idézett elő. A gépek
alkalmazása
által a munkások
bérmunkásokká
lettek és
helyzetük bizonytalanná
alakult. A gép nem lehetett tulajdonukká, de nélküle nem dolgozhatnak,
így el kellett adni ok
tulajdonukat,
munkaerejüket
annak, akié a gép. Az a kérdés, hogy milyen áron, hogyha mellette emberhez méltó létet
akart biztosítani
magának?
Milyen feltételek
mellett, ha
erején felül kell áldoznia? Mi lesz vele, ha megbetegszik?
Igazságos dolog-e az, hogy aki a gépet és nyersanyagot
adja,
azé legyen az egész nyereség a munkabéren
felül, míg a
munkásnak
meg kell elégednie a létminimummal
és bele
kell törődnie a jövendő bizonytalanságba?
E kérdésekre
nem lehet erkölcsi fogalmak és gondolkodás nélkül felelni.
A szociális kérdést nem lehet elnémítani,
azt meg kell oldani, de ez társadalom technikai kérdés, a töke és munka
közötti viszonynak
kérdése, ily módorr kell is megoldani.
A munkásmogalom
követeli e kérdésnek
tárgyilagos megoldását s amikor ezt követeli, teljesen jogos az álláspontja
s minden embernek kötelessége ezt a megoldást elősegíteni.
A kultúra
ezen legnagyobb problémájával
szemben a kőzöny és tétlenség erkölcsileg a legítélendőbb
bűnök közé
tartozik.
Amennyiben
a munkásmozgalom
szociáldemokrata
és így a szociális kérdést az osztályharc útján akarja megoldani, így a termelőeszközöket
a köz tulajdonává
tenni ~
az egyháznak nem szabad küzdenie ezen politikai programm
ellen, de szentesítenie
sem az egyház nevében. Az egyháznak hatnia kell arra, hogy aszociális kérdést megoldják.
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dc nem szabad meghatároznia, miképen oldassék meg. Az
első álláspont vallásos erkölcsi jellemű, a második pedig
nem erkölcsi, hanem társadalomtechnikai kérdés. A keresztyénség vallás és nem társadalomtudomány. Az egyháznak
nincs politikai programmja, reá nézve az egyik államszervezet éppoly elfogadható, mint a másik. Az egyháznak
csupán politikai elvei vannak, hogy a változás törvényes
úton történjék és hogy legyen tere az egyéniség szabad fejlődésének. A keresztyénségnek nincs szociális vagy gazdasági programmja; nincs arra rászorulva, hogy védje, vagy
elvesse a magántulajdonjogot, a kommunizmust, vagy szocializmust, reá nézve az egyik szociális' rend éppúgy elfogadható, mint a másik; tisztán szociális elvei vannak: a
munkásság, hűség, igazság és szeretet. Az egyház szigorú an
semleges álláspontot foglaljon el a politikai és szociális téren. Világos feleletet kell adnia arra a két kérdésre, hogy
lehet-e egy keresztyén ember szociáldemokrata? és hogy a
keresztyén embernek okvetlenül kell-e szociáldemokratának lennie? Sem az nem feladata, hogya szociáldemokratákat alakítsa át nem szociáldemokratákká, sem az, hogy
a nem keresztyén szociáldemokratákat változtassa keresztyén szociáldemokratákká.
Szociáldemokrácia és keresztyénellenesség nem tartoznak szükségszerűen együvé. A kettőnek kapcsolata történeti előzményeken nyugszik és nem logikai szükségszerűségen. Az egyháznak nem szabad oly irányú munkásságot
folytatnia, hogya szociáldemokratákat az ortodox marxizmus dogmatizmusához erősen odabilincselje, sem pedig, hogy
a szociáldemokráciának a tulajdon elleni polemiáját támogassa vele. Az egyház feladata az, hogy a vallásos és erkölcsi téren történelmi és tárgyi tájékoztatással és a Jézus
Krisztusnak, mint megváltónknak,
szabad hirdetésével
igyekezzék megszabadítani a munkásokat a materalizmus
és vallástalanság átkától, hogy erős és istenfélő emberek
legyenek, egyénileg boldogak. s tökéletesebb fegyverzettel
szolgálják azon történelmi hivatásukat, hogy kedvezőbb
szoniális állapotot vívjanak ki.
Az egyháznak nem szabad meghajolnia azok előtt,
akik a gazdasági és szociális hatalmat kezükben tartják,
sem a munkások előtt azért, mert társadalmi hatalmat jelentenek, hanem szóval és tettel hirdetnie kell az evangyéliom szociális elveit: a munkásságot, hűséget, igazságosságot
és szeretetet. Eleléből, intézményeiből ki kell küszöbőlnie
mindent, ami ellenkezik a keresztyén testvériség gondolatával.
Az egyháznak minden melléktekintet nélkül Krisztus
szellemében szünetlenül
gyakorolnia kell a diakonia csele-
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kedeteit, nem mintha ezzel meg akarná oldani a szociális
kérdést, hanem hogy teljesítse kötelességét a szociális nyomor
orvoslása terén.
Ezek a szempontok érvényesültek a svéd egyház utol SP
ötévi állásfoglalásában;
a munkásmozgalommal
szemben
és pedig úgy az egyházi összejöveteleken,
mint az egyházi
sajtóban és irodalomban.
Nem állít juk, hogya
negativ álláspont teljesen eltűnt volna, de erősödik a másik, a pozitív álláspont és pedig az egyházi
s a munkás körökben
egyiránt. Ezen fordulatért
és eredményért hálásak vagyunk
Istennek.
'

ll.
Az eg~'ház hatása a munkásmozgalomra.
Milyen szolgálatot tett az egyház az evangyeliom által a munkásmozgalomnak
?
E tekintetben
különbséget ken tennünk közvetett és
közvetlen hatása között. Az előbbi a fontosabb
és hatásosabb. Állapodjunk meg tehát ezen első, közvetett hatásuál.
Mi kelti életre a szociális ösztönt? Honnan ered az a
gondolat, hogy mi emberek felelősek vagyunk egymásért s
nem szabad elhagynunk
nyomorban
és bajban vergődő felebarátunkat?
Miért bélyegezzük meg és tartjuk megvetésre
méltónak
a kaini kérdést? 1) Ezekre a kérdésekre maguk a
munkások
adhatják
meg a feleletet, ha igazolni akarják
jobb sorsra való igényüket. Mindez Jézusra vagy szavaira vezethető vissza.
Minden prédikáció, mely Krisztust rajzolja és szavait
idézi, szociális agitáció, még ha a legkonzervativabb
lelkész hirdeti is. Minden templom mindnyájunkat
hívó harangjaival, mindenki számára nyitott ajtaival, nagy térségével, mely mindenkit különbség nélkül befogad, hatalmas
tiltakozás minden hamis megkülönböztetés
ellen, mely kint
a szociális életben keletkezik
s amelyet
el kell tüntetni.
Minden biblia tiltakozás
az elnyomatás
ellen. Nem lehet
kinyitnunk
a nélkül, hogy egy lángnyelv meg ne csapjon,
mely elolvaszt ja a kárhozatos
különbségtételt
szegény és
gazdag, a magas- és alacsonyrangú
között. Aki a hibliát az
ember kezébe adja, az emberi méltóságról szóló nagy köny. vet, a testvériség s a kőlcsönös
szolgálat könyvét adja oda.
Az egyház hirdeti a Krisztust, az egyház harangszóval
hív az istentiszteletre,
az egyház a bibliát adja az emberek
kezébe. Ez az. ő legnagyobb szociális cselekedete, amelyet
véghez visz evilágban,
1) 1. Móz, 4, 9 o,
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Az egyház a szociális népmozgalorn
törekvéseit elősegíti. Ezt már puszta léte által cselekszi. Aláaknázza az önzést. Ezt cselekszi, amikor Isten igéjével megvilágítja
az
emberi társadalom
valódi helyzetét. Ez az, amivel újabban
foglalkozni kezd. Kezdi Krisztust a társadalom
igazi középpontjába helyezni; kezdi magyarázni
az ő nagy szeretetparancsát és pedig nem mint a pusztán individuális együttélés
elvét, hanem miiit szociális elvet, A gyümölcsök nem maradtak el. Jelentkeztek
a szociális érzék mélyülésében
és
annak megértésében,
hogy a keresztyenségre
nem lehet
közönyös az, milyen az emberek külső helyzete. Szabatosabban kifejezve, a gyümölcsök jelentkeztek abban is, hogy
jobban megértik a munkások jogos követelését és készségesebben foglalkoznak
velök.
A munkásmozgalom
körén belül is észrevették e jelenséget. A munkások véleménye az egyházról változóban van.
Az elméleti fanatikusok
és vezérek ugyan minden áron arra
törekszenek, hogya régi gyűlölet tüze az egyház iránt ki ne
aludjék s olajat akarnak önteni a tűzre, de ez az olaj mintha
nem fogna már tüzel. Az a régi beszéd, hogy az egyház
egy ideális osztályintézmény.
a kapitalizmus
legerősebb
vára. méa hat a gondolkodás
nélkül s jelszavakból
élő tőmegekre, de az önálló és gondolkodó
munkások
már túlzottnak tartják. E munkások igazságérzete
erősen tiltakozik
e túlzások ellen. Ok látják, hogy az egyház élő tagjai elismerik a mult hibáit, az egyház mulasztásait
a szociális téren és igyekeznek
jóvátenni.
A fordulatot
észrevették. Az
egyház irányváltása
hatással van reájok.
Itt kell megemlítenünk
azt is, hogy néhány lelkész
a szociáldemokrata
párthoz csatlakozott.
Ez is bizonyítéka
annak, hogy az egyház nem egy bizonyos politikai pártnak
egyháza csak.
Az egyház közvetett hatásának
másik formája a diakonia. A munkásmozgalom
eleinte nem fogadta jóakarattal
a diakoniát, mert azon nézetben volt, hogy gyöngíti az osztályharc
belső erejét. "Nem irgalmasságot, de igazságot."
De a diakónia munkája mégis hatással volt a munkásságra
és az egyházról,
keresztyénségről
vallott
felfogására.
A
diakonisszákat
és gyülekezeti testvéreket
rendszerint
általános tisztelet környezi a munkások
részéről.
A diakónia
és gyülekezeti testvér három dologgal hódíthatja meg a munkást: hogy nem szavakkal, hanem tettel
tanítja hitét; munkájáért
nem kíván bért; nem tartozik külön szociális osztályhoz. Miért képes ez a gyarló öregeket
ápolni a bűzös levegő dacára, mely megüti ? Miért áldozza
fel magát olyan emberekért,
akiket nem ismer és éppen
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csak a puszta létfenntartás
a bére ez önfeláldozó munkáért?
A munkás ezen gondolkodva
arra a gondolatra
jut, hogy
csupán a keresztyénség
lehet ez a mozgató
erő lelkében .
. Hova, mely néposztályba tartozik? Egyikhez sem, hanem az.
egyházhoz. Igy azután a diakonissza csendes életével tanuságot tesz a keresztyénségről
és az egyházról.
Az egyháznak
a munkásmozgalommal
szemben gyakorolt közvetlen munkája alatt az egyháznak
azon törekvését értjük, amidőn az evangeliummal
meg akarja közelíteni a munkásokat.
Az ő nagy országútján,
amidőn a gyülekezetben
elveti
a magot, eleddig nem igen érle el az egyház a. munkásokat.
Az utolsó 5 évben e tekintetben is történt már valami. Itt is,
ott is feltünedezik
némi bíztató jel. A mai napig a tényleges állapot az, hogy minden törekvés dacára egy-egy munkás elvétve részt vesz a gyülekezet istentiszteletén,
de a munkásság egésze távolmarad.
Kivételt képez a karácsonyest
és a konfirrnáció
napja, amikor az igehirdetőnek
alkalma
nyílik a ritkán látott hallgatókat
tapintatosan
és szerétettel
megél inteni az igével.
A rnunkások
templomkerülésének
sok oka van, melyek közül két ok különösen kiemelendő, Amíg a murikások
hivatalos
hitvallását
képezi az a nézet, hogy az egyház
osztályintézmény
és akadálya a munkásság
előmenetelének,
addig a munkások
a templomlátogatást
osztályárulásnak
tekintik. Amikor e hitvallás
felett kételkedni
kezdenek,
lassan a szolidaritással
is szakítanak.
Továbbá a modern munkás egész lelkiszerkezete
nehézzé teszi a nyilvános
istentiszteleten
való részvételt.
Meggyőződése
szerint
az istentiszteleten
a lelkész
mint
egyeduralkodó
szerepel; a lelkész vezeti a liturgiát a
gyülekezetnek
csak felelnie kell; a lelkész választja az énekeket a gyülekezet csak azokat énekelheti;
a lelkész
beszél és a gyülekezetnek
hallgatnia
I{ell. A munkás megszokta, hogy mindenhez
hozzászóljon,
szavazzon,
de itt
semmi jogot nem érvényesíthet,
ellenkező véleményt nem
nyilváníthat.
Az egyház istentisztelete
vagy annak való,
aki a tekintély
és szabadság kérdését nem tette a maga
személyes
kérdésévé,
vagy az igazán
szabadoknak,
akik
biztosítva érzik a maguk benső szabadságát és bele mernek
olvadni
a gyülekezet
ünnepélyes
egységébe.
Azok előtt
viszont, akik éppen a külső és belső önállóság után törnek,
tehát a tipikus munkások
előtt a nyilvános
istentisztelet
mintegy személyes méltóságuk
megfogyatkozásának
tűnik
fel, mely lelki egyensúlyukat
megzavarja
és megsérti,
zsenirozza őket.
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Könnyebb
a munkásoknak
oly istentiszteleteken
megjelenni,
amelyeken
különleges
cél kedvéért
vehetnek
részt, így az énekes istentiszteleteken,
rrrert az énekben
gyönyörködnek,
a mértékletességi
és békeistentiszteleteken, mert az illetők antialkoholisták
és békebarátok.
A
munkások
meglátogatják
a külön
istentiszteleteket,
az
ébresztő is Lentiszteleteket, mert hallani akarják
azt a lelkészt, akiről a lapokban olvastak. Meglátogatják
a szabadban tartott istentiszteleteket,
mert onnan akkor távozhatik
az ember, amikor kedve tarja. Az ilyen külön istentiszteleteken amelyek igen gyakoriak,
kűlőnősen
a szabadban
-tartott istentiszteletek,
Göteborgban, -- a munkásoknak
egy
kis részéhez eljutott az egyház szava.
Az egyház egyéb szertartásaí még nagyobb jelentőséggel bírnak az egyház és a munkás kapcsolata szempontjáhól.
Ez különösen
a temetésekre
vonatkozik.
Minden munkás
egy vagy több társaságnak
is tagja. Az egy munkakörben
alkalmazottak,
egy társaságnak
tagjai el szokták kísérni
társukat
utolsó útjára.
A lelkészre
ilyenkor
nagy feladat
vár és ha kellő tapintattal
végzi, sok jót tehet.
Van azután
egv különleges
neme az egyház munkásságának,
amelynek
révén nem egy munkáscs.alád
otthona belekapcsolódik
az egyház életébe. Ez a rendszeres
gyermekistentisztelet,
amelyről
a gyermek
egy kis gyermekújságot
visz magával haza.
.
A munkások
nagy
ritkán
gördítenek
akadályt
a
gyermek templombajárása
elé. Annak tudata, hogy a gyerm'ek templomban
van, szintén bizonyos kapcsolatot
jelent
a munkás
és az egyház között. Megtörténik.
hogy a gyermekek a templomban
kapott ujságot felolvassák
a felnőtteknek.
Az érintkező pontok közt meg kell még említenünk
a felolvasások
mozgalmát,
A lelkész ne legyen hivatásos
felolvasó,
hanem
elsősorban
és mindenekfelett
lelkész.
De álljon örömest
szolgálatra
készen ott, ahol vallásos
tárgyról
van szó. Nagy jelentősége
volt annak, hogy a
lelkészek
a felolvasó
egyesületekben,
mértékletességi
és
más egy letek ünnepélyein
vallási, egyháztörténeti,
szociális
és individuális
tárgyakról
felolvasásokat
tartottak.
Említettük
a diakoniát,
mint az indirekt hatás egyik
eszközét. Sokszor előfordul,
hogy direkt hatásúvá
lesz.
Vannak tisztán személyi összeköttetések
a lelkész és
munkások,
a munkások
családjai
között, p. o. a beteglátogatás,
a konf'irmandusok
otthonának,
meglátogatása.
a bizottságokban,
küldöttségekben
való találkozás. Nehéz
minden érintkezést
elősorol ni, de mintha az utolsó időben
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örömestebb
járna a lelkész a munkások
közé és jobban
igyekeznék
az összekötö pontokat
megtalálni.
Nem kell csodálkoznunk,
ha azon a részen,
ahol
érzik az egyház és munkás viszonyának
problémáját
mint
állandóan
égető kérdést,
új utakat
keresnek
a munkásvilág felé.
A népegyház új életre támadása
a vallásos individualizmus korszaka
után magával hozta, hogya
népben úgyszólván
újra
felfedezték
az egyházi
élettől
érintetlenül
maradt
tömegeket.
Vajjon egy romlott
veszendő tömeg-e
az, amelyből csak egyeseket lehet már kiszabadítani,
mint
a tűzből az egyes tárgyakat?
Nem, ők az egyház közösségébe felvett tagok, az egyházra
bízott emberek,
akikért
felelős az egyház. A cél nem egy kis csoport volt, hanem
a nép a maga egészében és mélységében.
Nem ért semmit,
hogy a feladatot
erőt haladó nagynak
jelentették
ki, a
gondolatot
vakmerőnek
és azt a szót: "Svédország
népe
Isten népe" felette magasnak.
Azok, akik ezt isteni
célnak tekintették,
nem hagyták
el. Ezért új hittel, új
erővel, fokozott
munkakészséggel
láttak
hozzá az evangyéliom megvalósításához.
A szociális kérdéssel való gyakori foglalkozás
következtében a figyelem a munkástömegek
felé fordult. Abban
a pillanatban,
amint megváltozott
az egyház álláspontja
a munkáskérdésben
és az akkor történt,
amikor
a népegyház gondolata előtérbe nyomult, világos lett azok előtt,
akik a munkásmozgalomnak
mélyére akartak
látni, hogy
az egyháznak
közelednie
kell e mozgalom
felé. Lebecsülhették e kérdés nehézségét,
lebecsülhették
azt az eredményt is, amit az új utak felfedezése által értek el, mégis
igazuk volt azoknak, akik azt hirdették, hogy a nehézségek
nem béníthatják
meg azon törekvést,
mely az ismert és
járt utak mellett új utakat keres.
Az egyik ilyen út gyanánt
kínálkozott
a munkások
tulajdon helyiségeiben
tartott megbeszélések
és vitatkozások
meghonosítása.
Ezeket néhány szociális kérdéssel foglalkozó
lelkész kezdeményezte
Stockholmban.
A keresztes diákok
első körút ja alkalmával
1909-ben egyes keresztesek
kezdeményezték.
A vándor
keresztesek
Bergslagenben
és
Dalarnéban
meglátogatták
az ottani
munkásközpontokban működő
lelkészeket.
akik
kieszközölték,
hogy az
ottani népházak
termeiben
nyilvános
vita és megbeszélés
tárgyává
tették
a keresztyénség
valóságos
életértékét.
Ezen megbeszélések
és a nyomukban
támadt benyomások
le vannak írva az uppsalai keresztyén
diákszövetség
1911.-i
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füzetében és Vastoras püspöki kerület karácsonyi
jelentésében. Az összejövetelek
nagyon is harcias képet mutatnak. Ennek az volt az oka, hogy a rendezők azelőtt nem
érintkeztek
személyesen
a munkásokkal
és inkább csak
a hírlapok útján ismerték őket. Azon hiedelemből
indultak ki, hogy a munkások
egy terrorisztikus
keresztyénellenes
propaganda
nyomása
alatt állanak,
amelyet
az
ifjú szociálisták irányítanak
és hogy a cél nem lehet más,
mint ezektől a propagandistáktól
szabadulni;
a fiatalságot
megmenteni,
hogy ez a propaganda
ne írtsa ki életükből a keresztyénséget.
Harcias
kedvvel, nyilt kűzdelemben akarták
letiporni a hazugság
hatalmát,
mely már
annyi lelket meghódított.
Az összejövetelek
nagyon
zajosak
voltak, egyrészt,
mert egyenesen megtámadták
az ifjú szociálisták
vallásellenes propagandáját,
másrészt mert az ifjú szociálisták
nagy számban és szintén túlságos agresszív támadókedvvel
jelentek meg .
. Ezen első kísérleten
szerzett
tapasztalataikról
a
keresztes diákok a következőkben
számolnak be: "A valóság, amellyel találkoztunk,
elég keserű volt; sehogysem
egyezett az előre rajzolt 'képpel.
Találkoztunk
azzal a
gyűlöletes
ellenszenvvel,
mely minden igazságérzetet
melfőzve a durvaság, szidalom és hazugság fegyvereivel küzd.
De nem a rosszakarat,
hanem a tudatlanság
volt a fő ok.
A kérdézök
legtöbbje nem volt őszinte és elárulta akaratlanúl is, hogyakeresztyénség
lényegének legelemibb kérdéseivel sincs tisztában. Sokan voltak rabjai a propaganda
jelszavainak.
Sokan, akik egyet-mást megértettek,
elárulták
értelmi
fogyatékosságukat
és azt, hogy az ateistaellenes irodalmat
egyáltalán
nem ösmerik. De akadtunk
becsületes törekvésre
is. Sokszor nagy pátosszal hány torgatták a tényleges keresztyénség hibáit és a szociális kérdés
iránt való érzéketlenségét.
A három keresztes diák a tőlük
telhető minden felvilágosítással
akart szolgálni a munkásságnak. De mindhárman
sejteni kezdték azt, hogy mily
sokat kell még tanulniok, amíg helyesen fogják fel a munkáskérdés
vallásos problémáját
és annak megoldását".
Az érdeklődés ezen kérdések iránt, ezen első kísérlet
tapasztalatai
után nagyon megélénkült
a keresztes diákok
között. Amióta megalakult
a keresztyén
önkéntes csapat,
szociális
tanulmányok.
által igyekeztek
elmélyedni
ezen
kérdésekben.
A grángesbergi
és trollháttani
népházakban
összejöveteleket
rendeztek
ezen szabadcsapatok.
természetesen élénk összeköttetésben
az uppsalai testvérekkel.
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Időközhen
hasonló munkásságot
fejtett ki Lundban
a keresztyén diákszövetség
Pfannenstill
tanár és Holmdall
docens vezetése alatt.
Együtt működtek
a két diákszövetséggel
azok. kik
1914-ben Alnönben
és Donnarfvetben
tartottak
az ottani
népházakban
összejöveteleket.
Az első helyen két, a másikon három diák tartott előadást. Alnönben a keresztesek
a munkásotthonban,
Donnarfvetben
a munkások
gőzös
konyhájában
laktak. Mindkét helyen kőzvetlen érintkezést
kerestek a munk ásokkal.
Fő törekvésuk
volt: megismerni
a munkások
életviszonyait,
gondolkodásmódját,
panaszaikat és magánbeszélgetésben,
úgyszintén
nyilvános
megbeszélések
által felvilágosítani
őket a vallásos
kérdések
felől. Ezen megbeszélések
és a személyes érintkezés
szeréztek betekintést
a munkásvilág
életének valóságába.
Megtanultak
érteni, mily romboló hatás ú a szociális
ínség és nyomor befolyása. De meggyőződtek
arról is. hogy
igazuk volt azoknak, akik a lelki nyomort, a lelki nyomorúságot tartják a legnagyobb
nyomorúságnak.
A munkásromantika
is utat talált. De nem csüggedtek,
sőt új kedvet
kaptak a megkezdett úton való továbbhaladásra.
Bármenynyire vígasztalan
állapotokra
akadtak
is, ez annál inkább
sarkalta őket a szeretet kötelességének
teljesítésére.
A viták tarLását e sorok írója is melegen ajánlotta. Ennek különbözö
formái.
1. a nagy nyilvános vitaülés; 2. nyilvános előadás és valász az Írásbeli kérdésekre;
3. magánjellegű beszélgetés
egyletekben,
klubokban,
kisebb
összejöveteleken;
4. több napon át tartó gyűlés munkásokkal,
Ez utolsó fajta megbeszélések
különös említésre méltók. A Huskvarnaban
1911-ben tartott
diákösszejövetelen
azon tárgyról tartottak megbeszélést:
"A keresztyén diákok

kötelessége a munkásruozqalotii

legutóbbi fejlődésével

szem-

ben". A hevezető előadásban
összefoglalták
az eddig S/I,'rzett tapasztalatokat
s nyomtatásban
is kiadták. Azután elhatározták,
hogy mind a négy főiskola diákjaiból
egy hizottságot választanak,
a diákok és munkások
összejöveteleinek szervezésére. Ilyen közös ősszejövetelt
hármat tartottak (1912, 1913, 1915-ben).
Ezek az összejövetelek
jó hatással
voltak
mindk ét
csoportra.
Ezen összejövetelek
fénypontja,
az egyház
és
munkásmozgaloru
problémája
szempontjából
a johann isdeli összejövetel.
Ez összejövetelen
oly munkaformát
találtak, amely alkalmas
arra, hogy rést üssön azon válaszfalakon,
amelye+ az érintkezés
és az ösmeretség
hiánya
emelt a munkás és egyház közé.
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Minden évben jobban éreztük a hiányzó apologetikus
irodalom hiányát. E téren nagy mulasztás terheli az egyházat. Amikor a biblia helyes felfogását, az egyháztörténet, az evangélikus üdvrend helyes ismeretét tárgyaló
füzetet akarunk a munkás kezébe adni, érezzük a különben gazdag egyházi irodalom nagy fogyatékosságát. De
újabban egyre szaporodnak ezen irodalom munkásai.
Ha visszatekintünk az egyház utolsó ötévi munkásságára, sok üdvös jelenséggel találkozunk.
Mint minden egyházi munkásságnál, úgy e kérdésnél is türelmes kitartó munkára van szükség, mely a jövő
reménvében vet. A munkát nem szabad türelmetlenül kezdeni, sem türelmetlenül folytatní, sem türelmetlenül megszakítani, ha gyérebb a gyümölcs mint reméltük. Hosszú
volt az út, míg az osztályharc népe az egyháztól eltávolodott; hosszú lesz az út, míg ismét eléri az egyházat. De
ha szerétettel végezzük a munkát sannak
érzetével. hogy
kötelességet teljesítünk és nem számítunk türelmetlenül
azonnal nyíló eredményre, a gyümölcsök éppen akkor
jelentkeznek, amikor legkevésbbé várjuk. Ha hűségesen
szántunk és vetünk, Isten megadja a termést is annak'
idején.
Fordította dr. Sze berényi Lajos Zs.

A gyümölcs és a fa.
Jó, kegyes cselekedetek sohasem tesznek senkit jó,
kegyes emberré, hanem a jó, kegyes ember jó, kegyes
cselekedeteket mível. Gonosz cselekedetek senkit sem
tesznek gonosz emberré, hanem a gonosz ember gonosz cselekedeteket
mível. Előbb a személynek
kell
jónak és kegyesnek lennie, akkor aztán a kegyes és jó
személytől jó cselekedetek származnak.
Nem a gyümölcs tartja a lát, a fák sem nőnek a gyümölcsön,
hanem megfordítva,
a fa tartja a gyümölcsöt, és a
gyümölcs nő a fán. A fának előbb kell lennie, mint
gyümölcsnek s a gyümölcs nem teszi a fát se jóvá, se
rosszá, hanem a fától függ a gyümölcs minősége.
D. Luther Márton. (A keresztyén ember szabadságáról.)
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Cordatus Konrád könyvecskéje
Magyarország és Ausztria
romlásáróI.
Több évi keresés és könyörgés
után végre megkaptam
ezt a kis művecskét, melyről Cordatus életrajzában
(Ösvény
1928. évf. 23--64. 1.) csak mások nyomán szólhattam röviden. A wolfenbűtteIi
könyvtárból
ez a kis füzet eltűnt, de
megvan Münchenben
a Bayerische
Staatsbibliothek
ritkaságai között Asc. 856. m. jelzéssel öt más, szintén 1529-ből
való füzettel egybekötve. Címe:

Ursach, ioarumb Ungern uerstöret ist und ytzt Osierreich bekrieget wird ... Durch Conradum Cordatum Prediger in Zwickau, Psalm II. Seid nun klug yhr Könige und
lasst euch züchtigen yhr richter ym landt. MDXXIX.
Sűrűn nyomott,- kis nyolcadrétű - 16 számozatlan
lap.
Kiadó és nyomdajelzés
nincs rajta .. De mivel a vele összekötött és szintén 1529. megjelent füzetet (Die Weisheit Salomonis. An die Tyrannen.
Verdeutscht
durch
M. Luther)
Kantz Gábor zwickaui nyomdász nyomtatta,
bizonyosra
'lehetjük, hogy Cordatus művecskéje
is ennek sajtója alól került ki.")
Pokoly József velem együtt fontos és a vitás kérdésekre nézve döntő adatokat várt Cordatus e művétő1. De a
szerző már előre (3. 1.) megjegyzi, hogy a harcba induló katonák nem szeretnek sokat olvasni, tehát csak röviden ír s
később is említi (12. 1.), hogy mint zwickaui lelkész sietve
írta könyvét az itt nyolc nap mulva összegyülekező
és a török ellen induló hadfiak számára. Így hát Cordatusnak
nem
volt ideje arra, hogy magyarországi
élményeiről
többet is
mondjon, bár tapasztalataira
hivatkozik és számít reá, hogy
könyvét majd a magyarok és osztrákok is elolvassák.
1529 őszén, szept. végén vagy okt. elején Írta a kis
füzetet, mikor a török már Bécset ostromolta s egész Németország megrémült
és végre fegyverkezett.
Ez a kőnyv
CÍméből is kitűnik
és a 9. lapon is említi Bécs ostromát. Tudja
már azt is, hogyamagyarok
élükön "a vajdával"
(János
királlyal)
szövetséget kötöttek a törökkel s ezt keményen elítéli. (14. 1.). Hiszen János király ezt már május 10-én nyil1) Wiczián Dezső, a berlini Collegium Hungaricum tagja, tudta
ezt a kis füzetet szintén hosszú keresés után az Auskunftstelle der
Deutschen Bücherei közvetítésével
előkeríteni s annak egész szövegét
betű szerint, nagy ponlossággal és nagy fáradsággal lemásolta.
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tan is kihirdette s elvárta a magyarságtóI,
lakozile Ilyen izgalmas, harcias időkben
könyvecskéje
Zwickauban.

hogy hozzá csatkészült Cordatus

*
A minket érdeklő témáról csak négy oldalon értekezik.
A rövid előszóban azt mondja meg zwickaui urainak, hogy
miért ír most, holott azelőtt soha sem írt a közönség számára. János szász választófejedelem
a mesterembereket
is
felszólította,
hogya
török ellen induló és itt Zwickauban
összesereglő hadfiaknak
mindenben
segítségére
legyenek.
Ezt nagyon szívére vette s így szólt magában: neked is olyan
mesterséged
van, amellyel első és legnagyobb
szelgálatot
tehetsz a keresztyén
vitézeknek. De eszébe jutott, hogy hét
évelőtt
(1522-ben, mikor még Magyarországban
volt s a
török Nándorfejérvárt
és Szabácsot már elfoglalta),
sokkal
nagyobb és kornolyabb oka lett volna a magyarok és osztrákok számára írni. "Ehhez a szándékomhoz
járult most írja Cordatus - az én hazám (Ausztria) testének, lelkének,
becsületének
és javainak pusztulása.
így tehát én, aki eddig
szívem szerint ellensége voltam minden haszontalan
papírmázolásnak
(irkafirkának,
papír kleckern)
kénytelen
voltam írni, amint következik.
így tér át külön cím alatt a főtémára:
Ursach, warumb Ungern verstoeret
ist und ytzt Osterreich
bekrieget
wird? Már a címben is Magyarországot
(Mohács után) elpusztultnak
veszi, Ausztriára
pedig most 1529. Bécs ostromával került a sor. Cordatus, aki 1526 február havában szőkött meg magyarországi
fogságából és menekűlt Ausztriába,
jól tudta, hogy Szolimán már a mohácsi vész után is feldult a hódító útján az országot s különösen
Budát és ennek
vidékét, valamint
1529. évi hadjáratban
IS útba ejtette Budát s újra volt itt vérontás és pusztulás. Ezért mondja "saját tapasztalatai
alapján"
ír katonáknak
röviden. A Szentírásból bizonyítja be ennek a pusztulásnak
ókát,hogy
lelkiismeretük
megnyugodjék
és "a megátalkodott,
istentelen
pápisták",
akik ennek a szörnyű török veszedelemnek
okát
is a lutheránus
eretnekségben
keresik, jobb útra térjenek
vagy legalább megszégyenüljenek.
Első oka a romlásnak
a hit ellen való bűn. Magyarország és Ausztria ellenségei Jézus Krisztus evangéliomának
s a romlás okának dr. Luther Márton neve alatt szemérmetlenül az eretnekséget mondják. De Isten igéjének ilyen megvetése után bizonyára
a háború következik,
amint a Királyok és Krónikák
könyvében is olvasható. Assur királya ma
bizonyára a török.
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A második oka, hogy nemcsak az igét vetik meg (a
magyarok
és osztrákok) , hanem Isten igéjének prédikátorait
üldözik, fogságra
vetik ("amiként
velem is megtörlént") ,
elkergetik és néhányat
meg is öltek. Mind ennek is háború
a következménye.
Meg vagyon írva: Ha valaki fogságba viszen mást, ő is fogságba megyen; ha valaki fegyverrel megöl
mást, fegyverrel kell néki is megölettetni.
Jel. 13, 10. "Ezt
én a magyaroknak
sokszor mondtam
írja Cordatus titokban a börtönben
és Ausztriában
nyilvánosan
prédikáltam. De a gonoszok ezt nem hiszik, hanem majd tapasztalni
fogják." Az igehirdelők üldözését Magyari István is az ország
romlásának
okai közé sorozza. (Ferenczi-féle
kiadás 100. J.).
Lehet, hogy ismerte Cordatus kőnyvét.
Enekeket is fordított
németből.
A megölt prédikátorokhoz
széljegyzetul
írja Cordatus:
"A magyarok
(megölték)
Braman
Gergelyt,
a németek
Kaiser Lénárdot.'
Az utóbbit jól ismerjük, Luther külön levéllel vigasztalta a börtönében.
A passaui püspök fogatta pl
és Scharding
városában
1527 aug. Hi. végezték ki. De Braman Gergely eddig ismeretlen
vértanuja
volt a magyar reformációnak
és pedig valósz ínűleg Kaiser kertársa.
Mert
hiszen a mohácsi
vész elötti
időből
több
magyarországi
evang. vértanut is említhetetl
volna Cordatus. Testvérének,
Cordatus Mártonnak.
k önyvhozó szolgájá t, Cruss Jánost is
Budán égették meg 152'1-hen s ezt Luther, mint a bécsi Tauber Gáspár kertársát
említi kétszer is. A Gergely névvel a
libetbányai
Gregori tanítórn Is lehelne gondolnunk,
akit forrásaink szerint szintén 1527 aug. havában
(24-ikén) végeztek ki Zólyomban.')
Vagy pedig arra a barátra, aki egy ulmi
polgár fia volt, Pozsonyhan
"új tant" hirdetett, a mise ellen
prédikált s ezért a pozsonyi várgróf 1528. szegekkel kivert
hordóba
tétetLe mezitelenűl,
majd pedig máglyán
égettette
meg.)
Braman Gergelyt, mint eddig ismereLlen magyarországi vértanut
kell ezután számbavennünk.
Cordatus
ezt
posztillájának
II. kőtetéhen
is említi három
más magyarországi vértanuval
együtt. Itt mondja ugyanis a 36l. lapon:
"Denn wer wider das Evangeliori
sűndiget,
wie die
Juden, der muss gestraíft
werden. wie ein .T ude, als die
UngeI'11 wol erfaren haben mit dem Tuerken,
die Ev. Gregorien von Rragman,
Ey. Hansen Baumgartner
nusz dem
1) Ribini I. 20. Klein S. Nachrichten J. 23. Dr. Szolár F. a libctbányai Gregori tanítóra és Nicolai lelkészre vonatkozó bejegyzést a
libetbányai anyakönyvből magyar fordításban is közölte. Evang. Lap,
1913. 50. szám.
.
') Orlvay T. Pozsony v. tör!. ll. 2. 145. 1. Közli Schrődl J. A
pozsonyi ev. Iyc. Értesítője. 1902. 45. l.
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Landte ob der Ens, und einen Schulmeyster
im alten sol
(Altsohl)
verbrandten,
aufrichtige
und rechte Christen.
sampt einem Burger zu Ofen, der in Ungern etliche Jar gewonet hat. Auch meine Osterreycher,
die meine Predigt verspotten, und wie die Ungern 38 wochen mich gefangen hielten, habens auch mit viel leydt und elendt des Tuercken
erfaren."
Esze-rint
Bragman Gergely volt a fentebbi
vér tanu
neve. A második szintén hazánkban
megégetett és eddig ismeretlen vér tanu a FelsöAusztriából
való Baumgartner
János. Nagyfontosságú,
hogya
Zólyomban
(Altsohl) megégetett tanítót, aki kétségtelenül
a fentebbi Gregori volt és így
nem egy személy Bragmannal,
Cordatus is említi.
Ezzel
véglegesen eldőlt a nagy vita a libetbányai bejegyzés hitelessége felett (Századok 1902) és pedig Révész Kálmán javára. Karácsonyi
János és társai kihagyták
ezt őtkötetes
forrásgyüjteményükből.
Cordatusnak
budai ismeretségére és
működésére
rnutat, hogy egy budai polgárt is említ, akit ev.
hite miatt égettek meg Budán. Ezek újabb bizonyító adatok
a magyar reformáció történetéhez.
A harmadik
oka a romlásnak
Cordatus szerint, hogy
mindketten, a magyarok
és az osztrákok mindenféle bosszúságnak keresztjével
terhelik felebarátaikat
(tehát nemcsak
a pásztorokat, hanem a nyájat is), akiket lutheránus eretnekeknek mondanak. Ezért teljesedik be rajtok Krisztus szava:
,,{\milyen mértékkel
mértek, olyannal mérnek nektek. Máté
'i, 2. Ezt bizonyára
más gonosz országok is tapasztalni
fogják."
"Ezzel a három okkal akartam írja Cordatus -mindk ét országnak
(magyar és osztrák) bizonyítani,
hogy
vétkeztek az egész keresztyén hit és élet ellen, mely ebben a
három pontban foglaltatik. De az osztrákok ellen még kíilön felemlítem, hogy egy részük Isten igéjét megveti és üldözi, a másik részük pedig, mely elfogadta, igen csendes és
hallgatag viselkedésével, könnyelműségből
vagy egy embertől (Ferdinándtól)
való földi félelemből meg tagadja Krisztust. És három évelőtt
(1526-ban) elődeik szokása ellenére
gyermekeiket
az utcákon is meggyaláztatni
engedték. Ezért
nyilvánosan
prédikáltam
nekik, hogy országuk összeomlik,
ha meg nem javulnak."
(Tehát Cordatus esztergomi fogságából 1526 febr. kiszabadulván,
rövid időre Ausztriába menekült.)
"A magyaroknak pedig külön bűnök az a bálványo.zás (Abgötterei), hogy nincs más Isteni.ik, mint akit ők magok Jézus Máriának neveznek és éppen úgy imádják mint
Istent. (A túlzott Mária-kuItuszról
mondja ezt.) "Hogy sze-
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mérmetlenül
a hiL védőinek
mondották
magukat
imádságaikban és énekeikben.
Hogy szívükből ellenségeik a németeknek ok nélkül. Es egy ártatlan vér, kit inségében a magyarok, csehek és németek gonoszul elhagytak,
ellenök kiált és Isten legyen nekik a mennyben
irgalmas, meg fog
bosszultatni.
Neve szerint Lajosnak hívják."
(4. l.) Itt Cordatus is, miként más német krónikások,
újságkészítők
és
.Cuspinianus,
a bécsi humanista
Lajos király cserbenhagyásával vádolja a magyarokat.
Szerémy György káplán .meg
János király fivérét, Zápolyai
Györgyöt mondja
a király
gyilkosának.')
"Hogy országai nk megtörtént
és még jövendő pusztulásának egyéb okait is elmondják és elitéljék - írja tovább
Cordatus - azt másokra bizom. Nevezetesen a főnek (Ferdinándnak)
hanyagságát,
a földi istennek
(a pápán ak) álnokságát,
a német fejedelmek
viszálykodását,
a nemesség
nagy és szükségtelen
pazarlását,
a jobbágyoknak
engedetlenségét. Hogy minden keresztyén
szeretetről
megfeledkeztünk azáltal, hogy egyik ország sem segítette a másikat a
török ellen. (Ezzel főként a mohácsi vészre céloz.) Hogy
egész hadi népünk csak a zsoldért vonul ki s ezt napról
napra mind többre akarja felemeltetni. De kűlőnősen
az a mi
romlásunk
és a töröknek szerencséje, hogy ez és amaz a keresztyén nagy szövetségesek
közül (nem akarja néven nevezni őket) önzésből egészen keresztyénellenes
békét és szövétséget kőtnek
idő előtt és még ma is a törökkel, amint a
velenoések is hűtlenül járnak el; mert ilyen módon a törököt
erősítik, minket szegény embereket
pedig gyengítenek.
Végül pedig oka ennek a háborúnak
és minden újabb csapásnak, hogy naponként
újabb bűnök találtatnak
bennünk
és
így Isten is újabb büntetést keres. Ez legyen mondásom
er'ről a két országról
azoknak,
akik megmaradtak
közülök.
De minden más országoknak
és az én harcosaimnak
is,
amint következik."
E szavakkal zárul a minket érdeklő első rész. De új címekkel a török re vonatkozólag
még két más kérdést is felvet.
Az egyik: "Wie man widder den Turcken soll krieqen t"
(5-7. l.) . Bűnbánó szívet, hitet vár a hadfiaktól
s Isten igéjének követését
ajánlja a háborúban
is. Csak így lesz velök
Isten s így nem kell félni a töröktől.
"Bízzatok,
Istennek
igazi szentjei nem viselnek csupa aranyos mentét, miként a
szentek a pápisták
templomaiban."
Magyari István is így
i) Bartoniek E. Mohács
jelentései. 135. és 143. I.

Magyarországa.

Burgio

pápai
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követ

•.

HiS
ellen harcoló vitézeknek
(i. In.
kigúnyolja. Magyar vonatkozások ebben a részben nincsenek Cordatusnál.
A másik kérdés pedig: "Wie man das feld widder den
T'urcken sol bchalten'i" (8-ll. l.). Ebben mondja: "Tudjátok meg, hogy nemcsak a török küzd ellenetek minden álnok magyarokkal
(János király török szővetségére
gondol),
hanem minden ördög is, akik mind a német nemzetre haragusznak a szent evangéliom miatt, melyet sok helyen prédikálnak
tisztán és igazán. Viselkedjetek
tehát úgy, Ini nt
fentebb mondtam és ne botránkozzatok
meg, hogy prédikátor létemre hadfiakat merészelek
oktatni." Ebben a részben
kiált fel: "Ti pedig, akiket most Bécsben ostromolnak,
mily
szívesen vennétek, hogy az egész világ segítségtekre
menjen." Mintha azt gondolná: de Mohácsnál ti sem segítettétek
a magyarokat.
A római császár, mint a keresztyénség
feje
(nem a pápa) iránt és János szász választófejedelern
iránt
engedelmességre
int. És a gyakori buzgó imádkozást
sür.getvén, kéri, ne feleljék azt: "Ez a szörnyűséges
ember
minket, hadfiakat
az imádkozásával
barátokká
akar tenni
(zu Muenchen machen) ." E résznek zárószavaiban
ismét kimondja, hogya pápisták vezették félre a népet s az ő hazáját (Ausztriát) is Ielsöségével
együtt azok döntötték hazug,
hamis tanításukkal
ebbe a nyomorúságba.
ád jó

tanácsokat

a török

233-254. 1.) s Pázmányezért

Végül még egy hosszabb imádságot is ír a török ellen
.induló katonák számára. (Das gepet. 12-15. 1.). Ezt is a
magyárok
és osztrákok ellen való panasszal, de mégis békülékeny hangon kezdi: "Mindenható
és irgalmas Isten, jóllehet bizonyosan tudjuk, hogy akikért most a te atyai irgalmadat kérjük, éppen ők voltak fejedelmeikkel
azok, akik
gúnyolták, üldözték és közülök igen sokan emberi félelemből vagy földi haszonért, szavakkal,
cselekedetekkel
vagy
nagy hallgatásukból
a te egyetlen Fiad, Jézus Krisztus hitének prédikálásár
megtagadták
s köztük a legmagasabb rangúak is annyira
megfeledkeztek
magukról,
hogy minket
(Cordatust és társait), akik szent nevedben nekik az Evangéliomot prédikáltuk
és vallottuk,
nemcsak kiátkoz tak és
száműztek.
hanem minden szerencsétlenségünkön
még kedvüket és örömüket is lelték; sőt valóban azt hitték, hogy ha
minket megölnek, néked, örök Istennek tetsző szolgálatot
cselekesznek."
Ime, Istennel beszélve, imádságában
is elmondja 'Magyarországban
és Ausztriában
átélt szenvedéseit
és híven jellemzi a magyar és osztrák' ellein:eformáció kez-
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detét. De mégsem akarja vesztiiket, hanem tovább így imádkozik értök:
"Mégis, oh jó Urunk, nem akarjuk
őket, híveiket
és
pártfogóikat
a mi ellenségeinknek
tartani,
hanem
mint
kedves fi- és nőtestvéreink
számára - akik nyomorult
módon emberi hitszabálvok
és tanítások által voltak és vannak
ma is megcsalatva -" kérjük a te atyai kegyelmedet, bocsásd
meg bűneiket és küldj nekik segedcimet a mennyből,
mert
emberi segítség-oly
sok ellenség és üldöző ellen nem segíthet
rajtok." Ime, feledi a sok sérelmet, a mi a magyar ok kőzt
esett rajta, a 38 heti kínos Fogságot, a számkivetést.
Nem
akarja őket ellenségnek
tartani, bízik megtérésükben
és a
szászországi katonákkal
is imádságot
mondat érettüle Először II reformáció
ellenségeire gondol és csak azután tér át
imádságában
a török veszedelemre.
Istentől kér hathatós
segítséget. "Hogy a török a télre űldőztessék, aki minket télen üldözött" - írja a 14. lapon a margóra.
Ebben az imádságban
festi le a török dulás iszonyúságait a 79. zsoltárból vett szavakkal:
"Isten, bejöttek a pogányok a te örökségedbe. A mi szilárd és jólépített városainkat rakásra rontják.
A te szolgáidnak
holttestüket
eledelül
vetik az égi madaraknak
és a mi húsunkat
a földi vadaknak. Budán és Buda köriil Magyarországban
és Bécs kőrül
Ausztriában
úgy ontották a vért, miként a vizet és annyit
megöltek, hogy nincs senki, aki eltemetné őket. Csúfolására
lettünk a mi szomszédainknak,
a magyaroknak,
akik tisztes"
ségűknek
és hitüknek
ellenére a Vajdá/Jal és némelyekkel
másokkal együtt jobban kedveznek
a törőknek,
mint nekünk. Meddig haragszol,
Uram, és meddig gerjedez még a
te haragodnak
tüze? Ontsd ki a te haragodat
a pogánynépekre, kik tégedet nem ismernek
és az országokra,
melyek
ai te nevedet segítségül nem hívják. Mert Magyal'Ol'Szágot
és
Ausztriát ezek felfalták és a házakat elpusztították."
A nagy vérontás Budán és kőrnyékén,
melyet Cordatus itt említ, Szolimán hadi útjában
kevéssel Bécs ostroma
előtt 1529 szept. 3-ika. után tőrtént. De lehet, hogy Cordatus
Szolimán .első budai útjára is gondol, midőn a molrácsi vész
után 1526. vonult be a fővárosba s ezt és a vidékét már akkor is feldúlta. Bécs ostroma szept. 22-lől okt. közepéig tartott.") A németek megrémülve ekkor gytijtötték hadaikat a
török ellen, a szászok ekkor gyülekeztek
Zwickauha
és C())'datus is ekkor írta a munkáját.
'
Cordatus imádkozva,
Istennel való beszédében is igen
keményen ítéli el a vajdának.
János királynak , a törökkel
1) Szilágyi S. Magyar N. Tört. V. 76-78.
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kötötL szövetségét. Nem is csoda, hiszen ezt Szekfű Gyula ma
is még a legnagyobb
felháborodással
említi és nem tudja
néki megbocsátani.
Pedig hát már VIlI. Ince és VI. Sándor
pápa is mutatott példát a törökkel való érdekszővetségre.
A
franciák is 1525 a Habsburgok
ellen való szövetségre
szólították fel a szultánt s így 1. Ferencnek
is része volt a mohácsi vészben. György barát,
Frangepán
kalocsai
érsek,
Brodarics szerérni püspök bibliai helyekkel
hizonyították
a
török szövetség jogosultságát.
Ferdinánd
követei is sűrűn
jártak
Konstantinápolyba.
Grisar magyar
fordítója
tehát
ezekkel rendezzen tetemreh ivást, ne Lu ther Má rton nal.') Velencét, mint a török szövetségesét,
fentebb (8. 1.) Cordatus is
említi és erősen megfeddi a törökök nek más keresztyén szövetségeseit is.
A hevesvérű
Cordatus imádságában
is Rómát támadja.
Istenhez szólva kérdi: "Miért mondhassa
ról unk a török
mindegyre:
hol az ő Istenük?
ők a képeket imádják, segítsék ki hát őket most azok. Oh Istenünk, szükséges-e,
hogy
a te gyalúzatodra
minduntalan
azt mondják:
egy ember
Rómában a mi Istenünk, aki tele van vétkekkel (ein Mensch
zu Rom, der volIer Laster steck}." A végső sorokban azonban már nemcsak a törökre kéri Isten büntetését,
hanem
feledve előbbi békés hangulatát,
az evangéliomot
üldöző és
a törökkel szövetkezett
magyarokra
is: "TOl'old meg a mi
szomszédainknak,
az elpártolt
magyaroknak gyalázatát
is
hétszeresen,
amivel téged, oh Urunk, meggyaláztak."
Magyarországi
kínos fogságára
visszagondolva
vesz rajta erőt
a keserűség.
És kiérzik beszédéből,
hogy osztrák ném et szól
a magyarokról,
amely két párt már Budán scm tudott őszszeférni.
A zárószóban
(Beschluss)
ismétli, hogy ennyit akart
írni röviden a katonáknak,
magyaroknak
és osztrákoknak
és mindeneknek,
akik Isten drága igéje ellen bűnösen viselkednek, hogy megtérjenek.
Nem szépen
és művésziesen
akart írni, ezért hát ne gáncsolják, hanem röviden az igazságot akarta megmondani.
Az 50. zsoltár 22. versét idézi
végszónak.
:i:

Cordatusnak
ez a kis müve a fentebbi okokból csak
kevés új adatot szolgáltat életéhez. De megemlíti mégis, hogy
hét évelőtt
1522 Nándorfejérvár
és Szabács eleste után,
mikor még itt volt, több oka lelt volna a magyarok számára
_
1) Kurtz H. Lehrb. der Kgesch. 1906. II. 291., 292. Szilágyi S. M.
N. Tört. V. 62. Hó man-Szckf'ü, M. Tört. IV. 18 1. Grisar-Hoitsy, Luther
M. 180. l.
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írni. Fogságúról (Budán és Esztergomban) ismételten is emlékezik. Bőrtőnéből is figyelmeztette a magyarokat a török
veszedelemre. Üj udat, hogy börtönéből 1526 febr. havában
Ausztriába menekült s ott nyilvánosan is prédikált a török
ellen. Új név Braman (v. Bragman) Gergely lelkész, kit a magyarok megégettek. Posztillájában ezzel együtt még Baumgartner Jánost, a Zólyomban megégetett tanítót s a szintén
máglyára vitt budai polgárt említi. II. Lajos királyt (bizonyára Mária királynéra való tekintettel) nem vádolja, sőt
részvéttel van iránta s haláláért a magyarokat a csehekkel
és németekkel együtt teszi felelősekké. A mohácsi vész oka
az igaz hitnek, az lsten igéjének és az igehirdetőknek üldözése. Különösen érdekli az ismételt nagy vérontás Budán és
vidékén. János királyt a törökkel kötött szövetségért nagyon
elítéli.
Egyébként a kis füzet adatai Cordatusnak már közölt
életrajzával teljes összhangzásban vannak. Nincs benne
olyan, amit helyreigazítanunk kellene. Az intő beszéd és
imádság hangja, az egész müvecske stilusa jól összevág Cordatusnak már eddig is ismert jellemével. Hevesvérű, szókimondó prékitátor, aki Rómának tévelygéseit lépten-nyomon
még az imádságban is kimondja. Nem Luther tanítása az
eretnekség, amint erről azóta Wittenbergben Luther házában is meggyőződött, hanem a pápa túlzott kultusza, a hamis tan és a bálványozás (Abgötterei). Könyvecskéjét nemcsak intésül, buzdításul, hanem cáfolatul is írja, hogya pápisták (Cochlaeus, Cuspiniánus), kik a török veszedelmet is
a lutheri eretnekségnek tulajdonítják, eszükre térjenek és
megszégyenüljenek.
Payr Sándor.
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Óesai Balogh Péter emlékezete.!)
Igen tisztelt

ünneplő

gyülekezet!

Bizonyos meghatottsággal
üdvözlöm itt a tisztelt megjelenteket. Meghatottság
fog el annak tudatában,
hogy magyar evangélikus
egyházunk
különleges
ünnepet
űl ma.
ünnepet, amelyen több mint egy századdal ezelőtt elhúnyt
feledhetlen egyetemes felügyelőnk hamvai nyertek új méltó
elhelyezést. Már maga ez a jelenség, hogy közel másfél századdal megválasztott
egyetemes felügyelőnek
emlékezetére
gyültünk itt össze, nagy jelentőséget ád ünnepiinknek.
Mindég ünnep az a nap, amelyen egyházunk
visszapillantva régi, mult idők tőrténelére - azoknak, akik akkor
fáradhatatlanul
eredményesen
kűzdőttek
egyházunk
érdekében, nemcsak
érdemeit méltatva
újabb babérral
koszorúzza meg mulandó porhüvelyüket
és emléküket,
hanem
egyúttal okulást merít munkájukból
és további sikeres munkálkodásra nyer serkentést. Ezért annál nagyobb mértékber:
méltatjuk,
minél inkább megbizonyosodunk
a felől, hogy
ünnepeltünk
nemcsak, mint evangélikus
egyházunk
egyetemes felügyelője érdemelte ki a mi hálás megemlékezésünket, dc mint ember is a maga teljességében kivált embertársai köréből és valódi, igaz emberként
élt Istentől nyert
hivatásának.
Minekünk
késő utódoknak
ez az ünneplés
egyúttal
alkalom arra is, hogy ismételve emlék ünk he idézzük evangélikus . egyházunk
mult jának küzdelmeit,
sikereit
és az
evangyéliomhoz
való ragaszkodásnak
hűséget. Büszkeséggel
mutathatunk
rá, hogy a Luther
által megjelölt
úton az
evangyéliom szellemében Krisztus tanításainak
alapján a jó
Istenbe vetett bizalommal,
mindég a szeretettel kapcsolatban az igazat iparkodtunk
hirdetni
és ezekkel a fegyverekkel védekeztünk a támadások ellen és kűzdőttünk megmaradásunkért,
szebb és jobb jövőnkért.
]~s hogyiinnepeltünk
munkáját,
életét és evangélikus
egyházunk
tőrténteéhen
való jelentőségét
kellőkép méltathassuk,
vessünk néhány
pillantást
élete folyására, hiszen egyetemes egyházunk
története is csak futólagosan
érinti nagyjaink
élettörténetét,
úgyhogy nem csodálkozhatunk,
ha a ma élő nemzedék csak
kevéssé bir róluk tájékozottsággal.
1) Síremlékének felavatásán mondott ünnepi beszéd 1928. szeptember 23-án, Bágyonban, Nógrádmegyében.
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A mi- ünnepeltűrik
ócsai Balogh Péter a XVIII. század
közepén 1748 augusztus 14-én született, a hegyek környezte
Bágyomban
Nográd vármegyében.
Atyja volt József bágyomi jómódú földbirtokos.
anyja draskóczi Laszkáry Ilona
Édesatyja
1753 március 22-én meghalt és így már ötéves
korában árván maradt. Már fiatal korában fejlődtek ki tehetségei, úgyhogy 25 éves korában
már Nográd vármegye
Iőszolgabírája,
később alispánja és követe, majd septemvii
lett és végül 1791-ben Torontál
és 1802-ben. Zólyom vármegye főispánja és valóságos belső titkos tanácsos.
Világi életének ez alatt a folyása alatt bizonyára
már
ifjú korában érdeklődött
egyháza ügyei iránt, már családi
köre szellemének
befolyására
és az osgyáni, a késmárki
és
a pozsonyi iskolák hatására.
Ennek a bizonysága
az a kőrülmény is, hogyegyházunknak
már
1786-ban
helyettes,
1788. évben pedig rendes egyetemes felügyelője lesz, tehát
közel negyven esztendős korában
és mint ilyen
egészen
1818. év október
16-án bekövetkezett
haláláig
törhetlen
munkaszeretettel,
kötelességteljesítéssel
és egyháza
iránt
való buzgósággal munkálkodott.
Hogy ebbeli értékét méltóképen
ítélhessük
meg --:c
emlékezetünkbe
kell idéznünk hazánk és egyházunk az idő.
ben való viszonyait. Tudvalevőleg
a XVIIl. század eleje nem
sok örvendetes
eseménnyel
dicsekedhetik,
úgy hazánkban,
mint egyházunkban.
Rákóczi
szabadságharcának
szornorú
vége után kettőzött
súllyal nehezedett
úgy hazánkna,
mint
egyházunk ra is a végzetes bécsi kormányzat.
A protestáns
egyház ellenségei, de különösen
a katholikus
klérus elvakultabb tagjai minden eszközt megragadtak,
hogy egyházunkat necsak elnyomják, de hazánkban
megsemmisítsék
és
a római katholikus
egyházat tegyék egyedül uralkodóvá.
El
sem képzelhető mennyi zaklatásnak,
ne mondjam
üldözésnek voltak híveink kitéve. A nehéz kűzdelmes évek után a
század kőzepén
Mária Terézia uralkodása
vége felé némi
könnyebbség állott elő, amennyiben
a világiak közt is tisztultabb és nemesebh megfontoltság
kezdett érvényre jutni,de
az udvar maga is a bosszúállás
politikájaból
engedni' kezdett. Egyházunk
helyzete még kedvezőbbre
fordult II. József uralkodása
alatt és betetöződőtt
II. Lipót alatt, amidőn
az 1790. évi országgyűlés
megalkotta a XXVI. tőrvényoikket,
amelyegyházunknak
bizonyos
megkötöttségek
fenntartásával mégis csak szabadabb
életet biztosított
és f'ögyatkozásai ellenére egészen 1848cig, söt még ma is állandó biztos
jogforrásul
szolgál. "A vallásszabadság
királyi'
kegyelmi
ajándékból ismét törvényhozási
tárggyá, a rendek és a korona egyetértésével
biztosított
személyes joggá válik."
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Es hogy ez meg történhetett,
egyházi nagyjainknak
és
mélyebb belátású hazánkfiainak
volt köszönhető. Ezek sorában a mi egyházi érdekeinkért
szállt síkra- ócsai Balogh
Péter, aki az európai közszellem felvilágosulásának
hatása
folytán
az emberibb,
nemesebb,
szabad
gondolkozású
nagyjainknak
egyházunk
iránt való hajlandóságát
vívta ki
és akinek nagy része volt abban, hogy alI.
József császár
rendelete, illetőleg határozata
a protestáns vallásszabadságról a II. Lipót koronázási
hitlevelébe is befoglaltatott.
Az
1790-iki országgyűlésen
Balogh Péter nagy hévvel való többszöri felszólalása
és a karok és rendek kőzt való buzgó és
fáradhatlan
lelkes beszédének hatása hozta meg jórészt azután a vallásszabadság
törvénybeiktatását.
Az egyetemes egyház azonban még ezután is nagy nehézségek elé volt állítva. Nem is szólva a törvény végrehajtása során egyes közigazgatási
hatóságok
részéről
való
nem a legkedvezőbb intézkedésekről,
nem a vegyes házasságok, reverzalisok és a gyermekek vallása kőrűli nehézségek
ről, csak rá kell mutatnom, hogy ez időszakban merül fel a
református
és evangélikus egyházak egyesítésére való törekvés es kísérlet, ekkor állott elő az egyház kormányzatában
a világi és lelkészi hívek helyfoglalásának
kérdése, továbbá
egyházközségeinknek
a hosszú küzdelrnek alatt való elszegényedése
és végül iskoláink
hanyatlása.
Mindezeknek a rendezésére a zsinat tartás szűksége is
fel merült.
Csak a fontosabb körülményekre
mutatok rá, -- hogy
ilyképen is kitünjőn,
milyen óriási munkát
kellett egyháznagyjainknak
kifejteniök,
hogy rendet teremtve az egyház
boldogabb jövőjét megalapozhassuk.
Es ezekben a küzdelmekben,
ezekben a harcokban
vette ki a maga részét ócsai Balogh Péter, úgyis mint az
egyetemes egyház felügyelője, de mint annak hű fia is. A
reformátusokkal
tartott kőzös tanácskozmányok,
az 1791.
évben elnökléte
alatt a protestáns
gyűlés
megtartása
és az
egyetemes egyház ügyeinek rendezése óriási munkát,
nagy
körültekintést
igényelt.
Ezeknek elintézéseben
alakul ki Balogh Péter jelentős
nagysága. Hiszen az 1791. év szeptember
17 -én megnyílt
zsinaton a két protestáns tábor érdekeinek
megvitatásában,
de különösen a világi és egyházi elemeknek az egyház kormányzatában
való részvételét illető harcok folyamán bölcs
állásfoglalása
iparkodott
olyan megállapodást
létesíteni,
amely az egyházak érdekeit lehetőleg kielégítse és az egyház híveinek egyetemességét megnyugtassa.
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Á felsőbb hatóságok
ellenkezése folytán a sikertelen
zsinat után való zaklatásoknak,
sérelmeknek, sőt mondhatnám üldöztetéseknek
megszüntetése
érdekében való nehéz
küzdelmei
nem jártak ugyan mindég a kedvezőtlen viszonyok miatt a kívánatos
sikerrel, - mégis némi enyhülést
eredményeztek, sőt a reformáció 300 éves emlékünnepének
megtartására
az engedélyt is sikerült elérnie.
Nagy munkabírással,
szeretettel, jósággal, de ha kellelt megfelelő határozottsággal
dolgozott,
intézkedett
és
nyerte meg hazafias és nemzeti nemes érzületével
a lelkeket, sőt még szigorú intézkedései is csak kedvező érzületet
váltottak ki honfitársai, kivált pedig egyházbeli testvérei lelkében. De gondja volt arra is, hogy az evangélikus egyház
egyetemének eddigi szervezetlensége,
amely gyengének bizonyult az egyház egyeteme érdekeinek
képviseletére,
bizonyos határozott szervezetet nyerjen, a mi az 1805. év
augusztus
23-án tartott,
úgymondott
egyetemes gyűlésen
meg is történt. Ettől az időtől kezdve tartatnak
egyetemes
gyűléscink
a kerületek megfelelő számú kiküldőtteinek
részvételével. Bárha nem sikerült a szervezkedést teljes egészéhen
a kerületekre kiterjcdőleg elérnie, mégis az eddigi szervezetlenséggel szemben jelentős eredményt sikeriilt elérnie. Úgyhogy felügyelői működésének
végén az 1818. év október
16-án bekövetkezett halálakor a nyugodt haladást, a békés
fejlődést követő bíztató jövő alapjai meg voltak szilárdítva.
Amit nem gyengített meg a Balogh Péter kezdeményezte
és
halála előtt megtartott két protestáns egyház együttes ülésének a helytartó tanács által való beszüntetése, amely rendeletnek
kihirdetése
felügyelői
működésének
jóformán
utolsó tette volt 1818. év szeptember havában. És így egyik
kedvenc,
szép reményekhez
kötött tervének, munkájának
megakadályozása
élete utolsó napjait borúval töltötte el.
A felsoroltak
igényelte
munkáhak
elvégzésében rejlik Balogh Péter jelentősége. Ezzel érdemli ki az evangélikus
egyház minden igaz hívének háláját, köszönetét. És mi itt
ez ünnepélyes pillanatban is hálával emlékezünk meg az ú
nagyságáról és nagyjelentőségü
munkájáról.
Mindezt a munkát pedig végre tudta hajtani igaz emberi mivoltából
fakadt nemes érzületéveI, vallásos hűsége
fakasztotta
szeretetével, jóságával. Egykorú honfitársai
is
ebbeli jeles tulajdonságait
emelik ki. Kazinczy mondta róla,
hogy "szerencsés beszélő...
híve a jónak, mindég a j ó
félért beszél". Kis János "a soproni evangélika gyülekezet
lelkitanítója
"s a Dunántúl való Evangélikus
superidense"
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Pesten
1818-ban
dec, 7-én tartalott
gyász ünnepen
a pesti
evangélikusok
templomában
mondott
beszédében
a kővetkezökben
aposztrof'álja
"néhai Nagyméltóságú
Otsai Balogh
Péter úrat azon régi nemes í'arniliában,
a mellyből származását vette, mindjárt
születésénél
fogva az Isteni
félelelll
fogta pártul.
az vigyázott
reá tsetsemő
koráhan,
az őrizte
az ifjúságot környékező
veszedelmek
ellen, az vezette a bölcseség igaz útjára. Nem tsuda, ha a természettől
nyert szép
tehetségei
oly szerencsésen
k if'ejlődtek , és azoknak
gyarapodása mindent
Ielyül haladott,
amit felőlők az ő kőrnyűlallásai között a legmerészebb
reménység
is igérhetett.
Ki
nem tsudálta benne az érzésnek, képzelésnek,
emlékezésnek,
ítélésnek,
okoskodásnak
szerentsés
egyenarányosságban
lett
tökéletesedését."
"Mindenkor
fellehetelt
nála találni az cngedelrncs feleletet, melly a haragnak
felgerjedését
elfordítja
és azon jó heszédet melly jobb az ajándéknál."
Mindezen
szamos
tulajdonságánál
fogva
megérezni
tudta ama lutheri mondás jelentőséget.
a mely szerint vallásunk, egyházunk
erős oszlopa a templom
mellett az iskola!
Ezért felügyelői
minőségben
nagy gondot fordított
elemi,
közép és .lelkész képező iskoláinkra,
intézeteinkre.
Ö volt az
első" egyetemes
felügyelő,
aki az iskolák fejlesztését,
figye.
lését es működésének
ellenőrzését
az egyetemes
egyház feladatául' tűzte ki. Ebbeli törekvésének
meg is volt a foganatja, mert iskoláj nk kiilönösen kőzépiskoláink
a "Ratio educationis" kővetelrnényeit
és az új, a vallást illető törvényeink
engedte
szabadságot
megegyeztel ve fejlődtek
sikeresen
és
megállták
a versenyt
más állami vagy nem protestáns
felekezeti iskolákkal.
Ennek
bizonysága,
hogy
Ielügyelősége
idején már 1793-tól kezdve isk oláink
új tantervek
alapján
folytatlák
áldásos munkájukat,
Az evangélikus
tanügy összhangzatos
reformjainak
keresztűlvitelére
az egyetemes gyiílés
Schedius
Lajos. Schwandtner
Márton
és Lovich Ádám hívekből álló hizottságot
küldött ki, amely 1805. évben új tantervet készített,
cle amely a kerületek,
hosszas
tárgyalása
után csak 1810. évben tétetett kötelezővé iskoláinkban.
Ezzel
kapcsolatban
gündoskodús
történt
az iskolai törvény
megalkotásáról
is, amelyet azonban
ez időben még nem sikerült
elérni. Az ő, az iskolaról
való gondoskodása
folytán
az
egyetemes
egyház
iskolai'eliigyeleti
k őtelességek
teljesítése
végett az egyetemes
iskolai felügyelői
állás
állíttatott
be,
amelyet Prónay
Sándor báró töltött be mint egyetemes másodfelügyelö.
É~ mint az iskolával szeros kapcsolatot
alkoto
kőnyvnyorntató
Iétesítése is tervbe vétetett, de ez a: bekövet-
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kezelt devalváció
miatt nem volt keresz túlvihető.
Sokfelé
való gondoskodásainak
a tanulsága
az is, hogy az egyházi
iratok megőrzésének
szükségességénél
fogva az egyetemes
egyház levéltárának
alapjai is letétettek egyelőre Pozsony
székhellyel.
De gondja volt még az iskolák tanulóinak
sorsára is
és különösen,
amidőn az akkori devalváció akadályokat
gördített az iskolák látogatasa elé, nagy buzgalommal
előteremtette azokat a tetemes anyagi eszközöket, amelyek az iskola
látogatását
megkönnyítetLék
vagy lehetövé tették. Hiszen a
szegénysorsú
tanulők
segítségére mint egyetemes felügyelő
az 1810. évben gyűjtést kezdett, amely alig egy év leforgása
alatt több mint 50,000 forintot eredményezett.
Erről a tevékenységéről
hálával emlékezik meg a pozsonyi, a pesti, a
selmecbányai,
a besztercebányai
és más iskolák története.
De bizonyára része van a még ma is iskoláinkat
támogató
Roth- Teleki Johanna
százezer forintos alapítvány
létrejöttében, aminek bizonysága
"az evangélikus
tanügyet
anyai
szíven viselő nagy alapítónak
1812-ben kelt végrendelete",
amelyben szószerint áll, hogy "teszem testamentom
executorává méltóságos
Balogh Péter főispán
és szeptemvirális
úrat,
excellentiáját,
a ki is gyermekeimhez
vérséggel sokképen le van köttetve, s a kihez idvez.űlt édes férjem is kűlönős és tökéletes bizodalommal
viseltetett."
Egyhúzunk
mindennemű
viszonylataiban
való gondos
és eredményes
munkássága
már életében is híveinek nagy
szeretetében,
méltánylásában
nyert kifejezést,
úgyhogy
a
sziráki templomban
1818 október 18-án "dicső hamvainak
el takaríttatása
alkalmatosságával"
Kolosváry
István, a
vauyarcz.i eklesia lelki pásztora halotti oratiojába n méltán
mondhatLa róla, hogy "Pater evangelicorum
in Hungaria!"
ő

De nem folytatom tovább, inert" hiszen Balogh Péter
nemes lelkületének
megfelelően maga mondja végrendeletében, "hogy ha holt tetemem felett beszédek tartatnak,
azok
ne legyenek hírtrombita, hanem a hallgatók lelki épületekre
szolgáljanak" .
Es mi kívánságát
teljesitve, itt hamvainak
újra való
megérdemelt
elhelyezéseker
hálatelt szívvel tekintünk Istennek kegyelméhez
és áldjuk ócsai Balogh Péter munkáját,
életét, dícsérve az ő egyházi munkáját és tisztelettel emlékezünk meg nemes életéről és igaz emberi mivoltáról. Hálánk
igaz kifejezéseként
pedig megfogadjuk,
hogy róla emlékezve,
iparkodni
fogunk példáját követve egyházunk
és iskoláink
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javának
öregbítésén
munkálkodni,
amely tőrekvésűnkre
Isten segedelmét kérve, áldjuk ócsai Balogh Péter emlékezetét!
Dr. Mágócsy-Dietz
Sándor.1)

1. Otsai Balogh Péter úr ditsö hamvai eltakaríttatásának
alkalmatosságával a Szirághi templomban oct. 22. 1818. esztendőben együgyű
oratiójában
előadta Kolosváry
lstuán a vanyarci Eklésiának
lelkipásztora.
2. Halotti beszéd, mellyet néha i nagyméltöságú
Ótsai Balogh
Péter úr Pesten, dec. 7. 1818. tartatott
gyászünnepén
mondott Kis
János. Pesten 1819.
3. Haán Lajos: A magyarországi ágo hitv. evangélikusok egyetemes gyűlései. Budapest 1883. - Részletes életrajzát is közli 140-115.
lap, sőt az arcképét is 140. 1.
4. E. A. Doleschal/: Das erste Jahrhundert
aus dem Leben einer
hauptstádtischen
Gemeinde. Budapest, 1887.
5. Vasárnapi Vjság 1891. nov. szám (arcképpel)
.
6. Dr. Fináczy Ernő: A magyar középiskolák mult ja és jelene.
Budapest, 1896.
7. Hörk József: Az eperjesi collegium története. Kassa, 1896.
8. Dr. Zsilinszky
Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907 (arcképpel az 581. lapon) és különösen a Kovács
Sándor írta fejezet. A rabszolgaság kora a magyar protestáns egyházban.
9. Markovszky
Sámuel: A pozsonyi ágo hitv. ev. Iyceum és az
ev. népiskolák rövid története. Pozsony, 1907.
10. A magyarországi ágo hitv. ev. egyetemes egyház levél/árának
jegyzéke 1. k. 1791. évig. Budapest, 1912.
11. Szelényi Űdön: A magyal' ev. nevelés története, Pozsony, 1917.
12. Marczali Henri] c: Magyarország története II. József ko rában.
Budapest, Ill. kötet, 1884-88.
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A balfi paplak
és a két baHi papfi AlDerikában.
Egy fertőmelléki
evangélikus
paplakról,
ennek multjáról, az öreg kegyes papjáról és a két merész balfi papfiúról
szólok;') akiket már akkor szállott meg az Amerikajárás
erős
vágya, mikor még nem repülőgépek,
nem is gyorsjáratú,
biztos és kényelmes gőzhajók szállították a türelmetlen utasokat, hanem gyenge dongájú vitorlás hajók deszkáin hónapokon át halálos veszedelmek közt vergődtek a szegény kivándorlók, míg végre az új világ ismeretlen partjain - ha
ugyan jó szerencséjűk
volt - kiköthettek.
De a szerény papi hajlék alacsony fedele alatt hogyan
születhetett meg ily merész gondolat? És nem volt-e vétek
tengerentúli
idegen tájakért elhagyni ezt az édes hazaföldet,
mely habár szegényen, de mégis csak eltart, ápol és eltakar?
A mult század első évtizedeiben
nehéz időket élt magyar
hazánk. Nemcsak anyagi bajok, hanem a szellemi szabadság hiánya, a rendi alkotmány,
vallási türelmetlenség
s a
haladás egyéb korlátai éppen a tehetséges ifjakat késztették
arra, hogy Amerika, a boldog szabad új világ felé tekintsenek. Egész beteges láz szállta meg az elméket. Az ifjú Széchenyi is annyira rajongott Amerikáért, hogy ebben az időben "der Amerikaner"
volt a gúnyneve. Wesselényi
is az
új világba készűlt. Mária Dorottya nádorasszony
is egyengette az útját, hogy oda meneküljön
a börtön elől. Lenau is
Amerikába vitorlázott át. Bölöni Farkas Sándor, a kolozsvári
tudós és népszerü férfiú is Béldi Ferenc gróf társaságában
járta be Amerikát. O keresett először kapcsolatot Amerika és
a magyar protestáns egyházak között. "Utazás Északamerikában" című könyve, melyben lelkesülten szól nemcsak az
új föld gazdagságáról,
hanem az ott látott szabad intézményekről is, 1834. és 1835. csakhamar
két kiadásban
is megjelent.
Ez a könyv jutott be a csendes balti paplakba a soproni Magyar Társaság útján és ez izgatta fel a nagyobbik
tehetséges papfiúnak amúgy is magával viaskodó, nyugtalan
lelkét. Az a buzgó jó pap és a két papfi, akikről itt szólok, az
én nagyapám és nagybátyáim
voltak. De azért tárgyilagos és
elfogulatlan
akarok
maradni.
Szász Károly költő-püspök
1) A szerző ezt a dolgozatát
egyik estélyén olvasta fel.

a soproni evang. ifjúsági egyesület
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életrajzát
is a saját (ja írta meg. Ezért hallunk
tőle olyan
hizalmas
kőzléseket,
amelyeket
idegen író meg nem tudhatott volna. Például,
hogy atyja, a jeles kőltő, abszolute
híján volt min den zenei hallásnak.
"Atyám annyira
botfülű
volt, írja, hogya
Bogár
Imre nótáját
nem tudta megkülőnböztetni a Mignon dalától.
Egyetlen
zsoltár dallamát
sem
tudta énekelni,
de még megkülönböztetni
sem. Goethével
mentegette
ezt a hibáját, akinek szintén nem volt zenei hallása'·.') ]I-\Y talán én is tudok
a falusi paplak
életéhől oly
részleteket,
mely ek mások előtt ismeretlenek
és mint jellemzők és általánosabb
értleküek,
érdemesek
az elmondásra.

1. A régi paplak

és Iürdőhely

a Fertő partján.

Papi csaladunk
életlörténetének
színhelye BaU, a Fertö
partján,
régi szép község, mely erdökoszorúzta
halrnos vidékével, a nagy tóra való kilátással
és gyógyerejű
kénes fürdőjével megragadja
és leköti a figyelmet.
Már a rómaiak
is
fürdőnek
használták.
Bella Lajos kiváló
régész az ásatások
alkalmával
régi római vízvezeték nyomaira
akadt. BaU a középkorban
a Csák nemzetség tulajdona
volt, akitől 1309. Jekelin és Keneplin
jövevények
vették meg. Az egyik
rész
Chenigh
(Csánig) cseh lovag kezébe került s ezektől vásárolta
meg Sopron városa
1325-ben.
A xv. században
a
közeli Macskakő
várában
lakó huszita zsebrákok
BaU vidékén is fosztogatták
az utasokat.
Kanizsay
László emberei
1453. Balf mellett öt ilyen rabló huszitával
találkoztak
össze
~ egyet elfogtak közülők.
A reformáció
k orában
ismét
jóhírü
íürdöhely
volt
Balt. Sopron városa 1556-ban gyógykovácsot
rendelt ide, ki
a fürdőre is felügyelt s 1567. a város fürdőházat
is építtetett
Gastrig bécsi építőmester
készített már ekkor olyan vezetéket, melyen át a kénes forrás vize csakis a fürdőbe folyt és
nem máshová.
A falunak
fiirdőhelyi
jellege az itteni papi
családok
egziszLenciáját
is érintette
és pedig erősen destruktív módon. A sok fiirdővendég
t. i. a jó barátok,
rokonok,
sz ívesen vették igénybe a paplakon
az ingyenes
szállást és
ellátást. A papiházban
pedig a "Multi Libri et Liberi" szállóigéje szerint csak a kőnyv
és gyerek volt sok. A jövedelem
bámulatosan
kevés. Ball" és néhány falu szinte közrnondásos
volt a papok kőrében.
Pálfy József tcol. igazgató a hanyag
teológusokat
azzal ijesztgette,
hogy majd Balfra kerülnek
papnak.
A ref'orrnációt
Ball Sopronnal
{-'g~. időben fogadta el.
Sopron levén a patrónus.
a halfi lelkészt a soproni városhá1) Lásd a Protestáns

Naptár

1907. évfolyamát
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zán választották.
Első, Péter nevű lelkészüket Braun Erasmus hírneves hadvezér 1578. Tatára hívta tábori papnak, de
a soproniak
nem bocsátották
el. A lelkészi fizetés itt már
1616. is oly szerény volt, hogy midőn a Batthyány-uradalomból Horn György magiszter folyamodott
Balf'ra, a városi
tanács megkérdezte, megelégszik-e vele és eltarthatja-e
belőle
a családját? Papjai a fizetés csekélysége miatt sűrűen változfak. Két lelkésze, Posthius Pál 1621. és Rudolph Mátyás
1623. a soproni kórházban
halt el. Legjelesebb
papja a
XVII. században
a soproni tekintélyes
patricius
családhól
való Zuana Kristóf
Menyhért
volt (1652-61),
a polgármester öccse, ki több éven át tanult Boroszlóban és Witten
bergben s egy "Soterion" című fűzetet (Breslau 1645) ajánlott a soproni tanácsnak,
melyben a pestistől való szabadulásért ad hálát. E korszak utolsó lelkészét, a sziléziai Launer
Györgyöt 1673. dec. 21. Széchenyi György győri püspök em
berei, Fabianich
György és Aly Mátyás s a rákosi pléhanus
német dragonyosok kal űzték el. A temetődombon
épült régi
kis templomot
fejszével akarták
feltörni, majd pedig egy
német katona a torony ablakán mászott be s belülről nyitotta fel az ajtót. A rákosi plébános meghúzatta
a harangot
s ezzel övék lett a templom.
Mint fürdőhely Balf már a régi protestáns világban is
virágzott.
Kanizsay Orsolya, Nádasdy Tamás nádor özvegye
1566. a balfi fürdőn üdült. A város tiszteletből halat, zsernlyét és húsz narancsot kűldőtt ki neki. Majd a nádorné lékai
sáfárjának.
Holl Kristófnak András nevű fia is levélben kért
úrnőjétől
költséget a balfi fürdő látogatására.
"Hallom és
értem bizonnyal, írja levelében, hogy az Úr Isten az ő beteginek megvigasztalására
Bolffon támasztott volna oly vizet,
hogy kiben az Krisztus által nagy sok betegek meggyógyultanak" . Erős hittel a "bollfy víztől" várja gyógyulását. Balfon fürdőzött
1612. Náprágyi Demeter, ,a győ ri püspök is.
1619-ben is a fürdőt sokan látogatják. Itt üdült többek közt
Bakács Sándor keszthelyi várkapitány
az egész családjával.
Itt fürdő zött 1630. Nádasdy Pál gróf is, aki Balfon keltezett
levelével adott a csapodi evang. templomnak
egy halastavat.
Scholz Jeremiás, Sopron város tudós és buzgó orvosa,
3 filozófia és medicina
doktora 1631. latintryelvű füzetben
ismertette a balfi fürdőt, mely Csepregben magyar nyelven
is megjelent ily címmel: "Az Sopronyi birodalomban
levő
Balfi Feredő mértéklptes
áIlapotu természetinek.
munkáló
erejének
és használatosságának
magyarázó
megírása".
(Csepreg 1631. 4,.1". 1% ív). Scholz doktor bizonyára
e
nyomtatvány
ügyében
ment el a csepregi zsinatra
s mint
buzgó lutheránus,
a papok
szokása
szerint
szimbolikus
13
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könyveinket
is aláírta. Később dr. Löw András 1700. és dr.
Conrady József jeles orvos 1794. ismertette a balfi fürdőt.
Balfon 1673 után tovább mint egy évszázadra
elnémult
az evangélikus
igehirdetés.
De II. József türelmi rendelete
után ismét f'eléledt és most Soprontól
különválva
.szervezkedett. 1786-ban az eperjesi születésü Walleitner
Jánost hívták meglelkészüknek,
akinek
Christlieb
Fnigyes Iett az
utóda. Ez arról nevezetes, hogy zsidó szűlöktöl
született s
csak 1770. Wormsban
keresztelkedett
meg és tért át evang.
egyházunkba.
Előbb Tolnában
volt kismányoki
lelkész s
félreértésből
ártatlanul
szenvedett három évi börtönbüntetést. Mint Christlieb II tóda került nagyatyám,
Pavr Sámuel
Balfra 1817-ben.

II. A halfi pap családi kéréhen. Kis János püspök a halfi
templomban.
Payr nevűek, amint Házi Jenő dr. főlevéltár os könyvei rnutatják,
már a XV. század óta vannak és sűrűn találhatók Sopronban
és a szomszéd falvakban. Herr Hans Payr
már 1421. városi tanácsos volt Sopronban.
Payr, Payrisch
(bajor) néven nevezték e vidék ősi német lakóit, akik mint
dialektusuk
is rnutatja, bajor eredetűek voltak. Még Csányi
krónikája
is így P-vel és e betű nélkül írja a nevüket. A soproni lutheránusok
ellen 1524. felvett jegyzőkönyvben
már az
egyik tanu Dorninus W olfgangus Payr nevű, Payer György
ricingi lakos pedig a fiával 1605. Bocskay hadai elől menekült Sopronba
s itt értékes krónikát
írt, melyet ma is jól
használhatunk.
A soproni Payer János 1688. iratkozott
be
a jenai egyetemre. Így kerülték Payrok (később Payer néven
is) Sopron falujába, Harkára is. Rokonságban
voltak a ruszti
Pirnstingel-családdal,
melynek
nemesi levelét nagyatyám
őrizte.
Nagyatyám
Harkan született 1788. szept. 2~-an. Payr
János
és Kaufmann
Zsófia gazdálkodók
voltak a szülei.
Harkát a "Kaibelschule"
és a "harkai akadémia"
csúfnevekkel szekták emlegetni. Pedig nem csúfsága, hanem dicsősége
volt Harkának
mindegyik. Neki t. i. 1673-ban a lelkész és ta-nító elűzetése után a borjúpásztora
is oly tanult ember volt,
hogy egy tisztáson összegyüjtötte
agyerekeket
s a bibliá:
ból tanította olvasni .. Ez volt a Kaibelschule.
Nagy György
nevű lelkésze pedig II. József korában oly kitűnö metódussal
tanította
a német nyelvet, hogy magyar- nemes urak még
akadémikus
fiaikat is Ha rkára kiildötték.
Ez volt az akadémia. Újabban is sok volt a tudomány
Harkán. Főldmívesek összejártak
és monista iratokat olvastak.
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Száz évelőtt hazafiság dolgában is igen jól állottak s
többször küldtek egy-egy diákot a soproni iskolába. Így került
ide nagyatyám is, ki a gimnáziumot és teológiát Sopronban
végezte. 1814-ben mint soproni primánus a jeles Petz Lipóttal együtt folyamodott, hogy Jenába is kimehessen. Edvi
Illés Pál, Koritsánszky Sámuel, Turcsányi János, Wimmer
Ágoston, Haubner Máté, Hetyésy László, Kapcsándi István
és Gödör József voltak künn vele egy időben. Ezek a barátai.
Két évet töltött Jenában, hol már ekkor is a liberális
teológia volt uralkodó. Még a jénai hölgyek is, kik nagyapám albumába emléksorokai írtak, az ortodoxia felett gúnyolódtak. AszalI Johanna ezt írja például:
Menschenliebe ist besser, als Orthodoxie,
Umgang mit edlen Seelen ist ruhrender.
Als Umgang mit Rechtgliiubigen

A magyarok dr. AszalI György szász nagyhercegségi
ügyvédnél szoktak kedélyes estéket tölteni. Szállásadójuk is,
Aszal! Zsófia, az ügyvéd leánya, vagy nővére Iehetett, ki
mint "gewesene Hauswirthin" igen vidám emlék sorokat írt
az albumba. Igen sok erdélyi, magyar és ném et jó barát írt
ernléksorokat. "Vivant Hungari" - írják isméteIten is nagy
szerétettel. A nógrádi Wachláts Sámuel írja:
Und fűhrst Du einst fideliter
Dein Weibehen an der Hand,
So denk an unsre PiJgerschaft
In der Philister Land

S a lap szélére odajegyzi magyarul: "Notabene: A magyar
táncz az olajmalom.ban!" Ennek jelentését csak ők tudták.
A tapolca fői Vánkosi József 1816. ápr. 4-én verset írt emlékül:
Hogy ama híres Jenában
Szép időt tőltél velem,
Emlékezz rá a hazában,
Édes jó SámueJem.

A thüringiai Cotta János (Luther életéből ismert név) e jellemző emléksorokat írta: "Unterscheide Religion und
Theologie wohl von einander und schreibc jener das UnheiI
nicht zu, das diese anrichtet".
Nagyatyám Jenából 1816. visszatérvén, Gerhauser Sámuel kőszegi szenátornál volt nevelő. Majd Kis János püspök 1817. felavaUa s mint segédlelkész Alhón a tudós Töplel' Sámuel esperes mellett töltött 3 hónapot. Beköszöntő
beszédét 1817. advent első vasárnapján mondta BaIfon.
13*
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Schiller Sámuel, az Artner Teréz által is megénekelt jeles
harkai lelkész iktatta be hivatalába. 1818. ápr. 14-én a fiatal
balfi pap már házasságot is kötött Sopronban Pahr Rozinával, egy hegyeshalmi
gazdálkodó művelt és vallásos lelkű
leányával, akit itt Sopronban nagybátyja, Grundtner Tamás
vagyonos vaskereskedő neveltetett.']
A szűk jővedelmű
parókián is nagyszűleim
igen boldogan éltek. Mint jó lutheránus papi ház évről évre egy kis papfival gazdagodott:
Frigyes, Sándor, Ferenc, Henrik, Samu,
öt fiú és egyetlen leány: Lujza. Ez utóbbit azután úgy becézték, dédelgették, mintha a német császár egyetlen kisleánya lett volna. A papné hozományából
egy Heller nevű
gyümölcsöskertet
is vettek. Ehhez fűződtek a gyermekek
legboldogabb órái. A jó balfí pap Harkáról az édesatyját is,
Payr Jánost, akinek szemei igen elgyengültek, Balfra a paplakba hozta. Igen szelíd, vallásos, jó lélek volt az őreg. Az
utcán is hajadonfővel,
fennhangon szokott imádkozni. Mint
ti lelkész apját az egész falu nagy tiszteletben
tartotta.
Nagyapámat
mint képzett, szelídlelkű és hivatásának
-élő buzgó lelkészt nemcsak a falubeliek, hanem a soproniak
is szerették. Sokan jártak ki hozzá mint fürdővendégek.
Jó
barátságban élt a tekintélyes Artner, Martiny, dr. Tőpler és
Klausz családokkal. A gyermekek keresztszülei is ezek voltak. Nagy tisztelője volt'a balfi paplak nak a vagyonos Benczur Márton soproni gyógyszerész és ennek igen művelt és
vallásos neje Munker Teréz. Tanítóképzönkre
Benczurék
szép
alapítványt
is tettek. A kegyes özvegyet, Benczurnét kifejezett kívánságára teológus koromban többször meglátogattam
s a vele való társalgás nemcsak nagy tisztelettel töltött el,
de félelemmel is, hogy megszégyenít a bibliában való jártasságával. Tőle tudtam meg, hogy nagyapám nem a jenai irány
híve volt. Kolbenheyer
Móric, a soproniak költő-papja
is
nagy tisztelője volt balfi kellégájának.
Első teol. vizsgánkra
Kolbenheyer azért jött el, hogy a balfi pap unokáját meghallgassa. 1849-ben, midőn az ellenség kereste, nehéz helyzetéből egy időre nagyapám mentette ki Kolbenheyert. Balfon
ö rejtette el a paplakban.
Jól ismerte a balfi papi családot
Fabricius Endre nyug. közjegyző, Sopron egyik jóltevője is,
aki e réven még engem is barátságára
méltatott. Poszvék
Sándor igazgató is, ki gyermekkorában
a balti gyümölcsös1) Családi házuk az volt a Várkeriileten, melyet később Petrik
János kalapos vett meg, ma pedig "A herrnhutihoz" címzett kereskedés van benne. Egyezüstkanalat
Pahr Rozina kezdőbetűivel s egy
Luther-képet (régi, nagybecsű olajfestményt) mint nagyapai emléket
őrzők ma is nagy kegyelettel. Grundtner (t 1814) 500 forintot hagyott
a soproni árvák és évi 100 forintot az alumneum részére. (Gamauf IV.
Függelék 9. 1.).

--- -------

185
ben még joizuen
lakmározott,
jósagos
arcú, igen kedves.
tiszteletreméltó
öreg úrnak jellemezte nagyapámat.
S egy
fennmaradt
Tiefenbrunner-féle
jó arcképe is valóban ilyennek mutatja.
Mint képzett lelkészt Kis János püspök sokszor behívta lelkészi vizsgálatokra és bizottsági gyülésekre.
Az esperességben is megbecsülték.
Gamauf József ágfalvai lelkész
halála után 1848. őt választották
meg csperesnek. De nem
fogadta el, "mivel, úgymond, nem bírja tökéletesen a magyar nyelvet". Német anyanyelvű
fiúimái ez akkor, sajnos,
gyakori eset volt, mivel az iskolában nem magyar, hanem
latin nyelven tanítottak.
A jó öreg urat, ki csupa buzgóságból hosszan szokott
prédikálni,
az "Eklézsia
Humorába"
is belevitték. Karsay
Sándor püspök mondta el róla, hogy Kis János szuperintendens is Balfon fürdőzött s egy vasárnapon
már csak úgy a
prédikáció végére akart bemenni a templomba. Szép csendben ült le hátul az egyik padsorba. De sorsát el nem kerülhette. A prédikátor eleven szemei azonnal észrevették a magas vendéget s nyomban ilyen fordulatot adott a beszédnek:
"Kedves híveim, már most a végéhez jutottam volna prédikációmnak,
de rnivel az a szerencse ért, hogy szeretett főpásztorunk
e pillanatban
lépett be hozzánk, azért újra kezdem elölről". Erre aztán szent borzadály járta át a híveket,
de Kis Jánost is.
Mikor az anekdóta 1894. ilyen formában a Mi Otthonunkban
megjelent, Guggenberger
János ráckozári
lelkész
levelet Írt a szerkesztőnek:
mint soproni ember, úgymond,
a jó Payr bácsit ő is ismerte, de az anekdótának
éppen a
java maradt el; a balfiak tudniillik egyenkint szépen kisompolyogtak a templomból,
kiment végül jó Kis János is; az
egyházfi pedig felvitte a templomkulcsot
a szószékre, mondván: "Ha végez, tisztelendő uram, csukja be a templomajtót" . Guggenberger még megjegyzi: "Se non é vero, é ben
trovato;
én nem akarom
bántani a balfi papot, mert jó
ember volt az öreg úr".
Minden evangélikus
paplakon,
amint ez már Luther
életében is úgy volt, találni a sok baj és küzdelem
mellett,
az angol vékfildi lelkészre emlékeztető jeleneteket. Balfon is
úgy volt. Öreg nagynéném beszélt el egyet-mást. Mindegyik
gyereknek volt becéző- vagy gúnyneve is a családban. Henrik volt "der Dicki" . Képes volt az édes gyümölcsből
egy
zsomporral
is megenni egyszerre. Ferencnek
"Pranc",
Lujzárrak "Afca" , a legkisebbnek "S:olmu-Hamu" volt a neve. A
legidősebb Sándort, mivel ő mint soproni diák a többinél jobban öltözködött, "der Herr" tréfás névvel illették. A diák úrfi
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a soproni barátait is meginvitálta vakációra Balfra, pedig
úgyis sokan voltak. A sok vásott gyerek bizony sok ruhát
szaggatott s cipőért, kalapért, ruháért egész szekér eleséget
kellett Sopronba befuvarozni. A vendéglátás is a fürdőhelyen sokba került. Rokon és jóbarát mindig jelentkezett és
a szegény papék csak befogadták őket.
Mcsterség volt a szük jövedelemből megélni. Történt
egyszer, hogy papék a dívánt valamely sárga és kékcsíkos
. erős vászonszöveUel húzták be, amelyből jócskán maradt
felesleg is. Hogy kárba ne vesszen, az élelmes papné Henriknek menten jó erős bugyogót varrt belőle. De alig ment
ki benne az utcára, az egész balfi gyermek sereg összecsődült
és pojácának, komédiásnak csúfolták a pap fiát, akinek
bőrét a kemény lábravaló úgyis eléggé dörzsölte. Szegény
gyerek, ezután csak előleges sírás és verés után húzta fel az
új habitust. De viselni kellett, mert úgy kívánták a házszabályok. Tóth János dömölki esperesre emlékeztet ez az eset,
kinek az egyik patrónusa egy igen nagy, nehéz, csukott hintót küldött ajándékba. Senki sem akart belefogatni, sokáig
pihent a színben. Végre is, hogy valami hasznát vegye, a
sárga posztót, mellyel a hintó bélelve volt, lefejtette és bugyogót csináltatott belőle a gyerekeknek, a megvedlett faalkotmányt pedig átalakította tyúkkatrocnak. Így tesz a
szükség találékonnyá.
Ill. A balfi papfi, Petőfi diákbarátja, Bölöni Farkas köny-

vét olvassa és tengerre száll.
Balfi papék csak a legidősb Sándor fiúkat taníttathatták, a többire már nem került. Valószínüleg már ők találták
ki azt a metódust, amit az utódról, Schrödl József lelkészről hallottam. A kosarat a napi élelemmel Sopron feleútjáig
az apa hozta el, a tanuló fia pedig a fele úton, valahol ott
az ősi Rastkreuz körül már várta, hogy átvegye. A balfi papfi
méltó volt az áldozatra, kitünő bizonyítványt vitt haza.
Fabricius Endre, a soproni polgármester fia, tanulótársa volt a balfi Payr Sándornak. Ennek unokája, ifjabb
Fabricius Endre, gazdasági tanácsos, mondja el nagyapja
feljegyzései nyomán, hogy az 1839-40. tanévben Petőfinek
soproni barátai között, akik neki könyveket hordtak, ott
volt Payr Sándor is, a balfi pap fía-") Nagy dicsősége ez a
szegény diáknak, hogy a kopott katonazubbonyban Petőfit
megbecsülte. Oh, bár hát csak Petőfi is ott lett volna azok
1) Fabricíus E. Petőfi soproni barátai. "Sopron vármegye" 1923
december 25. száma.
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közt a diákpajtásai
között, akiket a balfi gyümölcsöskertbe
vagy ősszel a szüretre szokott meghívni. Nagyobb dicsőség a
balfi paplakot nem érhette volna. De az 1841/2. tanévben
ismét együtt tanultak
Pápán, Petőfi a VII. osztályba járt,
Payr pedig már jogász volt. A kezemben levő bizonyítvány
szerint ugyanazok
voltak a tanáraik:
Tarczy Lajos és Bocsor István.
De idősb Fabricius
Endrétől
magától is kaptam
én
nagybátyámra
vonatkozó tudósítást.
Soproni theológus koromban az ősi Fabricius-ház
második emeletére kerültem
nevelőnek a Mesterházy-fiúk
(Gyula és Gedeon) mellé. Az
öreg Fabricius,
aki az első emeleten
lakott,
meghallván,
hogya
balfi pap unokája lakik a házban, többször meghívott magához,
kiadott verseivel és zeneszerzeménveivel·
is
megtisztelt és sokat beszélt nekem nagybátyámról,
aki neki
tanulótársa
és jóbarátja
volt. "Már gimnázista
korában is
- beszéli Fabricius - összeböngészte
az Amerikáról
szóló
összes kőnyveket és sokat beszélt a boldog új világról." A
németnyelvűeken
kíviil mohón olvasta Bölöni Farkas Sándornak 1834-ben megjelent új könyvét: "Utazás Észak-Amerikában",
mely az első ilyenféle mű volt magyar nyelven.
A régi sokat használt
példány ma is megvan
a soproni
lyceum könyvtáráhan.
Kegyelettel forgatom megsárgult lapjait. Ezt a könyvet tanulmányozta
szegény nagybátyám
IS.
Ez lett sorsdöntő az ő szomorú tragédiájában.
Bölöni Farkasról Széchenyi is azt írja: "Mely kimondhatatlan
kellemes pillanatokat
éltem amerikai
utazásának
olvastában,
nem magyarázhatom.
Bár lettek volna órák,
napok! Hála a Mindenhatónak,
hogy ezen könyv világra
jött; haszna honosinkra
felszámíthatatlan.
" Bölöni kűlőnben elég józanul írta meg könyvét. De az amerikai szabadságért lelkesedni
mégis ebből tanultak
meg a magyarok.
Ha Széchenyi, Wesselényi is Amerikába kívánkoztak,
hogyne
keltett volna vágyat ez a könyv
a tehetséges és merész
papfiúban, aki csak szegénységet, szííkkeblííséget,
felekezeti,
társadalmi
korlátokat,
szellemi rabságot látott maga körül.
Nem tudta nézni, hogy áldott jó édesany jok a nappali munkában kifáradva,
éjjeli órákon, mécses mellett foltozza a
gyermekek ruháját.
Apjoknak,
az egyetemen járt tudós és
kegyes papi embernek pedig nincs annyi jövedelme, hogy
öt fia közül csak egy másodikat is taníttathasson,
vagy ruhát
vásárolhasson
számukra.
Örült, ha soproni tisztességes iparoscsaládok inasoknak fogadták őket. És nagybátyám
maga
is mint tanult ember két diplomával
kezében előmenetelt,
biztos kenyeret nem remélhetett.
Pedig, mint jószívű, hálás
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gyermek ő szüleit is ki akarta
ragadni a nyomorúságból.
Ezért gondolt Amerikára. Hiszen oly sok szépet olvasott és
hallott róla.
Sopronban
Hetyésy László direktor idejében 18381841-ig az úgynevezett bölcsészet-, jog- és hittani osztályba
járt három évig s tiszta kitűnő bizonyítványt
nyert az év
végén. 1841 őszén pedig Pápán a II. éves jogászok kőzé iratkozott be, egy időben Petőfi vel. Az igazgatójuk
itt Czihor
Ferenc volt. Elvégezte Magyaróvárott
a gazdasági iskolát is.
Pápán az Esterházy-uradalomban
ideiglenesen már gyakornok volt, de mint evang. papfiú nem remélhetett
előmenetelt. Otthon a családi körben mint tanult embert s vígkedvű,
jószívű testvért mindenki szerette. Különösen édesanyjának
volt a szemefénye. Mily lesujtó lehetett tehát, midőn a békés paplakban egy napon csak kijelenti a fiú: "Kimegyek
Amerikába, nem nézhetem a szenvedésteket!"
Nem csekély
dolog volt ez akkor. Nem kényelmes, biztosjárású
gyorshajók szállítottak
a kivándorlókat,
hanem gyenge, törékeny
vitorláshajók.
melyek 2-3
hónapig hányódtak
vetődtek a
tengeren. Édesanyja heteken át könnyeivel marasztalta
és vigasztalhatatlan
maradt örökre. Mind hiába. Hiszen a jó fiú
éppen édesanyját
és szegény testvéreit akarta gazdaggá és
boldoggá tenni a mesés világból
integető aranyhegyekkel.
Benezur Márton soproni gyógyszerész
adott neki kölcsön
~lOO forintot, ezzel indult el Bécsen át Hamburg felé 1846ban. Az édesapja is kérlelte, csillapította a fiút. De magában
nem titkoihatta,
hogy Magyarország akkori viszonyai kevés
jót igérnek az önállóságra vágyó ifjú embernek.

IV. Nagy küzdelmek az ú] világban. A viIágosi fegyver..:
letétel után a második papfi is Amerikába menekül.
Az első balfi papfit, ki mint végzett jogász és okleveles
gazd.ász, veszélyes tengeriút után kötött ki az amerikai parton, bizony nem aranyhegyek.
hanem keserű csalódások
örvényei fogadták. Volt úgy, hogy mint favágó kereste kenyerét. Másként nem boldogult; pedig még itthon az angol
nyelvet is megtanulta.
Washingtonban
egy dohánygyárban
is dolgozott. Egy értékes szép szivarláda van birtokomban
,,:fIabana, Fabrica Washington"
felirattal, melyben a bujdosó fiú finom' szivarokat
küldőtt
newyorki és hamburgi
kereskedők közvetítésével
a szerény balfi papnak. Nem hiszem, hogya
füstje édes lett volna a parókián.
Sok fájó
könnyet facsart ki ez is a szemekből.
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Biztos állást nem lelve, a 25 éves ifjú kénytelenségből
végre is katonának állott be. Az Egyesült Államoknak Mexikóval volt ekkor háborúja Texas területe miatt. Ebben vett
részt és kétévi katonáskodás
után végkielégítésül 160 holdnyi műveletlen földet kapott. Fél angol mérföld volt a hoszsza s ugyanannyi
a szélessége. Szabadon választhatott
5-6
lábnyi magas buja fűvel benőtt praerie vagy pedig a rengeteg Őserdő között. Míg csak igazolópapírjait
megkapta,
addig is óriási utakat kellett bejárnia.
1849 tavaszán írta
szüleinek, hogy New-Yorkban a világoskék egyenruhát letevén, vasúton, hajón és gyalog járta be Albany, Detroit,
Washington, Chicago stb. vidékét. Pénze elfogyott s mivel a
hosszú gyaloglásban lába is kisebesedett, Delphi városában
Indiana államban egypapírmalomban
vállalt munkát. Végre
megjöttek iratai. Michigan államban a klímát zordnak találta. S így végre is Illinois állam Madison kerületében Highland városkához kétórányira választotta ki birtokát. Az volt
ránézve döntő, hogy e városban német lutheránus templom
is volt, a katholikus és methodista mellett. Ugyanitt orvos,
postahivatal
és mindenféle iparos is volt a városban. Saint
Louis volt a nagyobb piacuk és vasút is volt épülőben. Highland lakói csupa németek és svájciak voltak. A szomszédja
Strobel András, a bádeni nagyhercegségből
való. De micsoda óriási munka lesz az ősi prairiet feltörni. A szántáshoz
ekére, állatokra, beruházásra
és munkaerőre
is van szűkség. Honnan veszi ezt a szegényember?
Ekkor 1849. elején kapta Sommer newyorki barátjának közvetítésével az első levelet hazulról. Amint apja és
anyja kézírását meglátta, ez volt az első eset, írja, hogy
Amerikában könnyezett. Válaszában ő is "az édesanyák legjobbikának"
az ég áldását küldi. S válaszul Írt levelében
elfoglalt birtokát, ha valami emberi dolog történne vele (hiszen most is térdig a vízben gázolva tett meg egy nagyobb
utat), az amerikai
új törvény értelmében, hivatalos formában szüleire hagyja. Íme, már most is a szülein akart segíteni. Nevét angolosan, e-betűvel
Payernek
kezdte írni. Az
angolban ez így "fizetőt" jelent. Ez a név, úgymond, megilleti, mert soha senkinek sem maradt adósa. Elevelében
írja, hogy most mindenki Kaliforniáról beszél, hol nagy bőségben lelik az aranyat. De Saint Louishoz 2200 angol mérföldre van és 170 dollárba kerül az útiköltség. Úgy látszik,
hazulról mások is ki akartak vándorolni, mert azt ajánlja,
hogy Brémából vagy Havreból csak áprilistói júliusig induljanak, de ősszel vagy télen semmi esetre. A hajódíj 35-40
dollár a fedélzetközben,
hol úgy van az ember, mint valamely sötét pincében. De az angol nyelv ismerete nélkül ne-
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héz munkát kapni. Ö naponként haza és szüleire gondol.
Senkit nem biztat akivándorlásra.
Megvolt tehát a kimért, kihasított földje, de nem tudta
az ősvadont megmunkálni. A napszám rémítő drága volt.
Tehát jóideig még különféle gyárakban és üzletekben kereste kenyerét. Az én keresztelőlevelemben még 1861. is
mint rockporti kereskedő van a neve beírva. Boldogult apám
ezt a távol bolyongó bátyját tartotta legméltóbbnak arra,
hogy elsőszülöttjének keresztapjául válassza.
Időközben azonban nagy dolog történt. Testvéröccse,
Ferenc, aki rézműves volt Sopronban, a világosi fegyverletétel után, hogy az osztrákok be ne sorozzák, utána szökött bátyjának, ő is kivándorolt. Őt is Benczurék segítették
ki 300 forinttal. Most már tehát két balfi papfi volt hinn
Amerikában. A bátyja alig tudhatott öccse megérkezéséről,
mert sokszor változtalták helyüket. Egy napon az idősebb
testvér egyfogatú kocsin hajtott Saint Louis városából s Íme
.öccse az országúton, mint szegény vándorló legény jött vele
szembe. El lehet gondolni, hogyan fulladt könnyekbe ez a
viszontlátás. A két fiú szinte nőies gyengédséggel szerette
egymást. De messze is esett már tőlük a családi fészek, a
falusi paplak, ahol szegénységüket mégis oly sok boldog
öröm deríté fel.
Most hát ketten dolgoztak gyárban, mezőn vagy irodában, ahol éppen kereset akadt. Az ősi prairie feltörésébe
még mindig nem tudtak belefogni. Sándor agglegény maradt, Ferenc ellenben már egy év mulva megnősült. Egy
német misszionárius
leányát vette feleságül, ki mint 14 éves
leány egymaga tette meg a veszedelmes tengeriutat Amerikába. Mint ároni házból valók, évről évre gazdagodtak egy
kis csemetével. Egy ideig Greenvilleben, szintén Illinois államban laktak. 1855-ben Indiana állam Betlehem nevű városából küldtek öccsűknek emléklapot Hamburgba. Végre
azután 1864-ben felszántották a highlandi őstalajt és elkezdtek gazdálkodni. Szántottak, vetettek, arattak, mind sajátkezűleg. Nyáron a nap heve majdnem az agyvelejöket égette
ki. Gerendákból egy kis házikót tákoltak össze. Ez a "Blockhaus" volt a palota, melyért a szegény magyar Amerikába
vitorlázott. Igazán arcuk verejtékével ették kenyerüket. A
fényképen még gyermekeik arcán is meglátszik valami zord,
kemény vonás, melyet a korai nehéz munka vésett oda. Későn-korán,
mindenki dolgozott. A fiúk messze levén a várostól, csak télen járhattak iskolába. A lányok nak volt háziorgonájuk, tőlem hangjegyeket is kértek, de különben ők
voltak a szénagyüjtők, sertésetetők és a többi.
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A két testvér együtt lakott a kis házban. Sándor magáénak tekinté öccse gyermekeit. Négy fiú és öt leány született egymás után. A kicsinyek csak az ő kezéből akartak
enni. Ö a munkát is jobban bírta, mint öccse. Sógornője
írta: "Sándor úgy arat és irtja az erdőt, mintha életében
mást sem tett volna." Birtokának
felét tartásdíj
fejében
öccsének adta. És a túlfeszített munkának mi lett a jutalma?
1867 telén fahordás közben meghűlt az úton, torokgyulladása támadt,
az orvos messze volt. Míg öccse kocsin érte
ment, a hirtelen nagyra nőtt daganat az erős férfiút 45 éves
korában, 1867. dec. 10. megölte.
Néhány nappal előbb Highland városkában
járt az
öccsével s midőn itt a református templom harangját meghallotta, megjegyzé: "Ennek egészen olyan a hangja, mint
otthon a harkai harangé". 21 évi távollét után is a harkai
harang csengett a fülébe. Nem gondolta, hogy hamarosan
ez a harang fogja nyugalomra
kísérni. A highlandi temetőben pihen. Szomorúfűz et ültettek, majd sírkövet állítottak hamvai fölé. Íme, a soproni liceum jeles tanulója, aki
két diplomát is szerzett, jogit és gazdaságit, messze idegenben így tört le az emberfeletti munka terhe alatt. Öccsének
népes családja nemcsak jóltevőjét, hanem a legjobb és pótolhatatlan
munkaerőt is veszítette benne.

v. A megüresült családi fészek és az öreg papék. A harmadik papfit Wimmer Ágoston tartja vissza a 'kívándcelástél.
Szerencsére az öreg balfi lelkészpár visszavárt kedves
fiának halálát már nem érte meg. Rájuk még az itthon maradt fiúkkal is sok aggodalom várakozott. Henrik is honvéd
volt, a világosi fegyverletétel
után maláriával
jött vissza.
Győrtől az utat Szárföldig rongyosan, betegen járta meg, itt
kidőlt. Egy szárföldi gazda az ellenség elől a padláson rejté
el, majd pedig széna között hozta fel Sopron felé. Kapuvárott kinézett a széna közül. Ekkor gondolt arra, hogy mint
bádogos majd itt lesz önállóvá. Éjjel kopogtatott
a balfi
paplak kapuján. Nem akarták bebocsátani, annyira el volt
csigázva, hogy édesanyja sem ismert reá. Két évig rejtőzött
otthon, míg a maláriából
kigyógyult. Később Kapuvárott
hosszú éveken át ő volt az ipartársulat
elnöke, talán egyetlen evangélikus a nagy katholikus helyen. Szerette, becsülte
mindenki. Vadosfa itteni szórványhelyének
is ő lett a gondnoka.
Íme, a balfi papnak két fia kűzdött, mint honvéd a
szabadságharcban.
A harmadik is, ha tudja, mi vár Magyarországra, bizonyára szívesebben harcolt volna itthon, mint
Amerikában
Mexikó ellen. Az egész család nagy tisztelője
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volt Kossuthnak. A jó papné Kossuth arcképét az imakönyvében tartogatta.
A lelkész is a hazafiságra
hivatkozva tiltakozott fiainak kivándorlása
ellen, s harmadik fiával szemben, kit barátai szintén Amerikába
csalogattak,
érvényt is
tudott szerezni akaratának.
Sándor és Ferenc
1851-ben
örömmel
Írták Amerikából,
hogy Kossuthtal,
mint emigránssal amerikai
körútjában
beszélhettek
és kezet szoríthattak. Kolbenheyert
a szabadságharcban
balfi papék rejtették el. S midön osztrák katonaság
szálIásolta be magát
Balfon a paplakra, ezek oly bizalmatlanok
voltak, hogy minden ételt először a papkisasszonynak
kellett megkéstolni.
így akarták megtudni. hogy nincs-e megmérgezve.
A legkisebb papfiút, Sámuelt, az én boldogult apámat,
a balfiak vakmerőségéről
emlegették meg, mert a legmagasabb fákra mászott fel legszívesebben,
s nem egyszer vitték haza lepedőben félholtan. Mesterségét Brenner Sándorral, Sopron egyik legműveltebb
és legtekintélyesebb
iparosával együtt ezek családi házában
az Előkapunál
tanulta.
Brennerék
családi arcképei olajfestményben
ma a városi
múzeumban
láthatók. Brenner Sándor egyik oszlopos tagja
volt a soproni Dalegyesületnek.
Vakmerő balfi barátja, mint
iparossegéd bátran vágott neki a világnak. Hamburgig, Bremáig meg sem állt, csak Göttingenben
tartott hosszabb állomást,
Hamburgban
a Falkenberg-féle
nagy kefegyárban
dolgozott. Esténként
pedig (akár csak Rousseau atyja, a
genfi órás), mint táncmester szolgálta a nyugati civilizációt.
Magyar embertől ritka vállakozás. E mellett az angol nyelvet is tanulni kezdte, mert barátai őt is Amerikába
csalogatták. Costarica középamerikai
köztársaság
vonzotta ekkor
a fiatalokat. A jó balfi pap 1855-ben írja fiának: "Ne menj
az idegen, bigott vallású népek közé. Mint kalandor,
ne
hagyd itt hazádat.
e fizess angol órákért. spórolj. E kritikus időkben maradj tovább is Németországban.
Hazulról
nem sok jót írhatok. Kereset nincs. A drágaság
nagy, a
luxus, költekezés még nagyobb".
És a jó apa arra is intette fiát, hogy hallgassa Hamburgban
szorgalmasan
Ansgar templomában
Alt Jánost, a
kiváló szónokot és Schmaltz Móricot a méltó társát, akinek
világos, tetszetős racionalista
beszédei nálunk is igen népszerűek voltak. "írj róluk sokat és jellemezd őket" ez
volt a szülői parancs. És így lett a táncmesterből
buzgó
templomjáró.
Mikor pedig Brémában
dolgozott, figyelmezteti apja, hogy ott van, mint emigráns Wimmer Agoston, a
hazafisága
miatt száműzött
felsőlövői lelkész. "Keresd fel,
üdvözöld nevemben s írj róla sokat." S a fiú ezt meg is tette.
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Emlékkönyvébe
Wimmer
Ágoston Brémában
1856. márc.
28. írt szép emléksorokat:
"Wie wird der Jüngling seinen
Weg unstráflich
gehen? Zsolt 119, 9. S neve mellé oda
Írta: "Deines Vaters alter Schulfreund".
Emléksorokat
írt
számára Wimmerné is, Schmidt Mária.
Főként Wimmer volt az, ki a harmadik
balfi papfiút
az amerikai veszedelmes és céltalan útróllebeszélte.
Wimmer ugyanis Adél nevű leányával
1850. maga is kiment
Amerikába,
innen titokban egy igen érdekes levelet Írt
Mária Dorottya nádorasszonynak
s a felsőlövői tanintézetet
az ő gondjaiba ajánlotta. Wimmer New-Yorkban az Ujházy,
Prágay, Neményi, Juhos, gróf Vass, Karafiáth
és más magyar családokkal
is találkozott.
De nem tetszettek neki az
ottani állapotok és a nagy honvágy visszahozta.
Göttingenben
Fichtner
Samu Írt apám
albumába,
Fichtner szintén papi családból való. Ez a legfiatalabb balfi
papfi később Pápán lett önállóvá. A jó balfi pap mennyire
örült, hogy jó evang. családból vett feleséget; s mikor fiuk
megszületett, neki is igen tetszett, hogy az amerikai Sándor
bátyjukat
választották
keresztszülőnek.
Az öreg pap levele
tele van jó tanácsokkal,
miként kell a kis csecsemőt ápolni,
táplálni. Az anyák és nagyanyák legjobbika pedig egy pápai
emberrel 5 forintot kűldött az unokának.
Nagy dolog volt
ez papéktölt
A balfi nérnet papfiút a pápaiak is szerették
és megbecsülték.
A pápai evangélikus
templom építésénél
oly buzgón és szakértöerr
pallérkodott,
hogy Gyurátz lelkész hajlandó lett volna neki az építészetből is külön mesterlevelet adni.
A balf paplak, egykor oly népes, lármás, most íme
megüresült. Az egyetlen leány testvért is Henrik öccse vitte
el gazdaasszonynak
magához
Kapuvárra.
A szülők pedig
megvénültek. Amerikából a fiúkat hiába várták vissza. Ez
a seb csak nem gyógyult be. Egyetlen örömük a Heller-gyümölcsöskert volt, kőzel a paplakhoz.
"Egész nap a Hellerben voltunk és reátok gondoltunk" - írták a fiúknak Hamburgba. De innen is kizavarták
őket. 1860-ban írja az apa
Amerikába:
"Legtöbb órámat nyáron a Heller-gyümölcsösben töltöm, bár most már nem lehetek ott oly fesztelenül,
mint ezelőtt, mert a városi hatóság meg vette a szomszédos
Eckl-f'éle szőllőt és fasort ültettetett
a fürdővendégek
számára". A gond és öregség terhe alatt kidőlt a jó papi pár. Az
édesanya 1861-ben s néhány hónap mulva a családfő is elhalt 1862. május 29 -én 7'1 éves korában. A dombtetőn .-LZ
egykori ősi lutheránus templom árnyékába temették. Sírköve
ma is áll.
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VI. A régi paplak jó emléke. A halfi kénesforrás
fiak emésztő honvágya.

és a pap-

A jó pap szellemét, az édesanya szeretö, szelíd lelkét
örökölték az ároni ház becsületes, tiszta levegőjében felnőtt
gyermekek
is. Mint iparosok
is olvasni szerető, könyveket
gyüjtő, művelt, istenfélő
emberek
voltak.
Megható
volt,
hogy az öt testvér, kik a szerény paplakban
igazán csak szegénységet, lemondást,
nélkülözést
láttak, még messze a tengeren túl is, mily szívós hűséggel ragaszkodtak
evangélikus
egyházunkhoz.
Mily áhitatos tiszteletet éreztek a papi hivatás iránt, mennyi hálás, áldó kegyelettel emlegették a balfi
paplakot
és a jó szülőket.
Ferenc nagybátyám
túlélte Amerikában
itthon maradt két öccsét. Nagy családot nevelt. Egyik leánya kereskedő, a másik gépész, a harmadik
farmer felesége lett DélAmerikában.
A fiai is kemény munkával
vergődtek önállóságra. Farmerek
és munkások.
1880-ban eladták
a highlandi birtokot, ezt a katonáskodással
szerzett és kínos verejtékkel termővé tett földet és messze idegenbe Arkansasba
költöztek
áto Valamelyik
fíúk vagy leányuk
vonhatta
ide
őket könnyebb
életre. Új telep létesült itt gyorsan, melyet
nagybátyámról
"Payer"
községnek
neveztek. O maga volt
itt a póstamester
is. Oly szép és szabatos volt a kézírása
minden reszketés nélkül, még a 90-ik évéhez közel is, hogy
az ifjúkori emésztő, kemény munka után igazán meglepő.
És itt sem volt maradandó
lakása, néhány év mulva a kőzeli Ulmba költözött
át Új-Stuttgart
közelébe. Úgy látszik,
württembergi
telep ülők voltak ezen a vidéken.
Érdeklődését
hazája, az irodalom és az egyházi ügyek
iránt mindvégig megőrizte. Családjával
együtt buzgó támogatója volt az eklézsiának. A "Lutheraner"
című német lapot
és naptárt nekem rendesen megküldte
és több kötetnyi értékes amerikai
kiadványt
is. Annak hírére, hogy Sopronban, tehát az ő szülöfölde
mellett vagyok theológiai
tanár,
végtelen boldog volt. Feleségemnek
képeket, ritka virágmagvakat, sőt élő növényeket is küldött. Jó szívét már előbb
is kimutatta.
Midőn szüleink még iskoláim
befejezése előtt
öt kisebh testvéremmel
hagytak itt árván és szegényen, útiköltséget akart küldeni, hogy menjünk
ki hozzájuk,
ők eltartanak
bennünket.
De nehéz sorsunkban
is erre már nem
vállalkoztunk.
Ot magát is, bár nagy családjával
erősen Amerikához
volt láncolva,
nagyon emésztette
a honvágy,
mindhalálig.
Túl volt már a 80 éven, midőn képeslapokat
kért Balfról,
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Harkáról,
Sopronról.
Reszketett
az örömtől,
midőn
Ujra
látta a soproni város tornyát, "mely alatt - írja - annyiszor futott át ifjúi gondatlansággal".
Legjobban meghatotta
Balfon a kis templom a temetői dombtetőn. Bizonyára kedves gyermekkori
játszóhelye
volt a környéke. A fürdői fasorral most is a Heller-gyümölcsös
jut eszébe. "Mi ott sok
vidám és boldog órát töltöttünk"
- írja.
Dollárokat
küldőtt,
hogy fényképeztessem
le a régi
balfi paplakot, az evang. templomot
és apjuknak
sírkövét
12-12
példányban
nagyobb formában,
hogy mindegyik
gyermekének
jusson belőle. A fényképezéshez
én Kapuvárról az öccsét és hugát is odahívtam
és Schrödl József lelkésszel magam és feleségem is a paplak elé álltunk. Elhiszem, mennyi könnyezéssel nézte az így készült képet a már
sírja felé közeledő, de emlékeivel itthon élő és hazavágyó
aggastyán. "Ez az a hajlék, írá, hova a Christkindlein
a megvilágított karácsonyfával
annyiszor betért hozzánk." Új szokás volt ez akkor, mert a karácsonyfát
nálunk csak Mária
Dorottya nádorasszony
honosítá meg. A mostani alsó evang.
templomot
látva jegyzi meg: "Ebben prédikált
apánk 45
évig, jól emlék szem reá, mikor a kőkeresztet
feltették reá
f felirattal:
Renoviert 1833".
Megküldte ő is utolsó ulmi lakóhelyük
képét. Bizony
csak szerény amerikai gyorsépítmény
az a vasúti állomás.
mellett, amelynek vezetője a legkisebb fia volt. A világháború előtt, 1911. ápr. 28. halt meg 89 éves korában Ulmban.
Két hónap mulva követte a felesége is. Kevéssel halála előtt
felelt Henrik öccsének halálhírére.
Szentírásbeli
helyekkel
vigasztalá
magát és idézi az énekverset:
"Das arme Herz hienieden
Von mariehem Stm'!11 bewegt,
Erlangt den wahren Frieden,
Erst wenn es nicht mehr schlágt."

És ezt főként magára értette. Hugát, ki később 96 éves korában húnyt el s a farádi evangélikus temetőben pihen, haláláig segélyezte, sőt ezt fiainak is meghagyta.
Végigtekintve
nagybátyáim
amerikai
útján, elmondhatom, hogy őket nem a honszeretet hiánya, nem nyereségvágy, hanem keserű kényszerűség hajtotta ki az új világba.
Csak a legszükségesebbet
akarták
beszerezni
becsületes.
munkával, hogy visszatérve itt önállóságra
vergödhessenek.
Mások is választották
ezt az utat. Amerikába ment ki szerencsét próbálni 1832-ben Lenau Miklós is, a poéta, de csalódott: Testileg-lelkileg megtörten tért vissza, Az eperjesi Ke-
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rényi Frigyes költő is, Petőfi és Tompa jóbarátja,
semmiképen sem boldogulván itthon a gazdálkodással,
a szabadságharc után 1850. szintén Amerikába vándorolt ki. Hozzá
intézte Tompa szép költeményét: "Levél egy kibujdosott barátom után". Ebben mondja: "Szívet cseréljen az, aki hazát
cserél. .. Mert hosszú hervadás emészti azt a fát, Melyet
nagykorában
tesznek más földbe át". Szegény Kerényi az
Uj-Buda nevű amerikai gyarmaton őrjöngési kínokban halt
meg 1852-ben 30 éves korában, jeltelen sírban pihen idegen
földön. Nagybátyám,
mint hírlap ot és könyveket olvasó tanult ember bizonyára tudott róla ..
Az idősebb balfi papfiút is a túlfeszített munka ölte
meg. Az ifjabbik szívós természetével hosszú életet élt, de
ennek szinte a java is nyomorúság és fáradság volt. Utolsó
lehelletéig a honvágy emészté. Ráillik Bajza József verse:
"Mulnak évek, fürte ősz már,
Elfeledte rég hazája;
Am a kedves róna, táj
Sírig képben él előtte,
Szíve gyászol, szíve fáj.
S a halónak végszava:
Isten hozzád, szép haza!"

Egész életükből az a tanulság: Ne hagyd el a hazát! A nagy
világon e kívül nincsen számodra hely! Már a régi római
író érezte:
Nescio, qua natale solum dulcedine cunetos
Ducit et immemores non sinit esse sui.

Nem tudom, micsoda édességgel vonz mindnyájunkat
a szülőföld s nem engedi, hogy róla elfeledkezzünk.
Boldogult apám példájából is ezt láttam. Kocsin hozott fel Pápáról theológusnak
Sopronba. Balfon állomást
tartottunk.
Elvezetett egy kúthoz. Éktelen szagos, kénes vize
volt, egy kortyot sem tudtam belőle lenyelni. Ö pedig a kút
fölé hajolva, mohón és sokat ivott belőle, mint kisgyermek
az anyatejből. Most megértem. A szülőföld édesséaét szívta
belőle. Mikszáth Kálmánról mond hasonlót a felesége. Szülőhelyén
Szklabonyán
volt egy savanyúkút,
a "medokis" ,
Mikor Mikszáth évek mulva visszatért, felhúzott egy vödör
vizet s mint valami mennyei nektárt szürcsölgette. A feleségének is inni kellett belőle, de szerinte: a víz bizony nagyon
rossz volt."]
1)

Mikszáth Kálmánné

visszaemlékezései. 90. 1.
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Jó lelkek, az egykori balfi népes papi ház lakói immár
mind pihennek. Ketten a messze idegenben, a két öreg szülő
fent a dombtetőn a kis templom árnyékában.
Nem sejtették,
nem várták, hogy én ily tiszteletreméltó
körben fogok valaha róluk megemlékezni. De szívem ösztönzött reá. S életük talán nem tanulság nélkül való. Legyen áldott emlékezetük!
Pcujr Sándor.

:1

Kérdések. *) .

J "

Micsoda pálya az; meluen legkevesebb rózsa
terem és legtöbb tövis?
" ,
jvlicsoda pálya az, melyen
munka, leggyöngébb a jutalom?

legerösebb a

Micsoda pálya az, melynek követöi leqseer;ényebbek és méqis legboldogabbak?
Micsoda pálya az, rnely legközelebb inse
az égi boldoqsdqho» s legtávolabb a földi örömöktöl?
Jókai.

*) E kérdéseket
nem Móricz Zsigmondból . vagy Szabó Dezsőböl
idézzük, hanem Jókaiból, aki ezzel a négy kérdéssel kezdi "A rézpataki
lelkész' című elbeszélését.
("NépviJág" címü kötetében.)
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Mese.
Túl, mcssze túl a hegyeken,
völgyeken,
egészen a
világ peremén, ahol már minden szürke ködbe vész, egy
gyémánterdő
kellő közepén áll a mesék fája. Mélyre ereszti
a földbe gyökerét, onnét, tízévezredes
rétegek közül, sz ívja
életerejét; lombkoronáját
a mérhetetlen magasságokba
emeli.
a napok és csillagok
miriádjai
közé. Körülötte
elbűvölt
csend és hallgatás.
Emberszem soha nem látta színekben tündökölnek
a
mese fa lombjai és arany madárkák szállanak közöttük nesztelen. Néha mégis megérint egyiknek vagy másiknak a szárnya egy-egy levelet és az lebegve lehull. Halk sóhajtás száll
át ilyenkor az erdőn, a ragyogó ágak egy szempillantásig
összeűtődnek, azután megint csend és csend, újra csend.
A mesef'a levele pedig ott fekszik a gyémánt avarban.
míg egy kóbor szellő szárnyára nem kapja és el nem sodorja
ki a nagyvilágba.
Eszrevétlen hever itt úton, útfélen, a tolongó emberáradat
lába reá-reá tapos; egyszerre
jön egy
világjáró hegedüs, - akit az emberek
bolondnak
vélnek,
amiért e sivár életben dalos kedve van az meglátja
és
gyengéden fölemeli.
Letörli róla a port, elsímítja gyürődéseit és az árokszélre ülve kibetüzgeti, ami rajta írva van, azután pedig fogja
a hangszerét és halkan k ipengeti. Hogy meg nem hallgatják,
tökéletesen mindegy neki .
. ,'
Az Idők mcgírhatatlan
sziklavárában
trónol és uralkodik emberemlékezet
óta a Sors Király.
Szigorú arcát még senki sem látta, de haragját mindenki ismeri, mert ahova lesujt rettentö pallosával, ott pusztulás lesz és halál. Vaknak gondolják
és igazságtalannak,
aki csak találomra büntet, vagy jutalmaz, pedig nyitva tartja
mind a két szemét és vas következetesség:
vezeti tetteit. Ö a
multba és jövőbe néz és nundig tudja, mit, miért teszen.
Három fia volt az öreg királynak,
derék, szép dalia
mindegyik. Vitéznek hívták a legnagyobbikat,
Dicsönek :1
középsőt, Jószív volt a harmadik
fiú neve.
Mind a háromra
büszke volt, de legjobban mégis a
legkisebbik et szerette. Nemcsak a meseszokás kedvéért, hanem mert az ő édesanyja volt a legkedvesebb asszonya. Tündérleány volt lila, a csillagok gondos k is pásztora, éppen

199
hárányk áit őrizte az égi mezőkön, hogy el ne tévedjenek, amikor meglátta a hatalmas k irály, aki éppen özvegysorhan
volt. Egy szempillantásra
megszerette és teleségül vette. Már
az éjszaki fény virraszt lő lőtte j"
Ennek a fia volt Jósziv.
Egyszer magához hivatta a király mind a három fiát.
Sugárzó kedvvel pillantott
reájuk, amint megálltak
trónja
előtt s úgy néztek fl szemébe.
Mit parancsolsz
édes [ó Apánk?
- Beszélni akarok veletek gyermekeim,
azért hivattalak. Már én meguritam az uralkodástés
édes örömest leengedném vállamról. A hatalom, hogyha hosszú ideig korlátlanul bírjuk, elveszti vonzóerejét és ,it;lkább terhünkre
van. Az
is bánt, hogy az emberek mindenért ·engemokolnak,
mert
világtalan
vakok hibúikkalszemben
és nem tudják, hogy
én az örökkévaló
Igazság nevében jutalmazok
vagy büntetek.
.
Átadnám koronámat
közületek a legérdemesebbnek.
magarn pedig ráűlnék a Göncöl szekerére. elindulnék
a Tejúton, hogy valahol a csillagországban
békés pihenőt keressek öreg napjaimra.
- Sokat töprengtam rajta, melyőtők lenne legméltóbb
utórlom, akire nyugodt
lélekkel
bízhatnám
országomat.
utoljára elhatároztam,
hogy próbára teszlek benneteket.
A"/
emberek szívében öröktől fogva él a vágyakozás a boldogság
után. Noha még soha senki sem találkozott vele, szent meggyőződéssel
hiszik, hogy valahol,
valami
alakban
mégis
létezik; keresik, hajszolják
egész életükön végig. Ami nékik
nem sikerült. talán ti eléritek. Induljatok
el ti is a Boldog
ság keresésére. Aki elhozza, vagy legalább hírt tud mondani
felőle, az lesz királyi székem örököse. Seregem, kincstárarn.
minden rendelkezéstek
re áll. Ki mit jónak gondol,' azt vigye
magával.
- A kelő nap már úton találjon.

Másnap már kora hajnalban
csörőmpölve
zuharitlé
~
vár csapóhídja
és páncélos vitézek serege özönlött ki a föltárt kapun, Zászlóik selyme suhogott a hajnali szélben, kopjáik, mint az erdő szálfái meredtek
az 'égre; kevély ipáripáik
lába alatt dübörgott
a föld. Vezérük Vitéz királyfi délcegen
lovagolt előttük.
Kezében kivont szablya, a fején kerecsentollas sisak. Atyja hadseregének
legjobb katonáit válogatta
össze, hogy megkeresse
a Boldogságot
és ha kell, erővel
hódítsa
meg.
Csak azt nem tudták. rnerre induljanak.
14

A tömegböl,
mely elcsodálkozva
nézte a hadinép
vonulását - meg is szólított a királyfi egy őszbe borult öregembert, akinek ezer, meg ezer ránc barázdalta
az arcát és
hófehér szakálla majd hogy a földig nem ért.
Öregapám. néked hosszú idő nevelhette
nagyra böl·
csességedet,
bizonyára
sokra
megtauított
a tapasztalás
mondd meg kértemre,
találkoztal-e
már a Boldogsággal
és
igazílsútba,
merre keressem?
Az aggastyántnegcsóváíta
a fejét.
A Boldogságot,
fiam, én nem láttam soha. En azt
hiszem, nem is létez ik . Indulj el mégis a hatalom útján, arra
sokan keresik.
Gazdag országokon
át vezet az út, a végén
magas márvány
oszlopon égre törő fényes láng lobog. Ez ct
Dicsőség. Sokan mondják , hogya
Dicsőség
és a Boldogság
egyet jelent, ha eléred, meglátod, igaz-c?
Rohnnt a k irályfí a megjelölt úton vitéz seregével, harci'
vágytól űzve, mindenre
készen. Aki útjukba akadt, letiporták; aki ellenállott,
rabszíjra
fűzték. A leigázott népek pedig
mind néki szolgáltak,
őnéki áldozták
véres vercjtékük
árát,
és ő leküld te őket a tenger fenekére, hogy felhozzák
számára
a kagylók
csodálatos
gyöngyeit
és lekényszer ítette a föld
mélységes
mély ébe, hogy drágaköveket
bányásszanak.
Mikor az út végéhez ért és meglátta
a Dicsőség lángoszlopát, felvette a babérkoszorú
t talapzatáról
és büszke reménységgel
telve visszatért
az édesatyjához.
- Amit rám bíztál, elvégeztem.
Nézd, trónjukvesztett
királyok
kövelik
diadalszekerernet,
a félvilágnak
ura én
vagyok. Ez a k oszorú , amit ime elhoztam,
csak a Boldogság
jelképe lehet. Fogadd
el kezemből
és váltsd be te is ígéretedet.
Sors Király átvette a koszorút,
de földre
is ejtette
azonmód.
'- Hamis
nyomra
téved tél, fiam! Nézd, f'üzéredhcz
vér és kőrmy tapad, a Boldogság jelvénye ez nem lehet!
Megszégyeniilve
ballagott
el a kirúlyfi; lelke mélyén
érezte, hogy az édes apjának van igaza.

A második
királyfi
másképen
került válságos
útjára,
Amíg a bátyja odajárt.
ő előszedte a réges-régi
kőnyveket ,
amelyekben
megvan írva a természet
minden titka, a világnak minden tudománya
és ezt mind megtanulta.
Egy
aran yhúru
ezüstlantot
is szerzett
magának;
addig-addig
próbált rajta játszani,
míg akaratának
engedelmes szolgája nem lett. Mindent ki tudott rajt verrii, vihar
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bömbölését,
patak csobogását,
a szenvedély
vad kiáltását és
a szelíd szerelmes suttogást. Csodálatosképen
mindenki azl
értette belőle, amivel saját szíve tele volt. Az egyiknek a
bánat
gyászos énekét zokogta, a másiknak
a reménység
édes hangján dalolt.
Mikor egy szép nyári reggelen elindult Dicső királyfi
is szereneset próbálni, semmi mást nem vitt magával, csak
ezt a bűvös hangszert, a tudományát
a fejében hordoita, annak nem kellett külön podgyászszekér.
Kőnnyű
lábbal, vidám szívvel ment az országúton
és
az emberek jóakarattal
néztek utána, mert szemrevaló derék
legény volt.
Meg is szólítotla valaki, persze nem tudták, hogj a
k irály fia.
- Hová, hová öcsém ilyen nagy magadbíztában ?
A Boldogságet keresem bátya, attól függ a szerenesém, megtalálom-e. Részed legyen benne. ha hírt mondasz
felőle.
Kacagva felelt a megszóIított:
- Hát a szivárvány
hídján nem sétálnál
fel az égbe?
Ennyi erővel a Iidércet is kergethetnéd,
mely a láp felett
imbolyog. Nem fogta el még azt senki emberfia. Hagyj fel te
is a reménységgel és fogj valami érdemes munkába.
De akkor odalépett a királyfi hoz egy fiatal asszony,
szépséges arcú, csillogó szernű. Megragadta a karját és sutlogva így beszélt hozzá:
Ne higyj neki! A Boldogság nem dőre álomkép csupán, hanem gyönyörü valóság. Én tudom, mert magam is
utána vágyódom, de kifáradtam
félúton. Am te erős vagy és
nagy hatalommal
rendelkezel,
téged majd célhoz segítenek
fényes tehetségeid. Csak menj előre, mindig előre, lankadatlanul. Oszd tele kézzel a kincseket,
amiknek
birtokában
vagy, a tudományt,
a művészetet. Ne bánd, ha közben égő
szomjúság
gyötör, a pálya végén majd eloltod azt. Mert
amikor már az egész világ. ismer és bámul, egy kies völgy
ölén megpillantod
a szent olajfát. amelynek minden levele.
mint a smaragd, úgy ragyog, s ágai közt egy bfborszínű
madárnak,
a Hírnévnek fészke rejtőzik. A fa tövében egy
forrás fakad; vize, mint a kristály és űdítöbb mindennél. Es
te lepíhensz a fa tövében, iszol a fonás vizéből, a Hír madara pedig kiszáll a fészekből és odaül egy ágra, éppen a fejed
fülé és hangos torokkal csattogó énekbe fog, a te dicséreledet zengi világgá. Akkor majd megtelik a szíved csordultig
gyönyörüséggel
és érezni fogod, hogy a legnagyobb kincs ---a Boldogság a tied!
o
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A királyfi megfogadta az asszony szavát, mert tudta,
hogy az igazi úton indult el. Mindenfelé, amerre ment, föl
tárta az emberek előtt a tudomány gazdag tárházait és felvitte őket szellős magaslatokra,
ahonnét az ember tisztán és
távol, messzeségekbe lát, csodálatos zenéjével pedig elbájolta
mind a szíveket. Már nem is a földön, hanem csupán virágokon járt.
És úgy történt minden, ahogy hallotta. Elért a csodálatos olajfához, amelynek mint a smaragd, olyan zöld volt II
levele és látta rajt fészkelni a Hírnév bíborszínű
madarát
Leült a forrás partjára,
mely tövében ered és a kristálytiszta vízből oltotta szornjúságát. Mikor pedig a madá 1"
feje fölé szállt és rója énekelt, azt hitte, hogy ez a boldogság dala és letört egy ágat a fáról, hogy bizonyságul hazavigye az édesapjának.
Bátran a királv elé állt és felmutatta,
amit magával
hozott.
Megjöttem Apám és azt hiszem, nem hiába jártam.
Elértem a bűvös olajfához és ittam a halhatatlanság
vizéből,
mely a tövén fakadt; láttam a Boldogságot, mely a Mírnév
bíborszínű madara képében nekem énekelt. Ez az olajág II
bizonysága, hogy igaz, amit mondok neked!
A király nem is nyúlt az olajág után, nézett sokáig el·
gondolva a fiára.
A forrásvíz, miután belőle ittál, mondl
eloltotta
szomjúságodat
'?
Nem oltotta el, - vallotta be szégyenkezve a k irályfi, - azóta még kínzóbb szomjúság epeszt.
- Látod, te sem az igazi helyen jártál. Nézd az olajág, amit kezedben tartasz, máris hervadoz. A madár éneke
még jó, ha pár száz évig hallatszik, az örökkévalóságba
már
nem hat el. Hamis értéket véltél igaznak, a Hírnév és a Boldogság nem egyet jelent. A pályadíjat te sem nyerted el.

Most a legkisebb királyfin, Jószíven volt a sor.
Gondolataiba elmerülve járt-kelt ide s tova a márványfolyosókon.
Ki-kiment a tengerpartra,
hogy kihallgassa
a
hullámok beszédét; tűnődve nézegette az égboltozatot, hátha
ki tudná olvasni a csillagokból a feleletet a nagy kérdésre.
aminek megfejtésére
vállalkozott.
De sem a tenger, sem a csillagok nem adták kezébe
a rejtély kulcsát. Akkor kiment a temetőbe, az édesanyja
sírjához. Önkezével ápolta, hulló könnyévei öntzte mindig
azért virult télen, nyáron tavaszi pompában.
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Beletemette arcát a selymes fűszálak, kék nefelejtsek
közé és suttogó szóval így esdekelt:
- Szépséges Tündéranyám, ki olyan korán itt hagytad
a földi világot, de lélekben mégis velem vagy későn, korán,
adj nekem tanácsot, hogy a boldogságot merre, hol keressem? Te tudod, hogy en nem magamnak szeretném azt,
hog)· engemet az apám trónjánál magasabb cél vezet.
Az édesanya szíve pedig meghallja a fia kérését még
halóporában is. Mikor a királyfi térdeltéből felállt, már
tudta, mitevő leszen.
Előkeresett a kamraból egy rozsdás kis mécsest, amely
még az édesanyjáé volt és csodálatosképen még most is pistákolva égett. Megtisztogatta szépen és töltött bele egy
keveset a szeretet olajából, amitől a láng fölgerjedve szelíd
tényt árasztott maga kőrül.
Aztán a köpenye védő árnyékába fogta a kis mécsest
és se szó, se beszéd, alkonyatkor kiosont a királyi palotából.
Nem vegyült az országutak tolongó sokasága közé, gazdag városok tájékát messze elkerülte; inkább a völgybe szállt
alá, ahol a szegény emberek élik a maguk egyszerű, igénytelen életét.
Éber szemmel kutatva, keresve járkált közöttük, fáradhatatlanul és kis mécsesévei minden zugba bevilágított. Valahol talán mégis csak reábukkan arra, amit keres, ha máshol
nem, hát a sz ívek méJyébe rejtőzve.
Odaült az emberek közé, akik a nehéz napi munka
után családjuk kőrében pihentek. Ölébe szedte apró gyermekeiket és mesét mondott nekik. Mikor pedig már eléggé
összebarátkoztak, azt mondta az apának:
- Most már családod minden tagját ismerem, csak
még a Boldogságot nem látom közöttetek. Pedig úgy-eo az is
veletek lakik?
- Nem ismerem azt, akirőI beszélsz - felelte az apa.
- A mi lakótársunk
a ráncos homlokú Gond, az űz hennünket a mindennapi kenyér után. Akit te említesz. bizonyára vidámabb hajlékot keres.
Fiatal házaspárra is ajtót nyitott a királyfi.
- Szép jó estét, ifjúasszony! ti fiatalok vagytok és szeretitek egymást, azt hiszem, jó helyen járok, te meg tudod
nekem mondani, mi fán terem a boldogság.
Sóhajtva válaszolt az asszony.
- Vajha megmutathatnám neked, kedves idegen, mer t
az egy nagyon szép virág. Mi is szereztünk belőle egy ágacskát, mikor összekerültünk
és eliiltettem napsütötte, jó televény földbe, a kertünknek kellő kőzepére. A jó Isten a megmondhatója, milyen gondosan ápoltam, öntözgettem, hogy
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örültünk
sarjadózásának.
De . ármányos
szornszédasszonyunk, a kancsal Irigység addig-addig
settenkedett
kertünk
körül, míg egyszer sikerült belopóznia.
Kitépte tövestül és
konkolyt vetett helyébe. Megered a szemem könnve
rnost
is, ha rágondolok.
Egy házikó előtt a padkán vénesvén anyóka sütkérezett a napfényben.
Az áldott nap mindenkire
egyformán
árasztja
fényét, melegét; sírba készülő szegény töpörödött
öregnek nincsen is ennél egyebe.
Jószív rávilágított
a mécsesével
és megszólította
szén
szelíd szavakkal:
Öreganyám,
szómmal ne vétsek, kérdezek tőled valamit.
- Csak kérdezz bátran, fiam, nincsen semmim, csak
egy zsák
tapasztalatom,
dc ebből válogathatsz
kedved
szerint.
Mond meg hát nekem
igaz lelkedre,
van-e boldogság a földi világban, vagy csak a dajka mesékben
és a
költők lázálmaiban
él ?
Az öreg felnézett
és szeme pillantása mintha messze
távolságokat
szárnyalt volna áto
- Van, fiam. Csak még senkinek sem siker ült lehozni
az emberek
közé. Meg is láthatod, ha mécseseddel kezedben a kőzöny országának
ködén áthatólsz.
Fenn, magasan
egy szikla tetején a szűz egyedülvalóságban
ott nyílik sugárzó
pompában
a Boldogság ritka virága. Mint a bércek hava,
olyan tündöklő fehérek szirmai, kelyhéből csodálatosan
édes
illat árad, hogy elcsitul tőle minden bánat és szenvedés. Aki
azt le tudná hozni és átültetni ide a földre, annak
nevét
örökkön-örökké
áldanák. Csakhogy nem lehet. Időről-időre
mindig akad egy-egy tisztaszfvű
bátor ember, aki megkísérli. Arride gonosz óriások őrzik a sziklatetőt, a hétfejű sárkánynál félelmesebb
Önzés, Kajánság, Hitetlenség a nevük
és zsoldjukban
a bűnök
kegyetlen serege áll. Egyes ember
ezekkel meg nem birkózhatik.
Te sem. Kis mécses ed világa
nem tud megküzdeni a sötétséggel, mely őket védősáncképen
körülveszi, gyönge szavad nem hallatszik el hozzájuk, pedig
a szeretet az a varázsige, amely visszaűzné
őket barlangjaikba, hogy ott agyarkodva
megsemmisüijenek.
Ha talán többen volnátok, sok-sok égő fáklyát vinnétek s lelkesen együtt kiáltanátok
a szeretet míndenható
igéjét, akkor talán elérnéd célodat és a föld közelebb jutna
amennyországhoz.
- Csakhogy én azt nem érem már meg. Más se talán.
A királyfi szépen elköszönt és ment. Mendegélt tovább.
útközben
mindenkihez
volt egy-egy nyájas szava, ha sebet
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látott,
gyengéden
bekötözte,
az éhezőknek
odaadta
falatja
felét. Ahol egy-e'gy hálakőnnyat
látott valakinek
a szeméből
elégördűlni,
azt felszedte
és tarsolyába
rakta,
Amikor
mécsese
fényénél
átvergődött
nagynehezen
a
közöny országán,
felpillantott
és a sziklaormon
meglátta
a
Boldogság virágát.
Kimondhatatlan
öröm töltötte el szívét,
mert tudta,
érezte teljes bizonysággal,
hogy milyen feladatot
szánt neki
a Gondviselés.
Meg se k ísérelte, hogy egymagában
felvegye a harcot
a sötétség lakóival, hanem sarkon fordult abban a szempillantásban
és visszasietett
a már megjárt úton.
Hazaérve
az édes apja lába elé borult:
Kirúlyapárn,
köszönöm
neked, hogy rám bíztad .-1.
Boldogság
megkeresését,
mert
én sz ínről-sz inre
láttam.
Bizonyságul,
hogy jó helyen jártam, nézd, ez igazgyöngyöket
hoztam neked, hálakőrmyek
, amelyeket
bujdostomhan
találtam és gyüjtöUem.
- Igen, én láttam a Boldogságot.
Gyönyörűséges
szép
fehér virág,', illatától
megittasul
a szív, ha valaki le tudná
hozni asziklatetőről
és eli.iltetni itt e földön, vége lenne minden szenvedésnek.
r~n reászánorn
az életemet és elhozom!
Csakhogy
egymagamban
erre
képtelen
vagyok.
Mert gonosz szellemek őrzik és kis mécsesem nem tud megküzdeni a sötétséggel, amelyben
lakoznak.
Én nem k ívánok trónodra
ülni jó Atyúln, az ígp.rt
hatalom
engemet nem csábít. De engedd meg, hogy szertejárjak országodban
és társakat keressek magam mellé, érzésben, igyekezetben
hozzám
hasonlókat.
Azoknak
fúklyát
adok kezükbe.
amelyeket
az én mécsesem
láugjúnál
gyujtunk meg és mikor számuk már táhorrá nő, akkor 1l1egkez(\~
ji.ik a harcot a sötétséggel.
Egymúsu tán legyözzii k a gonosz
szellemeket"
a jóság aranyából
föl a bérc tetejéig merészen
ívelő hidat verű nk és egy szívvel-lélekkel
a szerétet varázsszavát harsogva
a világba fölrohanunk
és lehozzuk a holdogságot, hogy megajándékozzuk
vele az embereket!
A király leszállt trónjáról
és keblére őlelto 11M.
.
Eredj gyermekem!
Téged a Lélek visz és annak
ellenállni nem lehel. Lehet, hogy elbukás lesz a sorsod, mei t
még nem következett
el az idők teljessége, 'de előbb, vagy
utóbb mégis a szeretet fog győzedelmeskedni
a világon
és
akkor nem lesz többé gazdag és nem lesz szegény, nem lesz
uralkodó
és nem lesz alattvaló,
csak emberek lesznek, tisztaszívű, jó, boldog emberek!
Farkas

Mihályné

Kenessen

Gizella.
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Költőink.
Foly tat juk költőink bemutatását.
Nem egy-egy kőlteménnyel, hanem a megjelent
kötetekből
kiválasztjuk
a
legjellemzőbb
műveket,
amelyekhen
lelkiségük
legtisztábban jelentkezik
s amelyek a kőltőt igazi mivoltában,
határozott vonásokkal
állitják elénk. Elvégre az ember is érdekel bennünket
egész belső világával együtt, nem pusztán
a költői müvészet s a lelki remekbe "ert kőltemény. A kettő
együtt szolgálhat
igazi tanulmány
tárgyául,
lelki épülésül
s valónkat
magasba emelő szárny gyanánt.
Korunk forrongó
kerszak
s a belső erjedésnek
minden parányi
élet jelensége érdekes,
Lírája csodálatos
gazdagságú aratásra
hív. A mennyiség
is figyelemreméltó,
de figyelmiinket
még inkább
leköti az, hogy a költészet
új utakat, új műformákat,
új nyelvet keres, teremt, hogy
gondolatait
a lelkekben
meggyökereztesse.
Új eszmékkel
vajudó nemzedékek
elsősorban
a tartalomra,
az eszmei
gazdagodásra
fordítják
tekintetüket;
- hódítani
akarnak,
híveket toborzani
az új világnézet számára;
a formai tökéletesség mintha másodrendű
cél lenne. Azonban igazi hatást nem lehet elérni esetlen formával;
a tartalom
bármily
mély és fenséges igazságot
tükrözzön.
egymagában
nem
bírja a fogékony
sz íveket trónja elé hódoltatrii.
Mi azon
költőket mutatjuk
be. akik érzékkel
bírnak
az új kort
mozgató erők és irányok iránt, a nélkül, hogy az ősi őrtűzeket kioltogatnák.
Hoznak
új színt, új gondolatot,
de
nemzeti
éniségünk
gazdagodására,nem a nemzeti szellem elbágyasztására.
A nemzet jövője, teltámadása
előttük
a legmagasabb
eszmény, amivel szemben
a müvészet
is
eszköznek
tűnik fel csupán,
amit beépítenek
a nemzeti
jövendő falába. Mennél becsesebb a kincs, amit áldozatul
hoznak érte, annál inkább van jogunk a nagyság, új életre
kelés reményéhez.
A másik irány hívei II müvészetet
helyezik legmagasabbra:
f'üggetlenttik
a nemzet géniuszától,
jövőjétől. Csak a szavak látszanak
magyaroknak,
de a bennök lüktető érzés, élő eszmevilág idegen tőlünk,
általános,
a nemzeti korlátok
közül kitörő érzelmi és gondolathullám. Minden új irány kezdetben
mint idegen, majdnem
ellenséges áramlatképen
jelentkezik,
de végre összetalálkozik a nemzeti
ábrándvilággal
s annak
hatalmas
folyamába szakad,
annak
sodrát
növeli.
Bizonyos
azonban,
hogy ez iránynak
még nem született
meg Vörösmartyja,
aki beoltaná
a nemzet
életf'ájába
s er edésr e indítaná.
-
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Sok benne még a kelmeiség,
aminek Je kell hárnlarii róla,
hogy költői szépsége elénk táruljon.
Híveit a nagy nemzeti
vész és bánat érintetlenül
hagyta . .Épp ezért a XVI. század énekesei
a nemzet
történelme
szem pontjából
értékesebbek, mert a közfájdalom
megértői
s az új idők reményének
magvetői
tudtak
lenni. A XX. század Mohácsa
rájuk nézve alig jelent többet egy új szfriárnyalatnál:
nem a
lélek életének
válsága,
vergődése
új ideál után, mely álmainak
tartalmat
adna, kűzdésre
célt és áldozatra
oltárt.
Ha ez a válság nem bírta megterrnékenyíteni
e kőltészetet,
félünk, hogy talán nem is képes a megtermékenyülésre.
Azonban
hiba volna teljesen mel lőz ni s átvetni a figyelem
árkán. Néha zavaros
kútfőkből
ered a legtisztább
tükrű
patak, mely áldás és gyönyörű ség egyszerre.
Még azonban
homály fedi a bölcsőt, amelyből
ez irány nagy hódító szelleme elindult
útjára.
Akik köztünk
élnek, csak útegyengetök, akik sarúját
sem oldhatják
meg annak,
aki 'eljövendö. ha igazán eljő.
, Három költőt mutatunk
be köItészetiik
legjellemzőbb
gyümölcseiben.
Megvalljuk.
az a szándék vezet, hogy kőzőnségünk
figyelmét
ráirányítsuk
kőltőink r e s megértessük,
mily léleküdítő
forrás sivár korunk
szaharajában
egy költő
verseskőnyve.
Ha kedvünk
telik egy-két szép költeményben,
mennyivel
nagyobb
élvezet a költő egész lelki világa. Egy
pár szál virág gyakran
megkívántatja
velünk az egész kert
látását,
hogy
szinte' megfürödjünk
tündéri
szépségében,
balzsamos
illatárjában.
Vari-e csábítóbb
élvezet, mintha egy
kőltő lelkébe tekintünk
és gyönyörködünk
szép érzéseiben,
amelyek
visszhangot
vernek lelkünkben.
Az élet sokszor
bódító illatú örömökkel
kinál, keressük
a tiszta örömöt a
kőltők , az igazi költök szellemének
sugárzásában.
A három költö
közűl
Reményik
Sándort
bocsátjuk
előre, aki a legégőbb válság idején hint föl a korhoz illő
új hangjával
s eszmetermésével.
A nemzet nyomban
ráismert,
hogy
ősi törzséből
hajtott
sarj,
lelkétől
lelkezelt
kőltő. Mintha
a mohácsi
csatamezőnek
egy elhullott
hős
hegedőse
támadt
volna fel benne. Keserűség,
dac, bánat,
harag, reménykedés
egymásba
Ionódva; - viselve a megalázás szégyenét,
hordozva
a hatalom
bilincsét;
mintha
lelkén
lát. zanának
a sebek, a szegek helyei, amelyek
nemzete lelkén égnek. Több kötetéről
számolhatunk
be; minden
újabb
kötet lelke fokozatos
elmélyülését
mutatja,
egyre nagyobb
szemhatárt
fog be tekintete
sugarával
s szernélyisége
mintha
az ezer változatú
világéletnek
minden
csekélyke
habjaban
benne
élne. A fejlődésnek
sodrában
van
s
jahh mélyiilést,
belső gazdagodást
várhatunk
még tőle.
ú
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Újabb kötetei: Egy eszme indul, Yodoizel:
zuqosa, A műhelyből,
Két fény között, AUC/ntisz baranqoz.
S nem régen
jelent meg első kötetének, a Fagyönguöknek
új kiadása.
Lampérth
Gézának nemrég ünnepelte
a Petőfi-Társasúg 30 éves költői jubileumát.
Ennek eredménye, helyesebben alkalmi szűlőttje a Csendes Ünnep című verses könyve,
mely költészetének
újabb termését foglalja
magában.
Régibb verseskönyvei : Első
kánuoem
(1897),
Pacsirtaszó
(1.902), il. boldogság
vándora
(1909). Az elsőt Beöthy Zsolt
bocsátotta
ú tnak, a fiatal költőt szépen méltató előszóval.
Pályája ugyanazon
barázdán haladt évtizedek során át; az
érzések mesterkéletlen
őszintesége, szellemének
és hangjának tiszta magyarsága,
emelkedett erkölcsi felfogása megmaradt mindvégig s vallásos versei, énekei mutatják,
hogy e
mezőnek is hivatott művelője. Csendes, halk, egysz.erű lantos, akit a viharos idök élni siető lármás nemzedéke
nem
ért meg s nem méltányol érdeme szerint. A balatoni tájak
hangulata
tisztán sugárzik verseiból s mind azok zavartalanul gyönyörködhetnek
benne, akiknek ízlését a keresettség,
mesterkélt,
ágaskodó
stílű és szellemű holnapos
költészet
meg nem rontotta.
t rt elbeszéléseket,
színműveket
is,
azonban az alapjában
s benső mivoltában
lírai természet
e müformákban
idegennek
érezte magát.
Utoljára hagytuk az Őszön elhunyt Tóth Árpádot, aki
szép ígéret és bíztató remény
szomorú
glóriájávnl
szállt
kora sírjába. Pár verses könyve költői tehetséget árul el;
kifejezésmódja
még gyakran
zavaros és a nyelv nem engedelmeskedik
néki. Azonban ha érzése mélyebb
f'or rásból tör elő, akkor formája
is tiszta és szép. Fele útján
dőlt ki, bizonyára
ezután bontakozott
volna ki tehetsége
Leljes szépségében.
Sirassuk meg a magyar sorsot ; sirássuk
meg, hogy ifjú tehetségcink
jó része elsorvad, elszárad a
közöny avarján,
mielőtt igazi nagvsággá
érnék. Tóth Árpád akkor múlt el, amikor tekintete a szűk korlátú iskolából k iernelkedve,
magasabb
tetőpontokat
keresett
szellemének. Utolsó kötele: Lélektől
lélekig,
mely halála
után
jelent meg,
Az e rovatban
isme-rtetett kőltők verseskönyvei
megszerezhetők
a Luther-Társaság
könyvker eskedésében
(Budapest, VIII., Üllői-út 24).
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REMÉNYIK SÁNDOR. 1)
ÖZVEGY.
Nevelni szívből újra meqtanult,
S inert nyúl' van-még:
a ruhája fehér.
De lelkében a legbelső szobában,
Minden élőnél erősebben él
Az ifJú isten, aki tooaseállt,
Ri ajándékba
kapta a halált,
Hogy férfi helyett csillaggá legyf:n:
Örök szépséq
és örök szcrcletti.
A lelkében,
a legbelső srobúban,
A oirúqait retulezqeti
szépen:
Ezt néutiapra,
ezt kézfogóra
kapta,
Ezt oiszoniiáiáskor,
ezt búcsúképen
Oh menruji, mennyi
virágot kapott!
Pedig be kurta volt a földi éden.

\
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Púr hétig tartott a paradicsom.
S most látuios asszony-lelkében
pihen
Az ifjú hős, de nem ravatalon,
Élő erő és ható hatalo Ill.
Fény, aki mellett árnyék CI világ,
Emberarcok
, hegyek és tengerek
Csak tiikrok, tnikben ö jelenik meg
S kimnlotkoztatia
folyton tnaqát,
A megözvegyiilt
lélekpalotán
Férfiak is, kérök is járnak át.
Tán akad, aki hosszabban
tanyázik,
De ki eljut az utolsó szobáiq,
Az a kiiszöbről
némán visszaforqui
És úgy oson el láb~ljjhegyen
Lop pal,
Ki mertie

vívni

azzal

1) A Két lény közölt

ct halottal?

c. kötetböl.
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III

HYMES-HÍRRE.

o n el j

fl

fl

k ölt

ő.

Ttui szebb left volna úgy, ahogy megírtam:
Özvegyen
mitul halálig.
Szőke hajkoronában
diadémként
Egy síri mécs világlik.
.
Ttui szebb left volna úgy, ahogy meqiru.u,
De hát így is szé p, A nű n6 marrul,
A férfi férfi és az élet élet,
S a költő azért költő, hogy kisüssön
Az életen is túlnövő meséket,
A mese mese és az élet élet.
Amit meqirtaui, mégis csak megírtam.
Az éti mesémbcn a régi marad,
Hiába ion ú] inirtus zt homlokára
A fellángoló
élelakurat.
A fantáziám
iizuegye marad.
Es most
Úristen, kápráztató
köddel
Fedj el emléket, szentheqijet
és multai.
Adj rrz élőknek zengő üdvösséget,
Adj a holtaknak: csendes nYL/gor/almot.
Adj a holtuknak
csendes nuuqodotmat.

li z t
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o holot

Menj békességgel
szivem asszonyo.
Üzenern néked: értem lelkivádat
Egy pillanatig
se érezz soha.
Megmér heteile n 'csilloq-L ávolokból
Üzeneni néked. hogy kiiz.el uag!Jok.
Üzenem, hogy kózefg6 csküvődiill
Boldog örömmel
leszek násznagyod.
Az éri szíucmből
már miudent ki mosiak
.4z örökkéualósáy-uizei.
Elsűhjedt ek a kis po pirhaiák:
Vágy, iéltékenuseq
játékszerei.
Lefoszlott
lelkem örök dallamárol
l~s elhalt tnindcn kísérő zene.
J1aradt a dallam maga: szeretet,

t.
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És azzal vagyok szinűitiq
tele.
Szeretlek,
asszonyom
a lúlvilágról,
És áldom azt, ki a földőn szeret ,
Aki legyőzött
engem, gy{jzhetetlenl.
Menj békességgel,
az Isten veled.

Ezt

mon

d jaJ

é z u s.

megkérdék
őtet . . . A
nak napján azért ezek közül
ki
szen az?
Bizony uioiulom, elmúlik a világ,
És bizony tnondotn, megmaradok
éti.
S bizony, ha két szio egy ütemre dobban,
Az egy-ütemben
ott dobbanok
én.
Bizony niondom, elmúlik a világ,
És bizony mondom,
én megmaradok.
S akkor nem két-kél szíuet kotiik egybe,
De a sziuekből
koszorúi fonok.
S tnind, aki egymást
idelenn szereite,
A csillag-koszorúba
bekerül,
.
S ragyog szerelműk
tisztán, szabadon,
Testetlenül
és oéohetetlenűt.

AKiÍC-SOR

ŐSZ UTOJAN.

Jobbról, balrol, hátul, elöl:
Tövis, tövis.
Töuis minden/elől.
Virágtalan,
levéltelen az ágo
Szúró szemű kisértetek
n fák.
Ahogy kiiziiik: megyek,
Láthatatlan
kezek
Illesztik
fejemre
a koronát.
Tövisből,

tövisből

a kororuü.

Éti feketén
és lúzadon megyek.
Koronázó kezek
Ujja nyomán
vérem rubintia hull.
A vérszomjas
{öld {elissza oadul.

feltámadásfelesége
lé-
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Ha mindeti
cseppből
csak egy
Dús rét lenne itt,le,lkek
legelője.
De [ű se nő az éti vérem nyomán,
Oszi akácok ritkulo során.

[űszá!

nőne:

,,'

Tövis, tövis.
Tövis mituleti felől.
A ritkulo sor tulsó végiről
Valaki lassan szembe jő velem.
.De Ő fehéren jő és csendesen.
\ '. 'Es (1 merte vére rubint ja hull:
. Virág fakad, [a 116, hegy tortujosul,
Tenger itiqul - a világ végeig.
S az iJ vérétől áldott tnitulenik .
Az ő [eiéuis
ott a korona,
Tővisből,tövisböl
o korona.
K etteti megyiink
egy akúcsoroti át,
Csak - máskép
hordozzu k ct koronát.

II.
:\\

LAMPÉRTH
,~.

GÉZA.!)

,

\}I.

NY ÁRIll'lEZOBEN.

Fiirdik a mezű a nyári napsugárban,
Fűrdik CI lelkem e dús, szerü életárban ...
Tarka vadvirágok,
sárguló kalász ok
Sorfalai közölt álmodozva
[árolc.
Tiicsök cirpeléstől,
pacsirta elalától
Cseng-bong
Ll
hatór...
Ll
szívem
leldobog
úgy érzem: c ragyogva
csengő-zengő,
Ez eleven aranyhullámokkal
rengő
Élet/irba szinte beléolvadok.

e,

Miniha e nagy élet kis aiámia volnék,
Zengő daloiban, núntha ott dalolnek.
Minthn lelkem volna ez a kitórt térség,
Virágival tujilnék,
kalásziual
érnék,
Tikkasztó
hevében
nuntha meqtiklcadnék ,
Delelő napjóban
delelric napom ...
') A Csendes

Ünnep

-cimű

kötetbő!.

...
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S ahogy
im mögöttem
kasza
peng
Mint az érett kalász, fejemet Iehaiioa,
Balsejtelmű
neszét némán hallgatom .

suhatuia:

.ft 1VIÉLYSÉGB(JL.
Hozzád kiáltunk,
Uram s bocsásd

hallj meg minket,
meg vétkeinket.

Valljuk:
kegyelmes
voltál hozzánk,
Áldást kegyed özönnel szórt ránk.
Kezedből jókai bőven vettünk,
Tán épp ezért - tékozlok: lettünk.
Veszély ha ért, fordultunk
S nem [orditád el tőlünk

hozzád
orcád.

S veszély ha mult s ellen nem
Egymás
ellen iiiiitíűnk
pártot.

ártott,

Vezért, prófétát Tőled kaptunk
S tni álprojéiákra
hallgattunk.
Csillaqtűzekke!
S mi lidércláng

raktad tnúltunk:
után indultunk.

Gránitútat
mutattál
S mi sokszor, hajh,

nékünk:
mocsárba

léptünk.

Róttál keményen,
többször enyhén
S mi vállai uouiunk
lusta-renyhén.
Föl-fölrázott
haragod ujja
S tui álomba merűliűnk:
újra .
. . . Tudjuk,
bevalljuk
im vétkünket,
S áldunk, ha kezed áld, ha büntet.
De nézz, Uram, ma szánva minket,
Nézd meqbűnliűdt
bús sziueinket.
Elédbe hullván
bűnbánóan,
Úh nézel: bennünk
mt tiszta

s jó van.
15
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Kérünk, Atyánk, niost csak azt nézzed:
Lelkünkben ami a Te részed.
És kérünk, erősíts meg abban
A szentegy magyar akaratban:
Hogy régi vétkünk
Induljunk most -

mind letreine
új szebb életbe.

lll.

TÓTH ÁRPÁD.!)
LÉLEKTÚL

LÉLEKIG.

Állok az ablak mellett éjszaka
S a mérhetetlen messzeségen át
Szemembe gyüjtöm össze egy szelíd,
Távol csillag remegő suqarái,
Billió mérföldekről jött e fény,
Jött a jeges, fekete és kopár
Terek sötétjén lankadatlanul
S ki tudja, mennyi ezredéve már.
Egy égi iizenet, mely végre most
Hozzám talált s szememben célhoz ért
S boldogan hal meg, amig rácsukom
Fáradt pillám koporsófödelét.
Tanultam én, hogy általszűrve a
Tudósok finom kristályműszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon
Elemekről ád hírt az égi fény.
Magamba zárom, véremmé iszom,
És csöndben és tünődve figyelem,
Mily ős bút zokog a vérnek a fény,
Földnek az ég, elemnek az elem.
Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?
') A korán

elhúnyt

kö!tö Lélektől

Lélekig

c. kötetéböl.
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S hogy össze nem találunk
A jégen, éjen s messziségen

már soha
át?

Oh, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szioekl
A Szirius z van Ujlem távolabb,
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?
Oh jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Oh jaj, az út lélektől lélekig!'
Kiildiizzűk;
a szem csüggedt sugarát
S köztünk a roppant jeges űr lakik!

ISTEN
Pénzt, egészséget
Másoknak, uram,
N em kezdek érle
Es nem mondom,

OLTÓKÉSE.

és sikert
többet adtál,
mégse pert
hogyadósom

maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáini közt probúid éles kését
Megáldom s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú melluerését,
Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Prábáid
oltókése bennem
Téged szolgál, mert míg szioembe metsz,
Új szépséqet
teremni sebez engem.
Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kiti, tnert tudom, tied az éti har com
És győztes távolokba néz
Könnyekkel
szépűlt,
orcádfényű arcom.
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Kossuth szobra.
Áll a szobor, Budapest egyik legszebb terén; fölavatták a nemzet ünnepi hangulatában,
nagy ünnepélyességgel,
amelyet fokozott sok idegen állam képviseletének jelenléte.
Főkép Amerikát, Angliát és Olaszországot kell említenünk,
de a napot igazi ünneppé a magyarság osztatlan lelkesedése
avatta; nem volt itt viharos lelkesedés,
inkább
komoly
megilletődés
és áhítat. Kossuth immár a: történeleme egészen, nevét templomi érzéssel köszöntjük, mint nemzetünk
egyik legnagyohb jótevőjéét. Ezt a nevet a magyar nép lelkéből többé semmi hatalom sem fogja kitörölni.
A szobor művészi értékéről heteken át tartó nagy vita
támadt. A szobor szépsége és művészi értéke mellett kíváló
tekintélyek
szálltak síkra, a nemzet közlelkének
azonban
csalódást okozott a szobor egészében is, de legkivált
Iőalakja. Más Kossuthot várt, ha nem is éppen szónokló Kos-suthot; bár kétségtelen, hogy egyéniségének varázsa elsősorban beszédeiben nyilatkozott
meg. Nem f'ormaművészetében, noha mint a szónoldat kőltészetének mestere utolérhetetlen remeklő marad, hanem abban, hogy történelmünk
e válságos korszakában
tökéletes,
hű helyzetképet
tudott
adni, hogy a nemzet tisztán láthatta sorsa barázdáját; megtudta gyökereztetni s élővé tudta tenni nemzedékében azt a
gondolatot, hogya magyar nem eszköznek szűletett, hanem
célnak és szabadnak;
világtörténelmi
hivatása van, amit a
hatalom kegyf'alatjaiért
el nem árulhat.
Ha a szobrot, mint pusztán művészi alkotást nézem,
kétségtelenül
szép; megtaláljuk
benne mindazt
értéket,
amit az iskolában el lehet sajátítani, tanulmánnyal
mélyíteni s talán a mai kor nemzedékében
senki sincs, aki ez
eszközöket tökéletesebben, nagyobb rnértékben bírná, mint
éppen Horvay János. Szinte elmondhatjuk,
hogy a szobor
igazi alkotója maga a kor, amelynek Horvay hű képviselője. A kor szól Horvay és Kossuth-szobra
áitaI. A szebor
ereje, amivel a művész hatni és megragadni akar, nem a
főhős, hanem az embercsoportok,
ami a mű egységére ártalmas. Kossuthot nem tudta vagy nem akarta annyira kiemelni társai kőzűl, hogy vezérnek lássék; nem ő hat társaira lelke bátorságával.
bízó erejével, - hanem csüggedt,
tűnődő, tépelődő aggodalmas társai hatnak reá s teszik őt
is kétkedővé, csüggeteggé.
Ez a latolgató Kossuth nem
tudta volna a nemzetet f'egyverre szólítani, mert ahhoz nem

az

217
csupán az igazságban,
de az igazság diadalában
való hit is
szükséges. A nemzetet is hiába keressük
a homlokzaton,
csak az első, meghasonlásairól,
belső ellentéteiről
emlékezetes első minisztérium
képét látjuk. A nemzet
Kossuth
alakjától elválasztva a szobormű hátsó oldalán látható, vezér nélkül, mintha nem is lelkükkel együtt érző, lelkesedő
ember, hanem egy láthatatlan
eszme mozgatná a csoportozat minden egyes ízét. Ez a mű igazabb, szebb, sikerűltebb
része, bár meg kell vallanunk,
inkább
f'estő ecset jére,
mint szobrász vésőjére méltó. A homlokzatori
a hős inkább
hüvelynek,
mint a kor lelkét betöltő, nagy célt képviselő s
áramindító
egyénnek látszik. Mintha a hősök kora, a hősökben való hit foszladozóban
és enyészőben
volna. Ezt
más jelenségekhöl
is megállapíthatjuk.
Az Ember tragédiájának előadásain jó idő óta az ötlik szemünkbe
és lelkünkbe,
hogy a hős voltaképen nem Ádám és Éva, hanem a változó,
ezerfejü embertömeg,
amely Ádám és Éva körűl színenként
csoportosul.
A rendezés háttérbe
szorította
a hőskultuszra
nevelő költői gondolatot
korunk
nivelláló
irányának
tükröztetése kedvéért. A Kossuth-szobor
is e törekvésnek
hódol. Madách szerint a kor sem adluü mást, mint ami lé,nyege. A szobrász nem abban a korban él, amit ábrázolni
szeretne, ami Kossuth kora volt, hanem abban a korban,
mely a szobrot nézi. Nem Kossuthot látja, hanem, mint egy
tükörben önmagát. A kor nem hisz az eszmehősökben,
miért hinne a művész, akit ez a kor szült, amelyről fájdalommal kell bevallanunk,
annyira meddő, hogy nemcsak nem
szül többé csodahősöket,
de azok lelkét igazán megérteniés
megértetni sem tudja.
A művészi alkotásnak,
akár költő, akár képzőművész
'alkotása szülte, a főalak adja meg igazi értéket, szellemét.
Az hordozza, fejezi ki a gondolatot; a mellékalakok,
a tömeg
csak élesebbé teszik lelki arcának vonalait. Ebben volt szé-dítően nagy korán elvesztett Fadruszunk,
akinek történelmi
szobraihan
a kor lelkének mélyére látás és megértés csodálatos költői érzékkel szövetkezett, hogy az igazságnak
kifejezése, formája mennél tökéletesebben
hasson el a lélekig.
Horvay Kossuthnak
sem egyéni, sem történelmi lelkét nem
értette meg. Inkább a Kossuthról szóló irodalom hatott reá,
mint maga Kossuth, Egész erdő állt lelkök között, nem érhetett hozzá, néni gyulladt meg tőle. A tanulmány
nem
.hiányzik, de nincs arányban
vele a költői megérzés, mely
.villámsugárszerűen
születik az alkotó lélekben. Mintha millió
rrnérföldek távolságából,
bágyadva,
halványan,
hidegen röpülne feléje a csillagfény sugara. A nagy. lelket csak vele
.rokonszenvezö,
együttérző,
congenialis
lélek értheti és értetheti meg. Ez az egylelküség azonban hiányzik. A mi ko-

runk nem is tudná ezt az igazi Kossuth-szobrot megteremteni, mert nem hisz igazi hősökben. Beszél róluk, de hit nélkül beszél, A hit pedig elengedhetetlen feltétel; ez:t semmiféle, bármily magasfokú, szédítő tökéletességű technikai
készség nem pótolhatja. Tetszős művet alkothat, de igazat,
valóban szépet nem.
.
'Kossuthban, mint művészihletre méltó történelmi
alakban, két megragadó mozzanatot látunk. - Az egyik az
ő egyéni tragikuma, mely azon percben válik döntő, eltipró
hatalommá, amikor a haza földjét elhagyva, mindent vesztve
idegenbe szakad. Két oltárképe van lelkének: haza és szabadság; ekettöért élt, kűzdőtt és szenvedett sekettő kőzül
egyiket választhatja csak, a másikat meg kell tagadnia.
Vagy hazátlan bujdosó, vagy otthoni rab. Melyiket válassza?
A szabadság győz, bár a haza utáni vágyat még negyven
esztendőnél tovább hordozza lelkében gyötrelmes ostorul.
Úgy tűnik fel, mint a bujdosó Thököly, Rákóczy, Bercsényi, Mikes sorsának osztályosa, a hontalan száműzöttek
szomorú sorozatának utolsója. akit azonban nem fásult,
csüggeteg belenyugvás kísér, hanem lázas tettvágy, hogy a
mostoha sors kerekét megállítsa vagy visszafordítsa.
Ha történelmi hivatását vizsgáljuk, úgy tűnik fel,
mint nemzetteremtő, aki az ellentétes érdekű versengő osztályokban fel tudta ébreszteni az egyetemes nemzeti céltudatot, az együvétartozást. az egy törzs, egy nemzet, a közős
történelmi hivatás érzését s oly élő erővé, hatalomrná, uralkodó tényezővé tette, hogy a közös célért harcoló, külőnböző eredetű és hagyományu népelemek a munka és harc
mezején fölismerték, megszerették egymásban a testvért: Ez
lebegett a nagy költő szobrász előtt, aki Kossuth pozsonyi
szobrát úgy akarta megalkotni, hogy Kossuthot a pozsonyi
vértanuk vegyék kőrűl, a mágnás Jeszenák, a kőznernes
Petőcz alispán, Rázga Pál evang. lelkész és Gasparich Kilit
ferencrendi szerzetes, továbbá a jobbágy, aki a kapát fegyverrel cseréli föl s a nő, aki a bölcső mellett tépést készít.
-Mily elbűvölő szemléltetése a nemzet egységének, melv
középkor szakadozottaága után Kossuth által valósággá lett!
Mily veszteség és pótolhatatlan kár, hogy e gondolatból nem
lett test, ihletsziilte és ihletszülő szoborl
Horvay Kossuthjában egyiket sem látjuk .. Az ő Kossuthja tépelődő, fáradt ember, aki megijedt attól, amit véghez vitt, akinek szemére mintha borús, kétséges, vészterhes
jövő felhője borulna. Aki nem csinál, történelmet, hanem
akit előre tolnak az események. A Kossuth-stílü történelmi
;Iiősben élnie ken-az isteni küldetés eleven tudatának, - aki
nem magától jött, hanem Isten küldötte, akit boldoggá tesz
hiva~tása, hátorrá a felelősség. Horvay Kossuthja mintha

a
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félne a felelősségtől, tétovázik, ami Kossuth lelkétől merőben idegen tulajdonság. Ez a Kossuth mondotta volna azt,
hogy élni csak azon nemzet fog, amelyben saját magában
van életerő s akit nem saját életereje, hanem másoknak gyámolítása tartogat, annak nincsen jövendője? Hogya minisztérium változhatik, de a hazának maradnia kell s a nemzetnek erőt teremtenie? Nincsen hossza a. Kossuthot . és' korát
jellemző hasonló nyilatkozatoknak; a tétovázást nem ismeri,
elindult történelmi útján hittel és elszántsággal, s az. ő hite
lángra gyujtotta nemzete hitét is. Horvay azonban a -;t8~a's
és 49-es Kossuthból 67-es Kossuthot alakított, akit a történelem sohasem fog igazi Kossuthnak elismerni és elfogadni, mert hiszen a megalkuvás semmikép bele' nem' illik
lelki képébe annak, aki inkább választá a számkivetést,
mint a nyugodt életet a Habsburgok trónja árnyékában s
aki joggal mondhatta élte alkonyán 87 év koszorúja alatt a
Turinba zarándokló magyaroknak 1889-ben: megtörhet a
sors, de meg nem hajlíthat. ",
Olvastunk olyan magyarázatot,
hogy a művész Kossuthot, mint magvetőt akarta szemléltetni, Arca borongása
a mag sorsán való tépelödésből
származik. Ennek a lelki
tűnődésnek, amelyben remény és aggodalom egyszerre, majd
váltakozva egymással mintegy viaskodva jelentkezik, klaszszikus, tiszta, hű ábrázolója a szobor; szép, de a történelmi
igazságnak nem felel meg. A magvető jelző inkább Széchenyire illik, ezt maga Kossuth is elismeri. Benne ott van fl
tépelődő, lelki kétségektől ostromolt próféta; lelkében igazán küzd egymással a hit és félelem s az utóbbi éppen a válság évében legerősebb; hatalmába keríti a nagy lelket. Kossuth márciusi s későbbi nyilatkozatai inkább vérmes reményről tanuskodnak; Debrecenben is, amikor a lét és nem lét
kérdését egész pőrén tárja nemzete elé, amikor az anyagi
hatalom és erkölcsi igazság, dinasztikus önzés és a nemzet
joga oly aránytalan erővel mérkőznek, Kossuthból a bizalom és hit sugárzik; nemcsak nemzete győzelmét reméli, hanem azt is meri hirdetni, hogy Europa szabadsága Szegedről sugárzand ki. (Az utolsó nagy visszavonulás idején.) Ily
törhetetlen és bízó lelket merengő, kétkedő vezérnek fogni
fel - megtagadása a történelmi igazságnak. Nem vezér az
többé, hanem a sorshullámok játékszere. A művészi képzeletnek, bármennyire tiszteljük szabadságát, nem szabad ellenkeznie a történelmi és lélektani igazsággal.
Kossuth alakja nem igaz a sz.oborművön, - de ebbe
most bele kell nyugodnunk. A kor méhe meddő, - nem tudott tökéletesebbet alkotni, Nem tudna' más' sem, talán
olyat sem, mint Horvay. A XIX. századi csodatermés után
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.beköszőntött a lángelmék apálya, a bőségre az egyiptomi
hét szűk esztendő. A teremtő zsenik öltőjét felváltotta a
kommentátorok, magyarázok kisebb fajsúlyú nemzedéke. De
eljő az idő, mely Kossuthban nem csupán az első felelős minisztert látja, hanem többet miniszternél, Oly történelmi
alakot, akinek hatalmas egyéniségét egy miniszterség szűk
életdobozába belegyömöszölni nem lehet. Kossuthot miniszterképen minisztertársaí kőzé helyezve ábrázolni éppen
annyi, mintha valaki Petőfit akadémiai tagnak fogná fel.
Beleütközik egyéniségükbe, abba a lelki képbe, amit a nemzet köztudata alkotott róluk.
Remélünk és várunk az igazi Kossuth-szoborra. "Volt.
Nincs. Lesz."
Jghy Ferenc.

"Az

én erőm erőtelenség által
végeztetik et".
- Kossuth Lajos önmagáról. -

A.z isteni gondviselés, me ly a népek sorsa
felett őrködik, gyakran csekély eszközöket oúlaszt nagy céljai kivitelére. (j, kia pásztor Dávid
kezével sujtotta le az óriás Góliátot, kegyelmesen
reám tekintett s megengedte, hogy csekély eszköz
legyek Magyarország átalokulására se kegyelem
adott nekem örömet, milyennel a világtörténetben kevés ember dicsekedhetik.
Én magam keveset tettem, csak egyik szerény harcosa voltam
az eseményeknek. De ha Isten is úgy akarja, mint
én, bog!] azt, amit meg kezdtünk, az összes nemzet egyesült ereje biztosítandja,
mit az ország
bizalomnyilatkozatai
sejtetnek, nincs egyéb mondani valóm Istenemhez, mint: Uram, bocsásd el
immár szolgádat,
mert látták az én szemeim
-mennyeknek
országát, -. Magyarország szabadságának napját.
Kossutli Lajos válasza
Nagybánya üdvözletére

Győr, Békés,
1848. ápr. 5.
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Adalékok korunk történetéhez.
Báró Prőnay

n(~Zső.

Evang. egyházunk 1928. október 22-én ritka egyértelműséggel és melegséggel ünnepelte meg báró Prónay Dezső
tiszteletbeli egyetemes felűgyelő élte nyolcadik évtizedének
Letöltését s a kilencedik évtizedbe fordulását. Isten kegyelméből testi s lelki egészségben érhette meg e szép napot és
fogadhatta
egyháza, nemzete, tisztelői nagy sorának szeretelsugallta üdvözlését,
melyet nem nagyarányúsága,
hanem
bensősége tett igazán értékessé.
Amidőn
egyetemes
felügyelői
méltóságát
említjük,
ezzel csupán azt a földi élettért jelöljük meg, amelyen rendkívüli egyénisége láthatólag
leginkább
érvényesült. Azonban történelmi értéke ettől független, aminthogy alakja nem
homályosult
el finom árnyalatnyival
sem, amidőn tisztét a
kötelesség- és felelősségérzet szigorúan értelmezett parancsa
szerint az egyetemes egyháznak
visszaadta.
Úgy áll előttünk, mint egyházunk ősz patriarchája,
akihez ma már csak
a tisztelet és csodálat hangjai érnek föl, pártharcok
szenvedélyének lobogása nem, akivel szemben a bírálat rég elnémult, mert lelke tartaimát teljesen átadta annak a célnak,
amelynek szolgálatát élte hivatásául választotta, a seregnek,
amelyet Isten akarata gondjára bízott. A nagy víZÖZOl1,a
megpróbáltatások
tüzei után úgy tekintűnk reá, mint rendíthetetlen szirtre, mely egy pillanatra sem ingott meg. Sok
oszlop ledőlt, sok érték elolvadt, ő a régi maradt, mert vallásossága nem külső vallásosság, hanem az élő Istenben való
erős bizalom. Megostorozlak,
de nem vesztetek el. Akik
Istenben bíznak, azoknak erejök, életök megújul.
1870, tehát 22 éves kora óta helven éves koráig tevé.
keny munkása egyházi életünknek
és már ifjan, 26 éves
korában felügyelője a dunántúli egyházkerületnek,
33 éves
korában az egyetemes egyház élére kerül vezérként. amire
történelmünkben
nem találni példát. A politikai
élethen
szintoly tekintély volt, mint az egyházi élet terén, noha a
hatalom birtokát soha IH~mkereste. Az
hatalmának
és tekintélyének
forrása egyéniségének
erkölcsi
tartalma
volt,
melyet annál jobban csodáltak és tisztellek, mennél inkább
távozott a kor a keresztyén erkölcsi ideáltól. A keresztyén
ember lelkiségének két jellemző oldala egyiránt sugárzik
egyéniségéből : protestáns és evangélikus egyszerre. 'I'iltakoő
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zik a szabadság minden kis megsértése ellen és evangélikus
szellemű, mert az alázatot és könyörűletességet
tartja a legszebb keresztyén erényeknek.
Nagy szelgálatot tett a hazai tudományosságnak
a
"Magyar Evangélikus
Egyháztörténeti
Emlékek"
kőzzétételévei (1905, 687 1,), továbbá emlékei és beszédei kiadásával (1923, 308 1.). Ez utóbbi kötetből megösmerhetjük
nagy
tudományos
tájékozottságát,
emelkedett gondolkodását
s a
-szép tartalomhoz
méltó előadását.
Őt sohasem tévesztették
meg divatos jelszavak; minden gondolatot eszmei s erkölcsi
tartalma
szempontjaból
vizsgált, nem újsága vagy népszerű-sége szerint. Állásfoglalásában
gazdag történelmi, filozófiai,
theológiai ismeret támogatta.
Szónoklataí
arra az iskolára
emlékeztetnek,
amely a szabatos, világos okf'ejtést tartotta
ideáljának
s a laza stílust méltatlan öltözetnek tekintette a
szép eszméhez, amit a lélekben meg akart győkereztetni.
I{özgyűlési beszédeit a legszebb akadémiai
beszédek színvonalára emeli a tárgy, aminek fejtegetését célul tűzi ki, az
őszinte hév s a stílus nemessége. Terűnk korlátolt volta nem
engedi beszédeinek részletes ismertetését; kűlőnben
is több
haszonnal jár a gondos olvasás és tanulmányozás,
mint bármily szerenesés jellemzés; egy egész beszéd, mint egyes lehasított szilánkok. A jótékonyságban
is bibliai nyomon járt;
úgy tudott jót tenni, hogya
jótétemény hideg, megszégyenítő kénytelen alamizsnává ne váljék. Az ősök tisztelete, az
utódok köteles kegyelete, példakövetése, hálája, az áldozásban fáradhatatlan
hazaszeretet,
a függetlenség
bálványozása úgy tűnnek fel, mint lelkének szivárványszínei.
Kűlönkűlőn is szépek, de együtt látva hatnak igazán lelkünkre.
Az egyéni függetlenség szeretetéből sarjadt az a Telfogása, hogy az egyház önkormányzata
csak addig érték és
tényező, amíg az államtól független és szabadon fejlesztheti charismait az államkormány
irányító akaratának
érvényesülése nélkül. Ezt a felfogását a lakóhelyén élő gyülekezetekben gyakorlatilag
is megvalósította.
A kor iránya, az
egyháznak uralomra
jutott felfogása nem kedvezett az
elvi álláspontjának;
azonban egyénisége annál élesebb kőr.vonalakban domborodott
ki, mennél inkább hajolt- az egyház kőzvéleménye az ujabb, modernebb felfogás felé. A történelem tiszte az ítélet nem csupán történelmi alakokról. de
felbukkant
szellemi áramlatokról
is. Mi, akik a hullámzásban benne élünk, csak azt vizsgálhatjuk,
ki és mennyire
volt hu élte céljához, lelke mélyén őrzött eszményeihez
és ez
eszmény a renaissance jellemű őnérvényesűlés-e
vagy pedig
a reformáció hívéhez illő odaadó közszolgálat? Ez az ernberérték igazi mértéke.
-ő
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Kitűntetések
után nem járt soha. A közbizalomnak
egyszerű megnyilatkozását többre becsülte a hatalom urainak formák nyűgébe szorított, árhoz szabott kitüntetéseinél. Tisztelettel fogadta a debreceni egyetem hittudományi
karának diszdoktori oklevelét a reformáció 400 éves emlékünnepén, amit a protestáció ugyancsak 400 esztendős fordulóján - hallomás szerint - egy újabb díszdoktori oklevél fog követni. A Luther-Társaság 1922-ben, Luther Újtestámentumának négyszázados örömünnepeker választotta
tiszteleti tagjául.
Isten adjon sok verőfényt agg napjaira s engedje megérnie. a beborult égnek új sugárzásba öltözéséti
(V. A.)

Magyar-e éskultúra-e

a Magyar Kultúra?

Két cikket közlünk olvasóinkkal a' Magyar Kultura
című lap 1927. évi november 20-iki számaból (XIV. évfolyam, 22. sz.). Mind a két cikk önmagáért beszél. Magyárá.zatra nem szorul, A Magyar Kultura a harcos katholikussúg folyóirata, a jezsuitarend kiválóságai szerkesztik. Azon
rend tagjai, mely a történelem folyamán legnagyobb hévvel,
megalkuvás nélkül, a hadijog könyörtelenségével szolgálta
a pápaság uralmát, a római egyháznak nem annyira egyetemes, mint inkább nemzetközi jellemét. A két cikk tartálmát a m.agyarországi kath. egyház elfogadta, magáénak ismerte; mert semmi módosító nyilatkozatról vagy helyreigazításról tudomásunk nincsen. Az senkit ne tévesszen meg,
hogy e folyóirat a magyar nemz-eti törekvések, itt helyesebben nacionalizmus színeit viseli, mert a katholicizmus,
de legfőkép legklasszikusabb terméke, a jezsuitarend, minden szellemi mozgalmat és árnyalatot bámulatra méltó
leleményességgel tudott eszközévé tenni. Olvasóinkat kérjük, olvassák a két cikket s a melléjiik közölt jegyzeteket higgadt, tárgyszerű nyugalommal, mert két fontos történelmi
okiratról van szó, amelyeket minden
magyar protestánsnak ismernie kell, mert eljő az .. idő,
amikor e cikkeket takargatni és titkolni fogják. A felelősséget azonban nem lehet és nem szabadelhantolni,
akár a nemzet, akár a történelem ítélőszéke előtt való felelősségről van szó.
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"l\1i(,l'tnem tett koszorút

a katolikus egyház

a Kossuth-szoborra?
1.
Kossuth Lajos szobrának
leleplezése alkalmával
sokfelé megütközést
keltelt, hogy a katolikus
Egyház, mint
ilyen, il protestáns konventekhez
hasonlóan nem koszorúzta
.meg az emlékművet.
A zsidó, a liberális és a kriptoprotesíáns napilapoknak
kedvező alkalom volt ez, hogy az Egyházat vághassák. hazafiatlansággal
vádolják és püspökeit a
protestáns
f'öprédikátorokkal
ősszemérve
elmaraszfalják.
Sőt még vallásos katolikusok is szép számmal akadtak, akik
valósággal meghökkentek,
amikor látták, hogy nem a katolikus Egyház nevében helyezik el az első koszorút, Hogyan?
- kérdezték - hát a katolicizmus ellensége a Kossuth-kul.tusznak ? Avagy annyira elfogultak a mi vallásunk főpásztorai, hogy Kossuthnak
nem akarnak hódolni, mert protestáns és szabadkőmíves
volt?
Megadhatjuk
.a feleletet ezeknek a csodálkozó
katolikusoknak:

1. A kaiolikus világnézet nem ellenzi a Kossnth-kultusznak mai, idealizált irányát, de teljesen megérti és nem
kárhoztatja
azokat sem, akik Kossuth egyéniségét, politikáját a történelem pontos adatai nyomán mérik le és elismerve
nagyságát, megállapítják
hibáit is.
2. A Kossuth-szobor
megkoszorúzása
pedig nem azért
maradt el, mintha a katolikus Egyház húzódoznék
nemze.tűnk azon nagyalakjaitól,
akik nemkatolikusok,
hanem
.azért, mert az Egyház mint ilyen sohasem Icoszorúz,
világi
.szerve pedig, amelyik ~zt a protestánsokéhez
hasonlóan teljesíthetné, nincsen. Nincsen pedig azért, mert ettől az arra
alkalmas időben Kossuth Lajos elütötte.

*
A nemzetek közfelfogása
bizony nem mindig tárgyilagos. A történelmi tényekkel, főleg ezek teljességével nem
sokat törődik. Az éppen akkor kitűzött célok, a korszerű gyakorlati szükségességek
szimbolizálására
és személyesltésére
kiválaszt valakit, aki ezekért a célokért hevűlt, elérésukben
fáradozott.
A közfelfogásnak
e munkája nem kidomborítás,
nem aláhúzás, hanem átalakítás és idealizálás. Nem hagyja
meg ugyanis
a köztisztelet
talapzatára
állított egyénnek
élethű vonásait, hanem csak az ideálj ának megfele/őket,
a
többit pedig elfelejteti. Sőt legszentebb érzelmeinek támadó-
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ját látja mindenk iben, aki a dicsőített tulajdonságok
mellé
a tárgyilagosság
nevében oda meri állítani a többi elfelejtetett valóságot
is, avagy ezek valamelyikének
alapján a
szirnbolummá
magasztaltat
ellenkező
világnézet
számára
kőveteli,
.
A Kossuth-kultusz
különböző
fázisaiban
igen észrevehetőerr megtalálhatjuk
mindezt.
Amikor a mult század végén és a mostani elején az
ország függetlenségének
kivívása, az osztrák nyomás lerázása volt sokak szemében a legfontosabb
cél, Kossuthban
és működésében megtalálták ennek a szimbolizáló, sőt il trón
felé fenyegetöre
kiélezhető egyénítését. Elhagyták
belőle, a
szélső radikalizmus
felé hajló politikust,
elhagyták
belőle
a katolikus Egyházzal szemben eltagadhatatlanul
ellenségesen viselkedő protestánst,
csupán az osztrák hatalolll
és a
trón önkényűsége ellen fölkelő, a hazafiasság tüzében égő,
a meghunyászkodást
nem ismerő jogkövetelés jelképét tartották meg belőle.
Azóta, hogy az ország ilyen függetlenítését
és jogainknak a trónnal szemben való megvédését eltörülte céljaink
kőzül Trianon, a túlzott Kossuth-kultusz
elveszítette jogosultságát. Ámde oly mélyen belevéste népünk lelkébe a mult,
hogy az idők fordulása után is ottmaradt. Ha pedig ottmaradt, akkor számolni kell vele, mert vannak
előnyös oldalai is.
Ezek az előnyök most kétirányúak.
A baloldal föleleveniti Kossutból a radikális, a detronizáló, a köztársaság
felé
hajló, a szabadkőrníves politikus való vonásait és a néplélekben talapzaton
álló alakja mellé ezek círnén odatelepedni
iparkodik. A másik, a jobboldal sok-sok árnyalátában mozgó
irányzat pedig továbbfolytatja
a nemes eszrnényesítést.
A
régebbi idealizálás tüzében leolvasztott
sok salakon kívűl
elhalványítja a Bécs ellen sereget gyüjtő szabadságharcost,
de
megtarlia
a hazafias
lelkesedés
és tettrekészség
leiulűletes
héroszát.
A jobboldali Kossuth-kultusznak
egyetlen értelme
ma ez. Nincs benne mákszemnyi sem a katolikusellenes, a szabadkőmíves,
a detronizáló,
a republikánus
élből. Teljesen
átideálizált, gyarlóságaiból
és bűneiből kivetköztetett,
szirnbolumrná nemesített alak, aki előtt így már mi katolikusok
is meghajljuk
oz elismerés zászlaiát,
Azt azonban
mindenkinek
el kell ismernie,
hogy
Kossuth Lajos nemcsak a néplélek eszménye, nemcsak a
lelkesedés lendítő eszköze, hanem a históriának
alakja is.
És pedig olyan jelentős alakja, hogyemlékéhez
és a magyar
nemzet komolyságához
méltóbb, ha nem így, a realitásaiból
kif'élistenítve helyezzük a magyar Pantheonba,
hanem. a
történelem
tárgyilagos
szemléletével és higgadt bírálatával
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alkot juk meg értékének mérlegét, Nem jutunk el igy sem
annyira, amennyire Tisza István elment 1890 májusában,
midőn a honossági törvény tárgyalásakor elmondotta véleményét Kossuthról és a szellemében folytatott politikáról. Tisza
István egyenesen a magyar hazára károsnak állította
Kossuth politikáját és kereken tiltakozott a Kossuth nevével
való legkisebb "kacérkodás" ellen is. Beszédét a baloldal
akkor kinevette, de a jobboldal tüntetően és tömegesen gratulált hozzá.")
_
Eljutunk így esetleg addig, hogy Kossuth 48-as ér demeit megállapít juk, munkatársaival megosztjuk,")
49-es
1 Az 1890. évi honossági vita kivonatát
leközölte a "Magyar Hirlap" 1927 november 10-iki száma. Átlátszó célzata eljárásának, hogy
bemutassa, mennyire a szélsöbaloldal eszméinek "a köztársaságnak,
a Habsburggyűlöletnek
megtestesítőjét
látták akkor Kossuthban,
holott mindezen tulajdonságait ma elhallgatják. - Kossuth nemcsak
a 48-as idők tárgyalásaiban tanusított ellenszenvet a katolikus Egyház
iránt, hanem az utóbbi idők legkatolikusellenesebb
törvényének, a
polgári házassági tőrvénynek behozatalához is közreműködött. Midőn
1894 újév után ennek javaslatát kezdték tárgyalni, a hatalmas többséggel rendelkezö kormánypárt tagjai közül többen kiléptek, bejelentvén kilépésük okát: nem akarták megszavazni a polgári házasságot.
A katolikus kerületek követei mandátumukat féltették, ha a javaslatot
pártolják. A kilépők tábora úgy megnőtt, hogy a kormány ebben a
kérdésben alig számíthatott többségre. A döntés a függetlenségi és
411-aspárt kezébe sodródott. Szép alkalom nyílt volna a kormány megbuktatás ára. Az egyházpolitikai javaslatok úgysem kellettek a lakosságnak. A függetlenségi párt egy kis csoportja (Ugron Gábor és szűkebb hívei) nem is szavazták meg a javaslatot. De a túlnyomó része
(Eötvös Károly, Helfi Ignác, Károlyi Gábor, stb.) állítólag Kossuth
véleményét is kikérve, az
szellemében megszavazta a kormány javaslatát.
2 Dr. Somogyi
István, v. nemzetgyűlési képviselő így ír erről:
"Az a kép, amit most Kossuthról festettek, nem hű, amit róla
mondottak és neki tulajdonítanak, nem fedi a tényeket. Hogy 1848, a
szabadságharc Kossuth és egyedül a Kossuth érdeme, hogy a magyar nemzet ezen egyik legdícsőbb korszakának egyedül
adott erőt,
kifejlődést, hogy az
hatalmas nem mindennapi egyénisége volt az
a nap, mely körül minden forgott s mely ezen időben mindennek életet adott és mindent melegített, az nemcsak történelmi falzum, hanem
indokolatlan és hálátlan meIIőzése e kor többi - Kossuthnál semmivel sem kisebb - alakjainak.
ö

ő

ő

Miféle bántó és

vakmerő elkendőzé~e az igaz.5ágnak, át.5binezé5e

a tényeknek, mely ezt a kort csak egy ember tulajdonának nézi s
bele akarja vinni immár csaknem 80 év óta a magyar közszellembe
és magyar históriába, hogy Kossuth volt az alpha és omega, a kezdet
és a vég, az
legsajátosabb alkotása itt minden, az
lángeszének terméke il. szabadságharc
idejének minden kicsiny és nagy cselekménye.
Igenis, ennek az új szobornak a lábánál kell megmondani, a még
ö

ő

friss koszorúk között kell megállapítani, hogy ez nem így van. Meg
kell mondani, hogy ezek a koszorúk nemcsak egy embert illetnek, hogy
ezek a beszédek nemcsak egy lángelmének
fonhatnak a feje körül babérokat, hogya
szép cikkek nemcsak egy nagy férfiúra áraszthafják
egy nagy korszak minden dicsőségét.
Nem beszélünk most arról, hogy 1848-nak is megvoltak a maga
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tévedéseit helytelenítjűk,
a letiport
nemzet
megsegítéseért
telt sikertelen útjait tisztelettel regisztráljuk.
szabadkőmíveskedését kifogásoljuk,
mindvégiglen tanusitott katolikus egyházellenességét
pedig kárhoztat juk.
Kossuth működésének
ilyen megokolt és a történelem
adatai alapján végzett lernérése korántsem
szállítja le alakját az agitáció és idealizálás által emelt magaslatról
úgy,
amint Tisza István tette, aki bizony minden piedesztált kirántott alóla. Tisza Istvánt ezért a tettéért senki sem vádolta
és nem is vádolhatta hazafiatlansággal,
sőt kegyeletlenséggd
scm. Márpedig, ha ennyit megengedtek
a kálvinista Tiszának, ugyanannyit
meg kellene engedni minden katolikusnak,
még akkor is, ha püspöki keresztet visel.

II.
Az Egyház nem koszorúzta meg Kossuth szobrát. De
ennek nem az ünnepelt működésének leértékelése volt a kőzvetlen oka, hanem egyszerűen az, hogy ilyesmi nem szokása.
Az Anyaszentegyház
eltemeti a halottakat,
imádkozik
érettük, a nagyokat:
a szenteket hívei elé állítja követendö
például; «Ie hivatalos működésében
nem szokása a koszorúzás. Nincs ellene, de átengedi a világi jellegű testűleteknek,
mert maga a koszorúzás is világi tiszteletadás.
Hogy az Egyház mint ilyen nem koszorúz,
a kőzelmultnak még mindenki emlékezetében
élő eseményei igazoljáko Szobrot állítottak a budai várban Kapisztrán Szent Jánosnak, aki nemcsak nemzetünknek
volt nagy jótevője, de
Egyházunknak
is szentje és talapzatára mégsem került a "katolikus vallás nevében" egyetlen virágszál sem. Vagy itt volt
Prohászka Ottokárnak és Csernoch Jánosnak, a katolicizmus
e két kiválóságának
ravatala.
Az Egyház mint ilyen, eltemette őket, imádkozott
értük, de koporsójukat,
mint "magyarországi katolikus Egyház" nem koszorúzta
meg.
nagy hibái, végzetes tévedései. Arról sem, hogy az emigráció mint töredezett darabokra, mint szakadt egymás ellen torzsalkodó frakciókra,
arról még kevésbbé, hogy mint maradt magára a bukás után ez a nemzet a roppant sötétségben, csak az ellen tiltakozunk, hogy meg nem
érdemelt árnyékba borítsanak itt magyar hősöket és magyar mártírokat csak azért, hogy valakinek a teljes és maradék nélküli dicsőség
jusson.
Mert az történelmi tény, hogy 1848 megteremtésében Széchenyi
István is van olyan nagy, mint Kossuth. Az is valóság, hogy Görgev,
ez a tendenciózusan befeketített zseni, a magyar hősiesség oly példáit
nyujtotta a bámuló világnak, amelyet nagy nemzetek legfőbb katonai
iskolaiban is érdemesnek tarlottak tanítani. És mi lett volna ez a korszak Petőfi nélkül, Bern nélkül, Csányi nélkül, Beniczky nélkül, Deák
nélkül, s az agyonhallgatott
konzervatívok
nélkül." (Gyöngyös és
Vidéke, 1927. 44. sz.)
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A protestánsok
meglehették
azt, amit az Egyház ilyetenkép nem teljesíthetett,
Nekik van olyan, egész vallási
szervezetüket egységesen reprezentáló intézményük,
amelyik
világi értelemben
is képviselőjük:
autonómiájuk,
konventjük. Koszorújukat
valóban ez tette le. Ámde ilueniuik: nekűnk nincs és pedig a zért nincs, mert megvalósulását
1848ban éppen Kossuth Lajos segített meghiusítani.
1848 március i30-án a debreceni szuperintendencia
headott egy peticiót, amelyiknek eredménye az 1848 : XX. t.-c.
lett. Ez a törvénycikk megfosztotta a katolikus vallást államvallási jellegétől.
Az országgyűlés
alsó- és felső-táblájának
tagjai, midőn e jogfoszlás bekövetkezését
már látták, április
6-á)1
összejöttek és elhatározták,
hogy kérni fogják az autonómia
megadását. Semmi előjogot nem kívánnak, csupán ugyanazt
kérik, amit a protestánsok
már élveznek.")
Aprilis 7 -én négy rövidpontos petíció alakjában
nyujtották be kívánságukat.
Deák Ferenc azonnal válaszolt reá.
A kérelmet igen fontosnak
találta, márcsak a katolikusok
nagy számtöbbsége
miatt is. Azt indítványozta,
hogy adják
ki a rendeknek
azonnali hozzászólás végett. így is lett. A
kérdést az esti gyűlésen tárgyalták
és teljesítése biztosnak
látszott. Ekkor lépett közbe Kossuth. Fölvetette a kérdést,
hogy a többi anyaget el tudják-e végezni 10-ikéig, amikorra
a királyt vártá k ? Midőn így provokálta
Beöthy Ödőnnek ,
Bihar megye követének tagadó véleményét, egyben a ka tolikus a utonómia megadását
is elutasíttatta
azon a címen,
hogy kérese elkésett és tárgyalására
nincs idő. Ez tőrtént
április 7-én.
Aprilis 8-án megjelent Kossuth előtt az újvidéki rácok
küldöttsége
és átnyujtotta
a görögkeletiek
peticióját, amely
IG pontból állott és szintén autonómiakérelem
volt. A katolikusok április 7 -én beadott peticióját elkésés címén elutasították, de a rácoknak 8-án, huszonnégy teljes órával késöbb
előterjesztett kérelmét teljesítették; a 4 pontos katolikus beadvány tárgyalására
nem volt idő, de a 16 pontos, tehát
éppen négyszer akkora nemkatolikus
peticióra ellenben volt.
A görögkeletiek
autonómiájának
letárgyalása
és megadása
nélkül
Kossuth és társai számára több okot lehetett volna
felhozni a katolikusok ellen elkövetett egyenes sérelem mentesére. Deák meg is kísérelte
ezt. így azonban valamennyi
csak nevetséges szerecscnmosdatássá
vált.
Abban az időben emlegették, hogy Kossuth haragszik
a katolikus papságra és mindenkép éreztetni akarja ezt vele.
3
L. Dr. Meszlényi Antal: A .magyar katolikus
állam 1848/49-ben. Budapest, 1927. 8-1. és kk. ll.

---
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Megsértődött ugyanis azon, hogy Feichtinger
pest-belvárosi
plébános a katolikus
Meszlényi
Teréziával
kötött vegyesházasságát
csak passzíva
asszisztenciával,
;ebédlőasztala
mellett állva vette tudomásul. Ha nem fogadjuk is el ezt mint
történelmi tényt, de mint jellemző kuriózumot fölernlítjűk.")
Azóta igaz, hogy sok idő telt el és vannak, akik azt
vetik az Egyház szemére, hogy később miért nem szerezte
meg az autonómiát,
amitől Kossuth annakidején
elütötte'?
Ezeknek állításából kiérzik, hogy nem számolnak a multtal,
sema
jelennel. Vannak dolgok, amelyeket
megvalósítani
bizonyos időben lehet, de később, a viszonyok és ernberek
változtaval szinte lehetetlen. A kiegyezés után más és vitálisabb teendője volt az országnak; az ezt kővető évtizedekben
pedig a kálvinista Tiszák, majd Bánffi és az egyházellenes
törvények atyja: Wekerleültek
a kormányrúd
mellett. Ezek
nem voltak katolikus autonómiára
kaphatok.
Ma pedig, a
legfőbb kegyúr nélkül és több más okból lehetetlen ilyen
jelentős változást előidéző intézmény fölállítására
gondolni.
Akárhogyan állana is jelenben az autonómia lehetőségének kérdése,
annyi tény, hogy autonómiánk,
amelyik
Egyházunkat
országos vonatkozásban
és világi értelemben
reprezentálhatná,
nincsen. És ez az oka, hogy a Kossuthszebrot Egyházunk nevében nem koszorúzta meg senki.")

Dr. Czapik Gyula."
B)

"A negyvennyulcas lelkesedés és Kossuth Lajos a magyar
törvénytár

ban.

Az illuszlris Szerző e cikkét még a Kossuth-törvény tárgyalása
előtt megkap luk, de technikai és egyéb okokból nem közölhettük.
A benne elfoglalt elvi álláspont azonban most, a törvény megszavazása
utá n is ak tuá lissá teszi.
A cikk közlése természetesen nem jelenti, hogy annak minden
részletmegállapításával
azonosítani kellene magunkat.
Szerkesztő.

Javaslatok
feküsznek
a csonkaország
képviselőháza
előtt. Az egyik március 15-ét akarja nemzeti ünneppé avatni,
a másik Kossuth Lajos érdemeit van hivatva becikkelyezni.
4 L. Szemnecz Emil:
Katolikus autonómia. Budapest, 1897. 19.
I. és dr. Meszlényi Antal. i. m. 87. 1.
5 Az egyik keresztény
pénzen élő zsidó Iiberális ujság a püspököket támadta meg, hogy miért nem tett közülök senki koszorút?
A föntiek utánés
egy kis illemismerettel könnyű erre is megfelelni.
A püspökök, mint Egyházuk főpapjai, tehát mint az Egyház nevében
eljáró funkcionáriusok, azért nem lehettek koszorút, mert mint említettük, a katolikus Egyház mint ilyen nem koszorúzgat.Mint magyar
közjogi méltóságot viselő egyének sem tehettek koszorút,
mert az
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Március Lő-ét 1867 óta megülték az ifjúsági és társadalmi egyesületek.
Húsz esztendővel azelőtt magam is e
napon elszavaltam
a kassai 48-as honvédszobor
talapzatán
a "Talpra magyart". Az államhatalom
talán a Habsburg-ház
centralisztikus
politikájának
ellensúlyozására
engedte, sőt
talán kedvezett is az ifjúság március l5-iki megmozdulásának. Komoly tényezők szükséges
ellenszernek
tekintették
a
48-as törvények hangoztatását
a nemzetet jogos aspiráció.
ban is gúzsba kötni akaró kamarillával
szemben.
Az idők eljártak felettünk, ezek az indokok- is megszüntek. Ma már érettebb ésszel és belátással, komoly történelmi időkhöz illően, csak oly eseményeket
és személyek
érdemeit engedhetjük
törvénybe
iktatni, melyek nemcsak
kiválóak nemzetünk történetében,
de melyek egyúttal a nemzet jövő fejlődésére is kedvező kihatással
vannak.: Szomorú
volna, ha a 48-as évek történetének
beálIításában
gyakran
váló tlan , ingatag hangulatok' kártyavárát
a törvény erejével
szentesítenők.
Mi is történt valójában 1848 március 15-én? A párizsi
és bécsi hírek hatása alatt a régi kormánygépezet
bomladozni kezdeti. A kűlönösen
népszerűtlen
sajtócenzura
beszüntette
műkődését.
Ezen a réven Petőfi Sándor "Nemzeti
dala" már ceuzura nélkül tudott megjelenni, mint a szabad
sajtó első terméke A közönség lelkesen szétkapkodta
a Lan<lerel' és Heckenast-nyomda
kapujában.
A főváros (akkor
még Pest) utcáin lelkes közönség hullámzott.
Készséggel
elismcrjűk: az 1848 március 15--iki közönséget ideális szempontok vezettéle. Még azt is koncedálhatjuk,
hogya törvényjavaslat szavai szerint "lelkesen tettek hitvallást a szabadság mellett". De teljes tisztelettel kérdjük, van-e ebben elég
alapja egy nemzeti ünnepnek'? Az emberek lelkesedése olyan
Iontos-e, hogy annak a lelkesedésnek évfordulóját
örök időkig meg kell ülni, mint ünnepnapot?
Eddig úgy tudtuk,
hogy a nemzet történetének ama napjait üljük meg, amelyekhez valami fontos esemény és pedig részben örvendetes és
dicső, részherr szomorú és gyászos, de mindenesetrc
korszakalkoto
esemény emléke fűződik.
De, hogy valamely
napon lelkesedtűnk
és lelkesedésünkben
hitvallást
tettünk
bizonyos eszmék mellett, ez még nem teszi azt a napot olyan
korszakalkotóvá.
A negyvennyolcas
lelkesedő közönségben
megvolt a
fiatalos lendület és hév. Lelkesedtek
olyan eszmékért, meilyesmi a közil!em szerint csak fejedelmi és társulati jog. És valóban
csak a kormányzó és a főherceg ek helyezték el a maguk személye
nevében kostorújukat, mások csak testületek nevében. Ha egyesek ezzel .szernben kivételt tettek, ezzel voltakép az illem és szerénység ellen
y.étettek:
.
.
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Iyeket elméleti elgondolás alapján szépeknek, helyeseknek
tartottak. Elismerjük, hogy az akkori sajtó cenzura sokszor
gyűlöletes, de mindig űgyetlen és oktalan volt. A jót sikeresen elfojtotta, a rossznak meg nem tudta útját állani. Érthetők és mentheíök
azok, akik naiv lélekkel a sajtoszabadságtól várták az aranykort. De nekünk' ma, 1927-ben, hatvan évi sajtószabadságnak tapasztalata van a hátunkon.
Hég tudjuk, bogy a sajiö felszabadítása hömpölygő áradatot szabadított az országra, amelyben kevés jó mellett ötvenszer annyi piszok és szenny uszkál. Nehéz küzdelemmel kell
iparkodni a szabadsajtó
sévén néhány jó eszmét bedobni a
közönség közé, amely naponta tonnányi adagokban kapja a
maszlagot. Gondoljunk csak vissza az 1914 előtti állapotokra. Tisza István sajtótörvénye legalább a nyilt erkölcstelenséget száműzte a lapok hirdetési rovatából. Dé azelőtt
már szégyenletesek voltak az állapotok. A háború alatt a
sajtó cenzura alá került, amit okos ember igazán nem sajnált. A háború utolsó szakában a cenzurát megint könnyelműen és oktalanul kezelték. így történhetett, hogy a budapesti sajtó nagyrésze antimilitarista, defetista propagandát
folytatott, amelynek sikerűlt kiűtni a fegyvert katonáink kezébőL Az eredményt tudjuk és nyögünk. Hazánk tehát a szd
szeros
értelmében. áldozata a szabadsajtónak.
Aki pedig néhányszor részeg volt és részeg állapotában ugyancsak megjárta, ne jubilálja meg azt a napot, amelyen először vett borospoharat a kezébe.

*
.
Kossuth Lajos emlékének megörökítését is vegyes érzelmekkel fogadja a magyar közönség nagy része. Nem
akarjuk tagadni kiváló tehetséqét, hatalmas szónoki képesséqét, sőt szándékainak jóságát sem. De általában óvni szerotnők a magyar közvéleményt egy fogalomzavartól, amely
már évtizedek óta úgy látszik krónikus: lehet valaki tehetséges ember, kiváló ember, nagyszabású egyéniség, a nélkül,
hogy műkődése áldásos lenne. Hazánk lakosságának jó része
ilyennek tartja Kossuthot. Világított, de nem fejlesztett, nem
épített. Ragyogott, csillogott, de végűl mégis bajba döntötte
azokat, akik ragyogása után indultak; bajba döntötte magát
az országot. Mindig pártember volt. Egy irányzatnak, egy
csoportnak szószólója
és vezére. Egy pártnak emberét nem
szabad az egész nemzet nagy emberévé tenni, mert ez sértő
az ellenvéleményre
és az egész nemzet mégis csak több és
nagyobb bármelyik részénél.
Kossuth Lajos neve programm és zászló. A negyvennyolcas, vagy is inkább a negyvenkilences események hatása
alatt ez a programm körülbelül
azt mondja: Magyarország
16*
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bontsa fel a sokszázados viszonyt, amely az osztrák örökös
tartományok hoz fűzi. Űzze el a Habsburg-dinasztiát,
szakítson sokszázados fejlődésével, szűntesse meg intézményeinek még a régi korból maradt katolikus jellegét és rendezkedjék be úgy, mint azt a XIX. század első felének francia
doktrinér liberális elméletfaragói
kieszelték. Tehát vag)' legyen parlamentads
monarchia
vagy (és ez sokkal k ívánatosabb az illető urak szemében) köztársaság.
Ez volt a programm első, közjogi része. Az állam monopolizáljon,
amit
csak lehet. Váljori el az Egyháztól, vegye el az egyházi javakat, hozza be a polgári házasságot,
stb., stb. Ez volt a
programm
második része. Ennek
megvalósítására
48-49·
ben már nem történt kísérlet.
Kossuth gyujtó ékesszólása páratlanul
fellelkesítette
a
nemzetet, de mikor azután mindenfelől
nehézségek tornyosultak és túlerő
támadta
meg a magyarságot,
elbujdosott.
Azért nem értjük a törvényjavaslat
szövegét, a mely Kossuth
Lajosnak
elévülhetetlen
érdemeket
tulajdonít
"a magyar
nemzet újjásl.ületése,
egysége, függetlensége,
alkotmányos
fejlődése, szabadsága
és nemzeti jövőjének a nemzet erejéből biztosítása körül".
a) A nemzet újjászületése már a huszas évek derekán
megindult
és annak munkásai voltak rnindazok, akik a kor
szükségleteinek
megfelelő alkotásokat
sürgették. Úgy a reformeszmék
hívei, mint a konzervativ vagy fontolva haladó
párt és irány tagjai. Maga a jobbágyság
felszabadítása
is
végelemzésben nem Kossuth Lajos érdeme, aki ezáltal semmiféle áldozatot nem hozott, mert jobbágyai nem voltak, hanem igenis érdeme a magyar nemességnek.
amely erre már
évek óta készült és önként, minden kényszer és minden vonakodás nélkül lemondott
nemesi elő jogairól
és kiváltságaÍróI.
b) Ezáltal jogilag
mindenesetre
egységesebb
lett a
nemzet mint azelőtt, bár a műveltségi,
társadalmi,
stb. k íilönbségeket
nem lehetett
és sohasem
lehet törvényelőtti
egyenlőséggel eltüntetni.
e) A "j'ügyetlenség" szó voltaképen legtöbb bajunknak
oka Kossuth Lajos szereplése óta. Kossuth minden tisztelője
és rajongója
ezt a szót olyan abszolut elméleti értelemben
fogja fel, mintha hazánk egyedül volna a földtekén, mindenfelől tenger kőrnyékezné
és még az időjárást is a magyar királyi belügyminiszter
szabályozhatná
a földmívelésügyi
miniszter előzetes meghallgatása
után. Már a kőzépkor
óta
voltak kapcsolataink
nyugat felé és ezekre a kapcsolatokra
haragudott
meg különösen
a 48/49-es eszmeáramlat.
A
Habsburg-dinasztia
lévén ennek a kapcsolatnak
természetes
cégére. az uralkodóház
lett ellenszenvük
cégtáblája.
lR-J9
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után is így gondolkozott
Kossuth minden tisztelője. H-aragjukat a 67-es kiegyezés sem tudta leszerelni. Úton-útfélen
azt hirdették, hogy az Ausztriával való közösség igazságtalan, rossz, tehát vesszen. A közös hadsereget különösen
gyülőltek és ez a gyűlölet sokszor valósággal nevetséges szélsőségekre ragadta őket. Jól emlékszünk,
hogy még kőzvetlenűl a háború előtt a Kossuth eszméinek
rajongói
különös
nyomatékkal
hangoztatták,
hogy a honvédséget
az ország
határain túl vinni nem szabad, ami a mai ágyúk korszakáhan annyit jelent, hogyavédősereg
csak a határokig megy,
az ellenség a határokig
előnyomul és azután 40-50 kilométerre belő az ország területébe, elpusztítva mindent, ami
ott van. Hja, mert nem szabad az ország védelmében kitolni
a frontot a határokon kívül. Szerencsére a háborúban a honatyák nem kifogásolták, hogy a honvédség is inkább ellenséges földön védje a hazát, mint itthon. A négy és féléves
kűzdelem a Kossuth-féle eszmék eleven cáfolata volt . Az ellenség beűtései Szent István koronájának
terüIetét aránylag
kevéssé sujtottak. Az oroszok 1014 őszén pár napra megjelentek Máramarosban,
néhány hónapra
(a gorlicei áttörésig) befészkelték
magukat Sáros és Zemplén
megyék
néhány járásába; az oláhok 1916 augusztus és szeptemberében
előre nyomultak
Székelyudvarhelyig.
Valamennyien
csakhamar kifakarodtak
és a további harcok a magyar határoktói messze folytak. A háború vezetésében történtek hibák,
súlyos hibák is, de azért a közös hadsereg megtelte kötelességét, 1918 őszén mindenütt
messze bent volt az ellenség
földjén, Ukrajnában,
Rómániában,
O-Szerbiában,
Olaszországban. A háborút katonailag
megnyertük.
Amennyiben
Magyarország
szerepe és teljesítményei
megbírálhatók,
az
eredmény az 1867-es Deák és Andrássy-féle koncepciót igazolta. De itt kezdődik Kossuth szellemének romboló hatása,
Katonailag megnyertük
ugyan a háborút, de teljesen kimerülííink. A kimerültség folytán pacifista, derfetista hangulat
kapott lábra. Ezt a hangulatot
kívűlről
az ántánt szította,
belül a szociáldemokrata-párt
élesztette és terjesztette. Kossuth Lajos szellemi örökösei elsősorban a dinasztia elleni
gyűlöletük re hallgattak.
Külpolitikailag
teljesen tájékozatlanok lévén, észre sem vették, hogy Anglia és Franciaország
még 1918 nyarán
is hangoztatták,
hogy nem céljuk az
osztrák-magyar
monarchia szétrombolása,
sem a Habsburgház detronizálása.
Lengyelország: helyreállítása,
az esetleges
kiegyezés Ausztria és Csehország között, Déltirol átengedése,
esetleg Bosznia átadása a szerbeknek, ezek lettek volna az
ántánt békefeltételei.
Mindez nem érintette volna Magyarország Lerületét. Hazánk megmaradt
volna épségben, súlyos
háborús áldozatai csak emelték volna presztizsét. Demindezt
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a 49-esek nem vették észre, nemzeti tanácsokat
alakítottak,
nem volt sürgősebb dolguk, mint a hadsereg és uralkodóház
ellen lázítani. Az utolsó percben, 1918 október végén kőtőtte
meg IV. Károly az olaszokkal a Diaz- W éber-féle fegyverszünetet, amely Szent István koronája
területeinek
épségót
respektálta.
A fegyverszünet
előnyelt a nemzet számára
kihasználni, sajnos, már nem lehetett. A forradalmi
hangulat
a
frontok ig hatott, kiürítette a lövészárkokat.
Szabad tere nyílott ellenfeleink legmerészebb
területi aspirációinak.
Hogy a forradalmi
hangulat széles polgári rétegeket is
korrumpálni
tudott, ebben a Kossuth-féle politika torz szahadság-eszméje
és dinasztiaellenes
alaphangja
a f'őbűnős.
Megbontotta a polgári elem egységét s ezzel lehetövé tette II
forradalmi
eszmék elterjedését a hadsereg soraiban is, mely
nem forradalom,
de béke és nyugalom után vágyott, ennek
elérésére azonban minden segítőkezet
készséggel mearagadott - a forradalomét
is.
d) A "nemzet alkotmányos
fejlődése" a nemzet és a
dinasztia harmonikus
célkitűzésével
indult meg István nádor idején. Ez az egység utóbb felborult, de Kossuth a di-nasztia hibáját a detronizációval,
mint még sokkal súlyosabb
hibával tetézte, s az alkotmányos
élet visszatérésének hosszú
időre útját vágta. A minden alkotmányos életet teljesen nélkülöző Bach-korszak,
mely a detronizáció visszahatása
volt
s így Kossuth Lajos eredménye, a magyarságot, gazdaságilag
is megölte.
ej A nemzet "szabadsága" pedig Kossuth Lajos eredményes munkássága
folytán éppen úgy viselt rabbilincseket
a Bach-korszakban,
mint a "nemzet jövőjére" kiható szelleme teljes politikai és gazdasági rabságba juttatta most már
területéhen is felaprózott
hazáját. Ami pedig a nemzet jövőjének a nemzet erejéből való biztosítását illeti, ez megtörtént
a 67 -es kiegyezés kölcsönösen
expiáló
és belátó érájában
Kossuth nélkül, sőt Kossuth ellenére 1. Ferenc József, Deák
és Andrássy mérséklete és bölcsessége folytán.
Hazánk
csonka teste, gazdasági
és politikai rabsága
sem fogja örökké nyögni a Kossuth-politika
bölcs előrelátá8:1t. Úgy hiszem, szabad ezúttal jós szerepére vállalkoznom
s azt mondanom,
ebben a rekonstrukcióban
a Kossuth-féle
eszméknek éppen oly kevés részük lesz, mint a 67-es kiegyezésbenl
Örömmel tapasztaltuk,
hogy fenti igazságok
hatása
alatt a városi költségvetésben
évekkel azelőtt megszavazott
Kossuth-szobor
felállítása vajmi kevés lelkesedéssel találkozott országszerte. Ennek a nyomott hangulatnak
felvillanyozására volt szűkséges a most benyujtott
törvényjavaslat.
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Ennek a javaslatnak
a kormány által sem agnoszkált. valódi
célja a legitimizmus igazának és fokozódó erejének ellensúlyozása s ezzel a nemzet egységének újbóli megbontása, ma,
amikor már minden komoly tényező a legitimizmusnak
úgy
igazát, mint politikai szükségét, sőt külpolitikai
előnyeit is
belátta.
Midőn e soraimat "Videant consules, ne quid respuhlica detrimenti capiat!" felhívással a törvényhozás illetékes
tényezőinek
és a művelt
társadalom
figyelmébe
ajánlom,
azon rneggyőződésemnek
adok kifejezést, hogyha netalán a
konzulok éberséghiányán
törekvésünk ez alkalommal meg is
törnék, a nemzet élniakarása
ki fogja vetni törvénytáráhól
egy történelmi
valótlanságnak
szentesítését,
azoknak
nagyobb szomorúságára,
kik hangulat s közös belátás nélkül
ezt ma törvényerőre
emelik.

Gróf Széchényi

György."

*
Mit szóljunk a két cikkhez?
Tartalma,
okfejtése egyiránt idegen a keresztyén
és
magyar léleknek. Örizzen meg Isten kegyelme attól, hogy
valaha erre a nyomra tévedjünk és valaha piruljunk miatta
az utókor előtt, mely Bangha és Czapik folyóiratának
esz"
mejárását, ha enyhén ítél, mint egy csetlő-botló szomorú kor
sajnálatos félszegségét leltározza. Maga a tény kevéssé fájt
a magyar szívnek; elvégre fájdalmasabb
sebeink is voltak
már, de méltán feltünhetik, hogyaM.
K. szükségesnek látta
két új tövist ütni a hegedő s-ebbe. Jótékony feledéssel kellett
volna leborítania az esetet, nem feltűnésvadászó
kedvvel vájkálni benne és tovább ingerelni a közvéleményt
álláspontja
szerencsétlen magyarázatával,
- mely kegyeletet, szent érzéseket sértett a nélkül, hogy saját szempontját
vonzóbbá,
érthetőbbé
tudta volna tenni. Természetesen,
ha Kossuth
szobrának
megkoszorúzását
a katoJikus egyház hitelvei tiltják, azt tudomásul
vesszük és nem bolygat juk, de vajjon
semmi módját nem találták, hogy nemzetünk e nagy ünnepén a magyarság
lelkével, ünnepi érzelemnyilvánulásával
szemben az együvétartozásnak
valami bizonyságát
szolgáltassák? Ha nincs autonómiájuk,
van Szent István-Akadémiájuk,
Szent István- Társulatuk,
Pázmány-Egyesűletük,
valamennyi irodalmi egyesület, amelyek szabadabb an mozognak s amelyek más alkalmakkor
nem idegenkedtek a koszorúzástól.
Kossuth Írónak is volt akkora, mint Dayka Gábor
vagy Rájnis József, akik-et oly magasra tudnak emelni. A
Luther-Társaság
nem idegenkedett Rákóczi Ferenc hamvai és
Széchenyi István szobra megkoszorúzásától,
fényes ünnepet
tartott gr. Széchenyi István centennáriumán,
noha katoliku-

236
sok voltak, mert egyúttal igaz jó magyarok voltak. Bűnnek
tartottuk
volna, ha kicsinyes felekezeti szempontokból
tá.vol maradunk,
amidőn az egész nemzet ünnepel. Még találóbb példát idézünk. A katolikus pap, sőt jezsuita Faludi
Ferenc irodalmi érdemeit Kapi Béla evang. püspök, a LutherTársaság elnöke méltatta a legszebben és legtartalmasabban
a nérnetújvári
emlékünnepen,
néhány esztendő előtt. (Igaz,
hogy hálából kiűldőzték
avasvármegyei
kulturegyesület
elnökségéből
s azóta sem tudták a távozót megfelelő erővel pótolni.) Részünkről nagy bűnnek tartjuk a nagy szellemeken való osztozkodást,
amikor a nemzet jövője a teljes
lelki egységet, kőzős áldozati oltárt kívánná meg. Volt történelmünknek
több ily nagy korszaka,
amelyekre
jogos
büszkeséggel gondolunk, amikor a katolicismus
nagy költöjének, Dantenak,
örökbecsű művét a protestáns
Szász Károly püspök,
a katolikus
költészet egyik legfenségesebb
drámai alkotását, Calderon Állhatatos Fejedelemjét,
a protestáns Győry Vilmos lelkész, a protestáns Milton Elveszett
Paradicsomát
Jánosi, Gusztáv veszprémi, a protestáns Klopstock Messiását Tárkányi Bála egri kanonok fordította magyarra. Főpapok voltak, de látásuk határa messzebbre terjedt a hitfelekezeti
szempontoknál.
Kincset kerestek
és
kinccsel ajándékozták
meg nemzetüket, hogy lelkileg gazdagodjék.
Tudomásul
vesszük a megokolást is, hogy Kossuth
ellensége volt a kat. egyháznak,
1848-ban mé'ggátclt:l a
kath. autonómia
megvalósulását.
Ezen a jogon megtagadhatnák Kossuthot a protestáns
egyházak is, mert meggátolta az 184R: XX. L-c. végrehajtását,
mivelhogy a nemzet
teljes erejét és figyelmét az alkotmány
védelmére, a haza
megmentésére
irányította.
Vagy talán ez másod-, harmadrendű cél a felekezeti igények kielégítése mellett?
A magyar protestáns egyházak soha sem államsegélytöl,
sem közjogi kiváltságoktói
nem tették függővé a nemzeti törekvések
és a haza szolgálatát. Bizonyság rá, hogy a szabadságharc
után két püspökünk,
Haubner Máté és Pákh Mihály szenvedett az önkényhatalom
által magyarságukért
reájuk ítélt
bilincsek között. (Miért nem emlegetik itt a lélekszám arányát?). A közelmult világháborúban
az evang. egyház hősi
halottainak
a száma mutatja a legnagyobb százalékszámot
az összes egyházak
közül, pedig a hívek számának
egy
harmada
idegenajkú
volt, ahová
az ellenséges
hatások
kőnnyebben
beférkőzhettek
volna. Noha koldus szegénységben éltünk,
amidőn
az abszolut kormány
miniszterc,
Thun, valóságos eldorádói
anyagi segélyt igért az önkormányzatról
való lemondás
fejében, néhány megtévesztett
vagy megfélemlített
gyülekezet kivételével (amelyek később
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szép sorjában visszaszállingóztak
az autonóm egyházba), a
császári vallásügyi pátenst határozottan
visszautasítottuk
s
vezérembereink, köztük több régi konzervativ és udvarpárti
ember, ellenállásukért
börtönbünLetést
is szenvedtek. Nem
pusztán egyházukért
küzdöttek,
amelynek szabadság a levegője, hanem a magyarságért
is, amelynek a prot. autonómia volt utolsó, még megvívatlan bástyája. A protestantizmus ellenállása törte meg az önkényuralom
abszolút hatalmát, aminek hanyatlása
ezzel indult meg. E szolgálatot
megtették a magyar protestánsok a magyarságnak
a nélkül,
hogy egyhamar érte jutalmat, az 1848: XX. t.-c. végrehajtását várhatták vagy remélhettek volna. Ilyen példák után
nyiltan azt hirdetni: azért nem koszorúzom meg Kossuthot,
mert ellensége volt a kat. egyháznak
(noha a haza szolgálatában
szerzett érdemei elévűlhetetlenek,
noha a kat.
egyház a nagy javakat a magyar hazától, a magyar haza
testéből kapta) nyilt kihívás a magyar nemzet legszentebb
érzésével szemben és csak igazolja a katolikus vallású történetíró, Grünwald Béla (Apponyi Albert gr. fegyvertársa
és jóbarátja) ítéletét: "A multban a magyar főpapság, mint

rend, az egyház szeroezetébeti elfoglalt állásánál fogva nem
moziiithaita elő a nemzeti érdekeket. Helyzete tragikus volt.
Midőn híven és b'uzgón teljes'ítette kötelességét az egyház
iránt, mély sebeket kellett ütnie a nemzeten." 1)
Végre csak pár szót a kat. autonómia
kérdéséhez.
amit az egyik cikkíró felpanaszol.
Ma sincsen meg, igaz.
De a főakadálya
nem Kossuth és a prot. kormányférfiak,
hanem azon egyszerű, de lényeges kőrűlrnény, hogy míg a
prot. egyházak nemzeti egyházak, minden életnyilvánulásuk a király legfőbb felügyeleti jogának ellenőrzése alatt
áll, felelős fejei magyar állampolgárok,
akiknek idegen állambeliektől
utasítást
elfogadni
nem szabad,
addig
a kat. egyház feje legyen akár idegen állam polgára, akár
idegen szuverén, az mindegy szóval idegen hatalom,
amelynek a magyar papság és így a kat. egyház is alá van
vetve s az a sóvárgott autonómia nemzeti kat. egyház, vagyis
a magyarországi
katolikus egyháznak az egyház nemzetközi világszervezetéből
való kiválása nélkül, árnyék autonomia volna.· Maguk a katolikus
világiak ábrándulriának
ki belőle.
Gróf Széchenyi György cikk évei szemben Kossuth Lajos történelmi értékelésére nézve magára Széchenyi Istvánra
hivatkozunk,
aki az utolsó rendi országgyűlés vége felé, a
márciusi
reformok után így Írt Kossuthról : "Bátrabbak,

merészebbe k, akikkel
1) Grünwald

láthatatlati

hatalmak

Béla: A régi Magyarország.

látszanak

szö-

Ill. kiadás 1910, 89. Iap.
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vetségben lenni, pár tiap alatt oly alapra hehjezék hazánk
jövendőjét, aminőt mi s más bangyamunkások
évtizedek
után sem merénk reményleni". Ezt Széchenyi Kossuthtal vívott hatalmas politikai eszmeharca után Írta s ezért tar:'
talma annál figyelemreméltóbb, mert benne mintegy saját
magával szemben elégtételt ad ellenfelének, aki Széchenyit
viszont a legnagyobb magyarnak nevezte. Ha a magyar
közvéleménynek választania kell Széchenyi István és gróf
Széchenyi György értékelő ítélete közt, van jogunk azt
hinni, hogy habozás nélkül Széchenyi István mellé áll. Oly
magasan ragyognak ők a csillagok világában, hogy korunk
törpéi kicsinyes kifogásaikkal annyit sem árthatnak tündöklésüknek,
mint a gépkocsiverte országúti por a sugárzó,
érlelő napfénynek. A cikkírónak
az a halmozott eltévelyedése, amellyel Kossuthot pacifistának és defetistának akarja
rajzolni, akinek köszönhető Trianon minden keresztje, s viszont a Habsburg-ház alkotmány tisztelete előtt porig hajol,
oly szomorú és minden komolyságot gondosan kerülő, történelembe ütköző állítás, hogy vita nélkül egyszerűen megemlítjük csupán s az ítéletmondást rábízzuk az elfogulatlan
gondolkodókra. Elárulja, hogy néki a jobbágyság felszabadítása, a társadalmi osztályok, vallások jogegyenlősége fáj,
ami a középkort feltámaszthatatlanul eltemette. Fájdalmát
méltányoljuk, de végre egy ily természetű egyéni fájdalom
kedvéért egy nemzet jövőjét feláldozni nem lehet, főleg nem
akkor, amikor a szerző viszont egyáltalán nem tiszteli nemzete legszentebb érzését.
Vígasztaló jelenség az, hogy a cikkirók konkolyhintése a magyar katolikus hívekben - talán kicsiny százalékot kivéve - nem fogamzik meg s a második középkor minden erőlködés dacára sem fog újra megszületni. A történelem folyamát ily mesterséges akadály nem térítheti el útjából. Mi nem fogjuk őket erre a térre követni. Továbbra is
megünneplünk iskoláinkban, közéletünk egyéb terein minden igazi magyar alakot, akit a történelem századai azzá
avattak s akit a magyarság lelkébe zárt, bármelyik vallást
követte. Csak álnagyságok előtt nem borulunk le. Mint
igazi magyar egyház, amelyet semmi idegen hatalom nem
korlátozhat, elől akarunk járni a hazafiságban és sajnálattal gondolunk azon magyar testvéreinkre, akiket talán jobb
érzésükben idegen tényezők korlátoznak.
Ezek után fölvethetné valaki azt a kérdést: miért nevezi magát e folyóirat "Magyar Kultúrának?" A dunántúli
ember közmondással felelne: mindenki azzal dicsekszik, a
mije nincs. Jelen esetben sem magyarsága, sem kultúrája.
(Sz. Á.)
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Szerkesztői

megjegyzés.

Hogy olvasóink tisztán lássanak és tárgyilagosan ítélhessenek, (Sz. Á.) észrevételeinek kiegészítéséül lenyomat juk
Kossuth Lajos két nyilatkozatát Sárkány bakonybéli apát
felszólalásaira (1848. április 4.). Sárkány apát első felszólalásában örömét fejezte ki a vallásegyenlőség felett és azon reményét nyilvánította, hogyakatholikusoknak
is meg fog
engedtetni azon szabadságok követelése, amelyeket más felekezetek bírnak. Erre Kossuth a következőképen válaszolt:
I.
"Uraim! Ha a főtisztelendő úr előadását megfontolom,
mennyire a dologba avatva vagyok, úgy találom, hogy miután a kath. egyház minden jogokkal bír, melyekkel más
vallások bírnak, s még többel is, alig képzelhetni egyebet,
mi a tisztelt uraknak más vallásúakkal hasonlítva sérelmes
lehet, mint azt, hogya kath. egyház tagjai nőtlenek. Kinyilatkoztatom, hogyha e részben valamivel szolgálhatok, szfvesen
felajánlom magamat, s ha az országgyűlés a coelibatus eltörlésébe kívánna avatkozni, segédkezet nyujtok reá. (Nevetés.)
E tárgy sokkal fontosabb, mintsem jókedv tárgya lehetne. A
jelen mozgalmak során sokféle tárgyra nézve kaptunk az
ország különböző részeiből óhajtásbeli kijelentést, de egyik
tárgyban sem oly sok oldalról s oly összhangzókat, mint a
'kisebb klérus kőréből
a coelibatus eltörlésére nézve. EZen
óhajtások eléggé bizonyítják, mennyire hatott a haladó korszellem a magyar papságra is. E tekintetben azonban indítványt tenni nem tartozik reám; s úgy vélem, hogyha a dolog
megérik, ugyanazon római kath. egyházi hatóság, mely a
coelibatust behozta, el is fogja törölni. Eddig nem szóltam e
dologról, de most az apát úr felszólalása folytán nem gondolhatván más kívánatot, mint ezt, helyén láttam megemlíteni s szolgálatomat felajánlani."
Sárkány apát azon megjegyzésére, hogya kath. egyház
nem választja szabadon főnökeit, a patronátusi jog előtt
kénytelen meghajolni s annyi joga sincs, hogya kath. közmoráltóI való eltérés felett ítélhessen, Kossuth válasza a következő volt:
II.
Uraim! Nyereségnek tartom, hogy ez szóba hozatott,
csak azon előadás miatt is, melyet éppen hallottam. Én mindig azt hittem, hogy a kath. vallás szerkezete a szabadsággal
igen jól összefér s erről még inkább meggyőzött az, hogya
mostani szabadsági mozgalom a római egyház fejétől indult
ki. Mind erre, mit a főtisztelendő úr emlitett, kezet nyujtok,
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s boldognak érzetidem. magam, ha tehetek e részben valamit.
Ha azonban az e részbeni rögtön intézkedést nem tartják a
katholikusok
szükségesnek arra, hogy a béke s nyugalom az
országban fenntartassék : jobb szeretném e kérdéseket most
elhalasztani."]
E nyilatkozatokból
kitetszik, hogy Kossuth nem volt
ellensége a kath. egyháznak saM.
K. állítása nem egyezik
Kossuthnak hiteles nyilatkozatával
s az idézet hüségét nem
ellenörizte, ami sajnálatos gondatlanság.
Egyébként
megjegyezzük,
hogy aM.
K. Kossuthról
szóló közleményeire
csupán azért válaszoltunk,
hogy ily
irányzatos cikk, mely az avatatlanokat
könnyen megtévesztheti, tiltakozásnélküli,
egyhangúan
elfogadott igazságképen
ne kerüljön konkoly
módján a köztudatba.
(Máté evang.
13., 24-26. v.).

Bunyan János.
1628-1928.
Szinte észrevétetlenül
surrant el felettünk egy jelentős
háromszázados
évforduló.
A mi korunkat,
főkép korunk
magyar nemzedékét más dolgok érdeklik, mint megemlékezésünk szerény tárgyát. Nem a trianoni keresztre gondolok,
hiszen - fájdalom - egyre bágyadtabb
és erőtlenebb hullámokat ver a magyar lélekben, -- hanem arra a tülekedésre,
mely a fölöttébb
gyér húsosfazekakért
folyik s
amelyben lassanként elnémul az égi zengzet s elsivárul a lélele Akiről szólunk, nem volt hatalmas király, milliók, országok, hadseregek ura; nem volt herceg vagy gróf, nem
miniszter, nem hadvezér, nem parlamenti tag, nem földesúr
vagy gazdag kalmár, nem gyáros, nem tudós, hanem egy
szegény üstfoltozó; földi törvény és emberi önkény játékszere és mégis azt kérdezhetjük,
hova lettek, hol vannak
Bunyan kortársai,
a bíborba öltöző királyok,
a parókás miniszberek, hadvezérek és hercegek? Eltűntek, elmúltak; nevüket alig lehet kibetűzni
a bemohosult sírkövekről.
Csak
az hal meg igazán, akit elfelednek és ők igazán halottak. A
szegény üstfoltozó neve viszont él, nemzedékről nemzedékre
száll, nemcsak Angliában, hanem az egész keresztyén világban, mert megírta a Zarándok útját, a Biblia s az énekeskönyv után a legelterjedtebb angol vallásos könyvet, aminek
hatása alól csak a fásult, kérges szív szabadulhat. de írói őserejét még az is bámulni fogja. Nehéz olvasmány, de csak
addig, míg sajátságos gondolatvilágával
meg nem ismerkedtünk. Azontúl nem bocsátjuk el többé a szerző kezét, reá
') Kossuth beszédei és írásai 1. k. 168-169. 1.
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bízzuk magunkat, hogy vezess-en sziklákon, szakadékok on,
örvényeken át üdvösségünk felé.
A Zarándok útja allegorikus regény, amelynek szűletését Anglia XVII. századi történelme magyarázza meg.
Érezzük rajta a puritanizmus elszánt kűzdelmét a Stuartok
hatalmával, a "Pápa-óriással"; e harcnak Bunyan csak keresztjét, terhét viselte, mert mint dissenter, szemben állott
úgy a katolikus, mint az angol püspöki egyházzal; a győzelmet nem érte meg. Ez maga azonban nem tenné munkáját
remekművé, Az üdvösséget igazán szomjazó és kereső lélek
vergődésének hű rajza ez, az élet kísértéseivel
való viaskodását, reményeit, aggodalmait oly elevenen írja le, hogy
minden hívő szív saját küzdelmére ismert benne. Szerzőjét
alacsonyrendű üstfoltozóból (aki társadalmi rangra alig állt
fölötte az oláhcigánynak) belső elmélyedés, önmaga szigorú
vizsgálata, tanulás, szenvedés, a tizenkét évre nyúló börtöni
élet sectarius prédikátorrá,
bűnbánathirdetővé tette. Ott
kellett maradnia a szekták közt, mert a hivatalos szervezett
egyházak be nem fogadták, ámbár a szektákkal is állandó
harcban állt. Földi mérték szerint a legtisztább emberek közé
tartozott, - szelleme azonban nem fért meg egy kis szekta
szűk korlátai közt. Munkája általános keresztyén szellemű
mű, amely eleinte csak az egyszerűbb néposztályok kedvelt
olvasmánya volt; a művelt kisebbség jó sokára ismerte föl
benne az igaz gyöngyöt. Egyesűlt benne a. tündérrege bája,
gazdag képzelete s a bibliai elbeszélések megragadó naivitása, tiszta levegője. Nyelve, stílusa egyszerü, keresetlen, mint
a korabeli szegény angol munkásé,
aki magyarázó nélkül
tudta érteni, élvezni a Zarándok útját. Ez egyszerű nyelv föl
tud emelkedni a páthosz legmagasabb fokaira, a nélkül,
hogy üres dagállyá válnék, és tud gyermekded lenni mesterkéltség nélkül. Macaulay szerint Angliárrak a XVII. század
második felében két kiváló képzelőtehetségű
elméje volt; az
egyik az Elveszett Paradicsomot, a másik a Zarándokok útját alkotta: Miltoti és Butujan. Ez utóbbi művének értékét és
népszerüségét
bizonyítja, hogy számtalan utánzója akadt; a
felekezetek a maguk külön céljai szerint átdolgozták; még
katolikus átdolgozása is akadt (természetesen a Pápa óriás
nélkül). Azok is rászorultak szellemére, akik valaha legjobban gyűlölték és börtönre vetették. Lefordították több
nyelvre, de sehol sem tett akkora hatást, mint Uj-Angliában,
az északamerikai gyarmatokban. Kiváló festők illusztrálták.
Halála után másfél századra az angol irádalomnak s az
egész keresztyén világnak egyik legolvasottabb írója lett;
Anglia egyik elismert tudósa írta meg s adta ki díszes kűlsőben életrajzát. Sokan kételkedtek még életében, hogy ő írhatta volna ,e remekművet. A kétkedők re rácáfolt újabh
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munkájával,
a Szent Háború-val, mely a Zarándok útjának
méltó társa. Hálásak vagyunk Bunyannak
a sok szép gondolatért, érzésért, amelyet munkájából
merítettünk.
Magyarul több kiadásban
jelent meg; először 1867ben, majd 1906-ban, Szabadi Béla fordításában.
Kiadta a
Keresztyén Könyvesház
is (methodista
vállalat) tetemesen
kurtítva és lényegesen módosítva. Mi a Szabadi-féle szép fordítást ajánljuk
olvasóinknak,
melyet a Londoni Traktátus
Társaság
új szép kiadásban bocsát közre s mely a LutherTársaság könyvkereskedésében
is megszerezhető.
(X Y. Z.)

Irodalm.i tájékoztató.
A Luther- Társaság kiadványai,
Az 1928. évben legjelentősebb
megmozdulásunk
kétségtelenül az Ösvény föléledése. Nem illik beszélni magunkról, azonban
annyit megállapíthatunk
a szerénytelenség
vádja nélkül is, hogy általános öröm fogadta, mert hiszen
egyházunk
megcsonkított
állapota mellett őszintéri és bátran vallást tesz a reformációnak
lutheri iránya és a magyar
evang. egyház élet joga mellett. Nem sülyedűnk
a hatóságilag
engedélyezett
protestantizmus
színvonalára,
hanem
igyekszünk
megőrizni a régi pásztortűz tiszta lángját.. amit
apáink gyujtottak. Merünk gályarabokról,
protestáciőról
beszélni, bál' viszont elismerjűk minden vallási irány jogosultságát; tiszteljük is, míg: saját alapeszméjét
meg nem tagadja
és hazugsággá
nem válik. A történelmi
értékelés törvényét
valljuk, az átértékeléssei
űzött galád játék nélkül, amelynek
egyes ú. n. protestánsok
is jól alkalmazott
opportunizmusból segédmunkásaivá
szegődnek.
Másik jelentős kiadványunk
Böhm Károly nagy munkájának
az Ember és világának ötödik része, Az erkölcsi
érték tana. (etika), amelyet a nagy bölcselő egyik megértő
tanítványa,
dr. Bartók György, a Ferenc József tud. egyetem tanára, Bőhm Károly tanszéki utódja, ritka
gonddal
rendezett sajtó alá. E termékeny léleknek e hatalmas
szűlöttjét tulajdonképen
a Magyar Tud. Akadémiának
vagy a
Filozófiai Társaságnak
kellett volna kiadnia,
de pénzügyi
nehézségek útját állták. A Luther-Társaság
nagy áldozatot
ho-zott kiadásával,
csak hogy elkerűljűk
azt a szégyent,
hogy a legnagyobb magyar bölcselő műve kéziratban,
fiókban marad,s
az, aki egyetemének,
egyházának
büszkesége
volt, mintegy sírboltba zárva rejtőzzék;
a forrásból,
mely
életet adott, ne meríthessen
senki, - Az Ösvény következö
füzétében egyik elismert fílozófusunk fogja méltatni, itt egy-
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szerűen hírt adunk megjelenéséről.
Ára a szép kiállítás Ú kötetnek (Békéscsaba,
Kőrösvidék),
10 pengő. Megrendelhető
a könyvkereskedés
útján.
A Luilier-kömjotár
és Múzeum füzetei című vállalatból eddig megjelentek
a következő számok:
1. Luther a wormsi gyűlésen.
Írta Kovács
Sándor.
1921. Ára GO fillér.

2. Optimizmus
és pesszimizmus az evangyéliom világíLásában. Írta dr. Prőhle Károly. 1922. Ára 50 fillér.
3. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő székfoglaló beszéde. 1923. Ára 60 fillér.
4. Magyar költők hiiuiláqa. Írta dr. Tolnai Vilmos.
1928. Ára 60 fillér.
. 5. Cordatus Koutúd budai pap, Luther
jó barátja.
Írta Payr Sándor. 1928. Ára 1 pengő 50 fillér.
6. Mit akarnak a magyar protestánsok? írta D. Raf'fay Sándor. 1928. Ára 30 fillér.
.
A sorozat szerkesztője
Kovács Sándor, a Társaság főtitkára.
Sajnálatos,
hogy az Élet és Vallás című kiadvány sorozatot nem remélt akadály miatt egyelőre kénytelenek
vagyunk szünetelletni.
A tankönyvek
közül kilencedik
kiadásban
jelent meg
Bereczkij
Sándor Bibliai történetek című nagyon bevált és
elterjedt tankönyve,
mely diadalmasan
állja az idők ostromát. Az új kiadás a szent föld térképeivel
jelent meg, mely
a használhatóságot
nagyon megkönnyíti.
Végül meg ken ernlékeznünk
arról is, hogy a LutherTársaság
kiadásában
jelenik meg Raffay Sándor új testámentum fordítása.
Megjelenése
1929. nyarára
vagy őszére
várható.
Társaságunk
munkaprogrammját
egyébként
a balassagyarmati
közgyűlés elé terjesztett titkári jelentés ismerteti, amely a sajtó alá készített Évkönyvben
jelenik meg.

I

..

Új könyvek. Helyszűke miatt e füzetből ki kellett maradnia sok értékes könyv ismertetésének.
Csak röviden említjük, hogyúj kiadás készül Kapi Béla püspök, Társaságunk
elnöke Békesség című új sértékes imádságos könyvéböl,
hogy
kiváló tudósunknak,
dr. Bruckner
Győzőnek megjelent szép
akadémiai székfoglalója s két más jogos feltűnést keltő tanulmánya, s Szeberényi Lajos Luther vagy Loyola nevű, sok tanulságot rejtő könyve szintén új bővitett kiadásban
jelenik
meg. Amivel az Ösvény ezen füzete ,adós marad, azt a következő szám pótolni fogja.

•
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Az életből.
Levelek, kérdések, indítványok.
Egyházi sajtónkról.
Válasz Sass János indítványára.
Egyházi sajtónkról Sass Jánosnak az Ösvény folyó évi 1-2. SZ;lközölt levelét s az abban felvetett eszmét minden tekintetben
helyeslem. Határozottan tudom, hogy egyházunk tagjai közül igen soknak forró óhaja az, hogy a művelt közönség egy belső tartalmában ,IS
külsö
megjelenési formájában
választékos, igazi evangélikus szellemíí
hetilapot kapjon. A lap tartaimát illetöleg szerintem a fősúlyt egyházunk társadalmi, kormányzati és védelmi kérdéseire kellene fektetni.
Legyen a lap hitvédő szerve a magyar evangélikus egyháznak: sohase
támadjon, de tartsa felszínen a bennünket s rajtunk keresztül Krisztus
egyházát ért sertéseket és támadásokat s azok ellen választékos modorban, de félre nem magyarázható szóval nyujtson védelmet. Világosítsa
Iel evangélikus egyházunk gyengébb tagjait hitünk igazságairól és adjon
nekik segítséget arra, hogy ezeket az igazságokat ők is megvédhessék.
Hozzon evangélikus szellemtől áthatott
és a tiszta erkölcs talajából
sarjadt szépirodalmi munkákat.
Hiszem, hogy megelőző f'elhívás
után szép számú előfizető fog
jelentkezni egy ilyen tárgyú lapra s ha a közönség látja, hogya
lap
megfelel hivatásának, az előfizetök táhora 'csak növekedni fog.
Természetesen leghelyesebb lenne, ha a lapot a Luther-Társaság,
az egyetemes egyház irodalmi szerve adná ki. Ez magában véve is garancia volna arra, hogy alap iránya megfelelne az egyetemes evangélikus egyház érdekeinek.
Szerkesztését pedig a Társaság kiváló
főtitkárának
kellene vállalni, aki egyházának végtelen szeretetéué l, buzgó szolgálatánál, szerkesztöi és Írói multjánál fogva erre a legalkalmasabb lenne, s aki munkatársait egyházunk lelkészi és világi tagjainak sorából bizonyára úgy
tudná megválasztaní.
hogy a lap színvonala is méltó lenne LutherTársaságunk szelleméhez.
Csak ne késsűnk
vele, az idő megérett rá!
Dr. Kring Jenő.
mában

•

A szerkesztő megjegyzése. Az egyházi sajtóról szóló felszólalásokat Kring Jenő dr. tisztelt barátunk nyilatkozatával
megkezdtük. dc
egyúttal be is rekesztjük. Sass Jámos cikke óta négy új lap indult meg,
- tehát, amit hirdetett, nem talált visszhangra. A mag' kősziklára
esett
és elszárada. Nem foly tat juk, mert még új lapok keletkezuének. A járvány még nem ért véget; várnunk kell, míg kitombolja magát. A sok
lapindítás a felelősség érzésének hiányára vall, mert néha bajos a
programm mögött fölfedezni az igazi közcélt. Ami a Luther-Társaságot
illeti, már a megelőző füzetben elmondottuk véleményünket. A gondoInt szép és helytálló, a tartalma, - azonban nagy akadályok miatt ez
idő szerint nem valósulhatna meg. A főtitkár sem vállalkozhatik a szerkesztésre. Véleménye csatlakozik azokéhoz, akik az erők tömörítését
sürgetik. Oly kevesen-vagyunk, hogy az atomizálódás halálos bűn egyházunk ellen. Mennél több a lap, annál inkább halványul az egyetemes
gondolat s annál inkább érvényesülhetnek helyi és vidéki törekvések .
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