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ÉRTESÍTÉS
Az "ÖSVÉNY" e négyes füzetének tartalomjegyzéke

a füzet végén található.

Az "ÖSVÉNye-be szánt kéziratok D. KovácsSándor
szerkesztőhöz (Budapest, VI/I., Ollői-út 24) küldendők.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Az "ÖSVÉNY" kiadóhivatala a Luther- Társaság
könyvkereskedése (Budapest, VIli., Oltói-út 24), mely az
elmaradt vagy postán elkallódott számokat pótolja, még-
pedig a megjelenést követő hónap végéig díjtalanul, azon
túl az illető szám árának megtérítése mellett.

A cikkek, kbzlemények és képek az "ÖSVÉNY· és
a szerzők tulajdona lévén, azoknak engedély nélküli fel-
használása ellen tiltakozunk.

A Luther- Társaság elnöksége ez úton közli a tagok-
kal, hogy a tagdijkimutatásokat a titkári hivatal szét-
küldötte. E kimulatás az 1929. év végéig esedékes tag-
díjakat foglalja magában. Az 193CJ.évre szóló kimuta-
tásokat 1930. év őszén küldjük szét. Kérjük tagtársainkat
tagdíjhátralékuk szives kiegyenlítésére, hogy az Ösvény
és egyéb kiadványaink megjelenését anyagi nehézségek
ne gátolják. Azon tagokkal szemben, kik a felhívás da-
cára sem fizetnek, a társaság ügyésze jog eljárni.

Kérjük tagtársainkat, hoJlY4 elm- és lakásvál-
tozást a titkári hivatallal (dr. Kovács Sándor, Buda·
pest, VilI., Üllói.út 24) közölni szlveskedjenek.
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A protestácic befejező sorai s a fejedelmek aláírásai.
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Régi kincsek.

I.

Hálaadás.

Mindenható bizony örök Isten, mi Urunk Jézus
Krisztusnak szent Atyja, a te egyetlen egy fiaddal és
Szent Lelkeddel egyetembe, mennynek és földnek,
angyaloknak, embereknek és minden áldozatoknak
teremtője, bölcs, jó, igaztévő, igazmondó, tiszta, ir-
galmas és szabadon cselekedő Isten. Teljes szívem-
ből hálát adok tenéked, hogy a te nagy kegyelmes-
ségedből te magadat az. emberi nemzetnek meg-
jelentötted és a te egyetlen egy fiadat, a mi Urunk
Jézus Krisztust, mi nékünk közbenjáróul és üdvö-
zítőűl adtad, hogy ő általa örök életet nyernénk.
Annak fölötte pedig minket az evangyéliomnak tu-
dományával is megajándékoztál, ki által te magad-
nak örökké való szentegyházat szerzesz, melyet a te
szent lelkeddel örök életre szentelsz. Engemet is,
szegény nyavalyás bűnöst a te megmondhatatlan
nagy kegyelmedre hívtál, irgalmasságodból bűnei-
met megbocsátod a te szerelmes fiadért és szívemet
szent Lelked által a hitben te magadhoz hajtod,
életet, egészséget és minden testi jókat adsz, a mi
életemnek táplálására szükség; az én dolgaimban
idvességesképen igazgatsz, tiszta tudománynyal
építesz, az én nyavalyás magzatimat, családo-
mat és házamot megtartod és oltalmazod. Mind-
ezekért és a te egyéb számtalan sok jótétemé-
riyidért, kiket én szegény bűnös fiad még csak
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meg sem gondolhatok, tenéked teljes szívemből
hálát adok és az én szívemnek mélységes nagy
fohászkodásából kérlek, hogy emlékezzél meg
a te irgalmasságodról a te szent fiadért és ne
vess el engemet örökké előled, mint Istent káromló
ellenségedet, hanem adjad, hogy mindörökké veled
lehessek, te előtted, a te szentidnek társaságában
örülhessek, holott tégedet örökkön örökké dicsér-
hesselek és magasztalhassalak. Ámen.

Huszár Gál 1574-iki énekeskönyvéből.

II.

Az Isten kegyelmében való ditsekedés és
Hálá·adó Könyörgés.

Mennyei Felséges Szent Ur Isten! melly gaz-
dag légy Te irgalmassággal, kegyelmességgel, a nyo-
morult bűnös emberhez; azzal az egész földnek
kereksége tellyes: mert igen Irgalmas és Kegyelmes
Atyjok vagy a' Te hozzád folyamodóknak. Ha a Te
Irgalmasságodnak és Kegyelmességednek nagyságát
és sokságát mindenek tagadnák-is; mindazonáltal
én arról Szívemnek nagy alázatosságával, de egy-
szersmind nagy örömével-is vallást tészek. Mert én
vagyok a' Te megbetsülhetetlen és eléggé meg-nem
hálálható Irgalmasságodnak és Kegyelmességednek
eleven Példája: inivel-hogy sok rut és utálatos bü-
neimet nem tsak el-engedted; hanem az én Jézu-
somnak keserves kinnyának és tökéletes Elégtéte-
lének Méltóságáért Szent Lelked által szüntelen
vigasztalsz és naponként arra méltóztatsz, hogy
noha most is Felségedet igen sokszor megbántom;
még-is az én gyarlóságimért el-nem vetsz; hanem
megengeded azt-is, hogy én Hit által már magamat
ne az én vesztett természetemben szemlélhessern;
hanem az én Szent makula nélkül való Elégtévőm-
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ben, ki egyszeri tökéletes áldozatjával eleget tett én
érettem, és mostan is szüntelenül a' Te Jobbod felől
lévén mutogatja tökéletes Elég-tételét: mellynek
Méltóságáért bizonnyal tudom, hogy Te általad
őriztetem és meg-tartatom az Idevességre.

Oh drága Irgalmasság és Kegyelmesség! ,a
mellyet-is én velem minden büntetésre méltó, de
ellenben Irgalmasságodnak leg-kisebb mor'salék-
jára-is méltatlan bünössel tselekedtél. Mert énné-
kem nem földi Kanahánt mint Mó'sesnek, hanem
amaz Mennyei Kanahant a' véghetetlen Ditsőség-
nek gyönyörüséget mutattad-meg, fel-vivén enge-
met amaz igaz Kősziklára az Ur Jézus Kristusra,
Ha azért Mó'ses annyira örült tsak látásán is, noha
ö annak birására által nem mehetett, hát te én Lel-
kem, hogy ne örvendeznél, tudván minden bizony-
nyal azt, hogy nem sokára általlépel annak a Meny-
nyei örökségnek birására.

Oh nagy Erejű, nagy Hatalmu Szent Isten! ki
engemet port, hamvat, erre a' drága Jóra méltóztat-
tál; méltóztass ezen Isteni Eröddel arra-is, hogy
egészen néked szenteltetett Életet élhessek. Rontsd-
meg jobban-is, és ugyan egészszen törőld-ki én belö-
lern az ó embernek tselekedeteit. Vedd-l én rólam
a' sok erőtelenségeket, a' mellyekkel szüntelen
küszködöm, mert vagyon akaratom a' Te ke-
gyelmed által a' jóra, de nem azt tselekszem, a' mit
én akarok; minek-okáért felette sokszor Szent Fel-
ségedet megbántom szólásommal, gondolatommal,
tselekedetimmel. Melly keservesen esik pedig az
énnékem, hogy én Tégedet Jó Istenemet meg-bán-
talak' Te Sziveknek vi'sgálója tudod: mert bizony
szeret Tégedet az én Lelkem, és tellyes Szivemből
kivánom életemmel-is egészszen kimutatni, hogy
én már Tiéd vagyok.

Adjad én Istenem, és én erős Kőszálam, hogy
ne vétsek ellened, a' ki mind ennyi elő számlált meg-
betsülhetetlen Jó-voltodnak reám árasztásával-is
meg-nem elégedtél, hanem a' Te Atyai szerelmed-
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nek bővebben való meg-mutatására, ez nyavalyás
testi Életemre gondot viseltél, áldásidat tőlem meg-
nem vontad, sőt sokak felett kiszólgáltattad nem
tsak a' meg-elégedésig; hanem még azon Ielyül-is,
hogya Kristus' képét viselő szegényekkel jól tehes-
sek, arra-is alkalmatossá tettél, a' Te áldásid által.
Sok terhes és igen sullyos Nyavalyáimból könnyeb-
bülést és meg-ujjulást engedtél. Ellenségimnek ki-
vánságokra, hogy én velem akarat jok szerint bán-
hassanak például ki-nem tettél, sőt tsudálatosan
óltalmaztál. Egész reménséget is nyujtottál, hogy ez
után-is velem lészesz, és perlesz az én perlőimmel,
hartzolsz az én velem hartzolókkal, Bizony nintsen
nem-is találhatok elegendő szót az én szájamba a'
Te Jó-vóltodnak elö-számlálására, annál-is inkább
meghálálására: de tudom hogy mind ezen Jók-is
az én Jesusomnak tökéletes Elégtételéért szállottak
én reám; azért a drága Árrért tselekedjed ezen Irgal-
masságodat továb-is én velem; áldássidat ne vedd-
el én tőlem, hogy azok által segéltessem-fel a' Te
nagy Nevednek Ditsőitésére. Az én ellenségirnnek
gonosz indulatjoktól-is szabadits-meg engem, a Te
kezedben vagyon az ölelkek s minden indulat jok,
ne ereszszed azért el őket az én kesergetésemre.

Mind ennyi számlálhatatlan Jó-voltodnak meg-
gondolása arra bátorít engemet, hogy továbra-is
minden meg-szünés nélkül zörgessek szükségemnek
idején a Te kegyelmednek Ajtaján: bizony meg-sem
szünöm, sőt szüntelen zörgetek mind addig miglen
az én Lelkemet meg-örvendeztető válaszszal botsá-
tasz-el engemet. Mert tsak a' Te Kegyelmed vitte
ezt én bennem véghez, hogy én e' világnak szerel-
mét meg-vetvén, ganéjnak állitsak mindeneket Te
éretted. A' földi sziv helyet Te adtál Mennyei Szivet
énnékem, hogy én minden örömemet, és tellyes vi-
gasztalásomat tsak egyedül a' Te Ditsőséged' terjedé-
sében találhassam-fel. Mert minden örömem az én-
nékem e' világban, hogy én Te tőled a' Te Válasz-
tott Seregeid közzé plántáltattam. De óh melly keser-
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ves az énnékem, hogy én a' Te Házadnak ellensé-
geit, Ditsőségednek sértegetőit nagy sereggel mint-
egy Zászlós Tábort előttem látom, és magam kör-
nyül szemlélem. Oh könyörülő Szent Isten, a Te
nagy Hatalmad' ereje szerént, vedd-el én előlem,
hadd láthassam-meg hamar időn az iránt-is a' Te
szabaditásodat: mert bizony a' Te Házadhoz való
szerelem meg-emészt engemet; és a Te szabaditá-
sodnak látása után szollits-meg engemet; mert
örömmel és kész indulattal le tészem e' Sár-Házat,
hogy Te hozzád én Jó Istenemhez mehessek, és ve-
led örökké lehessek. Az én kívánságimnak Te előt-
ted való ki-terjesztésére a' Te Szent Lelkednek ereje
és inditása által mehettem, és a Te Szent Fiadnak
érdemében-is botsátottam Te hozzád Könyörgése-
met: azért bizonyos Hittel minden kételkedés nél-
kül hiszem, hogy Te engemet meg-halgatsz és ke-
gyelmedben tartasz, Amen.

Árva Bethlen Kata Védelmező Erős Paizs
c. imádságos könyvéből. 1751.1)

Ill.

Imádság a sírbolt elött.

Minden élőknek és holtaknak igaz bírája, nagy
Isten!

Hallgasd meg ez órában a mi könyörgésünket...
Ime ragyogó földi pompával közeledik a te

szolgáid egyikének hamva márványüregéhez. míg
lelke ugyanakkor meztelenül, reszketve, halavá-
nyan áll a csillagok határán és bebocsátást kér az
égbe ...

Mik vagyunk mi, hogy ilyen fénnyel távozunk
a világból? holott a férgek a mi testvéreink s a gö-
röngy a mi anyánk ...

1) Az eredeti helyesírás szerint.
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Egyetlen jótettnek emléke jobban világít mi-
utánunk, mint ezer fáklyának lobogása; s a honfiak
néma áldása jobban ékesíti koporsónkat, mint min-
den címerek és érdemrendek.

Oh én Uram, légy irgalmas azokhoz, akik éle-
tükben az irgalmat nem ismerték soha.

Ne kérdezd az előtted reszkető lélektől fölöt-
tébb szigorúan: "ki voltál? ki kísért idáig? mi hang-
zik onnan alulról utánad?"

Ne engedd a földi párát tovább hatni a föld fel-
hőinél; legyen az átok vagy magasztalás. Te maga-
san állsz mindazok fölött.

Mert ki védné meg, ha nem a te végtelen irgal-
mad a föld hatalmasát, midőn dicsőségéből levet-
kőzve előtted áll és rettentő kérdéseidre felel:

Segítéd-e a nyomorultat?
Nem!
Fölemelted-e az elesettet?
Nem!
Oltalmazója voltál-e az üldözöttnek?
Nem!
Hallgattál-e a kétségbeesők könyörgésére?
Nem!
Tőrültéd-e le a szenvedők könnyeit?
Nem!
Kegyelmeztél-e a meggyőzötteknek?
Nem!
Szeretettel fizettél-e a szeretetért?
Nem! Nem és mindörökké nem!
És ha kérdezed a föld hatalmasától, ki fegy-

vertelenül áll előtted: "mire használtad a hatalmat,
amit kezedbe adtam? Boldogítottad-e a milliókat,
akik rád voltak bízva? építettél-e az utókor szá-
mára, mely tőled várta jövendőjét? igazán szolgál-
tad-e hazádat vagy porban csusztál idegen bál-
vány előtt? éltél-e a te nemzetednek vagy eladtad
annak oltárait, melyen az én nevemnek áldozatai
füstölögtek ?" Mit feleljen akkor? Kihez forduljon
akkor? mely címerével, mely érdemjelévei takar-
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gassa be keblét akkor? Kit híjon segítségül, kit pat-
rónusául? Mely király, mely császár védelmezi meg
őt ottan: ahol sár és hamu minden arany, melyből
korona készül? ...

. . . Oh Uram, gyakorolj irgalmat az igazság
helyett. Ne tekintsd mi volt a halandó ember? de
számitsd be neki azt, hogy homályben élt, nem
látott téged.

Ne vesd mérlegre hibáit és botlásait: számítsd
be neki, hogy ő hitt abban, hogy jót cselekszik, ami-
dőn vétkezik.

Bocsáss meg neki az égben; valamint azok meg-
bocsátanak neki, akik ellen vétkezett itt a földön.

Törüld le munkáinak emlékét, hogy ne legyen,
amiről reá visszaemlékezzenek.

S ha bűnhödnie kell a vétkezőnek, oh Uram!
ha engesztelhetetlen vagy egy bevégzett élet rossz
művei iránt; ha nem bocsátod magad elé súlyos an
terhelt lelkét megtisztítlanul: add, hogy legyen az
ő vezeklése az, hogy lelke, mely most már min-
dent világosan lát és nem tükörből többé, térjen
vissza a földre és szállja meg gyermekeit, hogy
mindaz, ami az apának bűne volt, forduljon meg
és legyen a fiakban erény és dicsőség; add, hogya
haza földe, mely koporsója volt, amíg élt, legyen
ringató bölcsője, midőn halva fekszik benne!

Hallgasd meg Uram, a te szolgádnak imáját.
Amen ... "

Jókai Mór.
(A kőszívű ember fiai. 1. köt.)
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Károli Oáspár szobra előtt.

Fordíts - az Ol' Szent Lelke által
Telis-tele írt lapokon:

És napvilággal, mécsvilággal,
Szent ihletés a homlokon,

Írd, ahogy írva ott találod,
Hozzá ne tégy, se el ne végy -

Egy életed és egy halálod,
Te a lélek tolmácsa légy!

Fordíts - mit istenkéz jegyzett fel
Kőlapra ott, Hóreb hegyén,

Csak írd, nem reszkető kezeddel,
Ne bánd te, hogy a nyelv szegény -

Mit lsten, kiüáblákra írván,
Mozesnek villám közt ada:

Szioekbe lesz az vésve nyilván
Sörökre - a Törvény szava.

Fordíts - Józsue győztes harcát,
Debora büszke énekét,

Sámson fénylő - s Ruth szende arcát,
Jóbot, ki tneqkisérteték, -

A Dávid szárnyaló zsoltárit
És a Próféták jós szavát -

Bizony az Úrnak lelke jár itt
S éoezreken sugárzik át!

Fordíts - az Ézsajás látásit,
Jcrétniást, siralmioal,

Amint a balsors éie ásít,
Rabnép zoko.g, vészkürt rival.

Dánieloroszlánveremben,
Tűzkemencében ijiak,

De bátor szívök meg se rebben -
S bálványok s tronok inganak!
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Fordíts - e lap Ezékielnek
Látásiról beszél neked:

Aszott csontok életre kelnek,
Halld a diadaléneket.

Esdrás vezérli vissza népit,
Kit rabseiion hoztak liazúl,

Nehémiás templomot épít
S Zakariás szól: jő az 01'1

Fordits - de most sarudat oldd le,
Az Úrnak irod életét!

Ember, mint ő, valaha szólt-e?
Bántják - ő senkinek se vét!

Édes szava sziveket hódít,
S bár nincs [ejét hol hajtsa le:

Kenyeret oszt, beteget gyógyít,
Holtakat támaszt ereje.

Mit irva hagytanak felőle,
Mil népe várt epedve rég:

Hogy lőn az igéret betöltve,
Amint fenn elvégezteték:

A kegyelem örök tanácsát -
Szeretetét, a végtelent -

Hogy lett egész világnak váltság:
Meghalt, föltámadt, mennybe ment.

Fordíts ~ a Péter láng-szózatját,
János hő ajkin az igét,

S mik a "etőket által hatják:
A Pál tnunkáiát és hitét.

Fordíts - megírva, hogy találod,
Hozzá ne tégy, sem el ne hagyj:

Egy életed és egy halálod.
Te a Lélek tolmácsa vagyi

Tolmácsa vagy - s maradsz tninékiink
Örökre - Árpád népinek;
Nyelvünk dísze, főbüszkeségünkl
Voih' tudjuk úgy becsülni meg
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Munkúd, amint megérdemelte:
Hogy megtartván a tudományt,

Járjon e könyvben Isten lelke
Előttünk tűzoszlop gyanánt!

(1890) . t Szász Károly.')

') E szép költeménnyel két századfordulót ünnep-
lünk. Négyszáz álló esztendeje, hogy az első teljes Biblia
magyar fordítója, Károlyi Gáspár megszületett. Bibliája
1590-ben Vizsolyban jelent meg, ecsedi Báthory István
országbírája birtokán. A kiadás pártfogói, elsősorban Rá-
kóczy Zsigmond, a későbbi erdélyi fejedelem, Homonnai
Drugeth István és Mágócsy Gáspár, főúri rendbeli embe-
rek. A könyvnyomtató mesterember Mantskovit Bálint
volt, aki galgóci sajtómühelyét költöztette Vizsolyba. A
nyomtatás idején, mint tanuló gyermek, Göncön tartózko-
dott és gyakran látta a munkát Szenczi Molnár Albert. a
Biblia második és harmadik kiadásának sajtó alá rende-
zője. Hány szívnek szolgált életadó forrásul azóta, hány
lelket gyújtott jótevő lángra ez a mi féltett kincsünk, Ká-
roli-Bibliánk l Nem csupán az· evangyéliomi világosságot
terjesztette, hanem őrzője volt a magyar müveltségnek is;
költőink, íróink sorban érezték hatását. Új fordítások tá-
madtak, de Károli Bibliájának uralma mindezideig rendít-
hetetlen maradt. - A költemény 1890-ben született, ami-
dőn a hazai protestáns egyházak szép ünnep keretében
felavatták Károli Gáspár emlékszobrát Göncön. Szerzője
Szász Károly ref. püspök, a magyar protestantizmus büsz-
kesége, a magyar közműveltség fáradhatatlan munkása,
a jeles költő, esztétikus és nagy műfordító, a világiroda-
lom nagy szellemeinek hivatott tolmácsa. Amíg az Ösvény
mindkettőről közölhet illetékes kézből hozzájuk méltó ta-
nulmányt, e költemény közlésével nyilvánítja hódolatát a
hihliafordító és a költő iránt. Szerk.
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Bethlen Gábor.
1629-1929.

Pekár Gyula elnök ünnepi beszéde a Luther-Társaság Bethlen
Gábor-ünnepén, Budapesten 1930 febr. 7.

Miként a költő zengte egy másik század másik nagy-
járól, most háromszáz éve is egy szó nyilallott a hazán ke-
resztül, egy röpke szóban annyi mérhetetlen fájdalom ...
Most háromszáz éve, bús november közepén, egy egész
Európát bevilágító, egész Európát vezető és ámulatba ejtő
magyar lángelme életfáklyája lobbant ki s elefordított
fáklya füstje palotától kunyhóig, Pozsony tól, Kassától a
székely hágókig sok ezer futamatnyi gyászfátyolként te-
rült rá az ínséges magyar lelkekre. Egy egész ország sira-
tott egy embert, ki egymaga a nemzet volt akkor s ki után
egy egész nemzet maradt elhagyatott árván. A koronát
visszautasító Rex Gabriel halt meg, a dicső Princeps Tran-
sylvaniae, a XVII. század legnagyobb magyarja, az a dia-
dalmas, hős Bethlen Gábor, ki Erdélyt országgá tette s
Magyarországgal együtt nemcsak Európa egyik döntő ha-
talmasságává emelte, hanem kettejük et, a magyarságot a
két császár bécsi és stamhuli őrlő malomköve közül a
nemzeti élet számára megmentette. Hajdan azt mondták:
meghalt Mátyás, oda az igazság ... Akkor, 1629 novembe-
rében döbbenve azt suttogták: Meghalt Bethlen, oda a
magyarság! ... S hozzátették! Hej, te szegény magyar nép,
imhol élettelen vagy, mint az Írott kép, feltámadsz-e va-
laha még?.. És most, a trianoni bús időkben, ahogy
hívő szavunkra a hideg bronzba forró lélek költözik s a
szobra mellvértje alatt Bethlen Gábor nagy szíve újra fel-
dobog, most ugyan e szavak ekhói tólulnak kérdő fohásszá
ajkunkra: "Hej, te szegény magyar nép, imhol csonka
vagy, mint a törött kép, csonkaságodból feltámadsz-e még?
És mint ahogy akkor régen az egész ország e nagy jára
nézett, most háromszáz év multán mi úgy ünneplünk, hogy
megint csak Bethlen Gáborra tekintünk: hitet, reményt
benne keresünk, választ aggodalmainkra tőle esdünk:

"Felséges Rex-Princeps, oda keletre nézz, Erdélyed,
a magyarság fellegvára, nincs többé. Akiknek írott oláh
nyelvet nagylelkűen te teremtettél, akiknek nyomtatott
oláh könyvet a kezükbe először te adtál, azoknak bocskora
tiporja a te erdélyi tündérországodat ... De nyugatra pil-
.lants aztán és látod-e, amint a golgotai katonák a Krisztus
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palástját, latrok e hont ronggyá hasították, - fölséges
Rex-Princeps, ha te most kőtalapzatodról páncélos élő en
ide közénk lezörrennél, oh mondd, nagyságos fejedelem,
te mit cselekednél ?"

V áróan nézünk szobrod felé és mintha csak annak
bronz a a régi diadalök ágyújává válnék, úgy érezzük, a
századokon át ágyúdörgésként zeng felénk a fejedelem
szava:

"Kishitűek, e hont annyi ínségből ezer éven át mi,
a nemzet küldött apostolvezérei, annyiszor megmentettük :
Csak ti roskadnálok le korotok parancsoló kötelességének
súlya alatt? Kétkedők, volt már e hon földjén a mai zseb-
rákoknál hatalmasabb bitorló elég s Isten napja, az igaz-
ság napja mindannyiszor újra kisütött ránk! E földön min-
den igazság Istentől való és aki az igazság katonája, az
mindig Isten katonája. Én is az voltam és győztem, mert
hittem, mert csak aki Istenben hisz, az hihet az Istentől
rendelt hazában, csak az győzhet érette és vele! Higyjetek.
mint én hittem és erősek lesztek ... És akkor igazságtok
is erős leszen. Vigyázzatok, Isten nem a hitetlen gyöngét,
csak a méltó erőset menti! - Isten malma lassan, de biz-
tosan őröl, a hamisság polyva szemet je szélnek ered, az
igazság magja itt marad. E szent földről is a sok szemét
polyvája majd tovaszáll s ezer éves régi helyén a magyar
továbbra is megáll. Istené az utolsó szó es ha Isten velünk,
ki ellenünk?"

Zeng a fejedelmi szó s előttünk tíz század távlatában
egyszerre feltűnnek ama fennkölt hős apostolvezérek, kik
egy nemzet életében, örömében és ínségében, időről időre
a gondviseléstől elküldetnek. hogy a nemzetnek nemzet
voltát eszébe juttassák: eszményeit magasra tartsák, erejét
irányítsák, hibáitói megtisztítsák, mentsék és megváltsák.
A nemzet géniusza mindannyiszor bennük vesz testet. -
íme jelenésszerű emberfelettiségben ott látjuk ez apostoli
legnagyobbakat, amint egymás mögött a századok fölé
tornyosodnak: Szent István, Szent László, Könyves Kálmán,
IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi János, Mátyás, Bocskay.
Bethlen Gábor, Zrinyi, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth ...

Bethlen Gábor a centralista abszolutizmus ama XVII.
századának a küszöbén áll, mely a legnagyobb veszedel-
mekkel virrad nemzeti létünkre. A bécsi császár világ-
császár akar lenni s az ő egyetemes nemzetközi céljai, ön-
álló nemzetegyéni életében támadják meg a magyarságot...
Oh, mely szörnyű tragikum, hogy az a bécsi császár sohse
tudta, sohse akarta megérteni a benne lakó magyar királyt!
Köröskörűl török ár tengee az anyaország; Erdély az
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utolsó sziget, a még ép fellegvár, ahonnan menteni lehet,
de Erdély meg a másik császár, a szultán hűbére s Erdély-
ben a magyar, a székely, a szász, az oláh idegenül, csak
egymás mellett, de nem együtt él. Bethlen a tordai ország-
gyűlés alkotta gondolat-, vallás- és nemzetiségi szabadság
jegyében nemcsak állammá, de élő társadalommá kovácsolja
össze Erdélyt. Aztán fegyverbe öltözik ... Ám a ráagyar-
kodó két császár, a német meg a török közűl, melyikkel
szővetkezzék a másik ellen? a török csak a haza földjét
fenyegeti, de a bécsi politika a haza szellemi részét, a
nemzet egyéni életét akarja megsemmisíteni. Mégis a né-
met a veszedelmesebb - ha ö, Bethlen, egészen Bécsnek
adja magát s véle a törököt kiveri, épp a török híján Bécs
biztos és megsemmisítő rabságába hajtja a magyarságót ...
Nem, előbb Bécset kell megtörnie s csak azután fordulhat
a török ellen! Indul Kassának, Pozsonynak s protestáns
pajzsa szabadságot, szabadulást jelent, mert az északi
protestáns népek szövetségét jelenti a császár ellen. Mint
hadvezér megy diadalról diadalra s mint a legnagyobb
európai magyar diplomata Mátyás óta mesterien játssza a
két császár közt azt a jánuszarcú nehéz szerepet, mely az
egyedüli mód a magyarságot megmenteni. Senki se tudja
a Bethlen gondolatát ... Csak utólag sejtjük, hogya Má-
tyás király terve lelkesítette: Ausztria félretolásával, mint
magyar választófejedelem akart belépni a Szent Biroda-
lomba, hogy annak segélyével a török ellen forduljon. íme
már a magyar királyaLondontól Stambulig egész Európát
mozgósítja a császár ellen, - már épp a lengyel korona
után nyúl, midőn a halál megállítja. De célját elérte. A
magyar függetlenség tudatát nemzetében századokra fel-
ébresztette és ezzel hazáját megmentette. Bethlen Gábor
nélkül a magyarság most háromszáz éve tán örökre eltűnt
volna a térképről s a históriából ...

Fölséges Rex-Princeps, te dicső mentő nagyunk, e
csonka honból. a trianoni De Profundisból mi bús ünnep-
lők ma hozzád tekintünk fel! Idézett szellemed ne hagyjon
el, az a Bethlen-szellem maradjon velünk, hogy e hont
még egyszer megmenthesse. Te taníts meg arra, hogy higy-
jünk, mint te hittél és mint te, erősek legyünk, - akkor
majd a mi magyar igazságunk is erős leszen. Oly erős,
hogy egy napon majd bronzszebrod megmozdul s mint
egykor élő magad arra, Kassa, Pozsony, Kolozsvár felé
diadalra indul. A sok polyva előle szélnek száll, seljön
a nap s a magyar ezeréves földjén újra helyén áll. T~
mondád: Istené az utolsó szó... s ha Isten velünk, ki
ellenünk.
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A speyeri gyűlés történelmi
jelentősége. +)

A nagy történelmi események és a medrök gyanánt
szolgáló korszakok nem a véletlen méhéből születnek, hanem
századok és nemzedékrendek során át érnek a lelkek mélyén
rejtőző vágyakból jelentős történelmi erőkké s az emberi-
ség életének tényezőivé. Az évszámok csak szerény mutatói,
a látható összeütközések csupán bágyatag másai annak az
élet-halálharcnak, amelyet az emberöltők, sőt minden
egyes személyiség belső világában a sírjuk felé hanyatló és
a szemhatár szélén hatalmas ívben fölfelé emelkedő élet-
ideálok vívnak egymással. Minden kis talpaalja földet, min-
den egyes szívet külön kell meghódítani, inert a sorvadó
eszmény éppoly elszántsággal és erőfeszítéssel küzd mara-
dék éltéért, mint az ingoványba szorult csatárcsapat a rá-
bízott zászlóért. Mennél szebb és dicsőbb volt mult ja, men-
nél nagyobb sugarú hatása, annál jelentősebb esemény le-
tűnése. Nyoma megmarad, mint az örvény gyűrű az elsüly-
lyedt gálya hullámsírja fölött. Az új életeszmény viszont
csak akkor hódíthat és diadalmaskodhatik, ha a lelkek
egyetemes szomjúságából támad s a nép milliókat rég só-
várgott fénye tisztaságával és erejével hódoltatj a meg.

A reformáció korát a keresztyén lélek egyetemes szük-
ségérzete szülte. A középkori keresztyénség a XVI. század
első tizedéig kimerítette teljes életerejét, napfényre hozta
minden szellemi kincsét, de új eszmetermést nem ígért többé
s a meddő, szikkadt ugar képét mutatta. Az volt a kérdé-
sek kérdése, vajjon a pogány klasszicizmus új életre kelé-
sétől vagy a Biblia lelkének feItámadásától fog-e megújulni ?
A klasszikus renaissance vagy a keresztyén renaissance,
ahogy Taine a reformációt találóan elnevezte, válik-e a
világ megújhodásának alap jává? A keresztyénség életfájá -

1) ünnepi előadás a hazai protestáns egyházak országos ernlék-
ünnepén, a budapesti újvárosháza közgyíílési termében, 1929 április
hó 21-én.
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nak szüksége volt új oltóágra, nedvkeresztezésre, hogy hi-
vatását tovább szolgálhassa. Az ókori pogány jellemű mű-
veltség újjászületése a szép kultuszával erre nem volt ké-
pes; fölékesítette, de újjá nem teremtette. Az elernyedt régi
hit helyébe új hitet nem adott. Ez az új hit oly nép kebléből
sarjadt ki, mely elevenen érezte az erkölcsi személyes fele-
lösséget s amelyre a megváltás nem pusztán a művészi szép-
ség fölérhetetlen magassága, hanem egész valóját lefoglaló
életkérdés: a szolgaság és halál, vagy a szabadság és élet
útja. Luther lelkében egy egész nemzet, sőt az egész ember-
nyom vívta szabadságharcát, örökölt, de többé nem boldo-
gító felfogások és életnézetek bilincsei ellen.

E válságnak és a vele kapcsolatos törekvéseknek kidom-
borító hátteréűl szolgál a Habsburg sas és Valois liliom nyilt
versenye a világuralomért; két érvényesülést kereső, erőfölös-
legekkel rendelkező nép, a spanyol és francia ellentéte, V.
Károly és 1. Ferenc nagy történelmi mérkőzése. V. Károly
mellett ott áll Amerika újonnan fölfedezett ércereinek Euró-
pába özönlő mesés gazdagsága, Németalföld, Flandria mű-
veltsége, a világkereskedelem irányváltása; 1. Ferenc mel-
lett egy új, egységessé vált nemzet egész lelkesedése, erő-
próbát szomjazó dicsőségvágya, a lovagvilág utolsó fellán-
golása. A harc látható célpontja Itália birtoka, ahol a spa-
nyol hatalom Nápolyban és Siciliában már megfészkelte
magát és hadműveleti alapot teremtett. Evilágtörténelmi
tusába belesodródott a pápaság is, mint Közép-Itáliának
legnagyobb politikai és katonai tényezője. Jelentékenyebb
hatalom volt, semhogy semleges maradhatott volna, viszont
jelentéktelenebb, semhogy csatlakozása a harc eredményét
eldönthette volna. Helyzete valóban tragikus volt. Másfél
évtized alatt két megalázás érte katholikus hatalmak részé-
ről. X. Leó korában a franciák, VII. Kelemen korában a
németekkel egyesült spanyolok kényszerítették súlyos béke-
kötésre. Balsorsát az sem hárította el, hogy megpróbálta az
olasz nemzeti egység vágyát fölébreszteni Itália népében,
nemzetet teremteni a kisebb-nagyobb államok kicsinyes tö-
rekvések hinárjában vergődő, erejét apró huzavonákban
fecsérelő lakosságából. Akarata megtörött az olasz álla-
mocskák és dinasztiák önző féltékenységén és gyanaJkvó

2
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bizalmatlanságán. E versengés mellett, mely tulajdonképen
a hatalmi egyensúly törvényét szolgálta, másodrendű kér-
désnek látszott a török uralom előretörése, amelynek egye-
dül a meggyengült Magyarország állt ellen, magára hagyva,
egyre csüggedtebb lélekkel, egyre foszlóbb energiával. Jel-
lemző e kor törekvéseire s e nemzedék lelkére, hogya csá-
szár vagy francia király ellen lehetett szövetségbe tömö-
ríteni a keresztyén államokat és uralkodókat, de a török
vész ellen nem. A harc egyik elemét alkotja a királyi ab-
solutismus és a sáncait végerőfeszítéssel védő hűbéri rend
kűzdelrne, mely gyakran a nemzeti szabadságharc színei-
vel jelent meg a porondon; az anyagilag megerősödött és
az utolsó félszázadban szellemi központokká vált városok,
a harmadik rend közjogi és társadalmi súlyának emelkedése
az eddig túlnyomóan nemesi világban. A születéssei és név-
vel örökölt kiváltság mellett a munka, a gondolkodó ész,
a szellemi kiválóság követelni kezdi társadalmi elismerését,
az ember, az égből a lélekbe szállt isteni sugár, az erkölcsi
érték jogát. Sőt a fajok lelkisége is jelentkezik már, mint
harci tényező, bár még nem öntudatosan. A keresztyénség
megújhodásán föl lehet ismerni a kettős elágazást a román
és g'ermán fajok belső tagozottsága és lelki szerkezete szerint.

Németországot szakadozottsága, urainak pártossága
másodrendű hatalommá süllyesztette. Koronája inkább dísz,
mint erőforrás. Rendjei, fejedelmei gyakran idegen érdekek
eszközei, saját nemzetük javának szemérmetlen árulói. A
császárválasztás elképzelhetetlen arányú lélekvásár. Albert
mainzi választófejedelem hat ízben adta el szavazatát hol
I. Ferencnek, hol V. Károlynak, mindig drágábban. A töb-
biek erkölcsi színvonala sem magasabb, talán az egyetlen
Bölcs Frigyes szász választófejedelmet kivéve, akinek kű-
szöbén megtört kora romlásának árja s akinek őszinte ke-
gyessége köztisztelet tárgya és élő példaképül szolgált. A
császár tekintély volt, de nem hatalom. Csak időnként, ak-
kor érvényesíthette teljes erejét, ha az európai harctéren
pihentek a fegyverek és szenvedélyek. Ily pillanatokban
ráért gondolni a keresztyénség egységére, 'a török háborúra,
a vallási reformokra, amelyek irányítására a Nagy Kon-
stantin óta élő hagyomány alapján jogot formált, Az egy-
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mást követő birodalmi gyűlések jelzik a reformáció előre-
haladásának különbözö fokozatait, még pedig az európai
harctér sikerei és kudarcai szerint. Worms (1521), ahol
Verbőczy is jelen volt, mint a magyar királyság követe,
Károlyt hatalma és tekintélye teljességében mutatja. A pá-
pával szövetségben és szilárd egyetértésben mondatja ki
Lutherre a birodalmi átkot, hogy a keresztyénséget a val-
lási tévelygéstől megtisztítsa. Nürnbergben 1522-ben és 1524-
ben már a rendek ellenzik a wormsi edictum végrehajtását,
100 vallási sérelmet és reformkövetelést sorolnak fel, német
városban szabad közzsinatot követelnek a reformok elinté-
zésére. Az 1526. évi első speyeri gyűlés idején, a mohácsi
vészt megelőző hónapokban a császár európai helyzete na-
gyon nehéz volt; a reformáció hívei felbátorodva sürgették
a sérelmek orvoslását. így jött létre a pártok megegyezése
alapján az első speyeri határozat, mely szerint "a jövő köz-
zsinatig mindenki úgy éljen, kormányozzon és intézkedjék
a vallásra és wormsi edictumra vonatkozó ügyekben, hogy
Isten és a császár előtt elvállalhassa a felelősséget". E hatá-
rozat az állami elismerés első fecskéje, de igazi jelentősége
az Isten előtt való felelősség hangsúlyozásában van, mely
mintha visszhangja volna Luther hatalmas wormsi szóza-
tának. Az Isten ítéletére, egy láthatatlan, de érezhető, min-
den földi hatalmasság felett álló szellemi és erkölcsi hatalom
számonkérésére való hivatkozás minden nagy korszak tö-
rekvéseinek igazi rúgója, jellemző életszíne, ami nélkül küz-
delme silány taktikai játékká aljasodnék.

1529-re megváltozott a nemzetközi helyzet. V. Károly
erőt vett ellenségein; landsknechtjei elfoglalták és kifosz-
tották az örök várost, az angyalvárba zárták a pápát s meg-
hódolásra kényszerítették. Öccse, Ferdinánd, a magyar ko-
rona révén tekintélyben s hatalomban növekedett; a Habs-
burgház birtokállománya jelentékeny területtel gyarapo-
dott. A császár önmagát tekintette a keresztyén világ fe-
jének, a vallási reformok egyedül jogos irányítójának; Sze:
mében Luther és hívei lázadók, 'akikkel szemben jogosult
a világi hatalom minden fegyvere. E hangulatváltozásmeg-
érzett a második speyeri gyűlésen, mely 1529 március 15-én
nyílt meg. Az idegek feszültsége az egész birodalomban szinte
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kitörésig fokozódott s a gyűlés hű tükre volt anémetség.
érzelemhullámzásának. A rendek két pártra szakadtak s az
előbb tiszteletben tartott társadalmi kötelékeket is eltépték,
az illendőség elemi formáit is megtagadták az evangéliku-
sokkal szemben. Igehirdetésökre egyetlen templom ajtaja
sem nyílt meg; istentiszteletök az egyik fejedelmi szállás
udvarára szorult. A többség hitszónoka, Faber nyiltan hir-
dette templomi szószéken, hogy szívének drágább az egyház
az evangyéliomnál. E komor, vész- és vér-, halál- és kísértet-
rejtő idők Jellemző költői terméke Luther halhatatlan zsol-
tára, az Erős várunk (46. zsoltár), mely rendíthetetlen hité-
vel, bízó bátorságával a protestáns világnak legszebb himnu-
szává s talán legegyetemesebb hitvalIásává lett.

Az evangyéliom hívei lelki megrendülés nélkül, de ag-
godalommal néztek a jövőbe. Nyugtalanította őket az evan-
gyéliom sorsa. Nem temeti-e el újra, mint már annyiszor,
az emberi önzés, a hatalmi éhség földomlása ? Folytathat-
ják-e tovább a szervező munkát, ami a szász választó-
fejedelemségben oly szép remények közt megindult? Mi lesz
könyveikkel, iskoláikkal, a világosság és léleknemesítés ez
istenáldotta műhelyeivel? A birodalmi gyűlés valIásügyi bi-
zottsága szigorú bűntetés terhe alatt követelte a wormsi
edictum végrehajtását, minden vallási újítás meggátlását, a
mise és a püspöki joghatóság feltétlen tiszteletét. Eltiltotta
a vitairatok nyomtatását és olvasását. Az ellenszegűlőkre
az örök kegyvesztést és száműzést szánta büntetésül. A re-
formáció hívei e rideg, merőben hatalmi célt szolgáló javas-
latot nem fogadhatták el a nélkül, hogy multjukat, vallási
meggyőződésüket ne kárhoztassák, a jövendőről, ivadékaik
szellemi örökségéről le ne mondjanak. És szabad-e lemon-
daniok a legfenségesebb tálentomr61, amit Isten világüdvö-
zítő kegyelme hűségűkre bízott? Joggal hivatkoztak arra,
hogy az l526-iki határozat egyhangú és szerződés
jellegű határozat volt, mely mind a két fél lelki-
Ismeréti szabadságát biztosította. Ezt az új alkalmi több-
ség egyoldalú határozattal nem semmisítheti meg. A több-
ség e javasletot mégis határozattá emelte április 19-én,
nem az okgyőzés, hanem kizárólag a nyers erő jogán.
A határozatra a reformáció hívei protestációval feleltek.
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Épp e napokban, április 19-én és 20-án 400 éve, hogy
e nagyjelentőségű iratot a császár helyettesének, Fer-
dinánd királynak átadták s e réven a protestáns nevet ma-
guk és utódaik számára kivívták. Századokon, háborúkon,
kísértések és szenvedések özönén át tartó, mártirvérrel meg-
pecsételt hűség e nevet, mely eredetileg gúnynév volt, dísz-
névvé, a világtörténelem egyik alkotó elemévé és bűszke-
ségévé avatta. A protestációt Vogler, brandenburgi kancellár
szerkesztette s 5 fejedelem (János, szász választó, Hesseni
Fülöp, Brandenburgi György őrgróf, az anhalti és lüneburgi
herceg), továbbá 14 birodalmi város követe írta alá, köztűk
Strassburg, Nűrnberg, Ulm és a Husz János vértanuhalálá-
ról híres Constanz! 1) A birodalmi gyűlés tagjainak számá-
hoz képest csekély szám, de épp ezért van állásfoglalásuk-
nak nagy erkölcsi súlya. Rúgója nem önző pártérdek, kis-
szerű akaratoskodás, hanem a kor lelkének legmélyéről
felbuzgó szabadságszeretet, a lelki kincsek keresése, amidőn
a nagy többség még romlandó javakat, haldokló kiváltsá-
gokat bálványoz. Nem puszta tiltakozás ez, hanem ragasz-
kodás Isten igéjéhez, aminek idvezítő hatalmát megismerték,
s amitől egyetlen árva lelket sem szabad megfosztani. Hi-
vatkeznak a lelkiismeretre, az Isten előtt való felelősségre,
mely nagyobb a császár előtt való felelősségnél. Iratukban
nincsen semmi lázadó hang, ellenkezőleg tekintély tisztelet,
a világi hatalom hivatásának elismerése, de csak addig a
határig, amíg Istennek törvényét, akaratát nem érinti, mert
az ő törvénye minden felett való. Isten tiszta igéjét meg nem
tagadhatják. "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré
és Istennek, ami Istené". A protestációt április 20-án adták
át Ferdinánd királynak, aki bátyját, V. Károlyt helyette-
sítette. Mivel a protestáció a gyűlésen a többség elfogult-
sága miatt nem érte el célját (április 24-én már berekesztet-
ték], az evang. rendek appellációval fordultak a császárhoz
és a szabad keresztyén közzsinathoz, esetleg egy nemzeti
gyűléshez; appellációjukban ismételték s részletesen kifej-
tették álláspontjukat.

1) A többiek: Lindau, Memmingcn, Kempten, Nördlingen, Heil-
bronn, Reutlingen, Isny, St-Gallen, Weissenburg. Windsheim.
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A protestációt és appellációt a birodalmi gyűlés ki-
sebbsége szerkesztette és adta be a többségnek lelkiismereti
zsarnoksága ellen, Jelentősége kettős; a reformáció hívei-
nek első közös nyilatkozata és vallástétele a reformáció igaz-
ságairól. Nem teljes hitvallás, de benne van a nagy elv,
hogy csak Istennek tiszta igéje lehet a keresztyén hit for-
rása. Másik jelentősége, hogy bár a reformációnak két ága,
a szászországi és svájci, Lutheré és Zwinglié különvált és
önállóan fejlődött és bár e gyűlésen az. első hadsorokban
Luther követői és személyes barátai álltak, e nyilatkozat
közös nyilatkozat, mert a közös alap védelméről van szó.
Közös annyiban is, mert a nemzeti rendet és városokat a
közös vallástétel eggyé forrasztotta, az együvétartozás ön-
tudatát fölébresztette. Ez a kezdete a reformáció nemzet-
egységesítő, nemzetnevelő munkájának. Amit az önkény-
uralom a szolgaság egyetemességével akart elérni, a rendek-
ből való nemzetteremtést, azt a reformáció a szabadság
egyetemességével valósította meg. A vallás szabadsága, a
lelkiismereti szabadság gyökere, forrása minden szabadság-
jognak. E téren a többség és kisebbség joga teljesen egyenlő;
sőt egyetlen árva szál ember joga, szabadsága éppoly el-
kobozhatatlan érték és elidegeníthetetlen tulajdon, mint ezer
emberé, akár millióké. Itt szavazással dönteni nem lehet.
E törzstől hajtott ki a szólás- és sajtószabadság; eszmét,
gondolatot csak eszrnével és gondolattal lehet legyőzni, nem
az anyagi hatalom fegyvereivel. A mi fegyvueink, nem
testi fegyverek. A világtörténelem híres, nagy kényurai
uralmukat a vallásszabadság bilincsbeszorítására alapí-
tották, a test igába törésének a középkortól örökölt földes-
úri jogát kiterjesztették a lélekre. Addig nem látták ural-
mukat teljesnek, míg a vallásszabadság fénye ki nem aludt,
az imádkozás egyéni joga tisztára el nem némult. A sza-
badság hősei viszont a szabadságjogokat el nem tudták kép-
zelni a vallásszabadság teljessége nélkül. Minden szabad-
ságnak ez a gyökere. Vágjuk el a gyökereket, a szabadság
fája elszárad és kidől.

A reformáció nagy utat tett Luther wittenbergi fel-
lépésétől fogva. Az egyéni hit bensőségéből és bátorságából
sugárzó erő tömeghódító hatalom a világi hatalmasságok
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minden ellenállása és akadályvető akarata dacára. Worms
az első nagy bizonyságtétel. A reformátor akkor még egye-
dül áll a fejedelmek és praelátusok fényes gyülekezetében.
1526-ban az első speyeri gyűlésen a reformáció már tábort
alkot, 1529-ben szenvedésre kész sereg áll a zászló körül.
Kisebbség, de Dávid hite teszi bátorrá és erőssé. 1530-ban
megszüli az ágostai hitvallást, 1531-ben már világtörténelmi
vértanuja terem a kappeli mezőn Zwingliben, akit a vér-
tanuk hosszú sora követ. Egyetlen európai nemzet sincsen,
mely vértanuval ne ékesítette volna a reformáció történelmi
útját. A reformáció mentette meg a keresztyénség nyugati
ágát az elsekélyesedéstől s adott indítást a katholieimus meg-
újhodására; különben a keleti egyház sorsára jutott volna,
amelynek fejlődése századok előtt megállt s pusztán állami
intézménnyé süllyedt, amelynek ösztövér életerecskéje az
egyformaság simára egyengetett medrében folydogál tova.
A reformátorok a keresztyén világ egységének gondolatát
a legelkeseredettebb harcok idején sem tagadták meg, sőt
hitvallásainkban az Isten igéjének alapjára állva, a kőzép-
kornak inkább jogi, mint theológiai értelmezései után a lát-
hatatlan egyház tanításá val ,tisztább és eszményibb fénybe
öltöztették. A protestantizmus útja nem ment válságoktól,
belső küzdelmektől és szenvedésektől, hiszen ez alapelvéből
következik. Valamely szellemi áramlatnak történelmi értéke
nem mozdulatlanságától, nem remekbe szabott külső formái-
tói függ, hanem eszmei tartalmától, termékenységétől, ható
erejétől, mártírtermő hatalmától és fejlődési képességétől.
A történelem logikája hazugságot, álságot, szemfényvesz-
tést nem tűr. Minden áramlat addig élő hatalom csak, amig
igazság van benne s nem kisszerű mesterkedés ek hálóit
szövögeti, hanem az élet igazságát szolgálja. Mi tőlünk, az
ígéret földjére eljutott utódoktói függ, hogy a protestan-
tizmus jövendő történelmi útja, mely ezelőtt négy századdal
eredt, s a műveltségnek új barázdát hasított, az emberöltők
lelkében eredetéhez, tisztaságához, mult ja gazdagságához
mindig méltó maradjon! Kovács Sándor.
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Luther Kis Kátéja.
Jubileumi elmélkedés a Kis Káté megjelenésének

négyszázadik évfordulóján.

Azóta, hogy 12 évvel ezelőtt a nagy világháború vér-
zivatarja közt a reformáció kezdetének 400 éves emlékét
ünnepeltük, alig mult el év, mely bennünket Luther élet-
művének valamely jelentősebb mozzanatára ne emlékez-
tetett volna, jeléül annak, hogyan haladt előre Istennek az
a választott embere gondvíselésszerű útján. Különösen ki-
magaslott ezen reformációi emlékünnep ek sorában az, mely
1921-ben ugyancsak négy évszázad távolságában Luthert
hősi nagyságának legkimagaslóbb fokán, a világesemények
éles világításában, a wormsi birodalmi gyűlésen állította
lelki szemeink elé. Akkor még egyedül a maga nevében tett
hitvallást az evangéliomról ország-világ előtt; de nyolc év-
vel később, tehát ismét 400 évvel ezelőtt, a speyeri birodalmi
gyűlésen protestáló evangélikus rendeknek az ajakán hang-
zik fel a visszhang a birodalmi átokkal hiába sujtott wormsi
hős hitvallására. A négyszázadik évforduló ismét alkalmul
szolgált arra, hogy lelkes, kegyeletes ünnepléssel újítsuk fel
a reformáció első nemzedékének emlékét, mely ott a
speyeri birodalmi gyűlésen az evangéliom nevében tiltako-
zott minden lelkiismereti kényszer és elnyomás ellen.

Wittenberg 1517, Worms 1521, Speyer 1529. A refor-
máció ezen nagy eseményeinek sorába vajmi szerényen
illeszkedik bele az, amelynek ugyancsak az 1929. évbe eső
négyszázadik fordulóját mi evangélikusok mindamellett
nem engedhettük elmúlni a nélkül, hogy neki legalább egy
csendes, de annál bensőségesebb jubileumi emlékezést ne
szenteltünk volna. Miről szól ez az emlékünnep? Nem olyan
eseményről, mely egy történelmi pillanatban sorsdöntő,
drámai erővel adott vonla új irányt az idők folyásának.
Csupán arról volt, ill. van szó, hogy ugyancsak éppen 400
évvel ezelőtt látott napvilágot egy wittenbergi nyomdában
egy kis könyvecske, terjedelme szerint egy nyomtatott ívnél
alig több, Luther Kis Kátéja. Vajmi ritka eset, hogy éppen
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.egy könyv megjelenésének az emlékére az emberek ünnepet
ülnek s akkor is hajlandók volnánk azt gondolni, hogy leg-
feljebb valamely a tudomány vagy az irodalom történeté-
ben korszakos jelentőségű, nagyszabású könyv érdemelne
ilyen emlékünnepet. De a Kis Káté? Nem azt gondolják-e
:sokan: hogyan jut ilyen ünnepléshez ez a kis tankönyv,
mely az iskolában olyan sok vesződséget okoz azoknak is.
akik tanulják és azoknak is, akik tanítják? Bizony, sajnos,
:sokan, nagyon sokan vannak, akiknek halvány sejtelmük
sincs a Kis Káté igazi értékéről, sőt valljuk meg őszintén,
hogy ez az igazi érték sokszor még azok előtt is többé-ke-
vésbbé rejtve marad, akik mint vallási tankönyvet ismerik
és használják. Azért a Káté-jubileum szolgáljon nekünk
figyelmeztetésül mindenekelőtt arra, hogy a reformáció tör-
ténetében ne csak azokra a nagy eseményekre figyeljünk
és emlékezzünk, amelyek a világtörténelem sodrában for-
-dulópontokat alkotnak, hanem arra a világtörténelmi nagy
nyilvánosságnak mintegy a háta mögött folyó, csöndes,
építő, nevelő, oktató, irányító, rendező, szervező munkára
is, mellyel a nagy reformátor munkatársaival együtt az újra
felfedezett evangéliomból .fakadó új vallásos-erkölcsi élet-
nek formát adni s annak eleven állandóságát és tovaplán-
tálódását biztosítani törekedett. E nélkül a belülről építő
rejormátori taunka nélkül a reformációnak azon világtörté-
nelmi nagy eseményei is érthetetlenek volnának és elveszí-
tenéle igazi jelentőségüket. A dolog természetéből követke-
zik, hogy azokban a nagy világtörténelmi eseményekben
mindig nyomatékosabban hangzik az a nem, az a tagadás,
az a tiltakozás, az a protestáció, mely azt, ami a reformá-
cióban új volt, szembeszögezi a régivel, a meglevővel, a fenn-
.álló viszonyokkal s a világtörténelem nyilvánossága terén
a reformáció is csak ezzel a nyomatékos nemmel, tagadás-
sal, tiltakozással törhetett magának utat. De nyilvánvaló,
hogy a reformációnak, Luther művének ez az egész nem-
leges, tagadó, tiltakozó, protestáló mozzanata abból a ha-
talmas igenlésből fakad, amellyel Luther lelke a Szentírás-
ban újra megtalált evangéliomot mint életújító isteni erőt
magába felvette és elsajátította. Azért Lutberre nézve soha-
osema tagadás és a tiltakozás, hanem a Krisztus evangélio-



máról való bizonyságtevés volt a fődolog és ebben a bizony-
ságtevésben, az evangéliomból fakadó új élet terjesztésében,
ápolásában és megerősítésében kereste reformátori Iő-
feladatát.

Ennek a belülről építő rejormátori munkának egyik
legnagyobb ténye volt Luther bibliafordítása, melyről 7
évvel ezelőlt emlékeztünk meg s e mellé sorakozik az 1524-
ben kiadott első evangélikus énekeskönyv után a Kis és a
Nagy Káté kiadása, mely ezen kegyeletes megemlékezésünk
tárgyát alkotja.

Nagy események emlékét csak a történelem őrzi meg
és tőle tanuljuk, amit azokról tudunk. A Kis Káté közkézen
forog közöttünk, azt mondhatjuk: mindnyájunk kezében
van. Vajha ennek a jubileumi megemlékezésnek a fényében
újra megismernénk, milyen nagy kincset tartunk kezünkben!

Hogy ezt megértsük, gondoljunk vissza arra, mi adott
Luther Mártonnak indítást ezen kis művének megírására.
Az 1528-ban a szász választófejedelemség több gyülekezeté-
ben tartott egyházlátogatás során Luther Márton mélységes
fájdalommal tapasztalta azt a nagy tudatlanságot, amely
a keresztyén hit dolgaira nézve a nép fiai, sőt még a papok
és tanítók soraiban is uralkodott, akik az új evangéliomot
csak hallomásból ismerték és kellő benső megértés híján
félreértették és félremagyarázták. Azért adta ki 152\)
tavaszán majdnem egy időben a Kis Kátét a keresztyén
tanítás vezérfonalául a lelkészek és a nép számára.
a Nagy Kátét pedig főkép azért, hogyalelkészeknek a Kis
Káté tanításánal szolgáljon közelebbi tájékoztatásul. A Kis
Káté megalkotásánál a nagy reformátor nyilván arra töre-
kedett, hogy lehető rövidséggel összefoglalja mindazt. amit
minden keresztyén embernek a hit dolgairól tudnia és val-
lania kell. A Biblia tartalmának, az Isten igéjének legrövi-
debb foglalatját akarta adni, úgyhogy azt a gyermekek is
megtanulhassák és a felnőttek is életüknek a zsinórmérté-
kéűl és hitüknek a kifejezéséül használhassák. Luther Kis
Kátéja tehát a célja szerint mindenekelőtt tankönyv, az igaz
keresztyénség elemi tankönyve és ha csupán mint ilyent
akarnánk méltatni, akkor is el kellene ismernünk, amint-
hogy az igazi, nagy pedagógusok mindenkor tényleg el is.



27

ismerték, hogya Kis Káté mint elemi vezérfonál a valIás-
tanításnak olyan remekműve, melyhez foghatóval egyetlen

.egy más egyházfelekezet sem dicsekedhetik. De a Kis Káté
valósággal sokkal több, mint pusztán tankönyv, hiszen eb-
ben a kis tankönyvben elevenen benne lüktet Luthernek
az a hatalmas vallásos élménye és lelkűlete, mely a refor-
máció egész hit- és életújító nagy munkájának az alapját
és erőforrását alkotja s amely úgy tűnik fel előttüIllk, mint
Istennek az a legbecsesebb adománya, mellyel a keresz-
tyénséget az apostolok napjai óta megajándékozta. Ebből
a nézőpontból tekintve a Kis Káté egyúttal úgy áll előttünk,
mint a tiszta evangéliomi keresztyénségnek egyik legértéke-
sebb hitvallása, mely minden ízében Luther hatalmas re-
formátori egyéniségének bélyegét viseli magán s azért a leg-
erősebb összetartó kapcsok egyikét alkotja mindazok kő-
zött, legyenek akár egyes hívők, akár gyülekezetek és egy-
házak, akik, ill. amelyek a lutheri reformáció alapján ál-
lanak.

Ha már most közelebbről vesszük szemügyre a Kis
Káté tartalmát. csodálattal látjuk azt, hogy amit Luther
a keresztyén tanításnak ősr~gi hagyományaiból örökség-
ként vett át s ami a középkori egyháznak a kezén holt
kinccsé vált, hogyan újít ja meg a saját mélységes átélésé-
nek tüzében és alakítja saját életünknek, hitünknek a
kifejezésévé.

így látjuk ezt mindenekelőtt a Tízparancsolat magya-
rázatában. Luther előtt az egyház ezeket a parancsolatokat,
a régi zsidó írástudók és farizeusok gyakorlatához hason-
lóan, széjjelaprózta, külsőséges módon magyarázta s leg-
inkább arra használta, hogy az egyes parancsolatoknak a
tilalmaiból a meggyónásra köteles egyes bűnöket szedje lajst-
romba. Luther mindezzel szemben rámutat az összes pa-
rancsolatok belső egységére, a törvény lelkére, Istennek azon
hatalmas, egységes, szent követelő akaratára, mely minden
parancsolatban feltétlenül a maga számára foglalja le egész
akaratunkat, szívünket, lelkünket, egész életünket s azt kö-
veteli tőlünk, hogy Istent mindenek felett féljük és szeressük
és egyedül Ö benne bízzunk. Ez az első parancsolat magya-
rázata Luther Kis Kátéjában. Istenfélelem, Isten szeretete,

'--.•
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Istenbe vetett feltétlen bizalom - ez minden igaz vallás-
nak, minden igaz eletnek ábécéje, eleje és veleje. Azért ez
az egy parancsolat már magában foglalja mind a többit,
amint azt Luther Márton oly klasszikus egyszerűséggel
szemlélteti, amikor az összes parancsolatok magyarázatát
az elsőnek a szavaival kezdi: féljük és szeressük az Istent ...
Ezek az egyes parancsolatok szélnak egyes kötelességeink-
ről Isten iránt, embertársaink iránt, szüleink, uraink, fele-
.harátaink iránt és mindenesetre fontos és üdvösséges dolog,
hogy ezeket a kötelességeinket, amint azok Luther Márton
.magyarázatában kifejezésre jutnak, külön-külön is figye-
lembe vegyük és követni igyekezzünk. A közelebbi magya-
.rázat szempontjából nagyon érdekes volna feltárni azt, hogy
Luther ezen törvénymagyarázatának milyen óriási jelentő-
sége van nem csupán az egyéni és a családi élet szempont-
jából, hanem a társadalmi és a nemzeti élet szempont-
jából is. De a főszempont, amelyet Luther Márton az összes
parancsolatok magyarázatával kiemelni akar, mindenesetre
.az, hogy alapjában véve minden kötelességünk Isten iránti
kötelesség, mert életünknek, emberi lényünk nek végső alap-
viszonya az Istenhez való viszony s azért életünknek összes
viszonyai a családi és a társadalmi életben csak akkor fej-
.Iődhetnek és alakulhatnak ki egészséges, normális módon,
ha mindenekelőtt Istenhez való viszonyunk olyan, amilyen-
nek lennie kell, vagyis ha Istent féljük és szeretjük minde- .
nek felett s egyedül Ö benne bízunk s azért örömest élünk
az Ö parancsolatai szerint. Ebből a mi jelenkorunkra nézve
is megtanulhatjuk azt, hogy egész egyéni, családi, társadalmi
életünk valódi megújulásáról nem lehet máskép szó, mint
oallásos alapon, a vallás életerőinek megújulása útján.

Aztán még két vonását figyeljük meg Luther törvény-
magyarázatának. A parancsolatok legnagyobb része a tila-
lom formáját viseli: ne tedd ezt, ne tedd azt. Luther az
'egyes parancsolatok magyarázatába többnyire belefoglalja
azokat a főbb bűnöket is, amelyeket az egyes parancsolatok
tiltanak (hogy ezt a 6. parancsolat magyarázatában mellőzi,
finom pedagógiai tapintat ának félreismerhetetlen jele). Dc
a főhangsúly Luther egész törvénymagyarázatában mind-
.:'égig a törvény pozitív követelésén van. A katolikus egyház
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egyes olyan tilalmakból, amelyek nem is gyökereznek Isten
igéjében, olyan magasabb erkölcsiségnek az eszményét al-
kotta meg, amelynek vélt magaslatára csak azok emelked-
nek fel, akik az életnek egyes javairól és viszonyairól, tehát
bizonyos kötelességeknek a köréről is lemondanak s a pol-
gári élettől visszavonulva tartózkodó, aszkétikus életet foly-
tatnak. Luther ennek a lényegileg negatív jellegű aszkétikus
életideálnak az alapját megdönti már akkor, amikor az igazi
erkölcsiséget határozottan pozitív erkölcsiségnek tünteti fel
és azt kívánja az embertől, hogy az életnek adott természe-
tes és társadalmi viszonyai között éljen Isten akarata szerint
és teljesítse kötelességét. Az igazi eoanqéliomi erkölcsiség
nem a világtól félrevonuló, tagadólagos, szenvedőleges erköl-
csiség, hanem a világban benne működő, azt belülről átala-
kító, cselekvő, bátran, diadalmasan küzdő erkölcsiség.

Luther törvénymagyarázatának másik vonása, melyre
a figyelmet felhívni óhajtanám, az a sajátosság, hogy míg
a parancsolatok Isten nevében az emberi "te"-nek szólnak,
addig Luther törvénymagyarázata többes első személyben
szól: féljük és szeressük az Istent. Mivel Luther ezt követ-
kezetesen így viszi keresztül, kétségkívül mondani is akart
ezzel valamit. Hogy mit, azt nem nehéz megérteni. Amit a
parancsolat mond, azt a magyarázatban mi magunkra al-
kalmazzuk; amit Isten parancsol, azt mi készséggel elismer-
jük, mint olyan szent kötelességet, mely bennünket feltétle-
nül köt. Luther törvénymagyarázata az emberi léleknek az
isteni törvényre adott igenlő válasza, az isteni törvénynek
eleven visszhangja lelkiismeretünkben. így válik Luther
mesterien egyszerű magyarázata révén a törvény tartalma is
eleven hitvallássá, melyben az Isten törvénye, az Isten ki-
nyilatkoztatott akarata iránti feltétlen elkötelezettségünknek
a tudata s egyúttal ezen törvény, ezen kötelesség teljesíté-
sére, Isten szolgálatára való eltökélt készségünk jut kifeje-
jezésre. Ebből egyszerűen világosodik meg az, hogy a tör-
vény nem csupán arra való, hogy bűneinket megismerjük,
hanem, hogya törvény a hívőre nézve is állandóan meg-
tartja a maga teljes érvényességét, mint az igaz életnek zsi-
nórmértéke. Ez egyúttal legfényesebb cáfolata annak a kez-
dettől fogva meg-megújuló farizeusi vádnak, mintha Luther
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és az ő egyháza az isteni törvény feltétlen tekintélyét le
akarta volna rombolni és az Isten ingyen való kegyelmé-
nek a hirdetésével ajtót nyitott volna az erkölcsi szabados-
ságnak. A Káté első alapvető fejezete elnémíthatatlan bi-
zonysága annak, hogy csak Luther szellemében járunk el,
ha az igaz élet törvényének, az ősi erkölcsparancsolatoknak
isteni tekintélyét igyekszünk helyreállítani és megerősíteni
az egyéni és a családi, a társadalmi és a nemzeti élet terén
egyaránt. Ha valaki, úgy kétségkívül Luther Marton volt
mélyen át- meg áthatva annak tudatától, hogy minden or-
szág támasza, talpköve a tiszta erkölcs és ezt az élet- és nem-
zetfenntartó tiszta erkölcsöt igyekezett népének, híveinek
lelkéhe plántálni és meggyökereztetni a Kis Kátéval is.

A törvénymagyarázat révén világosan áll elöttünk az
igaz élet ideálja, az Istennek tetsző élet azon rendje, mely
bennünket mint keresztyéneket feltétlenül köt. De mit hasz-
nálna ennek a törvénynek, ennek az isteni életrendnek, az
igaz élet ideáljának puszta ismerete, ha nem volna erőnk
annak betöltésére? A saját erőnk erre nem elég. Csak a jó
fa teremhet jó gyümölcsöket. Nem a gyümölcsök teszik jóvá
a fát, hanem mindenekelőtt a fának magának kell jónak
lennie, hogy jó gyümölcsöket teremhessen. A mi életünk
fája csak akkor jó, csak akkor teremhet jó gyümölcsöket,
ha gyökerei az isteni élet talajába nyúlnak bele, ha a hit
által eleven kapcsolatban vagyunk magával az élő Istennel.
Az igaz élet föltétele az igaz hit és így a törvény magyará-
zata természetszerűen vezet át a Káté második részére, a
közönséges keresztyén hitvallásra.

A Káténak ezen második főrészében Luther az Apos-
toli Hitvallást magyarázza, tehát azt veszi alapul s ezzel,
amint egyébként is megtette , nyomatékosan elismeri az apos-
toli hitvallásnak teljes érvényességét a reformáció egyházá-
ban is. Ennek az őskeresztyénség idejébe visszanyúló Apos-
toli Hitvallásnak az alapján áll tehát a mi egyházunk is,
erre kereszteltettünk meg mindnyájan és erre kereszteljük
meg gyermekeinket is, s amikor ezt örömmel valljuk és meg
is becsüljük, mint azon legerősebb kapcsok egyikét, melyek
bennünket a többi keresztyén egyházakkal egybekötnek,
egyszersmind a leghatározottabban tiltakozunk minden
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olyan felekezeti türelmetlenség ellen, mely a keresztyén ne-
vet egyedül a maga számára akarja lefoglalni és tőlünk, a
tiszta evangéliom híveitől, megtagadni. Sőt joggal vagyunk
büszkék arra, bár csak a legmélyebb hálával említhetjük
meg, hogy éppen Luther Márton volt az, aki ennek az Apos-
toli Hitvallásnak, miután a középkori egyház gyakorlata
éppen a mindennapi lemorzsolgatás révén szinte üres for-
mává tette, újra visszaadta tiszta vallásos jelentőségét és
megint az eleven vallás, az eleven hitélmény kifejezéséve
tette.

Az Apostoli Hitvallásnak ezen belülről való megújítá-
sát jelzi már Luthernek az az eljárása, hogy a katholikus
egyházban szokásos, az apostolok számának megfelelő tizen-
kettes beosztás helyett a szentháromsághitnek megfelelően
három ágazatra osztja azzal a három felirattal: a teremtés-
ről, a megváltásról, a megszentelésről. Milyen csudálatra
méltó egyszerűséggel szemlélteti Luther itt azt az igazságot,
hogy Istent műveiből ismerjük meg, azokból a nagyságos
dolgaiból és jótéteményeiből, amelyeknek létünket, életün-
ket, megváltásunkat, boldogságunkat, üdvösségünket kő-
szönhetjük. Nem elvont tanításokat, meghatározásokat, de-
finíciókat ád Isten lényegéről, tulajdonságairól, a világhoz,
az emberekhez való viszonyáról, hanem a vallásnak, az igé-
nek, az evangéliomnak igazi tanítójaként arra vezet rá ben-
nünket, hogy életünknek adott állapotában, a saját életünk-
ben ismerjük fel, lássuk, halljuk, tapasztaljuk meg és is-
merjük el Istennek azon míiveit, amelyek minket közvetle-
nül illetnek és érintenek, Istennek azon jótéteményeit és ado-
mányait, melyek a saját életünket gazdagítják s annak tar-
talmat, értéket, értelmet, célt, rendeltetést adnak. Így min-
denekelőtt az első hitágazat magyarázatában: Hiszem, hogy
Isten teremtett engemet minden teremtményekkel együtt,
O adta testemet, lelkemet, szemeimet, füleimet stb. Ö tart
fenn, Ö ád meg naponként mindent, ami életem fenntartá'
sára szükséges, Ö véd meg minden veszedelem között, Ö
oltalmaz meg minden gonosztól. Luther alig győzi elmon-
dani Isten gondviselésének mindazon jótéteményeit és ado-
mányait, melyekben naponként részünk van s arra tanít
bennünket, hogy kicsiny és nagy 'dolgokban egyaránt fel-
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ismerjük Istennek végtelen nagy atyai szeretetét és gondos-
kodását. Hogy Lllther mindezt a házzal, udvarral, szántó-
földdel, barmokkal rendelkező földmíves embernek az állás-
pontjáról színezi ki, józan embernek, különösen pedig ne-
künk földmívelő országban élő magyaroknak az ellen sem
lehet kifogásunk; hiszen az inséges években bő alkalmunk
volt rnegtapasztalni, hogy nem a pénz a fő, hanem a kenyér,
és Luther különben is példát akar adni arra, hogy az isteni
igazságot ki-ki hogyan alkalmazza a saját életére és körül-
ményeire s akkor mindegyikünk a saját életkörülményeí
között bő okot fog találni az Isten iránt való háládatosságra,
külőnősen ha ugyancsak Luther nyomán meggondoljuk,
hogy Istennek számtalan jótéteményeire, atyai jóságára és
irgalmasságára mennyire méltatlanok, érdemetlenek va-
gyunk. Ez a felismerés viszont annál közvetlenebbül és an-
nál erősebben ébreszti fel bennünk a hála tartozásának tu-
datát: amiért is én O neki, annak a jóságos, irgalmas metuj-
nyei Atyának, hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedel-
mességgel tartozom. Akinek a szívében csak egy kis szik-
rája él a vallásnak, az nem veszi-e észre, hogy Luther mind-
ezzel mennyire az eleven vallásnak, az eleven keresztyén hit-
nek a lelkéből beszél, nem érzi-e a belső ösztönzést arra,
hogy Luthernek ezen hitvallására visszhangot adjon, azt
mély megindulással, imádságos lélekkel utána rebegje: ez
az én tapasztalásom, az én élményem, az én hitvallásom is,
- ez bizonnyal igaz!? Lehef-e ennél bensőbb, ennél mele-
gebb megelevenítése az Apostoli Hitvallás azon első ágazatá-
nak: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek
és földnek Teremtőjében!'?

De senki sem mehet az Atyához, hanem a Krisztus
által. Isten legfölségesebb adománya, akit végtelen szeretet-
ből adott a világnak és a világért: a Fiú. A Szentháromság
legdicsőbb munkája a megváltás. Erről szól a második hit-
ágazat. Ennek a magyarázata Luther egész Kis Kátéjának
eleven középpontja, melyben a Kis Káté egész tartalma, az:
igaz keresztyénség veleje egyetlenegy mesterien tagolt s azért
terjedelme dacára is könnyen áttekinthető mondatba tö-
mörűl, eredeti formájában a legremekebb és legtartalmasabb
kőrmondat, melyet a német irodalom ismer s ezentúl is az
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összes vallások hitvallásaiban páratlan drágagyöngy. Sohase
resteljük hangoztatni és meghallgatni: Hiszem, hogy Jézus t

Krisztus, valóságos Isten, az Atyától öröktől fogva született,
és valóságos ember 'is, a Szűz Máriától született, nekem
Uram, aki engemet elveszett és elkárhozott embert minden
bűntől, a haláltól és az ördögnek hatalmától megváltott,
megszabaditott, megszerzett, nem arannyal, sem ezüsttel,
hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és ha-
lálával} hogy én egészen az övé legyek és az (j országában
(j alatta éljek és neki szolgáljak örökkévaló igazságban, ár-
tatlanságban és boldogságban} amiképen (j feltámadott a
halálból, él és uralkodik mindörökké. Ez bizonnyal igaz.

Ez a leghatalmasabb példája annak, hogyan újult meg
és nyert egészen új életet Luther hívő lelkén keresztül az
ősi keresztyén hitvallás öröklött és már-már szinte meg-
kövesedett formája. Itt is az eleven Krisztus-élmény a leg-
teljesebb közvetlenséggel fejezi ki a saját tari almát. Miként
az első hitágazat magyarázatában méltatlanságunk tudata,
úgy rezdül meg itt mély fájdalommal a Krisztus-nélküli,
megváltatlan, bűnös, elkárhozott életnek eleven emléke, hogy
legott beolvadjon a Krisztus drága vérén szerzett megvál-
tásért való mélységes hálaérzetbe, melynél fogva örömmel
valljuk magunkat megváltó Urunk tulajdonának sismerjük
fel legfőbb rendeltetésünket abban, hogy az Ö országában,
Ö alatta éljünk és neki szolgáljunk örökkévaló igazságban,
ártatlanságban és boldogságban, amiképen Ö is feltámadott
a halálból, él és uralkodik mindörökké. Ez a hit csakugyan
nem holt hit, hanem eleven, életformáló erő, sőt maga az
élet és igazság. Miként az első hitágazat hálavallomásába,
úgy itt is a Krisztus megváltottainak a rendeltetéscéljába
önként kapcsolódik bele újra a törvény gondolata, - hiszen
a Krisztus országában élni és Ö neki szolgálni lehet-e más,
mint Isten törvényét betölteni? Ha a katholikus egyház
néhány évvel ezelőtt jónak látta. éppen a reformáció ünne-
pének az idejére tenni a Krisztus királyságának újonnan
behozott ünnepét, mi evangéliomialk méltán láthatjuk eb-
ben a reformáció eszmetartalmának önkénytelen elismeré-
sét, - hiszen gondolható-e és a Szetüirásoti kiuűl bárhol
található-e a Krisztus lelki királyságának szebb, gyönyö-
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rűbb, hatalmasabb kifejezése, mint a második bitáqazat
magyarázata Luther Kis Kátéjában?

Amint előbb a Szentírásra hivatkozva azt mondottuk,
hogy senki sem mehet az Atyához, hanem a Krisztus által,
úgy most azt kell mondanunk, hogy "senki sem nevezheti
a Krisztust a maga Urának, hanem a Szentlélek által." Ez
vezet át bennünket a harmadik hitáqazathoz, Luther itt is
nem elméleti módon szól a Szentlélek lényegéről és tulaj-
donságairól, az egyház lényegéről és tulajdonságairól, hanem
az eleven keresztyén élet közvetlenségében szemlélteti ennek
az életnek a létrejöttét a Szentléleknek a kegyelmi eszközök
által való műkődése révén az egyesekben és a hívők közös-
ségében, a keresztyén anyaszentegyházban, amelyben a
Krisztusban hívők élete a bűnnel való küzdelemben lefolyik
és egyszer majdan a feltámadás útján megdicsőül. Ez a
hitvallás a történelmi egyház felekezetek minden türelmet-
lenségével és különösen minden magát egyedül üdvözítőnek
tartó felekezetiséggel szembeállítja a Krisztus anyaszentegy-
házának azt az eredeti, tiszta vallási lényegét, mely szerint
a Krisztus igaz egyháza az egész föld kerekségén megvan
mindenűtt, ahol a Szenilélek, a kegyelmi eszközök, minde-
nekelőtt az evangéliom által munkálkodik és a lelkeket a
Krisztuslioz vezeti és vele és egymással szent lelki közös-
ségbe fűzi. Ime az igazi keresztyénség legeszményibb hit-
vallása!

Az Apostoli Hitvallás lutheri magyarázatának még
egy sajátos vonására érdemes felfigyelnünk, a személyes
hitbeli meggyőződésnek azon háromszor felcsendülő érc-
hangjára: Ez bizonnyal igaz. A lutheri keresztyénség híveit
nem ritkán vádolják, még többször gúnyolják ingatagság-
gal, határozatlausággal. megalkuvás ra készséggel; sőt akad-
nak .Jubheránusok" is, akik ennek az ízetlenségnek behó-
dolnak és gúnyt űznek saját vallásukkal. Hogy ez a se hi-
deg, se meleg gyászlutheránusság az igazi lutheri keresz-
tyénségnek nem is torzképe csupán, hanem valóságos ellen-
téte, annak bizonysága a hitnek az isteni igazság igéjén
nyugvó az a sziklaszilárd bizonyossága, mely Luther ke-
resztyéni és reformátori egyéniségének leghatalmasabban
kidomborodó vonása s ezen a réven annak a keresztyénség-
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nek is egyik főjellemvonásává lett, mely az ő ref'ormátori
munkája nyomán kialakult. Ha a katholikusoknak erőssége
a papi uralom alatt nagyszerűen szervezett látható egyház
masszív szilárdsága és ha a kálvinista jellemtípus a predesti-
nációhitből veszi a maga cementanyagát, a lutheri keresz-
tyénségnek is megvan az a sajátos ereje, mely a jellemet
megacélozza a nélkül, hogy megrnerevítené: az evangéliom
megdönthetetlen igazságában vetett hit bizonyossága. Vajha
ezt is megerősítené bennünk a Kis Káté szelleme! Hogy
éppen manapság nagy szükségünk volna rá, az kétségtelen.

A parancsolatokból ismerjük meg az igaz élet isteni
törvényét, az Apostoli Hitvallásból az igaz keresztyén élet-
nek az alapját, azt a hitet, amely Isten jótéteményeit, ado-
mányait, megváltó, megszentelő, oltalmazó, áldó kegyelmét
meglátja, megtapasztalja és elsajátítja s azért szakadatlanul
serkent, ösztönöz bennünket arra, hogy Isten akarata szerint
éljünk és az Ű parancsolatait betöltsük. De hogyan tudnánk
ilyen hitéletet élni, ilyen igaz keresztyén életet folytatni, ha
nem boruihatnánk le újra meg újra az isteni kegyelem zsá-
molya előtt, ha nem zörgethetnénk az isteni kegyelem ajta-
ján, ha nem kérhetnénk újra meg újra az Isten megsegítő,
áldó, vigasztaló, megszentelő kegyelmét, ha az Istentől vett
jókért nem fejezhetnénk ki szívünk gyermeki hálaérzelmeit,
ha nem állana nyitva előttünk az imádság útja, mely a
mennyei Atyának szívéhez vezet és az Ö áldásait hozza le
az égből szegény földi életünkbe? Hogy tniként járjunk
ezen az úton, az imádságnak az útján, - arra tanít ben-
nűnket Luther a Kis Káté harmadik főrészében, a Mi Atyánk
magyarázatával. A Kis Káténak ezt a részét, valamint a kö-
vetkezőket is, sajnos, már kevésbbé szokták ismerni, pedig
éppen ez a rész is ugyancsak megérdemli, hogy vele foglal-
kozzunk, indításait kövessűk, tanításait elsajátítsuk. Hiszen
akik a vallásos élet történetében valamennyire járatosak,
azok tudják, hogya 'rni Luther Mártonunk minden idők és
korok és egyházak imádkozói között a legnagyobbak egyike
volt, aki olyan imádságos életet élt, amely örök például szol-
gálhat minden keresztyén hívő számára, bármely felekezet-
hez tartozzék is. Bármennyire támadják is Luther Mártont
egyébként. az imádkozo Lutherről hatástalanul pattan

3*
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vissza a támadásnak minden fegyvere. Ennek a nagy imád-
kozónak bizonyul Luther a Mi Atyánk magyarázatában is.
Ha elfogulatlanul mélyedünk el Luthernek a Mi Atyánkhoz,
annak egyes kérdéseihez csatolt magyarázataiba, szinte köz-
vetlenül érezzük azt az ösztönzést, amellyel Luther lelke. a
Kis Káté olvasóit, tanulóit szinte ellenállhatatlanul vonja
bele az imádságos életbe, - hogy olyan bizalommal kérjük
az Istent, mint szerető gyermekek szerető atyjukat. Aki
keres, az a Mi Atyánk magyarázatában is lépten-nyomon
talál egy-egy drága gyöngyszemet; de valójában ismét pá-
ratlan a negyedik kérésnek az a magyarázata, mely szerint
a mindennapi kenyérhez tartozik nemcsak étel, ital, ruhá-
zat.: ház, udvar stb., hanem kegyes házastárs, istenfélő gyer-
mekek, jó cselédek, kegyes és hűséges felsőség, jó kormány,
jó időjárás, béke, egészség, jó rend, becsület, jó barátok,
hű szomszédok és ezekhez hasonlók is. Gondoljuk csak el,
milyen végtelenül sokat nyerne a mi életünk, ha szioiink
szerint megszoknánk azt, hogy mindazt, amit Luther itt a
mindennapi kenyérhez számii, csakugyan Isten adományá-
nak tekintenénk és mindazt minden áldott nap tudatosan
belefoglalnánk mindennapi imádsáqunkba, értük könyö-
rögve és értük hálát adva!

A negyedik főrész, mint tudjuk, a keresztségről, az
ötödik az Úr szent vacsorájáról szól. Luther mindegyikben
az Isten igéjéből merítve a legegyszerűbb szavaikkal igyek-
szik tudatunk ra hozni ezen Krisztus rendelte szentségeknek
a jelentőségét, azokat a kegyelmi javakat, melyeket Isten
ezek által velünk közölni akar. Vajha mi is mindjobban meg-
tanulnánk ebből mindenekelőtt azt, hogy Istennek milyen
végtelen nagy jótéteménye rejlik abban, hogy életünknek
a kezdetén 'ott áll a keresztség, Isten gyermekeivé fogadá-
sunknak és az anyaszentegyház élettalajába való beleplán-
táltatásunknak kegyelmi ténye! Ha erre mindenkor hálával
gondolnánk vissza, mennyi vigasztalást, mennyi erősítést
meríthetnénk belőle az élet nehézségei között és mennyi ser-
kentést, mennyi indítást minden jóra, Isten gyermekeihez
illő élet folytatására! És így vagyunk, ill. volnánk az Úr
szent vacsorájával is. Az apostolok napjai óta nem volt
senki, aki az Úr szent vacsorájának isteni kegyelmi tartal-



37

mát, gazdagságát olyan tisztán és olyan mélyen élte volna
át és fogta volna fel, mint Luther Márton. Ezt a mélységet,
ezt a gazdagságot tárja elibénk a legegyszerűbb szavakkal
a Kis Káté. Miért nem figyelünk, tniért nem hallgatunk reá'!
Miért nem élünk vele? Miért hagyjuk ott hasznavétlen'l

Végül még csak a Kis Káté függelékében hadd mutas-
sak reá legalább egyrészt azokra a gyönyörű reggeli és estéli,
étel elötti és étel utáni ímádságokra, melyek ugyancsak
Luther imádkozó lelkének meleg bélyegét viselik, másrészt
az Ú. n. házi táblára, melyben Luther a. külőnbőző rendek-
nek, a különböző tisztségekben és életviszonyokban levő
embereknek a számára bibliai jelmondatokat állít össze az-
zal a befejezéssel: Ein jeder lern sein Lektion, se uiird es
wohl im Hause stolui, - amit a magam részéről így sze-
retnék fordítani: Mindenki a maga dolgát jól tanulja, jól
végezze: Úgy az egész háznak dolgát felviszi az Úr ke-
gyelme.

Ezzel a csak látszólag bő, ae valójában nagyon váz-
latos ismertetéssei még távolról sem merítettük ki a Kis Káté
tartalmi gazdagságát. De nem is lehet. Hiszen a Kis Káté
csakugyan a Biblia, az Isten igéje dióhéjban. Luther maga
is ezt a Kis Kátét önmagára nézve isteni adománynak tekin-
tette és valami utólérhetetlen gyermekiességgel vallotta be,
hogy öreg doktor létére is csak tanítványa és tanulója ma-
radt a Kis Káténak s annak szavaival imádkozott napról-
napra. Talán szabad ezzel kapcsolatban nekem is azt a sze-
mélyes vallomást tennem, hogy minél tovább foglalkozom
a Kis Kátéval, annál több és annál nagyobb értéket, annál
drágább kincset találok benne s annál mélyebb hálát érzek
annak az édesapának az emléke iránt, aki fáradságos napi
munkája után még tudott időt szakítani arra, hogy minden
evangélikus központtóI távol, katholikus iskolába járó és
rendes iskolai vallásoktatás nélkül levő gyermekeinek egye-
bek között a Kis Káté egyes részeit is emlékezetből ledik-
tálja s tőlük számon kérje. A Kátéval való foglalkozásból
csak épülés, áldás származik mindenkire, aki idejét nem saj-
nálja tőle. Minél mélyebben hatolunk bele a Káté tartal-
mába, annál inkább megbecsüljük azt egyebek között azért
is, mert elejétől végig csupa pozitívum, a keresztyén igazsd-
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goknak kizáróan pozitív kifejezése, a keresztyén tanításnak
olyan tisztán ragyogó foglalatja, melyre a harcnak, a vitat-
kozásnak, a polérniának legcsekélyebb árnyéka sem esik és
ez annál csodálatosabbnak tűnik fel előttünk, ha meggon-
doljuk, hogy Luther élete mennyi küzdelemmel volt tele,
mennyit kellett küzdenie nemcsak Róma hatalma, hanem
a rajongók, a szekták ellen is. A Kis Kátéban mindennek
semmi nyoma. Mint a viharos hegyormok tövénél csendesen
nyugvó tengerszem tükrében az ég, oly tisztán tükröződik
a Kis Kátéban az Ige világossága. Teljesen ment az minden
puszta felekezetiségtől. Itt csak egy szól: a tiszta keresztyén
igazság. A Kis Káté nem polemizál, de ellene sem lehet pole-
mizálni. A Kis Kátét lehet esetleg egyik vagy másik tekintet-
ben kiegészíteni, vagy 'kibővíteni, - vagy lehet egészen figyel-
men kívül hagyni, lehet ignorálni; de ha arról van szó, mi
a keresztyénség, mi a keresztyén igazság, akkor egyetlen
mondatát sem támadhat ja meg senki, aki szioe szerint a
Krisztus hívének vallja magát. Ezt a lutheri keresztyénség
körén kívül állók is, amennyiben a Kis Kátét megismerték
és elfogulatlanul ítéltek, kénytelenek voltak elismerni, amint
már a reformáció századából feljegyezték annak a velencei
katholikus papnak az esetét, aki a Kis Káténak egy a szerző
neve nélkül megjelent példányát olvasva így kiáltott fel:
"Boldogok azok a kezek, melyek ezt a szent könyvet írták!"
Hasonló nyilatkozatot jegyzett fel nem is régen egy Brazi-
liába kivándorolt német család egy jezsuita hittérítőnek az
ajakáról, akivel szomszédi viszonyba került: "Nektek luthe-
ránusoknak nagy kincsetek a Káté, a hitnek legtökéletesebb
kifejezése a legnépiesebb formában." Végül hadd álljon itt
a legnagyobb történetírók egyikének, Rankenak egy sokszor
idézett nyilatkozata is: "A Káté, melyet Luther 1529-ben
adott ki s melyről maga azt mondotta, hogy öreg doktor
létére naponként imádkozza, éppoly gyermekies, mint mély-
értelmű, könnyen érthető és kimeríthetetlen, egyszerű és
fenséges, - boldog, aki lelkét azzal táplálja, aki ragaszkodik
hozzá. Az olyan vigasztalásnak van birtokában, mely
soha ki nem apad, könnyed burokban az igazság olyan
magvának, mely a bölcsek legbölcsebbikének is elég."

így tekintsünk tehát arra a Kis Kátéra, melIyel a j6
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Istennek tetszett 400 évvel ezelőtt Luther ihletett lelkén ke-
resztül a keresztyénséget megajándékoznia. Vajha a jubi-
leumi emlékezésnek az a fénye, melyben a Kis Káté most
megjelent előttünk, ne halványodnék el többé hétköznap-
jaink szürkeségében sem! Vajha a Kis Káté újra mindinkább
azzá válnék, aminek Luther szánta, mindennapi keresztyén
életünk vezérfonalává, útmutatójává s a Biblia és az énekes-
könyv mellett újra elfoglalná méltó helyét, mint az evangé-
likus családok könyve, az igaz keresztyénség elemi tanító-
mestere! A feladat és a felelősség ebben a tekintetben min-
denekelőtt a szülőkre hárul és pedig nem csupán az anyákra,
hanem az apákra, a családfőkre is! Luther elsősorban a
családfőktől várta azt, hogy házuk népét a Káté igazságaira
oktatni igyekezzenek, amint arról az egyes főrész ek felirata,
nem kevésbbé az első hitágazat magyarázatának formája
("feleséget, gyermekeket ... ") is tanúskodik. Senki sem
akarja kisehbíteni a női, az anyai hivatás fontosságát a csa-
ládi nevelés terén, -. hova is jutnánk, ha még az anyák
is megfeledkeznének hivatásuknak ezen legszebb részéről!
De előttem legalább kétségtelen, hogy a mai családi nevelés
sok hiányosságának oka abban rejlik, hogy igen sok ház-
ban hiányzik a családi nevelésből, vagy nem érvényesül
eléggé az a rész, az az elem, az a tényező, melyet az apai
tekintély van hivatva Isten rendelése szerint képviselni.
Ebben a tekintetben a hithű zsidóság példáján is okulhat-
nánk ! Magának a Káténak a szellemében járunk el, amikor
azt a hő óhajtást fejezzük ki: vajha a magyar anyákkal
együtt a magyar apák is tnind jobban és mind számosabban
reá ébrednének annak a magasztos hivatásnak a tudatára,
mely őket a keresztyén családi nevelés terén kétségkívül
megilleti s amelynek a betöltéséért, tehát az új nemzedékért,
s ebben egyházunk, nemzetünk és az emberiség jövendő-
jéért Isten előtt felelősek!

A családokra, a kőzségekre, a gyiilekezetekre, az egy-
házra, a társadalomra, az államra egyaránt áll Luthernek
az a bölcs mondása, mellyel a házi táblát s ezzel az egész
Kis Kátét bezárja:

Mindenki a maga dolgát jól tanulja, jól végezze, -
Úgy az egész háznak dolgát felviszi az Úr kegyelme.

D. Dr. Prőhle Károly.



40

Evangéliumi gyermekirodalom.

Lehet, hogy aki ezt a címet látja, annak első gondo-
lata visszaszáll az Árpádok korába és Kálmán királlyal
együtt azt fogja mondani, minek beszélünk olyan dolgok-
ról, amik nincsenek. Evangéliumi gyermekirodalom ma
még csak álom. A jobb lelkek álma. Evangéliumi gyermek-
irodalom nincs. Ez az irodalom ott szunnyad még azoknak
az evangéliumi szellemű vallásos embereknek a lelke mé-
lyén, akiket még majd csak ezután szólaltat meg az isteni
lélek. Ha van magyar gyermekirodalom, annak az evangé-
liumhoz vajmi kevés köze van. A magyar gyermekirodal-
mat evangéliumivá tenni és evangéliumi lélekkel megtöl-
teni eddig meg sem kísérelték, de meg, őszintén megvallva,
meg sem ldvánták. De éppen azért kell az evangéliumi
gyermekirodalomról beszélnünk, mert ami nincs, azt meg
kell teremtenünk. Ezt az irodalmat követelik a jóra vágyó
lelkek és ezt követeli a gyermekeknek hatalmas serege.
Ennek az irodalomnak nem szabad már sokáig váratnia
magára, mert ha az evangélium forrásaiból nem tudjuk
megitatni a jövendő nemzedék lelkét, akkor félő, hogy
ezzel a nemzedékkel együn a jövendőt is el fogjuk veszí-
teni. Hogy az ifjúságot az olvasmányok mennyire befolyá-
solják, azt naponként tapasztalhatjuk és hogy gonosz
emberek irodalma milyen pusztítást vitt véghez 10 évvel
ezelőtt a gyermekek lelkében, azt nem szabad ennek a
nemzedéknek elfelejtenie.

Miről is van szó voltaképen?
Minden józan ember tudja és belátja, hogy a szűlői

hivatás egyik legelemibb, de egyúttal egyik legszebb köte-
lessége a gyermekekről való gondoskodás. Az életünkből
kiszakadt életet megtartani, megerősíteni, fejleszteni és
életképessé tenni az emberi lélek természetes ösztöne és
élettani törvényszerűsége. Ennek a törvényszerűségnek
belső ereje. amely az ember egész életét értékessé, erkölcsi
célúvá és értékes tartalmúvá teszi, a' szeretet. Akit szere-
tünk, annak életét óvjuk, féltjük, gazdagít juk. Akit szere-
tünk, azt boldoggá is igyekszünk tenni, azt örömökkel
akarjuk megtelíteni. Ezért a szeretet az emberi lélek leg-
bensőbb és önmagát is építeni kívánó érzése. A szülői szív
szeretetének középpontjában pedig a gyermek áll. Vér a
vérből, lélek a lélekből, az emberi élet gyümölcse és célja,
énünk tükröződése és jövendő folytatása, örömteljes gon-
dunk és biztató jövendőnk egyaránt. Hogy mi a gyermek
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a szülőnek, azt semmi sem jellemzi és fejezi ki jobban és
találóbban, mint amikor az édesanya gyermekét becéző
szeretetének rajongásában túláradó érzéssel azt mondja a
keblére szorított pihegő cseppségnek: életem! A gyermek
valóban a szülők élete, akinek megtartása és megmaradása
boldogság és kielégülés.

Szinte érthetetlen tehát, hogy a legtöbb szülönek gyer-
mekéről való gondoskodása kimerül a felnevelés és az el-
tartás kötelességének teljesítésében. És a legtöbb szülő meg
van arról győződve, hogy gyermekével szemben kifogásta-
lanul betöltötte hivatását, ha azt testben erőssé, egészsé-
gessé nevelte, esetleg még taníttatja is és eljuttat ja a diplo-
más emberek sokszor irígyelt "könnyebb" életmódjának
megszerzéséig. Nekem úgy tetszik, hogy eme felszínes szü-
lői gondoskodás számlájára kell írni a háládatlan gyer-
mekek nagy többséget, akik nem érzik magukban a hálás
gyermeki szeretet viszonzó kötelezéseit, mert hiszen csak
testileg éltek együtt szűlőikkel és legfölebb még értelmi
igényeik kielégítését tulajdoníthatják a szülői gondosko-
dásnak, de nem érezték és nem tapasztalták, hogy mit
köszönhetnek szülőiknek lelkileg és erkölcsileg. És a há-
látlan magatartáson nem is csodálkozhatunk, ha a szülők
gyermekük szívét és érzésvilágát megtölteni, kiművelni
elfelejtették.

Pedig ha a szülők csak egy kevéssé méltatnák is
figyelemre azt a könnyen felismerhető valóságot, hogy az
Isten bölcsessége az embernek a földi életre nemcsak testet
adott, amely az érzéki világ óriási birodalmában a meg-
maradást biztosítja, sőt még azzal sem elégedett meg, hogy
értelmet adott, amely a földi világ birodalmában az ural-
kodás megszerzéséhez szükséges, hanem lelket és szívet is
ajándékozott mindnyájunknak: egészen másként fognák
fel a gyermeknevelés kötelezéseit. Mert ami igazi érték
van az életben a földi ember számára, azt nem a testével,
nem is az értelmével, hanem a lelkével és a szívével teheti
birtokává. Érzéseink, vágyaink és törekvéseink kielégítése,
nemesitése és gazdasgítása az élet igazi értéke és az ember
igazi boldogságának a forrása.

A szülők legnemesebb és egyedül szülőkhöz méltó
hivatása a gyermek lelkivilág ának megismerése és szfve
érzésének gazdagítása és mélyítése. Es az Isten egykor
nem csupán csak a testet fogja számon kérni a szülőktől,
hanem majd inkább a lelket, amelyet ebbe a törékeny em-
beri testbe elküldött. Azt a lelket, amelyen az ő képe mását
megtartani s teljes fényességében kifejleszteni az igazi em-
beri hivatás.
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Újabb időben a természettudósok mind többet fog-

lalkoznak az élet kérdésével és azt igyekeznek bebizonyí-
tani, hogy az eledel az emberi testet nemcsak táplálja,
hanem alakítja is. Az úgynevezett diétás életmód ezen a
tapasztalatokkal igazolt megfigyelésen alapul. A szeIlemi
világban, bizonyos átalakulással, szintén a természeti vi-
lágban uralkodó törvények érvényesülnek. Ez az oka, hogy
a lélek tápláléka: az olvasmányok, a megfigyelések, a példa-
adások, a nevelés, a környezet hatása, az életmód minden
lélekre rányomja bélyegét. De ez _adja magyarázatát an-
nak is, hogy szóvá tesszük a gyermekirodalmat és foglal-
kozni kívánunk azzal a kérdéssel, hogy az a gyermek-
irodalom, amely ma rendelkezésünkre áll, olyan-e, amely
a gyermek lelkivilágát táplálja és gazdagítja? Olyan-e,
amelyet nyugodtan adhatunk gyermekeink kezébe? Olyan-é,
amellyel neveljük a lelküket és gazdagít juk szívüket?
Olyan-e, amely jövendő nemzedékek lelkivilágát a mainál
erősebbé, tisztábbá és emelkedettebbé teszi?

Ha a mai gyermekirodalmat nem részleteiben, hanem
csak nagy általánosságában bírálat tárgyává tesszük, ha-
marosan megállapíthatjuk, hogy van néhány kisebb-na-
gyobb lapunk, amelyek kisebb részét az anyagiakban szű-
kölködő jóakarat, nagyobb részét azonban az üzleti élel-
messég alapította és tartja fenn. Ez utóbbiakat azonban
minden különősebb pedagógiai érzék, minden komolyabb
tervszerűség nélkül. Van azután egy pár tucat képes-
könyvünk, amelyeknek legnagyobb része idegenből való
fordítás, még nagyobb részük idegen szellemi termékek
átírása, vagy utánzása és csak nagyon kis részük olyan,
amilyennek a gyermekirodalom termékeinek lenniök kel-
lene: a nemzeti szépirodalorn virága, ékessége, finom díszű
fodra, mely könnyű, szép, vonzó és épületes minden ízé-
ben. Hogy még ezekben a kifogástalan tartalmú és szel-
lemű könyvekben is milyen kevés az evangéliumi lélek,
azt csak sajnálkozás sal állapíthatjuk meg. Vallásos irány ú
gyermekirodalma leginkább a pápa egyházának van, a
protestáns egyházak csak újabban és éppen a róm. kat.
egyház példáján okulva, kezdenek vallásos jellemű gyer-
mekirodalom művelés évei, illetőleg kialakításával foglal-
kozni. Örömmel kellene itt rámutatnunk arra a vigasztaló
jelenségre, hogy ifjúsági folyóiratok keletkeznek, de mind-
járt sajnálkozással azt is megállapíthatjuk, hogy ezek na-
gyobb része rövid élet után részvétlenség és anyagi erőt-
lenség betegségében csakhamar kimúlik. Azt is sajnálat-
tal kell megállapítanunk, hogy a gyermekirodalom kész-
séges és sokszor hivatott mívelőit még nem tudtuk egy
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táborba tömöríteni és így az elaprózódás és szétágazódás
vérszegénnyé és hosszú életre képtelenné teszi a sokszor
egymással birkózó csoportok minden munkáját és alkotását.

Régebben az iskolai olvasókönyvek voltak a gyer-
mekirodalom legsikerültebb tényezői. Ezekben a régebbi
iskolai olvasókönyvekben a gyermek majdnem mindazt
megtalálta, amire fejlődő lelkének szüksége volt. Volt ezek-
ben az olvasókönyvekben a mesétől kezdve a komoly is-
meretterjesztő közleményekig minden, amit a tudást szom-
júhozó gyermeki lélek megkíván. Lassanként azonban
ezek az olvasókönyvek is üzleti vállalkozások áldozatai
lettek. De még talán ennél is nagyobb veszedelem volt az,
hogy a hivatalos pedagógia túlságosan atyáskodó korlá-
tozása az olvasókönyveket élvezhetetlenekké és így a gyer-
meki lélek nevelésére alkalmatlanokká tette. Pedig nem-
csak az iskolai olvasókönyveknek. hanem az összes isko-
lai tankönyveknek is olyanoknak kellene lenniök, hogy a
gyermekirodalom minden kívánatos kellé két magukban
hordozzák. Olyanoknak, hogy a gyermek mindegyiket még
szórakozás céljából is örömmel vegye a kezébe. Tankönyv-
íróink azonban erre a szempontra sohasem gondolnak.

Maradnak tehát a gyermeklapok és az ifjúsági iro-
dalom különböző termékei, amelyekből a gyermeki lélek
táplálékot meríthet. A mi gyermekkorunkban még igen
sok mesegyüjtemény jelent meg, amit nagy szeretettel és
haszonnal olvasgattunk. Szeretettel azért, mert a gyermeki
lélek álmodozó és mesékre szomjazó ösztönét kielégítették
s haszonnal azért, mert az erkölcsi igazságszolgáltatás,
amire szintén ösztönösen vágyik a gyermeki lélek, minden
mesében megvolt. Minél jobban belelát a fejlődő gyermeki
lélek a környező világ ellenmondásaiba, az élet visszássá-
gaiba, annál mohóbban és szomjasabban keresi a kiegyen-
lítést. A igaztalanság bukásában, a becsület és az er-
kölcs győzelmében a gyermeki 'lélek mindig kielégülést
talál. Akadnak pedagógusok, akik a gyermekrneséket nem
tartják jó nevelőeszköznek, azért, mert az amúgy is álmo-
dozó gyermeki lelket a valóság világából olyan légkörbe
emelik, amelyből csak keserűséggel és csalódással térhet
ismét vissza a valóság világába. A józanul ítélő ember
azonban, minél öregebb lesz, annál inkább rájön arra az
igazságra, hogy az emberi élet legértékesebb és legboldo-
gítóbb pillanatai az álmodozások. A reális világ mindig
ridegebb, mint a vágyakban és álmokban megjelenő világ.
A realitásban több lehet a kézzelfogható, de kevesebb a
megnyugtató. Én a népmesék mindig derüs és a néprnon-
dák mindig vígasztaló és biztató levegőjéből több életerőt
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tudok meríteni, mint a valóság sokszor fojtogató, mérges
légköréből. A népmesék legnagyobb része nemcsak ki-
gondolt mese, hanem erkölcsi világnézet tükröződése is.

Persze a mai nap divatos és a napilapokban üzlet-
szerűleg feltálalt mesterkélt és modernizált mesék már
nem ezen a csapáson haladnak. Alig is különböznek a pusz-
tán a képzelet foglalkoztatására törekvő egyéb ifjúsági iro-
dalmi termékek felfogásától és észjárásától. Legtöbbnyire
olyanok, mint az úgynevezett ifjúsági rémregények,
mondva csinált úti kalandok, vagy detektívtörténetek,
amelyek nem gazdagítják és nevelik, csupán csak foglal-
koztatják és lekötik a gyermekek lelkét. Ezek lehetnek
tetszetősek, de igen sokszor feneketlen ingoványba csábít-
ják a lelket. Hogy mennyivel magasabban állottak az ilyen
modern ifjúsági iratoknál például a Hoffmann-féle mesék,
vagy a Sebők-féle Mackóhistóriák, azt mindenki első te-
kintetre elbírálhatja. De még ezeknél is értékesebbek vol-
tak a régi hazafias mondák és népmesék (és itt nem a bo-
szorkánytörténetekre gondolunk), amelyekkel a gyerme-
keknek nemcsak képzeletét, hanem a gondolkozását és
érzésvilágát is irányítani lehetett. A magyar történelemben,
de ha ott nem talál valaki, akkor a világtörténelemben van
elég kedves monda, történet, adoma, példázat, legenda és
mese, amelyek ügyes és épületes feldolgozásával igen érté-
kes és termékenyítő gyermekirodalmat lehetne teremteni.
Jól emlékszem gyermekkoromból, hogy mikor egy-egy ki-
váló nemzeti hősnek, egyházi vezérembernek, hitvallónak,
apostolnak életét meseszerű, vonzó, gyermekeknek való
formában megírták, vagy elmondták, csakolyan nagy lelki
gyönyörűséggel foglalkoztunk velük, mint a mesék alak-
jainak viszontagságos küzdelmeivel. A gyermeklélek min-
dent felvesz, értékesít és meggyőződéssé, jellemmé, világ-
nézetté dolgoz át, ha kellő formában nyujtják azt neki. Jól
tudják ezt azok a mai üzleti szellemtől áthatott ifjúsági
írók, akik e téren ügyeskednek és jóformán csak a feltá-
lalás tetszetős formáiból élnek. De jól tudják ezt azok a
könyvkiadók is, akik a szenzációs tárgyakat tetszetős lében
feleresztve, ifjúsági irodalom címén piacra bocsátják. Ne-
künk azonban ezeket a modern ifjúsági irodalmi termé-
keket már egyszer le kell szorítanunk asztalainkról. Ezek
helyébe olyan olvasmányokat kell gyermekeink kezébe
adnunk, amelyekből evangéliumiés a jövendők munkájára
maggazdagított lelket teremtő világnézetet szívhatnak
magukba.

Ami a könyveket illeti; legkiválóbb Íróinkat kellene
megnyernünk arra, hogy a gyermekek számára mesélje-
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nek. Meséljék el azt, ami őket gyermekkorukban kielégí-
tette vagy éppen boldoggá tette. Meséljék el az ő szemük-
ben nagy emberek élettörténetét. Meséljék el a velük jól
tevők és az ő lelküket gazdagítók munkáit. Hiszen ha a
gyermek még a költött történeteket is szívesen olvassa és
együtt tud örülni és sírni az eleibe állított hősökkel, csak
természetes, hogya valóságos élet valóságos nagyjait és
hőseit is szeretettel kíséri útjukon. A Bibliának is annyi
sok hatalmas és vonzó alakja van, akinek az életét a mese
nyelvén lehetne a gyermekek számára megírni és ilyen
módon szinte észrevétlenül belopni a gyermekek szívébe
a tisztultabb érzéseket, lelkébe pedig az emelkedetteb evan-
géliumi gondolkodást.

Ami pedig a gyermeklapokat és az ifjúsági folyó-
iratokat illeti, azokat is úgy kellene elejétől végig megírni,
hogy minden tárgyat örömmel és érdeklődéssel tudjanak
kísérni a gyermekek. Tudóskodásnak, az ismeretek fitog-
tatásának sohasem volna szabad ifjúsági folyóiratokban
nyomdafestéket látnia. Mert a gyermek nem szereti, ha őt
mindenáron tanítani akarják, de a tanulás vágya ösztönö-
sen él a lelkében és ennek kielégítésére öntudatlanul tö-
rekszik. A felnőttek józanságán, ügyességén és leleményes-
ségén fordul meg tehát a dolog, hogya gyermek lelkét
olyan módon és olyan anyaggal töltsék meg, hogy elérjék
ugyan a célt, de ne tegyék ellenszenvessé vagy megunottá
az eszközöket és az utat, amelyen a célhoz eljutnak.

Még egyszer visszatérünk a gyermeklapok és az ifjú-
sági folyóiratok sokaságára. A sokaság sohasem előny. A
sok lap mindegyike csak kevés előfizetőt szerezhet és kevés
érdeklődőt tud megnyerni. Ez az oka a lapok és folyóira-
tok gyöngeségének. Kívánatos volna, hogy a magyarországi
egész protestantizmus csak két lappal rendelkezzék: az
egyik igazi gyermekI ap volna, a másik igazi ifjúsági folyó-
irat. így lehetne erős és minden tekintetben kielégítő folyó-
iratokat szerkeszteni. De már az is kielégíthetne bennün-
ket, ha legalább az evangélikus egyházban tudnánk az erő-
ket úgy tömöríteni, hogy egy gyermeklapunk és egy ifjú-
sági lapunk volna. Ha valamennyi iskolánkban és azok
valamennyi osztályában nem több, csak 10-10 gyermek
járatna ilyen gyermek-, illetőleg ifjúsági lapot, már erős
lapokra tehetnénk szert. De ha valamennyi evangélikus
család legalább egy gyermeklapot és valamennyi tanuló-
ifjú egy-egy ifjúsági folyóiratot járatna állandóan, olyan
eredményt érhetnénk el az evangéliumi gyermekirodalom
terén, amilyen egyházunk érdekeit teljesen kielégítené. Jó
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volna ezt a kérdést a Luther-Társaság vezetőségének, de
egyúttal az evangélikus egyház közönségének is napirendre
tűzni és állandóan napirenden tartani, mindaddig, mig meg-
nyugtató megoldáshoz juthatunk.

Erős várunk nekünk az lsten.

"Ein feste Burg ist unser Gott." "Milyen hatása
van ennek a zsolozsmának minden emberre! Hogy
kiszáll a lélek minden arcra; úgy tetszik, mintha vilá-
gosságot sugároznának ki. A gyermekekből férfiak,
a férfiakból hősök, a nőkből mártírok lesznek. A lel-
kesedés szent tüze gyujtogat. "Erős várunk nekünk
az lsten!" Benne van e dalban minden, ami az embert
a föld sarából fölemeli,. a szabadságvágy, a hazasze-
relet, a testvérvonzalom, az önfeláldozás, a jellemerő,
egész fel az isten imádásig. Kihívás a haragos bálvá-
nyok ellen, akár e földön laknak, akár a túlvilágon."

Jókai

A lőcsei fehérasszony. 1. k. 19--20. 1.
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Mulandók· és halhatatlanok.

Az idők viharszele elől ide, könyvtárszobámba me-
nekülök, itt állok s ahogyapapírvárukban hallgató betűk
nagy csőndje közepette az egyes kötetek mögött szélesedő
távlatban látom a korok at, nemzeteket, költőket, írókat,
tudósokat, ez egyszer nem az eszmék olympusi békéje fog
el, hanem egészen más; még itt is tülekedést, küzdelmet,
örök harcot érzek ... igen, azt érzem; nagy csatatér, tán
a világ legnagyobb csatatere ez a könyvtár, a legnemesebb,
a legdicsőbb, az ember halhatatlansági tusájának örök
harcmezeje! Nesztelenül néma Catalaun, hol millió mér-
földnyi papírtéren százmilliónyi betűkatonák vonulnak fel
és bellum omnium contra omnes-ben vivnak a századokkal
és egymás ellen. Látom ezt, nézem és döbbenve állapítom
meg mindjárt, - íme, hisz itt sincs abszolút igazság, itt
sincs abszolút érdem, még a halhatatlanságnak is kulisszái,
kulisszatitkai vannak, igen, még a halhatatlansághoz is
szerencse, sok szerencse kell. Az élet hű marad magá-
hoz, vagyis az élet még a holt papíron, még a mozdulatlan
betűk közt is harc marad. Nagy harc: harc a kiválasztottak
kitörése a közhalandók tömegéből; harc a győzők tuleke-
dése egymás ellen, amíg élnek, sőt harc - s ez a döntő,
ez a legnagyobb! - vár rájuk még haláluk után is az emlé-
kezetben, mikor még elkeseredettebben kell küzdeniök
nemcsak egymással, hanem az egyetemes emberi feledés
ellen is. És mentől közelebbröl nézem a dicsőség e boszor-
kánykonyháját, annál ámultabban látom, a lényegen kívül
mennyi ezer apró lényegtelenség és véletlen igazgatja az
ú. n. halhatatlanságot. Igaza volt Talleyrandnak: a Grand
Dieu Hasard. a Véletlen nagy istensége kormányozza a
világot. .. Találomra kihúzom társai közül a Manon
Lescaut kötetet - íme, az elegáns rokokó abbé Prévost e
művén kívűl még százhetven más nem kevésbbé szép és
megható művet írt össze; miért, hogy csak épp ez az egyet-
len regénye úszta meg az idők árját? Nagy hazárdjáték,
nagy színpad a dicsőség, oly színpad, melynek külön opti-
kája, külön kulisszái vannak!

Vanitatum vanitas ... és mégis hiába minden szent
és bölcs intelem: a halhatatlanság utáni vágy mélyen gyö-
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kerező ösztön bennünk, az életerő túláradása, az életösztön
kétségbeesett tiltakozása ez a megsemmisülés ellen. Leg-
primitívebb formája az apaság. Az "ismeretlenek" milliói
megnyugszanak ebben; jámboran hiszik, hogy (éppoly isme-
retlenül ugyan) gyermekeikben tovább fognak élni haláluk
után. A "nagyokban" többnyire csak szellemi gyermekeik
iránt van ily kifejlett erős apai érzés ... és ennek a héro-
szai s mártírjai ők. Jó, ők meghalnak, de az a szellemi
gyermek (költemény, regény, festmény, szobor, zenedarab,
vagy tudományos felfedezés, hősi tett stb.) éljen a nevük-
kel tovább. S a gyermek élni akar, küzd a közönnyel, fele-
déssel, a vetélkedő többi szellemi gyermekekkel. Világ-
csata ez a zsenik közt a bámuló utókor előtt. A kis ember
csak addig harcol, amíg lehet, a nagyok harca igazában
csak aztán kezdődik: halál után a halhatatlanságért! S
hogy játszik a Véletlen szeszélye velük! Mikor az antik
világ legnagyobb gondolatraktára, az alexandriai könyvtár
Kr. e. 47-ben leégett, egyszerre hétszázezer kötet lett ha-
muvá. Antonius vigasztalni akarta a kárvallott Kleopátrát
s megajándékozta őt a pergamoni könyvtár kétszázezer
oly válogatott kötetével, melyek mind egyetlen példányok
voltak. .. s íme, jött századok mulva Omar khalifa s ő a
Koránra hivatkozva, mint "fölöslegeseket vagy ártalma-
sokat" tűzbe vetette valamennyit! Az antik irodalom re-
mekeinek - pontosan! - csak egynegyedrésze maradt
fenn számunkra. A hellén lajstromokban felsorolt 600 tra-
gédiából 32 van meg s az ugyanott emIített 350 tragikai
költőből mindössze hármat ismerünk meg! Hát a görögök
600 történetírója? Római nagyjai? Petronius "Satyricon-
jának" 16 kötetéből kettőt mentett meg a véletlen, Livius
142 könyvéből csupán 35-öt. Viszont ugyanez a véletlen
megmentett egy sereg oly középszerűséget, kik mint Dio-
genes Laertiades, Valerius Maximus, Aelianus, Justinus
stb. sohse álmodhattak volna halhatatlanságról ... Vani-
tatum vanitas et omnia Vanitas!

Sok minden egyéb fontos itt, fontos mindenekelőtt
a jutalomosztónak az emberiségnek a lelkűlete: a korhan-
gulat, a tömegdivat, a közönség szeszélye, közönye, f'eledé-
kenysége. Mindezt le kell győzni, - fel kell tűnni! Hányan
lettek halhatatlanokká, érdekes, de egészen mellékes kö-
rülmények révén. Malfilatre és Chatterton p. o. azért, mert
éhen haltak; André Chénier, mert ifjú poéta létére nyak-
tiló alatt veszett el s a közepes troubadour: Alain Chartier

. azért, mert egyszer, ahogya palota lépcsőjén elaludt, az
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arra sétáló francia királyné homlokon csókolta. .. Tán a
púpos Scarron se lépett volna elő halhatatlanná, ha nem
lett volna aMaintenon marquise első férje. Hja, nagy
gyerek az emberiség, sok mindenen mulat, gyakran a
szörnyű (mint az Ephesust felgyujtó Herostratos példája
mutatja) jobban érdekli a nemes szépnél. Az az igazi zseni,
aki a századok hangulatának a szeszélyes hullámzását ki-
bírja. Sokan örökre elmerülnek ebben a viharos hullám-
zásban, sokan csak hosszú századok mulva tűnnek fel
újra, mint Homér a renaissanceban. Lám, a kisebb Virgil
mennyivel szerencsésebb tudott lenni, ő a középkor sötét
századain át is végig divatban maradt. Miért? Mert felőle
az egész középkoron át az a hit élt, hogy titokban keresz-
ténnyé lett. Élnek a nagy halhatatlanok, de ki tudja, med-
dik fognak élni? Pár éve Tolsztoj már kikezdte Dantet ...
Szerencsések az oly istenáldotta zsenik, mint Petőfi és
Musset, akik örökké ifjak maradnak, azt hiszem őket örökké
olvasni fogják, viszont attól félek, a Karthausi nagy szer-
zőjének a nevét már inkább csak idézni fogják. Fenséges
olvasmány, de ahogy Mikszáth mondogatta, az ember
már nem annyira a maga számára, mint inkább másnak
veszi meg prezentbe ...

"A világosság józanít - mondja Diderot - és árt a
rajongásnak ... " Igaza van. Nagy Homér, nagy Shakes-
peare, de személyük rejtelme, főként az utóbbi é, csodás
varázzsal vonja be őket. Dante szerelme, Tasso boldogta-
lansága, Petőfi eltűnése ... örök érdeklődést biztosító nagy
titkok ezek. Ám mégis mi a zseni conditio sine qua non-ja?
Az, hogya maga korába szülessen bele. A tehetség leg-
nagyobb tragikum a az, ha korán kívül kell működnie.
Jaj az elkésettnek! S a túlkorán jövők? Kicsit korán jönni,
nem baj, az ilyen, mint előfutár még naggyá lehet, de aki
túlkorán jön, az éppúgy elvész, mint az, aki túlkésőn ér-
kezik. Nem a zseni alkotja korát, de kell, hogya kellő
pillanatban rendelkezésre álljon, hogy kora uralkodó esz-
méit kifejezze. A legnagyobbak mind a-tempo jönnek;
húsz zseni közepette Shakespeare az angol renaissance
csúcspontja; Moliere rpercre érkezik 1658-ban, Petőfink is
a forradalomban. Luther, a reformáció hőse, szintén az
idők teljességében jelent meg, miután előtte többen meg-
őrlődtek az idegemésztő küzdelemben. Az ő műve sikerűlt,
hatása még folyton él, mert nemzedéke önmagára, vá-
gyaira, törekvéseire ismert benne. Sőt még akisebbeknek
is pontosaknak kell lenniök; ott a levélírás muzsája a hal-

4
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hatatlan marquise: Madame de Sevigné, vajjon meg-
írhatná-e ő költői leveleit ma a hírlapírás, a telegráf s a
rádió korában?

De tovább a zsenik igazi harca csak haláluk után
kezdődik. Ök maguk már sírban pihennek, csak ők
nem látják, gondolatgyermekeik mint vívják egymás ellen
a harcot. Nézzünk vissza az elmult XIX. századra, mellyel
jelenkorunk most számol le. Folyik már a "rendezés", a
feledéssel járó nagy "egyszerűsítés". Hányan hullanak ki
a rostából! Mint ahogy a Voltaire ötven kötete lassanként
három-négyre zsugorodik, akként a XIX. század nagyjai
is most redukálódnak. Sokan egészen eltűnnek ... Tornyo-
sodó hátul a Goethe alakja, az ő szobra már megdönthe-
tetlen, a klasszicitás biztos márványából való; óriás mel-
lette Beethoven, de előtte egyre nő még a Wagner alakja,
vajjon idővel melyiket fogja a dicsőség optikája nagyobb-
nak mutatni? Lám Victor Hugot hogy elfeledte a század-
vég, az ő hangos trombitaszavánál mennyivel jobban hall-
juk az örökéletű Heine és Musset suttogását. Nálunk, de
külföldön is, Petőfi egyre nagyobbra nő s vele együtt Ka-
tona, Madách, Arany is a halhatatlanság biztos piedesztál-
ján állnak. Vajjon biztosan áll-e Zola? Kolosszus ő, ki élté-
ben súlyával sokakat agyonnyomott, köztük az igazabb
poétát, Daudet-t is, de íme, Daudet új kiadásokban támad
fel s Zola az ódondászokhoz kerül. .. Zolát a század első
feléből a másik regényíró-óriás, az egyre újabb kiadások-
ban feltámadó Balzac nyomja. S a többi? Sebezhetetlenül
állnak stílusuk vértjében Stendhal, Merimée, Flaubert s a
halottnak vélt Dickens is diadalmasan támad fel s mert
több szíve van, legyőzi a hűvös, szatirikus Thackerayt. A
ragyogó Byronnál kezd kedveltebbé lenni barátja, a fílozóf
Shelley; Hostand már szintén biztos talapzaton áll, de
Maupassan-t kezdik feledni, úgy, mint se Dumas fils, se
Ibsen nem aktuálisak többé. Bourget és Kipling élnek még,
Gerhardt Hauptmann is fejedelemként tartja még a pócióját
abban az új viharban, melynek a cinikus gúnnyal haho-
tázó Bernard Shaw a hőse. Nálunk most formálja az idő
Jókai és Mikszáth halhatatlanságát; ők ketten a természe-
tes vetélytársak és még sokat, nagyon sokat fognak kűz-
deni az utókor értékelésében. Jókai az ifjúság zászlaja,
Mikszáth a meglett olvasók bálványa s a jövendő korok e
mindenkori két nemzedéke fogja vívni a csatát, vajha
egyik se győzné le a másikat ...

De respice finem, mi lesz, mi lehet hosszú futamban
ebből a betű- és papírhalhatatlanságból ? Megdöbbenek a
kérdésemtől: Babylon írott téglacilinderei, Ninive tablettái,
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Egyiptom gránit hieroglifjei s az antik pergamentek ezred-
évekkel dacolnak, de az a silány, modern papír, az a foszló
betű, mely korunk egész kultúráját őrzi, bizony alig él-
heti túl a múló pillanatot. Nem kell ide se jégkorszak, se
vulkáni, se népvándorlási katasztrófa: ez a papír magától
mállik szét s vele az emberi gondolat egeket ostromló,
világrejtélyeket döngető minden halhatatlansága! Pulvis
eris ... Nincs itt mentség? Hogy őrízhesse meg szájhagyo-
mány a Shakespeare, Goethe, Hornér. Dante, Petőfi szép-
ségeit, vagy a Kepler, Newton, Bolyai kalkulusait? Itt állok
könyvtárszobámban s valami nagy szorongás, mély melan-
kólia fog el: mily világkár lesz az, ha mindennek a sok
szépnek majd visszavonhatatlanul el kell merülnie a Maya
forgatagába, az örök feledésbe!

Vanitatum vanitas... És úgy látszik, mint égen a
felhők játéka, oszlása, itt lenn a földön a mi emberi szel-
lemünk az eget ostromló játékainak a pusztulása is benne
van a Teremtő programmjában. Mi marad meg? Az ég és
föld elmúlik, I-sten igéje örökre megmarad.

Pekár Gyula.

Igazság.

Ha megismerted az igazságot,
Hirdetni is legyen bátorságod.
Csuda madár az, csak akkor szállhat,
Ha szó és tett adott neki szárnyat.
Akkor hódít, fölemel és rombol,
S palotákat épít a romokból.

Lévai József
Utolsó versei. 1925.
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Az aszódi faHestm.ények.
Ezelőtt körülbelül húsz évvel láttam először ezt a disz-

termet. Már akkor meglepett e régi terem festői díszítménye
s azóta többször is láttam, de mindig bántott a bizonytalan-
ság érzése, mert amik itt e falakon tárultak szemeim elé,
úgy tűntek fel, mint rejtélyek s egyre növekedett bennem a
vágy, hogy e falk épeket megértsem s ezért három év előtt
elhatároztam magamat erre a mai előadásomra.

Előre is bocsánatot kell kérnem, hogy ily merész do-
logra vállalkoztam, hogy az itt látható falképeket megma-
gyarázzam és értelmezzem. Ez inkább müarcheológusnak
és eszthetikusnak volna feladata. Én inkább csak a classica
philológiával foglalkozó műkedvelő szemével nézem e ké-
peket és ebből a szempontból eredő felfogással fogok töre-
kedni arra, hogy kimutassak bizonyos összefüggéseket és
ellentéteket az alakoknak és díszítményeknek itt összehal-
mozott, heterogénnek látszó csoportjában. Lehet, hogy ma-
gyarázataim bizonyos tekintetben túlzottak lesznek; talán
olyant is bele akarok magyarázni az egyes alakokba, amire
a művészek maguk sem gondoltak, de mi már 150 év távol-
ságából nézzük e műalkotást s ez idő alatt az ókori esemé-
nyek felfogása is nagy változásokon ment át.

E díszterem leírása már évekkel ezelőtt megjelent az
intézet értesítőjében dr. Éber Lászlótól, aki az egész épület
és e terem stílusával alaposan foglalkozott, de a festmény
részleteinek megbeszélésébe nem bocsájtkozott. Az egész
kompozíció értelmezésében számomra Deissmann "Licht
vom Osten" és Bauer "Vom Griechentum zum Christen-
tum" című munkái adtak irányító gondolatokat. Ez eszmék
mellett az egyes allegorikus alakok megfejtésében nagy se-
gítségemre volt egykori derék tanítványom, dr. Pigler An-
dor barátom, aki a Szépművészeti Múzeumban a szükséges
irodalmi anyagot a legnagyobb készséggel bocsátotta ren-
delkezésemre. Nagyban támogattak dr. Oravecz Ödön és-
Velten Armand kollegáim is, velem együtt figyelve meg az
egyes adatokat, sőt utóbbi változatokat is készített a proble-
matikus részletekről. Fogadják ez alkalommal is mind-
hárman hálás köszönetemet. Sajnálattal kell bevallanom,
hogy előadásomnak sok hiánya lesz, amit magam érzek leg-
jobban. Levéltári és könyvtári kutatásokat nem végezhet-
tem, mert erre nem volt időm, alkalmam és érkezésem.
Talán később lesz még módom rá, hogy ezzel az érdekes
tárggyal alaposabban és részletesebben foglalkozhassam.
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A terem leírását Éber ismertetése alapján közlöm s
egyúttal belőle idézem azokat az adatokat, melyek a terem
méltatásához szükségesek. A díszterem a kastély nyugati
pavillonjában van; körülbelül 11 méter magas, 13 méter
hosszú és 11 méter széles. Elliptikus, lapos kupolával van
fedve, mely a négy sarkon' enyhe hajlással bemélyedő fül-
kékbe megy át; jellemző a terem belsejében az egyenes vo-
nalak, élek kerülése. (\ terem déli oldalán nagy szárnyas,
üveges ajtó van. Ezt a terem főbejáratának kell tekinte-
nünk, mivel a festö úgy alkotta meg kompozicióját, hogya
néző, amint itt belép, az egészet áttekinthesse és megért-
hesse. A déli falon az ajtótól jobbra és balra van egy-egy
hatalmas ablak, úgyszinte a keleti és nyugati oldalon. Az
északi oldal két ajtaja között van a kandallófülke, ahonnan
azonban hiányzik az eredeti kályha. (Ez most mint ritkaság,
az Országos Iparmüvészeti Múzeumban van elhelyezve.)

A terem oldalfalait és boltozatát elborítják a festett
díszítmények, arcképek. festmények és allegorikus alakok;
a művész a síma felületeket architektónikus és plasztikus
részletekkel tagolta, az első emeletet fantasztikus építészeti
kerettel választja ela földszinti résztől, távolba húzódó balüszt-
ráddal, oszlopcsarnokokkal, a kupolát pedig ellipszis alak-
ban megnyitja és csodás égi látomást varázsol a meglepett
néző elé; mennyei alakok jelennek meg a ragyogó napfény-
ben a rózsaszínű felhőkön, sőt az akkori festők szokása sze-
rint a felhő behatol két helyen is a terem architektúrájába.
A terem festményeinek az volt a hivatása, hogyanézőben
felemelő csodálatot, meghatott hangulatot keltsenek. A cso-
dálatot a barokk művészek a pazar színpompával, a selyem
és bársony bőséges alkalmazásával iparkodtak elérni, a
meghatottságot pedig az alakok és jelenetek mélyebb értel-
mével, amiben főeszközünk volt az allegótikus ábrázolás. El-
vont fogalmak ügyes ábrázolása szélesen elterjedt szokás
volt abban az időben sedivat szülöttei voltak azok a kézi-
könyvek, melyek írásban és képben magyarázzák az akkor
szokásos allegórikus rajzokat és képeket. A művészek ahogy
túlzásba mentek az oszlopcsarnokok, lépcsők, erkélyele egy-
bekapcsolásával, úgy túloztak gyakran az allegóriákban is,
elvont dolgokat úgy ábrázolnak, hogya mai néző alig képes
megérteni jelentésüket és kideríteni rejtett céljukat.

A továbbiakban Éber a következőket mondja: A nagy-
méretű elliptikus terület, mely felhők közé helyezett allegó-
riai kompoziciót ábrázol, a festészeti dísz főalkatrésze. Ösz-
'Szesen kilenc alakot látunk itt - női és férfialakokat - a
felhők között szabadon, festői módon csoportosítva. A női
alakok egy részének jelentősége azonnal világos előttünk:
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a keresztyén erények személyesítői, élükön az egész kompo-
zició csúcspontján álló alakkal, a Hittel, aki nagy keresztet
tart jobb kezében, bal kezében rózsaágat és oltárra támasz-
kodik, amelyre egy lebegő angyal a szentírást helyezi, a
keresztyén hit kútforrását. Ugyancsak azonnal megértjük
annak a női alaknak jelentőségét, aki egyik kezében égő sz í-

vet tart: a Szeretet az. Az ülő női alak, fején keresztes sisak-
kal, bal karján Medúza-fejes pajzzsal, jobbjában íjjal és
nyíllal, mell ette oroszlánnal (csak oroszlánbőr van rajta, az
aegis helyettl), kétségtelenül az Erő. Könnyűszerrel sike-
rül még egyéb alakok értelmét is kiderítenünk, míg mások
szimbolikus célzatának megfejtése jóval nehezebb.

A kupolafestményből a falakra való átmenet - esz-
mei szempontból is - a belső hosszú fal jobb sarkán van
meg, ahol a mélységbe zuhanó fantasztikus alakok, szatí-
rok, szirének, pompás mozgalmas csoportban vannak ábrá-
zolva. Egyikük tamburint tart kezében. Az e csoport alatt
levő fülkében női alak ül, egyik kezében álarc, másik kezé-
ben lámpás, égő gyertyával. A szemközti fülkét harsonát és
olajágat tartó női alak foglalja el; a másik két fülkében
szintén egy-egy női alak van, egyik szárnyas homokórával
és sarkantyúval, a másik kőnyvekkel és koszorúval. Éber
szerint a sok alakból álló allegóriai ábrázolás jelentőségét
apróra kideríteni csak beható összehasonlítás és forrásta-
nulmányok alapján lehetne, a főeszme azonban alighanem
keresztyén szellemi tevékenység diadala a pogány művészet
és világf elfogás felett. A négy sarokban lévő női alak való-
színűleg a gyorsan lepergő időt, vele szemben az időn dia-
dalmaskodó hírnevet és ennek útjait, a tudományt és művé-
szetet jelképezi.

Ezzel összhangban van a falak festése, mely mono-
chróm, a szobrászatot utánzó. A két hosszú falon két-két
herm a van, a négy elem: föld, víz, tűz és levegő személyesí-
tőivel, fölöttük egy-egy domborműszerű grisaille Apolló és
Daphne, Apollo és Marsyas történetével és két amorettejele-
nettel, A keskeny oldalak közepén festett fülkében egy-egy
férfialak áll: nyilván Nagy Sándor és Seneca, a harcias erő
és bölcseség képviselői. A fülkék fölé egy-egy medaillon van
festve, Macedoniai Fülöp és Olympias királyné arcké-
peivel.

A festmények kivitelén észrevehető, hogy azok nem
egy, hanem két mester kezétöl származnak. A kupola alak-
jai, bár jók és kifejezők, lendület és kolorisztikus hatás
szempontjából nem érik el a lezuhanó csoport és a sarok-
fülkében ülő női alakok igazán pompás, megkapó hatását.
A terem egyik sarkában csakugyan sikerül is egy kopott,
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szetényen elhelyezett feliratot kibetűznünk : I. L. Kracker,
I. Zach. Pinxi. Ao. 1776.

Eszerint Kracker János Lukács és Zach József az a
két mester, aki Aszódon dolgozott. A két festő egyebütt is
együtt működött. Kracker volt a vezető, tervező művész,
különben a legkiválóbbak egyike amaz osztrák festők so-
rában, akik a XVIII. században Magyarországon dolgoztak.
Életrajzi adatait alig ismerjük; Egerben halt meg 1n9-
ben. A magát különben császár-királyi és hercegi festőnek
nevező művész igen egyszerű ember volt, aki freskófestés
közben a festőáIlványokon szokta elkölteni szerény ebéd-
jét, hogy munkája mellett maradhasson.

Igen sokat festett - dekoratív műveket és oItárképe-
ket - az egri egyházmegyében. Legkiválóbb művei a jászói
prépostsági templomban és könyvtárban, továbbá az egri
kis préposti lakban és a Iiceumi könyvtár mennyezetén ma-
radtak reánk. Méltó módon sorakozik ezek mellé az aszódi
díszterem, melynek kompozíciója és részben kivitele tőle
való, míg a kupolát és falakat valószínűleg Zach festette,
aki Krackernek Egerben is segédkezett.

A XVIII. századbeli festészet emlékei hazánkban nagy-
részt templomokban maradtak fenn. Azok a dokorativ fest-
mények, amelyek főuraink kastélyait díszítették, a legtöbb
esetben elpusztultak, az ízlés, divat változásának estek ál-
dozatul. Annál inkább megbecsülendő emlék az aszódi dísz-
terem, mely megkapó példája a XVIII. század pompaszere-
tetének, ízlésének, művészi virtuózitásának.

Ennek tudatában annak idején a Bányai Evangélikus
Egyházkerület a megrongálódott festmények méltó helyre-
állítása céljából a Műemlékek Országos Bizottságahoz for-
dult. E lépés sikerre is vezetett, amennyiben a bizottság ja-
vaslatára a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a fest-
mények helyreállításának költségét engedélyezte. A mun-
kával Barsy ·Adolf Ágost festőművész bizatott meg, aki 1909-
ben a freskók at (ezelőtt 20 évvel) tisztította s a hiányokat
gondosan és kegyeletesen kijavította. Kívánatos volna, ha a
dísztelen kályha és a zavaro csillár megfelelőkkel cseréltet-
nének fel.

Egyrészt, hogy a meglevő szakszerű leírást felhasznál-
jam, másrészt, hogy az előzményeket ismerjék tisztelt hall-
gatóim, szükségesnek tartottam, hogy az eddigieket részben
szószerint közölj em Éber ismertetéséből.

Azonban a falfestmény restaurálásáról egészen más
véleménye volt Foltin János egri prépost-kanonoknak, aki
Kracker János Lukácsról szóló könyvének (1909) 39. lapján
így ír: "A freskók épnek felújítása olyannyira rosszul sike-
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rült, hogy sem a képnek egyes alakjait jól felismerni, sem
pedig tartaimát megállapítani nem lehet. Szerintem a freskó
szerkezetét tekintve allegórikus és amennyiben egyszeri lá-
tás után ítéletet mondhatunk felelte, úgy vélem, hogy az ha-
zánkban a kereszténységnek a pogányság feletti győzelmét
van hivatva jelképezni".

Foltiri nézetével nem érthetünk egyet, mivel a fest-
mény renoválását eléggé sikerültnek tartjuk s az alakokat
is elég jól felismerjük, de azt az állítását sem fogadhatjuk el,
hogyakeresztyénségnek hazánkban való győzelmét ábrá-
zolja a kép, mivel hazai vonatkozást nem találunk az egész
képen, legfeljebb csak néhány családi reminiszcentiát, me-
lyekről később fogunk szólani.

Saját nézeteimet a következőkben adom elő.
Kiindulok abból a régi feliratból, mely e pavillon

homlokzatán olvasható: Mortalibus Hic Nisi Hospitium -
Domus In Coelo Est. Mi halandók itt csak vendégszállást
'élvezünk, házunk, örök lakásunk azonban az égben van. A
földi élet és a mennyei élet közti különbségnek plátói gon-
dolatát Krisztus urunk idealizálva a keresztyén ség közkin-
-csévé, hitbeli meggyőződésévé tette. A földi élet és mennyei
élet közti ellentétet érzékeltette a művész ezen terem festői
kompoziciójában is. A földszinti rész az ö zöldesszürke, egy-
színű, majdnem fakó falaival, képeivel, szobraival az emberi
multat, az emberi isteneket, a földi hospitiumot jelképezi.
A négy ülő alaktóI felfelé eső résznek a szivárvány minden
színében ragyogó pompája az égi jelenségeket tárja sze-
münk elé, hol a művész merész fantáziával ábrázolja a meg-
nyilatkozott eget, az égi domus-t. A földszint keleti ablak-
közében Seneca szobra van lefestve, amint bal kezével külö-
nös módon felszúrja bal kezének ereit. Az öreg fájdalmas
arckifejezése is Senecára vall, akinek saját kegyetlen tanít-
ványa, Néró kegyetlensége folytán kellett Így befejeznie éle-
tét. Valószínű, hogya kép valamely szobor vonásait akarja
megörökíteni, bár az arc Seneca megmaradt szobraival
nem egyezik. Vele szemben a nyugati falon egy ifjú heroi-
kus szobrát látjuk. Mivel a felette levő medaillon képe Fü-
löpőt, Macedónia kírályát ábrázolja s a szemközti medail-
lon Olympias királynét, világos, hogy a képszobor Nagy
Sándort, a világhódítót mutatja. Ez is, úgy látszik, vala-
mely hellenisztikus korbeIi szebor után készült festmény.
Feltűnő a szebor jobb lába mellett levő fatőrzsszerű támasz
a különös, hármas, csavarodó emelkedéssel. A szobor alakja
és testtartása azonos azzal a szoboréval, melyet Clarae (367)
a római Vatikánban levő Mercuriusnak, vagy az úgyneve-
.zett Belvederi Antoniusnak jelez. így a két, egymással szem-
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közl lévő szoborkép, mintegy kettejüknek tragikus sorsa által
bizonyos kapcsolatban állhatna egymással. A művész csak
11 fiatal hős görög királyt és az öreg római tudóst akarta
-egymással szembeállítani. Mi azonban valamivel többet lá-
tunk bennük. Nevezetesen a hellenisztikus kor két fő kép-
viselőjét. Ezt a kort csak egy század óta ismerjük közelebb.
ről, csak azóta tudjuk, hogy ennek állami, politikai élete
mennyire közel van és hasonlít a modern állami és poli-
tikai viszonyokhoz. Ennek a kornak viIágfelfogásából és
:gondolkodásmódjából fejlődött a keresztyén világnézet ki-
fejezésmódja, amint Deissmann kimutatja a Kr. e. 9. év-
böl származó két halikarnassosi feliraton, melyek oly fraze-
ológiával ünneplik Augustus császár születését, mintha csak
az evangélium szavait hallanók. Seneca a Plátó és Aristo-
'teles utáni, hellenisztikus filozófiai iskoláknak, a sztoiku-
-soknak és epikureusoknak volt tanítványa s ezek tanításait
közvetítette, átadta a római világnak s ezen az úton nekünk
is. Azt mondhatnók tehát, hogy e teremben a hellenisztikus
műveltségből fejlődött keresztyénség apotheozisát kell lát-
runk. Éber a földszinten levő négy hermán elhelyezett szob-
rot a négy elemnek értelmezi, azt hiszem, közelebb járunk
a művész egész koncepciójához, ha e négy szoborban a le-
győzött négy pogány istent látjuk: Jupitert, Neptunust, Plú-
tót és Cerest. Megadást, lemondást mutató arckifejezésük
-arra céloz, hogy maguk is belátják legyőzetésüket egy ma-
gasabb, világot kormányzó új hatalomtól: a keresztyén-
-ségtöl.

A terem déli oldalán levő két grissailleben két epizó-
dot látunk Apolló életéből. Apolló és Daphne jelenetet, vala-
mint Apolló és Marsyasét. Velük szemben szintén két kép
van az északi oldalon, e két képben Éber csak amorette je-
leneteket lát, pedig ha jobban szemügyre vesszük, egyes
dolgokat látunk, melyek a gyermek Dionysosra vonatkoz
nak, akit a nymphák, Lamos leányai neveltek. Az egyik ké-
pen civakodó három gyermek látható, a másikon a thyr-
sussal diszített bak elől menekülő kis Dionysost láthatjuk.
Átkutattam Roseher mythológiai lexikonát, de az itteni
jelenetekre példát nem találtam, csak Nonnos Dionysiaka
című eposzában van egy rész, hol a költő leírja (X. 347-
377.) hogyan birkózik Dionysos gyermektársával Ampelos-
-szal, (a szőlőtöveI). A második képen Dionysos szent állatja
-a thyrsussal diszített bakkecske látható s a nympha mellett
ott van egyik állandó kíséröje a szatír, fején két szarvval. E
két istennek, Apollónak és Dionysosnak volt legnagyobb
hatása a régi görögök lelki életére, sőt azt mondhatnók,
'hogy két fő vallásuk volt: Apolló és Dionysos vallása.



58

Apolló a világosság szelleme, azé a viIágosságé, amely
látóvá teszi a költőt s megmutatja a jósnak a jövendőt, mcg-
szabadít a bűntől, a szépség és harmónia megvalósítója a
természetben és az ember lelkében. Vele szemben egy fia-
talabb isten jött később az Olymposra, aki a társadalmi ren-
den kívűl állóknak, a szerencsétleneknek ígért lelki szaba-
dulást, felejtést a szerit önkívületben; ez volt Dionysos, aki
a síp és dob vad zenéjével és az ő mámorító italával adott
vigaszt és reménységet hívőinek. Apolló kultusza az ének
és zene fejlesztésével tett mély hatást a görögség lelki vilá-
gára, Dionysos kultusza pedig a dráma kiterrnelés ével ha-
gyott mély nyomot a görög műveltségben. Delphiben az
Apolló-templom déli oromfalán Apolló volt kifaragva
a Múzsákkal, az északin pedig Dionysos, amint körülra-
jongják az ő bacchansnői az éj csendjében tartott ünnepen,
amit a művész a lemenő Heliosszal szimbolizált. Az Apolló
és Dionysos-kultuszban az egyistenhívés alapelemei van-
nak meg. Apolló a világosságban uralkodó nap megszemé-
lyesítése, Dionysos a testtől elváló, extázisban levő lélek-
nek ura, aki hívőjével megláttatja a túlvilágot s neki ott is
boldogságot ígér. Feltűnő, hogy itt is a déli oldalon, a vilá-
gosság oldalán Apolló életéből van két jelenet, az északin,
a sötétség oldalán pedig Dionysosra céloz két epizód. A
Daphne-jelenetben a fiatal isten a végzettől azt az okulást
kapja, hogy ne a testi szépség, hanem a lelki szépség le-
gyen a vágyak célja. A Marsyas-képen pedig, a lanton
Játszó Apolló a fuvolázó Marsyasszal versenyez, mely alka-
lommal a szamárfülű Midas a durva zenének ítéli a győ-
zelmet; e kép a művészi zene fölényét jelenti a primitív
durva muzsika felett. A két keleti szemközti kép közül az
egyik Apolló szent növényére, Daphnére, a babérra vonat-
kozik, a másik pedig Dionysos szerit állat jára, a tragosra,
a kecskebakra. Ha végignézünk e termen, azt vesszük észre,
hogy e két isten szimboluma: a babértüzér és a bakfej lát-
ható itt a földszinttől a mennyezetig. A földszint szűrke fa-
lán, a mindennapi élet szürkeségében mindenütt ott látjuk
Apolló babérfüzérét, mely üdítő zöld színt, a .rernény színét
hozza az egyhangúságba. A mennyezet ellipszise alatt az
emeleti csarnok keleti és nyugati oldalán éppen úgy ott
látjuk a babérfüzért és kosfejet, mint azon az arany oltá-
ron, amelyre a mennyezet fő alakja, a Hit megszemélyesítője
támaszkodik, .a két legyőzött vallást szimbolizálva, amelye-
ken győzelmet nyert a Szentírás új vallása: a keresztyén-
ség. Ezek után előbbi tételűnk.et úgy módosít juk, hogy e
falfestmény tárgya a hellenisztikus műveltségből fejlődött
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keresztyénség apotheozisa és diadala az ősrégi görög Apolló
és Dionysos-kultusz felett.

A földszint felső részén, a négy sarokban négy művé-
sziesen megrajzolt és megfestett szép női alakot helyezett
el a festő, gazdag, lobogó selyemruhákban egy-egy absztrakt
fogalmat szimbolizál va. A délnyugati sarokban ülő nő
jobbjában sarkantyút és halkezében szárnyas homokórát
tartva a Diligentiát, a szorgalmat jelenti. Ennek rajza lát-
ható némi változattaI a Páriz Pápai szótár címlapján,
melyről Tóth Béla az Anekdotakincs első kötetében írja le
azt a kedves, romantikus történetet a tudós professzor fele-
ségéről. Az északnyugati sarok alakja a foliánsokkal és két
babérkoszorúval a Scientiát, a tudományt valósíthatja meg;
a délkeleti sarokban babérágat és trombitát tartó nőa
Fama, a hír és dicsőség megszemélyesítése.

Az északkeleti sarokban félig fekvő nő balkezében a
lámpát, jobbjában a fekete szemálarcot tartja s megdöbbenő
csodálkozással tekint a lezuhanó, zavarosan összegabalyodott
alaktömeg felé. Ez a nő a Probitast, a becsületességet sze-
mélyesíti meg. Az álarcot kezéből kiejteni készül, ami arra
mutat, hogy az alakoskodó képmutatást megveti. A balke-
zében tartott lámpa mint szimbolum valószínűlea abból
az újtestamentomi hasonlatból ered, mely az okos és balga
szűzekről szól és a festő célzatossággal helyezte ezt az ala-
kot a szűz Minerva alá s így a lezuhanó tömeg egyik tagját,
a bekötött szemű szép leányt az okos szűz testvérének, a
balga szűznek tarthat juk.

Térjünk át végül a mennyezet lakjaira. Az ember fu-
tólag végignézve első tekintetre azt gondolhatná, hogya há-
rom keresztyén (hit, remény, szeretet) és a négy görög filo-
zófiai erényt (bölcsesség, bátorság, önuralom, igazságosság)
megszemélyesítő alakokkal van dolgunk; azonban, ha ala-
posabban szemléljük az egyes szimbolumokat, azt vesszük
észre, hogya művész nem egészen ezt akarta kifejezni. A
főalak, aki bizonyos önkívületi boldogsággal néz a menny
felé,·kétségkívül a hitet képviseli. A túlvilági lelki hatalmat
jelezte a művész a nő hajának két szarvalakú kiképzésével
és azzal, hogy éppen feje felett áll a ragyogó nap sugaraival
elárasztva az eget és a rózsaszínű fellegeket. Jelentőséget
kell annak is tulajdonítanunk, hogy a Hit alakja baIIábát
kék szalaggal átkötött vesszőnyalábra helyezi, a keresztyén-
ségnek a római birodalom felett való győzelmét akarva
szemléltetni. Az alak jobbjával elragadtatással emeli a ke-
resztet, mely mozdulat a keresztyénség diadalmas emelke-
désére vall. A Hit lábai előtt ülő nő, aki balkezében két égő
szívet, jobbjában pedig lantot tart: a Szeretet. Őhozzá tar-
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tozik a Hit lábainál lévő fészekben az önfeláldozó szeretetet
jelentő pelikán három fiókjával. E két főalak mellett azon-
ban hiába keressük a harmadik keresztyén erény: a Re-
mény alakját, helyette más két fogalmat kívánt a művész
hangsúlyozni. A!Hit lábaitól balra ülő nő oroszláura támasz-
kodik s jobb kezében aranyláncon függő érmet lóbál; az
allegória-magyarázó könyvek szerint e nő a nagylelkűség
Generositas, aki jutalmat, kitüntetést ígér az érdemesnek.
A Szeretettől jobbra egy csendesen álló elefántra támasz-
kodó nő a Mansuetudo, a szelídség. A nö végtelen szeretet-
-tel néz az elefánt gyeplőjét tartó gyermekre.

A mennyezet aljában két nő között két férfi van el-
helyezve. ·A jobboldal szélén ülő nő Pallas Athenae, a Böl-
csesség, Sapientia Christiana képviselője. Sisakján büszkén
-emelkedik a kereszt, pajzsán anyelvetöltő kígyóhajú Me-
dúzafej látható, jobbjában íj és nyíl, testét a szokott aegis
helyett oroszlánbőr fedi. A másik, szélső női alak jobbjá-
ban menyegzői csokor, baljában gyöngyökkel diszített kan-
társzár; ez a nő Temperantia, a Mértékletesség. Az egész
'kompozfció aljában egy hatalmas, sisakos férfi bottal
.akarja kinyitni a két lábra álló oroszlán száját; ez a férfi a
Bátorság, Fortitudo megtestesítője. Különben az oroszlán
.száját kinyitó hatalmas férfi a hagyomány szerint Lysi-
machos, Agathokles fia, Nagy Sándor egyik barátja, aki
egyúttal egyike volt a király nyolc testőrének. A király kör-
nyezetében volt Kallisthenes bölcs is, akit szókimondó nyilt.
sága miatt a heves ifjú király börtönbe vettetett. Lysi-
machos megszánva a börtönben sínlődő bölcset, mérget
adott neki s Így szabadult meg a börtön és az élet nyomorú-
-ságaiból. Mikor ezt megtudta Nagy Sándor, nagy haragra
lobbant Lysimachos ellen és arra ítélte, hogy egy oroszlán-
nal vívjon meg. A bátor férfiú ezt meg is tette; kinyitva az
oroszlán száját, nyelvét kiszakította, úgyhogy az rögtön
élettelenül terült el lábai előtt. A király ezután megbocsá-
tott Lysimachosnak és újból barátságába fogadta. A hős-
től jobbra ülő nagyszakállú bölcs, aki jobb kezét könyvön
nyugtatja, bal kezével pedig rózsakoszorút tart, valószínű-

-leg Kallisthenes, aki elismerőleg néz Lysimachosra s talán
az Igazságosság megszemélyesítőjének is vélhetjük, mert
balkezében tartja a rózsakoszorút az élő győztes számára.
E két alak ilyenformán, t. i. Lysimachos és Kallisthenes

"bizonyos kapcsolatban van a földszinten festett két szobor-
"képével: Nagy Sándorral és Senecával. A művész a két
uralkodó környezetének ellentétér akarja megéreztetni ve-
lünk. Nagy Sándor is börtönbe, majd halálra juttatta az 51
_nevelni akaró, szókimondó bölcset, de a macedorr király ud-
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varában volt oly bátor férfi, mint Lysimachos, aki nemcsak
segíteni tudott bajbajutott barátján, hanem még az orosz-
lánnal is bátran szembeszállt és megküzdött vele. Seneca
Néró udvarában egészen magára hagyatva, kénytelen kivé-
gezni magát; ott nincs oly hős, aki segíteni merne rajta;
innen is magyarázhatjuk az ellentétet, mely feltűnik előt-
tünk, ha egybevetjük a két bölcs arckifejezését; a fájdalmas,
kétségbeesett Senecáét és a vidám nyugodtsággal Lysi-
machosra tekintő Kallisthenesét. Néró udvarában minden-
kit elfogott a fatalis omnium ignavia, a végzetes közgyáva-
ság; nem volt férfiú, akiben meg lett volna a bátorság, hogy
szembeszálljon azzal a szörnyeteggel, Néróval, aki az állam
nyakára ült.

A művész a hypaethrális ellipszist két helyen meg-
szakítja az ég felhőjével, úgyhogy a felhő lenyúlik az épület
belsejébe a bal és a jobb oldalon. A két felhő-nyúlvány ellen-
tétes pályául szolgál; a baloldali az égbe bevezető utat mu-
tatja, a jobboldali pedig ~z égből száműzött szerencsétlenek
levezető meredek ösvényé. A baloldalon a bőség szarúját
tartó jótékonyság, Munificentia kap utat az égbe, azáltal.
hogy jót cselekedve pénzt juttat az égben levő koldus sapká-
jába. A jó cselekedet úgy tűnik itt fel, mint a Krisztusban
való hit természetes gyümölcse, mely megnyitja ugyan az eget
de nem főszemély, mert az egész kompozició főszereplője a
Hit. Ez szerzi a megigazulást, ami a protestáns vallási felfo-
gás alapvető tétele.

A jobboldali felhő-nyúlványon lezuhannak az égből
azok, akik a mennyei boldogságból mindörökre kizárattak.
Egy kegyetlen tekintetű, kígyólábú. szárnyas ördögi alak
tereli őket lefelé, elzárva előlük denevérszárnyaival mind-
örökre a visszatérés lehetőségét. A baloldali felhő-nyúlvány
a gazdag és szegény ellentétének színhelye, akiket azonban
egybekapcsol a jóakarat' és a hála szívből fakadó érzése. A
jobboldali felhőnyulványon a szűz Minerva lábai alá he-
lyezte azokat, akik bűneik által elvesztették az eget, a Hit
által való üdvözülést.

A lezuhanó alakok között van Dionysos kíséretéből : a
kecskelábú szatír, akit egy kis kobold szarvánál fogva ránt
le a. mélységbe, a másik pedig az állatiasan hosszúfülű
bacchansnő. Utóbbi bal kezében a csörgős dobot tartja s
jobbjával elhárító mozdulatot tesz Athéna és a Medúzafej
felé. Dionysos e két kísérője eredetileg a vegetatív élet dé-
mona volt; a keresztyén felfogás mint a bűnök, rossz szoká-
sok, vétkek képviselőit tekinti. A szatírok még a középkor
ördögképzetébe is több vonást juttattak, [eléűl annak, hogy
mily -szívösan élt a babonás néphitben Dionysos kísérőinek
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vad, állatias képe. Még három alak van e csoportban; közü-
lök az egyik különösen kiválik, abekötöttszemű hófehér-
testű leány; aki sikoltva fordul el a Medúza arctól. A bekö-
tött szemmel a művész az elvakult szenvedélyt akarja jel-
képezni; mint előbb említettük e szép leányzót a bibliai
balga szűznek nevezhetjük, ellentétben az okos szűzzel, a
lámpát tartó Probitással. Kívülök még egy szfinkszszerü
szárnyas nő és egy-egy fejjel lebukó szárnyas fehér női
alak egészíti ki a csoportot. Apolló és Dionysos versenyé-
ben Apollót tekinthetjük némileg győztesnek, mert szim-
boluma a nap ott ragyog az ég közepén, míg Dionysos hívei
a jobb sarokban, a mélységbe hullanak.

Az egész kompozicióban három jelenséget veszünk
észre, amit kapcsolatba hozhatunk a Podmaniczky-család-
dal. A hypaethrális ellipszisalakú tetőnyílás keleti és nyu-
gati végén egy-egy művészi plasztikával megfestett kék
szalagcsokrot látunk, amelyek a falfestmény alsóbb részei-
ben vörös színben ismétlődnek. E két színt ott látjuk a Pod-
maniczky-család ősi nemesi címerében, a korona feletti sisak-
szalagót jelképező kék és vörös girlanddíszítményben.

Az 1782-ben, tehát a kép festése után kelt, báróságot
adományozó diplóma címerén a címerfeletti hármas sisak
jobboldali koronájából páncélos vitéz emelkedik ki. Ez bal-
kezében levágott török fejet tart, jobb kezében pedig kihúzott
kardot, amelyből babérlevelek zöldülnek ki. A kék és vörös
szalagcsokrok s az egész kompozición végigvonuló babér-
füzér alkalmazásában láthatunk célzást a festményt készft-
tető Podmaniczky 1. Sándor családjára. Hozzáfűzhetjük még
azt is, hogya Sándor nevű főúr neve is összekötő kapocs
lehetett, hogy éppen a hasonló nevű nagy macedon királyt
és szüleit akarta dísztermében megörökíttetni. Tudjuk, hogy
Kracker egyes templomi képein is van névkapcsolat az illető
szent és a kép megrendelője közt. Mindezekből megálla-
píthatjuk, hogy e rejtett vonatkozásokat azért alkalmazta a
művész, hogya késő utódok, ha belépnek e terembe és ér-
tenek az anegóriákhoz, rögtön megtudják, hogy e termet
báró Podmaniczky 1. Sándor festette.

Befejezésül megemlítjük, hogy ellentétet látunk abban
is, hogy a barokk az ellenreformáció stílusa lévén, mégis itt
a protestáns világfelfogás ábrázolását látjuk abban, hogy az
egész kompozició középpontjában az oltáron a Szentírás van
elhelyezve, azt hirdetve, hogy az embernek hivatása az, hogy
Isten országának tagjává váljék, aminek útja a megtérés,
vagyis a bűntől való eltérés, elfordulás és az erények gyakor-
lása által a nemes példák követése és az erkölcsi tökéletesedés
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valamint a hit által való megigazulás és üdvözülés után való
törekvés, amiben egyedüli kalauz a Szentírás.

Feltűnő, hogy Kracker, aki gróf Esterházy Károly,
egri érseknek volt udvari festője, itt ecsetét protestáns főúr
rendelkezésére bocsátva, ily protestáns szellemű művészi al-
kotást hozott létre.

Mindenesetre rendkívül érdekes volna, ha még vala-
mikor adatokat találhatnánk a kép tervezésére és megren-
delésére vonatkozólag, hogy világosabban ismernők a meg-
rendelő főúr és a művész terveit és céljait.

Mindamellett így is méltányolva és lelki gyönyörűség-
gel élvezve a művész remek alkotását, hálával gondolunk
a művészre, aki e terem országos értékű díszét megalkotta
és arra a művészetet és tudományt pártoló, iskolaalapító, pro-
testáns főúri családra, mely kastélyát ily nagyértékű kinccsel
tette értékesebbé, végül Bányai Egyházkerületünkre, hogy e
kastélyt és disztermet az evangélikus leánynevelés nemes
céljaira a Podmaniczky-nemzetség tagjainak és rokonainak
adakozása segítségével megszerezte.

E terem festői díszítményét Podmaniczky I. Sándor
festette, kiről unokája, Frigyes, Naplótöredékeiben ezt írja:
"Nem hiában járt herceg Esterházy Miklós kíséretében kül-
földön; ott szerzett ismereteit átültette az "ősi fészek" tala-
jába".

A dicső, nagyműveltségű nagyapának méltó utóda volt
báró Podmaniczky Frigyes. A nagyapa e kastélynak ezen
örökbecsű termében alkotott egy díszes helyet; méltó uno-
kája báró Podmaniczky Frigyes az egykori hányakerületi
feügyelő pedig hazánknak alkotott egy díszes helyet: Buda-
pestet, a mi szép fővárosunkat. Mert ő volt az, aki 1868-ban
megindított politikai lapjában a Hazánkban először sürgette,
hogy londoni példára nálunk is fővárosi közmunkatanács
létesíttessék és tartalmas cikksorozatában fel is sorolta en-
nek legszükségesebb teendőit, melyek szerinte a következők:
csatornázás, utcakövezés, vízvezeték, a Dunapart kiköve-
zése, boulevardszerű befásított széles utcák és utak, körutak
nyitása. A várkert alatti dísztelen kis házak eltávolítása, a
várkert kibővítése a díszes várbazárral. hidak építése, szín-
házak alapítása, minden kerületben a primitiv nyilt piacok
helyett vásárcsarnokok építése, végül a budai várkert-rak-
partnak vadgesztenyefákkal való beültetése.

És ezen javaslatai egytől egyig megvalósultak; az 1870.
évi X. törvénycikk felállította a fővárosi közmunkák taná-
csát, melynek 1873-tól kezdve ő lett elnöke. Ebbeli munkás-
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ságáról így emlékszik meg (Naplótöredékek Ill. 326): "A
közmunkák tanácsának létesítése által életem legfőbb vágya.
teljesült, ez oly fényes jutalom, melynél szebbet fogyatékos
emberi lény a sorstól remélhetni sohasem bátorkedott. Ezek-
hez hasonló gondolatok cikáznak végig agyamon, ahányszor-
Budapest fejlődését örömtől áthatottan szemlélem".

Amik miatt mi most büszkék vagyunk gyönyörű f'ö-
városunkra, az mind báró Podmaniczky Frigyesnek nagy-
atyjától öröklött művészi érzékű lelkében fogamzott meg,
mint nemes terv és művészíleg szép gondolat. A család azon-
ban anyagi bajok miatt kénytelen volt e díszes kastélyát el-
adni. Hogy ez mily fájdalmas volt a család tagjaira nézve,
azt élénken világítják meg Podmaniczky Frigyes következő
szavair. Naplótöredékek IV. 293. (1875-ben) ... "Drezdában:
pedig 75. évét járó nővéremet (Julia) özv. báró Jósika Mik-
Iósnét keresvén fel, nagy örömöm telt abban, nővéremet lS.
év után ismét egyszer - még pedig friss 'egészségben viszont-
láthatni.

A családunkat ért lesujtó események beállta, vagyis.
1869 október hava 28-ika óta szomorú és lehangoló búcsú
után reménytelenül slehangoltan tekintve a jövőbe mind-
ketten, nem találkozám vele.

Elbeszélém neki, annyira kedvelt aszódi ősi fészkünk
mi szomorú változáson ment át, mióta azt száműzöttek mód-
jára, 18 évvel ezelőtt elhagytuk.

Az ősi fészekből községháza lett, - törvényt monda-
nak most ott kegyetlen igazságossággal, s helyeznek el tolon-
cokat, hol éltünk legszebb s legkellemesebb napjait éltük le,
- hol a bennünket ért csapások is könnyebben valának el-
tűrhetők, mert hisz otthon, ismert négy falaink által' körítve,
családi körben, mennyivel könnyebben tűrünk s f'eledűnk;
mint elhagyottan, elszigetelten egy-egy idegen helyen, bérház-
ban vagy szállodában, szokatlan viszonyok által környez ve-
s hozzánk semmi kedélyesebb kötelékkel nem fűzött béren-
cek által lelketlenül ápolva s kiszolgálva.

Ősi fészkünkben a község ügyei mellett Aszód és kör-
nyékének pénzügyei is elhelyezkedésre találtak, amennyi-
ben a testvéröcsém által alapított takarékpénztár a kastély
egyik szárnyát vette bérbe. E hatóságokon kívűl nyáron át
a község a családunklakta szobasort kisebb szállásokra oszt-
ván el, azokat a fővárosiaknak adja bérbe villeggiatura gya-
nánt. Azóta nem mertem benézni a kertbe, nem tudom mi
lett az apám által házassága évében ültetett s általunk any-
nyira szeretett s ápolt terebélyes vadgesztenyefából ?

Elmesélém nővéremnek, hogy most már ősi fészkünk-
ben nincs mit keresnünk, csak családi sírboltunk maradt
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meg a templom alatt, ahová betérhetünk, ha akarva, vagy
nem akarva, leszámoltunk evilággal.

Elmondám egyetlen, még megmaradt testvéremnek.
hogy mikor mult évi december l-én Armin öcsémnek meg-
adtuk a végtisztességet s Ilona hugom kertje mentén a hegy-
nek fel tartottunk a sírboltba, ismét szemembe ötlének a kert
hídján már elhalványult ama szavak: "Minden csak át-
menet!" -

Kevés leánynevelőintézetnek van hasonló művészies
díszterme, hol a növendékek ünnepélyeiket, hangversenyei-
ket ily felemelő környezetben tarthatják. Adja Isten, hogy
e díszterem, melyhez oly nagynevű evangélikus fűúri
család emléke fűződik, sok éven át legyen evangélikus leány-
növendékeink kedves emlékű sikereinek, örömeinek áldott
színhelye és sok éven át nevelkedjenek itt a Podmaniczky-
családtól öröklött hazaszeretetben és egyházszeretetben s az
ő életük is legyen az ifjúságból a felnőtt korba való boldog
átmenet.

Felhasznált művek:
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Jézus mint lelkipásztor.1)

Az egyházi munkának különböző ágai között fontos-
ság tekintetében nincsen különbség, mert hisz valójában
valamennyi ugyanazt a célt szolgálja: a lelkeknek Istenhez
vezetését, Isten számára való megnyerését, Isten szolgála-
tában való megtartását. A viszonyok változásával és ko-
runk szükségleteivel magyarázható, hogy újabb időben
mindinkább homloktérbe nyomul a szigorú értelemben vett
lelki gondozás, a lelkipásztori munka, amelynek azonban
egyre több nehézséggel és akadállyal ken küzdenie. Az
általános viszonyokkal egyúttal a lelkipásztori munka si-
kerének feltételei is megváltoztak.

Az emberek ma tartózkodóbbak, zárkózottabbak, hi-
zalmatlanabbak, mint régente voltak, a szívek nehezebben
nyílnak meg, a lelkek ritkább an, szinte aggódva tárják fel
belső életüket; a személyes viszony lelkész és hívő között
sokat vesztett bensőségéből és közvetlenségéből sennek kö-
vetkezménye az, hogy a lelkész hatása a hívek nagy részére
nem olyan erős és meggyőző, mint még pár évtized előtt is.
Az egyház természetesen újabb, korszerűbb eljárásokat és
módozatokat keres lelki hatalmának biztosítása végett. Az
újabh lelkipásztori munka a siker érdekében igénybe veszi
és felhasználja mindazon eredményeket, amelyeket főkép
a modern lélektudomány, a lélekelemzés állapított meg s
amelyek azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy a lelkeket,
szíveket velük vissza lehet hódítani s az emberekre mara-
dandóbb, irányítóbb hatást gyakorolni. A lelkipásztori
munkában az igazi útmutató azonban minden tudományos
kutatás és gyakorlati megfigyelés fölött mindörökre Jézus
marad.

Amikor Jézusról, mint lelkipásztorról beszélünk, más
lélekkel tesszük, mint ha bármely más kiváló, az egyház
multjában, történetében szerepet játszó lelkipásztorról
volna szó. Ezek emléke idő multával folyton halványodik.
személyük hatása századról századra, sőt tizedről tizedre
gyöngül és csökken; gyakran egy emberöltő mulva már fc-
ledés borítja egy kiválóbb és a maga korában tisztelt lelki-
pásztor nevét. Jézus alakját, beszédét, működését, hatását
viszont állandóan, közvetlen közelünkben, sőt belsőnkben
érezzük, mint jelenvaló, örökké éber hatalmat. Az ő szemé-

1) Heim Károly tübingai egyetemi professzor 1928-ban
Glaube und Leben címen megjelent kötetéböl ismertetjük e nagy-
értékű tanulmányt s egyúttal a kötetre, szerzőre felhívjuk a figyelmet.

Szerk.
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lyéből csodás varázs áramlott szét, amelynek sem a farizeus
Nikodémus, sem a publikánus Zakeus, sem zsidó, sem po-
gány nem tudott ellentállni, amely térdre kényszerített hí-
vőt és hitetlent egyaránt. Amit Ö a benne hívőkről mondott,
elsősorban a saját személyiségében lett teljes valósággá:
élővíz forrása ömlött belőle; e forrásból megnyugvás, erő,
vigasztalás és béke fakadt a Mennyei Atyára rátalált és
rendeltetését felismert lélek táplálására. Személyében nagy
gazdagságban és tökéletes tisztaságban volt meg minden,
ami mint szubjektív személyi föltétel az eredményes lelki-
pásztori munkának egyik legfőbb tényezője: a küldetés
tudata, a mások lelkével való szerető törődés, az értök való
aggódás és lelkesülés, a mások lelkéért való munkálkodás
belső legyőzhetetlen ösztöne, a felelősség érzése, a másért
élni, szenvedni, sőt halni tudás tehetsége semellett a min-
den erőszakot és kényszert kerülő tapintat, szóval mindaz.
amit mi, ha magunkról beszélünk, a charisma szóba, a
kegyadomány fogalmába szoktunk összefoglalni.

Jézus sem a lelkek meghódítására, sem megtartásukra
irányuló lelkipásztori munkájában nem állapított meg sem
maga, sem mások részére egyetemes érvényű elveket, ame-
lyekből logikai biztossággal következtetni lehetne az eset-
ről esetre követendő helyes eljárásra. Egyszerüen lemásol-
ható esetpéldái sem voltak; nem volt határozott methodusa
sem, hanem mindenkor az egyéniséghez szabta a pásztori
gondviselés módszerét. Ennek dacára eljárása mégis egy-
séges volt, mert mindig egyet akart, Istent és Isten orszá-
gát. Az "egy szükséges dolog" volt legfőbb gondja, Isten
országának minden mást megelőző és lebíró keresése a
legfőbb cél. És mivel tudta, mi lakik az emberben. minden
szívhez megtalálta az igazi utat: a rést amelyen át bepillant-
hatott belső világába, az eszközt, amivel meghathatta, meg-
ragadhatta, maga és Isten országa számára megszerezhette.
A kétkedő Pilátus előtt az igazságot csak távolból hangzó
harangszóként szólaltatta meg: "az én országom nem e: vi-
lágból való"; "s mindaz, ami az igazságtól való, hallgat az
én beszédemre". Pilátus kétkedő válaszából kiérezni, hogy
ez az ige szívén találta. Natanielnek az ő isteni küldetésében
való kételkedését eloszlatja s őt magát hűséges követőjévé
teszi teljesen személyi vonatkozású kijelentésével: "Láttalak,
amikor a fügefa alatt voltál". A kísértö szándékkal közeledő
farizeussal érezteti az O-szövetség legfőbb parancsában
rejlő kővetelés súlyát s amidőn fölriadt lelkiismerete mene-
dékajtót nyomoz, nem adja meg a felebarátnak .kazuistikus,
ez esetre illő meghatározását, hanem egy egyszerű, de felejt-
hetetlen szépségű történettel (az irgalmas samaritánus) fegy-

5*
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verzi le és kényszeríti meghódolásra. Sokszor jelentéktelen
külső dolgokhoz fűzi kijelentéseit, hogy a benső felsőbb
dolgok jelképévé avassa. így válik a ciszterna vize az örök
életre buzgó víz kútfejének, a tengerparton heverő háló az
isteni emberhalászatnak szimbólumává.

Más alkalommal ismét mellőzi a lélekkel való
kapcsolatkeresést. egyszerűen mint egy újvilágba helyezi
és tetőtől talpig egész valójában megrázza, iparko-
dik maga felé irányítani. így Nikodémus gondolat-
világába más világból alázuhanó meteorkő gyanánt
hull az újjászületés szükséges voltának hangoztatása, mely
fölriasztja, szinte megdöbbenti a rabbinus ok bölcsességé-
ben megnyugvást hiába kereső lelket. Egész lelkipásztori
munkálkodását jellemzi az a törekvés, hogy minél többet
adjon magából, minél maradandóbb hatást gyakoroljon a
lelkekre, de egyszersmind kerüljön minden erőltetést, kény-
szert, hogy azok, akikhez szól, a beléjük hullatott igazság
hatása alatt maguktól alakuljanak át, illetőleg fejlődjenek
olyanokká, amilyennek Ö óhajtotta. Rendszerint kiragad az
életből egy-egy szemléletes, lélekigéző esetet és ehhez fűz
meglepő, gyakran szélsőséges, néha szinte megvalósíthatat-
lannak tetsző utasításokat, amelyek éppen ezen sajátságuk-
nál fogva kitörölhetetlenül belevésődtek a szívekbe s a velök
való állandó foglalkozásra, a gondolat továbbfejtésére kész-
tették az embereket. Ilyen utasításai: "aki arcul üt téged
jobb felől, fordítsad felé másik orcádat is"; "valaki asszonyra
tekint gonosz kívánságok okáért, immár paráználkodott az-
zal szioében"; "aki tőled kér, annak adj"; "áldjátok azokat,
akik titeket átkoznak"; "ne aggódjatok a holnapi nap felől";
"ha a te jobbszemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és
vesd el magadtól"; "aki jobban szereti atyját, anyját, és
testvéreit, mint engemet, nem méltó én hozzám és nem
lehet tanítványommá. (Máté X. 33-37). Isten ihlette művész
módjára, aki néhány hatalmas ecsetvonással és színfolttal
valamely tájnak inkább csak hangulatát akarja éreztetni,
nagy körvonalakban mintegy sejteti az emberekkel az Isten-
ben való fölséges életet, amibe édesgetni, de nem kénysze-
ríteni akarja hallgatóságát.

Ilyen az imádkozásra vonatkozó utasítása is. A belső
szobába, a keleti háznak egyetlen belüls ..ől elreteszelhető
helyiségébe, a titkos kamrába küld imádkozni; a lelket az
Istennel való egyedüllétbe, Istennek zavartalan, áhi-
tatos társaságába akarja vezetni, ahol fölszabadul a
vallási szabályok, emberi intézmények uralma alól s
Istent nem itt vagy amott, szóval helyhez bilincselve, ha-
nem valóban lélekben és igazságban imádhatja. Amikor
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pedig a Mennyei Atya iránt ébredt bizalmat akarja erosi-
teni, és az embereket a bátor, bizodalmas kérésre tanítja,
a hamis bíró és özvegyasszony történetének tanulságát is
felhasználja.

Amint egyrészről nem akarta kivételt nem tűrő er-
kölcsi szabályokkal vagy esetekre illő utasításokkal bi-
lincsbe verni az emberi lelket, másrészt a maga személyi
méltóságának hangsúlyozásával kényszert gyakorolni sem
akart. Ezért oly tartózkodó és alázatos, amikor a maga igazi
lényéről, isteni kűldetéséről beszél. A démonoknak, amikor
felismerték messiási voltát, megtiltja, hogy róla beszélje-
nek: csak nagy ritkán, csak egyesek előtt, ha szükségesnek
látja, nyilatkoztatja ki, hogy Istentől küldetett. (A samáriai
asszony, a vakon született ember.)

Ugyanez a bölcs tapintat és lelki gyengédség vezérli,
amikor a hit ébredésének útjából az akadályt eltisztítja. Ha
ez az akadály erkölcsi természetű, önzés, testiség vagy
hiúság, a kertész kérlelhetetlenségével vagdalja le a szölö-
tőről a fattyúhajtás okat, hogy gazdagabb s értékesebb gyü-
mölcsöt teremjen. Ridegen bontja szét Jakab és János önző
ábrándozásait arról, ki ül majd egykor jobbján és ki bal-
felől. Kegyetlenül lesujt a bosszút lihegő tanítványokra,
amikor a Jézust be nem fogadó falvak ra tüzet szeretnének
hullatni az égből. Lelohasztja a tanítványok elbizakodott-
ságát, amikor első küldetésűkből sikerrel térnek vissza.
Épp így bánik Péterrel, aki a gethsemánei úton esküdözve
fogadkozott halálig tartó hűségre. Elítéli a gazdag ifjút,
aki vagyonától nem tud megválni ("Nehéz a gazdagnak a
mennyországba jutni") és akit világi kötelességei fogva tar-
tanak. ("Temessék el a halottak az ö halottaikat".). De leg-
élesebben a megbotránkoztatók ellen fordul, akiket mél-
tóknak ítél arra, hogy malomkövet kössenek nyakukba és
úgy vessék a tengerbe. Bennök látja Isten országa legádá-
zabb ellenségeit.

Egészen más a módszere, ha a kételkedést akarja gyó-
gyítani. Nem feddéssel, dorgálás sal kezdi, ami fájdalmat
okozhatna és a tétovázó lelket végkép elriasztaná, hanem
oly tettel bilincseli le, ami Isten hatalmát és jóságát látha-
tóvá teszi és csak utána kővetkezik, ha szükséges, a feddő
szó. Amikor a Genezáret taván az életükért remegő tanít-
ványok felvetik szunnyadásából, előbb lecsendesíti a há-
borgó tengert s csak azután dorgálja meg a megrendült ta-
nítványokat: "mit féltek ti kicsiny hitűek?" A börtönében
sínylödő keresztelő János csüggedéslehelő-kérdésére előbb
a cselekedeteket beszélteti: "mondjátok meg Jánosnak amit
hallotok és láttok", csak végül következik a szeretetből szü-



70

letett, de épp ezért súlyos szemrehányás: "boldog, aki én
bennem meg nem botránkozik". A hitetlen Tamásnak meg-
mutatja testén a sebeket, a szegek helyét és mikor Tamás
meggyőzve, elérzékenyülve vallást tesz, akkor hangzik el
a feddés: "boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek".
Legplasztikusabb példa erre az, amikor a tengeren süllyedő
Péter kezét először megragadja, magához emeli és csak az-
után szól hozzá: "kicsiny hitű, miért kételkedel?".

E példákból kitűnik, hogya személyiségben rejlő erő
és a szó mellett a lelkipásztori munka harmadik fontos té-
nyezője a cselekedet, a tett, az élet, amely a lelkipásztor
lelkiségének leghívebb tükre. Ez segít, ez oszlat bánatot, bajt,
enyhít szenvedést, ez törli le a könnyeket, ez kész áldozatra,
ha a lelkek javáról van szó. Jézus lelkipásztori nagysága eb-
ben ér zenit jére; olyan pásztor ő, aki életét adja a juhokért,
mert sajátjai a juhok; nem fut el béres módjára, ha jő a
farkas; -- ismeri az ő juhait, juhai viszont ismerik őt. Az
elveszett juhot fölkeresi, karjára veszi, hogy el ne vesszen
és haza viszi. A szeretet az ő személyiségének igazi varázsa,
amelyet a keresztfai halál legyőzhetetlen, évezredek, nem-
zedékek során átragyogó életforrássá és hatalommá avatott.
Az ő halála nem csupán üdvtényező, hanem egyúttal a
lelkipásztori munka megdicsőülése.

-f.-l.

A jó pásztor.

Én vagyok ama jó pásztor; a jó pásztor életét
adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem' pásztor,
akinek tulajdon juha nincsen, a farkas láttára ott
hagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elraga-
dozza és szétkerqeti a juhokat. Én vagyok a jó pász-
tor, ismerem az enyéimet s az enyéim ismernek en-
gemet. Amint ismer engem az Atya, éti is ismerem
az Atyát s éti életemet adom a juhokért. János el.'.
10, 11-14. v.
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Ki hozza a karácsonyfát?

A papék Jánoskája megigazította hátán a sárgaréz-
szegekkel kivert könyvestáskát s nagy, komoly léptekkel
megindult a felső iskola felé.

A felső iskolát pedig nem azért hívták felső iskolá-
nak, mintha abban tanították volna a legmagasabb tudo-
mányokat Vanyarcon, hanem egyszerűen csak azért, mert
hegyen épült s így jó kőhajításnyival emelkedettebb pont-
ról nézett a falura, mint az alsó iskola.

No, de ez csak afféle helyzeti előny volt, mert tudo-
mány tekintetében össze se lehetett hasonlítani egymás-
sal a két intézetet. A felső iskola volt Vanyarcon a kezdet
kezdete. Körülbelül ugyanaz, mint az ószövetségben a te-
remtés első napjai, mikor az Úr elválasztotta a világossá-
got a sötétségtől s kijelölte helyét aszárazföldnek és a vég-
telen messzeséget ostromló tengernek.

Hiszen munkának ez is munka, de még nem tu-
domány! .

Már az alsó iskola sokkal komolyabb alapokon nyu-
godott. Ide csak az iratkozhatott be, aki előzetesen három
évet végzett a felső iskolában. Hanem akkor aztán meg is
tanították őt olyan dolgokra, melyeknek hírét a teremtés
hatodik napján is hiába keresné az ember. Már persze,
hogy mik voltak ezek a rettenetes dolgok, azt nem szívesen
árulták el a lenézett .Jcis-iskolásoknak" az alsó iskola ka-
maszai, de a legcsodálatosabb esetek híre mégis kiszívár-
gott. így például hetekig meséltek róla a felső iskolában,
mint hozott be az alsó iskola tanítója egyszer a gyerekek
közé egy üveg vizet, mint állított bele egy vastag pipaszárat,
mint tapasztotta be a szár körül az üveg nyakát oltóviasz-
szal, mint fújt aztán a csutorába teljes erejével s mint
eresztette végül a szopókán kilővelő vizet az első padban
ülő Kulik Palya nyakába, mondván: "Látod bikfic? Ez a
levegő nyomása!"

Jánoska még csak a felső iskolába járt, így az olyas-
fajta csodákról, mint az alsó iskola, ő csak álmodni tudott.
Vajjon eljut-e oda minden felsőiskolás ? Lehetséges-e az,
hogy ő, a papék Jánoskája, valamikor azt írhassa a füze-
tére: IV. osztályos tanuló. Mikor iszen az is olyan hihetet-
len, hogy most másodosztályos tanuló. Tavaly még csak
az elsőbe járt, tavalyelőtt még oda se. Azelőtt pedig talán a
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világon se volt. Hány csodának kellett történnie, hogy el-
jutott a második osztályba! De utóvégre egyszer odafönt
is megelégelhetik ezt a gyors haladást s akkor vége! Vége
mindennek! Mint szegény Kovács Petinél, akit a harmadik
osztály után az alsó iskola helyett egyenesen a temetőbe
iratott be a himlő. •

Ment, ment Jánoska a felső iskola felé. Hátán üteme-
sen zörgött a táska szija alá dugott tolltartó. Téliesen tal-
palt apró cipője előtt mosolyogva gurultak félre a véletle-
nül megrúgott kavicsok. A téli fű aszott szálai pedig át-
melegedve emelték fel dérkönnyektől csillogó szemecskéi-
ket, amint a kis tömpe cipők keresztültapodtak rajtuk. -
Mi volt ez? - kérdezték néma csodálkozással a mellettük
zizegő orgonabokortóI. A bokor mélyen sóhajtott s gyöke-
réig reszketve súgta a delejes erejű választ: A tavasz.

Mennyire félreismerték Jánoskát! Oh, dehogy is volt
ő a tavasz. A gond volt Ő, fehérszakállú gond, mely beba-
rangolja az emberi test ütőereit, a rózsaszínű vért szivaty-
tyúzó, vékony idegszálakat s végül is ólomsúllyal neheze-
dik az agyvelőre. - Jaj, mi lesz akkor, ha Szaszki Jóska
mégse adja ide azt a rézkilincset, amit tegnap reggel ígért
azért a rozsdás fúróért! Pedig ettől a gazembertől kitelik
minden gonoszság, mert a multkor sem akart visszaemlé-
kezni az ígéretére. -- Mit? Hogy én megígértem? - fesz í-

tette előre a nyakát szemtelenül. - Én nem ígértem semmit.
- Becsületszavamra! - vette elő akkor a legsúlyosabb
argumentumot Jánoska. - Úgy? - gondolkodott el
Szaszki Jóska. - Lehetséges, de esküszöm, hogy utoljára
csináltam ilyen ostobaságot! - Hát így építsen az ember
Szaszki Jóska szavára.

Az iskola sárgakeretes ablakai sorra ütköztek elő az
őrtálló eperfák törzsei közül s mindegyikből új veszedelem
kandikált Jánoskára. Az egyikben az egyszeregy fenyegető-
zött, a másikban a káté, a harmadikban pedig ez a hármas
betűcsoport dongott ádáz hangon, mint valami felingerelt
lódarázsfészek :

zs, dz, dzs.

Eddig jutott el tegnap az olvasókönyvben a második
osztály s ez a kőrűlmény az iskola valamennyi tanulója
közül Pancsofár Gyula orrán és Jánoska lelkén hagyta a
legmélyebb nyomok at. Gyula, szokása szerint, ezúttal sem
figyelt, így neki a tanító úr egyetlen kézmozdulatára az
orra hegyével kellett megpecsételnie a különös mással-
hangzókat, Jánoska pedig ugyanakkor reszketve képzelte
el, hogy milyen érzés lehet az, mikor az ember ír is, olvas
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bizonyára Gyula volt keményebb jellem, mert ő szemmel
láthatólag minden belső megrendülés nélkül szivogatta
szétlapított orrát, Jánoska azonban még ebben a percben
is szomorú lenézéssel gondolt a sziráki esperesre, aki tavaly
a vizsga után szélesre szabott reverenda ujjait az ifjúság
felé tárva, a lobogó meggyőződés hangján kiáltotta:

-. Oh, gyermekkor! Oh, gondtalan gyermekkor!
Az iskolában vígan pattogó kályha és zsibongó gyer-

mekhad fogadta Jánoskát s mielőtt Szaszki Jóska végké-
pen dönthetett volna a rézkilincs sorsáról, bejött a tanító
úr is.

-- Gyerekek - mondotta - most el fogjuk énekelni
azt a szép karácsonyi éneket, hogy: "Krisztus született ... "

A kályhából kipattant egy parázs, de csodálatoské-
pen nem az iskola szálkás padlója borult lángba tőle, ha-
nem a gyerekek arca.

- Karácsony! -- susogta Szaszki Jóska s felejtett ki-
lincset, fúrót, vásárt és iskolát.

- Karácsony! - bámult a gerendákra áhitatos ál-
mélkodással Pancsofár Gyula.

- Karácsony! - bontotta szét tündöklő sugarait Já-
noska kitárult lelkében a hangtalan boldogság.

Egy szó volt csak, de megtelt vele a kenyeres tarisz-
nyák meleg szagától átfütött iskola.

Egy szó volt csak, de gyorsabban repült, mint az ég-
boltozat harangját keresztülölelő hétszínű szivárvány.

Egy szó volt csak, de megállt az iskolásgyerekek
szíve fölött, mint a betleheini csillag és a sok kicsiny szív
hangosan kezdett dobogni, mintha megérezte volna, hogy
ez alatt a csillag alatt dobbant meg először az emberi szív is.

A padok között imádságos csend lebegett s a gyere-
kek arcán csodálatos változás ment végbe. Néhány perccel
előbb még egy sereg pufók manó szórta a jókedv szikráit
nevetésre bujtatott szemtükrein keresztül, most egyszerre
megfogytak az arcok, megnőttek a szemek s a halovány pir
rózsalevelei között az álomlátás szépsége csókolta tágra al
ámulat hosszúszálú szempilláit.

_. Kezdjük! - mondta a tanító úr.
Felemelte becsületes jobbját és szétnézett a három

osztályon. Szétnézett és megpillantotta az ötven feketére
nőtt szempárból feléje sugárzó mély álmélkodást. Megpil-
lantotta és lelke közepéig átérezte az ő igénytelen hivatá-
sának egész nagyszerüségét.

Szent legyen az a kéz, mely ilyen szent talajba vet-
heti a jövő pirosló búzavetését!
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Megfordult, elővette zsebkendőjét és sokáig dőrzsölte
vele csillogó homályban káprázó szemeit. Azután a padok
elé lépett, magasra vetette homlokát és könnyes elragadta-
tással énekelte:

... Krisztus született,

... Krisztus született,

Ötven gyermekhang zendült utána, mint a kirepült
királyné után induló méhraj:

Hívek, örvendjetek!
Hívek, örvendjetek!

A hangok szálltak, mind magasabbra és magasabbra
szálltak, míg napsütött bárányfelhő nem lett belőlük. Ak-
kor egymásba fonták fehér pihéiket, magukhoz emelték
a tintás fenyőfapadok öklömnyi gazdáit s vitték őket a vég-
telen kékségen keresztül Tündérország hegyei, folyói, rét-
jei és barázdái fölött. Mert Tündérország volt most a föld,
mesebeli boldogság az élet és halhatatlan álom a jövő --
ennek a szent karácsonyi éneknek hófehér szárnyai alatt.

- Karácsony lesz! - súgta Hlavács Gyula fülébe
Jánoska, mikor az utolsó hangok is lehanyatlottak. -
Most már karácsony lesz.

- Igen - húzott egymás mellé két okoskodó ráncot
a homlokán Gyula. - Ez biztos. Mikor ezt az éneket el-
énekeljük, akkor itt a karácsony. (

- .JÖna Jézuska! - lihegte lelkendezve Szaszki Jóska.
Mikor ? Mikor? - kérdezte türelmetlenül Timár

Andris,
Holnapután! -" mondta komolyan Jóska.
Dehogy! - rázta a fejét Jánoska. - Talán csak

két hét mulva. De az a f'ö, hogy jön.
- Jön, jön - futott végig a hír az egymásnak tá-

masztott padokon, örömtüzeket gyujtva szanaszét a vára-
kozástól cserepes lelkekben.

- Csak már kimennel - mutatott a pad alatt a pul-
pitus felé Szebenszki Pali.

Ez a profán óhajtás a tanító úrnak szólt, mert hiába,
úgy szokott az lenni a világon, hogy nem tűrik meg sokáig
maguk között az emberek, aki. örömet szerzett nekik.
Ebben a gyerekek se kivételek, hanem már az a tanító
igazán ritka, aki magától is megérzi, hogy mikor kell tanít-
ványait magukra hagynia.

A tanító úr ezek közé a nemesített tanítók közé tar-
tozott s látva, hogy a must mekkora erővel feszegeti a
hordó dongáit, kihúzta belőle a dugót s kiment a tornácra.
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E pillanatban egészen a mennyezetig ütött a fenekés-
től felkavart iskola jókedve. A gyerekek tombolva özőn-
lötték körül a tanító úr asztalát, valamelyiknek eszébe
jutott, hogy táncolni kellene, erre megkezdődött a tánc,
melynek forgatagában a jegyzőjék Palkója együtt rugta a
padlót a kondásék Ferkéjével, ispán Gyuri pedig úgy magá-
hoz szorította a kis maszatos Szakács Matykót, hogy Matykó
szegényes ólompitykéi egy füst alatt két sor gödröt ástak:
egyiket Gyurka, másikat Matykó bordái között.

- Ihaj! Jön a Jézuska! - rikkantotta el magát sza-
naszét málló rongyaiban a falu legelhagyatottabb gyereke,
a vöröshajú Rusznák Misa.

Neki már nem jutott táncos, de hát nem is ér a tánc
semmit muzsika nélkül: ő hát fejébe nyomta a tanító úr
himzett házi sapkáját, felkapta a sarokba állított vastag-
szárú esibukot s ezen a hevenyészett klarinéton olyan in-
dulót fújt, hogy még másnap is nedves volt a szopókája.

_. Jézuska! Jön a Jézuska! - kiáltozta közben bol-
dogan, hogy szövege is legyen a nőtának.

- Hát neked ugyan mit hozott utoljára? -r-r- kérdezte
tőle lihegve jegyző Pali.

- Semmit! - mondotta büszkén Rusznák Misa. --
Hát nem elég az, hogy jön?

_. Elég! Elég! - zúgta diadalmasan a gubás több-
ség. -. Nekünk se szokott semmit hozni. A fő, hogy jön.

Nem kisebb dolog dőlt el ezzel a határozattal. mint
hogy annak is joga van örülni, akinek semmit se hoz a
Jézuska.

A jókedv olyan méreteket öltött, hogy ez már a folyo-
són szivarozó tanító urat is gondolkodóba ejtette.

- Ha itt tartom őket - tünődött igazi bölcshöz illő
éleslátással a derék ember -, ebből ugyan vajmi kevés
haszna lesz a közoktatásnak, ha azonban szünetet adok
nekik mára, ezzel olyan emléket állítok Krisztus Urunknak,
hogy nyolcvan esztendős korukban is megemlegetile

Letette a füstölgő szivart az ablakpárkányra, benyitott
a portól és ujjongástói homályos iskolaterembe és sztentori
hangon kiáltotta:

- Hazamehettek!
Ez az a tökéletes világosságú szó, melyet az utolsó

ítélet harsonáinak zengése közben is első hallásra meg fog
érteni minden diák. Most se kérdezte senki a jelentését,
hanem ha volt ajtó az iskola falában, azt előbb megazort-
tották ötven oldalról, hogy felnyögött a ragasztéka, aztán
kícsapódtak rajta, mint a duplapuskaból kilőtt fogolyserét
s egymás hegyén-hátán keresztül porzettak le a hegyről ---
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három perc alatt megtöltve a falut szanaszét zúduló hadaik-
kal, miután embert és állatot egyaránt megvadítottak ezzel
a fülsiketítő hangon világgá repített három boldog szóval:

- Jön a Jézuska! Jön a Jézuska!
- Megvanriak ezek háborodva! - szitkozódott a kis-

bíró térdig járva valamiben, amiről hamarjában azt se tudta,
hogy ember-e vagy kása. - Elmenjetek innen, mert mind-
járt kiosztok egy tarisznya pofont köztetek!

De azok csak annál veszettebbül ordították:
. - Jön a Jézuska! Jön a Jézuska!
A papék Jánoskaja a templom előtt különszakadt a

többitől és nagy ugrással rontott le a parókia girbe-gurba
mészkőgarádicsán a kis "virágos" udvarba. A hóval lepett
virágpad kiálló békasókövei előtt megállt egy pillanatra,
aztán heves mozdulattal taszította be a konyhaajtót:

- Jön a Jézuska!
A konyhában egyedül csak Marit találta bent, aki

duzzogva súrolt a mosogató dézsa előtt egy kozmás serpe-
nyőt, bizonyára ugyanazt, amelynek őrzését éppen az imént
bízta rá a tiszteletes asszony.

- Jön a Jézuska!
- Micsoda Jézuska? - szólt hátra mogorván Mari.
- Hát, aki a karácsonyfát hozza.
- A karácsonyfát? - pittyesztette el az alsóajkát

Mari. - Hát te még mindig azt hiszed, hogy a karácsonyfát
a Jézuska hozza?

Jánoska úgy érezte, hogy megindul alatta a föld s a
parókia szarufái reszketve borultak egymásra.

Hát ki hozza? - rebegte sápadt ajakkal.
Táborszki Misa - mondta Mari és cinikusan tette

hozzá:
Az acsai erdőből.

Összedőlt egy kristálytéglákból épített, hatalmas tün-·
dérpalota és a láthatatlan romok alól feltörő zokogással egy
szegény kisfiú vánszorgott elő. " Jánoska.

-~ Megmondom! .- sikoltotta fájdalmasan és a pa-
rókia belső szobáira mutatott.

- Megmondhatod! - húzogatta a vállát Mari. --
Engem megint le fognak szidni. De ami igaz: igaz. Táborszki
Misa hozza és ők ketten díszítik.

- Ok ketten díszítik! - sírt fel Jánoskában a két-
ségbeesés és égető fájdalmán keresztül a lelke közepéig
érezte, hogy neki ezekben a szörnyű percekben nem szabad
a szüleivel találkoznia. El, csak el valahová, ahol senki se
látja a könnyeit, mert ezek más könnyek, mint az eddigiek.
Az eddigieket azért sírta el, hogy az emberek is lássák a



77

fájdalmát, óh, de ez más fájdalom most, ezen nem lehet
senkivel osztozkodni: ez a fájdalom egyedül csak az övé és
életében ez az első fájdalom, mely egyedül... egyedül és
örökké csak az övé.

Eltakart arccal futott ki a kocsiszínbe, ráborult az
öreg bricska kopott sárhányójára és sűrűn bugyogó köny-
nyekkel öntözte végig a legutolsó sziráki út porát.

De amint a kiomló könnyek egyre sűrűbb csíkokban
hordták szét a hajlított deszkán üldögélő porszemeket, úgy
sűrűsödtek Jánoska meggyötört lelkében a feltámadó re-
mény napsugarai:

- Mari biztosan megint szamárságot mondott!
suttogta szepegve maga elé. - Hogy is értene az ilyen cse-
lédféle akkora csodához, mint a karácsonyfa. Oh, csak volna
itt a közelben valami okos ember is.

Az okos embert pedig csak szólítani kellett s jött is
már nehéz léptekkel a szénapadlás lajtorjájáról. Máskor más
nevet viselhetett, de most Benyó bácsinak hívták s ő volt a
parókia tehenese.

Jánoska letörölte könnyeit s odaállt az öreg elé:
- Benyó bácsi, igaz az, hogy Táborszki Misa hozza

a karácsonyfát?
Igaz -- dörmögte az öreg Benyó és duzzogva tette

hozzá:
Pedig azért a két kupica szilvóriumért, ami ilyen-

kor kijár neki, - éti is elhoznám.
Jánoska elfulladó lélekzettel lépett hátra, de nyomban

azután vilIámütésnél sebesebben szikrázott fel benne a gon-
dolat, hogy Benyó bácsi biztosan összejátszik Marival. Igen.
Biztos, hogy valami titkos megegyezés van közöttük, mert
Benyó bácsi tegnap vacsora után is percek ig kaparászott a
konyhaablakon.

Benyó bácsi szavahihetősége így lemorzsolódván, új
okos embert kelett Jánoskának keresnie, mert a bizony-
talanság úgy égette a lelkét, mint az üIlőn kalapált patkó.

Az alsó iskola felől köhécselve közeledett a kurátor.
Jánoska eléje szaladt s megragadta a gubája ujját.
- Kurátor úr - kérdezte gyermeki ravaszsággal -,

biztos az, hogya Jézuska hozza a karácsonyfát?
- Hát - mondotta hümmögve a kurátor, akinek

konfirmáció óta nem adtak ilyen fogas valláserkölcsi kér-
dést -, ez attól függ, amitől fityeg. Én nem igen hiszem.
Mert hozni talán még elhozná, de ugyan ki merné közülünk
Krisztus Urunkra bízni ezt a parasztnak való munkát.

- Megint rosszul tettem fel a kérdést! - vergődött
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magában Jánoska s a kurátor után felbukkanó egyházfitói
már csak ennyit kérdezett:

- Ki hozza a karácsonyfát?
Dobogott a szíve, mint a fészkéből kihullt fecskének,

mikor az utolsó szót is kimondta.
Az egyházfi gyors észjárású ember volt, aki a tépelő-

dést hírből se ismerte. Megfelelt hát Jánoskának is kapásból:
- Az hozza, akit érte küldenek. Hm. De az erdész

messze lakik ám Acsától. Nagyobb fáradság oda az engedé-
lyért kigyalogolni, mint a fát engedély nélkül élesenni.
Hát rendesen így esik a dolog. De azt nem szabad a tiszte-
lendő úrnak megtudnia.

Eleget tudott már Jánoska a karácsonyfa titkaiból.
Sírt volna, zokogott volna vigasztalhatatlan keserüségében,
ha lettek volna még könnyei. De már nem voltak. A köny-
nyek visszahúzódtak dermedt üregeikbe s megkövesedtek,
mint a kihülő láva. S Jánoskat valami konok rosszakarat
szállotta meg a világgal szemben. Kis szájának érzékeny
sarkai sötét gúnynyal vágodtak egymásba s meleg barna
szemei keményen és következetesen kerülték szülei pil-
lantását.

- Valami baja van ennek agyereknek - mondotta
urának aggódva a tiszteletes asszony.

- Biztosan a karácsony - felelte komolyan a tiszte-
letes úr és megindult lélekkel simította végig a karácsonyi
prédikáció alakuló gondolatmenetét.

Az. Az volt a baja Jánoskának, A karácsony. Annak
volt a betege Jánoska. Vitte, hurcolta magában, mint valami
óriás malomkövet, mely mindent megőröl, de őt magát
semmivel se lehet megőrölni. Oh, mi mindent őrölt meg
Jánoskában ez a szörnyű malomkő. Először is szüleit, akikre
nem tudott most már bizalommal tekinteni, azután a bará-
tait, akik elől menekült, mert hirtelen kiöregedett közülök
s nem volt számukra többé mondanivalója s végül magát
Jánoskát, mert a virág is elhervad, ha lerázzák a titokzatos
élet anyaföldjét meztelen gyökereiről.

Pár napig hallgatott, szenvedett, gyötrődött, mint akit
kitaszítottak a világból, azután megrázta magát s ő tört be
a mások érintetlen világába.

- Mit örültök? - kiáltotta oda egy zajos tízpercben
a padok között tomboló társainak. - Hiszen nem a Jézuska
hozza a karácsonyfát!

- Mit mondasz? - kérdezte akadozó nyelvvel a hir-
telen támadt csendben a jegyzőék Palija. - Hát ki hozza
akkor?
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- Tudom is én l ~ jajdult fel sötéten Jánoska. -
Akit éppen elküldenek érte. Táhorszki Misa vagy az öreg
Benyó, de két kupica szilvóriumért akárki más is megteszi l

Nagy fekete felhő ereszkedett a megriadt gyerek-
seregre s rettentő .szárnycsapásaival megdermesztette az egy-
máshoz lapuló védtelen kis lelkeket.

- Igaz! - vágta közbe ispán Gyuri. - Nekem is el-
árulták, hogy nem ő hozza!

Az új igazság elindult hódító útjára és bizony győzött
is volna rögtön az első percben, ha Krisztus urunknak most
éppen azok a szolgái nem keltek volna védelemre, akik
sohase kaptak tőle karácsonyfát.

- Ö hozza! - ugrottak az omladozó gátra szenve-
délyes hittel a pöttömnyi parasztgyerekek. - Mi tudjuk,
hogy a Jézuska hozza.

- Honnan tudnátok ti azt? - kérdezte ezer esztendő
keserű tapasztalatával a hangjában Jánoska.

- Tudjuk! - ütött a mellére kondás Ferke. - Ogy
szép, ha ő hozza!

- Persze, mert titeket is becsaptak a nagyok! --
kiáltotta most pipacspiros arccal ispán Gyuri. - A nagyok
mindenkit becsapnak! A nagyok hazudnak!

Nagyot csattant a kegyetlen szó az egymással huza-
kodó pártok feje felett s megforgatta ingadozó tengelye
körül a négy fal közé zárt kicsiny világot, melynek feldult
barázdái között a gonosztevők sápadtságával állott Jánoska:
a papék kiábrán dult Jánoskája ...

A karácsony pedig ezalatt észrevétlenül közeledett.
Mikor Bercelre ért, megpihent a templom mellett s mikor
felbukkantak előtte a vanyarci szőlők, megigazította virág-
hímes tarisznyáját s legnesztelenebb járású hócsizmáját
öltötte magára, hogy még az országút se érezze meg, hogy
közeledik, közeledik már Vanyarc felé,

De az az országút mégis megérezte, amelyik az embe-
rek szívén vezet keresztül.

- Karácsony van! - mondotta megilletődve a nyolc-
vanesztendős Szaszki.

- Karácsony! mondotta egy tipegő anyóka:
Szaszkiné.

- Karácsony, karácsony szorította keblére két
kezét a bíró felesége.

Karácsony.
Ez a szó most elindult házról-házra. Bevilágította a

hatökrös gazdák magas tornácait, bekukkantott a szalma-
fedeles viskók téglával üvegezett ablakán, azután felpattant
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a levegőbe s játékos fecskerepülésévei tért vissza oda, ahon-
nan jött: a templom fedelére.

De a visszhangja tovább zengett a faluban. Szállt, ter-
jedt, csapongott, míg minden ernber meg nem találta benne
a maga hangját.

Azután különös dolgok történtek.
Az örökké borostás Turák elkezdte fenni a borotváját.

A kocsmázó Bugyi a vályúhoz ment, kiőblítette a száját s
valami templomi éneket kezdett dúdolgatni. A mogorva
Bakos kacagva mesélte, hogy mi minden történt vele katona-
korában. De ennél is tovább merészkedett a sánta Gutai,
aki egy óvatlan pillanatban derékon kapta a fogatlan Öcskai-
nét s olyan csárdást járt vele a kút mellett, hogy azt már
a haldoklóknak is folytaniok kellett, mert aligha lesz még
egyszer olyan mulatság Vanyarcon, ahol a sánta Gutai kezdi
meg a táncot.

Jánoska egyik bámulatból a másikba esett.
- Dc hiszen ezek a nagyok ugyanazt csinálják, mint

rm az iskolában 1
Észre se vette, hogy a kegyetlen jégpáncél olvadni

kezd a szívéröl és rétegről-rétegre adja át a helyét a növekvő
kíváncsiságnak.

A falura nem lehetett ráismerni.
Az asszonyok sütöttek-főz tek , dalolgattak s egyik se

veszekedett.
A kurátor és az egyházfi - komoly, érettkorú embe-

rek - siető léptekkel vitték a templomba a karácsonyi
gyertyákat. Ez nagyobb csoda volt, mint a Vörös-tenger
kettészakadása, mert sokféle kurátor és egyházfi lehet a
világon, csak olyan nincs, amelyik siet.

Benyó bácsi, az örökké elégedetlen tehenes, most vas-
villanyél helyett saját felkent tenyereivel lapatykolta végig
a teheneket s még beszélt is hozzájuk, mint apa a fiaihoz:

- No, No, Rózsa! No, no, Viola. Hiszen ti ma volta-
képpen fontos személyek vagytok, - ha egyszer az Űdvözítö
is jászolban született.

Jánoska bámult, bámult és hallgatott.
A nap büszkébben járt a magasban, mint egyébkor,

tisztán áradó sugarai földöntúli ragyogással törtek meg a
falu fehér hóleplein s mikor napáldozáskor elvonultak az
acsai hegy mögé, hatalmas bíbortakarót teríteUek az ég-
boltozatra a születő király tiszteletére.

Azután feljött az első csillag s megállt a templom
felett.

Megjöttek Sarlós pusztáról görcsös kampósbot jaik kal
a. juhászok, csordás ok és más rézveretes arcú pásztornépek.



81

S megindultak csendben a templom felé.
A falu csendben, csendesen utánuk.
A hó halkan csikorgott a puhán dobbanó csizmák

alatt s a csillagok szelíd fénnyel égtek az álmodó háztetők
felett. Hó, csillag, ház, ember most olyan közel voltak egy-
máshoz.

Jánoska összeszorult szívvel nézett arra az énektol
zengő titokzatos valamire: a kivilágított vanyarci templomra.

-- Hát mégis igaz volna!
Az idő megállt s hallgatva tűrte, hogy az események

keresztülcsapjanak rajta.
Nemsokára vége volt az istentiszteletnek. Vége volt és

folytatódott a szabad ég alatt. A templom kitárt ajtóin ha-
talmas folyamban áradt ki a hit. Kiáradt, felemelkedett,
szétoszlott és összeolvadt azzal a végtelen erővel, mely ki-
sugározta magából.

- Most, most! - lihegte káprázó szemekkel Jánoslea.
A parókia ebédlőjében megszólalt a csengő.
Ott állt a szoba közepén a karácsonyfa.
Mellette két igaz ember: az édesapja és az édesanyja.
Jánoska rájuk nézett s feljajdult benne a bizonyosság,

hogy ezek az emberek nem hazudhatnak.
A karácsonyfa égett, diadalmasan égett. Lobogó gyer-

tyái illanó lánggal símogatták végig a rokonokat és ismerő-
söket s meleg fénycsókokat dobtak a nyitott ajtó felé,
ahol fehér homlokkal állott a kurátor, az egyházfi s mögöt-
tük zavarodottan, köhécselve az öreg Benyó.

S most egyszerre minden ember arcán végigvonult az
a rejtélyes hatalom, melynek jelenléte annyira hasonlít a
zokogáshoz.

Valaki felsírt az ajtó előtt.
--- Mari! - szóltak hátra megilletődve az emberek. ---

Mari! Hát ne sírj!
De Mari csak sírt, mint a hegyről leszakadó eleven

keserűség.
Odavezették a karácsonyfához, a tiszteletes asszony

megveregette a vállát s a tisztelendő úr megsímogatta a fejét.
- Ne sírj fiam, ne sírj!
Mari most felemelte könnyektől izzó szemeit s ránézett

Jánoskara.
Jánoska pedig visszanézett Marira és amint nézte,

nézte, valami olyat látott rajta, amitől váratlanul a szívéig
csapódott az élet legédesebb és legtisztább fájdalma.

Oh! Mi volt most ennek az igénytelen cselédnek hittől
és bűnbánattól reszkető arcán!

6
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- A. Jézuska hozza! kiáltotta elszoruló torokkal
Jánoska.

- Ö hozza! - mondta a tiszteletes úr s szavai vissz-
hangzottak a könnyektől csillogó szobában.

- O hozza! - mondták mélységes meggyőződéssel II
presbiterek s ebben a szent pillanatban mindnyájan mind-
örökre megérezték, hogy Ö hozza, Ö hozza, hogyne hozná
Ö a karácsonyfát, mikor hiszen a karácsonyt is O hozta
könnyes ajándékul Isten legesendőbb s legárvább gyermekei-
nek: az embereknek.

Maróthy Jenő.

Ki nagyobb a mennyek országában?

A tanítványok odajövének és kérdezék Jézust:
Ki nagyobb a mennyeknek országában? Akkor egy
kis gyermeket állata eléjök és szóla: Bizony mon-
dom néktek, ha meg 'nem tértek és olyanokká nem
lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképen nem
láthatjátok meg az Istennek országát. Aki olyan
alázatos tud lenni, mini e kis gyermek, az nagyobb
ct mennyországban. És aki befogad egy ily kis gyer-
meket az én nevemben, engemet fogad be. Máté,
18, 1-5.
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Bethlen.

Kemény próbákban, nagypénteki gyászban,
Miko« lelkünkön fájdalom sajog,
S kinzo kétség közt - szörnyű éjszakában
Lessük, várjuk a reménycsillagot -
Mikor a sziu, a föld, az ég is gyászol
S nehéz kereszt a golgotás jelen:
Három évszázad ködlő távolából
Hivunk, idézünk: nagy Fejedelem ...

Jövell ... sötét kor kiildetett magyarja,
Komor napoknak fénylő fárosza, -
Villámfogó, ölföklombú oihar]a -
Magyar sziri lelke ... hit s ész harcosa ...
Jövel. .. Törökhon hajszolt bujdosója,
Zsoltáros hérosz ... szűz, turán erő, -
Véres tusáknak zordon bajvivója,
Nagy' cselvető és nagy elleplező! ...

Jövel! ... Számító, józan, tiszta elme;
Te vajszivű és érckezű vitéz,
Néped bálványa ... gyöngék segedelme,
Ki sasszemével messzeségbe néz .
Jövel! . .. Te bölcs ... szerény királyi büszke,
S igazságszomjas olthatatlanul -
Halálraszánt, vérző fajod hű tükre -
Száz orcájú, száz mosolyú Nagyúr! .. ~

Gyors képzelet, emlékezet varázsa
Rajzolja ki valódi Énedet, -
Mert szent az út és glóriás a pálya;
Mit megfutottál s holtra vérezett ...
És szent a harc, mit bátran megharcoltál,
S az eszme, ami küzdelembe vitt,
S a templom, melynek harcos papja voltál,
Mit el nem hagytál - véglehelletig! ...

A Te eszélyes, bölcs megfontolásod,
Kitartó, férfi vasakaratod
A pusztulásból életet varázsolt,
S erős, virágzó, új hazát adott ...

6*
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Mímelt, ámító sok mesterkedésed,
Alcás beszéded ... Bátor hadverő
Tusád nyomán, - hol vész, halál kisértett, ---
Oröklét-forrás tört, buggyant elő ...

Merész tervekkel alkotásba fogtál,
Törvényt hozál, igazságot tevéi,
S mikor nem volt egyebünk - koldusbotnál -
Kincsestárházat bűvöltél - Vezér! ...
Bőség, jólét követte mindeti lépted,
Vetéseidből dús áldás fakadt -
Hol, - döghalál és éhhalál tenyészett -
Erdély erős lett, gazdag és szabad ...

Kard és tudás - vallottad mindhalálig -
Más nem lehet jövendőnk záloga,
S a gondolat - egy perc - és tetté válik:
Hozzád igyekszik apródok sora ...
Derék hadat, lovas hadat neveltél,
Mi úgy zúdult, tnint nyári fergeteg,
Golyózápor, veszély szakadt s Te mertél:
Ha Isten véled - vajh ki ellenedl t

Kard és tudás - vallottad mindhaláliq
Tudatlan útja: szánalmas, setét, -
Az értelem, - mint nap széjjels.ugárzik ,-
S Te fent hordoztad lángszövétnekét ...
Bölcsek, tudáeok gyűlnek udoarodba, -
Az asztalon: toll, írás, könyvhalom ...
S Mátyás korából - fény, mioeltséq, pompa
Tündöklik vissza szemkápráztatón ...

Lelked: gazdag, dús - minden szépre áldoz
A jót, nemest áhitva szomjazod,
S munkád után fohászt kűldsz ég Urához:
A "Könyvek-Könyve" édes oiqaszod ...
Balzsamja széttört szionek, szenvedőnek -
Odvösség-kútja, erő, intelem:
Ellenségid ha durván meggyötörnek:
Tűrj Jóbként és mondd: Uram, hát legyen!

Amulva nézünk álompalotádra -
Ma értünk csak meg nagy Alomkiró y,
Kinek "Erény", "Hit" fénylő korouáia,
S az Onzetlenség szűz ortnain áll ...
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Azért kellett hát annyi fortély, álság,
Színváltó arc, mely hol sír, hol nevet,
Azért kellett hát: csel, török barátság:
Hogy megmentsd árva, széthullt Nemzeted ...

Ma é.rtjük csak meg titkos, régi vágyad:
Szétzúzni: rabság-, gyülölet/alat -
Erősnek, épnek látni szép hazádat
Vérünkből sarjadó király alatt ...
De hajh, csalódtál ősök bús torzója,
Időd betelt és véget ért az út -
Dicső művednek nem volt folytatója,
S titáni álmod semmiségbe hullt.

Sorsod: magyal' sors: túlnagyot akartál;
Vágyad s~édítő szirtjokokra vont,
Sasok kal oiotál , " kék azúrt kavartál .
S itt lent kikezdett sok hitvány vakond .
Xűzdés, csalódás, ármány megemésztett,
Leroskadtál a biztos cél előtt, -
V ád, megnemértés, ócsárlás lett béred,
S Ikarosz, légi szárnyad összetört ...

Kemény próbánkban, - szörnyű éjszakánkban,
Vajudó lelkünk sír, - Hozzád sikolt, -
Keservünk harsog fényben, szélzúgásban,
Jajjunk röpíti a Maros, az Olt:
Vezér! Erdély rab. .. véle az utolsó
Mentsvár pusztul, ha végleg elveszett, -
Erdély: oao, Minden, Bölcső és Koporsó,
Vezér! segítsen áldott szellemed! ...

') ha majd az óra meqtorlásra kongat,
15s Hadak-útján izzó fény jelek
Lobognak és száguldó hadsoroknak
Raja megindul ... csillagpor pereg ...
Jőjj és vezess! . .. mi nyomdokodba lépünk,
S ha kell, élettel, vérrel áldozunk,
Vigy győzelemre híres büszkeségünk,
,(jrök Vezérünk: Bethlen Gáborunk! ...

Vályi Nagy Géza.
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Költőink.

Kozma Andor.

Költőink során Kozma Andorhoz jutottunk. Ha élet-
korát, irodalmi életünkben elfoglalt tisztelethelyét nézzük,
- nem az ifjabb nemzedék tagja, - de ha azt kutat juk ,
van-e még lelkében eszme, mely formába öntésre vár, van-e
még megiratlan dala, akkor távol van az élet őszétől. Az ősz
megérkeztét az jelenti, ha a mezők virágai mind elnyíltak,
a fák levelei hulladoznak ; a költő őszét, ha minden dala
elhangzott már s amit terem még, - az csak a régi szép-
ségek csokorba fűzése. Kozma azonban minden új korszak-
ban újjá lesz, mintegy hozzá ifjodik a nemzedékhez, mely,
mint egykor Sztáray zsoltárait a tolnaiak és laskaiak, mel-
léje telepszik és hallgatja.

Vajjon hallgatja -e az egész nemzedék? Bizonyára
azok, akik az életet pusztán kenyérharcnak és érdektusá-
nak nézik, amiben minden szépség csak annyit ér, amek-
kora a kenyér-, vagy fegyverértéke, nem hívei az ő tiszta
költészetének, mely az életet lelki szépségek nélkül elkép-
zelni nem tudja. Ezek az emberversenyben elkérgesült szí-
vek azonban egyetlen igazi költőt sem hallgatnak meg, aki-
nek "dala, mint a puszták harangja, egyszerű, de oly tiszta
is, mint a puszták harangja". Viszont nincsen annyira el-
durvult emberöltő, amiből az igazi szépség tiszta szeretete
tökéletesen kipusztulhatna. A nagy vásári zaj és tülekedés
nesze elnyeli a harangszót, de eljő az idő, a zaj elmultán,
- amikor a harangszó édes csengése szertehullámzik a
tájon s a fáradt, únott lélek fölismeri, megérzi benne a leg-
drágább kincset, amit a föld gyermekének adhat.

Kozma Andor költői pályáját magamban össze-össze-
hasonIítgattam Vörösmarty költői útjával. Elsősorban pá-
lyájuk különbözősége ötlik szembe. Vörösmarty költői útja
a Zalán futásával, egy ízig-vérig nemzeti hősköltemény-
nyel kezdődött, amely mellé, mint a nap körül a bolygók.
kisebb hőskölteményei sorakoztak; azután jöttek drámái.
végül, mint lírikus költő virágzott ki leggazdagabban s
A vén cigány ban, hattyúdalában emelkedett legmagasabbra.
Kozma lírával kezdte s minden ágában tökéleteset alkotott;
az évek jártával, amint mélyebbre és mélyebbre látott az
életbe, mélyült, izmosodott, nemesedett lírája; hanyatlást,
sőt megállást sem észlelünk nála. A világirodalom nagy kől-
tőinek lélekbe hatoló tanulmánya magasabbra emelte a
nézőpontot, ahonnan a világot és jelenségeit látja, tőrvé-
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nyeit fürkészheti s termékenyítően hat a tehetségére, mint
a májusi eső a mezőségre, amelyet új, előbb ismeretlen szí-
nekkel gazdagít, - hogy soha megszokottá ne váljék. Lel-
két csak igazi nagy szellem ragadja meg; oly szellem, amely
nem puszta ékességül jött a világra, hanem Isten akaratá-
ban gyökerező küldetése van a világtörténelem számára.
(Luther énekei, Goethe Faust ja, Schiller Harangja mesteri
magyar tolmácsolóra találtak benne). Kit ne hatott volna
meg az lsten mindenütt, a Krisztus mindenütt emelkedett
világszemlélete, komoly megilletődést fakasztó gondolat-
járása, a vallásos ódának fenséges szárnyalása, amit a földi
téreken bujdosó emberi lélek alig-alig követhet? Hazafias
lelkesedésének árja szintén kicsap a meg szokott barázdából
(Fadrusz-rapszódia és a Petőfi-symphonia). Háborús költé-
szetének két jellemző terméke, a 33. Zsoltár, - amely az
Istenben való bizodalomnak, sziklahitnek győzhetetlen zsol-
tára és az Előre-rapszódia, amelyben nemzeti büszkesége
fékezhetetlen boldog lángra gyúl. Érezzük, hogy a mi lel-
künk szólal meg benne, a mi hangunkon s hogy ez az érzés
egyetlen drága örökségünk a multból, amit a perzselő tüz-
vészek pusztítás:íból meg tudtunk menteni. Egy örök kűz-
ködésre ítélt nemzet áhitata zúgja rá az Ámen !-t. A ciklus
végén szomorú ellentétként hat a Pozsonyelvesztére írt
elégia; mintha a babyloni vizek mellett kesergő énekesek
támadtak volna fel benne s prófétai keserűsége látja a fajok
kérlelhetetlen harcát, ahol a nemesebb, igazabb, tisztább
védelembe szorul az önző, kielégíthetetlen éhségíí nyers erő-
vel szemben. De mégis fölemel azzal a sejtetés sei, hogy talán
mégsem morzsolódhatik el a történelmi erők szakadatlan
ütközésében az a nép, amelyre Isten világtörténelmi terve
egy részét építette. Mint a felhők rés ein át-áttör a napsugár,
úgy tör át itt is a fájdalrnon a reménykedés egy csilláma,
a vallásosság, amely lényege szerint nem kenetes be-
szédmód és gyakran szemforgató fogalomjáték, lelki szem-
fényvesztés, hanem tántoríthatatlan bizalom az Istenben,
aki elvethetne hatalmánál fogva, de megment megbocsátó
szeretete alapján. Ugyanezt érezzük ki a XVI. század éne-
keiből is. Nem bízhatom emberekben, nem bízhatom nem-
zetekben, de bízom az Istenben, szerető mennyei Atyámban,
aki fia feláldozásával szeretett engem. Ez igazi keresztyén
érzület érteti meg szatiráit is, amelyekből hiányzik a harag
és gyűlölet s inkább kedves pedagógiai nevelő érzék, dévaj-
kodó humor, vagy testvéri fájdalom sugárzik belőlük. A régi
rómaiak azzal jellemezték szatirikusaikat. hogy Juvenalis
gyilkol, Horatius mulattat. Mintha Kezmának fájna az, hogy
más rovására nevettessen, mulattasson embereket. Inkább
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azok pártjára áll, akiket a köz felfogás szerint ki kellene gú-
nyolnia. Eltévedtek az élet vásárában, rájuk szállt az or-
szágút pora; megesik a szíve rajtuk, haza kell vezetni, meg-
tisztítani, helyes útra igazítani. Egy-egy mosolyintó meg-
jegyzése inkább bátorítás a jóra, mint a bűn megbélyeg-
zése. A társadalom száműzöttjeit oly lélekkel nézi, mint
Jézus a köréje gyűlö bélpoklosok at , akiket családjuk;. vá-
rosuk, mint veszendő söpredék et megtagadott. Keményebb
a hangja, szigorúbb az ítélete a könyörtelen társadalommal
szemben, mely egyesek apró botlásairól kegyetlen ítéletet
mond, saját szörnyű vétkeit pedig nemcsak elnézi, hanem
néha erény gyanánt ünnepli. Mintha az a jézusi gondolat
csendülne ki szatíráiból : "Aki közületek bűti nélkül való,
oz vesse rá az első követ".

Az utolsó tíz évben, a nagy nemzeti válság óta tehetsége az
éposz felé fordul, figyelme pedig a nemzeti őstörténet felé,
mintha a nemzeti erőgyüjtés forrásait nyomozná a felhő-
takarta, messze multban, mint Vörösmarty egykor, a sötét
nemzetietlen éjszakában, mint Szalay László a politikai
csatavesztés után a nemzeti történelem századaiban. Egy-
formán a multban keresik a fénysugarat, mely a jövendő
útját megvilágítsa. A lélek a megerőltető érzelmi erőpróbák
után a tárgyias megítélést kívánó esemény költészetben pihen
meg s várja a nagy virradást. A magyarságot lelki alkotott-
sága is erre az útra vonzotta. Az irodalom pedig mint finom
műszer megérzi a nemzet vágyának, titkos, talán öntudatlanul
választott irányát. Nem az egyén, életkor, hanem a nemzet
Ielki szüksége teremt a Iírikusból epikus költőt, aki elsősor-
ban mégis nemzetének énekel, nem önmagának. Kozma két
nagyszabású hőskölteménnyel s egy versesregénnyel lépett
nemzete elé. A Turán és Honfoglalás együvé tartozik; az
első a magyatság bölcsőjét a messzistelen messze multban
keresi, szinte új mythológiát teremt annak igazolására, hogy
nemzetünknek isteni akaraton nyugvó, világtörténelmi kül-
-detése van; a Honfoglalás az isteni parancs végrehajtása, még
küzködés, szenvedés, vergődés árán is, mert a hittel való
szenvedni tudás a legigazibb bizonyságtétel az Istenhez való
hűs égről. Érezzűk, hogy a költői eszme itt még egy alko-tást
kíván, -- a magyar keresztyénség hőskorának rajzát, mely
Szent Lászlóban csúcsosodik, aki a nemzeti hős és keresz-
tyén lovag megtestesülése. A magyarság nemzetté, törté-
nelmi erővé alakulását e nélkül nem képzelhetjük el.

Petőfi a nemzet sorsát egy kiváló magyar életében
szemlélteti, aki szintén rengeteg megpróbáltatás és meg-
1dsértés közepett nő meg történelmi alakká, mint a magyar
.nemzet s hasonló küzdelmek közt őrzi meg tisztán az égi
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lángot, mely az égből lelkébe szállt. E k őnyvnek ott kellene
lennie minden magyar fedél alatt, ahol Petőfit olvassák,
minden papi házban, hisz a kiskőrösi parókiának, tiszta
levegőjének, jólelkű lakóinak e szerető kézzel való ábrá-
zolása méltán megdobbant minden evangélikus szívet. Ez
a tiszta parókia a mi erkölcsi erőtnrtalékunk, ahol a Biblia
nemcsak betűkben és idézetekben él, hanem a szívekben,
a szívek jóságában és szeretetében. S épp ezért választottuk
mutatékul azokat a részeket, ahol a papi család szeretete,
mint üdítő harmat hull alá a költő szüleire és magára a
gyermekre. A papi családban ott látjuk a hű, fáradhatatlan
papnét, aki minden szakszervezés nélkül igazi anyja ruinden
újszülöttnek, testvére minden szeretetre szomjazónak. A
papné igazi lelkét nem csupán a lakás falainak tisztasága,
a bútorok portalan volta árulja el, hanem sokkal inkább
gyermekei lelki világa, beszédmódja, mely az anyára mutat
'vissza, mint forrásra.

Kozma kőltői művészetének elemzését, méltatását hi-
vatott esztétikus kezére bízzuk. Az embert, a kőltő lelkét
-óhajtottuk bemutatni olvasóinknak. ahogy műveiből ismer-
jük. Kozma Andor a Dunántúl, a Balatonvidék gyermeke,
.a budapesti evang. gimnáziumban tanult s nevelő iskolá-
jára, oktatóira ma is hálával emlékezik vissza.")

Csil/aghullás.
- Petőfi sziiletése s a kiskőrösi papék -

Kozma Petőfijének első énekéből.

Elgyötört magyarra nagy éjszaka szállott,
Sötétbe vont várost, pusztát és falut.
Réffi dicsőségről szőve hiú álmot,
Nemes, polgár, jobbágy mind, mind elaludt.
Fenn az égibolton hiába világolt
Csillag-milliókból fény-diadalút,
Vgy látszott: a nemzet, város, falu, puszta
Magát lassan-lassan halálba alussza.

Néha mégis, húnyó pásztortüzek mellett
Egy-egy könnyű alvó álmából ijed:
"Nézze öregbojtár! . .. Látja-e kegyelmed?
Csuda csillaghullás, soha még ilyet!"

1) Kozma Andor művei (Magyar Symphoniák, Magyar Rapszó-
-diák, Turán, Honfoglalás, Petőfi), továbbá Goethe Faust ja, Schiller
'harangja, a Hetedhét országon (úti emlékek), emlékbeszédei (Gyulai
'Pálról. Baksayról}, megrendelhetők a Luther-Társaság könyvk ereske-
-désében. Régibb 'köteteí teljesen elfogytak és új kiadásra várnak.

. Szerk,
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Az öregbojtárban megáll a lehellet,
Földre sziporkáznak csillagfény ívek ...
Ogy érzi, úgy mondja: "égi magvetés ez,
Valamikor ebből gyönyöJ·ű termés lesz."

Termés jósolása az öregbojtárnak
Feledés ködébe el van veszve rég,
De már magyar földön új emberek járnak,
Nem a búba fáradt ,régi nemzedék.
Legnagyobb magyarként bont Széchenyi szárnyat,
A "Hymnus" költője zendít nagy zenét,
Áttiiri sok új fény a tompa nagy éjet,

Alom dermedésből már a magyar éled.

Nem mitit amikor még éltét csak aludta,
Már nem múlt dicsőség álma gyügzi őt;
Rendes már a napnak itt is kelte, nyugta,
S aki napra ébred, kiizdi a jövőt;
Éji pihenőn is annak hosszú útja
Vonzza és ijeszti az álomszövőt ...
S megint csillag hullás! ... Az alföldi síkra
Fényív villanással most hullt égi szikra.

Tizenkettőt vert a kiskőrösi óra,
Éppen Sylvesternek éjszakája volt;
Csikorgó fagy szállt a szűzi fehér hóra,
Tisztán tündökölt a téli égibolt -
Oh, áldan az évnek ama fordulója! ...
Im, az anya boldog jajjal felsikolt,
S mit e beköszönt az újév pillanat ja,
Hű kebelén első kis fiát ringatja.

A képzelet innen meghatódva lebben
A szent hajdan kortuik mesés táiira;
Ott szülte meg egykor, még szegényesebben,
A projétált Jézust boldog Mária,
Kire fényt ragyog a jászol Betlehemben,
Abból üdvösséget mosolyg rá fia ...
Istálló felett a három bölcs kiirálynak
Szép csillag jelenti: itt van, akit várnak.

Kiskőrösi kisded rejtett sziiletését
Nem hirdetik rég várt ragyogó jelek.
Künn csikorgó fagy van s derengő sötétség,
Fehér hó takarja a nádfödelet;
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Benn a szerény házban pisla eJl mécs égj
Sürgés után mély csend, nyugtató meleg -
S még nem tudja senki, egyedül az Isten,
Mi rejlik a vézna újszülötti testben.

Az anya kebléről - szelid feleség ez -
Az apa vidáman kapja fel fiát,
Csak puhán szoritja domború melléhez
S a szobácskát véle táncban lejti át:
"Ha kicsi, majd megnő, székálló legény lesz!"
Mészárosi kedvvel kacagva kiált -
"Sose félj már anyjuk, nem kopik fel állunk,
Itt a fiú! ... még egy széket árendálunk,"

Szende szaoú, sziuű jó asszony anyának
Szeiniben e szóra bús könnycsepp ragyog;
Ha mosolyg is hozzá, a mosolya bágyadt,
O más jóslatot várt; dicsőet! ... nagyot! ...
Zsongnak benne titkos, nem is értett vágyak,
Sejti, hogy e földnek oly kincset adott,
Melyre ő se tud szót; szájszéle legörbül
S halovány arcára két nehéz csöpp gördül.

A tnészáros kedvét nem az asszony könnye,
De a súgó-búgó bába veszi el:
"Az anya is gyönge, a gyerek is gyönge"
S kereszt jelet rajzol titkon kezioel,
"Hamar visszaszállhat szegényke a metuujbe"
Az apa okos szót megért s meqszioel,
Reggel van, subát ölt, siet a lelkészliez,
Kerül-fordul; délben már keresztelés lesz.

A tisztelendőné, sziues [otét-lélek,
Már segitő szitniel korábbori benéz;
Látja a' szülöttei, - "dehogy is nem él meg!
Biz ez kicsit vézna, de nem csenevész." -
A borús szobában szava szerte fénylett
S rendet is teremt már ott e női kéz;
Hálás szempár bámul rá a gyermekágybul
S az anyaszív kinja reménységgé lágyul.

A keresztelőnek megadják a módját:
ló papné után a jó pap is belép
S véle, hogy becézzék a ház új lakóját,
Fia, lánya, két kis mosolygó cseléd;
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E keresztszülőcskék szentül buzgva óvják
Csöpp keresztfiuknak csöndes szenderét,
Míg vizet hint erre apjuk, s hosszú, jámbor,
Szép szóban kimondja, hogy e fiu: Sándor.

Sándort - nagy világhős fényes neve hajdan,
flódító királyé, bámult s rettegett;
Élet s halál-jelszó zúgó csatazajban,
lengett hadak élén s futó had megett;
E név, melyben hymnus és halálos jaj van,
Két évezren által milliók neve lett, -
ttt a kisded anyja sejti-e, vagy őse,
Xire szállt e név most, mily tündéri hősre? ...

· Ez a gyönge nő, a világ legjobb anyja,
Nem tud antik hősrül, csak szeretni tud,
De csodákat érez, ha szioére vonja
Guermekét, a furcsa vézna kis fiut;
Ha előre tudná, sziue megszakadna,
Mi várja e Sándort, milyen hősi út,
Mégis ámulattal kérdi szerény lelke,
Hogy ő e szerencsét miuel érdemelte? -

*
Ötször [ordult már a születése-napja
S hogy a hatodik már szintén közeleg,
Nagy patáliát csap kemétuj szavú apja:
"Mit csavarog szerte mindig egyerek!
Tanyákon tillódik, csak a napot lopja,
Minden szénaboglyát össze-hentereg ...
Viszem Kiskőrösre a paphoz betűre,
Haja elég hosszú, ha tépázzák, tűrje!"

Gyönge éd's anyától a kemény apával
·Búcsúzik a gyermek s nagyon fáj szioe,
.Mégis, dacos lelke erejére rávall,
Hogy nem sírva pillant apja szemibe;
Míg az elszútujákál, nőttön-nő a távol,
Félegyháza többé nem látszik ide -

.S az egyhangú rónán a gyermeki lélek
Estig képzeletben, száz kalandot él meg.

'J(iskőrösi jó pap sajó papné mellett,
Mikor odaérnek, áll egy hajadon,
Mosolygó orcáján üde báj-lehellet,
·Karcsú lenge termet, - gyönyörű nagyon,
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Űll!e kapja Sándort, kit csókol, ölelget:
.Keresztfiacskánuü .másnak ,nem adom!" ...
S úgy simúl a gyermek, mint ki haza ére,
Szép keresztanyjának szűzi kebelére.

Jó estebéd multán, puha fehér ágyban
Boldogan nyújtózik a fáradt gye,rek;
Keresztanyja szép dalt dudolneki lágyan
És csókot lehel rá, hogy már szendereg.
Azt álmodja Sándor, hogy a mennyország bm,
Dédelqetik nyájas angyalseregek,
S itt is legszebb angyal, ki a csókot adja,
Az ő halkan dallá kedves keresztanyja.

Reggel kipihenteti, mosolyogva ébred,
Álma jut eszébe, aztán [elzokoq;
Sose hitte, hogy még ilyet is megérhet:
Boldog s hull a könnye! - s nem tud rá okot.
Csak tegnapról mára úgy fordult az élet,
Hogy valamit érez, amit nem szokott.
Mi ez? - ha itt volna megkérdené anyját ...
S elpirul, mert hallja keresztanyja hangját.

"Sándorka, te sírtál? ---' szól hozzá a szép lány, -
Mert éd's apád elment s téged itt hagyott?
O hajnalban indult s délre haza ér tán,
Hisz' tudod mily siirgős a sok dolga ott.
Még aludtál, csókját azért bízta éti rám,
Éd's anyád helyett most anyád éri vagyok.
Itt maradsz a télig, kis keresztfiacskám,
Megtanulod majd a betűket lassacskán."

Derűl már a gyermek! Olyan behizelgő
Szép keresztanyjának csókja és szava,
Hogy már szinte fél, ha a tél hamar eljő
S ő még betiit nem tud, mért menjen haza? -
Hát az édesanyja? .. Futó őszi felhő
Árnyától borús csak lelke mély tava,
Aztán csillog ismét - s kedves keresztanyja
Vigasztaló csókját vigan visszaadja.

A jó papi' házban három őszi hónap
Játszi tanulásban tova tűnve-tűn.
Ragyogó értelme a kis tanulónak
Fényes diadalt vesz valahány betű, •.
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"Lángész ez a gyeJ'mek!" - hirdeti a jó pap -
Ezt a tudománynak nem szentelni, bűnl
Ami ennek egy nap, másnak egyesztendő",-
Sose látott ilyet még a tisztelendő.

A papi szűretkor haza jön pár napra,
Aki Pesten űz már jogi praktikát
S mint a Sándorkának ifjú keresztapja
Meg-examinálja kis keresztfiát.
"Ne fogják e lurkot többé A-B-ab.ra,
Pap sem olvas szebben! - ámulva kiált
S jobbkézzei és ballal gyöngy betűket pingál,
Sőt a diák-szot is fogja füle mindjár'!"

No és a jó papné s szép hajadonlánya
Kicsi vendégüknek nagy hasznát veszik,
Mert a Sándorkának betűtudománya
Nem igen fárasztja annak gyors eszit;
Könyvre fittyet hányva kifut a konyhába,
Sütemény-ügyekben csodákat tesz itt,
S csengő lcacagását, jóízű tréfáit
Meg fogják siratni, mikor nem lesz már itt.

A búcsúzás napján papék csupasz fái
Deresek, de nyájas szemeik nedvesek.
Sándorkának - óh jaj! - kocsira kell szállni,
Itt van érte apja, - nehéz az eset;
Jó édes-anyjától keserves volt uálni,
Szép keresztanyjától még keservesebb.
Nagy báránijbőr bunda bélésébe bújva
Láthatatlan könny-árral öntözi azt búja.

Gyors a félegyházi vendéglős fogat ja,
De haza is érnek késő délután,
A "Hattyú" kapuja hidlásáti behajtva
Izgul a Sándorlea. anyja várja tán? ...
Várja! . .. Oleugrik ... és már ott csügg rajta-
Hosszan, szótlanul, mint a gyümölcs a fán. -
Szíve gazdagsága szerető gyereknek
Csak azoknak ismert, kik nagyon szeretnek.

Már a Sándorkának édes anyja másnap
Tud fiától mindent és mindenkit áld,
Jó papot, jó paptiét s e jó házastársak
Jó fiát, a papfit s szép lányát kivált.
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Azokhoz is hálás, ehhez még hálásabb,
Hogy híven becézte kis keresztfiát -
És az anya-szívből imádságok szállnak:
"Adj Isten jó férj et ily keresztatujánakl"

Az apa szemében sziniéti megnöveszték
Fiát a papháznál elért sikerek:
"Betűre kell fogni, nem megmondtam ezt rég'!
Elkanászkodott vón itthon a gyerek;
Kiskőrös az kellett, - ebből ember lesz még,
Hacsak itthon újra el nem tekereg;
Hogy ne kétujeztesse anyja meg a háznép,
Most már adta kölyke tovább iskolázzék!"

A fiú nem bánná, amit mond az apja,
Ha az nem hangoznék zord parancs gyanánt;
Igy is Félegyházán nagy hamar felszopja
Az ott csutrant-cseppent helyi tudományt;
Aztán kicsi könyvét uniari félredobja,
S mikor álmodozva bújja a magányt:
Benne képül zsong a kiskőrösi ábránd
S látja keresztanyját, mint tündérkirálylányt.

Szerenesés fi-gyermek, ki őrangyaláúl
Anyján kioűl még egy tiszta nőre lel,
Kit ártatlan sziuoel csodaszépkéiit bámul
S örök eszményképül egekig emel;
Utóbb sem merül az, bárha benne vágy dúl,
Ezer csáb kinálta aljas kéjbe el;
Sok szerelme lesz még, de mitiden szereltnét
Széppé varázsolja a szép tiszta emlék.
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EVANGÉLIKUS ANYAKÖNYV

Carolus Linnaeus.
Mindazok, akik a természettudományok iránt, külö-

nösen pedig a természet szépségei, a növények iránt érdek-
lődnek, bizonyára ismerik, ha csak hallásból is a "scientia
amabilis" a kedves, a szeretetreméltó tudomány egyik ki-
emelkedő jelesének, Linnének nevét. Minket, evangélikuso-
kat pedig azért is közelebbről érdekel, mert a mi egyházunk
szülötte volt. Már ennél a két oknál fogva is kell, hogy meg-
emlékezzünk róla, most amidőn a kőzelmultban, 1928
január 10-én, halálának 150 éves évfordulóján megemlé-
keztek róla a művelt nemzetek.

Linné élete, munkája ki is érdemelte ezt a megemlé-
kezést, mert munkálkodása mintegy lezárta a XVII. század
természettudományi munkálkodás ának tétovázó irányát és
megvetette alapját az utána következő biológiai, különösen
pedig a növény tudomány munkálkodásának virágzását.

Ezt a jelentős eredményt pedig megalkotta születésé-
vel magával hozott tehetségével, a szülei ház légköre adta
a természet iránt való szeretetével, törhetlen munkakedvvel
és az életben eléje tornyosuló akadályokat leküzdeni tudó
erélyéveI.

Ennek tanúságát szolgáltatja már rövidre fogott élet-
rajza is. Carolus Linnaeus déd-atyja Bengt Ingernarsson
Hwitarydban (Svédország) smalandi paraszt volt, nagyatyja,
Bengt Ingemar. Eriksstadban bérlő, aki fiát, Nils Lin-
naeust lelkésznek nevelte és aki mint ilyen, a lakása közelé-
ben lévő tekintélyes hársfáról. a svéd szokásnak megfele-
lően, a Linnaeus nevet vette fel. Nils Linnaeus pap elődjének
leányával, Brodersson Christinával kötött házasságának
elsőszülött fia volt Carolus Linnaeus, aki 1707 május 23-án
született Stembrohnet közelében, a rashulthi majorban. Fi-
testvére, Samuel, követte édesatyját a lelkészségben. három
nőtestvére közül kettő lelkésznek lett a felesége. Úgyhogy
elmondhatjuk. hogy Carolus Linnaeus csakugyan evangé-
likus papi család tagja volt. Édesatyja őt is papnak szánta
és már azért is különös gonddal nevelte. Mint falusi lelkész,
szerette a természetet és kis fiával járta a környék erdejét,
mezejét, megkedvéltetve vele azok szépségeit, a növényeket,
a virágokat.'

Ez a gyermekkorban nyert benyomás szülte bizonyára
a fejlődő fiúban is a természettudományok iránti nagy sze-
retetet, aminek kifejezője volt az, hogy a középiskolában nem
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igen kedvelte a nyelvtani, történeti tárgyakat, miért is azután
a gyengébb tanulók közé került, úgyhogy édesatyja, annak
ellenére, hogy lelkészt óhajtott belőle nevelni, fájdalommal
bár, de már-már kivenni szándékozott az iskolából és susz-
ternek szánta.

Szerencséjére az utolsó pillanatban Wexiő iskolájának
tanára és egyben a község orvosa felismerve Linné tehet-
.ségét, a természettudományok, különösen a növénytan iránt
való előszeretetét, magára vállalta a fiú további neveltetését,
illetőleg az akkor összefüggő orvos-botanikussá való ki-
képeztetését.

Ebbe azután édesatyja is beleegyezett, mert Sámuel
fia viszont papi pályára készült és így a reményeiben csaló-
dott apát kárpótolta, Carolus pártfogója oldalán, annak
könyvtárában meglevő növénytani munkákat gyönyörűség-
gel és nagy buzgósággal forgatta, sőt pártfogója vezetésével
növény- és állatgyűjtéssel is foglalkozott. További közép-
iskolai tanulását azonban sikerült úgy ahogy elvégezni.
A középiskola azután további főiskolai tanulmányokra bo-
csátotta a bizonyítványában kifejezett azzal a megjegyzés-
sel, hogy a tanuló olyan, mint a főiskola csemetéje, amely
gondos kezelés ellenére is mindig hajlandó vadhajtásokat
fejleszteni, de ha óvatosan átültetik, megváltozik természe-
tük és élvezhető gyümölcsöt teremnek. Megértő tanárainak
ez az ítélete azután Linnaeus életében be is igazolódott.
Kezdetben a lundi akadémiát kereste fel, ahol az első tanulők
közé küzdötte magát, kivált kedvenc tanulmányaiban, a
növénytanban, amit Stobaeus orvos-botanikus professzor
támogatásának köszönhetett. Innen 1728-ban az upsalai
híres egyetemre ment, ahol szegénysége miatt nagy nélkü-
lözések között, jóformán nyomorogva végezte tanulmá-
nyait, aminek azonban véget vetett Celsius professzor, ki fel-
ismerve szakbeli tudását, magához vette, tanulmányaiban
támogatta, sőt munkatársul fogadta.

Elért sikerei jutalmazásául kiküldetest nyert a Lapp-
föld természetrajzi tanulmányozására, amit nagy nélkülözé-
sek közt 1732-ben el is végzett olyan eredménnyel, hogy ezek
alapján az akadémia tagjává választotta. 1733-ban előadá-
sokat kezdett tartani az egyetemen a növénytanból és
ásványtanból. de ezzel fel kellett azonban csakhamar hagy-
nia Nils Rosen féltékenykedése miatt.

Tanítványai kérésére velök ezután tanulmányutat ren-
dezett a svéd bánvavidékre. ahol a falusi orvosnak, Moré-
nak, Sára Lisa' leányát eljegyezte. Az apa azonban
a házasságba csak úgy egyezett bele, ha Linnaeus három
év alatt megszerzi az orvosi oklevelet és biztos keresethez

7



98
jut. Moré anyagi támogatásával Linnaeus Hollandiába
ment és már 1735-ben megszerezte a doktorátust, de még ott
maradt botanikai tanulmányai végett, amelyek során több
jelentős munkájával nagy sikereket ért el és összeköttetésbe
került több híres tudóssal, így Boerhaveval is. Innen elláto-
gatott Londonba, Oxfordba és Párizsba és nagyjelentőségü
munkássága után 1738-ban hazatért - de itt nagy csalódás
érte, mert hazája nem ismerte el nagy botanikai munkás-
ságának korszakalkotó jelentőségét. De azért mégsem csüg-
gedett, hanem mint orvos próbálta meg a kenyérkeresetet,
ami nemcsak hogy sikerrel járt, hanem annak révén nagy
hírre tett szert és megélhetése biztosítva volt, úgy, hogy
1739-ben hatévi várakozás után More leányát oltárhoz ve-
zethette. Hírnevének bizonyságául pedig a svéd tudomá-
nyos akadémia elnöke lett.

Orvosi működése nem elégítette ki, hanem vágya a
növénytan további mívelésére sarkalta, amit az egyetemi
tanácsban remélt elérni. Hosszú küzdelem és sok féltékeny
ellenségeskedés után pártfogói segélyével sikerült vágya
beteljesedését elérnie és 1742-ben az upsalai egyetem tanára
lett 35 éves korában, de nem a növénytant tanította, hanem
az orvosi tudományt, végül azonban régi ellenfelét, Rosent
sikerült megnyernie és átvette Rosentól a növénytan elő-
adását, átadva neki az anatómiai és gyógyászati előadásokat.

Mint egyetemi tanár 1764-ig munkálkodott, ez alatt
tovább folytatta szakbeli tudományának, a rábízott intézmé-
nyeknek, mint az upsalai növénykertnek fejlesztését; kora
jelentős kutatói val összeköttetést szerzett és tartott meg
tudományos munkája eredményének érvényre juttatás ával.
Visszavonulva tanárságától, sok kitüntetéssel és elismeréssel
gazdagon Hammerlynban töltötte utolsó éveit, amelyet a
svéd kegyelet ősi állapotában őriz ma is és ahová kegyelettel
vándorol ma is a Linnaeus munkáját méltánylók serege.
1757-ben nyert Linné néven nemességet, amely néven lett
azután a művelt világban emlegetett nagy ember.

Végül Hammerlynban élete alkonyán a fiatal korában
szenvedett nyomorúsága következményeként meglehetősen
meggyengült szellemű, roskadozó testtel költözött el jobb ha-
zába 1778 januárius lO-én.

Linnének az ad nagy jelentőséget, hogy úgy mondjam
rendet teremtett a természetrajzi tudományoknak már őelőtte
tetemesen meggyarapodott anyagában, felhasználva az előtte
munkálkodott próbálkozásával elért eredményeket. Ez a
munkássága tette lehetővé a természetrajz tudományának
nagyobb mértékű fejlödését. Az ásványtanban téves alapból
indulva ki, kevesebb sikert ért el, már az állattant jelentő-



99

sen előbbre vitte, de a legszebb, legértékesebb eredménye-
ket a növénytan körében érte el.

Legelső sorban ki kell emelnem azt a munkásságát,
amellyel lehetővé tette a növények nagy sokaságában való
tájékozódást. Nevezetesen még a XVI. században is a füves
könyvek több ezernyi növényt írtak le és közölték rajzát, a
nélkül, hogy bizonyos határozott névvel jelölték volna meg.
Linné érdeme, hogya hinár vagy binominális megnevezést
szigorú an keresztül vitte. Az egyik az első név a genuszt
(nem, nemzetség) jelölte meg, a második pedig a speciest, a
fajt. Linné után és még ma is a növény névhez még annak
a nevét is hozzáfüzzük, bár rövidítve, aki az illető növényt
elsőnek megnevezte; pl. Viola tricolor L. Háromszínű ibolya.
Meg kell emIítenem, hogy már előtte is voltak ilyen törek-
vések, így pl. Rivimos 1690-ben tett erre vonatkozólag kí-
sérletet, sőt Tournefort 1700-ban már az egymással főbb
vonásokban megegyezőket genuszokba foglalta össze.

Másik nagyjelentőségű munkája a növények megfelelő
csoportosítása, rendekbe foglalása. E tekintetben ő előtte is
voltak már próbálkozások, így pl. a XVI. században Caeseal-
pinus a virág, a termés és a mag alkata szerint kísérelte meg
a növényeket osztályozni, a XVII. században pedig Tourne-
fort még a virág szerkezetét is tekintetbe vette, de teljes egé-
szében nem készült el rendszere.

A növények rendszerbe foglalásának iránya meg volt
így jelölve; de Linné érdeme, hogy e rendszer alapját meg-
állapította és ezt azután következetesen keresztül is vitte,
megalkotva az ő úgynevezett sexuális rendszerét, amely sze-
rint a növényeket a virág porzóinak, terrnőinek száma,
nagyságbeli különbsége, összenövése alapján 23 classisba
foglalta, 24-ikbe csoportosítva a virágtalanokat. A rendszer
Systema naturaé (Leyden, 1735.), csoportjai éppen mes-
terségcsen megválasztott sajátságaik alapján igen kűlőn-
böző egymással nem rokon növényeket foglalnak össze,
miért ma is mesterséges rendszernek nevezik. Linné ezt
maga is jól tudta, de az akkori ismeretek alapján még nem
volt módja a rokonságon alapuló rendszert teljesen megal-
kotni, de ennek szükségességét maga is elismerte a Philo-
sophia botanika (1751.) munkájában, amelyben több ilyen
rokonságon alapuló csoportot meg is jelöl. Ez a körülmény
azonban nem csökkenti Linné érdemeit, mert rendszerének
megalkotásával egyrészt alapot nyujtott és serkentette a tu-
dósokat a természetes rendszer megalkotására, másrészt
pedig mesterséges rendszerének következetes és részletes ki-
dolgozásával alkalmat nyujtott a növények nagy sokaságá-
ban való tájékozódásra és az újonnan felfedezettek meg-
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felelő osztályozására. Nem kis jelentősége azonban a rend-
szernek még az sem, hogy lehetővé teszi még a növénytan-
ban kevésbbé jártasok számára is az előttük ismeretlen
növények - amint mondani szokás - meghatározását, ille-
tőleg megnevezését. E tekintetben még ma is megvan a
jelentősége, mert bár a természetes rokonságon alapuló rend-
szerek is lehetővé teszik a növények meghatározását, de a
Linné mesterséges rendszere alapján a meghatározás egy-
szerűbb, gyorsabb, bár való, hogy bizonyos növényeket ille-
tőleg nem mindig határozott.

Abinominális megnevezésnek és a rendszernek
van még egy nagy jelentősége. Nevezetesen ezek alapján si-
kerűlt neki megalkotni a rokonsági kapcsolatok alapján a
legkisebb csoportot, a genuszt (nemzetség), amelyen belől
foglalnak helyet a fajok (species). A fajok fogják össze az
egymással megegyező növényegyedeket. Ebbeli munkássá-
gának tanusága aGenera plantarum (Leyden, 1737.) és a
Species plantarum (Stockholm, 1753.), amely utóbbi az
akkor ismert 7300 növényfajt sorolja fel.

Linné ezzel az eredményével jelentős alapot nyujtott
a növénytan további fejlődésére, mert hiszen a további, kii-
lönösen a XIX. század kutatásai éppen a fajok eredetére,

- változásaira stb. vonatkoztak.
Egyúttal ezekkel és más munkái val kapcsolatban

említi, sőt némelyik munkájában határozottan előírja
azokat a módokat, amelyek szelint az egyes növényeket le
kell írni. Ezzel az előtte való írók követte rendszertelenségct
óhajtotta megszüntetni és a növények leírását egyöntetűvé
tenni. És így megállapította, hogyanövényleírás, a növény-
jellemzés de leginkább a növénydiagnózis mire terjedjen
ki, miket öleljen fel. És ha ebben a tekintetben ma már
alaposabb és kimerítőbb leírásokat kívánunk meg, azért
mégis Linnének az érdeme, hogy e téren is mint voltaképeni
reformáló munkálkodott.

Növényföldrajzi kutatásairól nem szólva, még csak
rá kell mutatnom arra, hogy iparkodott a növények alakbeli
(morphologiai) viszonyaira vonatkozó ismereieket egybe-
foglalni és pedig bizonyos tudományos alapú összefogla -
lásban.

Röviden csak mintegy rámutattam LÍImé nagyjelentő-
ségű munkásságára, amely eleinte itt-ott ellenállásra is ta-
lált, de eredményei végre is érvényesültek, a tudomány köz-
kincsévé váltak, sőt tekintélyes részük még ma is megállja
helyét.

Hazánkban Linné munkásságának eredményei csak
a kűlföldön tanult protestáns fiatalok útján lettek ismeretessé
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és csak 1770-ben az egyetemi orvosi fakultás felállításával ér-
vényesültek. Ezután néhány jeles írónak a természetes rend-
szer után való törekvéssel kapcsolatban Linné hívéül szegő-
dik, de csak Diószegi és Fazekas 1807-ben megjelent Magyar
Fűvészkönyv munkájában jutott teljes nyilvánosságra.

Mindezekből kitetszik, hogy Linné a természetrajz, de
különösen a növénytan tudományának fejlesztői, munká-
sai sorában mély nyomokat hagyó jelentős munkálkodást
végezett és kiérdemelte a művelt nemzetek elismerését és a
róla való kegyeletes "megemlékezést.

Szeredrujei.

Kéler Béla.
(1820 febr. 13-1882 nov. 21.)

Kéler Béla egy előkelő felvidéki, evangélikus nemes
család sarja, Bártfán, 1820 február 13-án szűletett. Apja
Kéler István, Bártfa város főbírája, anyja nemes Booth
Zsuzsanna volt. Anyai ágon rokona a hit és szabadság vér-
tanujának, Kray Jakabnak. Elemi iskoláit Bártfán végezte,
abban a mély vallásosságú és idegen nyelvűsége mellett is
magyar környezetben, amely Bártfát mindenkor jelle-
mezte. Zenei kiképzése még zsenge gyermekkorában kez-
dődött; a bártfai katholikus templom karnagya, Schiff'er
Ferenc tanította a hegedülés alapelemeire. Bármennyire há-
lásan emlékezett meg Kéler Béla mindenkor első mesteré
ról, nem vitte volna soha oly sokra, ha kivételesen nagy
tehetségét, csupán első mesterére bízva, nem képezte volna
magát autodidaktikus módon. Igy tanult meg zongo-
rázni is. Elemi iskoláinak elvégzése után, 1834 október
havában, a lőcsei evangélikus gimnáziumba iratta be az
atyja; ebben az iskolában be is fejezte kőzépiskolai tanul-
mányait. Jogi és filozófiai tanulmányok folytatása végett
a debreceni református és az eperjesi evangélikus kollé-
gium főiskoláit látogatta. Az előbbit akkori felvidéki szo-
kás szerint azért kereste fel, hogy a magyar nyelvet töké-
letesen elsajátítsa, ami Bártfán és Lőcsén akkoriban nem
nagyon volt lehetséges. Eperjest az erős protestáns öntudatú
Kéler-családnak nem kellett ajánlani, azt az iskolát láto-
gatni nemcsak családi tradíció volt, hanem gyermekének
érdekében is állott, mert az évszázados kiváló multra
visszatekintő főiskola az ország egyik legkiválóbb iskolája
volt. Főiskolai diákévei alatt Kéler Béla megszervezte az
ifjúsági zenei önképzőkört, amelyben természetszerűen
vezető szerepet töltött be. Tanulótársai közül a zenéhez
értőkből zenekart szervezett, amelynek prímhegedűs kar-
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mestere lett. Jogi tanulmányainak befejezése után, szülei
kívánságának engedve a gazdasági pályára készülés ked-
véért 1840 július L-én, a Schönborn-Buchheim grófok liptói
és munkácsi, majd későbben a Beszkidekben lévő birto-
kain gyakornoki állást vállalt. Egy esztendeig tartó gya-
korlat után Galiciában, bérelt birtokon gazdálkodó sógo-
rához ment, akinek felügyelete mellett kellett volna kép-
zett gazdává válnia. A gazdálkodással való foglalkozás,
az Isten szabad ege alatt töltött napok hosszú sora, a termé-
szet szépségeinek zavartalan figyelése megihlette Kéler
Béla szunnyadó zeneszerzői tehetségét. Bár már diákkorá-
ban is Írt kisebb keringőket, zeneszerzői tehetsége igazi
mivoltában csak gazda korában kezdett kibontakozni.
Ötvennél több zenedarab e rövid négy esztendei gazdál-
kodás emléke. Kora hajnaltól késő estig a földeket járva,
f'ütyörészve és dúdolva szerzette dalait, amelyeket este" szo-
bájának magányában, hegedűjén lejátszott, s papírra
vetett. Télen, amikor a természet pihenésre kényszeríti a
gazdát, a gazdasági könyvek mellett zeneelméleti könyve-
ket is tanulmányozott. Mennél inkább hatalmába keríti
Kéler Bélát zeneszerzői hajlama, annál inkább érzi zene-
elméleti tudásának hiányosságait. Nagy haszonnal forgatta
galiciai gazdász korában többek között dr. Albrechtberger
"Theorie der Tonkunst" című munkáját.

A gazdákat tétIenségre kárhoztató hosszú tél számos
estéjén vidította fel zenéjével Kéler Béla ismerőseinek és
rokonainak nagy társaságát. Sokszor volt alkalma ilyen-
kor saját szerzette dalait is előadni, amelyekkel elért
sikerei mindinkább megérlelik Kéler Bélában azon elhatá-
rozást, hogy egész munkaerejét a zenének szenteli. Azon-
ban ennek dacára sem vált volna talán belőle soha hiva-
tásos zeneművész, ha a véletlen közre nem játszik. Sógora
tűzvész és egyéb elemi csapások következtében vagyonát
vesztve, kénytelen volt felhagyni a gazdálkodással és Kéler
Béla állását vesztvén szüleihez Bártfára költözött. Szűlei,
mint a bártfai patricius családok általában, a nyarat a
bártfai fürdőben töltötték saját fürdői vilIájukban; oda
költözött hozzájuk fiúk is. Bártfa fürdő kisszámú, de
nagyon válogatott, előkelő közönsége esténként zene hang-
jai mellett sétálgatott, mely alkalmakkor gyakrabban elő-
fordult az, hogya zenekar Kéler Béla darabjait játszotta.
A lelke mélyén régen vajudó nagy probléma, - otthagyni
az eke szarvát s a hegedűvel elindulni a belső hivatottság
által megjelölt új életpályára, - azon a nyáron, a kies f'ek-
vésű Bártfa-fürdőben dőlt el, ahol gyakran meggyőzöd-



103

hetett arról, hogy előadott szerzeményei óriási sikert és
hatást aratnak.

Még ugyanazon év, 1844 őszén Eperjesre költözött,
hogy zenetanítással keresse meg kenyerét. Négy évvel
azután, hogy az eperjesi főiskolán jogot tanult, az eperjesi
színházi zenekarában vállalt állást. Fölébredt hivatásérzele
és nagy tehetsége azonban őt további tanulásra ösztönözte.
Nem elégedett meg többé egy vidéki városka zenetanítói
állásával és alig egy esztendei eperjesi szereplés után
1845-ben Bécsbe költözött, ahol a "Theater an der Wien"
Orchesterének elsö-hegedűseként kapott állást. Bécsben
kilenc évet töltött és ezen kilenc év nagyon értékes Kéler
Béla rnűvészi pályafutásának megalapozása szempontjá-
ból. Az a zenekar, amelynek tagja volt, azon időben egyike
volt a legkiválóbbaknak. Egy ily kiváló zenekarban mű-
ködve zenei tehetsége erős indítékot nyert. Itt sajátította
el Kéler Béla egyrészt a zenekari hangszerelés technikáját,
másrészt azonban nagy zeneelőadói gyakorlatra is szert
tett. Néhány esztendei szereplés után, mint a "Theater
an der Wien" prímhegediíse szerezte az "Ouverture Ro-
mantique" című nyitányát, amely szerzeményét a közön-
ség nagy tetszése mellett a "Theater an der Wien" zene-
kara elő is adott.

1854-ben Kéler Béla életében, művészi pályája szem-
pontjából jelentős változás állott be. Az egyik hírneves
berlini zenekar igazgatója megismerve Kéler Béla "Hotf-
nungssterne" című keringőjét, azt annyira értékelte, hogy
annak fiatal, alig 34 éves szerzőjét, noha karmesteri gya-
korlattal nem rendelkezett, a zenekar vezénylő karmesteri
állásába hívta meg. Ezen kitüntető meghívásnak Kéler
Béla eleget is tett és 1854 május 7-én a "Hoffnungssterne"
című szerzeményévei megkezdte berlini szereplését. Kéler
Béla hamarosan meghódította új publikumát, amely őt,
mint karmestert és mint zeneköltőt egyaránt szerette.
"Hoffnungssterne" című darabja hamarosan annyira ked-
veltté vált Berlinben, hogy azt széltire játszották és fel-
vették az udvari bálok zeneműsorába is. Ezen időben sze-
rezte Kéler Béla egy másik ugyancsak közkedveltté vált
darabját, a "Hurrah-Sturm-Galopp" címűt, amely szintén
sokáig álland6 műsordarabját képezte a zenekarnak. Maga
Kéler Béla is nagy szeretettel emlékszik meg ezen darabja-
ról, amelynek annyi nagy és meleg sikert köszönhetett.
A berlini Sommer-féle zenekarral 1854 szeptember 25-től
október 9-ig Hamburgban vendégszerepelt s ez idő alatt
született meg a "Seemannsfahrten" című híressé vált
keringője.
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1855-ben megvált berlini zenekarától és megint
Bécsbe költözött, hogy egy híres zenekar vezénylő kar-
mesteri állását foglalja el. Hietzingben december 3-án
"Eine Nacht in Venedig" című szerzeményévei kezdte meg
újabbi bécsi szereplését; a bemutató a közönséget meg-
hódította.

Kéler Bélát azonban nyughatatlan vére nem en-
gedte egy helyen pihenni, folyton tovább űzte úgy, hogy
1856-ban a cs. és kir. lO-ik, gróf MazzuchelIi nevét viselő
gyalogezred karmesterének szerződött el. Ezen minőségé-
ben ezredévei Bécsben, Debrecenben, Budapesten, Zimony-
ban és Brassóban állomásozott. Mint katonai zene-kar-
mester részt vett az 1859. évi olaszországi hadjáratban,
amelynek befejezte után 1860-ban, megrongált egészségi
állapotának helyreállítása végett ezrede kötelékéből ki-
válva, falura költözött. Üdűlési szabadsága azonban nem
volt hosszú, mert már a következő év március havában
Budapesten termett, ahol egy ifjúkori barátjával és kar-
társával: Dubez Józseffel zenekart akart szervezni. Kül-
földhöz szokott igényeivel azonban nem tudott a hazai
viszonyokba beletörődni; hiányzott itt a németországi nagy
és széleskörű, zeneileg képzett közönség, azért csalódottan
hagyta el hazáját, hogy 1863-ban a nassaui hercegi udvar
zeneigazgatói állását Wieshadenben elfoglalja. Szépen ívelő
s mozgalmas zenei pályájának legmagasabb és tehetsége
kifejtésének szempontjából a wiesbadeni zeneigazgatói
állás legjelentősebb pozíciójának tekinthető. Ezen állású-
ban az 1866. évi majnai hadjárat befejezéséig maradt.
1867-ben egyidőre viszavonult a karmesteri pályától 65
csupán a zeneszerzésnek élt, kőzben vendégszereplésekre
járt. Többek között 1867 február havában a nagy hírnév-
nek örvendő úgynevezett Carneval-hangversenyeket vezé-
nyelte, amelyek éppen az ő szereplése révén váltak népsze-
rűekké. 1867 augusztus 28-án Wiesbadenben nagy önálló
hangversenyt adott, amikor először mutatta be, későbben
világhírűvé vált keringőjét "Am schönen Rhein gedenk ich
Dein"-t, amely darabját méltán helyezték Strauss János
"Blaue Donau" című keringője mellé. Kéler Béla ezen keriri-
gője berlini, párisi, milánói és londoni kiadásokban is meg- .
jelent. Ugyanezen év decemberében Amsterdamban ren-
dezett hangversenyeket.

1870 július 26-án a 80. gyalogezredet a francia harc-
térre irányították s emiatt Wiesbaden fűrdő- és űdűlő-
telepe zene nélkül maradt. A gyógyfürdő részvénytársaság
igazgatósága ismét Kéler Bélát kérte fel a gyógytermi zene-
kar vezetésére. Ezen karmesteri tisztet Kéler Béla a gyógy·
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fürdő részvénytársaság felszámolásáig, 1872 december
31-ig látta el. Ezután állandó karmesteri szerződést nem
vállalt többé, hanem mint vendég-karnagy szerepelt olykor-
olykor magyar és német tárgyú zeneszerzeményeivel.

1874 szeptemberében négy hétre Londonba hívták
meg, ahol a "Concerts populairs"-t vezényelte. Ugyanezen
év októberében pedig zeneciklust adott Manchesterben a
"Free Trade Hall" -ban.

1876 augusztus havában megint Berlinben látjuk,
ahol is aStadtparkban Szimfónikus hangversenyeket veze-
nyelt. Még ezen év folyamán Münchenben, Zürichben és
Luzernben egész koncernt-sorozatokat tartott. Schweizból
Wiesbadenbe visszatérve csak rövid ideig pihent és újra
zenei körútra indult, mely alkalommal Hamburgot, Kielt,
Koppenhágát és Kasselt látogatta meg. A karmesteri pá-
lyától visszavonulva Wiesbadenbe költözött és idejét zene-
szerzéssel, valamint szerzeményei kiadásának rendezésével
töltötte, egészen 1882 november 21-én bekövetkezett
haláláig.

130 kűlönböző szerzeménye jelent meg; több darabja
a második és harmadik kiadást is megérte; szerzeményei-
nek nagy részét pedig zenekarok számára hangszerelten is
kiadta. A tánczene-szerzés volt legkedvesebb műfaja. Ke-
ringőin kívűl számos indulóval is megörökítette nevét,
amelyek általánosan elterjedtek s mint kőzkedveltségu
indulők a katonazenekarok állandó műsor darabjai lettek.

Kéler Béla igen termékeny zeneszerző volt; kivételes
tehetsége volt az, hogy az egyes idegen népek nemzeti zenó
jének típikus, jellemző vonásait helyesen felfogva, csodála-
tos ügyességgelv issza is tudta adni. Hogy sok darabja kő-
zül csupán néhányra hivatkozzam, szerzett Kéler Béla orosz
és török indulókat. Jellemző, eleven módon az olasz taran-
tellát "Eine Nacht in Venedig" című opusában adja vissza.

Kéler Béla huszonötéves karmesteri pályája alatt
számos kitüntetésben részesült. Oszkár svéd király anagy
arany "litteris et artibus" éremmel, Frigyes Lipót anhalti
herceg az ezüst érdeméremmel, a dessaui herceg a "művé-
szet és tudomány" érdemkereszt jével tüntette ki. IV. Fri-
gyes Vilmos porosz király egy aláírásával ellátott arany
dobozzal, a porosz trónörökös pedig egy remekbe készült
arany melltűvel kedveskedett az általánosan tisztelt és el-
ismert zeneművésznek. Szülővárosa, az évszázados kultú-
rával bíró kis Bártfa, díszpolgárává választotta; így akarta
leróni élő nagy fiával szemben háláját és megbecsülését,
halála után pedig márványtábl ával jelölte meg azt a házat,
amelyben született és múzeurnának egy egész szobáját
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töltötte meg nagy fia emlékét hirdető tárgyakkal és írá-
sokkal.

Horatius klasszikus mondása: Naturam expellas
furca tamen usque recurrit, - jellemzi Kéler Béla életét
és pályafutását. Hiába próbálkozik más életpályákon, alap-
természete mindannyiszor visszahajt ja a zenei pályára.

Hazájától távol, Ausztriában és Németországban él,
ott szerepelt a nyilvánosság előtt közel négy évtizeden ke-
resztül s bár a magyar nyelvet, gyakorlat hiányában, csak
törve beszélte, érzelmeiben ízig-vérig magyar maradt, aki
még a külsőségekben is tüntetett magyar voltával. Állan-
dóan testhez szabott, szűk, fekete magyar ruhát és hegyesre
pödört bajuszt viselt. Nevét szerzeményeinek németországi
publikációin, valamint koncertjeinek nyomtatott műsorán.
nemkülönben német és francia levelezésében magyarosan
"Kéler Bélá"-nak írta s ennek kedvéért inkább lemondott
arról, hogy anémet nyelvben használatos "von" szócská-
val nemességét kidomborítsa. Messze a hazai földtől s még
messzebb a szülői földtől, a wiesbadeni temetőben alusz-
sza örök álmát hányatott, mozgalmas életpályáján elfáradt,
nagy hazánkfia. Határozott kívánsága szerint, magyar mon-
dat figyelmezteti az arra járót, hogya temető sok obeliszkje
közül az egyik alatt egy nagy magyar zenekö1tő álmodik.

Jelen sorok írója, a leszármazó kegyeletes feladatát vé-
gezte akkor, amikor jeles honfitársunk életrajzának vázlatát
közzéteszi, mintegy adatgyüjteményt adva Kéler Béla éle-
téről, hogy egyrészt a feledés homályából kiemeljen egy
kiváló magyar tehetséget, akinek siker ült a zenei téren al
elsőrendű zenei műveltségű Németországban feltűnni, aki
művészetével tiszteletreméltó helyet szerzett a sok zene-
szerző közt, s előadása bűvölő varázsával belopta a magyar
dalt a külföld fülébe s ezen a réven megbecsülést, tiszteletet
szerzett a magyar névnek. Több szerzeménye, közöttük "Rá-
kóczi nyitánya" ma is állandóon játszott és kedvelt darabja
a német közönségnek.
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Egyházi és irodalmi ünnepek.
I.

Gyurátz Ferenc szülőháza előtt 1) az emléktábla felavatásakor.
Bükön 1929. november 24-én.

Egyszerű kis hajlék, amit körülállunk, szerény, mint
az úti fű a virágágyak szegélyén, - e pillanatban mégis
mintha sugárkorona ragyogna felette. Akik idejöttünk, hogy
tisztességet tegyünk, látjuk ezt a sugárkoronát; sőt érezzük
melegét is, mely titkos, csodás, fölfedezetlen élettörvény
szerint átjárja valónkat s földhöz tapadt gondolkodásunkat
magasabb világszintre emeli. Evilágszintről szellemünk a
jelenségek és törvények oly rendjébe pillanthat, amelyet a
földre szegzett szem, a göröngy túró tekintet soha meg nem
láthat, soha föl nem fedezhet.

E hajlék Gyurátz Ferenc szülőháza. E név is egyszerű,
köznapi hangzású, színtelen név volt egykor. Épp oly egy-
szerű, szín- és jellegnélküli. mint e ház, aminek födele alól,
kűszöbén által élte útjára elindult. Mintha egymásnak lettek
volna teremtve, hajlék és gyermek; mint két egymásra lelt,
egymásnak élő jegyes, akiknek sorsa közös mederben folyik
tova az életcél réve felé. Amint nő felettük az évek száma,
mint a réten a szénarendeké, egyre gyarapodik lelki gazdag-
ságban az ifjú, tiszteletben a hajlék s egyre viruló bb kegye-
let borítja a szülők emlékét, akiknek kebléről a mi Gyu-
rátzunk leszakadt. Ök talán azt reméIték, hogy ősei nyomán
tovább dolgozik e ház árnyékában, vagy tovább építi azt
töredelmes testi munkával a következő unokasor számára.
Isten akarata szélesebb mezőre hívta őt el, lelki szegények
gyámolául, éhezők, szomjúhozók , didergők vigasztalására.
Szegényül jött e világra; nem fogadta kincshalom, hanem
fogadta gond, kísérte a mindennapi élettel járó tépelődés,
aggódás a gyermekkoron végig. És íme, Isten akaratából a
száraz kenyér e neveltje a maga földi szegénységéből, de
lelki gazdagságából hány csüggedő családnak terítette meg

1) A büki evang. nőegylet emléktáblával jelölte meg Gyurátz
Ferenc, a nagynevíi püspök, a Luther-Társaság tiszteletbeli elnöke
szülőházát. Az emléktábla felavatására a gyülekezet meghívta D. Ko-
vács Sándor egyetemi tanárt s a Luther-Társaság főtitkárát, aki az itt
közölt beszéddel áldozott a kiváló ember emlékének; továbbá Sopron-
ból a theol. ifjúság énekkarát. mely Rusznyák F. vezetése alatt szép
énekeket adott elő, Komjáthy Lajos theol. és Gyurátz Rózsika a bold.
püspök rokona, hüki leányegyleti tag pedig szavait. E pár lapnyi
emlékezés is utal arra, mit vesztett az evang. egyházi élet Gynrátz
Ferencben, és mennyire jogos büszkesége, hogy a magáénak mond-
hatta. Szerk.
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asztalát! hány ruhátalant öltöztetett föl! hány betegnek szer-
zett orvosságot, adott táplálékot s a tápláléknál édesebb,
drágább lelki reménységet! Az adakozó, gyógyító, vigasztaló,
oktató, a köztisztelet borostyánágaival övezett férfinak min-
den egyes cselekedete visszamutat aszülőházra, mely lehe-
tett alacsony, lehetett dísznélküli, de szerétetlen soha. Oh te
áldott egyszerű hajlék, mily csodás volt a te magvetésed é"
mily gazdag aratásod ez ifjú lélekben! Dicsőbb vagy te sok
tündöklő palotánál, amelynek tégláit, gerendáit a mohó és
kielégíthetetlen önzés hordta, illesztette össze, és ter-
meiből könyörtelen tobzódó, irígy érdekvadászat fertőző
levegőjét árasztja szét. Amit te vetettél egy ifjú lélekbe.
abból világosság, szeretet, áldás származott. Hiszen még a
szenvedett mcgbántást is áldás forrásává tudtad változtatni!
Falaid kőzt tanulta a feledhetetlen édesanyától: Aldjátok
azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik
titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak
és üldöznek titeket.

Szent a szíilöház minden igaz léleknek, mely nem dön-
tötte magát a világ rabszolga jármába. Elsodorhat sorsunk
árja mcssze vidékre, más hivatáskörbe, talán tengeren túl,
idegenek közé, e ház képe megjelenik álmainkban, róla
ábrándozunk. virradatkor, alkonyat idején azon táj felé
tekintünk, amerre sejtjük. Boldoggá tesz a kéményéből fel-
kanyargó füst látása; sokszor vagyont s esztendőket adnánk
érte, ha fődele alatt hajthatnánk álomra fejünket. Föl-
emelkedhetünk soha nem álmodott sorsmagasságokba, kö-
rűlövezhet a dicsőség és dúsgazdagság, a szülőház emléke
nem-halványodhatik el; a haldoklónak utolsó sóhaja is oda-
száll, azt öleli át szeretetével.

A szülőház at nem a négy fal és tető avatja szentté sze-
münkben, még szépsége sem, hanem az emlékek raja, mely
lelkünkben neve hallatára támad. Itt nyilt fel az érlelem
szeme látásra; itt látta az édesanya szemének első édes mo-
solyát, amelyet megértett, mielőtt olvasni tudott volna; itt
csendült fülébe az első hang bűbájos zenéje s az első értel-
mes szó, amellyel boldog mámorba szédült lelke az életet
köszöntötte. Megelevenül az első mese, amely az édesanya
ajkáról mézédesen folyt s mely csodálatos tündérvilág ajtaját
pattantotta fel; az első imádság, amelyet rebegve omlott a
mennyei atya zsámolya elé s amellyel gyermeteg hite az
élet nagy titkának nyitját kereste; az első betű, az első lépés,
mely már nem játékból vagy játszi gyönvörűség kedvéért
történt, hanem határozott céllal, mint a nagy útra induló
férfi sarj öntudatos szándékának gyümölcse. Édes emlék az
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a véletlen botlás, mely bátortalan tétovázó lábát az ajtó
küszöbén érte, mint az élet első sejtelmes akadékja. Apa,
anya, testvér elválaszthatatlan a szülő hajlék képétől. Ez az
életút forrása: hajlék, iskola, t.emplom egyszerre, amit mind
egyesít magában. Még az apai dorgáló tekintet is édes emlék,
hiszen aggódó szerétet parázslik benne. Gyurátz, amidőn már
eljutott élte delére s lelke egymásután termette vonzó gyü-
mölcseit, értékes szent ajándékul ajánlotta első imádságos
könyvét, a Hit Oltárát boldogult szülöi emlékének. Másik
imádságoskönyvévei a Lelki Vezérrel ifjúkori lelki kalauzai-
nak áldoz őszinte kegyeletes hódolattal. Utolsó műve, ami-
vel mintegy búcsúzik a földi élettől, tanítójának. Szeute
Györgynek életrajza volt. Nem akart megválni a földtől
a nélkül, hogy háláját le ne rója azoknak, akiknek szeretö
lelkéből az ő fogékony lelke is szereletet merített. Mindegyik
műve egy-egy leborulás a szülőház oltára előtt, ahol először
omlott reá szülei lelkén át Istennek kegyelme és áldó szere-
tete, A szülei háztól hozta el az igét: Szeressük őt, mert ő
előbb szeretett tninket, Mély vallásossága, emberszeretete
a szülöi ház szent öröksége.

A szülöi ház bélyege lelkén a munkaszeretet is. Láttá-
tok törékeny, hervatag alakját, mintha roskadt volna az élet
terhe alatt. S e törékeny testben rnily erős, győzhetetlen
lélek lakozott! Tekintetéből láng csapott ki, szikár kezei
mintha egy világot akarlak volna fölemelni. Sohasem fáradt
el, mert a hittel, szerétettel végzett munka táplálja s üdíti
a dolgozót. Bizonyságot tett a szülői ház hatalmas nevelő
hatásáról. OU sohasem panaszkodtak a munka ellen, mert
nem robotnak. kárhozatos tehernek tekintették, hanem a
földi lét illatának és zamat jának, amelyet csak tiszta lelkek
éreznek. A keresztyén, mintha Isten munkatársa lenne, aki-
nek hivatása dudva irtása, fák, virágok plántálása, az élet
szépítése, a szívek nemesítése. Mint oktató tanár, mint lelki-
pásztor, mint Író, mint kormányzó és alkotó püspök, mint
a Luther-Társaság egyik alapítója, a Gyámintézet és Prot.
Irod. Társaság elnöke, ennek a célnak szolgált. Lelke mé-
lyén érezte a felelősséget Istennel s az utókorral szemben;
a lelkében élő isteni sugallatot soha meg nem tagadta. Úgy
élt, hogy az élet igaz mérlegén hűnek találtassék.

Bizonyságot tett a szülőház hatásáról az ő tiszta, puri-
tán gondolkodása és élete. Nem magáért élt, még kevésbbé
látott embertársaiban eszközöket vágya szolgálatára. Ű
akarta szolgálni mások boldogságát. Tegyetek róla bizony-
ságot ti árvák, síró özvegyek és elhagyottak, akiknek gond-
ját, keresztjét saját vállára vette, amint ő bizonyságot tett
a szűlői hajlékról. Tegy-etek bizonyságot ti ifjak, akik



110

szárnya alatt, tőle táplálva, irányítva a nemzeti jövő mun-
kásaivá nevelődtetek. Tegyetek bizonyságot gyülekezetei,
ahol mindenütt alkotások hirdetik izzó lelki munkáját, Iro-
dalmi művei, amelyek nem a puszta gyönyörködtetés, ha-
nem a nevelés, léleknemesítés szent céljáért születtek.
Tegyetek bizonyságot vele együtt a szülőházról, amelyet
lsten kegyelme gazdagon megáldott termő erővel, hogy ily
lélek kelt szárnyra fészkéből. lsten indította el útjára, -
de ő útja minden fordulójáról áhitattal tekintett vissza élte
patakjának tiszta kútfejére, a szülei házra.

Most íme, emléktábla jelöli a házat, hirdeti nevelő
erejét, hirdeti Isten kegyelmét, mindenhatóságát, mely nagy
céljaira gyakorta egyszerű igénytelen embereket vá-
laszt, akik többnyire szegényes fedél alatt szűletnek e küzdő
világra. "Az én erőm erőtlenség által végeztetik el." Hulljon
le róla a lepel -- és tanítson bennünket hinni Isten kegyel-
mében, örökké munkás erejében és tanítson szeretni szűlő-
hajlékunkat, annak belső családi életét, amelyet a hit és
erkölcs, munka és szeretet szentel lélekformáló hatalommá.

Ne távozzunk el tanulság nélkül e ház és emléktábla
mellől. Az egyik tanulság nekünk szól, akik már az élet
küzdő terén fáradunk, szülőknek, tanítóknak. Isten minden
gyermekre rálehelte a maga képét és hasonlatosságát. Min-
den házban elrejtett egy-egy drága tálentomot, talán épp
egy vézna gyermek lelkében, amelyet arra szánt, hogy ezrek
táplálója és vezére legyen. Istent sértjük meg vele, ha el-
kallódni engedjük a porban, ha Isten képét elhágyadni
hagyjuk lelkűkön, vagy talán oktalanul mi tördeljük
darabokra. Odaállhátunk-e ily lelki teherrel Isten számadó-
széke elé? A második tanulság néktek szól gyermekek és
ifjak. Örizzétek a drága kincset, amit a szülőházban, annak
tiszta levegőjében, szüleitekben, tanítóitokban. azok emléké-
ben birtok. Az élet tisztaságának kútfeje ott buzog az ősi
fészekben, ott találtok enyhet, oda mindig visszatérhettek.
ha az élet a csalódás hegyes, sebző tövisét üti lelketekbe. Ha
balgatagul elfeledkezuétek róla, lelketek sivataggá válnék,
mert legszebb, legillatosabb virágszálát vesztette el. És ki
akarná lelkét sivataggá, pusztává változ tatni ?

Te egyszerű hajlék, s te hálás szívek filléreiből készült
emléktábla, hirdesd nemzedékrendeken át Isten kegyelmét,
hirdesd annak a nagy papnak emlékét, aki a teher alatt erős,
a siker és dicsőség hegyén alázatos és mindig hű tudott
lenni. Mennyei Atyánk, áldd meg e házat, őrizd meg jó-
voltodbóle jelet, tartsd megemlékjelül és példaképül. Indít-
son bennünket a te hűséges szolgálatodra, a te szent fiad
követésére. Tanítson egyházat, hazát szeretni, érettük
keresztet hordozni. Amen! .
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II.

Bartóky József emléktáblájának felavatásakor.
Szarvason, 1929.május 29.,)

Mi marad meg belőlünk, ha egyszer elköltözünk a
földről? ha eltűnünk a nagy sötét éjszakába, ahol kűzdés,
vágy és csalódás örökre véget ér? A tépelődő emberi lélek e
fel-felbukkanó és elnémíthatatlan kérdésre szűnös-szüntelen
keresi a választ; mindenütt, ameddig szeme ellát, minden kis
életzugban, ahová értelme behatolhat.

Mi marad meg belőlünk? Az anyaghitűek szerint egy
marék por csupán, me ly elvegyül a föld porával. A test,
mely mozgott és élt, összedőlte után felbomlik elemeire;
részecskéi új vegyülésben. idegen parányokkal való egyesü-
lésben kezdenek új életet, új vándorutat, aminek iránya titok
előttünk; szemünk nem követheti fordulóit, hisz ezer felé
kellene tekintenie. Itt egy árva fűszál, ott egy virág, szirma
szélén harmatcsepp, kelyhében egy méhecske. Ki tudja,
honnan jött és mit hozott magával abból, akit elvesztettünk,
akit gyászolunk és akinek új életében hiszünk?

A szellemhitűek a szellem nyomát kutatják: a kigyúlt
fény mikorra, hány emberöltő múltával szunnyad el vég-
kép? Égtudós módjára, aki finom műszerével vizsgálja a
csillagok útját még akkor is, amikor a csillag, amit kísér,
rég szétrobbant, semmivé lett, csupán sugara imbolyog még

1) A szarvasi Öreg Diákok Szövetsége emléktáblával örökítette
meg néhai elnöke, dr. Bartóky József, ny. földmívelésügyi államtitkár
és kiváló író nevét, aki Fabuláival, több kötetnyi elbeszélésével, mint
a magyar néplélek mélységeinek avatott ismerője az utolsó évtized
magyar irodalmának egyik kiemelkedő alakjává lett. Az ünnepen a
megnyitóbeszédet dr. Szontágh Tamás, az emlékbeszédet D. Raffay
Sándor püspök, a Petőfi-Társaság képviselője mondotta, mindegyik
a Szövetség elnöke. A földmívclésügyi minisztérium nevében dr. Papp
Viktor, a szarvasi közintézmények nevében dr. Mázor Elemér és dr.
Haviár Gyula beszélt. A Luther-Társaságot or. Kovács Sándor főtitkár
képviselte, aki egyúttal a Magyar Prot. Irod. Társaság képviselője is
volt. Közöljük rövid beszédét, amely Bartóky írói egyéniségét igyek-
szik rajzolni, annak bizonyságául, hogy Társaságunk egyszersmind az
elismerés és hála adóját is le akarta róni azon iskolával szemben, mely
egészen kiváló magyar írót és tudóst nevelt nemzetünknek. Gyümöl-
csér ől ismerik és gyümölcséért áldják a fát és a földet is, amelyben
gyökerei széjjelágaznak s ahonnan az életerőt szívják.

Végül megemlítjük, hogy ez ünnep méltó visszhangjaképen az
elköltözött Író megértő lelkü özvegye férjének kiadatlan fabuláit a
Szarvasi Öreg Diákok Szövetségének ajándékozta. A nagyértékű könyv
azóta szép kiadásban megjelent és gyarapítja a költő hírnevét, de
növeli a veszteséget is, melyet elhunytával ért. (Szerk.)
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szerte a világtérben. gyönyörűségül, ábrándforrásul, álom-
szárny gyanánt azok számára, akikre e földi életkeret szűk
börtön s lelkük az eszmények fénymezőin jár. A költészet,
ami a szellemből, a szépség, ami a költészetből sugárzott,
tovább ét, ha talán szétszóródva, szilánkokra hasadozva is.
A tűzhely összeomolhatott, világa, melege tovább vándorol
a szívek kapuin, a lelkek országútján át, töretlenül s bágya-
datlanul s amerre csak járt, eszmét sarjaszt, érzést nemesít.

De ismerünk ennél igazabb halhatatlanságot is. Aki
nem önmagáért élt e földön, aki elégette élte minden kin-
csét egy választott oltáron, amit keble rejtett mélyén eszmé-
nyeinek emelt, ~ annak igazi élete azután kezdődik, ami-
kor testi öltözetét levetette. Akkor érezzük szelleme verőfé-
nyét teljes tiszta sugárzásában, lelke melegét igazi mélysé-
gében. Bartóky József, akinek emlékét kegyelettel ünnepel-
jük ma, úgy élt a földi lét barázdái közt, mint Isten adakozó
szolgája a fukar élősdi pogányok tömegében. Ami tálentom
jutott osztályrészéül, nem ásta a föld alá, hanem beleépítette
nemzete jövendőjébe. Nem akart próféta lenni, irodalmi
irányánál fogva mégis azzá lett, mert tisztaság után sóvárgó
lelke nyílt ellenképe, egyenes, határozott elítélése volt korunk
süllyedésének, üres hivalkodásának. megtévedt ízlésének,
mely a valóság rajzának hazug s ámító látszata alatt az élet-
nek nem virágágyait, hanem szemétdombjait keresi.

Tisztelettel hajol meg emléke előtt két egyházi iro-
dalmi társaságunk, a Magyar Luther-Társaság, s a Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság, amelyek kegyelettel őrzik,
élesztik a tüzet, amit szelleme is szeretettel táplált. Hódolat-
tal ez iskola előtt, mely a legtisztább magot veti évtizedek
óta a gyermeklelkek szüz földjébe, mely a magvetésben
soha el nem fárad s mely az eljövendő aratásban töretlenül
hisz. Két pálmaágat hoztam, az egyiket a költőnek, aki a
belehelt szellemet híven tükrözte, a másikat az alma mater-
nek, mely emlője tejévei táplálta s szülői boldog reménység-
gel az életbe elbocsátotta.

Vajha nemcsak ünnepelni, hanem követni is tudnánk
téged igazi kőltő és igazi ember választott utadon a tiszta
tüzek felé, amelyek soha örvénybe nem csalnak. Vajha tud-
nánk mi is oly magvetők lenni, akik nem bérért s hitvány
tömjénért vetnek, hanem a lélek ős ösztönéből, Isten dicső-
ségére, emberek boldogságára! Ámen! (D. K. S.)



Özv. Rúdnev Józsefné, szül. Veres Szilárda.
1841-1929.

Egy nemes lélekkel, vonzó és fölemelő egyéniséggel,
igazi nagyasszonnyal szegényebbek lettünk. Rudnay Jó-
zsefné, Veres Szilárda, a hatalmas lelkű anyának méltó leá-
nya elköltözött közülünk, 1929. július hó 28-án. Valójában
csak a teste omlott Össze a természet szeg hetetlen törvénye
szerint, - a lélek, mely benne lakott, nem oszolhatik szét
atómokra, hanem tovább él azok lelkében, életében, akik
egy-egy sugarat kaptak lelkéből, mely maga volt a bölcses-
ség, jóság és szeretet.

Itt maradt köztünk a régi szebb világból bizonyság-
tételnek. de nem csupán a múltról tett bizonyságot, hanem
a jövendőről is, mett hite a csapások alatt nem törött meg.
Összedőlt egy világ, - de ő, mint egy ép gyökerű és törzsű
virág átnőtt a törmeléken és tovább nyilt a romok fölött. Hir-
detve, hogy nincsen halál s nem enyészet szól a nemzedék-
sír rögeiről. Ritka szervező talentum, mely szinte a köveket
is mozdulásra birja s mély vonzó szellemű iró, akinek olva-
sása lelki üdülést szerez annak, akiből az élet nem oltotta
még ki az eszmények tüzét.

A Luther Társaság önmagát tisztelte meg azzal, hogy
1928-ban Balassagyarmaton tartott közgyűlésén tiszteleti
taggá választotta. Az okleoelet nem odhattuk át, mert bete-
geskedése miatt nem kereshettük fel váchartyáni kúriájában,
de ő hálás volt e szegény koszorúért, elküldötte székfoglaló
értekezését. E kedves dolgozatot azon az emlékünnepen mu-
tatluk be, amelyet Társaságunk a dicsőült nagyasszony em-
lékére rendez. Mintha a sírból hangzana felénk a szózat:
szetess hazát, szeresd evangélikus hitedet, légy hű eszm é-
nyeidhez!

A. nagyasszony igazi jellemzését az emlékünnepi be-
szédre tartjuk fenn, de ideiktatjuk a Luther Társaság balassa-
gyarmati közgyűlésének jegyzőkönyvéből azon megokolást,
amellyel őt az igazgatótanács tiszteleti tagul ajánlotta a köz-
gyűlésnek:

,,1. özvegy Rudnay Józsefné, született Veres Szilárda.
Egy régi nemes törzs tiszteletreméltó hajtása, Nógrád híres
alispánjának, Veres Pálnak és Veres Pálné, született Be-
niczky Herminnek leánya, aki nem egy, hanem három csa-
lád százados hagyományait képviseli, hagyományromboló
korunkban. Mint édes anyja, Veres Pálné szellemi hagyaté-



kának örököse, a magyar leánynevelésnek anyja után egyik
legkiválóbb munkása. Vonzó egyénisége egész életéti át kiiz-
pontjává tudott válni Nógrád- és Pestmegye társadalmának.
Váchartyáni kastélyában állandóan tartat istentiszteletet, mint
a régi nagy magyar protestáns családok szokták s ilyenkor
megszólal a jelenleg rabigában szenvedő ősi Rudnóról elho-
zott családi harang, hogy összegyüjtse és áhítatra intse a
híveket. Édes anyjának gyönyörű emléket állított egy hatal-
mas kötetben, mely a magyar nőképzés fenkölt lelkű apos-
tolának személyiségét és munkásságát találó hű vonásokkal
állítja elénk. Élte alkonyán megírta Emlékeit ötéves korától
fogva, egészen a háború végéig. Ez emlékek a magyar iroda-
lomnak e gazdag ágában is feltűnő és kiváló értéket jelente-
nek. Megragadó benne közvetlensége, amellyel őszintén meg-
őriz és megörökít mindent s egyszersmind az a nőben ritka
tulajdonság, hogy bámulatos szakértelemmel választja ki a
nagy anyagból azt, ami az egyes korokra, társadalmi osztá-
lyokra , családokra, kiváló egyéniségekre jellemző s ami II

történelem szempontjából maradandó becsű. 86 évvel vál-
lain megőrizte lelkének ifjúságát. Fiatalokat megszégyenítő
törhetetlen idálizmussal tekint a jövőbe; az élet tövisei reá
nézve nem jelentenek többet, mint amit a költő oly szépen
fejez ki, hogy "a fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze,
az örömnek levegőjét megtisztitja bánat, s akizajlott bűjel-
hőkön szép szivárvány támad". E kiváló nőt, aki a nőiség
minden erényét, a mellett a férfiúi erős lelket, a multnak
tiszteletét, emlékeinek ápolását és a jövőben való bizalmat
az értök való lankadatlan küzdést még hanyatló kezekkel is
egyesíteni tudja a maga egyéniségében, a Luther Társaság
méltán koszorúzza meg egyszerű, de szeretetből és csodálat-
ból font koszorújával.

Legyen emléke áldott és szelleme teremjen gazdag gyü-
mölcsöket!

"Nékem Krisztus az élet és a halál nyereségem". (Fi-
lippi levél, 1, 21.).

(Sz.)

Bízvást megyek hát utamon,
Nem tántorít a kétség:
Világossá lesz egykoron
El{Jttem a sötétség.

A {ö"ldi pálya vége
Lelkemnek menedéke,
Engem azon túl is vezet,
En Istenem a te kezed.
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Adalékok korunk. történetéhez.

Emlékünnepeink.

1917 óta a reformáció emlékévei köszöntöttek reánk.
Nehéz idők ostorát érezzük; az élet sanyarúságai szinte
kiveszik az ember kezéből a kenyeret, ünneplésünk nem
nyilvánulhat alkotásokban, de a kegyeletes emlékezés maga
is termékenyítő és áldásos hatalom. Sőt a vágy, hogy al-
kotni, teremteni szeretnénk, s könnyezve valljuk be erőtlen-
ségünket, talán még szebb lelki áldozat, mintha vágyunk a
valóság révpartjára jutna.

1917-ben a reformáció nagy világtörténelmi forduló-
ját ünnepeltük, a háború zivatarai közt; lelkesedésünk nem
lehetett oly szárnyaló, mintha a béke nyugodt, áldásos éveit
élveztük volna. 1921-ben, a háború szomorú vége és a le-
alázó, láncraverő békekötés után először lélekzettünk fel
bizakodva, amikor Luther hatalmas wormsi bizonyságtéte-
lét újítottuk fel a világ hatalmasai előtt. 1922-ben a wart-
burgi Biblia megjelenésének, 1924-ben az első evang. éne-
keskönyvnek, 1929-ben a Kiskáténak és a speyeri protesta-
tiónak szenteltünk ünnepet.. 1930 az ágostai hitvallás emlék-
éve. A magyar történelemben 1922 a nikolsburgi békekötésé,
1925 a Magyar Tudományos Akadémia alapításáé, 1926 a
gályarabok kiszabadulásáé, 1929 Bethlen Gábor haláláé. Ez
emlékezetes időszakba esik Arany János, Tompa Mihály,
Petőfi, Jókai, Madách, Gyulai Pál, Szász Károly, Lévay Jó-
zsef születésének százados fordulója. Megcsonkulf hazánkra,
eItiprott nemzetünkre, s összezsugorodott egyházunkra való-
ságos erőforrást jelentettek ez emlékünnepek, mert hiszen
a szellemi és erkölcsi erő diadalát jelentették a nyers erővel
szemben.

Mivel a háborúviselés úgyszólván összes erőnket le-
kötötte, utánna pedig az általános elszegényedés zsibbasz-
totta lelkünket, a legtöbb alkotás terve megmaradt tervnek
s valóra nem válhatott. Az egyházi alkotás nevét természe-
tesen csupán az olyan intézményre alkalmazhatjuk, ame-
lyet az egyház a maga erejéből hozott létre, s amelyet meg-
szentelt az áldozat és lemondás. Ilyen intézményeink p. o. a
Gyámintézet és Luther- Társaság, árvaházaink (Rozsnyón,
Budapesten, Szarvason, Sopronban), ilyen volt a pozsonyi
Evang. Theológusok Otthona, amelyek idegen segítség nél-
kül jöttek létre s amelyekben benne van a legszegényebbnek

8-
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fillére is. A vége felé járó emlékévtizednek szerényebb viszo-
nyainkhoz illő, önerőnkből létesült alkotása, a Luther-
Könyvtár és Múzeum, mely elsősorban a magyar reformáció
történelmi, irodalmi és művészeti emlékeit gyűjtögeti, egy-
szersmind hű tükre akar lenni a magyar protestánsság szel-
lemi és termő erejének. Pótolni óhajtja a felvidéken elvesz-
tett könyvtáraink kincsét, megmenti az elkallódástól a szer-
teszét rejtőző és pusztuló könyveket. Már eddig is mintegy
10.000 kötetnyi könyvállománya van s ennek legnagyobb
része ajándék, mert hitsorsosaink megérezték és megértették
ennek jelentőségét. 1\'10stúj, tágasabb helyiségbe kőltőzőtt,
ahol fejlődése biztositva van. Az egyetemes egyház és bánva-
kerület segélyen kívűl csupán a közadakozásra támaszko-
dik. A hamvaiból újra éledt Luther-Társaság ekönyvtár
alapításával ünnepelte meg a reformáció négyszázados em-
lékezetét.

Ének a budai várszínházról.

A fővárosi olvasók jól tudják, hogy Budavárában, a
miniszterelnöki palota mellett van a budai várszínház jelen-
leg üresen álló épülete, amelyben a háború előtt a Nemzeti
Színház művészei tartottak előadásokat. Ez az épület haj-
danta, 1. Lipót óta a karmeliták temploma volt, a vele össze-
épített ház pedig kolostor. II. József egyházpolitikája, melv
csupán a tanító- és betegápoló-rendeket tartotta az állam és
társadalom céljával összeférőknek, a karmelita-rendet is
megszűntette és vagyonát a kath. vallásalap javára értékesi-
tette. A kolostor utóbb a katonai kincstár birtokába került;
a templomot előbb árverésen akarták eladni, utóbb árurak-
tár, végül színház lett (a kolostor egy időben kaszinó). A
jogi helyzet nem vitás, eredetileg kath. tulajdon volt, az ál-
lam, illetőleg az uralkodó, mint legfőbb patrónus és jogfor-
rás, Ferenc király rendelete értelmében (1794) vásárlás út-
ján megszerezte. A birtoklás jogcíme megtámadhatatIan, sza-
badon rendelkezik vele, eladhatja vagy elajándékoz hat ja.

Miért említjük mindezt föl az Ösvény hasábjain?
Mióta a protestáns tábori püspökséget megszervezték

és ezt a méltóságot be is töltötték, természetszerűen e tény-
nek összes közjogi következményeit állnia kell a magyar ál-
lamnak s így azt is, hogy kűlőn helyőrségi prot. templom is
legyen a fővárosban, és pedig lehetőleg a várban, az állam-
hatalom tulajdonképeni székhelyén. A protestáns testvéregy-
házak nem jelöltek meg külön ingatlant e célra, mert a jog-
elismerést tartották fontosnak, tehát az elvre helyezték a
súlyt. Az állam nagy szegénysége azonban nem engedte meg
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külön drága telek vásárlását és új templom építését; cél-
szerűbbnek látszott a különben is üresen álló, semmire sem
használt várszínház igénybe vétele és templommá alakítása.
(A Nemzeti Színház Kamara színháza pótolja most a régi
várszínházi előadásokat.) Ismételjük, ez a gondolat nem a
protestáns egyház, hanem a minisztériumok körében buk-
kant föl. E terv ellen a kath. sajtóban tiltakozás hangzott
el. Ha a várszínház templommá lesz, akkor legyen kath.
templom és adják vissza az épületet eredeti rendeltetésének,
mert a templom jogilag ma is kath. tulajdon. Az ellen, hogy
a prot. helyőrségnek is legyen temploma valahol, nem hang-
zott el észrevétel, tehát az elvi alap nem vitás, csupán a ki-
szemelt hely felhasználása ellen szólalnak föl.

Már fent kimutaUuk, hogy az ingatlan jogos úton ke-
rült a kincstár tulajdonába, tehát rendelkező jogához kétség
nem férhet. Természetesnek tartanők a felzúdulást, ha olv
templom elvétéléről volna szó, amelyben ma is tartanak
kath. istentiszteletet, mert ez a templomátutalás a vallás-
szabadság és lelkiismereti jog megsértése volna. Ez ellen mi
magunk tiltakoznánk, mint a vallásszabadság klasszikus
egyháza. Azonban erről itt nem lehet szó. Közel másfélszá-
zadja (1784-1930) nem tartottak benne istentiszteletet, volt
áruraktár, volt színház, amelynek színpadán a korok változó
Ízlése szerint, tiltakozás nélkül, akárhányszor feslett erköl-
csű darabokat játszottak, amelynek iránya egyenesen bele-
ütközött a keresztyén s evangéliumi szellembe; volt eset,
hogy megsért ették a kath. egyház érzékenységét. Csak nem
akarják elhitetni velünk kath. írótársaink, hogy a fent jel-
lemzett színdarabok előadását inkább el lehet viselni, mint
ha protestáns beszédek hangzanak el benne és a szegény,
szülőházuktói elszakadt katonák protestáns szertartás sze-
rint vesznek úrvacsorát a régi falak kőzt? Vagy talán a régi
falakat bántja a protestáns buzgóság? A nemzet egysége
kedvéért el kellene már egyszer tűntetni az ilyen érzésbeli
anachronismusokat, amelyek nem illenek századunkba és
ártalmasok is. Ha evang. őseink belenyugodtak, hogy annyi
száz templomunk máról holnapra kath. templommá és a ve-
rítékes áldozatukból emelt szent hajlék reájuk nézve ide-
genné váljék, ők is nyugodtan viselhetnék el azt, hogy egy
sz.ínházból prot. helyőrségi templom lesz, nem a protestánsok
kedvéért, hanem azért, mert ez az anyagi nehézségekkel
kűzdő, trianoni terhekkel megrakott magyar államnak je-
lentene némi anyagi könnyebbséget. Nem is jogi sérelemké-
pen, hanem történeti adalékul közöljük ez ügyet, noha a
protestáns lakosságnak nincs Budapesten annyi temploma,
az egyházaknak annyi segélye, amennyi a katholikus temp-
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lomok és segélyek arányszámához viszonyítva megilletné.
Milyen szép a drezdai megoldás! A katonai templom

közös, csak bent egy fallal két főhajóra van osztva: az egyik
a kath., a másik a prot. templom. A katonák ugyanazon az
ajtón lépnek a templom fedele alá, csak bent oszolnak két
felé. Az utcáról nézve egy templomnak látszik. Meg vagyunk
győződve arról, hogyha a kath. híveket az országban elfo-
gulatlan tájékoztatás után megszavaztatnák, a túlnyomó
többségnek nem volna parányi ellenvetése sem.

Ismételjük, mi belenyugszunk abba, hogy legyen be-
lőle akár megint kath. templom, ha arra a kath. egyháznak
feltétlen szüksége van, de csodáljuk, hogy mindezt csak ak-
kor fedezték fel egyes kath. lapok, amikor prot. templommá
való alakítása szóba került; amikor még színielőadásokat tar-
tottak benne, ezt a szükséget nem érezték s nem emlegették.

(Sz. A.)

A "szabad" pápa.

A kath. egyház szélső irányát képviselő párt diadal-
ittas harsonahanggal üdvözölte azt a tényt, hogy Olaszország
és a pápa kibékült s egy darabka föld átengedése útján a
pápa visszanyerte világi hatalmát, újra szuverénné s a világ-
politika intézésének teljes jogú tényezőjévé lett. Katholikus
részről az öröm és diadalérzet teljesen jogosult és mi ezt az
örömöt nem is tesszük bírálat tárgyává. Csak általános vi-
lágtörténelmi szempontból s a keresztyénség fejlődésének.
valamint az általános vallástörténetnek szemszögéből vilá-
gítjuk meg az eseményt.

Helytelen volna azzal a megjegyzéssel térni napirendre
ez esemény fölött, hogy a kis darab föld- s utcarész átenge-
dése nem. teszi a pápát nagyobb hatalommá s Olaszországot
szegényebbé. Elvégre ha San Marina különállását elviseli a
győzelmes Olaszország, elviselheti a Vatikán várost s a be-
léje épített pályaudvart is tekintélye sérelme nékűl, Musso-
lini bizonyára nem szeszélyből, játszi kedvtelésből hozta ezt
az áldozatot, hanem Olaszország jövője és világuralma ked-
véért. Az a kérdés, melyik adott, áldozott többet a békéért
s ezt csak a jövendő, talán századok mulva, emberöltők
enyészte után fogja eldönteni. A kath. sajtó ezt a kis darab
földet jelképnek tekinti s alkalmasint az olasz közvélemény
is; aranyhídnak, amelyen át a pápa elhagyhatta az önkéntes,
magára szabott fogságot és szabadnak nyilváníthatta magát.
(Ex cathedra - infallibiliter) . Amint nem rab az, aki be-
zárkózik szobájába, az ajtót elreteszeli, de azt bármikor
saját akaratából, akadály nélkül kinyithatja és kiléphet, vi-
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szont nem lesz szabaddá akkor, ha tényleg kilép a szobából,
mert megelőzőleg jogi értelemben rab nem volt. Önmagára
kényszerített rabság s önmaga által kimondott rabságmeg-
szűntetés - jogi áltatás csupán, amiben komoly ember nem
hisz, legföllebb mosolyog rajta, mint ártatlan játékon. Hi-
szen a pápa elenyésző kis részét kapta vissza annak a terű-
letnek, amit a győzelmes Victor Emmánuel király IX. Pius-
tól a népszavazás szentesítésével 1870-ben elvett. De ha egé-
szen visszakapta' volna is a régi egyházi államot, az sem
adott volna néki nagyobb hatalmat, mert az európai hatalmi
'viszonyok annyira megváltoztak, a nagyhatalmiság elve any-
nyira homloktérbe nyomult, hogy ily kis állam csakis a ha-
talmak tűrelméből, a politikai egyensúly elve kedvéért áll-
hatna fenn, A régi Itáliában, amelyet egy híres diplomata
földrajzi fogalomnak nevezett, lehetett jelentősége, de ma
már ott sem volna, mert az olasz állami egység annyira el-
engedhetetlen követelménye az olasz nemzeti közléleknek,
hogy ezzel ellenkező törekvéseket menten eltiporna. A souve-
rainitas, a fejedelmi felség elismerésének jogcíméül ez a kis
terület is elegendő; meg vannak a külsőségek, verethet pénzt,
tarthat sereget, rendőrséget stb.; - diplomaták at és uralko-
dókat eddig is fogadott, sőt a kath. uralkodók annyira
tisstelték érzékenységét, hogy saját követségükből indultak
látogatására. Most úgy látszik, mintha a Duce a pápát esz-
közül akarán felhasználni az olasz világpolitikai törekvések
érvényesítésére. Minden attól függ, hogy melyik hatalom lesz
erősebb, az olasz nemzeti öntudat-e, vagy a pápa és a Curia?
melyik hatalomnak ad az isteni akarat nagyobb tehetségű
képviselőt és vezért?

Céltalan volna e helyütt a pápaságot a protestáns dog-
matika álláspontjáról elemezni és boncolgatni. Annyira el-
lenkezik az egyetemes papság eszrnéjével, amit mi az igaz
egyház lényegétől elválasztani nem tudunk, s ez oly mélyen
gyökerezik gondolkodásunkban, hogy ismételni fölösleges.
De joggal fölvethetjük a kérdést: akkor volt-e nagyobb te-
kintélye és hatalma, amikor országa is volt, vagy amikor
ország nélkül csupán erkölcsi hatalmára és tekintélyére tá-
maszkodott? A történelem azt tanítja, hogy a pápaság tekin-
télye és hatalma két tényezőtől függött: vajjon megfelelt-e
a kor szükségérzetének, akorszellemnek és akadt-e igazán
nagy, a pápaság világtörténelmi céljának megfelelő, hatal-
mas egyéniségű képviselője? Nagy Leó, VU. Gergely, Ill.
Ince és V. Sixtus kora erre a legklasszikusabb példa, amikor
a súlyt a pápa hatalmas egyénisége adta a pápaságnak, nem
a világi hatalom; viszont a renaissance pápái minden ha-
talmuk mellett inkább ártottak a pápaság tekintélyének,



120

mert hadakozásaik, diplomáciai sakkhúzásaik. családi poli-
tikájuk leszállították őket arról az egyetemes világbírói ma-
gaslatról' ahová VII. Gergely és Ill. Ince fölemelte. Erre nem
tudott többé fölvergődni még V. Sixtus alatt sem, mert álta-
lános hitté vált, hogy a fejedelmek hatalma épp úgy isteni
rendelésen alapszik, minta pápa hatalma. Gyakran rászo-
rult protestáns államok védelmére s éppen katholikus álla-
mokkal szemben. Viszont IX. Pius, amikor világi hatalmat
elvesztette, nagyobb erkölcsi tekintély volt, mint előbb s e
tekintélyének még a vatikáni zsinat után támadt hullámok
sem ártottak. Benne tetőződik a monarchikus theokrafia
iránya, amikor az egyházkormányzat terén elismert jogfor-
rást a hitszabályozó hatalom tekintélyével ruháztálc fel és
ezzel a zsinat kimondotta saját halálos ítéletét. Azt gondol-
juk, a vatikáni egyezménnyel csökkent a pápaság nemzet-
közi tekintélye, mert ha nyiltan nem is, közvetve elismeri,
hogy rászorul egy idegen hatalomra. Lehet, hogy egy máso-
dik avignoni korszak születik belőle. .

Bár nem lehet megtagadni az egyezmény tervezőitől
a megfontoltságot és óvatosságot, - a történelem tanusága
szerint eddig még majdnem minden politikai szerződése
idők jártával kárára szolgált. Ez az egyezmény talán egy
bátortalan első lépés a középkor felé, de a történelem árját
útjából kitéríteni ép oly meddő vállalkozás, mintha valaki a
Golf-áram irányát próbálná megváltoztatni. Ily kísérlet ön-
magától összeomlik és ha erőszakolják, a pápaság elveszti
jelentőségét és mindinkább hatalomnélküli történelmi dísszé
sülyed.

Sokszor megifjodott és föléledt, amikor már haldokló-
nak hitték; de megifjodása mindig attól függött, főlismerte-e
a kor valódi szükségérzetét és eltalálta-e a fejlődés irány vo-
nalát. Carlyle szerint a történelem erkölcsi törvénye alapján
minden eszme és intézmény csak olyan mértékig győzhet és
emelkedhetik, ameddig az emberiség közérdekét szolgálja. •
Minden intézmény csak oly mélyre bukhatik, amily mérték-
ben vétkezett az emberiség egyetemes érdeke ellen. Mihelyt
öncélnak tekinti magát, ép oly csalódás és bukás éri, mint
a reformáció korában; hitelét veszti és elpártolnak hívei,
mert a hatalmi önzés sorsa, büntetése ugyanaz, mint a nagy
ragadozóké, magukra maradnak. A protestantizmus jöven-
dője nem a pápaságtól, vagy a katholicizmus megújhodásá-
tól függ, hanem saját magától. Híven szolgálja-e világtörté-
nelmi rendeltetését vagy pedig elpártol tőle s idegen utakra
téved? A történelem már bebizonyította, hogya protestan-
tizmusra az emberiségnek szüksége van, s ezen a pápasg és
az olasz állam egyezménye nem változtat. A protestantiz-
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musnak is lehetnek válságai idők folyamán, de minden vál-
sággal győzelmesen vív meg, amíg az ige lesz lábai szövét
neke és ösvényének világa. Ezzel indult élte útjára, ez az
erőforrása, - míg belőle merít, - nyugodtan nézheti a
katholicizmus történelmi fordulóit. Azt az erőt azonban,
mely létrehozta, ~eszedelem fölidézése nélkül meg nem ta-
gadhatja. (Sz, .4..).

G~'ü1ekezeti évkönyvek.
Az egyházi élet hanyatlásának egy szembetünő jelére

hívjuk fel olvasóink s az egyház kormányzására hivatott
intézőkörök figyelmét. E jelenség csak a háború óta lesz
mindegyre általánosabbá és attól tartunk, a papiroskorszak-
nak e sajátságos tünete az egyház életének és alkotóerejé-
nek egyik fontos nyilvánulását sorvasztja el.

Az Ösvény hasábjain már szóvá tették az egyházi
sajtó beteges elburjánzását, ami az erők szétforgácsoIásolá-
sát idézi elő az erők tömörítése helyett. A legtöbbször nem
az általános, eleven szükségérzet, hanem az egyéni érvénye-
sülés vágya egy-egy új lap szülőanyja. Ez azonban a baj-
nak csak egyik oldala. Amily mértékben szaporodnak az
igénytelen lapocskák, éppoly mértékben tűnnek el a gyüle-
kezeti évkönyvek, jelentések, amelyek nem csupán össze-
foglaló, beszámolójelentések voltak, hanem egyúttal a gyü-
lekezeti munkának beszédes tükrei, ezenfelül megbízható
történelmi források, amik a látni tudó szemnek megbecsül-
hetetlen adalékok at szolgáltattak. Az évi jelentés, mivel leg-
alább is egy esztendő eseményeit tekintette át, sokkal meg-
bízhatóbban s alaposabban tájékoztatták a gyülekezet életé-
ről,mint ahogya kis gyülekezeti híradók tehetik. Az évköny-
vekből nyomon lehetett követni a munka tervszerűséget,
míg a lapok erre nem alkalmasak. Egyes nagyobb gyüleke-
zetekben van értelme a helyi egyházi lapnak is, - ha nem
akar országos Iappá válni és nem akarja az évkönyvet feles-
legessé tenni, mert azt a legkitünőbb szerkesztés mellett sem
pótolhatja.

Az utolsó évtizedben csak néhány városi gyülekezet
maradt a hű régi jó szokáshoz, így p. o. Győr, amelynek je-
lentése mintául szolgálhat tartalmasság és szerkesztés te-
kintetében, Székesfehérvár, Szeged, Pécs, Sopron. Más gyü-
lekezetek évkönyveiröl nincsen tudomásunk. A szerkesztés
és tartalom a gyülekezet szükségei és céljai szerint változ-
hatik (p. o. egyes évkönyvek az egyháztagok névsorát, adó-
juk kimutatását is kőzlik, ami a nyilvántartás és történelmi
adatszolgáltatás szempontjából egyiránt fontos), Győrött p.
o. a százados mult ú és állandóan fejlődő egyházi élet jelen-
tős és nagyhasznú intézményeket termett, - míg Székes-
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fehérvár, Pécs, Szeged gondját és figyelmét majdnem egé-
szen a fennmaradás foglalja le, ~ azonban valamennyit
jellemzi az a törekvés, hogy munkásságának rajzát, belső
életének képét számadásképen a hívek, az egész egyház-
egyetem ellenőrzése alá bocsátja. A felelősség ősi protestáns
elve előtte való meghódolás, sannak életszabályozó tekin-
télyként való elismerése, az önkormányzati élet elengedhe-
tetlen feltétele. Reméljük, a viszonyok változtával e gyüle-
kezeteink szép példáját követni fogják Debrecen, Miskolc,
Nyíregyháza, Kőszeg, Pápa, Kaposvár, Szombathely, Buda-
pest s az alföldi nagy városok gyülekezetei. Ahol a viszo-
nyok nem engedik az évről-évre szóló jelentés kiadását,
adják ki három évenkint, csak ne maradjon el.

Nem hibáztatásképen, hanem javaslatképen említjük,
hogy ez évkönyvek kiterjeszkedhetnének a gyülekezet mult-
jára; közölhetnék kiválóbb munkásaik, papjaik, tanítóik,
felügyelöik, jótevőik életrajzát, arcképeit; a kiválóbb egyház-
alapító családok történetét, az egyházi számadások adatait
a régibb időkből, az egyházlátogatások történetét, a gyüle-
kezet kebeléböl származott vagy ott tanult, országos jelen-
tőségre emelkedett férfiak s nők névsorát, életét. Talán
drágítaná az évkönyv kiadásának költségeit, viszont azon-
ban növelné az érdeklödést és emelné az évkönyv értékét.
Megjegyezzük, hogy a gyülekezeti lapok jó része nem találja
el a helyes utat; vagy országos érdekű lappá terebélyesedik
s így egy általános egyetemes jellegű egyházi lap feladat-
körét sajátítja ki, vagy pedig, -- amit sajnálatosabb jelen-
ségnek tartunk, - apró események közlésében és megoko-
latlan nagyításában sekélyesedik el. Az évkönyvnek, a lap-
nak is az igét kell hirdetnie; Isten országát szolgálnia. Nem
szabad felednünk, hogy jelen helyzetünkben, összezsugorí-
tott állapotunkban életkérdés reánk nézve az erőegyesítés,
a célszerű munkafelosztás, akárcsak az óraműnél, ahol min-
den kis csavarnak, részeeskének megvan a maga külön ren-
deltetése és egymás hivatását föl nem cserélhetik, a rúgó a
mutatóét és megfordítva, mert akkor az egész szerkezet fel-
bomlása múlhatatlanul bekövetkeznék. Sőt tovább megyünk;
az egyházi életet összehasonlíthatjuk az emberi testszerve-
zet életrendjével, - ahol igazán minden kis íznek, vércsepp-
nek, izomrostnak stb. ki van osztva 11 maga életfeladata,
amit nem cserélhet el, de amit az egész organizmus harmó-
niája érdekében el kell végeznie. Az emberi test életrendje
szerint kell igazodnia egyházi életünknek is, ha a megbénu-
lást ki akarjuk kerülni. (A. F.).



123

Az életböl.
Levelek, kérdések, indítványok.

Levél a szerkesztöhöz.
-- Hozzászólás a balfi paplak és a balfi papfiak történetéhez. -

Igen tisztelt Szerkesztő úr,
Kedves Barátom!

Multkori beszélgetésünk alkalmával említettem, hogy
Payr Sándor közvetlen és bájos elbeszélésében ("A balfl
paplak és a két balfi papfi Amerikában") találtam olyan vo-
natkozásokat, amik az én családi emlékeimre vontkeznak.
Ha mást talán nem érdekel is, reám nézve érdekes és ked-
ves és ezért vagyok olyan szerénytelen és azokat - kikor-
rigálom.

Azt mondja az illusztris szerző, hogy nagyanyja a
Gruntner-féle házban lakott Sopronban, amely házat ké-
sőbb Petrik János kalapos vette meg.

Ez a Petrik János nem János volt, hanem József. A test-
vére volt János, helyesebben János Jakab, aki előbb szelii
(Pozsony m.) ev. lelkész volt, utóbb a soproni ev. liceum
igazgatója. Igazi régi, a Kiss Jánosok és Haubner Máték
iskolájából kikerült, klasszikus műveltségű magyar pap.
Nagyatyám, József, aki abban a németnek csúfolt város-
ban - mindig magyarnak vallotta magát, aki velünk gyer-
mekkornnkban soha másként, mint magyarul nem beszélt,
aki saját elbeszélése szerint, amióta Kiss János magyar pré-
dikációit annak halála óta nem hallhatta, a templomban
nem találta meg azt, amit keresett, 1835-ben valóban meg-
vette a Gruntner-féle házat. Az eredeti adásvételi szerződés
Sopronban régi Írásai nk között még ma is megvan, épp
úgy. amint a ház is mai napig családunk tulajdonában ma-
radt. Ennek a szerződésnek van egy nagy érdekessége. A
felek németül szerződtek - úgy látszik Gruntnerék kedvé-
ért - de a városi tanács, amelynek igazolnia kellett a vevő
polgári jogát és ingatlanszerző képességét és jóvá kellett
hagynia a szerződést, ekkor, 1835-ben, amikor Pest váro-
sának tanácsa még németül hivataloskodott, magyarul ve-
zette a szerződésre a záradékot, megemlítvén, hogya város-
bíró a ház tulajdonjogának elismeréseként a vevőnek a
kapukulcsot ünnepélyesen átadta.

Sopron magyar mult jának igazolására talán nem ér-
dektelen ez az adat.
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Van még egy hivatkozás családomra - ami szintén
Sopron mult jának magyar mozzanatát juttatja eszembe.

A szerző boldogult édesatyjáról megírja, hogy mes-
terségét "Brenner Sándornál, Sopron egyik legműveltebb
és legtekintélyesebb iparosánál tanulta. Brennerék családi
arcképei olajfestményben ma a városi múzeumban talál-
hatók" .

Ezek a családi arckép ek nem a Brennerék családi
arcképei. Ezek Krueq András és nejének, valamint két kis
gyermekéJ?ek az arcképei. Sujtásos magyar ruhában, igazi
magyar arcú, daliás polgár a képen az öreg Krueg. Apáról
fiúra szállott a családban a városi "Kammerer"-i méltó-
sig. (Megfelel ma kb. a gazdasági tanácsnoknak.) Arról is
nevezetes, hogy egyike volt azoknak a családoknak, akik
legrégebben tértek a protestáns hitre. Egyik Krueg császári
hadnagy volt, de Kassánál áttért az erdélyi fejedelem szol-
gálatába (lásd Takáts Sándor: "Tallózás a multak meze-
jén"). Ennek a fent említett házaspárnak a fia volt --
fiágon az utolsó: ifj. Krueq András, akinek a leánya Amá-
lia, az utolsó Krueg sarj, később Petrile Józsefné lett, az én
nagyanyám. Atyám egyik nővérét a ma is élő Emiliát vette
el feleségül Brenner Sándor. így voltak tehát atyafiasághan
Brennerék azokkal, akiket a képek ábrázolnak.

Ezek azok a szubjektív megjegyzések, lehet, hogy
csak engem érdekelnek, de annyi bizonyos, hogy amikor
Sopron mult jának magyarságáról van szó, ezek jutnak
eszembe. Ezek jutottak eszembe most is, amikor elolvas-
tam egy soproni magyar papi család kedves és kőzvetlen
emlékeit.

Amint látjuk, abban a szép Sopronban és környékén
a régi pap, a régi polgár egyformán jó magyar volt, az is
maradt. A balfi paplak és soproni öreg házak egyformán
hirdetik azt, hogy ez a föld nekünk nem idegen, hanem az
édes haza földje.

Budapest, 1929. aug.

készséges híved

Szivélyes üdvözlettel

oitéz Pétenj-Petrik Aladár dr.
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IrodalDli tájékoztató.

A Luther- Társaság kiadványai.

Társaságunk nehéz anyagi helyzete dacára igyekszik
megfelelni hivatásának. Ha a tagdíjak rendesebben befoly-
nának, a kerületek megadnák régi járulékaikat, folyóira-
tunk sűrűbben látogatna el olvasóinkhoz és kiadványaink
is nagyobb terjedelműek volnának. Azonban reméljük, hogy
tagtársaink méltányolják és szeretettel fogadják, amit nyuj-
tani tudunk ..

Kiadványaink a következők:
1. Az Ösvény 1929. évi folyama 8 íven, egy füzetben,

képekkel.
II. Vitéz Magassy Sándor: Miért vagyunk protestán-

sok? Az 1529. évi speyeri birodalmi gyűlés és protestáció
története. 3 ÍV. Képekkel.

Ill. A Luther-könyvtár és Múzeum Füzetei című soro-
zatból megjelentek a következő számok:

7. A haladás törvénye a keresztyén ség történetében.
írta Kovács Sándor.

8. Család, otthon, nemzet. írta D. Raffay Sándor.
9. Az egyház és munkásmozgalom Svédországban. Írta
Lutteman Axel. Fordította dr. Szeberényi Lajos Zs.
10. Cordatus Konrád könyvecskéje Magyarország és

Ausztria romlásárél. Írta Payr Sándor.
ll. Öcsai Balogh Péter emlékezete. Írta dr. Mágocsy-

Dietz Sándor.

Ugyanezen sorozatból sajtó alatt vannak:
12. A speyeri gyűlés történelmi jelentősége. írta Ko-

vács Sándor.
13. Luther kis kátéja. ?rta D. dr. Pröhle Károly.
14. Az aszódi falfestmények. írta dr. Hittrich Ödön.

Továbbá sajtó alatt van:
I. Weitbrecht: Mária és Málta, fordította Pröhle Hen-

rik. Szép karácsonyi ajándék.
II. Az ágostai hitvallás fordítása.
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Ill. Az ágostai birodalmi gyűlés és ágostai hitvallás
keletkezésének története.

IV. Húsvét. Ünnepi színjáték. Farkas Mihályné.

V. A. reversális. D. Raffay Sándor.

Térünk szűk volta miatt nem számolhatunk be min-
den érdekes újdonságról; reméljük, hogy e mulasztásunkat
a jövő 1930. évi folyamban, amelyet jórészt az ágostai hit-
vallás emlékezetének szentelünk, e kénytelen mulasztást
pótolhatjuk.

A Luther-Társaság ígért évkönyvét nem adhattuk ki
részint anyagi nehézségek miatt, részint, mert a teret a
jubileumi kiadványok foglalják le. Tartalma: a szokásos
hivatalos közleményeken, jegyzőkönyvi kivonatokon kívül:
az elnöki beszédek, titkári jelentések, halottaink emlékezete;
a Luther-Társaság munkaprogrammja, kiadványainak jegy-
zéke keletkezésétől fogva és ha a hely engedi, a tagok név-
sora is az egyházi közigazgatás beosztása szerint, a kerüle-
ténként, megyénként, gyülekezetenként.

Előkészületben vannak a következő kiadványok: I. Az
Evangélikus Egyházi könyvek c. sorozatból:

Az új egyetemes névtár, mely az 1930-iki év, tehát az
ágostai hitvallás ernlékévének adatait tartalmazza.

II. Györy Vilmos vallásos költeményeinek gyüjteménye.
Ill. Gineverné Győry Ilona beszédei angol földön Ma-

gyarországért.
IV. Megindítjuk újra a népiratok sorozatát, amelyben

újra kiadjuk a régi sorozat kapósabb számait, de emellett
lesznek új művek is.

V. A gályarabok emlékalbuma. Egykorú képek és
versek.

VI. A keresztyén Háziáldás új kiadása.
VII. Luther egyik örökbecsű műve népies kiadásban.
Igértük a Luther-Könyvtár és Múzeum első jelentését

is. Mivel azonban a Könyvtár új helyiségének célszerű be-
rendezése összes jövedelmi forrásaink at lefoglalja, ennek
kiadását el kell halasztanunk.
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AZ "ÖSVÉNY".

Az .,Ösvény· a Luther-Társaság>folyóirata a gon-
dolkodó és a Krisztushoz igyekező keresztyének számára.

Épp ezért egyaránt kerüli a közönséges értelemben
vett népíes és a tudományos, szakszerű tárgyaló formákat.
Tájékoztat, eszméltet, de épit is.

Közleményei:
a) vallásos tartalmú költemények, énekek, de

mellettük oly költői termékek is, melyek mulattatnak,
szórakoztatnak, de mulattatva sem tévesztik szem elől
a folyóirat igazi célját; részint eredetiek, _részint fordí-
tások ; b) hasonló irányú elbeszélések a legkiválóbb
hazai és külföldi iróktói ; c) bibliai képek, épületes, de
e mellett tájékoztató, felvilágosító irásmagyarázatok ;
d) fontos korkérdéseknek bibliai alapon való megvita-
tása; társadalmi s egyházi törekvéseknek az evangyéliom
tükrében való íeltüntetése ; e) kisebb irodalmi és tör-
ténelmi cikkek egyházunk multjából, szép s élvezetes
feldolgozásban; lJ a külföldi vallásos mozgalmak ismer-
tetése; g) a hazai egyházi élet azon jelenségeinek bírálata
s ismertetése, amelyek elvi szempontból közérdeklödésre
tarthatnak számot; h) könyvisrnertetések ; felsoroljuk
gondos válogatás után azon könyveket, amelyek a
keresztyén léleknek termékenyítö olvasmányul szolgál-
hatnak, különös figyelmet fordítva a hazai evangélikus
irodalom terrnékeire.

Képei hiteles történelmi képek s egyházi műemlé- '
keink ábrázolatai.

Minden szám lehetőleg egy mümellékletet is hoz
alkalmas sértékes tájékoztatással. Ha a közönség e
sokat igérő vállalatunkat kellő módon támogatni fogja,
a folyóirat évente ötször.hatszor, esetleg havonként fog_
megjelenni.


