
X I I I .  é v f . B u d a p e s t ,  1 9 0 8 .  s z e p t e m b e r  2 0 . 1 4 .  s z á m .  

A lap ára egész 
évre 2  korona. 
Egy szám 20  fill. 
Egylapnyi hirde
tés dija 24  kor.

KIADJA A LUTHER-TÁRSASÁG 

Szerkeszti

KOVÁCS SÁNDOR theol. akad. tanár.
Pozsony, Konvent-utca 11.

Megjelenik a nyári szünet kivételével minden hónap 
l-én és 15-én. -

Á szerkesztőség 
bérmentetlen le
velet nem fogad 
el skéziratotvisz- 

sza nem ad.

Kiadóhivatal: A LUTHER-TÁRSASAg EV. KÖNYVKERESKEDÉSE, Budapest, V ili., Szentkirályi-utca 51/a, mely a hirdetéseket 
felveszi, a megrendeléseket nyilvántartja s a hiányzó számokat megkeresésre pótolja.

TARTALOM : Zsilinszky Mihály bányakerületi felügyelő beszéde a kerületi közgyűlésen. — Az édesanya énekeskönyve. 
Gyurátz Ferencz. — A kertben. Szabolcsba Mihály. — Vegyes. — Hirdetés.

Zsilinszky Mihály bányakerületí felügyelő beszéde a kerület közgyűlésén.
' Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés I
Ha egyes egyházmegyéink ma itt megjelent 

küldötteinek nagy számából következtetnem lehet: 
akkor a legnagyobb örömmel megállapíthatom, hogy 
a lefolyt évben egyházunk életét és szabad fejlő
dését érintő események fokozott érdeklődést ébresz
tettek híveink lelkében. Szívem egész melegével 
üdvözlöm Mohái — jlnöktárHíUü nevébe* is — mind
azokat, akiket az evangéliom iránti szeretet és buz
galom hozott össze azon célból, hogy a felmerült 
kérdésekre és a további teendőkre nézve egymás
nak véleményét meghallgassuk és őszinte meggyő
ződést kifejezhessük.

Ha valaha, most van szükségünk arra, hogy 
egymást megértsük, lelkesítsük és támogassuk egy
házunk javának előmozdítására.

Talán sohasem éreztem annyira, mint most, szük
ségét annak, hogy forró imával forduljunk a világ- 
egyetem Urához: közölje velünk szent lelkét és 
világosítsa meg értelmünket, hogy az új zavaros 
társadalmi problémák között megtaláljuk azt az 
útat, melyen haladva a társadalmi és vallási békét, 
mint a népek erkölcsi egységének, összeforradásá- 
nak és biztos haladásának alapfeltételeit feltalál
hassuk.

Mert valóban megnehezült az idők járása felet
tünk !

Amit egyes jelenségekből régen sejtettünk, de 
a minek sötét képétől eddigelé önkényt elfordul
tunk, mivel nem hihettük, hogy az emberi közmű
velődésnek előrehaladó folyama természetellenesen 
visszafelé fordulhasson : az, fájdalom, bekövetkezett. 
A kulturháború megindult és pedig Rómából.

A régi rossz ellen 
Háborog szünetlen,
Nagy a csel és erő,
Melyekkel nekünk jő.
Nincsen hozzá fogható !

A társadalmi evolúciónak két nagy tényezője : 
a kutató ész és a vallásos hit — a létért és jobb

létért való nagy küzdelemben harcra keltek egy
mással ; holott nézetem szerint, hivatásukhoz képest, 
egymást támogatva közösen kellene boldogítaniok 
az emberiséget. A kutató ész, az egyéniség jogai
nak védelmében, akaratlanul is előmozdítja az 
emberi önzést, az érvényesülési vágyat, a hatalom 
és uralom utáni törekvést, A vallásos hit, mint 
e&fijj, ö?: ^afe le tti hata
lom befolyása es uralma alatt keresi a boldog
ságot.

A vallásos hit azonban nem ellentéte a tudás
nak, valamint az igazi tudomány nem ellentéte a 
vallásosságnak. Ha most mégis harcra kelnek egy
mással, annak mélyen fekvő okának kell lennie. 
A keresztény vallás, melynek elvei az evangéliom- 
ban foglaltatnak, a Megváltónak azon bölcs utasí
tását követi: keressétek az igazságot és az igaz
ság szabadokká fog tenni titeket. A keresztény 
vallás lényegileg a szeretet vallása lévén, kizár 
minden gyűlölködést, emberi hiúságot és hatalmas
kodást.

Hogyan van mégis, hogy ez a békét és szere- 
tetet hirdető vallás harcba keveredik a kutató ész
szel és a tudománynyal?

A válasz erre nem nehéz. Ez csak úgy történ
hetik, hogy a vallás némely képviselői, a helyett, 
hogy a kereszténységi isteni megalapítójának ma
gasztos példáját követve, a szeretet és jótékony
ság elvét gyakorolnák, a római egyház külső tekin
télyének, fényének, hatalmának és régi középkori 
uralmának fentartására törekesznek.

A szemünk előtt folyó társadalmi harcban volta
képpen nem a vallásos hit került ellentétbe a 
kutató észszel és tudománynyal, hanem a római 
egyháznak látható feje, akit a gyarló emberek, 
nem saját akaratából, a józan észszel ellenkezőleg, 
csalhatatlannak és minden emberi ész és hatalom 
bálványává tettek! Aki régi elavult dogmák alap
ján isteni joghatóságot igényel magának és aki — 
úgy látszik —I komolyan hiszi, hogy ő minden
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emberi gyarlóságtól és tévedéstől menten a legfőbb 
emberi hatalom és bölcseség birtokában van!

Természetes, hogy aki ezt elhiteti magával, az 
ellentétbe került a haladó kor szellemével, az új tudo
mányok vívmányaival és mindazokkal a keresztény 
vallásfelekezetekkel is, melyek emberi közszabad
ságok helyett egyedül a Krisztust ismerik el feje
delmüknek és melyek a tudományos kutatás szabad
ságát és az egyéni vallásos meggyőződés szentségét 
többre becsülik, mint a csalhatatlanság hamis nim
buszával felruházott oly emberi gyarlóságot, mely 
ellene szegül minden szellemi haladásnak !

Mi, egyedül az evangéliom igazságaihoz ragasz
kodó protestánsok, olyan emberi nagyságot, mely 
szuverén hatalmat akar gyakorolni a lelkek felett, 
soha el nem ismerhetünk. Sőt határozottan ellene 
szegülünk minden római „Szent inkvizíció dekré
tumainak" Syllabusainak és „Indexeinek", melye
ket a felvilágosodás emberei méltán nevezhettek 
el szellemi guillotine-oknak. Sajnálattal kell kije
lentenem, hogy mindazon klerikális mozgalom, mely 
néhány év óta izgalomban tartja hazánk lakossá
gát és amely már-már a vallási háború kitöréséig 
juttatta közállapotainkat, Rómából kapja táplálékát! 
De erős a hitem és abbeli meggyőződésem, hogy 
evangéliomi egyházunk újabb szorongattatások és 
veszedelmek között is diadalmaskodni fog minden 
ellenséges indulaton, ha szilárdul megáll a jog, 
törvény és igazság alapján és ha senkinek ked
véért nem fog lelépni azon fundamentumról, melyet 
nem a hivalkodó római pápa, hanem a Jézus Krisz
tus jelölt ki számunkra.

A kultúrharc — fájdalom — kikerülhetetlen- 
nek látszik. Védekeznünk kell tehát. Erős meg
győződésű, bátor és kötelességtudó férfiakra lesz 
szükségünk. Fájdalom, a lefolyt évben nagy űr 
támadt sorainkban. Elvesztettük azokat a férfiakat, 
akik — mint vezéreink — igaz protestáns lélek
kel évtizedeken át küzdöttek ezen egyházkerület 
élén a vallási és nemzeti eszmék diadaláért. Pod- 
manicky Frigyes báró az alkotmány visszaszerzé
sének reményteljes lelkes korában, Fabiny Teofil 
pedig a nyolcvanas évek derekán vezették avatott 
kézzel és példás lelkiismeretességgel egyházkerü
letünk ügyeit. Mindketten Pest vármegyében kezd
ték nyilvános pályájukat és mindketten lelkesen 
küzdöttek az 1848-iki szabadságért és a protestáns 
autonómiáért. Bámultunk jellemszilárdságukat, tisz
teltük önfeláldozó tevékenységüket, vallásos meg
győződésüket, igazságszeretetüket és különösen a 
kötelességérzetnek azt a magas fokát, mely ma 
már — fájdalom — ritkaságszámba megy. Méltók 
rá, hogy elvesztésük feletti fájdalmunk őszinte 
kifejezése mellett érdemeiket jegyzőkönyvileg is 
megörökítsük.

Az a testvéries viszony, mely a két evang. 
protestáns egyház között századok óta fennáll, arra 
indít engem, hogy a református egyház két jeles 
püspökének, Kis Áronnak és Bartók Györgynek 
elhunyta felett is őszinte részvétünk érzelmeit tol
mácsoljam.

Nagy idők nagy igazságainak harcosai voltak 
ezek is. Fájdalom, mindnyájan azon leverő tudat
tal szállottak a sírba, hogy az általuk oly annyira

szeretett evangéliom drága kincseit az újabh nem
zedék nem tudja kellőleg se megbecsülni, se meg
védelmezni. 0, hányszor keseregtek Kölcseyvel, 
hogy

Más faj állott a kihunyt helyére
Gyönge fővel, romlott, szívtelen !

Ezt a szigorú ítéletet némileg csak azon óva
tosság enyhítheti, melynélfogva nem akartuk 
magunkra venni, azt a gyanút, mintha csupa fele
kezeti érzékenységből mi indítottuk volna meg a 
hazai kulturháborút.

Ma már az utolsó három évi tapasztalás bizo
nyítja, hogy a vallási és társadalmi béke magasz
tos érdekében türelemmel néztük a fejleményeket, 
egészen azon határig, amelyen túl már egyházi 
érdekeinknek elárulása és hivatalbeli eskünk meg
szegése kezdődik. Összetett kezekkel néztük és 
hallgattuk római katholikus testvéreink szervezke
dését a katholicizmus restaurálása céljából. Hall
gattuk vezéreiknek szónoklatait, melyek szerint 
vissza kell állítani Pázmány Péter korszakát; poli
tikát kell bevinni az egyházba és egyházat a poli
tikába, a nóptömegeket pedig fel kell hívni ily 
irányú tevékenységre, hogy vége legyen a szavaló 
katholicizmusnak, mert most már a tettek katoliciz
musa kezdődik!

És a tettek csakugyan bekövetkeztek! Nap
fényre került a papimozgalomnak titkos rugója 
és valódi mozgatója: tudniillik a vallásfelekezeti 
békének esküdt ellensége, a római pápa, aki az 
ő Syllabusával, a pápai bulláknak és encikiikák- 
nak nagy sokaságával utasításokat ad ki követői
nek ; aki az egész müveit világ előtt azzal kérke
dik, hogy ő a híres tridenti zsinat alapján, V. Sixtus 
pápa nyomdokain haladva, fogja lábra állítani és 
restaurálni a mai katholicizmust I Tehát vissza akarja 
idézni a XVI. századbeli gyűlölködést minden átkai
val együtt! Már ez a jelszó tökéletesen megfejti a 
magyar klerikális mozgalomnak okát és célját.

Tudjuk, hogy a tridenti zsinat határozatai tet
ték lehetetlenné az egész kereszténység reformálá
sát azon kijelentéssel, hogy keresztyén egyház 
kizárólag csak egy lehet, tudniillik a római katho
likus ; és hogy ez csalhatatlan! Minden más val
lásos nézet eretnekség, mely kárhozatra visz — 
és ezért üldözendő.

Azt is tudjuk, hogy ugyanez a zsinat határozta 
meg azt a szerencsétlen és a mai világban meg 
nem tűrhető eskűformát, melyet minden katholikus 
püspöknek kell a pápa kezébe letennie, mielőtt 
szent hivatalát megkezdené. Ezt az esküt teszik 
le a magyar állam kenyerét élvező római püspö
kök is, azt fogadván, hogy az eretnekeket, schis- 
matikusokat és rebelliseket, vagyis a protestánso
kat, lehetőleg üldözni fogják. (Haereticos, chisma- 
ticos et rebelles eidem Domino nostra (papae) vei 
succssoribus praedictis „pro posse persequar et 
impugnabo"!)

Mit jelent ez nálunk, t. kerületi közgyűlés? Rövi
den mondva azt, hogy a magyar gazdag katholikus 
püspökök nem tartoznak tisztelni azokat a törvé
nyekét, melyek a mi protestáns evangéliomi vallá 
sunk szabadságát védik, melyeknek a megtartására 
a magyar koronás király is, kormánya is ünnepé
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lyes esküt tesz 1 Mert a pápának feltétlen engedel
mességgel tartozó püspökök arra esküsznek, hogy 
bennünket lehetőleg üldözni fognak !

Lehet-e ennél nagyobb államjogi képtelenség a 
mai civilizált világon ?

Pedig ebből a képtelenségből ered e hazában 
minden vallásfelekezeti baj, minden animozitás és 
klerikális bűn! Ebből származik a „Ne temere"- 
féle vakmerőség, mely a nemkatholikus pap előtt 
kötött vegyesházasságok ezreit törvényteleneknek 
nyilvánítja. Ebből erednek az ellenünk való szer
vezkedések, titkos és nyílt támadások.

Az a szó „lehetőleg” kifejezi azt is, hogy az 
üldözés módjai lehetnek sokfélék, csak célhoz 
vezessenek ! Újabb formula szerint nem kell egye
nesen a hegynek hajtani, mikor szép görbehajlású 
útakon biztosabb a cél elérése.

Jellemző az is, hogy ez a második V. Sixtus 
(ma X. Pius) azt a pápát választotta magának köve
tendő például, akit az egykorú okmányok eszes
nek, álnoknak és gonosznak is mondanak. Ez volt 
az, aki Giordano Brúnót, korának egyik legjele
sebb bölcsészét a szent inkvizíció útján tűzhalálra 
Ítélte. Ez volt az, a ki Klement jezsuitát, aki a 
protestáns vallásé Navarrai Henrik francia királyt 
meggyilkolta, megdicsérte, mert nézete szerint ezzel 
az isten azt jelentette ki, hogy nem hagyja el 
Franciaországot ?

Ilyen szellemben akarják most, szemünk láttára, 
restaurálni a hazai katholicizmust! Ez a restaurálás 
tényleg folyik a katonailag szervezett kongregá
ciókban, jótékony, egyletekben, irodalmi társulatok
ban, országos népszövetségekben, híveink csábítá
sában, jogtalan adóztatásában és országos törvé
nyeink megszegésében !

Látjuk és tapasztaljuk, hogy rendszeres poli
tika űzetik a hazai protestántizmus fogyasztására 
és megtörésére. És ha látszólagos jóakarattal 
„segély" alakjában kegyelemből csalétkül odadob
nak nekünk egy-egy milliót, az csak azon római 
ravasz számítással történik, hogy amig mi éveken 
át a konc felett veszekszünk, azalatt a katholikus 
autonómia népszerű, de hamis címe alatt, suttyom
ban milliárdokat érő állami vagyont juttathassanak 
az egyedül idvezítő római egyház kezébe!

Látjuk és tapasztaljuk, hogy idegen országok
ban székelő felsőbbségek alatt új szerzetek hozat
nak be országunkba (Lazaristák), hogy ezek Buda
pesten már palotákat építenek maguknak és a 
Franciaországból kiűzött és nálunk meghúzódott 
jezsuiták és egyéb férfi és női rendek, szövetkezve 
magyarhoni rendtársaikkal, elérkezettnek találták 
az időt arra, hogy itt, e Mária országában vagyont 
szerezzenek maguknak!

Látjuk és tapasztaljuk, hogy a gyászos emlékű 
Bach-korszak örökségeként törvénytelenül hazánk
ban maradt jezsuita-rend melynek régi működé
séből szerencsétlen hazánkra Bocskay Istvántól 
kezdve, II. Rákóczi Ferenc száműzetéséig, kibeszél- 
hetetlen átok származott — ismét fészkelődik. 
Tagjai háborítlanul járnak izgatni országszerte a 
protestánsok ellen. Látjuk, hogy ez a rend, mely
nek hazánkban elkövetett bűneit és gaztetteit nem

a protestáns elfogultság, hanem egyik legnagyobb 
tanítványa (kit nem sikerült megrontania), II. Rá
kóczi Ferenc közvetlen tapasztalás után írta le 
leghívebben; ez a rend — hazánkban jól ismert 
hálás tanítványának segítségével — fokozott mun
kásságot fejt ki arra nézve, hogy amit eddig csak 
titokban mert megtenni, azt ezentúl törvényesen 
és nyíltan tehesse meg! Pedig mindnyájan tudjuk, 
hogy XIY. Kelemen pápa 1773-ban „Dominus ac 
Redemptor noster" bullájával szintén azért szün
tette meg ezt a veszedelmes rendet és azért osz
latta fel örök időkre, mert meggyőződött róla, hogy 
„az egyház igazi és tartós békéje alig, vagy éppen 
nem állítható vissza, míg ez a rend fennáll".

Látjuk és tapasztaljuk, hogy évenkint felter
jesztett sérelmeink nem orvosoltatnak, jogos kíván
ságaink nem teljesíttetnek, autonómikus jogaink 
megnyirbáltatnak; és ha olykor-olykor mézes mad
zagként egy-egy biztató szót kapunk, az mindig 
azon hátgondolattal történik, hogy a katholikus egy
háznak régi előjogai és kiváltságai biztosítva legye
nek s ekként a jogegyenlőség soha meg ne való- 
síttassékl Ott a katholikus papi kongrua kérdése, 
melyet a szegény főpapok indokolatlan kímélésé
vel a mostani miniszter, egykori szónoklataival 
ellenkezőleg, most állami pénzen akar megcsinál
tatni; ott a protestáns szegény hívektől katholikus 
papoknak jogtalanul fizetett párbér kérdése, melyet 
ugyanez a miniszter úgy akar megoldani, hogy ne 
azokat kártalanítsa, akik a kárt századok óta jog
talanul szenvedték, hanem azokat, akik a károkat

a világos törvények (1647. és 1790/1.) megve
tésével — vakmerőén okozták! Az ilyen logika 
valóban Loyola Szent Ignácnak is becsületére vál
nék! Ez az észjárás amilyen furfangos, éppen 
olyan bosszantó és sértő felekezeti különbség nél
kül az egész ország lakosságára, amelynek adó
filléreiből akarják az állítólagos „jövedelmi vesz
teséget" megfizettetni!

De nem folytatom tovább- Nem akarom emlí
teni a budapesti állami egyetemen levő római ka
tholikus teológiai fakultás mellé sürgetett protestáns 
teológiai fakultás dolgát; sem a református zsinat 
törvényeinek 'szokatlan és sérelmes megerősítési 
záradékát: sem az (1907. évi 35. §.) apácákat és 
szerzeteseket jutalmazó törvénycikk becsempészé
sét; sem a régi kánoni látogatások és a patrónusi 
jog címe alatt országszerte folyó zsarolásokat és 
több efféle jogtalanságot.

Akinek szemei vannak a látásra és fülei a 
hallásra, az minden pillanatban meggyőződhetik 
arról, hogy itt a protestáns nép ellen a régi Kolo- 
nics-féle politika vakmerőén alkalmaztatik; még 
pedig az előjogokat és kívánságokat megszüntető 
és a tökéletes vallási egyenlőséget és viszonossá
got megalapító 1848: XX. törvénycikk értelmének 
és betűjének bűnös kijátszásával! Bizony méltán 
felkiálthatnánk, hogy „Recrudescunt vulnera Eccle- 
siae reformatae et evangelicae in Hungáriám!"

Ha ily súlyos körülmények között a hazai pro
testantizmus, némi segélymorzsák odavetése által 
elámítva, továbbra is tűrni akarja megaláztatását 
s nyílt kizsákmányoltatását; ha a protestáns nép
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védelmére alkotott törvények végrehajtása helyett 
megelégszik gyermekes Ígéretekkel; és végre, ha 
a római „nagy halász“ által igazgatott klérus 
falunkénti szervezését összetett karokkal nézi: 
akkor méltatlanná teszi magát az evangéliomi sza
badság áldásaira és a művelt világ felvilágosult 
katholikusainak becsülésére.

0, mily lélekemelő volt a nyolcvan év előtti 
egyetértés, mikor a „Ne temere“-hez hasonló vak
merő pápai rendeletek ellen úgyszólván az összes 
magyar katholikus világi intelligencia a protestán
sok mellé állva, tiltakozóit a békebontó pápa be
avatkozása ellen! Mikor Kölcsey Ferenc naplójá
ban azt írhatta, hogy Luther és Kálvin fiai összetett 
karokkal nézték, mint harcolnak az ország leg
előkelőbb katholikusai a megtámadott protestánsok 
szent ügye mellett!

Vájjon napjainkban akadnak-e még Beöthy 
Ödönök, Deák Ferencek, Széchenyi Istvánok és 
Eötvös Józsefek, Batthyány Lajosok és Andrássy 
Gyulák, Károlyiak és Perczelek, Klauzálok és 
Ghyczyek és ezekhez hasonló más katholikus jele
sek, akik a törvények védelmét még hazafias erény
nek és kötelességnek tartották?

Avagy a római főpap jogtalan beavatkozása és 
békeháborítása ma már közönyössé vált Magyar- 
ország nagyjai és képviselői előtt?

Nézzünk körül Európában, mi történik a leg- 
katholikusabb országokban?

Spanyolországban állandó a harc és védekezés 
a római papság túlkapásai ellen. Olaszországban 
őszentsége nem mer az utcán mutatkozni. Róma 
városában kizárták a vallástanitásokat az iskolák
ban; nem a vallásos hit elleni indulatból, hanem 
az azt kezelő és annak örve alatt gyűlölséget 
szító papság iránti ellenszenvből. Franciaország 
pedig új törvény által védte meg állami szuveré- 
nítását minden pápai illetéktelen beavatkozás ellen !

Ne feledjük, hogy amely nemzet saját törvé
nyeit nem tiszteli s azoknak bármiféle külső hata
lom részéről történt megsértését eltűri, az nem 
tarthat számot arra, hogy mások tiszteljék és meg
becsüljék. Őseink erre mindig nagy súlyt helyez
tek és a királyilag szentesített törvény megsértői 
ellen szigorú büntetést szabtak. Ott van például 
II. Ulászló VI. 8. cikke, mely szerint az ország 
törvényét megvető főpap elveszti javadalmait; a 
báró vagy nemes pedig minden birtokát és azon
felül még száműzetik. Az 1848-iki vallástörvény, 
fájdalom, nem gondoskodott ilyen szankcióról. 
Azért van itt ilyen felfordult világ. Azért meri fel
újítani Róma azt a tridenti törvényt, melynek fel
újítása a XX. század szégyenét képezi, mely ellen 
határozottan tiltakoznunk kell, mivel bűnös merény
letet követ el a kőzbéke ellen. Mert nem azok 
voltak és ma sem azok a bűnös emberek, akik 
őszinte szívvel keresik az igazságot, hanem azok, 
akik a maguk önzését és uralomvágyát teszik igaz
sággá. Nem is azok a veszedelmes emberek, akik 
együgyüségükben azt állítják, hogy nincs Isten, 
hanem azok, akik az Isten nevét hirdetik ugyan, 
de azt kizárólag a saját üdvösségük és hatalmuk 
előmozdítására foglalják le.

A mi keresztyén káténkban és a mi protestáns 
zsinati törvényeinkben más vallású embertársaink 
istentelen üldözése nem foglaltatik. Mi római katho
likus testvéreink vallási meggyőződését, törvényes 
jogait és javait nem érintjük; de azt sem enged
hetjük meg, hogy minket a XVI. század kath. fő
papjainak gyűlölködő szellemében valaki bűnös 
„eretnekeknek, szakadároknak és rebelliseknek" 
nevezhessen és ezen cím alatt üldözhessen! Azt 
sem veheti nekünk rossz néven senki, ha meg
győződésünket követve, mi több áldást és boldog
ságot várunk hazánkra, sőt az egész emberiségre 
is a krisztusi szeretettől és az evangéliom világos
ságától, mint a gyűlölködő és zsarnoki „római szent 
és egyetemes inkvizíció lélekölő dekrétumaitól".

Mi tisztelői vagyunk az igazi tudományos kuta
tásnak anélkül, hogy ellenségei volnánk a vallásos 
hit és meggyőződés szentségének. Mi őszinte bará
tai vagyunk a békének, a szabadságnak, a jog- 
egyenlőségnek és a vallási viszonosságnak. Mint 
ilyenek, a törvény szilárd alapján állva, követel
jük, hogy egyenlő teherviselés, egyenlő pénz- és 
véráldozat kötelezettsége mellett, valamennyi tör
vényesen bevett vallásfelekezet egyenlő jogokban, 
egyenlő szabadságokban és egyenlő javadalmak
ban részesíttessék. Mert csak így lehet a haza 
belső békéjét, nemzeti erősödését és nyugodt fej
lődését biztosítani.

Ha vannak az államnak alapítványai és javai 
egy vallásfelekezet részére, mely a hajdan vég
zett kötelességeinek ma tizedrészét sem teljesíti 
többé: akkor legyenek alapítványai és javai a 
többi vallásfelekezetek részére is, melyek szent 
kötelességeiket híven teljesítik. És ha nincsenek 
javai valamennyi számára, akkor kövesse Amerika 
példáját, mely kizárólagos uralkodó vallásfelekeze
tet nem ismer. Ezt követeli a viszonosság elve és 
az államnak jól felfogott érdeke.

Quod uni justum alteri aequum!
A magyarhoni protestáns egyházak jogosult 

büszkeséggel utalhatnak arra a történelmi lényre, 
hogy az ő, közel négy százados multjokban nincs 
egyetlen egy eset sem arra, hogy egyházi és val
lási érdekeik valaha ellentétbe jöttek volna a ma
gyar állam szabadságával és alkotmányos érdekei
vel. Ellenben a római katholikus egyház hatalmi 
törekvései temérdek bajnak voltak okozói az Árpá
dok korától kezdve egész a legújabb korig! Mert 
volt idő, amikor a pápák királyainkat saját vazal
lusaiknak tekintették és ezen okból a hazai java
dalmakat idegen főpapoknak ajándékozgatták. Ma 
is beleavatkoznak jogtalanul az államok belügyeibe. 
A legkatholikusabb államoknak erős küzdelmeik 
vannak a hazai törvényeket taposó klerikálizmus 
ellen . . .

De talán nem kell több példát felhoznom se a 
múltból, se a jelenből. Úgy érzem, hogy megsér
teném a t. közgyűlés értelmi színvonalát, ha bőveb
ben akarnám bizonyítani, hogy a római pápának 
újabb merényletei szoros összefüggésben állanak 
a hazai klerikális mozgósítással! Nekem az a meg
győződésem, hogy a „Ne temere“-féle bullák csak 
egyes külső jelenségei annak a rendszeres izga
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tásnak, mely a katholicizmus restaurálásának címe 
alatt az ország összes községeiben folyik.

Nekünk tehát ezzel szemben elvi és törvényes 
álláspontra kell helyezkednünk és határozottan til
takoznunk az ellen, hogy a római pápa, mint a 
hazánk határain kívül álló idegen hatalom, fenn
álló hazai törvényeinkkel ellenkező, polgártársaink 
békéjét felzavaró bullákat adhasson — és hirdet
hessen ki Magyarországon. Ez az ország szabad 
és független ország, melynek fiai semmiféle néven 
nevezendő külhatalomtól nem fogadhatnak el ren
deleteket a magyar király és felelős kormányának 
engedelme nélkül. Az J.895: XLIII. t.-cikk 17. §-a 
általánosságban is kimondja, hogy semmiféle ma
gyarországi vallásfelekezet egyházi függésben kül
földi hatalomtól, vagy vallásfelekezeti társulattól, 
vagy egyéntől nem állhat.

Ezt a magyar vallás- és közoktatási szakmi
niszter igen jól tudja. Kötelessége volna ennek a 
törvénynek érvényt szereznie úgy, ahogy I. And- 
rássy Gyula érvényt szerzett a királyi tetszvényi 
jognak, mikor egy római kath. püspök 1870-ben 
merészelte kihirdetni a pápai csalhatatlanságot 
kimondó új dogmát. De fájdalommal tapasztaljuk, 
hogy a szakminiszter nagyot hall, mikor a vallási 
törvényekre hívjuk fel figyelmét. Tehát a törvény, 
jog és igazság magaslatáról hangosabban kell köve
telnünk tőle, mint valaha, hogy a 1848: XX. 
t.-cikket részrehajlás nélkül, becsületesen hajtsa 
végre úgy, ahogy ezt az egykori nemzeti párt 
hirdette, t. i. hogy a törvényt „az összes vallás
felekezetekre nézve érvényesíteni fogja, annak min
den konzekvenciájával együtt0. Most neki módjá
ban lenne, mint 48-as miniszternek a 48-iki törvény 
annak szelleme és betűje szerint végrehajtania. De 
éppen az ellenkezőjét teszi.

Tanuljunk az ő vezérkarától; kövessük híres 
jelszavukat, hogy: legyen vége a szónokló és kol
duló protestántizmusnak, következzék már egyszer 
a tettek protestántizmusa!

Mindenekelőtt az ellenünk elkövetett bűnök for
rására való utalással a legilletékesebb helyen, atyai 
fővédnökünkhöz, Európa őszinte tiszteletétől kör
nyezett legalkotmányosabb és legigazságosabb kirá
lyunk, 0 felségéhez kell fordulnunk azon bizalom
teljes kérelemmel, hogy a tridenti püspöki eskü 
egyszersmindenkorra érvényteleníttessék.Nyílt őszin
teséggel és férfias bátorsággal tárjuk fel előtte 
súlyos helyzetünket és nagy sérelmeinket, mert 
egyedül ő képes rajtunk még segíteni.

Ha komolyan akarjuk az ország békéjét állan
dósítani, akkor nem annyira egyes jelenségeket, 
mint inkább azoknak gyökerét kell eltávolítani. 
Mert örökké igaz az, amit Berzsenyi Dánielünk 
oly szépen fejezett ki, hogy:

A gaz lenyesve csak bujább lesz,
Irtani kell gyökerestül a bűnt!

Ezzel mai közgyűlésünket megnyitottnak nyil
vánítom.

A  k e r tb en.

LomBhullajtó, őszi alkonyaftal,
Teli a kert sárguló avarral,
A  kert alján régi, zö ld  sz ín éb en :
E gy fenyőfa p o m p á zik  kenélyen !

És a fenyő szó l egy aím afának :
„dó alma fa, de nagyon sa jnállak,
M inden ú j nap öúsaBBan v irra d  rá d . ..
—  A z  én sorsom örök fiatalság  /“

A  fe le l rá az alma fa sze líd en :
„.Azéj) a sorsod, de én nem  irigylem , 
ő rö k  törvény az én íomBfiullásom.
.A jó  az Isten , van vigasztalásom  !

Tavaszidőm tele volt virággal, 
íromBjaim  kö zt zengett száz madárdal,
A  gyüm öíeseseí volt rakva m inden ágam . .. 
Aorsom  az, Hogy nem  éltem liiáBan !“

. . . A lm a fa  esak fiervadj, hervadozzál,
L esz tavaszig, m irő l á lm odozzá l. . .
A  töBB tavaszt ha sohasem  is érnél: 
Aorsod százszor szebh a fenyőénél! .

Szabolcsk a Mihály.

Az édesanya énekeskönyve.
— Elbeszélés. —

Irta: Gyurdtz Ferenc.

Egyik vasárnap délután a lelkész úr is meg
látogatta a sok veszteségtől ért házat. Az özvegy 
családfő meghatottan, szívesen fogadta.

. — Szívből üdvözlöm kedves tisztelendő urunkat 
szegény házamban. Fájdalom, most nem találja itt 
a régi vidámságot. Gyászoló házban bánat a 
lakótárs.

— Édes hívem, — szól a lelkész — a halál 
angyala előtt egy hajlék sem zárhat ajtót. És 
mikor az a féltett, drága áldozatot elviszi: könyük- 
kel tölti meg az ittmaradók szemeit. De ekkor 
sincs okunk úgy keseregni, mint akiknek remény
ségük nincsen. Igaz, e ház családi kertje szegé
nyebb lett egy pár rózsaszállal s magával a rózsa
tővel, de az égben gazdagabb lett új testvérekkel 
az angyalok kara. A hit, hogy elköltözött kedve
seinkkel egy szebb világban újra találkozunk: 
megenyhíti s megszenteli a bánatot. Akinek hite 
van, az nincs elhagyatva.

— Ezt magamon tapasztaltam, lelki atyám, 
válaszol a háziúr. Egykor mint honvéd, nehéz 
napokat éltem át. Ott voltam Jarkovácznál, hol
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a szerbek tőrbecsalták Damjanich apánkat, s mire 
győztünk, ezernyi ember vére piroslott a havon. 
Ott harcoltam Isaszegnél, hol őrnagyunk vezetése 
alatt dalolva mentünk rohamra a haláltszóró ágyú
üteg ellen. Egy sebet innét, egy másikat Vácz 
alól hoztam el. Buda ostrománál fejemen még egy 
alig beheggedt sebbel első voltam az egyik ostrom
létrán. A másikon feltörekvő bajtársamnak kar
tácstól széttépett melléről hullott reám a vér. Mikor 
felértem a bástya fokához, egy védő halálos döfésre 
emelte szuronyát ellenem. Jobbkezemmel fegyverét 
elkaptam s hegyét letörve, diadalkiáltással ugrottam 
lel a tetőre. Felszakgatott, vérző tenyeremet meg
fordított puskám csövére szorítva küzdöttem öt 
ellenféllel, míg társaim is feljutva, mellém állottak. 
A bástyát elfoglaltuk, de mellette a roham végén 
véres halomban feküdt együtt barát és ellenség. 
A gyilkos harc tűzében soha nem gondoltam csüg- 
gedésre, aggódásra; ezer halál közepette újjongva, 
büszkén törtettem előre.

— Ez az erő pezsdülése a lelkesedés óráin — 
szól közbe a lelkész —, amely könnyen az önbi
zalom túlzására vezet.

— így volt nálam is, folytatá Gábor mester. 
Erőm érzetében azt hittem, hogy a sikert, a veszé
lyekkel szemben a diadalt csak magamnak köszön
hetem. Midőn a hadiszolgálat után itt letelepedve, 
családot alapítottam, azon meggyőződéssel gon
doltam a jövőre, hogy a kitartó munka takarékos
sággal egyesülve, maga elégséges a házban a 
megelégedés kenyerének biztosításához és hogy 
családom boldogulása egyedül rajtam fordúl meg. 
Erőt vett rajtam az önhittség. Gyönyörködtem ugyan 
feleségem, leányaim énekében, ón is énekeltem, 
ottan-ottan templomba is elmentem velük, de buz- 
góságom nem volt mély, nem szilárd. Nagyon 
elfoglalt e világ és sokszor vétettem ama törvény 
ellen: „Adjátok meg istennek, ami Istené". De 
elkövetkeztek reám a megpróbáltatás napjai, sira
lomra fordult házamban az öröm, eltemetnem kellett 
a legdrágább kincseket. Akkor az a három egymást 
követő koporsó egyszerre feltárta előttem az élet 
egész nyomorúságát. Csak gyarló tehetetlenségemet 
éreztem. A nagy csapás alatt közel voltam az 
összeroskadáshoz. Ami ettől megmentett, az a lel
kemben új erőre kelt hit. Ez vezetett vissza Istenhez, 
ki megsebesít, de meg is gyógyít. Az épülést a 
hitben most is folytatom és ebben hű támogatóm 
boldogult feleségem énekeskönyve.

A lelkész az őszinte vallomásra meleg részvéttel 
szólt :

— Sudár Gábor uram, maga a jobb részt 
választá. Példájával tanúsítja Jézus szavainak igaz
ságát: „Bízzál, a te hited megtart tégedet." Az 
Isten gondviselése őrködjék mellette, hogy a nemes 
harcot mindvégig győztesen vívhassa.

Két éven át zavartalan békességben teltek el 
a napok. Zsuzsi néni éber gondja szép rendben 
tartotta a házat. Pétert, a hű segédet szelídségéért, 
ragaszkodásáért, mint egy szeretett családtagot, 
úgy tekintették a házban. Még a derék inas : Miska 
is felszabadulva, jó magaviseletével kiérdemelte 
a Mihály nevet. Az együttérezés, jóakarat mellett

enyhült a bánat. A szaporodó munka hármuknak 
is elég dolgot adott s a mesternek, ha ebben meg
fáradt, megédesíti nyugalmát az ő édes könyve, 
melyet sokszor magával vitt a műhelybe is, hogy 
a pihenés percein kézbe vehesse.

F ia : Miklós ekkor már harmadéves jogász volt, 
s haladása eddig fennakadás nélkül folyt. Most 
azonban egy napon Zsuzsi néni aggódva jelenti:

— Gábor, Miklósról rosszat beszélnek a faluban. 
Göndör Mátyásné mondja, hogy sógora, Gergely, 
ki a múlt héten feleségét kísérte a kórházba Buda
pestre, ott este egy katona ismerősével sétálva 
látta, hogy Miklós egy korcsmából három jogász 
barátjával egy egész csapat mesterlegényt kivert. 
Csődület támadt, s rendőrök is jöttek és felírták 
a jogászok neveit. Ezek ekkor onnét kijöttek és 
dalolva egy másik vendéglőbe mentek. Gergely 
észrevétlen követte s a nyitva maradt ajtón át 
nézte a mulató ifjakat, hogyan dobálták a pénzt 
a cimbalomra. Félek, hogyha a gyerek így foly
tatja, ennek rossz vége lesz.

-— Zsuzsi ez lehetetlen; hogy kerülne az én 
fiam verekedő, duhaj kompániába ? Nem úgy nevelte 
azt az édesanyja !

Itt elakadt az öreg. Most lett előtte feltűnő, 
hogy a fiúnak az idén már is sokkal több pénz 
kellett, mint a múlt években. Alig néhány napja, 
hogy újra kétszáz forintot kért, sokféle kiadást, 
tandíjat, könyvet emlegetve. Hátha mégis kísér
teibe esett a gyerek ?

— Nem hihetem —  szólal meg végül az apa, 
— de megtudom én, mi van a dologban, rövid 
úton magától.

Ezzel leül s levelet ír.
Kedves Fiam!

Rossz hír jár felőled nálunk. Azt beszélik, hogy 
tékozolsz, dorbézolsz, korcsma hőse lettél, kinek 
garázda tettein minden józan ember megütközik. 
Én nem hiszem; az én fiam nem feledkezik meg 
ennyire magáról. Az a gyermek, akit az én fele
ségem nevelt, megmarad a becsületnek útján. Én 
bízom benned. Tanúlj, haladj tovább kitűzött célod 
felé. A tanúláshoz szükséges költséget ezután is 
szívesen fizetem. Ha keresetemből nem telnék : úgy 
kész vagyok eladni a szőlőket, a földet, házamat 
is, hogy te szükséget ne szenvedj. Mindent fel
áldozok érted, csak egyet hagyj meg fiam nekem: 
édesanyádnak énekeskönyvót. Ez drága kincsem, 
ettől elszakadni nem tudnék. Isten áldását kéri 
reád szerető apád.

Ez a levél ott, ahova célzott, jól talált. Negyed
napra megjött reá a válasz.

Kedves Apám!
Egy megtántorult fiú könyörög. Bocsásson meg, 

a hír rólam igazat mondott. A könnyelműség 
elragadt, a kötelességről megfeledkeztem, pazarló 
dorbézoló voltam. Tegnap jött levele eszemre 
térített. Szívemre tettem, ott is marad s paizsom 
lesz minden kísértő rossz gondolat ellen. Apám, 
ne féljen; édesanyám énekeskönyve nem kerül 
dobra; megoltalmazom. Most csak azt kérem, hogy
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többé egyetlen krajcárt se küldjön utánam jó apám. 
Vezekelni akarok a botlásért. Van munkaerőm, 
munkát találok. Nem nyugszom addig, míg a köny- 
nyelműen elköltött pénzt is össze nem gyűjtöm. 
Életemmel fogom tanúsítani, hogy megtértem és 
csak akkor koczogtatok a szülői ház ajtaján, hogy 
a legjobb apának keblére borúljak.

Holtig szerető hű fia
Miklós.

Az apa, midőn e levelet elolvasta, egypár 
könnycseppet töröl le arczárói, aztán feleségének 
arczképe előtt megállva így szól:

— Édes anyjuk, a te szereteted bizonnyal 
erősebb, mint a halál; itt őrködik most is. íme, 
nemcsak az én kezemből vetted ki énekesköny- 
veddel a magam ellen emelt fegyvert, de fiadat is 
megmentetted az erkölcsi bukástól. Áldott legyen 
még az a hant is, mely hamvaidat fedi.

Az ebédnél már egész derülten biztosította 
testvérét, hogy Miklós becsületes ifjú.

— Bátran kérdezheted Zsuzsi ezután a Buda
pesten megfordulókat fiam felől. Ne félj, híre miatt 
nem kell szégyenkeznünk soha.

Miklós szavának állt, végképpen szakított a léha 
könnyelműséggel, mely egy időre eltántorította. Az 
einlékeztetés az édesanyjára újra felkelté keblében 
a férfias kötelességérzetet.

Munka után nézett azon törhetlen elhatáro
zással, hogy önmaga fogja ezentúl fenntartani 
magát. Míg nappal az egyetemi előadások hallga
tása után ügyvédi irodákban dolgozott, vagy gimná
ziumi növendékeknek adott magánórákat: este késő 
éjjelig tanult, dolgozott. Eleinte, míg állandóbb 
irnoki alkalmazást nyert: bizony nehéz volt az élet. 
Nélkülözött, gyakran éhezett, fázott is, de vas
akarata minden nehézségen győzött. Jeles tehet
sége, ügyessége és rendszeretete kivívta számára 
a bizalmat. Ahol megismerték, becsülni tanulták, 
megszerették, s mindig több helyről nyert jól 
díjazott munkára felhívást. Fáradtsága díjával taka
rékosan bánt, s egy év múlva boldog örömmel 
látta, hogy az egykór mulatságra költött pénz 
együtt van. Az egyéves önkéntesi szolgálat költ
ségeit is saját megtakarított keresetével fedezte.

Ez idő alatt szorgalmasan írt haza levelet és 
minden levele apjára nézve vigasztaló, felderítő 
volt. Az utolsóban arról írt, hogy hadkötelessé
gének eleget tett s amint ügyeit rendbehozza, 
haza siet.

Egy vasárnap délután egy katonatiszt áll meg 
kocsijával a ház előtt és sietve megy be az utca
ajtón. A szobában találja a házigazdát testvérével; 
előttük a nyitott énekeskönyv. A tiszt ölelésre tárt 
karokkal szól:

— Édes apám, megjött a tékozló fiú!
Látszott, hogy még többet is akart volna mon

dani, de hangja elakadt. Érzelemtől elfogódva 
szótlan borul hozzálépő apjának széles mellére.

— Isten hozta az én megtért fiamat, szól resz
kető hangon az öreg. Megöleli fiát, s azután lep- 
lezhetlen örömmel pihenteti rajta szemeit.

— Mintha csak magamat látnám benned fiam 
azon időből, mikor 48-ban én is fegyverbe öltöztem.

Miklós míg távol volt, férfias, délceg ifjúvá 
fejlődött. Oly magas volt mint apja, erőteljes, 
karcsú alak, melynek szabályosságát még inkább 
kiemelte a tiszti egyenruha. Már előbb megszerezte 
a doktorátust, ez év őszén letette a tiszti vizsgát 
s pár hét előtt kapta meg a hadnagyi kinevezést.

Örömkönnyek közt jött üdvözlésére Zsuzsi néni 
is. Sírva mondá:

— Aztán ilyen fiúról tudtak rosszat mondani 
az emberek!

— Hagyjuk őket békén, kedves néném — 
nyugtatja meg Miklós. Akkor igazuk volt. A figyel
meztetés arra a hírre nagyon javamra szolgált.

Ekkor az ifjú meglátván az énekeskönyvet az 
asztalon: odalép, kezébe veszi s megilletődötten 
megcsókolja e szavakkal:

— Sokat köszönhetek e könyvnek. Ez állította 
újra lelkem elé megdicsőült anyámnak emlékét, 
keltette fel iránta bennem azt a kegyeletet, amely 
azóta mint őrangyal kísér. Ez a könyv nemcsak 
édesapámnak drága kincse, de ez lesz nekem is 
legkedvesebb örökségem a szülői házból.

Miklós több napon át otthon maradt; mindenik 
nap örömünnep volt az apára nézve. Ezen alka
lommal elmondta terveit, hogy most gyakorlati 
úton is elvégzi tanulmányait, leteszi az ügyvédi 
vizsgát és amint családot alapít, magához veszi 
apját is.

— Köszönöm édes fiam a jóakaratot — szól 
az öreg —, de engem csak hagyjatok itt E házhoz 
köt családi boldogságom emléke. Itt találtam kese
rűségemre vigasztalást a vallásban. Innét vigyetek 
ki a temetőbe édesanyád, testvéreid mellé.

Elhatározása mellett megmaradt akkor is, midőn 
fia két év múlva a megye székhelyén ügyvédi 
irodát nyitott, nemsokára megnősült s nejével együtt 
megismételték a meghívást

A mesterségtől visszavonult, mert amint bevallá, 
tapasztalja, hogy az idő súlya alatt „a lélek ugyan 
kész, de a test erőtelen.“ A hű segédnek — kit 
a község helyére megválasztott — átadta a műhely 
összes felszerelését jutalmul. Ugyanekkor elhalt 
neje s leányai nevére szép alapítványt tett a gyüle
kezetben.

— Nem akarom — mondá — hogy kedveseim 
az örök felejtés tengerébe merüljenek. Maradjon 
fenn áldott emlékük, mint jó tettek forrása a szent 
egyházban.

Itt élt még néhány évig testvérével, csak a 
kertben s az egyik szőlőjében keresve könnyebb 
foglalkozást. -— Fia gyakran kilátogatott hozzá, 
ő is be-bement a városba. Megérte még azt az 
örömöt is, hogy gőgicsélő unokát dédelgethetett 
ölében. Majd azonban egyre gyakrabban panasz
kodott erejének hanyatlása miatt.

Egy napon fáradtnak, bágyadtnak érezte magát, 
lefi küdt a díványra. Mikor testvére felkelteni akarta : 
halva találta.

Az énekeskönyv ekkor is ott volt keblén. Ez 
emlékeztette amig élt az igaz családi boldogságra, 
ez enyhítette a szomorú napokban bánatát, ezzel 
fogadta a túlvilág követét i s : a halált.

(Vége.)
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VEGYES.
Zsilinszky Mihály beszéde. A közóhajtásnak 

engedünk, a midőn Zsilinszky Mihálynak, Társa
ságunk elnökének a bányakerület közgyűlésen mon
dott beszédét lapunkban egész terjedelmében közöl
jük. A beszédre zajos ellenmondás zúdult fel a 
túlsó táborból, de abban a beszédnek minden el
fogulatlan olvasója egyetért, hogy ez korunk moz
galmainak egyik legfontosabb történelmi okirata, 
amit meg kell őrizni az utókor számára, mely ítélni 
fog a mi nemzedékünk tettei és tehetetlensége 
felett.

A budapesti papválasztás. A pesti magyar 
egyház presbyteriuma szept. hó 14-én tartott ülé
sén 40 szavazattal 4 ellenében kimondotta, hogy 
Raffay Sándor pozsonyi theol. akad. tanárnak meg
választását fogja a közgyűlésnek ajánlani. A sza
vazatok aránya azt mutatja, hogy a közgyűlés 
csatlakozni fog a presbyterium javaslatához. Kar
társunkat s a Családi Lapnak régi dolgozótársát, 
akitől múlt számunk is közölt egy bibliamagyará
zatot, — a nagy kitüntetés alkalmából meleg szív
vel üdvözöljük s őszintén kívánjuk, hogy e válasz
tásra mind a választógyülekezet, mind a megválasztott 
lelkész késő idők múlva is örömmel és megelége
déssel tekinthessen vissza, mint Istentől megáldott 
frigykötésre.

Lelkészválasztás Eelsőzéllén. Közel két eszten
deje annak, hogy Felsőzéllén az ágost. hitv. evang. 
anyaegyházat csaknem 60 éven át hűségesen szol
gált agg lelkésze, azóta már Istenben boldogult 
néhai Lanstják András nyugalomba vonult, az 
anyaegyház lelkész nélkül maradt oly vidéken, ahol 
merő idegen vallású elem közé ékelve kénytelen 
volt nélkülözni a gondos lelki ápolást. Ugyanis 
még a múlt 1907- évi március havában megtartott 
lelkészválasztásnál, az egyik pályázó segédlelkész 
érdekében a választást vezetett esperességi elöl
járóság által elkövetett szabálytalanságok folytán 
az anyaegyházra erőszakolt egyénnek megválasztott 
lelkészül való nyilvánítása ellen az anyaegyház tör 
vényes időn belül felebbezéssel élt. A nyitraegy- 
házmegyei consistórium a felebbezést elutasította, 
a kerületi és az egyetemes egyházi törvényszék 
a választást megsemmisítette. A választást vezető 
esperes és a felügyelő ellen fegyelmi vizs
gálatot rendelt el s őket az összes perköltség 
viselésében elmarasztalta. Az egyetemes egyházi 
törvényszék jogerős Ítélete után a felsőzéllei anya
egyház a gömöri egyházmegyéből Adamis Gyula 
vizesréti lelkészt, az esperes pedig Lajda Vilmos 
brezovai segédlelkészt hívta meg próba szónoklat 
tartására és közel kétévi küzdelem, következetes 
kitartás és Isten segítségével folyó augusztus hó 
26-án megtartott lelkészválasztó egyházi gyűlésen 
Adamis Gyula vizesréti lelkész, a felsőzéllei ágost. 
hitv. evang. egyház lelkészévé egyhangúlag meg
választatott. Nagyjelentőségű e választás sikere a 
nyitrai evang. egyházmegyében; bizonyság arra, 
hogy a magyar haza szeretetével párosult tiszta

protestantizmus zászlaja ezen esperességben még 
nem hanyatlott a porba, hanem fennen hirdeti, 
hogy él és élni akar.

Az eredményben jelentékeny része van Libertiny 
Gusztáv kir. tan., egyházfelügyelőnek, a ki a népet 
szeretve, tanácscsal oldalán állva az egyház ügyei
ben való munkálkodással az egyházat a helyes 
irányban megtartotta.

Vajha a zéllei lelkészválasztás a békének hír
nöke volna a nyitrai ev. esperességben, mert habár 
tótanyanyelvű egyházainkban a nép nyelvén hirdet- 
jük is az Isten igéjét, de azért a magyar haza 
szeretete kell, hogy főékessége legyen lelkészkedő 
papjainknak úgy, a miként régen volt.

A felsőzéllei egyház folyó évi szeptember hó 
folyamán fogja beiktatni új lelkészét és bevezetni 
az e nyáron 20,500 kor. költséggel épített díszes 
új papiakba. Isten vezérelje őt hívei közé, szent 
hivatását teljesítse egyháza és a magyar haza 
javára. (Vágvölgyi D. J.)

Felhívás.

Mindazon nagykorú magyar állampolgárokat és 
mindazon egyesületeket, akik, illetve a melyek [a 
magyar hazában az általános felvilágosodás, nem
zeti szabadelvű haladás, a lelkiismereti szabadság 
és a felekezetek közötti teljes jogegyenlőség ügyét 
szolgálni és előmozdítani kívánják, szeretettel fel
hívom, hogy f. évi szeptember hó 30-án d- e. 9 
órakor Budapesten később közzéteendő helyiségben 
megjelenni méltóztassanak, hogy a most említett 
magasztos célok tervszerű munkálását folytonos
ságban tartó „Országos Evangéliomi Szövetség" 
alapszabályát megállapíthassuk és a Szövetséget 
ideiglenesen megalakíthassuk.

A résztvenni kívánók a f. é. június hó 9-iki 
szűkebbköríí előértekezlet által az ügyek előkészí
tésével megbízott alantirott ideiglenes elnöknél a 
név, lakóhely, utolsó posta, vármegye, legközelebbi 
vasúti felszállóhely pontos és olvasható megjelölé
sével jelentkezni méltóztassanak, hogy az esetleg 
megnyerendő kedvezményes jegyek idejében kéz
besíthetők legyenek.

A felekezetközi helyzet súlyos voltára legyen 
szabad csak általánosságban utalnom s mindenki
nek lelkiismeretéhez azt a rövid kérdést intéznem, 
hogy eljölt-e már az idő teljessége az általános 
felvilágosodás, nemzeti szabadelvű haladás, lelki- 
ismereti szabadság, felekezetek közötti teljes jog- 
egyenlőség magasztos céljaiért társadalmi úton is 
a tervszerű, határozott cselekvés terére lépni V 
Vajha igenlő válasz jönne mindenfelől!

Debrecen, 1908 augusztus 15-

Gr. Degenfeld József
az előértekezlet megbízásából ideiglenes elnök.
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