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Luther-Társaság kiadásában megjelent
olcsó, szép olvasmányok a nép számára.
Nagyobb kiadványok;
1. Gyurdiz lereucz:
„Hit oltára"
22.
czímtí imakönyv. 3. kiadás. Egy
szerű vászonkötésben 1 korona
23.
60 fiU., bőrkötésben 6 kor., borjúbörkötésben 8 korona.
2. Sájitha
Károly :
„Buzgóság
könyve" czímü imakönyv. Fekete ; 24.
börliötésben 6 kor.
3. SzeberényiLajos:
LutherMárton
életrajza. II. kiadás. Ara 40 fiU. 25.
6. Zailmreczky Adoif: „Evanjelicky
rozpravnik", tejest-.Nábo/.enstwo
wprikladoch zo ziwota. Swazok. I. \ 26.
Ára 40
fillér.
\
7. Dr. MasznyikE.: „Bahil Mátyás".
Életkép a magyarh. ev. prot. egy- '
ház üldöztetésének idejéből. SOfill.
8. FamUr G. A.: „Christlan Trau- 1 27.
gott, Leidens- und Lebensge- 1
schichte eines ev. Predigers in
U n g a r n ' . 50
fill.
I 28.
9. Keviczky László: . E l b e s z é l é s e k
a magvar reformáczió történeté
ből". Ara 24
fill.
29.
10. Pálmay Lajos: „ki Isten meg
segít". Ára 20 fill.
11. FamUr Gusztáv Adolf. „Gott
31,
verlásst d i e S e i n e n nicht". óofill.
12. Hörk József: A nagysárosi vár 32.
ura. Ara 20 fill.
13. Famler G Adolf: „Hochmuth
kommt vor dem Fali". 60 fill.
14, Payr S.: Fábri Gergely. 60 fill. 33.
Cserregi: Virágok a
15, Saríoritís
szentírás kertjéből. 60 fill.
G.: Matthái am
34.
16, BierhnninciLetzten. 40 fill.
17. Bóngérfi János: Az árva. 40 fill. 35.
18. Paulik János: Az ágostai hit
vallás. II. kiadás, 6 képpel. ."iO fill. 36.
19. Keresztyén házi áldás. Szép
nagy színnyomatú díszkép. Ára 37.
csomagolással 2 knr. 60 fill.
38.
20 Hörk József: Farkasok a juhok
között. 60 fill.
21 Krizko Pál: Melanchton Fülöp
levele. 20 fill. (Ugyanaz megjelent i 39.
német és tót nyelven is.)
|

Peíhes János: Melanchton Fü
löp élete. 80 fill.
Schrödl József: A magyarhoni
protestantizmus hatása a ma
gyar nemzeti szellem fejlődé
sére. 12 ív. Ara 1 kor.
Moravcsik Gyuláité: Gróf Teleki
Józsefné, Róth Johanna. 4 kép
pel. Ára 30 fill.
Paulik János: Luther 9 5 t é t e l e .
II. kiad. Magyarázatokkal és6 kép
pel. Ara 20' fill.
Emlékezés a konfirmáczió ün
nepére. .Szép színnyomatú kép
(42 cm. magas és 32 cm. széles.)
Ara 30 fill. Kapható német és tót
szöveggel is.
Konfirmácziói áldások. (Versek
és Szentírási idézetek.) A verse
ket írta Sántlia Károly. 30 fill.
Zsilinszky Mihály: Kerman Da
nié püspök élete. Élet- és kor
rajz. Ara 80 fill.
Paulik
János:
Az álpróféták,
vagy miért nem lesz az evangclikusemberbaptistává? 60 fillér.
Sántha Károly: Zsivora György,
a nagy emberbarát. Ara 20 fill.
Bierbrunner
Gusztáv: Christlicher Hausaltar. Német imádsá
gos könyv. Ara kötve 1.60 fill.,
ftízvelkor. 20 fill.^
Bachdt Dániel: Óim jest a cochce Lutheruv spolek? Ara 10
fillér.
Mayer: Melanchton apológiája.
Ara 3 korona.
Dr. Zsilinszky^ Mihály:
Áchim
Ádám élete. Ára 30 fillér.
Sántha Károly:
Olajfalevelek.
Ára 30 fillér.
Mayer Endre: Pál apostol élete.
Ára 20 fillér.
Sass János:
Az evangéliumi
egyház feladata az új század
ban. Ara 25 fillér
Béri Gyula: Hit, remény, sze
retet. Ára 40 fillér.
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AZ EVANGÉLIUM BARÁTIAINAK,
HÍVEINEK ÉS SZOLGÁINAK!
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1.
.Megyeszék, 1902 szept. 5.

Kedves Szüleim!

,

Boldogságtól áradozó szívvel tudatom, hogj' a mai
nap életemnek legboldogabb napja. Ha semmi egj'ebet
nem adna is az élet, mint a mit ma adott, halálom órájáig volna miért áldanom a sorsot.
Boldog vagyok, kimondhatlan boldog ! Nemcsak azért,
mert mától kezdve tiszteletbeli megj'ei főjegj'ző vagj'ok,
hanem, a mi a fő, megkaptam a kezét az én aranyos,
imádott Terikémnek. Tudják édes szüleim, annak, a
kiről a múltkor, hogy otthon voltam, már meséltem
egyet-mást. A kiről emiitettem, hogy a birtokukon olyan
jól mulattunk. Kenderesi és tófalvi Szabó Ádámnak, a
megye egyik legtekintélyesebb birtokosának egyetlen
leánya, az angyali, a mennyei Terike az enyém!
Micsoda egy leány! Remeke a természetnek! \'alóságos
istennői Még annál is több! Nincs festő, a ki szebbet
festhetne, szobrász, a ki szebbet véshetne, költő, a ki
szebbet álmodhatna! És micsoda lélek! .Szive csupa
fény és csupa melegség! S ha még azt is hozzáveszem,
hogy milyen előkelő és gazdag, hát bizony bízvást
elmondhatom, hogy karjaira vett végre a szeszélyes
sors, az a vén bűnös! De nem is haragszom többet

rá. Nem én! A világ legnagyobb kincsének birtokában
ma én vagyok a világ legboldogabb embere. Örvendje
nek édes jó szüleim, fiuk boldog, nagyon boldog! Isten
velük. Szerető fiuk
Kovács Gyula,
megyei tb. fö.jegyző és Terike vőlegénye.

Rétfalva, 1902 szept. 10.

Kedves Fiam!
Édes jó anyád velem együtt csak azt mondja, azt
kívánja, hogy a jó Isten tegye rád nézve olyan bol
doggá a jövőt, a milyennek te most álmodod. Áldja
meg az Isten a te örömödet, hogy tartós legyen, min
den reményedet, hogy valóra váljék!
Bár mi is olyan önfeledten tudnánk örülni a te sze
rencsédnek, mint te. De talán az öreg korral, talán a
tapasztalatokban lehiggadt gondolkodással jár együtt,
hogy az ember már ott is aggodalmaskodik, a hol csak
az önfeledt öröm volna helyén. Persze a fiatalságnak
nagy előnye ez a gondtalan örvendezés.
Hát igen, mi is veled együtt örülünk a szerencséd
nek, a mit a jó Isten kegyelméből elértél. Ki is hitte
volna, hogy szegény falusi tanító létemre megérem, hogy
a fiam a híres neves kenderesi és tófalvi Szabó famí
liába házasodik bele ! Bizony édes fiam, sokra vitte Isten
a dolgodat. Aldassék is érte az ő megsegítő nagy kegyelme!
Aztán még 30 éves sem vagy, már is tiszteletbeli főjegy
zője vagy a megyénknek. Nagy örömünk ez nekünk,
édes fiam. Ha egyetlenül maradtál is meg Isten akara-

—

7

—

tából a sok kedves apróságunkból, de meg is találjuk
benned öregségünk örömét.
De ne vedd rossz néven fiam, hogy ez a te leg
utolsó leveled aggodalmat is kelt bennem jövő boldog
ságodra nézve. Nem tudom, igazam van-e, de nekem
úgy tetszik, hogy ebben a te örvendező leveledben olyan
különös hang uralkodik, a miből én csak aggodalmat
menthetek. Hát én nagyon természetesnek találom azt,
ha valaki a menyasszonyát angyalnak, gyöngj'nek, töké
letesnek tartja. Az volna furcsa, ha nem a világ legderekabbjának találná. De azon már méltán megütődöm,
hogy az egész levélen át úgy beszélsz róla és a vele
való szerencsédről, mintha nem is keresztyén ember
volnál, hanem valami pogány, a ki istennőkről álmodo
zik. Beszélsz sorsról, szerencséről, mindenről, csak éppen
a mi áldott, gondviselő jó Istenünkről nem emlékezel meg.
Kedves fiam, tanult ember vagy, okosabb, mint az
apád, de azt az egyet engedd meg, hogy bölcs Sala
mon mégis csak bölcsebb volt és az azt tartotta: Min
den bölcseség kezdete az Isten félelme! Máskor is vettem
már észre, szóvá is tettem néha napján ezt a te emberi
bölcselkedésedet, a melyről Pál apostol igen helyesen
mondja, hogy „senki pedig fölebb ne bölcselkedjék, mint
illik vala bölcselkednie'", de most, mikor életed legfon
tosabb lépését szándékozod megtenni, különösen is fel
tűnt nekem ez a dolog. Mert ha valamit, akkor a házas
ságot szükséges, hogy folyta, vége áldott legyen, Isten
nevében megkötni. Nagy igazság van abban, hogy a jó
házasságok égben köttetnek!
Te pedig, édes fiam, a jó Istenről még csak meg
sem emlékezel! Mintha nem is ő hordozott volna eddig

—

8

—

is segítő karjain! Mintha nem is ö egj^engette volna
edd ig is előtted az utat kitűzött czéljaidhoz! Mintha nem
is ő koronázta volna óhajtott sikerrel minden eddigi
törekvésedet! Óh én édes fiam, csak a jó Istenről meg
ne feledkezzél! Éppen most ne, mikor legnagyobb szük
séged van vezetésére és áldására.
Mert áldására mindig szüksége van a földi ember
nek. Balgatagság azt hinni s mondani, hogy egyetlen
vágyunk teljesedése kielégít egy egész életre. Az ember
bámulatosan gyarló valami. Vágj^ak kelnek, vágyak
miilnak szívében, s mig azokat el nem érte, hajlandó
élete legfőbb czéljának tekinteni, ha meg elérte, a kielé
gítés pillanatában boldogsága örök alapjának hinni őket.
Pedig a mit az ember áldásnak magasztal, sokszor válik
átokká és bánat kútfejévé. Áldhatjuk a jóért annak adóját.
Istenünket, sőt kell is áldanunk, de egyetlen vágj'hoz és
jóhoz nem szabad kötnünk az életnek minden boldogságát.
Gondolkozzál ezeken édes fiam, s köszöntsd nevünk
ben a menyasszonyodat. A fiunk szeretetének tárgya a
mi szivünknek is drága és kedves. A ki fiunkat boldo
gítja, a mi boldogságunkat is növeli. Ezért legyen áldott
a te menyasszonyodnak szerény körünkbe való bejö
vetele. Téged pedig áldjon meg és vonjon magához az
áldások jóságos Istene. Szerető atyád
Kovács János.
3.
Megyeszék,

1902 szept. 15.

Kedves Szüleim!
Szíves levelükre sietve válaszolok. Hogj- velem együtt
örülnek a boldogságomnak, az természetes, de hogy
miért aggodalmaskodnak, igazán nem értem. Igaz, én
nem vagyok vallásos ember, de hiszen a jó házasság-

—

9

—

hoz nem is vallásosság, hanem csak két léleknek igaz
szeretete szükséges. Hajdanában a vallást talán sokkal
nélkülözhetlenebbnek tartották, de ma már a haladó
tudomány feln3ntotta szemünket. Az ember szelleme
szabadabb, életfelfogása természetesebb. Sok dolognak,
a minek azelőtt a régi jó öregek olyan roppant jelentő
séget tulajdonítottak, ma, a villamosság, a gőz, az ato
mok, meg a titokzatos sugarak korszakában nem adha
tunk többé döntő szerepet.
De azért teljesen méltánylom édes atyám álláspontját.
Mint felekezeti tanítónak más nézete nem is lehet. De
a vallás dolgával én már teljesen leszámoltam, a fele
kezeti korlátokon meg régen felülemelkedtem. Tudom,
hogy az ember életét nem a vallás, hanem a külső
jólét, meg a belső megelégedés teszi boldoggá. Valami
kor az emberiség csatákat vívott a vallásért, de ma már
csak a gazdasági és társadalmi viszonj'ok rendezése fog
lalkoztatja az emberek lelkét. Más korban élünk, mások
a vezető szempontok és az uralkodó kérdések. S hogy
nem vagyok nézeteimmel magamra, ez is bizonyltja, hogy
nem olyan nagy az én tévelygésem. Milliók gondolkoznak
úgy, mint én, milliók találják meg e gondolkodás mellett
életük boldogságát. Hiszem, hogj' tőlük én sem maradok el.
De nem akarok édes atyámmal olj'an dolgokról vitat
kozni, a melyekben nem érthetjük meg egymást. Csak
arra kérem, engedjenek engem a magam útján haladni.
Én hiszem, hogy czélt érek rajta s nézeteimmel békes
ségben végigélhetem az életet. Szerető fiuk
Gyula.

—

10

—

4.
Rétfalva, 1902 szept. 25.

Kedves Fiam!
Leveled nagyon elszomorított. Fájdalommal látom,
hogy az én egyetlen fiam is belekerült azon szerencsét
lenek folyton szaporodó tömegébe, a kik Isten nélkül,
a főszámvevő nélkül akarják az életről tartozó szám
adásukat megcsinálni. Hát persze az ilyen magamforma
egyszerű falusi tanítónak, a ki megszoktam mindenütt
és mindenben, magamban és magam körül, a múltban,
jelenben és a jövőben is csak a jó Istent keresni és
találni, ez a ti bölcseségtek érthetetlen. Nem akarsz
velem a vallási dolgokról vitatkozni ? Jól van édes fiam
én sem akarok. De egyre atyailag
figyelmeztetlek.
Vigyázd meg csak a te belső állapotodat. Mert nekem
úgy tetszik, nagyon is nagy az a felvilágosultság, mely
ben kortársaiddal együtt leledzel, annyira, hogy egészen
elvakítja a szemeiteket és nem látjátok, hogy az
élet minden változásában, a mit ti sorsnak, véletlen
nek, szerencsének, esetlégnek neveztek, első tekin
tetre is megtetszik egy gondviselő, mindeneket böl
csen intéző kéz, a jóságos Istennek a keze. Mi látjuk ezt,
felismerjük és áldjuk is életünknek nemcsak jó, hanem
rossz napjaiban is. És mi e megg\-üződés birtokában
boldogok vagyunk, ti pedig a magatokéval nem vagy
tok azok. Legalább tartósan nem. S ez a különbség
köztünk és köztetek. Mi e hittel nyugodt, békés szívvel
éljük le az életet és csendes megnyugvással várjuk
Istentől rendelt végünket, mert tudjuk, hogy a halál
nem a megsemmisülésnek, hanem az örök életnek a
kezdete; ti pedig a testhez látván kötve minden bol-
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dogságot, nyughatatlan mohósággal igj-ekeztek leszakí
tani minden óra virágát, lehetőleg még bimbó korában,
a vélt boldogság kesernyés mámoráért egymást tiporjá
tok, magatokat tiportatjátok, s tenger csalódással, elcsi
gázott lélekkel, reménytelenül, kétségbe esve tértek kora
sirotokba. Ha semmi igazság nem volna is a vallá
sosságban, ha nem a vallás jelölné is meg az élet igazi
czélját, ha nem az fedné is fel az élet igazi értékeit:
már magáért e boldogító békességért, a mely a lélek
összhangját minden körülmények között megadni képes,
minden okos embernek a saját boldogsága érdekében
ápolnia kellene magában a vallásosságot.
Tudod, hogy sok nyomorúság ért bennünket az élet
ben. Hogyan bírhattuk volna azt mind elviselni, ha a
vallásosság nem boldogított volna! Azt tapasztaltam,
hogy csak akkor éreztem egy-egy pillanatra csüggedést,
ha ügy futólag elfeledkeztem az én megtartó Istenemről.
A ki a benne való bizodalmát elveszti, mindent elve
szített, annak a föld nem ád többé igazi örömet. A mit
felhajszolhat is nagy küzködéssel, annak sincsen se tar
tóssága, se igazi édessége. Csak a ki a boldog Istent
megtalálta, az meríthet fohton a boldogság bőven buzgó
forrásából.
Azt mondod, hogy az élet boldogságát a belső meg
elégedés, meg a külső jólét biztosítja. Hát tudsz te kép
zelni belső megelégedést Isten, vallás, örök élet tudata
nélkül ? A nélkül, hogy az ember ne lássa tisztán azt a
roppant talányos utat, mely a honnét és a hová között
elterül ? Az élet útján, akár rózsák között visz, akár
göröngyökön vezet, csak akkor lehet az ember igazán
nyugodt és elégedett, ha élete czélját, rendeltetését, hiva-
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tását ismeri és követi. Ha e hivatás eg\'néhány évtizednek
jól-rosszul való leélése csak, akkor sajnálatraméltóbbak
\agyunk az állatoknál, mert azokban nincsen eszmé
nyek után való törekvés és az élet végénél csaló
dottan vergődő öntudatos lélek. Az emberi élet czélját,
az emberi lélek békéjét, az emberi sziv megelégedését
csak a jó Istenben való hit, a hozzájutás, a vele eg\'esülés reménj^e adhatja meg. Ez életnek is csak akkor
van igazi értéke, ha benne mind közelebb igj'ekszünk
jutni a minden jóság, igazság, a minden eszménj*, teljes
valóságához, Istenhez, s ha azt remélhetjük, hogy az
élet e nemes törekvése után vele valóban egyesülünk
is. Ezért vallásosság nélkül én nem tudok elképzelni
tartós és igazi megelégedést.
A jólétről nem is szólok. Mert ha a jólét biztositéka
volna a boldogságnak, akkor a szegény, a nyomorogva
küzködő ember sohasem lehetne boldog. Pedig az élet
nem ezt bizonyltja. A jólét épp oly közönyös a megelé
gedésre nézve, mint a nyomorúság. Mert a megelégedés
a lélek, a jólét pedig és a nyomorúság a test békessé
gének a körébe tartozik. A lélek békessége nélkül pedig,
akárhogy ellátod is a testedet, sohasem lesz igazi meg
elégedésed.
Mint mondod, téged megnj'ugtat az, hogy mások is
úgy gondolkoznak, mint te, hogy tehát a mai világ
szelleme egészben véve ugyanaz, a melj' a te lelkedet
is eltölti. Kedves fiam, én csak azt mondom erre, hogy
ez a divat is olyan, mint a többi: ma mindenkin kényre
kedvre uralkodik, holnap meg már szeméten hever. S a
hóbortos divatot nem teszi okosabbá, hogy sok ferde
járású észt nj-ügébe hajt, sőt, hogy az okosat is meg-
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bódítja. Nagyon sovány vigasztalás az, ha valaki csak
abban találja igaza erejét, hogy mások is ügy gondol
koznak. A toh'ajt sem mentik fel azért, mert mások is
lopnak.
Az én vallásos meggyőződésemnek egészen másban
van az ereje. Bármit tartsanak is róla mások, nekem
mindennél becsesebb, mert boldogságomat biztosítja és
mert lelkemnek nélkülözhetlen alkotórésze. De a vallás
végteleu értékét és jelentőségét az emberiség élete is
bizonyítja. A vallásosság képes az életet megszentelni,
az embert javítani, nemzedékeket emelni, korszakokat
átalakítani, az emberiség haladását irányítani. Az embe
riség életének nagy fordulatai mindig a vallásos életfel
fogás egy-egy hatalmas alakulásával függenek össze.
A keresztyénségnek és a reformácziónak megjelenése a
legnagyobb világtörténeti eseménj% a melyhez ezernyi
ezer szálon fűződik hozzá a haladás és művelődés szám
talan új meg új mozzanata. S a kik az emberiséget
csak egyetlen gondolattal is közelebb juttatták Istenhez,
azok az emberiség legnagyobb jótevői, mert megnyug
vásának és békességének alapjait erősítgették. Az ilye
nek munkája nyomán századokra kiható áldásos ered
ményeket látsz, míg az anyagi, vagy a nem vallásos
téren működő nagy emberek művei velük együtt sírba
szállanak, s ki utánuk jőve sírjaikra hág, bölcseségükből csak pár porszemet visz tovább magával, hogy a
tépelődéseknek, társadalmi forrongásoknak, s így az elégületlenségnek és békételenségnek nyújtson újabb táp
lálékot.
Ne járj ezek nyomán, kedves fiam, vesztedre lesz,
hidd el nekem, atyádnak. Isten létét minden ép lélek
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elismeri, a déli sarktól fel a fagyos északig. Szomorú
látnom, hogy az én fiam épp a kivételek közé tartozik.
Szomorú nemcsak azért, mert atyád vagyok, hanem
mert most már még sokkalta inkább veszélyeztetve
látom házas életed boldogságát.
De épp erről jut eszembe megkérdezni, vájjon részünk
ről való-e a menyasszonyod ? Úgy tudom, hogy az édes
atyja római katholikus. De hát azért a lánya lehet evan
gélikus is. Vallástalanságod mellett még jobban nyugta
lanítana, ha vegj^es házasságot kötnél. Mert a vegyes
házasságnak rengeteg sok kellemetlensége van. Sok szo
morú példát mutat erre az élet, különösen most a mi
napjainkban.
A jó Isten áldjon meg fiam, ezt kivánja szerető atyád
Kovács János.
5.
Megyeszék, 1902 szept. 30.

Kedves Atyám !
Legutóbbi levele csakugyan érdekes és tanúságos
volt. Szívesen vallom meg, hogv egész örömmel olvas
tam azokat a régi jó vallásos nézeteket, a mik édes
atj'ámat boldogítják. Köszönöm azt is, hogy annyira
szívén viseli boldogságomat, de azt hiszem, hogy elfo
gult egy kissé. Én már megszoktam a magam termé
szet-tudományos életfelfogását. Megszoktam magamat a
természet nagy háztartásában egy kis főzőkanálnak,
óriási gépezetében egy eddig kevéssé olajozott kis rugó
nak tartani. Majd ha a háztartást másként rendezi be,
a gépet a viszonyokhoz képest másként alakítja a ter
mészet rendje, akkor talán nekem is más lesz a hely-
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zetem és az olajozásom. Ha aztán elkoptam, kidobnak
és más foglalja el a helyemet. Ez az én nézetem
az életről.
A mi pedig a jegyesem vallását illeti, hát bizony az
éppen olyíjn jó katholikus, mint az egész családja. Tehát
veg3'es házasságot kötök. De én ebben sem látok sem
mit. Mit is törődjem én azzal, melyik templomba jár
valaki, ha már éppen odakivánkozik és hogy milyen
formák közt tiszteli, ha már éppen tisztelni kivánja,
Istenét? Mindig azt tanultam, hogy senkinek a vallásos
nézeteit és szokásait ne kutatgassuk, s ne hánj^torgassuk.
Nem törődöm hát a jegj'esem vallásával sem, csak engem
szeressen. Bánom is én az ő szentelt vizét, olvasóját,
krucifixét, gj-ónásait. Én nem a vallását, csak őt magát
nézem. O pedig angyal, akár vet keresztet, akár nem.
Aztán én a vegj'es házasságban sem látok veszedel
met. Akárhány ember él benne boldogan. Művelt ember
a vallás miatt senkivel sem ütközik össze. Hiszem, hogy
mi sem ütközünk soha. Ne aggódjék hát miattunk édes
atyám, mert az aggodalomra nincs semmiféle ok. Erről
kezeskedik szerető fiuk
Gyula.

6.
Rétfalva, 1902 okt. 10.

Kedves Fiam!
Leveled nem hogy megnyugtatott volna, hanem elszo
morított. Most látom már igazán, milyen komoly okom
van az aggodalomra. Nemcsak a lelked állapota, hanem
a házasságod miatt is. Látom ugyan azt is a leveled
hangjából, hogy nem valami szívesen hallgatod intései-
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met, de mégis szólnom kell. A szülői szeretetnek nem
csak jogai, hanem kötelességei is vannak, s én azt a
kötelességemet, hogy gyermekemet a rá várakozó vesze
delmekre figyelmeztessem, a saját javára, s ha kell,
még ellenére is teljesíteni kívánom. Hallgass hát meg,
fiam, türelemmel. Parancsolni többé nincsen'jogom, de
figyelmeztetni és inteni örökös kötelességem marad.
Nézd, milyen alacsony az ember értékének az a fel
fogása, a melyet te is vallasz, a mellett, a melyet a
vallásos ember vall! Géprész vagy ? Hiszen akkor nem
lehet önálló, öntudatos czélod, honnét veszed hát a
jogot, hogy életed útjának magad szabjál törvényt és
irányt ? S mivel vagy akkor különb a természet többi
tárgyánál és állatánál ? Nem sokkal emelkedettebb és
emelőbb-e az a felfogás, mely szerint az ember Isten
nek munkatársa, czéljainak s e czélok követésében bol
dogságának is osztályosa már itt a földi életében is ?
Nem sokkal fenségesebb-e az a felfogás, hogy az embe
riség a maga egészében Isten családja, a melynek min
den egyes tagja egymás testvére s így egymás kölcsö
nös boldogításában kell, hogy élete feladatát keresse s
megtalálja ?
Nem sokkal szentebb-e az élet minden öröme, ha
azzal a felfogással igyekszünk annak megszerzésére és
élvezésére, hogy a ki legtöbb jót tesz, a ki szive sze
retetének melegével legtöbb boldogságot okoz, az közelíti
meg legjobban nemcsak Istent, hanem Istennek tökéle
tes boldogságát is ? Óh fiam, e felfogás mellett, mely az
egyes embernek és az egész emberiségnek a boldogsá
gát, örömét, békességét; megelégedését, tökéletességét
és nemesülését csak fokozni képes, mi a ti alacsony
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természettudós felfogástok, mely az élettelen gépek for
májára gépnek gondolja az egész világot s csak a düs
olajozásra vágyakozik ?.' S tudtok ti ebben még erkölcsi
személyiségekről is beszélni ? Lehet még itten szó az
emberiség nemesedéséről, haladásáról.- Fiam, én az ilyen
életfelfogás birtokában sirva-sirnék naponként azon, hogy
embernek születtem. De meg is vag\-ok arról győződve,
hogy magad sem gondolod ilyennek sem az embert,
sem az életet. Azért nem is írok többet erről az újmódi
szegényes életfelfogásról, hanem áttérek a házasságod
dolgára. .Meg vagyok ugyanis arról győződve, hogy a
vallásos életnézetet majd felkelti s megnemesíti még
benned az élet, de a házasságot egyszer mindenkorra
kötöd, azért most ezt tartom első sorban fontosnak,
hogy mielőtt megkötöd, gondolj meg mindent alaposan.
Én a vegyes házasságot nem nézem olyan egyked
vűen, mint te, édes fiam. Sőt oljf rettentő veszedelem
nek tartom, a melytől minden felebarátomat óvni szeret
ném. Hát még a tulajdon édes gyermekemet hogyne'
óvnám, ha lehet!
.Azt írod, hogy menyasszonyod vallásos lélek. Nagy
baj ez a ti boldogságtokra nézve, édes fiam. Baj elsőbb
is azért, mert ha a te vallástalanságodat látja, vagy
veled tart, vagy megutál. Ha megutál, pokol lesz az
életetek már ezen a földön, ha pedig veled tart, akkor
legdrágább kincsétől fosztottad meg. A vallásra ugyan,
szerintem, a férfinek sincs kevesebb szüksége, mint a
nőnek, mert a vallás nem a nemekhez, hanem az emberi
lélek természetéhez van kötve; de az mégis bizonyos,
hogy a női lélek összhangja a vallásos kegyelet érzését
még kevésbbé nélkülözheti, mint a férfié. Ezért a nök2
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ben még inkább kell a vallásosságot ápolni, mert a nél
kül olyanok, mint a virág illat nélkül. De mikép ápolja
a vallást az, a kinek arra semmi érzéke nincs ? A hitet
len hitet hogyan nevelhet, mikor minden szavával csak
rombolni tud ?
S itt az oka annak is, miért nem szeretem én még
két vallásos lélek közt sem a vegyes házasságot. Sze
rintem ugyanis a jó házasságot nem a vonzalomnak
bármely nagy lángolása, hanem egj-edül csak a két szö
vetkező léleknek kölcsönös egyetértése biztosítja. Ti
csak a test és az érdek szövetkezését látjátok a házas
ságban, ezért láttok istennőket a menyasszonyaitokban,
mi régiek azonban és különösen mi vallásos emberek a
lelkek harmóniáját kívánjuk meg benne. Ti a könnyen
fellobbanó és lehűlő szeretkezésre, a mézes hetek önfe
ledt emésztődésére, mi azonban a benső együttérzésre,
mely az apró kedveskedésekkel tarkított békés együtt
élést biztosítja, alapítjuk a házas életet. A ti szeretkezéstek egyideig talán jobban zsongitja a test és lélek
minden idegszálát, de a mi csendes, nyugalmas, meleg
érzésünk szentebb és tartósabb viszonynyá teszi a
házas életet.
Minthogy pedig, szerintem, a házasság igen magasz
tos és szent czélok szolgálatában álló erkölcsi viszony,
mely mennél igazabb, szentebb, mennél inkább áll erkölcsi
alapon, annál inkább kívánja Isten áldását, ezért a
házasság boldogságát csak akkor tudom igazán bizto
sítottnak, ha a szövetkező lelkeket azonos felfogás hatja
át. „Ketten lesznek egy testté!" azt mondja az írás. Igen,
de csak akkor, ha egy azonos lélek él és uralkodik
bennük. Nem halad az a kocsi messzire, a melynek
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egyik lova jobbra, a másik balra tart. Sőt mennél job
ban erőlködnek, annál hamarább szakad a hám.
A vegyes házasságnak is ez a veszedelme. Ha mind
két fél vallásos, hogyan tudják egymást ellenkező néze
tükben emelni, nevelni, erősíteni? Az igazán bölcs ember
talán meg tudja azt tenni, hogy a bántó ellentéteket
elkerüli, de azt kérdezem én Pál apostollal: „Hányan
vannak köztetek bölcsek és hányan okosak?" A hol
különböző nézetű és gondolkodású emberek élnek együtt,
ott a súrlódás elkerülhetetlen. A vegyes házasság ezért
talaja a békételenségnek. Valóságos akna az, melyről
nem tudni, mikor robban fel. De hát a legtöbb ember
nem törődik a veszedelmekkel, s ha előtörnek, valahogyan
csak megalkuszik a viszonyokkal. Ezért figyeld meg
édes fiam, hogy a veg3'es házasság csak akkor nyugo
dalmas, ha vag3' mindkét, vag}' legalább az egyik fél
közönyös a vallása iránt. De ha mindketten buzgóak,
akkor az összeütközés előbb vagy utóbb bizonyosan
bekövetkezik. Ha máskor nem, mikor a g3'ermekek már
nőni kezdenek és öntudatlanul is elhintegetik egymás és
a szülők között a visszavonás magvait. S éppen ebben
van a veg^-es házasságnak a messze jövőre is kiható
nagy veszedelme. Ezért kelt bennünk a te házasságod
aggodalmakat. S mi csak arra kérjük a jó Istent, hogy
ne engedje köztetek soha megtelepedni a visszavonás és
czivódás átkos szellemét!
Aztán hát mikor és hol is lesz az esküvőtök ? Úgy
intézd a dolgot édes tiam, hogy ne kelljen elmenetelünk
miatt az iskolát mulasztanom.
Isten áldását kivánja reád szerető atyád
Kovács János.
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7.
Megyeszék, 1902 okt. 20.

Kedves Szüleim!
Édes atyámnak az emberi élet vallásos felfogásáról
írt fejtegetéseit nagy élvezettel olvastam. Megvallom, én
magam is szebbnek találom ezt a felfogást, de enyém
az igazabb. Azért én már csak a magaménál maradok.
A vallásos világnézethez bizonyos rajongás is kell, a mi
pedig belőlem teljesen hiányzik. Az én világnézetem a
tapasztalat körében mozog, s a viszonyokkal való meg
egyezésre, illetőleg az alkalmazkodásra és a viszonyok
kihasználására tanít. Nem mondom, hogy ez valami
nagyon ideális dolog, de legalább hasznos Hiszen, ha
én vallásos tudnék lenni, talán magam is máskép néz
ném a világot.
S akkor talán máskép nézném a vegyes házasságot
is. Most azonban nem törődöm vele. Azt hiszem, leszünk
mi ketten annyira bölcsek, hogy minden összeütközést
ki tudunk kerülni. Kérdeztem a jegyesemet, lesz-e majd
kedve velem sokat czivakodni ? Azt felelte rá, hogy jól
meghúzta a fülemet. így intézzük mi el majd ezután is
a háborús kérdéseket. Ezért, hát ne aggódjanak kedves
szüleim, nem lesz semmi baj. Szeretjük egj'mást s ez a fő.
A házasságról való régi jó felfogást is örömmel
olvastam. Dehog; is neheztelek érte édes atyámra! Sőt
inkább élvezettel olvasom fejtegetéseit. De hát mi már
csak máskép gondolkodunk. A mai házasság és a régiek
házassága között is olyan a különbség, mint a tánczaink
meg a nótáink között. Hajdanában minden olyan csen
des, egyhangú volt, ma ellenben minden olyan színes.
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eleven, izgató. Lehet, hogj' aztán hamarább is kifáraszt,
de a vérmérsékletünknek ma ez felel meg.
Hanem azt elismerem, hogy a jó házassághoz a
lelkek egyezése is szükséges. De hát hol van az meg
írva, hogy két különböző vallású ember meg ne tudjon
egyezni ? Én nem félek attól, hogy Terikémmel \'alaha
kellemetlenségem lesz. De még ha félnék is, ki gon
dolna a jegyesség rózsaszinű napjaiban zivatarokra ?
A mi az esküvő dolgát illeti, arról még nem igen
beszéltünk, mert még jó messze van. Úgy húsvét körül
tartjuk majd, mikor nászutazásra legkedvezőbb az idő.
Az esketést Terike gyóntatója végzi. Édes atyámat az
ünnepek alatt az iskola nem tartja lefogva, s igj- mi
sem akadályozza abban, hogy édes anyámmal együtt ott
legyen egyetlen fia esküvőjén. Ezt el is várja szeretettel
és bizalommal szerető
fiuk
Gyula.
8.
Rélfalva, 1902 nov. 10.

Kedves Fiam!
Legutóbbi leveledre nem tartottam sürgősnek a választ.
Különben is annyira feltorlódott lelkemben a sok kese
rűség, hogy előbb azt kellett valahogyan megemésztenem.
A vallás kérdéséről most nem szólok. Látom, hogj'
ha majd többet gondolkozol róla, vagy ha majd a nyo
morúság netalán valamikor — adja Isten, hog\- sokára
és rövid időre — meglep, még te is megtalálod a jó
Istenhez vezető békességes utat. Most hát csak a házas
ságod dolgával foglalkozzunk.
Azt hiszed, hogy mert a nászutazás miatt a húsvéti
ünnepekre tettétek az esküvőtöket, most már semmi
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akadálya sincs az elmenetelünknek: Sajnálom, kedves
fiam, de olyan akadálya, van, a melyen nem bírunk
átvergődni.
Jogász ember létedre tudnod kell, micsoda feltétele
van annak, ha valaki protestáns létére a római katholikus fél templomában esküszik. Reverzális nélkül a
róm. kath. plébános meg nem áldhatja házasságtokat.
Furcsa ugyan, hogy a ,szeretet" vallásának papjai az
áldást bárkitől és bármely okon is megtagadhatják, de
hát a többi furcsaság mellett ez is elfér ottan. így aztán
a róm. kath. templomban való esküvés nemcsak vallá
sod és egyházad megszégyenítésével, hanem az igazaid
ról való lemondással is össze van kötve. Hogyan téte
lezheted fel, hogj' ennél a szégj'enletes dolognál a te
ősz apád és anyád, hitükhöz hű ős protestánsok iva
dékai, pirulás nélkül megjelenhessenek és jelenlétükkel
mintegy elismerjék a te balgatag lépésed helyességét ?
Ha menyasszonyodnak a maga vallásához való ragasz
kodását olyan nagyon természetesnek találod, azt hiszem,
szüleidnek sem mérsz szűkebb igazsággal. Mi is sze
retjük, becsüljük annyira őseink drága örökségét, a
mely annál becsesebb, mert a Krisztus evangéliumán
nyugoszik, hogy szemünk láttára elalkudni nem enged
jük, megcsúfolását szótlanul el nem tűrjük. Csak nem
képzeled, hogy a mikor te a Kovácsok ősi protestáns
nemzetségébe könnyelműen be akarod oltani a pápista
vadolajágat, akkor ott a gazdag és előkelő új rokonság
árnyékában szépen meghúzódunk és az összeköttetés
dicsőségeért, meg a szabadelvűség gj'áva színéért eltűr
jük megszégyenítésünket ? Nem, fiam, nemcsak el nem
tűrjük, nemcsak a jelenlétünkkel nem szentesítjük,
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hanem e bűnös lépésed ellen a leghatározottabban til
takozunk ! Ilyen szégyent se reánk, se magadra ne
hozzál!
Mert magadra nézve is szégyen és bűn az, a mit
tenni szándékozol. A reverzálissal arra kötelezni utódai
dat, a kik még csak az Isten kegyelmében vannak,
hogy a mit te közönyösnek ítélsz, de a mi miatt ők
még esetleg sok lelki küzdelmet lesznek kénytelenek
megvívni, ne lehessenek Krisztus igaz követői, hogy ne
az evangélium útján kereshessék és reméljék örök és
földi boldogságukat, hogy ne a saját lábukon járjanak
a valláserkölcsi haladás útján, hanem mindenféle kétes
értékű közvetítők anyagi és szellemi lekenyerezése útján
igyekezzenek maguknak azt a közvetlen üdvbizonyossá
got megszerezni, a melyet az evangéliumban az irgalom
örök Istene egyedül csak a Krisztusba való beolvadás
hoz kötött: erre nincsen jogod édes fiam, sem isteni,
sem emberi törvények szerint. Mert a magad üdvét
eldobhatod, a magad kárhozatát előkészítheted, de gyer
mekeid üdvösségét sem könnyelműségből, sem érdekből
nem koczkáztathatod. Már pedig koczkáztatod, ha őket
az evangéliomtój, az üdvösség ez isteni vezérétől elzá
rod azzal, liogy az evangéliumot eltiltó, az evangélium
alapjáról letért egyház tagjává lenni kényszeríted. Gyer
mekeivel szemben az az ember Istentől rendelt köteles
sége, hogy őket a haladás, a tökéletesedés, a nemesedés útjára vezesse, azon megtartsa és támogassa. Nem
mondom én, hogy a római kath. egyháznak is nem
volt, s bizonyos viszonyok között nincsen ma is szép,
kulturális hivatása. De az bizonyos, hogy a Krisztus
evangéliumának emelkedett, testvériesítő szellemétől eltá-
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vozott, hogy nem az a szellem él benne, a melj' volt
a Jézus Krisztusban, s így az evangéliumi keresztyénseggel szemben, mint a pápa keresztyénsége, alacso
nyabb állásponton áll. A ki egyszer az evangéliumig
eljutott, nem lehet többé támogatója a római katholiczizmusnak. Ha evangéliumi ember a kath. egyház részére
kötelezi le utódait, ha neki reverzálist ad, bűnt követ
el Jézus és az ő evangéliuma ellen, bűnt követ el gyer
mekeivel szemben, bűnt a haladás, a felvilágosodás, a
tökéletesedés ellen, bűnt Istentől rendelt szent hiva
tása ellen.
És te el tudnád azt viselni, hogy ilyen bűnbe essél?
El tudnád tűrni, hogy a te fiaid majd egj'kor a pápás
egyház falai közül imádkozzanak az „eretnekek", köz
tük saját édes atyjuk pusztulásáért, s onnét gúnyolják
a Krisztus evangéliumához ragaszkodó őseik vallását ?
El tudnád viselni, hogy lemondj arról a szent kötele
zettségről, a melyre a keresztségben s a konfirmáczióban
ünnepélyesen elkötelezted magadat, hogy a Krisztus evan
géliumát magadban és családod körében mindig érvé
nyesíteni törekszel ? El tudnád viselni, hogy a tulajdon
szegény szüléidet is, a kik annyi gonddal s reménynyel
felneveltek, gúnynak, nevetségnek teszed ki s velük
meghasonlasz ?
Édes fiam, látod, mennyi átka van a vegyes házas
ságnak! Ha a lelkiismereted felébred, majd akkor látod
a veszedelmet igazi nagyságában. Azért kérve-kérünk, fiam,
ha még nem késő, legalább reverzálist ne adj. Reméljük
is, hogy ezt nem teszed. Nyugtasd meg e tekintetben
aggódó szüléidet. Erre kér szerető at3'ád
Kovács János.

i ^ p i i I i^ifí^íiejK*.
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9.
.Megyeszék, 1902 nov. 20.

Kedves Szüleim I
Édes atj'ám legutóbbi levele egészen rám ijesztett.
Hát olyan nagyon gonosz ember vagyok én ? Hát olyan
rettentő nagy vétket követtem el, mikor beleegyeztem,
hogy a r. kath. templomban legyen az esküvőnk ? Hát
olyan szégyenbe keverem én szüleimet, vallásomat, neve
met, őseim emlékét? Én azt hiszem, édes atyám elfo
gult kissé ebben a dologban. Megvallom ugyan, hogy a
reverzális miatt én is érzek eg\' kis nyugtalanságot, de
van mentségem is.
Tessék csak beleképzelni magát az én helyzetembe.
Mint megyei tisztviselő egyszerre bekerülök a megye
legbefolyásosabb családja körébe. Aztán olyan leányt
kapok, a ki szép is, gazdag is, művelt is, szeret is. Ha
így miden tekintetben szép jövőt biztosíthatok magam
nak, bizonj' balga volnék, ha elszalasztanám. Miért
koczkáztassak mindent menyasszonyom egj' jogos kéré
sének megtagadásával: Olyan formalitások miatt, mint
az esketés kötésének a módja, bizony én nem köteke
dem. S nem kötelességem-e kívánságát teljesíteni ? Hiszen
egyikünknek mindenesetre engednie kell. S nem termé
szetesebb-e, hogj' én, az erősebb engedjek a gyöngébbnek
s ezzel mutassam ki iránta valc kíméletes szeretetemet ?
Mert én vagyok az erősebb fél, nemcsak mert férti
vagyok, hanem azért is, mert engem az evangélium már
felszabadított a külsőségek uralma alól, őt meg úgj'
nevelték, hogy ha eg_vháza és papja szavainak feltét
lenül nem engedelmeskedik, hát már az üdvösségét
látja veszve.
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A reverzális dolga azonban már engem is bánt egy
kevéssé. Nekem is furcsa elgondolnom, hogy a tiaim
majd mind pápisták legyenek. De hát az se baj, csak
becsületes emberek maradjanak. Aztán még talán jobb
is, ha mind az egész familia egy valláson lesz, legalább
elkerüljük a vegyes házasság egyik átkát, a kétféle gyer
meket, a kik közé a vallásoktatás bizonyosan éket üt.
Meg aztán igaza van a plébánosnak, hogj' az anya
neveli a gyermekeket, a katholikus anya pedig hogyan
neveljen valakit evangélikussá ?
Csak az fáj az egész dologban, hogy édes szüleim
nek keserűséget okoz a dolog. Szerintem ugyan az
egész keserűségnek elfogultság az oka, de azért szá
molnom kell azzal is, mert a szüleim szenvednek miatta.
De viszont kérem, számoljanak az én boldogságommal
is. Nem tehetek másként. Szerencsémet csak így ala
pithatom meg. .S olyan szerencséért nem nagy ár az, a
mit adnom kell. A vallásomat én nem tagadom meg,
a fiaim meg sohasem érzik majd, hogy másként is lehe
tett v^olna, mert a vallás egészen a belenevelés dolga.
Ha zsidónak születünk, zsidóul buzgólkodunk.
Ne nehezteljenek hát, édes szüleim, erre kéri sze
rető
fiuk
Qy^^l^
10.
Rétfalva, 1902 nov. 28.

Kedves Fiam!
Tehát bevégzett dolog, hogy reverzálist adsz? Mos
tani szerelmi mámorodban talán nem is tudod, mit csi
nálsz, milyen nehéz jövőt készítesz elő magadnak. Csak
egyetlen példára utalok. Kis József esetéről bizonyosan

hallottál. Tudod, hogy az is szülei minden kérése és
neheztelése daczára reverzálist adott. Mert abba is épp
ügy beleverte a plébános a maga félszeg nézeteit, mint
beléd. Aztán, Isten akaratából két gyermek hátrahagyá
sával meghalt a felesége. Másodszor házasodott, mert a
gyerekeknek gondviselő kellett. Most megvan az a fur
csaság és kellemetlenség a Kis családjában, hogy evan
gélikus az apa is, az anya is, a kisebb gj^ermekek is,
csak a két legnagyobb fiú miatt van örökös kellemet
lensége, mert a plébános folyton zaklatja őket e két
tiú miatt, a kik a protestáns környezetben természete
sen maguk sem érzik magukat katholikusoknak s az
egyik már rá is támadt az apjára, hogy miért alkudta
el őket. Ez ezt a sok kellemetlenséget mind el lehetett
volna kerülni, ha Kis József barátunk fel nem ül a plé
bános bölcseségének, hogy az asszony neveli a gyereket
és hogy a férfinak engednie kell. Egyébként tudnod
kell, hogy ennek a bölcseségnek másik oldala is van,
mert ha a nő protestáns és a férj római katholikus,
akkor meg azzal érvelnek, hogy ha a gyermek az apja
nevét viseli, legyen az ő vallásán is. És akkor nem jut
eszükbe, hogy evangélikus anya nem nevelhet római
katholikussá senkit sem. Ilyen az ő igazságuk, fiam,
úgy forgatják, a mint a czéljuk érdekében tanácsosabb.
Mégis felülsz nekik. De azért vergődik a lelked, mert
érzi a hibáját. És ez is a vegyes házasság egyik gyö
nyörűsége, fiam!
Azzal mentegeted magadat, hogy előmeneteledet,
boldogulásodat, társadalmi és anyagi jólétedet csak így
biztosithatod. Édes fiam, ebben a mentségben több a
szégyenletes vád önmagad ellen, mint az elfogadható
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mentség vétkedre. Hiszen ezzel azt ismered el, hogy
sem a saját becsületes munkádra, sem az erkölcsi érté
kedre, sem a tudásodra, sem a hűségedre nem vagy
képes annyit építeni, olyan bizalommal támaszkodni,
mint az összeköttetésekre. Nagyon szomorú dolog ez,
édes fiam. Nemcsak a kort, hanem az emberét is jel
lemzi. Régente az ember abban találta dicsekvését, hogy
Isten segedelmére támaszkodva a diadal biztos reményé
vel felvette a harczot még a pokollal is, ma pedig érdek
szövetkezetekbe lép, érdekházasságot köt, a kényelem,
jólét, könnyű előhaladás olcsó dicsőségeért, ha kell,
mindent feláldoz, csakhogy könnyedén mások fölé emel
kedhessek. Nem érzed-e fiam, hogy a ki így gondol
kozik, mint te, a ki így akar haladni és boldogulni,
mint te, az eladó, csak meg kell fizetni ?! Eladod a
reverzálissal emberi nemes hivatásodat, mely a felvilá
gosodás szolgálatára kötelez, eladod a gyermekeid val
lásos önállóságának a jogát is, csakhogy a jólétet biz
tosíthasd magadnak. Rettenetes ez, még gondolatnak is.
Azt mondod, így legalább elkerülöd a vegyes házas
ság egyik átkát, a kétféle g^'emieket. Tehát magad is
belátod, hogy a vegyes házasságnak átka is van. Majd
belátod még te azt is, hogy az atyád nem elfogultság
ból, hanem szeretetből és komoly tapasztalások alapján
óvott a vegyes házasságtól. De ezen már, te szerinted,
nem lehet többé változtatni. A reverzálison azonban
talán még lehet.
F'elébredő lelkiismeretedet azzal csitítgatod, hogy gyer
mekeid 'majd úgy sem fogják tudni, mit vesztettek az
evangéliummal, mert más vallásban nevelkednek. A val
lás pedig, szerinted, a belenevelés dolga. Bár úgj' volna.
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édes fiam, mert akkor neked igen buzgó és vallásos
embernek kellene lenned. Az igaz, hogy a kör, a mely
ben az ember születik és mozog, sok tekintetben döntő
befolyást gyakorol reá. Az is igaz, hogy az emberek
legnag3'obb része megmarad abban a vallásban, a mely
ben született, még ha lélekben szakított is vele. Hány
embert ismerhetsz, a ki róm. kath. létére nyíltan beis
meri, hogy szivében protestáns? Honnét van ez, ha a
vallás csak belenevelés dolga? A te tételedet feltétlenül
úgy kell módosítani, hogy az egyházhoz való tartozást
a nevelés befolyásolja, de a lélek természetes vágya
mindig a magasabb, az eszményibb alakját kívánja meg
még a vallásnak is. A vallásosság sem pusztán csak a
belenevelés dolga. Mert, mint mondám, akkor neked is
vallásosnak kellene lenned. Vagy csak te vagy ebben is
kivétel? Te rajtad nem fogott sem a szép szó, sem a
sok jó példa? Nem fiam, a vallás nem a belenevelés
dolga, hanem a lélek egyik természetes birtoka, a mely
Isten és az isteni, eszményi után való vágyakozásban
nyilatkozik meg. S miért kötelezed el a te fiaidat, a
kiknek apjuk után joguk lenne Istent és az ő titkait és
igazait szabadon, minden megkötöttség nélkül nemcsak
a szívükkel, hanem az eszükkel is vizsgálni, és ismergetni, miért kötelezed le a te fiaidat éppen a legkizáróbb
felekezet szűk keretei közé ?
Azt mondod, fiaid úgysem tudják majd, mit vesztettek
az evangéliummal. De tudod te, s ez a te helyzetedet nem
könnyíti, felelősségedet nem kevesbíti, vétkedet nem menti,
sőt annál inkább vádolja. Másokat, bárkit is, gátolni hala
dásában, helytelenebb viszonyok közé kényszeríteni, mint
a milyenek között élhetne, menthetetlen bűn.
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S nem gondolsz-e arra, hogy egészen más dolog,
ha valaki tisztán róm. kath. környezetben él és mozog,
s nem lát és nem hall egyebet, mint a mi gondolkodá
sának megfelelő ? De ha a családban csak eg}' olyan is
van, a kinek szabadabb, emelkedettebb, tisztább a gon
dolkodása, lehetetlen, hogy annak hatása alól magát tel
jesen kivonhassa. S a vegyes házasság ezért sem lehet
otthona a békességnek és a nyugalomnak.
Megtörténhetik, hogy ha majd a te fiaidat a róm.
kath. vallásban nevelik, s ha a pápás eg^'ház papjai a
maguk nagy mestersége szerint fanatikus hiveivé teszik
az ő tévelygéseiknek, ha majd megtanítják őket arra,
hogy apjukban és annak családjában az ..eretneket"
lássák, szánják és gyűlöljék: akkor egyszerre megcsap
hatja őket a felvilágosodás, a világosság, az értelmes,
öntudatos gondolkodás minden emberi tévelygést tisztító
szele, s felvillan szabadságra született lelkükben az a
gondolat, hogy ha apjuk el nem alkudta volna, meny
nyire más volna most az ő hivatásuk, mint szolgálni
egy hatalmi érdeket, teljesíteni előírt szertartásokat, nyű
gébe hajolni egy szépen kidolgozott emberi rendszernek.
Akkor érzik majd, mil3' igaztalanságot követett el rajtuk
a tulajdon atyjuk, mikor őket megfosztotta a Krisztus
evangéliumának követésétől, akkor látják, mit vesztettek
azzal, hogy a reverzális a lelkük szabad fejlődésének
útját vágta. De ha akkor lelkük vág^^ait és röptét követni
akarják, egész sereg külső akadályon lesznek kénj'telenek majd átgázolni — miattad.
Azt mondod, hogy a kedvét kellett tenned a jegye
sednek ? Hogy neked, a férfinak és az erősebbnek, a
felvilágosultnak kellett engedned ? Hát te így akartad
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megmutatni jegyesefl iránt való szereteted nagyságát ?
Édes fiam, gondold csak meg, okos dolog volna-e a
gyermeket úgy nevelni, hogy legbalgatágabb, sőt egye
nesen káros kivánságát is teljesítsük ? Nem az bizonyítja-e
a szülői szeretet nagj'ságát, ha bölcseséggel, okos előre
látással megóvja a rossztól, s ha kell, keserűség árán is
a jónak felismerésére és szeretetére kényszeríti gyermekét ?
Alagad is beismered, hogy a mi vallásunk emelkedettebb,
tisztább, s épp ezért az ember és az emberiség haladásának
biztosabb eszköze, mint a róm. katholikus vallás. Ha így
van, akkor ennek a jobbnak, a mely természetesen türel
mesebb is, nem a feláldozásával, hanem a terjesztésével
tettél volna szolgálatot nemcsak a jó ügynek, hanem
magának a menyasszonj'odnak is. Azzal mutattad volna
meg igazán az iránta való szerelmedet, ha nyíltan, vilá
gosan elmondottad volna neki, hogy ha te nem hábor
gatod őt az ő vallásában, ő sem háborgathat a tiédben
és pedig annál kevésbbé, mert te a Krisztus evangéliu
mához, melyet Isten kedvező kegyelméből megismertél,
teljes szíveddel ragaszkodói, de sőt az lesz életed fel
adata, hogy ezt vele is megismertesd és megkedveltesd.
Mert a ki a Krisztus evangéliumát ismeri, lehetetlen,
hogj- ne is szeresse és hozzá teljes bensőséggel ne
ragaszkodjék.
Emlékeztetlek Nagy Gáborék esetére. Tudod, hogy
annak a felesége is reverzálist követelt Nagy Gábortól
a jegyesség idején, mert a gyóntatója rákényszerítette.
Nagj' Gábor azonban nem adott, sőt annyira a sarkára
állt, hogy Mártonné már azt is mondta, hogy nem adja
hozzá a lányát. Kemény próba volt ez nagyon, mert a
íiatalok szerették egymást. De kisült, hogy csak vak-
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merően játszottak a papok tanácsára. Nagy Gábor nem
engedett, sőt kijelentette, hogy a mennyiben csakugyan
belátja, hogy kétféle gyermek egy családban föltétlenül
galibát okoz, s mert a Krisztus evangéliuma lehet csak
az egyetlen alapja az igazi keresztyénségnek, kívánja,
hogy jegyese adjon reverzálist, különben bármennyire
szereti is a jegyesét, kényleien lesz vele szakítani. Kifej
tette Mártonné asszon\'om előtt, hogy íme most is csak
a katholikus papok vetették a szép egyetértéssel meg
indult jegyességbe a reverzálís kérdését és bizonyos,
hogy a gióntatószék útján ezután is folyton csak zavarni
fogják a család békességét, azért feltétlenül ragaszkodik
hozzá, hogy az összes gyermekek mind protestánsok
legyenek. Eleinte úgy volt, hogy szét megy a viszony,
de a leány belátta, hogy a férfi jelleme csak akkor biztos,
ha nem igér eget-földet, hanem szilárdan megáll a maga
igazai mellett, azért, bár a család nénikéi folyton zava
rogtak és izgattak a viszony ellen, megadta a kötelezést.
És most, nézd meg őket, hogy az asszony milyen bol
dog, mióta a Krisztus evangéliumát megismerte, s mióta
gyermekeivel együtt ö is annak az egyháznak a tagja,
a meljmek hite, erkölcse és üdvössége dolgát nem Rómá
ból, hanem az Isten jobbjáról intézik, a hova az evan
gélium ura, a Jézus Krisztus ült.
Tég3' te is így, később nemcsak a lelkiismereted, hanem
majd a tulajdon feleséged is helyeselni fogja férfias lé^ C-se
det. Hidd el, úgy lesz veled, mint az öntudatra jutott
gyermek a szülői szigorral. Kétségtelenül fáj az, mikor
el kell szenvedni, de csak áldani lehet akkor, ha az
élet küzdelmei megtanítják arra, hogy a nélkül a küz
delmet megállani nem tudta volna.
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Azzal igyekezel megnyugtatni magadat, hogy jegye
sed kedvét kellett tenned. Hát ő mivel mutatta meg
irántad való nagy szeretetét ? Azzal, hogy kényszerít a
megalázkodásra ? Azt hiszik a mai nők, hogy a férfi
csak akkor szereti őket igazán, ha kivetkezik az ő mulattatásukra férfiasságából. Jegyesedet nem akarom megítélni,
de sőt megbecsülöm őt azzal a feltevésemmel, hogy ha
tudtára adtad volna, mekkora áldozatot követel tőled,
mennyi fájdalmat okoz nekünk, milyen ellenkező érzel
meket támaszt köztünk az ő kívánságával, lemondott
volna róla — szeretetből.
S hát te, ha menyasszonyod iránt figyelemmel és
kímélettel tartozol, nem vagy-e velünk szemben is köte
les a gyermeki szeretet igazságának megmutatására ?
\'agy talán irántunk, a kik felneveltünk, nem tartozol
legalább is annyi figyelemmel és kímélettel, mint a jegye
sed iránt, a kitől még csak ezután várod a szeretet és
boldogitás édes gyönyörűségeit ?
Kedves fiam, a türelmet is rosszul értelmezed. A mi
vallásunk, éppen, mert jézusi szellemből táplálkozik,
igenis türelmes minden más vallás iránt is. De Jézus is
korbácsot ragadott azok ellen, a kik a templomot vásárrá
alacsonyították, a kik a nép boldogítására hivatott szent
tisztüket a nép bolonditására és kiszipolyozására igye
keztek felhasználni. Ezzel példát adott arra, hog}^ a türe
lem csak addig terjedhet, míg az igazságot nem veszé
lyezteti. Ne bántsd a másét, ha az őt boldogítja és
kielégíti, de a magad igazát, főkép ha az az Úrnak
igaza is, semmiért el ne add, semmiért el ne hagyd.
A türelem nem egy az engedékenységgel. Nézd az orvost,
milyen türelemmel gyógyítja a betegséget. De gyógjntja
3
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folytonosan és nem engedi elhatalmasodni, hogy az
egészség belepusztuljon. így kell nekünk is eljárni azokkal
szemben, kik az igazságot még nem ismerik. De ha
igazadról lemondasz, nem türelmességedrűl. hanem gyöngeségedről és gyávaságodról tettél bizonyságot. Igy ítélj
tettedről s ne vergődj annak szépitgetésével. Az Úr
legyen veled! Szerető atyád
j^^^^,^-^^ y^.^^^^^
11.
Megyeszék, 1902 decz. 10.

Kedves Atyám !
Sohasem hittem volna, hogy ez az én dolgom ilyen
komoly fordulatot vesz valaha. Hiszen én a vallásnak
nem tudok ohmn nagy jelentőséget tulajdonítani, mert
úgy vagyok meggyőződve, hogy nem a vallás a fő,
hanem az erkölcs- Vagyis szerintem, nem az a fő, mit
hisz, hanem hogyan cselekszik az ember. A tapasztalat
bizonyítja, hogy egyetlen vallás sem menti meg az embert
a bűntől. Azt sem tudom belátni, miért volna egyik
vallás különb a másiknál? S különösen, hogy miért
Ítéljem el a római katholiczizmust. a melyet mindenki
Jézus vallásának tud és ismer el.- Igaz ugyan, hogy
sok babona is ragadt hozzá az idők folyamán, s hogy
telve van sok értelmetlen szertartással és mindenféle
g3'arlósággal, de azok is tetszenek a népnek s legalább
az ő lelkük szükségét elégítik ki. .Sokszor mosolygok
rajta, a mikor ezeknek az én leendő rokonaimnak a
szokásait és nézeteit hallgatom vag3' elnézem. Minden
lépten-nyomon szent Antalokba, Máriákba, olvasókba,
szentelt barkákba, mécsesekbe, keresztekbe ütközik a
szemem, de hát mit törődöm én mindezekkel? Ha ezek
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Őket boldogítják, ám legyen. Igaz, hogy a fiaimat saj
nálom ilyen gi^arlóságok nj-ügébe hajtani, de hát most
már nem segíthetek ezen sem, mert ha egyszer szava
mat adtam, meg kell tartanom. A változhatatlanba nyu
godjanak bele édes szüleim is és jöjjenek el a lakodal
mamra, mert elmaradásuk igen nagy fajdalmát okozna
szerető
fiuknak
Gyulának.
12.
Rétfalva, 1902 decz. 28.

Kedves
fiam!
.
Legutolsó leveledre nem siettem a válaszszal, mert
kérdéseidre világosan kellett felelnem. Ezt pedig jól át
kell gondolnom. Annyival inkább, mert a pápás hivők
dolgait most már figyelni kezded, s így nem vagy többé
olyan vak az érzéseidben, hanem gondolkodásod -is érvé
nyesül, tehát közeledni kezdünk egymáshoz. Persze még
most nem tudsz rajtuk eligazodni, nem tudod, mikép
ítéld meg az ő nézeteiket és szokásaikat, hanem bizon\'Osan te is megnyugszol abban, a mit ők nagj' rava
szul folyton előtérbe tolnak, hogy egyházukat 2000 esz
tendő igazolja, s ez a tisztes nag}^ kor feltétlen meghódolást követel.
Tévedés ez fiam. Ha ismernéd a Krisztus vallásának
történetét, könnyen rájönnél, hogy azok a nézetek és
szokások, a melyek a pápás egyházat jellemzik és min
den más egyháztól megkülönböztetik, nem olyan régiek,
mint maga a keresztyénség. Igaz, hogy a római egyház
is ügy indult meg, mint a Jézus minden egj'háza: a
Jézus tanításán, s így eredetében olyan idős, mint maga
a keresztyénség, de mai formájában sok századdal fiata3*
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labb. A középkor sötét századaiban jegeczedtek bele a
külsőségek, babonák, tévelygések. S a mily mértékben
ezek beleférkőztek, olyan mértékben szorult ki belőle a
Jézus tanítása és az evangélium szelleme. De azért nem
hogy vesztett volna, sőt nyert népszerűségében. Mert
nem szabad feledni, hogy Jézus maga megtagadta a
világot és annak szellemét, s mennél többet vett fel az
egyház az idők folyamán a világ szellemének szülöttei
ből, annál jobban megtalálta benne otthonát e világ
embere is. Erre vezesd vissza a római egyház minden
kori népszerűségét, tetszetős voltát, hódító varázsát.
Azt hiszem, nem kell hosszasan bizonyítgatnom,
magad is könnyen belátod, hogy a keresztyénség leg
tisztábban magában Jézusban élt. Nos hát akkor Jézus
ban kell keresnünk a keresztyénség mivoltát, s a mely
ember vagy egyház leghívebben őrzi meg és valósítja a
Krisztus szellemét, abban ölt testet igazán a keresztyén
ség. Pál apostol azt szabja örök törvényéül a keresztyén
hívőnek: „ Ugyanaz a szellem legyen bennetek, a mely
a "Jézus Krisztusban volt". És ismét: „Akiben nincsen
a Krisztus szelleme, az nem az övé".
De előbb lássuk csak rövidesen, hogy mi is az a
vallás ? mert ennek megítélésénél csodálatos egyoldalú
ságot és végzetes tévedést tapasztalunk. A vallást ugyanis
rendszerint ügy, mint te is, a vele járó tanokkal és for
maságokkal azonosítják. így aztán nem csodálom, ha azt
mondod te is, hogy a vallás teljesen közönyös valami,
s hogy az nem képes az embereket a bűntől megóvni,
mert minden vallás hívei közt vannak bűnösök és kevésbbé
bűnösök. Ha a vallás a vele járó formaságokkal azonos,
akkor nálánál csakugyan sokkal fontosabb kulturtényező

—

37

—

az erkölcsiség. Ámde a vallást nem a hozzákötött for
maságokból kell megítélni. Mert ez éppen olj^an dolog
volna, mint a milyen a modern utazás, a melynek folya
mán az emberek egy csomó város utczáin végigfutnak,
pár nevezetesebb épületét megtekintik, s akkor azt mond
j á k : „ezt a várost ismerjük". Pedig dehogy ismerik,
csak látták. Csak az ismerheti igazán, a ki benne él.
A vallásról is csak az mondhat ítéletet, a ki átéli. Mert
a vallás nem áll az emberen kívül, mint intézmények
és tanítások bizonyos köre és halmaza, a melyet akár
földi, akár földöntúli hatalmak akasztottak fékül vagy
igául az ember nyakába, hanem a lélek oly alapérzése,
a mely nélkül az ember lelki élete hiánj-os. A vallást
nem merítheti ki a tudás bizonyos mennyisége és köre,
sem a cselekvés bizonyos iránya és tömege, mert akkor
a tudatlan ember nem lehetne vallásos, pedig a tapasz
talat azt mutatja, hogy a legegyügyűbb lélek is igaz
buzgósággal emelkedhetik fel Istenéhez. És ha soha
semmiféle formát nem tart is, érzésének melegségén és
igazságán csorba nem esik. Tan és szertartás tehát nem
érinthetik a vallás mivoltát, ezek csak az egyes vallásos
közösségeknek, az egyházaknak a jellemzői. Szerepük
olyan, mint a ruháé, a melyről megkülönböztethetjük
ugyan egyik embert a másiktól, de embervoltán az a
ruha egyiknek sem változtat.
Ha a vallással tisztába akarunk jönni, akkor elsőbb
is azt az alaptételt kell szemmel tartanunk, hogy vallása
csak az embernek van és hogy az ember vallása min
dig Istenre irányul. Isten és ember viszonyának vala
melyes módon való rendezése létesíti a vallást. Ez ala
pon tehát a vallás Isten és ember kölcsönhatása, egy-
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sége, együttes élete Ebből következik, hogy vallás csakis
öntudatos személyiségek között lehetséges. Az állatok
nak nincsen vallásuk, s viszont, a mely emberek vallá
sos érzése nem személyekre, hanem állatokra, tárgyakra
vagy élettelen dolgokra irányul, azoknál nem vallásról,
hanem csak babonáról és tévelygésről beszélhetünk.
Mert a vallás elengedhetlen tényezője a személyes köl
csönhatás. A ki élettelen dolgokkal áll viszonyban, azokat
részesiti tiszteletben, azokban bizakodik, azoktól vár és
kér segedelmet vagy azoktól retteg, az nem vallásos,
hanem babonás ember. Az az Isten helyébe tárgyat, a
teremtő helyébe teremtményt emel.
A vallás annál tökéletesebb, mennél közvetlenebb a
léleknek Istennel való összeforrása. S viszont annál
tökéletlenebb, mennél több közvetítőt létesít vagy tűr
meg Isten és ember között. Mert a vallás lényeges saját
sága a legteljesebb közvetlenség, a személynek személyre
való hatása. E közvetlenség édes testvére és szükség
szerű gyümölcse a legmélyebb bizalom. Az igaz vallás
ban nincsen félelem, rettegés, a mit ajándékokkal, áldo
zásokkal, vezeklésekkel, könyörgésekkel valamikép ki
kell engesztelni, el kell oszlatni, hanem igenis van sze
retet, bizalom, egy czélra munkálás. Jézusnak, mint vallás
alapitónak az képezi a történeti jelentőségét, hogy ő
a félelmet és a közvetítőket, lettek legyen azok áldozá
sok, imádságok, jócselekedetek, böjtölések, önsanyargatások vagy papok, mind értékteleneknek mondotta, és
az élő, a személyes Istennel való összeforrást: a hitet
vagyis a hűséges bizodalmat tette a vallás tengelyévé.
Jézus maga a testet öltött vallásosság, a vallásos sze
mélyiség eszménye, mert ő elmondhatta magáról: „En,
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és az Aiya, egy vagyunk]" Ezért ö az egyetlen Fiú és
a vallás a maga eszményi valóságában egyedül csak
nála van meg.
Mennél inkább közelítjük meg Jézus vallásos életé
nek bensőségét, annál inkább valósítjuk meg a vallás
ideálját. Mennél távolabb esünk Jézus lelkületétől, annál
inkább távolodunk el az igazi vallástól. Jézusban pedig
az Istennel való egység tudata a jellemző. Csak az a
vallás igaz, a mely e tudat felkeltésére és ápolására
fekteti a súlyt. Mert ebből fakad azután az öntudatos,
az isten czéljait nem félelemből vagy érdemhajhászatból
hanem szeretetből, együttérzésből szolgáló élet is, a mely
folyton csak a jót keresi, a rosszat pedig kerüli, nem
azért, mert amannak jutalmát várja, emennek a követ
kezményeitől pedig retteg, hanem mert minden rossz a
jóságos Isten czéljait hátráltatja, és épp ezért rossz, és
mert minden jó Isten czéljait mozdítja elő és épp ezért jó is.
így függ aztán össze a vallás és az erkölcs, a melyet
egymástól elválasztani, vagy éppen egymással szembe
állítani, a Jézus szellemével összeegyeztethetlen. A vallás
az erkölcsi életnek és cselekvésnek is forrása, irányítója.
Vallásod emelkedettségétől függ erkölcsiséged emelke
dettsége is, nem annyira jelenségeiben, mint inkább
szempontjaiban, törvényeiben, cselekedeteid értékelésében.
De éppen ezért nem is lehet a vallást bizonyos cselek
vések szűk körére szorítani, mert a vallás az egész
életet, annak összes vágyaival, törekvéseivel és csele
kedeteivel együtt meghatározza.
Ne a külső formák és szertartások, ne is a tételekbe
foglalt tanok alapján ítéld hát meg a vallást, hanem
elsőbb is abból a szempontból, milyen viszonyba állítja
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az embert Istennel, azután pedig, hogy milyen viszonyba
hozza embertársaival, s végül hogy e két viszony alap
ján, miféle erkölcsi értéket ad az embernek.
E szempontokból nézve a Jézus vallását, annak föl
tétlen elsőbbsége van minden vallás felett. Az Istennel
való viszonyból nem zár ki senkit, hanem azt tartja:
hogy „Istennél nincs személyválogatás, hanem ptinden
nemzetségben kedves neki, a ki őt féli és az igazságot
cselekszi". Jézus szerint a lakodalom minden öröme kész
mindenkinek, s maga zárja ki belőle magát, a ki más
czélok után futva nem követi a szíves meghívást.
Az ember és Isten, mint gyermek és atyja, s nem mint
alattvaló és önkényes uralkodó áll szemben egymással.
Összekötő kapocs közöttük nem a kölcsönös szolgálta
tásokon nyugvó szerződés, hanem a mindent készség
gel megadó szeretet. Az embernek semmi egyéb köte
lessége nincsen Istenével szemben, mint hogy „szeressük
öt, mert ö szeretett előbb minket". E szeretet pedig nem
szertartásokban és áldozásokban, vagy egyéb szolgálta
tásokban, hanem az Isten akarata szerint való életben nyil
vánul. Jézus nyomában járva teljesíteni mindig és min
denben Isten akaratát: ez a Krisztus vallásának jellemző
alaptörvénye. „Az az én kenyerem, hogy annak akaratát
tegyem, a ki engemet elbocsátott." Jézussal ezt a vallo
mást kell tennie minden embernek, akkor mondhatja
magát Jézus követőjének, akkor érezheti magát Isten
gyermekének.
S ebből folyik a másik jellemzője a keresztyén val
lásnak: az embertársakhoz való viszony sajátossága.
Minden más vallás el tudott jutni addig, hogy a maga
közösségébe tartozó embereket testvéreknek, felebará-
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toknak kívánta tekinteni, de eg3'edül csak Jézus vallása
megy annyira, hogy az emberiséget a jóságos mennyei
Atya egyforma jogú és egyformán szeretett családjának
mondja. Minden ember testvér, még akkor is, ha más
közösségbe tartozik, sőt még akkor is, ha ellenség. Azért
Jézus csak egyetlen törvényt hagyott hátra, a mikor azt
mondotta tanítványainak: ^Uj parancsolatot adok nek
tek, hogy egymást szeressétek. A mint én szerettelek tite
ket, ti is úgy szeressétek egymást." Majd ismét: „Arról
ismerik meg az emberek, hogy az én
tanítványaim
vagytok, ha egymást szeretitek"". Mikor az írástudó azt
tudakolta Jézustól, hogy a sok százra rúgó parancsolat
között melyik az első és föparancsolat, Jézus a szere
tetre mutatott rá : Szeresd az Istent teljes sziveddel, teljes
lelkeddel és minden erőddel, ez az első parancsolat, a
M-ásodik pedig ez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat".
E két szempont határozza meg most már az ember
erkölcsi értékét. Nem azért teljesíti az ember Isten
parancsait, mert fél a mulasztással járó kellemetlen követ
kezményektől vagy számít a jutalomra, hanem mert
szereti azt, a kinek akaratát törvényéül tekinti. Mint a
jó gyermek édes atyjával szemben, úgy érzi magát az
ember Istenével szemben, a kinek jóságát, szeretetét
naponkint tapasztalja, s a kinek ezért kész örömmel
adózik hálával és szeretettel. S szeretete nem szavak
ban, hanem tettekben nyilatkozik. De nem olyan tettek
ben, a melyek gépiesen követik egymást, s a melyekben
a lélek nem épül öntudatosan, hanem oly tettekben, a
melyek mind Isten czéljait mozdítják elő. Más szavak
kal : nem előírt szertartásokban, hanem az emberiség
boldogítását czélzó tudatos munkában. Mennél többet
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teszünk a világosság terjesztésére, az emberiség eme
lésére, az ember boldogitására, s mennél önzetlenebbül
végezzük ezt a munkát, annál közelebb jutottunk Jézus
hoz. És cselekedeteink erkölcsi értékét egyedül az dönti
el, hogy Isten országa terjesztését, s így az emberiség
javát, boldogságát munkálja-e, \'agy hátráltatja ?
Dióhéjban ezek a Jézus vallásának jellemző alaptör
vényei. Sok minden összefügg még ezekkel, de azokra
kitérni hosszadalmas volna. Ezekből is láthatod, hogy a
Jézus vallásának eszméi a mily egyszerűek, épp oly fen
ségesek is. S még ma is csak ideálok. Azért nincs
badarabb állítás, mint az, hogj- a keresztyénség túlélte
magát, új kijelentésre, új vallásra van szükség. Minden
csak akkor lép az elmúlás lejtőjére, ha hivatását betöl
tötte, ha czélját elérte. Jézus vallása nemhogy már
czélját érte volna, de még most is csak ott jár, hogy
az emberiség legnagj-obb része, de sőt híveinek leg
nagyobb része sem képes felemelkedni egyszerű fenségé
nek szédítő magaslatáig, hanem még mindig csak külső
megnj-ilatkozásaiban, formáiban, s tételeiben keresi és
találja meg a mivoltát. S mert ez alapon félszeg és sok
szor kicsinyes vagy éppen ellenszenves következmények
hez jut, azért fordul el attól az intézményekbe erőszakolt
keresztyénségtől, a mely csak neve, de nem szelleme
szerint mondható Jézusénak.
Ha most már Jézus szelleme szempontjából ítéled meg
a római és az evangéliumi keresztj'énséget, akkor lehetet
len más eredményre jönnöd, mint hogy a római katholikus egyház a Jézus szellemét nem szólaltatja meg, ha
még oly sokat beszél is Jézusról. Az embert nem is
Istennel, hanem csak az egyházzal igyekszik összekötni.
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S ha valaki még oly vallásos is, ha lelke még ügy össze
van is forrva Istennel és Isten czéljaival, de nem tar
tozik az ő közösségébe, azt a kárhozat fiának és tévely
gőnek mondja. Szerinte az ember üdvösségét nem az
Istenhez, hanem az egyházhoz, tehát egy bizonyos közös
séghez való tartozás dönti el. S az a közösség is ugyan
csak körvonalazott s emberi intézménj'ekkel tömött.
Az embertől nem Istenbe vetett bizodalmat, vele való
gyermeki együttélést, hanem különféle szertartások, for
malitások és áldozások gyakorlását kívánja. Krisztus
dicséretét hangoztatja ugyan úton-útfélen, de evangéliu
mát nem adja a nép kezébe, nem szereti megszólaltatni,
nem meri a hit és élet egyedüli alapjává és zsinórmér
tékévé tenni. S ezzel nem engedi a híveket Krisztus
hoz jutni.
A közvetlen összéforrás helyett a közvetítők egész
táborát létesíti. S annak daczára, hogy Jézus maga meg
mondotta: .,Egy a közbenjáró Isten és ember között,"
a római katholikus egyház Máriától kezdve, a ki mahol
nap a főistenség szerepét viszi majd, a szentek és védő
angyalok hosszú sorozatán át a nyakba akasztott vagy
a zsebben hordott pogány jelvények és amulettek, a
lélektelen imádkozások, gépies szertartások egész töme
géig az üdvösség eszközeinek és eszközloinek, a közve
títőknek roppant tarka hadát állította fel. Az az egyház,
a mely ilyeneket termel és terjeszt, a mely Isten jogaiba
lépve, még a bűnök bocsánatának s ezzel az üdvösség
és kárhozat dolgában való döntésnek a jogát is halandó
és bűnös emberekre ruházza; a mely azzal, hogy az
üdvösségért kezeskedik, még Isten szabad ítélkező jogát
is elkobozza, a mely a másként vélekedőket, a más for-
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mákat tartókat gyűlölni és átkozni tanít; a mely a
visszavonás szításával, a kizárólagosság hangoztatásával
az emberiség testvéri Összeforrásának, békés együttmunkálásának, egymást kölcsönösen támogató és építő hala
dásának, az ember erkölcsi folytonos tökéletesedésének
gátat emel, a mely a jónak cselekvését a jutalom elnye
rése, a rossz kerülését a büntetés elkerülése érdekében
s nem az istenfiüság szükségképen való következmé
nyéül kívánja: ez az egyház elmondhatja magáról, hogy
ő is a Jézusról szól és tanít, de azt semmikép se mond
hatja el, hogy Jézus szellemét szólaltatja meg. Mert ez
nem a Jézus szelleme, a kiben pedig nincs meg a Jézus
szelleme, az nem az övé, mondja Pál apostol.
Nem véletlen az, hogy a római katholikus egyház
magát kereszténynek, az evangéliumi egyházak pedig
magukat keresztyénnek nevezik. A római katholikus egy
ház csakugyan keresztény, mert keresztel és mert a
kereszt köré csoportosítja híveit. De nem keresztyén, a
mi annyit jelent, hogy christianus, vagyis Krisztusé.
A név különbsége egyúttal a szellem és a hovatartozás
különbségét is találóan kifejezi. A kereszt vallása az
Krisztus szelleme nélkül. Krisztus szelleme ott lüktet,
ott jut kifejezésre az evangéliumban, azért csak ott talál
hatod a Krisztus vallását, a hol az ő evangéliumát tisz
tán és igazán hirdetik. A római katholiczizmust nem
elfogultságból ítélem el, hanem maga ítéli el magát azzal,
hogy a Krisztus evangéliumát nem teszi a keresztyén
ember hitének és életének tengelyévé. Persze könnyebb
a kereszt alatt megállani, mint a keresztet felvenni és
hordozni. Krisztus szellemének fenségét nem hogy meg
valósítani, de csak végiggondolni is szédítő feladat. Ezért
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a milyen könnyű római katholikusnak, épp oly nehéz
evangéliumi keresztyénnek lenni. Amott az ember, ha
az egyház megszabása szerint végzi böjtölését, imádko
zásait, templomjárásait, minden vallásos kötelezettségé
nek eleget tesz, mig emitt a tökéletesülés szakadatlan,
öntudatos nehéz munkájában tetszik meg a vallásosság
valódisága és komolysága. A római katholiczizmus a
tömeg vallása, mert tetszetőssé teszik a külső ékességek,
szép formák és a vonzó titokzatosságok tömege, míg az
evangéliumi vallás csak öntudatosan gondolkodó embe
reknek való, mert az életnek emelkedett, nemes életczélokban valósuló eszményeket szab. .A római katholi
czizmus népszerűbb, mert bőségesen kielégíti az ember
ama természetes vágyakozását, hogy mindenért adni és
kapni szeret valamit, s így még az Istennel szemben
való kötelezettségeit is tételesen formulázva látja, mig
az evangéliumi vallás az embertől semmi egyebet nem
kivan, csak az egész szívét, hogy az ember törekedjék
mindenekfelett Isten országára és annak igazságára és
e törekvésben magában elmerülve mindent megnyerve
lásson és tudjon.
Sok egyebet is mondhatnék még, de ezekből is vilá
gosan láthatod, hogy vallás és vallás között nagyon is
nagy a különbség, és hogy a Jézus vallása egyedül
csak az evangéliumhoz van kötve. Nem a felekezeti
elfogultság, hanem a Jézus szellemének ismerete mon
datja hát velem, hogy a római katholikus egyház nem
Jézus vallását hirdeti, nem Jézus szellemét szólaltatja
meg. Ha pedig nem, akkor a részére adott reverzális öntudatos evangéliumi hívőtől valóságos bűn.
Bűn, mert visszaesést jelent a tisztább vallásról az
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alacsonyabbra, bűn, mert Jézus szellemének diadalát
hátráltatja.
A reverzálist különben minden formájában helytele
nítem, mert a jövendő nemzedék v^allásos meggyőződé
sének szabadságát alkudja el, de ha már egyáltalán szó
lehet reverzálisról, akkor csakis úgy van értelme, ha az
alacsonyabb álláspontról magasabbra haladni kényszerit.
Ezért nem értem én, íiam, hogj-an adhattál te reverzálist.
Nem értem még akkor sem, ha a vallás iránt közönyös
vagy. Mert annyit magad is beismersz, hogy az evan
géliumi vallás nem olyan korlátolt, nincs is úgy telve a
Jézus szellemétől idegen pogán\' szokásokkal, türelmet
lenséggel, kizárósággal, elfogultsággal, szeretetlenséggel,
gyűlölködéssel, mint a római katholikus vallás. És te
mégis ezt az emelkedettebb, tisztultabb, az ember érté
két emelni, az emberiség haladását, nemesedését bizto
sítani mindenkép alkalmasabb vallást hozod áldozatul, a
mikor reverzálist adsz ! Az ilyen cselekedet eszejárását én
nem értem, fiam. Ha még te vettél volna reverzálist,
annak lehetne értelme, lehetne természetes magyarázata,
de hog\' te adj, annak se okossága, se jogosultsága nincs.
Az eddigiek alapján, hiszem, magad is belátod, hogy
lakodalmadon nem jelenhetünk meg. Nem szeretetlenségből, nem elfogultságból, hanem azon egyszerű okból,
hogy jelenlétünkkel nem szentesíthetünk eg\' olyan cse
lekedetet, a melyet helyeselni lehetetlen, de sőt a
melyet lelkünk egész meggyőződéséből bűnnek tartunk.
Ha neked, mint fiunknak tartoznánk is az elmenetelünk
kel, viszont megg\'őződésünknek, állásunknak, nevünk
nek, egyházunknak, de legfőkép a Krisztus evangéliumá
nak tartozunk azzal, hogy megszégyenítésüket ne néz-
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zük el csak azért, mert gyermekünk balgatagul úgy
látta magára nézve hasznosnak és kedvezőnek. Ezért,
íiam, el nem mehetünk.
A jó Isten áldását azonban a távolból is kérni fog
juk majd életbevágó fontos lépésedre, s azután is leszünk,
mint voltunk, szerető szüleid
Kovács János.
13.
Megyeszék, 1903 jan. 15.

Kedves Szüleim !
Milj^en másként látom most a vallás kérdését, mint
azelőtt. Most már belátom, hogy a ki a vallást úgy fogja
fel, mint édes atyám, annak a vallás minden boldogság
biztos kútfeje, az én reverzálisom pedig csakugj'an
bűn. Csakhog\f mikor én azt megigértem, legkevésbbé
sem gondoltam ezekre az eszményi dolgokra. Én csak
azt néztem, hog\- a jegyesem kedvét tegj'em. Ma már
nem tenném, de le vagyok kötve a szavammal, vissza
lépnem nem lehet. Nemcsak azért, mert szavamat megmásitanom lehetetlen, hanem mert ma már a reverzális
bármely alakban való tárg\'alása visszavonást és tenger
kellemetlenséget okozna.
Egyik társam, Barna Dezső okosabb volt, mint én.
A megyei főorvos leányát vette el, de előre kijelentette,
hogy a leánynak reformátusnak kell lennie. Az atyja
maga is helyeselte a leány ilyetén lépését, hogj- ne
legyen a házasság vegyes és mire a plébános bele akart
a dologba avatkozni, már csak annak a tudomásul véte
lére volt kénytelen szorítkozni, hogy a leány áttér az
evangéliumhoz. Lehet, hogy ha idején sarkamra állok,
talán én is elértem volna ezt az eredményt, de most
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már késő, a plébános az egész ügyet alaposan szem
mel tartja.
Kérem azért édes szüleimet, bocsássák meg botláso
mat és Ígérjék meg, hogy eljönnek majd a lakodalmamba.
Nagyon kellemetlen volna, ha elmaradnának. Az igazi
okát nem mondhatnám meg. mást meg mit mondjak ?
Elég keserűséget okozott már vegyes házasságom miatt
az eddigi sok szomorúság és önvád, ne tetézze be még
a szüleim elmaradásán érzett fajdalom is. Megjelenésü
ket és bocsánatukat nagyon kéri szerető fiuk
Gyula.
14.
Rétfalva, 1903 jan. 25.

Kedves Fiam !
Igazad van, fiam, előbb kellett volna a vallás kérdései
ről beszélgetnünk. De hát mindig csak úgy félvállról
vetted és gúnj'oltad a vallást. Aztán gondolhattam-e
valaha, hogy az én fiam közönyösségből és a szabadelvűség puszta látszatáért valaha az ő drága, boldogító
evangéliumi hitét is elalkudja ! Nem mondom, hogy ebben
a bűnben a vád némi részben engem is nem terhel, de
az is csak a fiamba vetett bizodalmam számUijára irható.
Vigasztalásomra szolgál azonban, hogy már magad
is érezni kezded eljárásod helytelenségét. Mentegetni is
próbálod, de persze a mai kor divatja szerint. Beisme
red hibádat, de a helyett, hogy jóvátennéd, megnyug
szol abban, hogy megtörtént. Pedig az volna helyes,
ha botlásodat kireparálnád, ha meggondolatlanul tett
Ígéretedet nem engednéd helyrehozhatlan cselekedetté
nőni. Mert nem hiszem, hogy okos embernek monda-
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nád azt, a ki ha háza alapját ferdén rakta le, látva a
hibát, tovább építené a falat, csak azért, hogy a követ
kezetlenség bűnébe ne essék. Az adott szó változhatlanságára hivatkozol. Igaz, az adott szó nagy kötelezés,
a becsületnek is egyik oszlopa. De épp azért kell jól
meggondolni, mielőtt kimondjuk. Meg kell tanácskoznunk
esetleg' másokkal is. Mert az ember gyarló, sohasem
elég bölcs önmagában. S különösen számot kell vetni a
vegyes házasság ezernyi kellemetlenségével, de még
inkább a reverzális borzasztó következményeivel. Vakon
beugrani egy-két szép szóra, nem férfias eljárás. S ha
mégis ugrott valaki, de később felismerte ugrásának káros és
rút voltát, nem sokkal helyesebb-e a bajt felében törni
ketté, mint csupa következetességből, a melyben több
a formalitásokon épült hiúság, mint a bölcs férfiasság,
újabb bajokkal tetézni.' Az emberi gondolkodás gyarló
ságát mi sem mutatja jobban, mint hogy cselekedeteit
nem az igazság teljes ismeretétől, hanem külső formák
tól és előítéletektől teszi függővé. Ha csatatervének
káros voltát időközben felismeri, még a legkövetkezete
sebb hadvezér is megváltoztatja azt. És e változtatás
ban senki sem lát jellemtelenséget, hanem inkább bölcseséget. A legtöbb ember azzal igyekszik értelmének,
ítélőképességeinek gyarlóságát, vagy cselekedeteinek hely
telenségét leplezni, hogy a következetesség látszatának
köpenyegével takarja le ballépését. Meg akarja menteni
a formát, ha már a lényegből mindent elvesztett. Így
találnak aztán manapság formát még a legnagyobb bűn
és gazság mentegetésére is. A te helyedben én sokkal
férfiasabbnak találnám, ha jegyesednek nyíltan kijelen
tenéd : tévedtem, helytelen ígéretet tettem, a melynek
4
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megtartása engem egy egész életre boldogtalanná tesz.
Engedd meg, hogy ez ígéret alól feloldottnak érezzem
magamat, mert bűnre senki sem kötelezheti le magát.
Ha belátja igazadat, még jobban fog becsülni, ha nem
látja be s esetleg szétmegy a viszonyotok, becsülését
akkor sem tagadhatja meg tőled.
Szívleld meg e szavaimat, fiam, s tégy azok szerint,
boldogságodra válik. Már pedig mindig és mindennel
boldogságodat akarja előmozdítani szerető atyád
Kovács

János.

l.ö.
Megyeszék 1903. febr. 5.

Kedves Szüleim !
Édes atyám legutóbbi levelére csak rövidesen vála
szolok. Nem lehet megmásítanom az igéretemet. A lel
kem fáj miatta, de nem segíthetek többé a dolgon. Fel
említettem jegyesemnek édes atyám kifogásait, de hal
lani sem akar semmiféle változtatásról. Szinte megijedtem
a tekintetétől, a melj'lyel végigmért. Nem tehetek sem
mit, le vagyok kötve. Abban lelek csak megnyugvást,
hogy neki hozok ily nagj' áldozatot, a kit szeretek- és a
ki szeret, és hogy elvégre is nekem, az erősebbnek kell
engednem a gyöngébbel szemben. Ebben nyugodjanak
meg édes szüleim is és bocsássanak meg egj'etlen sze
rencsétlen fiuknak, s bocsánatukat mutassák meg azzal,
hogy eljönnek az esküvőnkre.
Ezt kéri szerető fiuk
Gyula.
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Rétfalva, 1902 febr. 12.

Kedves Fiam!
Látod, itt a vegyes házasság átka, hogy mindjárt a
legelső lépéseknél olyan áldozatokat kivan, olyan viszszás helyzetbe sodorja az embert, olyan meghasonlást
idéz elő az emberben és a családok között egyaránt,
a melyek magukban is elegendő okok a tőle való
óvakodásra. E visszásságok a vegyes házasság édessé
gét megkeserítik, biztosságát veszélyeztetik, békességét
szakadatlanul fenyegetik. Két ember együttélése csak
úgy boldogító, ha egymástól nem kívánnak lélekbevágó
áldozatokat. Két ember egyesülésén csak akkor lehet
áldás, ha hozzájuk alkudozás nem fér, ha közéjük ékül
semmiféle eltérés, különbség, idegenség nem szorul. Ha
minden okos ember tudja és belátja, hogy a nagyon
különböző társadalmi állású emberek házassága nem
lehet zavartalan és harmonikus, akkor be kell látnia azt
is, hogy a hivő lélek belső világának a különbözősége
még kevésbbé engedi meg a tartós benső egyesülést és
összeforrást. A víz és az olaj megfér ugyan egj- edén\-ben, de mindig csak eg\^más mellett állanak, egybe soha
nem olvadhatnak, mert nem egyezhetnek. Ilyen a vegyes
házasság is. Meglehet, hogy a különböző vallású házas
felek együtt maradnak, sőt talán békességesen is meg
vannak egymással, de egy lélekké soha nem válhatnak.
A legkisebb rázkódás és keverés felháborítja őket mint
az olajat és a vizet, melyek csak csendes állapotukban
lehetnek meg egymás mellett buborékok nélkül.
Azt is mondod, hogy a jegyesednek a kedvét kellett
tenned. Hát ő mit tett a te kedvedért ? Eddig csak köve-
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telt. A barátság és a házasság, mint minden emberi
viszony, csak a kölcsönös előzékenység, készség, az
apró szívességek alapján lehet tartós és boldogító. .Ahol
az egyik fél mindent ad, a másik mindent követel, ott
a kijózanodás hamar bekövetkezik, s az nemcsak a bol
dogságnak, hanem a viszonynak is halála. Csak Istennél
érthetjük meg a jóságnak és a szeretetnek azt az óriási
mértékét és tisztaságát, hogy mindig csak ad, mindig
csak áldoz, de sohasem nézi, ki mit ad érte, mert bol
dogsága alapját a boldogítás képezi egyedül. Az ember
ebben az egyoldalú önzetlen áldozásban hamar kimerül,
s akkor érzi, hogy zsarnokához csak a kényszerűség,
és nem a szeretet lánczai fűzik. A szeretet nem számit
ugyan soha jutalomra, nem nézi a kölcsönösséget, de
bizonyos dolog, hogy erejét csak a viszontszeretet tapasz
talása edzi s gyarapítja. A miből folj'ton csak elvesznek
és a mit soha semmivel nem gyarapítanák, az, ha még
oly rengeteg is különben, végtére csak elfogy.
Azt is mondod, hogy az erősebbnek, a felvilágosul
tabbnak kell engednie. De az igazság rovására soha.
Hiszen, fiam, ha Galilei az elfogult rövidlátással szem
ben szintén így gondolkodott volna, akkor a rettentő kínok
között sohasem mondja ki: „És mégis mozog a föld!"
mert a kínokig el sem jutott volna. Ha a reformátorok,
mint erősebbek és felvilágosultabbak, nem igyekeztek
volna halálmegvetéssel is diadalra juttatni a Krisztus
evangéliumának igazságát, ma te sem állanál a reverzális
előtt, hanem még mindig rajta volna a gondolatod sza
badságán és a lelkiismereted függetlenségén a rettenetes
bilincs. S ha Jézus megadta volna magát az együgyűségnek, emberi pöffeszkedésnek és a külsőségek szolga-
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latának, sohasem jutott volna a keresztre, de nem is
vált volna a neve üdvösség sarokkövévé. Az igazság, a
felvilágosultság, a tisztultabb nézetek ismerőinek alkal
mazkodása, vagy éppen lemondása, sohasem az erőnek,
hanem mindig a gyávaságnak és az árulásnak jele.
A helytelenségeket ostorozni, a félszegségeket irtani, a gyar
lóságokat gyomlálni mindazoknak szent kötelessége, a
kik azokat felismerték, a kik azok nyűgét Isten kedvező
kegyelméből már nem nyögik. Minden protestáns ember,
a ki a római katholiczizmust akár reverzálissal, akár
áttéréssel, akár csak dicsérettel is erősíti és támogatja,
az igazságnak, a haladásnak, a felvilágosultságnak, az
emberiség tökéletesedésének és a jézusi eszmék terjedé
sének útját nehezíti.
Semmikép sem tudok tehát mentséget találni botlá
sodra. Ha mégis mindezek daczára is megmaradsz mel
lette, ne csodáld, ha mi is megmaradunk a mellett, hogy
ilyen ballépést, sőt bűnt mi a jelenlétünkkel nem szen
tesithetünk. Az esküvődre tehát minden szülői szerete
tünk daczára sem megyünk el. Az Úr legyen veled és
enyhítse lelkiismereted fájdalmait, ezt kívánja szerető atyád
Kovács

János.

Megyeszék, 1903 febr. 22.

Kedves Szüleim!
Sokat gondolkoztam édes atyám legutóbbi levelein.
Ha a dolog kezdetén volnék, ma kétségtelenül másként
járnék el. De hát a végén vagyok, a mikor már csak
pár hét választ el az esküvőmtől. Most már nem
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tehetek semmit, megadással várom sorsomat. Bízom
benne, hogy házasságunk boldog lesz, mert szeretjük
egymást.
Édes atyámékat csak arra kérem, bocsássanak meg,,
hogy ha megszomorítottam. Nem az volt a czélom, sőt
annak eshetőségére nem is gondoltam. Érzem, tudom,
hogy életem legfontosabb lépése előtt állok. Ha el nem
jöhetnek is esküvőmre, kérem, ne vonják meg tőlen>
áldásukat. Mert szülői áldás nélkül minden mi jó szán
dékunk és szép álmunk csak hiúság.
Tegnap találkoztam régi iskolatársammal, GáborralSzemrehányást tett reverzálisomért. Elismertem szemre
hányásának jogosságát, mert belátom, hogy csakugyan
helytelenül cselekedtem. Igazat kell neki adnom, hogy
szüleimnek, egyházamnak, s a Krisztus tiszta evangé
liumának csakugyan tartoztam volna annyival, hogy utó
daimat ne kötelezzem el annak az egyháznak, a mely
a szeretet köpenye alatt gyűlöletet, kicsinyes kizáróságot
és sok mindenféle babonát is terjeszt. De most már nincsen
erőm visszalépni, mert menyasszonyomat el nem hagy
hatom. Nemcsak, mert igazán szeretem, hanem mert
ezzel a viszonynyal együtt egész jövőm szép álmai isszertefoszlanának. Most már viselnem kell cselekedetem
nek összes következmén3'eit.
Hogy e következmények elviselhetlenül terhesek
ne legyenek, azért adják kedves szüleim áldásukat sze
rető
fiukra
^
Lryulara.
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18.
Rétfalva, 1903 márcz. 2.

Kedves Fiam !
Megkötendő frigyedre készséggel adjuk áldásunkat.
Hogyan is vonhatnók meg tőled ! Jézus, a mi Urunk
csak áldani tudott, követőihez is csak az áldás illik.
Hogy szívünk a te boldogságodat igazán óhajtja, abban
semmi kétség. Hogy még tévedésednek is áldássá
válását kivánjuk, abban is bizonyos lehetsz. Most
is igaz szülői szeretettel fohászkodunk boldogságodért.
Emberileg ugyan nem tartom lehetségesnek, hogy olyan
házas viszony, a melyben az egyik fél meghasonlott
lélekkel áll a másik mellett, igaz és zavartalan boldog
ság kútfeje lehessen, de hát a jó Istennél minden lehet
séges. -Az ő végtelen bölcsessége sokszor igazán csudá
latos utakon vezeti az embert. Szomorúságon át örömre,
keserűségen át vigasságra, zaklatáson át nyugalomra,
vergődésen át békességre juttatja. .\ jó Isten karolja fel
hát ezt a te ügyedet is az ő mindent megbocsátó sze
retetével s változtassa át a rosszat is jóra a te boldog
ságodra és a mi igaz örömünkre.
Áldjon meg az Isten e fontos lépésed megtételekor
s veled és érted áldja meg a te leendő hitvesedet is,
hogy kötendő frigyetek a zavartalan béke és boldogság
otthona lehessen. Mi pedig maradunk továbbra is sze
rető szüleid.
Menyasszonyodat is köszönti szerető atyád
Kovács

János.
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19.
Megyeszék, l'J03 április 20.

Kedves Szüleim!
A nászutazásról szerencsésen megérkeztünk. Minden
állomásról küldtünk egy-eg\' képes lapot, nyomon követ
hették hát, hol és merre jártunk. Most már vége az
arany szabadságnak, kezdődnek a mindennapi kenyér
teendői.
Mielőtt azonban azokhoz látnék, mint jó fiú, elsőbb
is szüleimre gondolok, hozzájuk fordulok. Úgyis tudom,
hogy édes jó anyám mindennap azzal a kérdéssel kél,
azzal is hajtja fejét nyugalomra: „Boldog-e a fiam?"
Igen, boldog vagyok. A legboldogabb férj, a legszebb
asszony oldalán. A legelégedettebb ember a legkedve
zőbb helyzetben. Nincsen semmi kivánni valóm. F'eleségem szeret, én is szeretem őt. Édes atyám aggodal
mai, hála Istennek, eddig nem kisértenek. Igaz ugv'an,
hogy kissé idegenül érintenek feleségem vallásos gya
korlatai és szertartásai, mécsesei és olvasói, de szemet
hunyok nekik.
Hogy vannak ? Terike is üdvözletét küldi s mo.st
már velem együtt kéri édes szüleim szeretetét. Hálás fiuk
Gyttla.
20.
Rétfalya, 1903 április 25.

Kedves Fiam!
Nagyon örülünk, hogy egészségben kerültetek vissza
s most már a rendes napi munkának fekhettél. Annak
is különösen örülünk, hogy olyan boldogoknak érzitek
magatokat. Adja Isten, hogy megelégedéstek és boldog
ságtok soha ne változzék és ne szűnjék meg.
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Mi is csak megvagyunk öregesen. Bizony édes anyád
sokat emleget benneteket és sokat felsóhajt, bár mindig
ilyen boldogok maradnátok! S hogy azok maradhassa
tok, egy dologra szeretettel figyelmeztetlek fiam. Ne
figyelgesd folyton a feleséged vallásos gyakorlatait. Ha
már vegyes házasságot kötöttél, ha már reverzálist is
adtál, igyekezzél megbékélni a nem tetsző dolgokkal is.
Jobban teszed, ha most már kerülöd a vallásos kérdé
seket, nehogy eleinte csak beszélgetés, azután vitatko
zás, végre visszavonás anyagául szolgáljanak köztetek.
Viseljétek el egymást békességgel s most már én mon
dom, hogy nj'ugodj bele a változhatatlanba.
A jó Isten áldjon, meg hitveseddel együtt, ezt kívánja
szerető atyád
.
jr^^^^^ j ^ ^ ^ ^ ^
21.
Megyeszék, 1903 nov. 20.

Kedves Szüleim!
Rég nem írtam vallásos dolgokról. Pedig lett volna
mit írnom. De nem akartam ezt a kérdést újból szőnj'egre hozni. Meg akartam fogadni édes at3'ám bölcs
tanácsát, hogy hunyjak szemet a békesség kedvéért.
Tettem is, míg tehettem, teszem most is a feleségem
előtt, de édes szüleim előtt, a kik bizonyosan teljesen
megértik szívem keserűségét, miért ne szólhatnék ! ?
Igaza van édes atyámnak, a vegyes házasság ret
tentő akna, irtózatos veszedelmeket rejt magában. Vajha
minden ember elég bölcs volna előre számot vetni a
vele járó veszedelmekkel!
Eleinte nem volt nekünk semmi bajunk. Békével élde
géltünk egymás mellett. Feleségem szorgalmasan eljáró-
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gatott a templomba és én hűségesen elkisérgettem, mint
udvarias férj. Egyszer azonban azt találtam tőle kívánni,
hogy jöjjön már el egyszer velem ő is a mi templo
munkba. Egészen megbotránkozott a kívánságomon.
Hogyan jöhetne ő el a mi istentiszteletünkre, mikor a
kátéjuk azt tanítja, hogy a misén kívül minden isten
tisztelet csak babonás szertartás. Ezen meg természete
sen én botránkoztam meg s fejtegetni kezdtem előtte
János apostol ama szavait, hogy az „Isten Kick cs a
kik öt imádják, szükség, hogy lélekben és imádságban
imádják". Ettőlfogva többé nem kisértem el a templo
mába. Ó azonban tovább is hetenként gyónt és otthon
is naponként a maga módja szerint buzgólkodott. Az
ezzel járó sok mindenféle szokást és külsőséget eleinte
csak mosolyogva, később azonban már bosszankodva néz
tem. Különösen mikor a nyáron váltólázba esett.
Ettőlfogva naponként hol a pap, hol valami szent
asszony kopogtatott be hozzánk. S ha azok ott voltak,
akkor nekem fel is út, alá is út, én voltam otthon a
legutolsó senki. Mondanom sem kell, hogy ez a dolog
lassankint elviselhetetlen kezdett lenni. Szóvá teszem,
gondoltam, ezt a helytelenséget. Elvégre is a legokosabb,
ha a félreértéseket mindjárt csirájukban elfojtjuk. De mi
lett a vége ? A feleségem csodálkozva hallgatott végig,
s mikor bevégeztem panaszomat és kértem, hagyjon fel
e semmitérő dolgokkal, s magamhoz akartam őt gyön
géden ölelni, egyszerűen eltolt magától, keresztet vetett
és valami imádságot kezdett el mormolni, s csak annak
bevégzése után szólt hozzám. Kereken kijelentette, hogy
neki legfőbb kötelessége üdvössége érdekében a maga
egyháza törvényei szerint élni. Persze én ezt nem értem.
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mert vallástalan és eretnek vag\'ok. De ő naponként
imádkozik Máriához, hogy engem is térítsen az egyedül
üdvözitő eg3'házba
E percztöl csakugyan megtértem. Megtértem abból
a balga nézetemből, hogy vallás és vallás között nin
csen különbség, s hogy az emberre semmiféle befolyás
sal nincs az, milyen a vallásos világnézete. Megtértem
a hitetlenségembül is. Belátom, hogy a vallástalanság
fitogtatásával csak a babonát és a félszeg balhitet erő
sítgetjük. Elismerem és vallom, hogy a ki a jézusi egy
szerű vallás boldogító igazait ismeri, a ki az evangélium
tökéletességre vezérlő tanításait magáénak mondhatja,
bűnt követ el, ha azok birtokában a türelem hamis jel
szavával ajakán hallgatagon tűri a helytelen vallásos
eszmék, nézetek és szokások uralmát és terjeszkedését.
A sötétség mindig hatalmasabb, mint a világosság, mert
annak nincsen fényoldala, de emezzel mindig együtt jár
az árnyék is. .Azért a sötétséget csak úgy oszlathatjuk,
ha ezern\'i apró mécset gyújtunk benne, melyek eg^mttvéve, ha nem is pótolják a napot, de felkelésének vara
sát megkönnyítik. Addig is, míg az evangélium világos
sága áthatja a világot, mindenikünknek meg kell gyúj
tania a maga hitének fáklyáját, és hirdetni a világosság
szükségét és eljövetelének bizonyosságát.
Csak e kínos jelenet után ébredtem fel teljesen. Csak
most kezdtem belátni, hogy a római katholikus egyház
tanításai és szokásai csakugyan nem a Jézus szellemé
ből sarjadtak és táplálkoznak. Most láttam be csak,
hogy a pápás egyház nem a mindeneket összeforrasztó
jézusi szeretetnek, hanem az elvakult kizárólagosságnak
a szellemét plántálja be az emberiségbe. Kinyílt a sze-
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mem annak látására is, a mi körülöttem történik, s a
mit eddig figyelemre se méltattam. Csak most tűnt fel,
hogy a mécses folyton ott ég valami védőszent képe
alatt. A feleségem kezén folyton ott az olvasó. A bőjtölés, értvén ezen nem a koplalást, hanem csak némely
húsételtől való tartózkodást, a meh^ mellett azért napon
ként, akár rogyásig jólakhatunk, valamely furfangos for
mában állandóan napirenden van. A régi jó cselédünket
csak azért, mert becsületes kálvinista volt, elküldték s
most két szenteskedő lábatlankodik nálunk, a kik már
reggel hat órakor a templomba futnak, rendetlenül
hagyva hátra a házat. A konyhában egész kis SzentAntal-kápolnát rendeztek be, a mely előtt a cselédeim
sokszor a feleségem társaságában énekelgetnek. Szóval
valami egészen idegen, pogány színezetű világ vesz körül
a saját otthonomban, a hol úgy érzem magam, mintha
kegyelemből tűrnének meg s szánalommal néznének végig.
Azután, hogy a feleségem felépült, megkezdődtek a
templomozások és a kongregácziók. Alig van itthon, s ha
itthon van is, pár keresztes asszony folyton vele van.
Úgy látszik, azokkal erősebben esküdött össze, mint
velem.
A napokban ismét beszéltem vele. Igyekeztem rávenni,
hogy hagyjon fel ezekkel a dolgokkal. Magyarázgattam
neki a Jézus egyszerű tiszta vallását. Felolvastam neki
az Úr hegyi beszédét, hogy lássa, mi a valódi keresz
tyénség. Egy ideig szótlanul hallgatott, azután keresztet
vetett, vette az olvasóját és a Mária-kép előtt hosszan
imádkozni kezdett.
Ott hagytam, s azóta nem beszéltem vele. Rettenetes
állapot ez. Sohasem hittem, hogy bekövetkezhetik. Most
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már magam is jogosultnak mondom a vegyes házasság
tól való tartózkodást. Mert ha a tévelygés nem nyilat
kozik is mindig ilyen nagy mértékben, de bizonyos,
hogy sohasem marad el, a hol a papoknak csak leg
kisebb befolyásuk is van.
Mi lesz ennek a vége, nem tudom, de még mindig
remélem, hogy a feleségem lassanként meghallgat, megért
és hozzám édesedik. E reménynyel tűr és vár a ked
vező fordulatra szerető fiuk
Gvnla

22.
Rétfalva, 1903 nov. 30.

Kedves Fiam!
Szomorúan olvastuk leveledet és őszinte részvéttel
nézzük sorsodat. Most már értem, miért nem irtál oly
soká vallási dolgokról. Magadban forrtál, emésztődtél.
Nem örülök neki, hogy a tapasztalat ismét nekem
adott igazat. Jobb szerettem volna azonban, ha a vegyes
házasság kellemetlenségeit ilyen nagy mértékben nem
kellett volna megismerned s elszenvedned.
A bűnhődés keserű, de legalább ne nehezítsd a hely
zetedet még azzal is, hogy türelmetlenkedve viseled sor
sodat. Egyáltalán sohase engedj teret az indulatnak.
Sőt igyekezzél a feleséged túlbuzgóságának józan, lassú
higgadt lehűtésére. Sok asszonynak természetében van
a szertelenség. Feleségedet meg ta^n a betegsége is
izgatja. Ha rendbejön, talán egészen megváltozik még.
Hiszen magad irtad a jegyesség idején, hogy művelt
lélek, felvilágosult szív. Van hát remény a megváltozásra,
csak el ne rontsd a türelmetlenségeddel.

EraSSBSB^SaiS!
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Az azonban bizonyos, hogy a hová az olvasós nénék
és a Máriás kegyeskedök beteszik a lábukat, ott csak
visszavonás, békétlenség, babona és türelmetlenség terem
het. Ezek előtt csukj ajtót óvatosan, ügyesen, akkor
még visszan^'erheted a feleségedet.
Igaz boldogságodat akartam mindig, most is azt
igyekszem előmozdítani a tanácsaimmal. A saját lelked
java és békessége érdekében pedig arra kérlek, fiam,
hogy valahányszor megszáll a bánat és a keserűség,
vedd elő az Úr Jézus Krisztus boldogító evangéliumát,
hadd töltse meg a szívedet szeretettel, türelemmel, békes
séggel, igazsággal. S ha majd teljesen megtölti, könnyű
lesz azt másokkal is közölni, s talán meg is kedveltetni.
Mert a kinek a szive keserűségekkel és elégületlenséggel
van telve, az másokban is csak keserűséget és elégü
letlenséget kelthet, de a kinek lelkét az igazság, szeretet,
békesség tölti el, az igazságot, szeretetet, békességet hint
maga körül.
Erre adja neked a jó Isten az ő megsegítő lelkét,
ezt kívánja szerető atyád
^^^^^.^ j^„^^_

23.
Megyeszék, 1904 febr. 20.

Kedves Szüleim I
Örömmel, rajongással kellene ma írnom a mi nagy
és szent családi örömünkről és én a helyett összetört
lélekkel és keserűséggel ragadom meg a tollat. Azt gon
doltam, hogy mindent elszenvedtem már a vegyes házas
ság n^'omorúságaiból, de csak most látom, hogy a reverzális miatt még külön is meg kell bűnhődnöm.
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Más embernek csordultig tölti meg szivét az öröm,
boldogság, büszkeség, ha gyermekkel ajándékozza meg
az Isten, engem a reverzális még ettől a jogos, termé
szetes örömtől is megfosztott. Nem azt a szorongató
bánatot értem most, a mely annak a gondolatára fogta
el a lelkemet, hogy az én kis fiacskám majd ugyanazon
szellemnek, ugyanazon lelketlen formaságoknak a nyű
gébe kerül, a miktől már oly sokat szenvedtem, nem
is arra az önvádra czélzok, a mit a felébredt lelki
ismeret mardosása szinte elviselhetlenné tesz, hanem
olyasvalami történt, a mit sohasem hittem volna, s a
mi még most is, hogy e levelet írom, könnyeket facsar
a szememből.
Mikor a kis édes vendég megérkezésének a hírét
vettem, a legnagyobb örömmel rohantam a szobába s
felragadtam azt a tehetetlen kis porontyot. Egyszerre
csak odaugrik azonban az anyósom s kikapja kezemből
3. fiamat, hegy a míg meg nem hintik szentelt vízzel,
hozzá ne nyúljak, mert eretnek vagyok.
Egyet fordult velem a világ, agyamat elöntötte a
vér, s már csaknem kimondtam, a mi a nyelvemre
tolult, mikor a feleségem rémült tekintete lezárta ajka
mat. Kitántorogtam a szobámba, és — sírtam keserve
sen. Nem átallom bevallani, sírtam ; sírtam szégyenem
ben, sírtam keserűségemben, sírtam fájdalmamban. A mi
másnak a legboldogabb órája, azt nekem a vegyes
házasság, meg a reverzális örökre megrontotta.
Elmentem, .^^zt se tudtam, hova, azt se néztem, merre.'
Sokáig bolj'ongtam, kerülve az embereket. Mikor végre
hazaérkeztem s kifáradt testtel és üres lélekkel leültem
-a szobámban, odahozták a fiamat. Rajta volt a szentelt
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VÍZ, nyakában lógott egy szent kép. Én nem tudtam
többé örülni a saját gyermekemnek. Inkább szánalom
mal néztem rá. Ereztem, hogy az a szent kép, meg az
a szentelt víz, a mely miatt kiragadták első ölelésemből,
ott áll közöttem, meg a Ham között. Csak most éreztem
először teljes mivoltában, hogy mire köteleztem én le a
fiamat a reverzálisommal.
Érzem, belátom, hogy megérdemeltem a sorsomat
és annak minden keserűségét. Nem is mentegetem többé
magamat, nem is panaszkodom. De most érzem igazán
azt is, hogy fordulóra jutottam. Elismerem, hogy a val
lások között óriási különbség van. S mostantól fog\'a
az evangélium lesz napi kenyerem, vigasztalásom, bol
dogítóm. De egyúttal annak diadalra juttatása lesz éle
tem legnemesebb czélja is. Mert most már látom és
én is vallom, hogy az evangélium világossága az ember
emelkedettségének, kímélő szeretetének, a családok békés
eg3'üttélésének, az emberiség haladásának, nemesedésének egyetlen biztos alapja. Reverzálisommal elkövetett
bűnömet ma már tisztán látom, és elismerem, hogy az
evangélium világosságát feláldozni a Mária-kép pislogó
mécseséért valóságos bűn. S az ilyen bűn megérdemli
az olyan bűnhődést, a milyent most én is szenvedek.
De érzem, hogy e helyzetben egyszerűen megnyu
godnom lehetetlen. Jóvá kell tennem hibámat. Ha az
evangélium birtokában azok az egyszerű apostolok fel
merték venni a diadal reményében a küzdelmet egy
egész világgal, miért ne merjem én ? Ha azok a láng
lelkű reformátorok az Ige hatalmával e föld összes
nagyságaival szembeszállhattak és győzelemre juttat
hatták az Isten igazságát, miért nem én ? Igen, após-
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tola leszek a Krisztus evangéliumának s ezzel reformá
tora a saját családomnak. Nem hallgatok az én igazsá
gommal, hanem hirdetem azt alkalmas és alkalmatlan
időben, hirdetem előbb a süket füleknek, aztán a hozzátörodőknek, azután az érdeklődőknek és végül a gyö
nyörködőknek. Lehetetlen, hogy ez az evangélium, a
mely meg tudta nyerni a pogányt és a zsidót, a félre
vezetett keresztyéneket fel nem tudná világosítani. E
meggyőződéssel fogok most a szent munkához és bizton
hiszem, hog3' a Kovácsok nemzetsége még időtlen
időkig fog küzdeni és boldogulni a Krisztus evangéliuma
birtokában.
Erre tesz most szent fogadást szerető fiuk
Gyula.
24.
Rétfalva, 1904 febr. 25.

Kedves Fiam !
Leveled egyik része nagyon elszomorított, de a másik
része annál nagyobb örömmel töltött el. Nincsen azon
az emberen, intézményen, vagy törekvésen áldás, a
mely csak szomorítani tud. Jaj a botránkozlaiónak f azt
mondja az Úr. A hol első a forma, azután jön a sziv,
a szeretet, a boldogítás, ott nincsen az Úrnak szelleme.
Ez a formákhoz való ragaszkodás, a formáknak ez a
túlzó hajhászata és kiemelése jellemzi a római katholikus egyházat. Az öntudatos emberek azért nem tudnak
lélekkel összeforrani vele, még ha külsőleg, a meg
szokás, érdek, nembánomság miatt tagjai közt marad
nak is. Ezeket azonban felvilágosítani, s a szabadság
5
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evangéliumával felszabadítani, jézusi munka, jézusi köte
lesség.
Fiam, ne törődj a kellemetlenséggel, ne gondolj a
sértéssel, a mi rajtad esett. S legkevésbbé nézz miatta
görbe szemmel vagy rideg szívvel a kis fiadra, a ki
még csak vak eszköz a mások kezében. De miért ne
lehetne eszközzé a te kezedben is arra, hogy rajta,
benne és vele a Krisztus evangéliumának hódító erejét
és igazságát megmutassad ? A gyermekeké az Isten
országa. Tartsd meg neki és el ne engedd tőle venni
azt az Isten országát! Keverzálisodat jóváteheted, sőt
még hódíthatsz is a Krisztus igazainak, ha tétlenül meg
nem nyugszol egy hibád puszta beismerésében, hanem
azt legjobb tehetséged és meggyőződésed szerint helyre
hozni törekszel. Én atyai szívem egész melegével üdvö
zöllek azon az úton, a melyre a lelked mélyéig ható
fájdalom és keserűség űzött. Hálát adok Istenemnek a te
megtérésedért, hogy most már nem csak a vallásosság
boldogító érzéséig, hanem ama nemes elhatározásig is
eljutottál, hogy a Krisztus evangéliumáért küzdeni, azt
diadalra juttatni annak híveket szerezni, életed egyik
legfőbb feladatának tekinted. Ez lesz és legyen életed
legnemesebb czélja és legnemesebb jutalma! Ne csüggedj,
ha a munkának nem látod hamarosan sikerét. A meg
térés, magadról tudhatod, mindig nagyon nehéz és lassú.
A régi, megszokott képzetekkel szakítani nem megy
könnyedén. De millió példa van rá, hogy mégis megy.
Csak kitartás fiam, csak csüggedni nem szabad. A ki
hamarosan akar gyümölcsöt enni, éretlenbe harap s
fanyar keserűség rontja le a kedvét. Meg kell várni
mindent, míg megérik. Csak érleld azért, fiam, az evan-
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gélium számára otthon családi körödben a gyümölcsöt.
.Mennél tovább munkálsz érte, annál édesebb lesz a
siker érzése- A jó Isten segítsége, támogatása pedig
veled lesz, el nem hagy, diadalra juttat, mert az ő
ügyét el nem ejtheti. Csak ne szegyeid a Krisztus evan
géliumát, mert Istennek üdvözítő ereje az minden hivő
számára.
Az Úr legyen veled és szent feltételeddel. Ámen!
Szerető at3'ád
Kovács János.
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Ara 8 fill.
13. T u d o m á n y és hit. Rajz. írta i^'.
Porkoláb Gyula. Ara 8 fill.
14. Képek a z életből. Elbeszéli
Királs Mátyás és Kovács Andor.
Ara s' fill.
16. E m l é k e z z e t e k ! Búcsúszó aIconfirniandusojvhoz.
Gerok után :
Ladányi. Ara 2 fill.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta
Torkos László. Ara 10 fill.

19. A testvérek. Elbeszélés. írta
Moravcsik Gyuláne. Ara 8 fillér.
20. Széchy Györgyné, H o m o n n a y
Drugeth Mária. írta Frenyd La
jos. Ára 10 fillér.
21. Rajzok és e l b e s z é l é s e k . Külön
féle szerzőktől. Ara 10 fillér.
22. Az apa bűne és A testvérek.
Két elbeszélés. írta Király
Má
tyás és Kovács Andor. .4ra 10 f.
23. ,,A mi Istenünk b e s z é d e m e g 
m a r a d m i n d ö r ö k k é . " Történeti
rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 f.
24. Irgalom. Irta Moravcsik
Gy.-ní.
Ara 10 fillér.
25. A két S z é c h y . Életrajz. írta
Frenyó Lajos és A S z e n t l é l e k
útja. Elbeszélés. Irta Petry Gyu
láne. Ára 10 fillér.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Élet
rajz, írta Frenyó L. és A király
é s a szegény anyóka. Történeti
rajz. Francziából Györy E. Ára
10 fill.

£7. Nagy Márton esete. Elbeszélés,
írta Béri Gytiláné és Az ezermester. Elbeszélés. írta Györy
Elemér. .Ára 10 fillér.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez, írta Sass J. Ára 10
fillér.
29. Három elbeszélés. írta//űrziaVi
Lajos. Ára 10 fillér.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés. Irta
Pelry Gyuldné.^ Ifjú hitvallók.
Történeti rajz. Irta Frenyó La
jos. Ára 10 fillér.
31. Bízzunk Istenben. Elbeszélés.
Irta Oiyntha. Ára 10 fillér.
32. A szép Forgách Zsuzsanna.Tör
téneti clljeszélés. Irta Jlorválh
Lajos. Ára 10 fillér.

33. Karácsony-est. Elbeszélés. Irta
Geduly Lajos cs A ki minde
nekre vigyáz. Elbeszélés. Irta
Pelri Gynldné. Ára 10 fillér.
34. Apró történetek. Közli I'aulik
János. .Ára 10 fillér.
35. A vallásos édes anya. Irta Horválh l.ajostié — lii'mi^érfi Ilona.
— A galgóczi húsvét. írta florvátli Lajos. Ara 10 fillér.
3ü. Kis káté a váltanokról. írta:
/'(-. Leclüer K. Fordította: Kapi
Bcla. Ár.-i 4 fillér.
37. Karácsonyi ajándék, elbeszélés.
Ma: Geduly Lajos. — Karácsonyi
vendég. Hedcnstjcrna után for
dította I'ariag.
38. Az ördög bibliája. Elbeszélés.
Irta: Paulik János.

Tankönyvek:
1. Bcreczky Sándor: Bibliai törté
netek. Prot. népiskolák .számára,
képekkel. Ára kötve 70 fillér.
2. Geduly L.: Evangéliumi Káté.
Ára kötve 50 fillér.
3. Famler G. A.: Kleiner Katechismus. Ára 16 fillér.

4. Bachál^ Dániel: Maly Katechismus. Ára 20 fillér.
5. Zatlíurcczky. Tót ABC. Ára kötve
40 fillér.
6. Suttner: Kirchengeschichte. Ára
60 fillér.
7. Hctvényi-Jausz-Adorján:
Biblia.
Olvasókönyv. Ára 2 kor. 40 fiU.

Sajtó alatt van s legközelebb könyvpiacra kerül

A

magyatofs^ágí protestáns egyház
története

FARKAS JÓZSEF, DÉZSI LAJOS dr., KOVÁCS SÁNDOR
és POKOLY JÓZSEF közremtiködésével szerkeszti
ZSILINSZKY

MIHÁLY.

Sok szövegképpel, önálló melléklettel és hasonmással.
Terjedelme mintegy 40 iv.
A kiadó ATHENAEüM r.-t. gondoskodik az ízléses szép kiállításról.
Hornyánszky Viktor, Budapest.

