
IRODALMI SZEMLE. 

a) Hazai irodalom. 

Mitrovics Gyula: Összegyűjtött papi dolgozatai. I. 
A mit az életből és a bibliából tanultam Egyházi, szertartási 
és más lelkészi beszédek. Közrebocsátja fia, i f j . Mitrovics 
Gyula. Debreczen, 1906. Hegedűs és Sándor kiadása. X + 292 
lap, ára kötve 7 korona. 

Mitrovics Gyula, előbb nagyhírű theologiai tanár Sáros-
patakon, később gyakorló lelkész Debreczenben, mindkét állá-
sában kiváló alakja volt református egyházunknak. Januárban 
mult három éve, hogy meghalt. Meghalt „az élet keserű csaló-
dásai felett érzett fájdalommal", hiszen a földi világ „úgyse 
sokkal tudott már neki többet adni, mint keserű csalódásokat 
tervezgetéseihez, bilincseket nagy lelkének röptiléséhez és 
mérhetetlen lelki gyötrelmeket ezek elviseléséhez", a mint 
fiának a kötet elején olvasható magas szárnyalású, szépen 
irott visszaemlékezéseiből olvasható. De meghalt megnyugvás-
sal, a mint arról emez utolsó irott sorai is tanúskodnak: 
„Éltem. Sokat küzdöttem. Tengernyit csalódtam. És most 
elfáradtam. Nyugodtan halok meg . . . A halálnál nincs szebb 
álom! . . . Érdemes érte élni!" 

De hát mi bántotta a Mitrovics lelkét? Mi volt életének 
az a nagy csalódása, a melyről utolsó sorai is tanúskodnak? 
E kérdésre a visszaemlékezések kegyeletes írója, az apja emlé-
kén rajongó szeretettel csüngő ifj. Mitrovics Gyula a következő 
feleletet adja: 

Ha élettörténetének külső folyását vesszük, nagyban 
és egészben szerencsésnek, sőt boldognak mondható. Pályáján 
elérte, a mit egyáltalán ember a papi pályán elérhetett. Mint 
tanár az ő nevére esküvő tanítványok díszes seregével s azok 
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ünneplő ragaszkodásával dicsekedhetett volna, ha tudniillik a 
hiúság (sok ember nagyságának e meggyalázója) gyengeségei 
közé tartozott volna; mint tudós kicsinyes viszonyaink ellenére 
is, az európai nagy protestáns népek theologusaival állott egy 
vonalban; mint írónak szinte korlátlan sikerei voltak; mint 
pap megrázta hallgatói lelkét s aztán fölemelte a gondolatok 
tisztító sphaeráiba és másfél egyházkerület mftveltjei és elő-
kelő színvonalú papi szónokai tekintettek föl reá, mint köve-
tendő mesterükre. Évtizedeken át volt egyházkerületének a 
közvéleménytől úgyszólván ellenmondás nélküli egyhangúsággal 
kiszemelt püspökjelöltje . . . Családi élete is boldog és meg-
elégedett volt. „Otthon és a kathedrában vagyok a legboldo-
gabb", ezt szokta mondogatni. Szokatlanul gyöngéd viszony 
fűzte idősebb fiához, ki a legszeretőbb atya mellett egyúttal 
a legbensőbb barátot is kettős fájdalommal siratja benne. Az 
is páratlanul álló kitüntetés volt rá nézve, hogy őt. ki szer-
kesztő korában úgyszólván testével fedezte a „húsvéti igaz-
ságok" hirdetőjét, a ki az „új orthodoxia* ellen is fulmináns 
czikkelyekben tiltakozott: a dogmatikus theologiai gondolkozás 
legerősebb fészke, Debreczen választotta meg élete utolsó év-
tizedében lelkészeül. És mégis, úgyszólván, egész életén a keserű 
melancholia sötét fonalának kellett áthúzódnia. 

Én, folytatja ifj. Mitrovics, a ki oly sokszor és olyan 
közelről, a szeretet aggódó gondosságával, de egyúttal a lelki 
világ problémái iránt érzett ellenállhatatlan vonzalommal olyan 
közelről analizáltam az ő szellemi életét és a ki a lehető tár-
gyilagosságot is azért mindenkor igyekeztem az ő elemzésé-
nél is megőrizni: ennek forrását abban látom, hogy néki élet-
hivatásának a betöltésénél kellett keserű csalódást szenvednie... 
Neki az volt a meggyőződése, hogy a szabadelvű theologia 
mit sem árt a vallásos eszmék erejének és győzelmének; sőt, 
hogy éppen a hivatalos dogmák hirdetése, vallása és emlege-
tése ellensége az igazi vallásosság elterjedésének. Ezért egy 
lépéssel még tovább ment: lelkében az a gondolat élt, 
hogy a hit életkérdései a reformáczió szelleme újra átnézesse-
nek és megvitattassanak . . . így erősbödött az ő szabadelvű 
theologiai felfogása zavartalan bizonyosságá; a protestáns theo-
logiának és vallásos közgondolkozásnak ilyen irányú fejlesz-
tése így érlelődött lelkében nélkülözhetetlen szükségérzéssé. 
S bár elméjének kritikai éle inkább a polémia felé vonzotta, 
mégis ebben a szabadelvű irányban inkább az alkotó, építő 
munkához fogott. Prédikácziós füzeteket bocsát közre előbb 
(1872.) a mngáét, később (1877.) a Lang Henrikét. 1876 ban 
a vallástalanság okairól elmélkedik („Egyháziatlanság és az 
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tires templomok"). Majd a „Sárospataki Lapok" első évfolya-
mában súrfi egymásutánban közzé teszi Nagy Gusztáv híres 
irányczikkelyeit („Húsvéti igazságok", „Igaz keresztyénség", 
„Igaz protestantizmus") és a saját hasonló szellemű dolgoza-
tait („Vegyes közlemények", „Gyenge confessorok"). Ezek a 
czikkelyek erős szenvedélyeket váltottak ki, nagy vihart kel-
tettek. „Valósággal veszett híre támadt Nagy Gusztávnak, a 
szerkesztőnek (Mitrovicsnak) ós az egész szabadelvű iránynak". 
Bármily óvatosan, megfontolva kezdte, mégis heves vissza-
utasításra talált a Mitrovics liberális theologiája. Az emberek 
theologiai érzékenysége, ez a mindig tele puskaporos hordó, 
máris robbanáshoz készült. Mitrovics „egy rövid év keserves 
tanulsága és szivet facsaró tépelődései" után „felhagyott a 
harczczal. Nem azért, mintha legyőzték volna; nem is azért, mert 
magát féltette, hanem mert a magyar református egyháznak 
az egységét akarta megőrizni". „Lemondott hát a további küz-
delemről". De „ez a belső vihar, mely reményeinek, terveinek 
és a magyar protestantizmus belső erejében vetett hitének 
annyi szép virágát kitépte, összekuszálta, mennyi romot hagyott 
az ő lelkében maga után! Keserű csalódást, maga megtagadó 
lemondást és olyan nagy lelki fájdalmat, a melyet nem tudott 
soha elfeledni". 

Ehhez a csalodáshoz, melynek lélektani rajzolását igye-
keztünk az ifj. Mitrovics szavaival előadni, még két csalódása 
járult Mitrovics Gyulának. Egyik az, hogy a kilenczvenes 
években az országgyűlési egyházpolitikai mozgalmak idején, 
református egyházában ismét hiába tesz kísérletet, nem tudja 
érvényre juttatni szabadelvű egyházpolitikai fölfogását. Másik 
az, hogy liberális theologiai felfogásával debreczeni gyakorló 
lelkészi működését sem koronázta a hozzá fűzött siker. Sor-
sának tragikumát, mert annak lehet nevezni eat a sok csaló-
dást, áz okozta tehát, hogy az élet a nagy feladatokat félre-
tolta előle. A kinek az élet küzdelmei közben annyiszor kel-
lett a kedvelt eszmékről való lemondás nehéz erényét gyako-
rolnia (igy végzi ifj. Mitrovics az édes atyja lelki analízisét), 
nem csuda, ha lelke eredeti rugékonyságát teljesen elvesztette. 
Méltán elmondhatta hát magáról: „Éltem. Sokat küzdöttem. 
Tengernyit csalódtam". 

Mitrovics papi dolgozatainak közrebocsátásánál a fiú egé-
szen az apja intentiói szerint járt el. Azzal a czimmel látta 
el, melyet a nagynevű atya választott, s lehetőleg a tartalom is 
az, a mit a megboldogult maga szánt ebbe a kötetbe. Mago-
kon a közölt papi dolgozatokon a közrebocsátó fiú csak sti-
láris simítást végzett, még pedig a következő inditó okból. 

Protes táns Szemle . XIX. 2 3 
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Édes atyámnak, mondja, a stílusa minden ereje, szépsége és 
gazdagsága mellett is nagyon nehézkes volt. Gondolatainak a 
mélysége és bősége már a dolog természeténél fogva is meg-
nehezítette előadását. Az sem vált előnyére, hogy sok más 
divatos írónkkal ellentétben, kevesebbet irt és többet gondol-
kozott, mintsem az a tartalom és alak kívánatos összhangjá-
nak a javára vált volna. A német theologiai és filozofiai mövek 
pedig itt-ott még magyar nyelvérzékét is megvesztegették. 
Mindezekhez járult még, hogy az utolsó simítást csak a katet-
rában, élőszóval végezhette el. Azért ha csak nem akartam 
máskülönben rendkívül nagyértékfi m öveinek elterjedését meg-
nehezíteni, kénytelen voltam ezt az utolsó simítást magam 
elvégezni. Ezt azonban mindenütt a lehető legnagyobb óva-
tossággal és felelősségem teljes tudatában tettem. Gondolatait, 
azok beosztását és elrendezését, valamint beszédeinek szer-
kezetét sehol sem érintettem. Ha lehetett, saját szavait még 
a javításaimban, is megtartottam. így tehát úgyszólván csak 
a szórenden és a szókapcsolatokon tettem a nélkülözhetetlen 
módosításokat s végül terjedelmes körmondatait bontogattam 
fel. Abban a tudatban cselekedtem így, hogy ha életében 
megjelenhetnek a művei, mindezeket az én kérésemre ő maga 
megtette volna. 

Egyházi irodalmunkban az is egészen szokatlan, de nem 
hiábavaló munka, hogy a közrebocsátó a kötet végén jegy-
zeteket csatol az egyes darabokhoz, a következő megokolás-
sal. Ha egyházi irodalmunknak a történetét ahhoz a színvonal-
hoz akarjuk előkészíteni, a melyen világi irodalmunknak a 
története áll, akkor nézetem szerint az irodalmi közzétételnek 
ez a módszere nélkülözhetetlen. De különben is, még ha fiúi 
túlbuzgóság vagy elfogultság is tőlem, hogy atyám ogy-egy 
alkotását ilyen pepecselő gondozás mellett bocsátom irodalmi 
útjára és ha talán így valamivel többet is adok az elégnél, 
úgy hiszem, hogy azt, ha gyengeség vagy túlzás is tőlem, 
bárki elnézheti. Mert ha csakugyan van némi irodalmi, mara-
dandó értékük e beszédeknek, az irodalomtörténetre nem kö-
zömbösek azok az adatok, a melyeket róluk följegyezni jónak 
láttam. A világi irodalom példája legalább azt mutatja. Ha 
pedig nincs, akkor sem ártottam vele; sőt egyházi, templomi 
kulturánk szempontjából egyiköknek-másikoknak még így is 
lehet némi történelmi érdekessége a jövőben. 

Ebben az első kötetben közzétett beszédek száma 27, a 
melyek közül 17 közönséges egyházi beszéd, 10 pedig alkalmi; 
eredetére nézve 14 eredeti, 13 idegen szerzőtől átdolgozott. 
A külföldi szerzők: Werkmeister, Schwarz, Hausrath, Lang 
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és Spurgeon. A dolgozatok tárgyai, illetőleg czímei a követ-
kezők: Az én lelkipásztori hitvallásom. Ments ki Uram enge-
met. Isten igéje és az emberi sziv. A kánai menyegző. Ilyen 
főpap illik mihozzánk. A mások vallásos meggyőződése iránt 
való türelmetlenség. A hit jó cselekedetek nélkül. A szeretet 
régi és új törvénye. Isten és a világtörvények. A világi élet-
ről. A magyar nemzeti lobogó. A hamis és valódi keresztyén 
okosság. Isten igazságossága. Emberi vágyaink és reményeink 
csalódása. Isten után való vágyakozásunk. Az élet apró gond-
jai és hiábavalóságai felett való panasz. Az Isten csak utol-
jára. Komoly intelem és nagy igéret ünnepe (Húsvét). Mit 
állotok itt, nézvén a mennybe? Légy emberi A birni vágyás 
szertelenségének oka és következményei. A látszat csal. A 
mint a Sátán cselekszik. Lázár és a gazdag. Nem beszédben 
áll az Istenországa. A farizeus és a publikánus. Mi módon 
lehet a keresztyén vallás a béke kötelékévé? 

Ezeket a tárgyakat Mitrovics az ő liberális theologiája 
szellemében dolgozta fel. Úgy tekinthetők e beszédek, mint 
egy erős fejű, nagy tudású raczionalista lélek megnyilatko-
zásai. S ebből a szempontból érdekes és értékes beszédek, 
mert van bennök eszmei tartalom, józan bölcsesség és szer-
vezett gondolkozás. Azt hiszem, hogy a XIX. századbeli 
raczionálista igehirdetésnek hazánkban a Mitrovics dolgozatai 
a legértékesebb termékei. 

A könyv kiállítása csinos, nyomása szép, ára nem túl-
ságos. —8 —s. 

Dr. Bartók György: Theologiai tudomány és lelki-
pásztori képzés. Kolozsvár (Gombos Ferencz) 1907. 105 lap. 
Ara 2 korona. 

Ezekkel a czikkekben írott tanulmányokkal a tudós püspök 
jó theologiai tájékoztatót adott a lelkészek, theologusok és mű-
velt laikusok kezébe. 

Az első czikk a theol tudományok keletkezését ismerteti 
rövid, de teljesen megbízható vonásokban. Helyesen emeli ki, 
hogy „a vallás egyetemes szellemi jelenség", a melynek, mint 
olyannak szüksége van egyházra és theologiára. „A vallás, a 
Krisztus vallása — úgymond — hozta létre az egyházat; 
tehát a keresztyén vallás régebbi keletű, ínint az egyház; az 
egyház pedig régebbi keletű, mint a theologia". E theologia 
legrégebbi tudományágai az apologétika és polémika. Később 
az exegétika, historika, systematika és gyakorlati szak fejlő-
dött ki. Új alapokra fektette a reformátió. 

A második czikkben a theol tudományok organismusát 




