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Vértanuk hamvat
Luther Mártontól.

Szórd szerte a szeleknek,
Vagy hullámárba dobd,
Ne félj, gondozva lesznek 
A szentelt ham vak-,ott.
Szétszórt porukból ébred 
Új élet mindenütt, 
Tanúbizonyság végett 
Te rólad Istenünk. '

Atyánk, te befogadtad 
Végső lehelletük,
A sátán diadalmat 
Nem ül szemben velük 
Ok holtan is beszélnek 
S mint ércnek zengzete 
Fülébe zúg a népnek 
Az Úr nagy szent neve.

Longfellov után
Hegedűs István.

Láng Lajos egyet, gyámíntézetí világi 
elnök beszéde Kís-Körösön.

Főtisztelendő Egyetemes Gyárnintézet!
Legelső megszólalásunk köszönet, amellyel 

Kis-Kőrös városának és gyülekezetének tartozunk 
a kedves és meleg fogadásért. Megjelenésünk egy
úttal hódolás a nagy költőnek, Petőfinek, aki e

város egyik szerény hajlékában született s a kinek 
szobrát gyűlés után honfiúi kegyelettel megkoszo
rúzzuk. Petőfi neve ébreszti fel azt a gondolatot, 
hogy amint hazánknak sok hegye-völgye van, de 
az mind beleolvad a Kárpátok hegyrendszerébe; 
amint sok folyója mind egy nagy folyamba, a 
Dunába szakad s így az egész ország mintegy ter
mészetes egységet képez: úgy hazánknak külön
böző származású és nyelvű népei is eggyé ^olvad
nak a magyar haza szeretetében és a magyar 
művelődés szolgálatában. (Nagy tetszés.)

*
*  *

Általános emberi gyengeség, hogy mindégnagyobb 
érdeklődést kelt bennünk a hirtelen nagy változás, 
mint a hosszú csendes fejlődés. Pedig ez a hirte
len változás is a legtöbb esetben nem egyéb, mint 
az utolsó csepp, melytől a pohár kicsordul. De azért 
képzeletünk odatapad a nagy átalakuláshoz és nem 
vesszük észre, hogy az egy hosszú, lassú folya
matnak utolsó mozzanata. Egy nagy művészi alko
tásban, egy nagyfontosságú új intézményben, egy 
nagy nemzeti katasztrófában mindenki csak az 
utolsó pillanat művét látja és nem veszi észre, 
hogy .mindahhoz hosszú évek munkája kellett.

Nem kisebb, sőt még veszedelmesebb emberi 
gvöngeségünk, hogy a harag és gyűlölet mindég 
több embert tud mozgásba hozni, mint a részvét 
és szeretet. Nem egyszer tapasztaljuk, hogy embe
rek segítségünkre sietnek, pártunkat fogják, akiket 
alig ismertünk. Szívesen elhisszük, hogy irántunk 
való jóindulatból cselekesznek és egyszer csak 
megtudjuk, hogy nem azért fáradtak értünk, mert 
nekünk akartak használni, hanem azért, mert máso
kat akartak boszantani. A gyűlölet és harag fárad
hatatlan és találékony és nem egyszer a sértett 
igazság büntető angyalaként jelentkezik. Az ok 
valószínűleg az, hogy az elkeseredés és fájdalom 
mindég erősebb rezgésbe hozza testünket és lel
künket, mint az öröm és megelégedettség.
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A gyámintézet haladása azért oly nehéz, mert 
ez a szeretet mindennapi hangyamunkája. Pedig 
János apostol oly szépen mondja (I. Levele 4. r. 
7., 8. v.) A szeretet Istentől vagyon. Ha valaki 
szereti atyafiét, Istentől született és ismeri az Istent. 
Aki pedig nem szereti atyafiát, nem ismeri az Istent 
mert az Isten : szeretet.

A gyámintézet munkássága az utolsó évben a 
maga egészében, hála Isten, ismét haladást mutat. 
A négy kerület közül 3-ban van emelkedés, de egy, 
és pedig talán a leggazdagabb 10 egyházmegyé
ből 7 egyházmegyében némi csökkenést tűntet 
fel. Még kedvezőtlenebb lesz a kép, ha valamennyi 
egyházmegyét egyenként tekintjük, mert akkor, 
40 egyházmegyéből csak 22 mutat haladást 
és 18 csökkenést tanúsít. A végösszeg szerény 
emelkedése ne kápráztasson el bennünket. Ha a 
munkát az egész vonalon tekintjük, sok visszaesést 
találunk, melyet a mások növekedő buzgalma csak 
nagy nehezen tud kiegyenlíteni.

A gyámintézet a múlt esztendőben összesen 
42000 koronát gyűjtött, 1800 koronával többet, 
mint az előző évben. Ha a buzgalom sehol sem 
lankad és a változások csak az emelkedésben mutat
koznának, 4200 koronával volna nagyobb az ered
mény, minthogy azonban 18 egyházmegyében ösz- 
szesen 2400 koronával kevesebbet gyűjtöttek, a 
végeredmény csak 1800 korona többletet mutat.

Minek tulajdonítsuk e nem teljesen kielégítő 
eredményt ?

Nagyon közelfekvő emberi szokás, a hibát 
magunkon kívül keresni. Az általános, gazdasági 
viszonyok nem éppen kedvezők, de az egyháziak 
még kevésbbé. Közismert panasz, hogy az áttéré
sek és a gyermekek vallására vonatkozó egyezsé
gek, egyenlegek reánk nézve nem előnyösek. Nem 
kevésbbé ismeretes, hogy a nemzet közhangulatá
ban oly áramlatok mutatnak mindég nagyobb hul
lámcsapásokat, melyek egyházunkkal szemben ellen
séges indulatot tanúsítanak.

És én mégsem hiszem, hogy a nem kielégítő 
eredményeket ezekkel a jelenségekkel lehetne és sza
badna megmagyarázni.

A küzdelem sohasem gyengítette, hanem csak 
erősbítette a mi egyházunkat. Mi a küzdelem jegyé
ben születtünk és a harc csak növelte erőnket. 
A legnagyobb üldözés idején, midőn tűzzel-vassal 
pusztították egyházainkat, (1734) igaz, hogy alig 
számláltunk 200 egyházközséget (189) az egész 
országban. De az egyházak csak külsőleg tűntek 
el, a szívek belsejében ottmaradt a kiírthatatlan 
ragaszkodás az ősök szenvedése által megszentelt 
hithez, és mikor az első kedvező fuvalom lengett 
át az országon, főnixként támadtak fel hamvaik
ból a megholtnak gondolt egyházak. II. József 
uralkodásának első öt évében az egyházak száma 
csak a Dunántúlon 50-ről 126-ra emelkedett, majd 
hogy meg nem háromszorosodott, és a fejlődés tar
tott még tovább is, mert ma a Dunántúlon 173 
anya és 163 leányegyházat számlálunk. S így volt 
ez az egész országban, mert amig 1734-ben ösz- 
szesen 189 egyházunk volt, ma 673 anya- és 468 
leányegyházban hirdetjük az evangéliumot.

Tovább mehetünk és azt mondhatjuk, hogy 
majdnem minden haladásunk és megizmosodásunk 
abból származott, hogy ellenfeleink elbizakodottsá
gukban olyan lépésre ragadtatták magukat, melyek 
visszahatásukban egyházunknak új erőt adtak.

Hogy csak egy példát hozzak fel a sok közül, 
hazánkban egészen az 1844-iki törvények meg
hozataláig vegyes házasságokat csak katholikus pap 
előtt lehetett kötni. Még a nagy haladást jelző 
1791-iki méltán nagyhírű szabadelvű reformtörvények 
sem változtattak ez állapoton. Mi okozta a negy
venes évek nagy horderejű fordulatát? Az 1832— 
1836-iki országgyűlés tárgyalásaira a vallási szabad- 
elvüség hajnalhasadása vetette sugarát. A szabad
ság és haladás nagy eszméi azonban aligha érle
lődtek volna meg oly hamar, ha nem akad egy 
nagyváradi püspök, Lajcsák Ferenc, aki az eddigi 
gyakorlat ellenére, egyszerre elrendeli, hogy csak 
azokat a vegyes házasságokat engedi megáldatni, 
melyeknél a felek reverzálist adnak. Az ország 
közvéleménye fellázad ez erőszakoskodás ellen és 
minél erősebb volt a hatalmaskodás, annál heve
sebb lett a megyék ellenállása. A törvényhatósá
gok sorra megtagadták a püspöki rendeletek végre
hajtását. És végül létrejött az 1844: III. t.-cz., 
melynek értelmében a vegyesházasságokat ezen
túl protestáns lelkész előtt is érvényesen lehetett 
megkötni. A nagyváradi püspök erőszakossága 
idézte elő elsősorban a Lambroschini instructiókat, 
melyekről napjainkban annyit beszélnek.

A támadások és üldözések nem gyengítették 
meg egyházunkat. Ha nem fejtünk ki elég buz
galmat gyámintézetünk felvirágoztatása érdekében, 
ezért a hibát csak magunkban kell keresnünk, már 
csak azért is, mert egyedül így orvosolhatjuk a 
betegséget. Ne szépítsük a bajt, lássuk be és 
hangoztassuk mindenfelé, hogy minden, elismerésre 
méltó haladás mellett még sokkal többet is kel
lene tennünk. Még mindég van egyházközség, mely 
nem is gyűjt a gyámintézet részére és a legna
gyobb és jómódú egyházközségeknél is mutatkozik 
szomorú részvétlenség, míg viszont nem egyszer 
egészen kicsiny és szerény vagyonú egyházközsé
gekben a legszebb apostoli lelkesedés buzgólkodik.

Az evangélium telve van oly intelmekkel, melyek 
azt parancsolják, hogy segítsünk a szűkölködőkön 
és vájjon ki segítene szegény egyházainkon és 
emberbaráti intézeteinken, ha nem mi magunk? 
Szívünk büszkén dobog fel arra a gondolatra, hogy 
mit szenvedtek őseink hitükhöz való rendíthetetlen 
ragaszkodásukban. Mint a római nagy családok, 
melyek őseik közt pápákat számláltak, még ma is 
legszebb termeikben büszke emlékül egy pápai tró
nust állítanak fel, minden igaz protestáns ember 
szívében hordja az ősök képét, kik hitünkért küz
döttek és szenvedtek. Miképpen fejezhetjük ki mél
tóbban hódolatunkat ez ősök iránt, mintha segítünk 
hitsorsosainkon ? Oh vajha az ékesszólás hatalma 
szárnyakat adna szavaimnak, hogy beférkőzhetné
nek minden hallgató szívébe és meggyőzhetnék őt, 
nagy kötelességeinkről, szerény gyámintézetünk 
iránt! És ne higyje senki, hogy az adakozás nagy
sága az, a mi célunkat előmozdítja. Az adakozók 
sokasága az, ami az eredményt biztosítja. A nagy
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összegek sokszor elrettentik azokat, kiket az ég 
nem áldott meg a földi javak bőségével. Az ada
kozás szerény volta kedvet és bátorságot ad a leg
szerényebb vagyonú embernek. Apostolok kellenek, 
kik minden gyülekezetben felkeltik a hivek buzgalmát.

Legyen minden egyházban egy-egy gyáminté
zet és különösen a nőegyletek keletkez
zenek minél nagyobb számban, mert igazi 
bőséges adakozás csak ott van, ahol ők 
karolják fel a gyámintézet szent ügyét.

És ne ijedjünk meg az eddigi gyűjté
sek csekély voltától, ne gondoljuk, hogy 
ez összegekkel úgyis keveset lendíthetünk 
ott, hol annyi a szükség és oly nagy a 
szegénység. Mikor a gyűjtések eredményét 
felemlítettem, nem beszéltem a gyámintézet 
tőkéiről, sem a Gusztáv Adolf-egylet segé
lyeiről. Mindegyiknek szolgáltatása lépést 
tart gyűjtéseink nagyságával. Minden fillér
nek, melyet összeszedtünk, majdnem 3 fillér 
felelt meg a kiosztásnál. Ez a tudat-acélozza 
meg erőnket és buzgóságunkat. A gyám
intézet vándorlásának legfőbb célja, hogy 
az ország minden részében fogékonnyá 
tegye hitsorsosaink szivét nagy feladataink 
iránt és ez apostoli útunkban csak a leg
igazibb örömmel és hálával vesszük, ha 
felebarátaink minél bensőbb és szívélye
sebb, de egyszersmind minél egyszerűbb 
és keresetlenebb módon fogadják a gyám
intézetet, hogy így minél inkább buzgól- 
kodhassanak annak igazi céljaiért.

Az én igen tisztelt ,elnöktársam Gyurátz 
Ferenc püspök úr 0  méltósága nemes 
lelkesedéssel már tavaly egy egyetemes 
országos lutheránus árvaház létesítését állí
totta elénk célul, gyámintézetünk fennállá
sának félszázados évfordulójára, melyet két 
év múlva fogunk megünnepelni. Reméljük 
a hivek buzgóságától ,hogy addigra legalább 
annyi felett rendelkezzünk, hogy a kezdet 
első nehézségein túl legyünk. De én még 
tovább is szeretnék menni.

Én nem tartozom azok közé, akik 
korunkat sötét színekben látják és a sze
génynek sorsát ma feketébbnek tűntetik 
fel, mint bármikor régebben a történeti 
idők folyamán. Én azt hiszem, hogy a 
haladó műveltség mellett ma csak érzé
kenyebbek vagyunk, mint régebben és a 
gazdagabb több részvéttel tekint a sze
gényre, mint valaha. A mi protestáns hitünk 
és a mi presbiteriális egyházszervezetünk 
a legszerencsésebben hidalja át azt az űrt, 
mely a műveltebb elemek felvilágosodott szellemét 
és a legegyszerűbb szív érzelmeit a modern világ
ban sokszor oly éles és kibékíthetetlen ellentétbe 
hozza.

A gazdag és szegény, a tanult és nem tanult 
osztályokat az értelem világa és az érzelmek me
legsége egy benső egésszé tudja összefűzni, ami 
evangéliumi hitvallásunk és egyházszervezetünk. 
De ez csak fokozza kötelességeinket is szegényebb 
osztályú hitsorsosaink iránt.

Az emberi műveltség és felvilágosodás egyik 
legnagyobb eseményének korszakos évfordulója 
rohamos léptekkel közeledik felénk.

Tíz esztendőn belül a reformáció negyedik 
század fordulóját ünnepelhetjük meg. Ez a nagy 
nap, hatalmas, megrázó és lélekemelő emlékeket

kelt fel bennünk. Az első százados évforduló Beth
len Gábor a nagy protestáns fejedelem, Gusztáv 
Adolf szövetségesének és sógorának korára esik, 
az utolsó nagy magyar államférfiú, aki nemze
tének világállást és protestáns hitünknek teljes 
érvényt, fényt és dicsőséget szerzett, aki győztes 
hadaival Pozsonyig felhatolt, ahol Szent Márton 
koronázó templomában a református kassai prédi
kátor Alvinczi Péter, Pázmánynak nem méltatlan 
ellenfele, hirdette az evangélium igéit.

A nagyváradi evang. templom.
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A második százados évforduló idején a protestan
tizmus a földig le volt igázva. Egyházaink legna
gyobb része elpusztítva és szétrombolva, miután 
nagy áldozattal és még nagyobb hitbuzgalommal 
épített legszebb templomainkat elkobozták és leg
jobbjainkat börtönbe, gályarabságra, vagy halálra 
hurcolták. Akiknek nevét ismerjük az áldozatok 
közül, azok száma is légió, de még nagyobb azoké, 
kik névtelenül pusztultak el hithűségükért és nem
zetünk szabadságáért. Alig van régebbi nemesi 
vagy polgári protestáns család, mely ősei közt ne 
áldoznék egy vértanú szentelt emlékének.

A harmadik százados évforduló idején a hosszú 
szenvedésektől főleg II. József felvilágosodott nagy 
szelleme által új életre keltett ifjú protestáns egy
ház csak fejedelmi engedély mellett ünnepelhette 
meg, nem annyira külső pompa és fény, mint neve
zetes alapítványok által. A komoly méltóság, az 
öntudatosság és erő, melyet egyházunk ez alkalom
mal tanúsított, tiszteletet keltett az egész országban.

Most a negyedik százados évfordulóhoz köze
ledünk, amelyen mint teljesen egyenjogú egyház, 
minden különös fejedelmi kegy nélkül ünnepel
hetjük meg e napot. S midőn ezt tenni fogjuk és 
egy pillantást vetünk múltúnkra, nemes öntudattal 
mondhatjuk el, hogy ha hitünk új is volt, hűsé
günk hazánkhoz és nemzetünkhöz a régi maradt, 
hogy híven és becsületesen vettük ki részünket az 
ország minden szenvedéséből és öröméből, hogy 
tiszteletreméltó részt vettünk annak haladásában 
és mindig legelői állottunk, mikor a nemzet leg
szentebb jogainak, szabadságának és önállóságá
nak megvédéséről volt szó. A politikai és lelki- 
ismereti szabadság egy ágról fakadt ikertestvérek. 
Mint a vallási szabadság bajnokai, született harco
sai voltunk a politikai szabadságnak is, s mint a 
lelkiszabadság hívei, harcosai voltunk a haladás
nak és művelődésnek is. Minden támadás a nemzet 
szabadsága és haladása ellen, bennünket érintett 
elsősorban, minden harc érettük közvetlenül vagy 
közvetve minálunk kezdődött. És amint volt a múlt
ban, úgy kell lennie a jövőben is. hogy minden 
támadás a haladás és szabadság ellen minket érint 
elsősorban és minden támadás a protestántizmus 
ellen csak előfutárja a nemzeti szabadság és ha
ladás megtámadásának.

Hogyan ünnepelhetjük meg már most legmél
tóbban a negyedik százados évfordulót? Legyünk 
azon, hogy e nagy napon együtt adhassunk hálát 
a Mindenható végtelen kegyelméért mindazok, kik
nek apáik a mi apáinkkal harcoltak és szenved
tek hitünkért és hazánkért és akiknek gyermekei 
és unokái a mi gyermekeinkkel és unokáinkkal 
fogják ünnepelni a késő századok szebb és ragyo
góbb időit. Erősítsük meg minden községünkben 
a gyámintózetet, hogy az túlmenve eredeti felada
tán, az egyházak és intézetek segélyezésén felölel
hesse minden szegény és szűkölködő protestáns 
támogatását. Ezzel leszünk leghívebbek őseink 
emlékéhez és ezzel hagyjuk a legszebb örökséget 
gyermekeinknek és unokáinknak.

Ahol a szeretet van, ott van az Isten.
(Folytatás.)

Két katona haladt el az ablak előtt. Egyik szol
gálati csizmában, a másik sajátját viselte. Azután 
a szomszéd vendéglős jött tiszta fényes kalucsni- 
val, kit egy zsemlyés, tele kosárral követett. Végre 
egy asszony gyapotharisnyában és parasztcipőkben 
jött és megállt az ablak előtt. Márton felnézett s 
lát egy rosszul öltözött, idegen asszonyt, ki gyer
meket hord karjain és éppen a falnak dőlve, be
burkolta gyermekét, jóformán rongyokba.

Az asszony ruházata rossz és nyárias. Az ab
lakon át behallatszik a gyermek kiáltása, kit nem 
képes az anyja megnyugtatni.

Márton az ajtóhoz ment és kikiáltott:
•— Jó asszony 1 Jó asszony !
A nő körülnézett.
-— Miért állsz a gyermekkel ott a hidegben ? 

Jer be a szobába, a melegben könnyebben bebur
kolhatod. Erre, erre!

Az asszony bámulva nézett r á : egy öreg, szem
üveges kötónyes ember hívja őt. Belépett a szo
bába s az öreg az ágyhoz vezette.

— Ülj, édes jó asszony, közel a kemencéhez, 
melegítsd meg magadat és szoptasd meg gyerme
kedet.

— Nincs tejem, — felelt a nő, — reggeltől 
fogva még egy falat sem volt a számban. Azonban 
mégis keblére szorította gyermekét.

Awdejevits részvéttel csóválta meg a fejét s az 
asztalhoz lépve, kenyeret vett elő és egy tálat, 
melybe a sütőből kivett fazékból zöldség-levest 
öntött. A dara még nem volt meglágyulva s azért 
ebből nem tett eléje. A tőkéről elvette az odaterí- 
t  ett asztalkendőt s az asztalra téve, ráhelyezte a tálat.

— Ülj ide, jó asszony és egyél — szólt hozzá. 
— Addig én a gyermekre ügyelek. Nekem is vol
tak gyermekeim és tudok hozzá.

Az asszony keresztet vetett, asztalhoz ült és 
hozzáfogott enni. Márton a gyermek mellé ült az 
ágyra. Csámcsog, csámcsog, de rosszul csámcsog, 
mert nincsenek fogai. A gyermek folytonosan sír. 
Ekkor az újjaival akarta elhallgattatni, egy ujját 
a szájához viszi, meg visszahúzza, de nem teszi 
be a szájába, mert a szuroktól egészen fekete. És 
a gyermek, amint meglátta az ujjat, lecsöndesült, 
sőt nevetett. Márton örvendett. Az asszony evés
közben elbeszélte, hogy ki és hova indult.

— Katona felesége vagyok — mondá, — nyolc 
hónappal ezelőtt vitték el uramat messze innét és 
azóta semmi életjelt nem adott maga felől. Mint 
szakácsnő szolgáltam, míg lebetegedtem. A gyer
mekkel nem tartottak meg, már harmadik hónapja, 
hogy semmi nélkül kínlódom keresztül; mindenem 
elment, a mi volt. Dajkának akartam menni, de 
nem fogadnak meg; azt mondják, igen sovány va
gyok. Éppen egy kereskedőnéhez mentem, kinél 
egy falumbeli asszony szolgál, ott megígérték, hogy 
befogadnak s azt hittem, hogy ott is maradhatok 
azonnal, de az asszonyság úgy rendelte, hogy a 
legközelebbi héten jöjjek. Oly nagyon messze la
kik, hogy én is kimerültem s a gyermek is egé
szen elgyengült. Még hála Isten, hogy háziasszo
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nyom részvéttel van hozzám s Krisztus nevében 
tart magánál, különben elpusztultam volna.

— Körülbelül meleg ruhád sincs! — mondá 
sóhajtva Márton.

— Honnan lenne atyácskám! Tegnap az utolsó 
kendőmet kénytelen voltam húsz fillérért zálogba 
tenni.

Az asszony az ágyhoz ment és ölébe vette gyer
mekét. Awdejevits a falról egy viseltes kabátot vett 
le s az asszonyhoz lépve, szólt:

— Vedd ezt. Régi avult dolog, de a gyermeket 
belegöngyölni még jó.

Az asszony a kabátra, majd az öregre nézett 
és sírni kezdet. Márton lekuporodott a földre, az

— Vedd ezt Isten nevében, — szólt Márton és 
valami pénzt nyomott a markába, hogy kendőjét 
kiválthassa a zálogból.

Az asszony keresztet vetett, mit Márton is után
zóit s kikisérte az ajtón.

Amint az asszony eltávozott, Awdejevits meg
ette a zöldséglevest, összeszedett holmit és újra 
munkához látott. Munkaközben folyton az ablakra 
gondolt. Amint az alkony leszállóit, mindig oda
ügyelt, hogy ki megy ott el. Ismerős és ismeretlen 
haladt tova, semmi különöst nem látott. Végre egy 
kofa állott meg éppen ablaka előtt. Almás kosarat 
vitt, de kevés volt megmaradva, úgy látszik elkelt. 
A hátán egy tarisznyában forgácsot czipelt, bizo-

Luther baráti körben.

ágy alól kihúzta a ládát és kotorászni kezdett benne, 
majd ismét az asszonyhoz lépett.

— Krisztus védjen! — kezdi az asszony, bi
zonyára ő vezetett ablakodhoz, atyácskám. Nálad 
nélkül megfagyott volna a gyermekem. Mikor el
indultam, még meleg volt, de aztán beállott a hideg. 
Ő, az Úr tanított téged arra, hogy ablakodon ki
nézz és megkönyörülj rajtam, nyomorult asszonyon.

Awdejevits mosolyogva felelt:
— Ő tanitott valóban, jó asszony, mert nem 

azért néztem ki az ablakon, hogy az időt lopjam
És Márton elbeszélte álmát az asszonynak: 

hogyan hallotta a hangokat s hogyan igéré meg 
az Úr, hogy ma eljön hozzá.

— Igen, úgy kellett lenni, — mondá az asszony 
és felállva, belegöngyölte gyermekét a kabátba s 
meghajolva köszönte és ismét köszönte jóságát.

íiyára valamely építésnél gyűjtötte és vitte haza. 
A tarisznya, úgylátszik, nyomta vállait s a másik 
felére akarta emelni s e miatt leeresztette a já r
dára s kosarát is melléje helyezte. Amíg a tarisz
nyával bajlódott, egy rongyossapkájú kölyök ment 
arrafelé s a kosárból kikapva egy almát, elakart 
szaladni, de az öreg asszony észrevette és meg
ragadta a fiú karjait. A fiú leguggolt, el akart 
osonni, de az öreg erősen tartotta s leütve a sapkát 
a fiú fejéről, hajába kapaszkodott. A fiú ordított, 
az asszony szitkozódott.

Mártonnak nem volt ideje, hogy az árat le
szúrja, hanem ledobta a padlóra s az ajtóhoz sie
tett, hol azonban megbotolva, szemüvegét elejtette. 
Ahogy az utcára ért, a kofa éppen nyakonfogta a 
fiút és a rendőrségre akarta vinni. A fiú minden 
erejével azon volt, hogy kiszabaduljon kezei közül.
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— Nem vettem el semmit! — kiabált — miért 
ütsz? Engedj szabadon.

Márton megpróbálta őket szétválasztani s meg
fogta a fiú kezét.

— Engedd el, anyókám és bocsáss meg neki 
Krisztus nevében.

— Majd megengedek neki kék foltokkal! El 
kell a semmiházinak a rendőrséghez jönni.

— Hagyd, hadd menjen! — kérte Márton — 
jövőre nem fogja többé megtenni! Engedd el Isten 
nevében!

Az öreg elengedte s midőn a fiú el akart sza
ladni, Awdejevits visszatartotta.

— Kérj bocsánatot az öregtől és jövőre ne tégy 
effélét. Én láttam, mikor elvetted az almát.

A fiú sírva kért bocsánatot.
— így már jól van, nesze egy alma.
És Márton kivéve a kosárból egy almát, a fiú

nak nyújtotta.
— Megfizetem — szólt e közben.
— Elrontod a semmirevalót — morgott az öreg 

— úgy kellene megvesszőzni, hogy egy hétig ne 
tudjon leülni.

— Ej, anyóka, anyóka, úgy lenne az a mi 
akaratunk szerint. De Isten nem úgy akarja. Mi 
lenne akkor a mi bűneinkkel, ha őt egy almáért 
megkancsukáznók ?

És Márton elbeszélte az öregnek a hasonlatot 
az uraságról, ki bérlőjének elengedte az egész bér
összeget s a bérlő hozzámenve, fojtogatni kezdte.

Az öreg figyelmesen hallgatta, sőt a fiú is oda
figyelt.

— Isten a megbocsátást parancsolja — mondá 
Awdejevits — különben nekünk se lesz megbo
csátva. Mindenkinek, de főkép a nálunk alább- 
valóknak meg kell bocsátanunk.

Az öreg asszony sóhajtva bólintott fejével.
— Csakhogy erősen rakoncátlanok lettek.
— Éppen azért kell őket jó példával javítani.
— Én is ezt mondom. Hét gyermekem volt s 

csak egy leányom maradt.
S az öreg elbeszélte, hogy hol és hogyan él 

leányánál s hány unokája van.
— Ha nincs is már sok erőm, mégis kínlódom 

eleget. Az unokákkal sokat bajlódom, habár jó 
gyermekek, de olyan egy sincs mégis köztük, mint 
Akszjutka, ez folyton körültem van. — Nagymama, 
kedves nagymama! —- Az öreg egészen ellágyult. 
Hát Isten vele, csak gyermekség volt!

E szavakkal vállaira emelte a tarisznyát, a fiú 
odaszaladt és kérte:

— Engedd anyókám, hogy én vigyem a kosa
rat, hisz úgyis egy úton kell mennünk!

S így mentek egymás mellett, az utcán. Az 
öreg elfelejtette Mártontól megkérni az alma árát. 
Awdejevits utánok nézett s hallotta, amint együtt 
beszélgettek.

Ahogy eltávoztak, Awdejevits visszatért, szem
üvegét épen találta meg a lépcsőkön s kezébe véve 
újra az árat, ismét munkához látott. Még egy ke
vés ideig dolgozott, amidőn a homály erősen szembe
szökő lett. A lámpagyújtó elhaladt és meggyújtotta 
a lámpát. Ideje, hogy én is világot gyújtsak, gon- 
dolá Márton s meggyújtva felakasztotta és folytatta

munkáját. Egy csizmát elkészített egészen s meg
vizsgálva minden oldalról, látta, hogy jó munka. 
Összeszedte szerszámait s a lámpát az asztalra he
lyezve, elővette a polcról az evangéliumot. Ott 
akarta felnyitni, ahová tegnap egy darab szattyán
bőrt helyezett, de a könyv máshelyt nyílt fel.

A nyitott könyv, amint igy előtte feküdt, végig
gondolta tegnapi álmát s e pillanatban mintha lép
teket hallott volna maga mögött. Körülnézett és 
ime a sötét szögletben embereket látott állani, de 
sehogysem ismerte meg őket.

Egy hang súgta a fülébe:
— Márton, Márton, nem ismertél-e meg engem?
— Kit? — kérdi Awdejevits.
— Engem, engem, én vagyok — felelt a hang.
És a sötét szögletből kilépett Stepanits, mo

solygott és szétoszlott, mint egy felleg.
— Én is itt vagyok, — szólt egy más hang és 

a sötét szögletből kilépett az asszony a gyermekkel. 
Az asszony és a gyermek mosolyogtak s eltűntek.

— Én is itt vagyok, — mondá egy új hang és 
a szögletből előlépett az öreg asszony és a fiú. 
A fiú almát tartott kezében s mindketten mosolyog
tak és eltűntek.

Awdejevits egész lelke felvidámult és keresztet 
vetve magára, feltette szemüvegét és olvasta az 
evangéliumot, ahogy előtte nyitva volt.

Fönt olvasta: Máté 25: „Éheztem és ennem 
adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok. Útonjáró 
voltam és befogadtatok engemet." És tovább újra 
olvasta: „Bizony mondom néktek, amit cselekedtek 
egygyel az én kicsiny atyámfiai közül, én magam
mal cselekedtétek.“

És Márton megbizonyosodott, hogy az álom nem 
csalta meg és ma az Üdvözítő jőve el hozzá és ő 
az Urat fogadta be hajlékába.

í\ttf) prédikátorok éneke.
Lenn mennydörög a v izek  orgonája,
Tajték6a fú l a Bősz Buííámtorok —
Ve lapátolnak dideregne —  fázna 
(fáíyaraB lietnen prédikátorok.
Pozsony alatt láncát ötszáz eipelte,
SályaraB lietnen: m ikor ideért,
—  Ü tött az óra — álmos, öreg este 
fíetnen dacos pa p  raBruBát eserélt.

Napnerte arcuk izm a m eg se rándul, 
ffagy ritka szó :  „ Testvér, egy korty v ize t!u 
Víg éle fia csattan: „ Van víz a Vunán tú l! ‘ —  
fíoBotra kész a serkenő id eg ; 
ősto rszíj p a tto g : „Dologra pogányok !“ 
d ó k  szem  felvillan, sápadt tüzBen ég,
Ve enyBűl a nád, eípiBen az átok,
Pár agg mordul csak: „ MegBoesát az ég “ .

É jfél körül föírezzen egy ik -m ásik :
„ {fa lló d ? . . . Rogy s ír  a Bánások fe le t t . . . 
E züst Billentyűs tárogató já tsz ik  . . . “ 
jSzívük megdoBBan, könypatak pereg
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Hagy néma gyöngyök sóit Barázdás areon, 
Mint őszi Harmat Hideg szé l után . . . 
Hetven legény óért Hullatott a Hareon,
Ment Bánó könvíít Bús daróeruHán.

Mint vészmadár, inog a rongy vitorla, 
Időtlen úton, késő éjfelen ,
Piros véreseppel, vándordaru tollal 
Levél íródik a födélzeten : 
r NeHéz raBságBan m in d  elpusztul it t  lenn, 
Ha HófeHér már, de a lelke Bátor . . .
Erős vára m aradt a Hatalmas Isten !
Anno ezerHétszáz —

Hetven prédikátor1'.

Emőd Tamás.

A bölcs asszony építi az ő házát.
Irta: Kovács Andor.

Péld. 14, 1. v.
I.

Azt a világot jelzi e cím, amelyről napról- 
napra beszélünk, de amelyet kevéssé ismerünk; 
légkörében élünk, de rejtelmeibe, titkaiba be 
nem hathatunk.

Olyan a nő szívvilága, mint a megmérhe
tetlen tenger nagysága, mélysége. Titokteljes 
világába leszáll a búvár, átkutatja az óriási 
víztömeget, lehatol g moszatok és korallok hazá
jába, száz meg száz jelenséget vesz észre vizs
gálódó tekintete, száz meg száz csodásabbnál 
csodásabb dolog ragadja meg figyelmét, sokat 
lát, sokat tapasztal, sokat tanul; de szerzett 
ismeret-anyaga a mélységek rejtett, emberi szem 
s elme által fel nem kutatható, meg nem ért
hető titkaival szemben nem több, nem nagyobb, 
mint egy csöpp a tenger kimeríthetetlen víz
tömegében.

A tudós csillagvizsgáló tornyából műszerei 
segélyével végig számítja tekintetével a határ
nélküli levegőeget, gyönyörködik a ragyogó 
csillagok rezgésében, megméri egymástól való 
távolságukat, megismeri pályájukat, tudni véli 
keletkezésük s letűnésük idejét, azt hiszi: öblös 
messzelátója teljesen beavatja őt a millió égi 
testtől tündöklő égbolt titkaiba; ámde tudása 
csak gyenge mécsvilág, megközelítőleg sincs 
olyan a fénye, mint azé a hulló csillagé, amely
nek lefutását, eltűnését látjuk őszi estén, őszi 
éjszakán.

S vájjon annak a tudósnak kutatóelméje, a 
világegyetem rejtett titkait felfedő lángesze több 
relytélyt tud-e megfejteni, a női szív csodás 
világában, mint a csillagok honában? Alig 
hiszem 1 Ehhez is kevés sok tudósnak a vágott 
dohánya. Több titkot mond el neki messze
látója a csillagokról, mint am ennyit kiolvasni 
képes abból a szempárból, amely felé ragyog.

A költő arról zeng éneket, lantja a női szív 
csodás világáról, bűbájteljes varázshatalmáról 
mond el sok édes-bús regét; nincs előtte dicsőbb, 
magasztosabb, mint a női szív; ihlettségének,

lelke lángolásának forrása, kútfeje az. De ha 
megkérdeznők: ismeri-e lelkesültségének, tűz- 
láng szerelmének, dalainak tárgyát, bizonyára 
ez lenne válasza: tenger mélységének, csil
lagos égboltnak elrejtett titkait, óh, ki ismer
hetné; az én szemeim előtt nem lebben fel a 
titok fátyola, de érzem, hogy nagy, fenséges 
világ az, amelynek napja a női szív, érzem, 
hogy fényétől derül az én egem, borújától sza
kad szivemre éjszaka; érzem, hogy szivemnek 
minden érütése, minden dobbanása annak a 
visszhangja, annak az óhaja lelkem égő vágya, 
annak az öröme az én boldogságom, annak a 
bánata az én bánatom s keservem.

Amikor a nő szívvilágát ilyen titokzatosnak 
mondja a költő; amikor az a tudós előtt is 
bezárt könyv: én nem ringatom magamat egy 
pillanatig sem abban a hiú reménységben, 
mintha én annak a rejtett világnak hű és tel
jes egész képét képes volnék megfesteni. Nem! 
Én nem óhajtok Prometheus lenni, aki a római 
és görög hitrege szerint az égi tüzet lehozta 
a földre; nem érzem magamat Theseusnak sem, 
nincs kezemben az Ariadne fonala, mely a nő 
szívvilágnak ismeretlen ösvényeiről kivezetne, 
ha azokra lépni merészkedném. Sisyphusnak a 
sorsára sem szeretnék jutni, aki ős monda sze
rint az égiek titkának elárulása miatt szenvedte 
rettenetes büntetését. Ez a Sisyphus az égiek 
között minden lében kanál akart lenni, semmi 
titkot sem őrzött meg, kifecsegte az égiek ter
veit, amit kilesett az istenek körül, amit látott, 
hallott, mind Aeolusra, a szelek Istenére bízta 
s az szélnek eresztette. Titoktartást nem ismert 
az istennőkkel szemben sem. Gonosz csont volt 
annyira, hogy — amint a hitrege beszéli — 
még a halált is bilincsbe verte, aminek követ
keztében egy ideig senki sem halt meg a föl
dön. Halálos ágyán arra kérte nejét, hogy ne 
temesse el, az alvilág ura előtt pedig azért 
könyörgött: engedje visszatérni a földre, hogy 
nejét, aki még végtisztességét is megtagadta tőle, 
megbüntethesse. Ebből látni, hogy eléggé fur
fangos volt. Csele sikerült is, felkerült az alvilág
ból s hosszú ideig élt a földön, míg végre Her- 
mes, az istenek hírnöke erőszakkal visszavitte 
az alvilágba, ahol büntetése abból állott, hogy 
egy nehéz szikladarabot kellett egy meredek 
hegy oldalán felguritania, mely az oromra érve, 
ismét és ismét visszazuhant a mélységbe s neki 
mindig élőiről kellett kezdenie a borzasztó 
munkát. Ilyen nehéz és eredménytelen mun
kára kárhoztatja magát az, aki a nő szívvilá
gát teljesen meg akarja ismerni. A költő is ezt 
mondja az ő Szerettéről:

«Hiába, szó ide-oda,
Végtére is csak azt kell látnom,
Te vagy a legnagyobb csoda 
Ezen a szép tündér világon.»

(Vajda J.)

Petőfi is így énekel:
«Te vagy a nap, én az éjjel,
Teljes teli sötétséggel.*
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Aki legtöbbet vél tudni ez irányban, az 
bizonnyal a legkevesebbet tud s mennél inkább 
fürkész, kutat abban a fényes, ragyogó és 
mégis titokteljes világban, annál inkább kény
telen belátni, hogy sisyphusi munkát végez. 
Éghet és eléghet a férfi szív, vizsgálódó elméje 
kutathat a rejtett tájakon, esze lángsugarai be
hathatnak a nó'i szív titkos rejtekeibe, de tudni 
semmivel sem tud többet ma, mint tegnap 
tudott; a legélesebb szemű férfi is kénytelen 
legalább önmaga előtt bevallani, hogy a titok 
zára előtte sem pattan fel, a rejtély kulcsát ő 
sem bírja.

Más világ a nő szívvilága és más a férfié! 
Én rejtélyek megfejtésével nem foglalkozom, 
eredménytelen kutatásokba nem bocsájtkozom. 
A női s z í v  néhány sugarát akarom csupán e 
lapokon felragyogtatni, amely sugarak fényét 
napról-napra látjuk, melegét élvezzük, éltető 
erejét érezzük; egy-két olyan lapot akarok csak 
feltárni a női szív ti1 kos kéziratából, amelyekbe 
a nő szívvilágának rejtelmeivel kevéssé ismerős 
is betekintést nyerhet.

II.

A hitves hivatása.
A nő hivatása: boldognak lenni s boldogí

tani. Ő a férfi életének verőfénye, harmat- 
csöppje, napja. Maradjon hát a nő a férfi oldala 
mellett. E kijelentéssel én nem akarok hadba 
szállni a nőemancipáció lelkes hivei ellen. 
Nem! Ha a nő kényszerítve van arra, hogy 
maga tartsa fenn magát, ám vegye magára a 
férfierőt is megpróbáló küzdelem igáját, sőt 
adott esetben fel is kell vennie, mert élni kell 
s becsületesen élni csak munka révén lehet. 
S ha m ár a szükség által hajtva, kenyérkere
set céljából elfoglalta a társadalomban az inkább 
férfinek való helyet, én a munkamezőn egyen
lőnek kívánnám tekinteni a férfivel s nem zár
nám ki a hason hivatású s foglalkozású férfiak 
által élvezett jogokból sem. Mert ha a köteles
ségteljesítésre valakinek felhatalmazást adunk 
s teret engedünk, az előnyöktől s a jogoktól 
sem szabad őt megfosztanunk. Nem szabad 
feledni, hogy a jog s a kötelesség ikertestvérek.

Azonban ha nem is zárkózom el attól, hogy 
a nők a férfiak által megszállva tartott élet
pályákra lépjenek s ezzel a mindennapi nehéz 
küzdelmek árjába vessék magukat, mégis csak 
kivételesnek és rendkívüli körülmények által 
előidézettnek kívánom tekinteni a nőnek ebbeli 
elhatározását. Kétségkívül megvan a nő Isten
adta tehetsége, joga "arra, hogy önállóságra tör
jön s a férfiak által élvezett előjogok birtokába 
jusson ; tény az is, hogy a legtöbb hivatást 
képes betölteni a nő is; elvitázhatatlan, hogy a 
legtöbb munkakörben megállja helyét a gyön
gébb nem is; de tény az is, hogy kár a virágot 
a virágos kertből kitépve, a neki megfelelő talaj
ból kiszakítva a mindennapi küzdelem sziklás, 
köves földjébe ültetni át; kár a feslő bimbót

letörni nemes fájáról s a mindennapi élet, küz
dés folyamának iszapos, szennyes árjába dobni 
s rábízni sorsát, gyönge, törékeny hajóját hány- 
kódó vizekre, szélvészre, viharra. A nőnek 
nőiessége a legragyogóbb tulajdona, szelídsége, 
gyöngédsége, szeretetreméltósága, bája, lényé
nek varázsa azok a gyöngyszemek, amelyek 
egész énjét ragyogóvá, fenségessé teszik.

Folytatása következik.
—  - — — u - j - r  _r_T _-_r j- r- j— _i _ —  _ -_ r  ---- —  _ - j - _

A nagyváradi evang. templom.
Több évszázad tűnt le, mióta a nagy Luther a 

wittenbergi vártemplomban alussza csöndes álmát, 
de hiteszméi — melyek az igazság aranyforrásá
ban megfürödve, bátran, diadalmasan röppentek 
szét a nagyvilágba — élnek. Élnek! és örökké
valóságot nyernek az isteni szeretet mélységében 
és magasságában.

Ha végigpillantok az adatokon, melyeket a nagy
váradi egyház kiváló érdemű lelkésze bocsátott 
rendelkezésemre, evangélikus szivem büszkén és 
hálásan dobog fel. Még hallom a régmúlt idők tá
volából a máglyára ítélt protestáns papok utolsó 
sóhaját, hallom a gályarabok lánca csörrenését, 
de szivem már nem szorul össze, mert a hamuvá 
lett emberi testek felett ott ragyog a hit csillaga. 
Világlik, tündöklik, biztat és hív s a népek ezre 

Jódul feléi. A tömeg.jegyre növekszik. Csöndesen 
és szerényen, de kitartással halad előre, mig végre 
a felvilágosodott kor küszöbén elhal a hitükért 
szenvedők jajszava és felhangzik a lutheránusok 
hálaéneke.

1751-ben még csak néhány evangélikus csalá
dot találunk Biharmegyében, kiket Droveczky ez
redes telepített a rajnamellékéről svábolaszi bir
tokaira. De már az 1784. évben a nagyváradi 
várban felhangzik a hitbuzgó várparancsnok, Róth 
György hívó szava és a pásztor nélküli nyáj mohón 
siet a hit forrásához, mely a svábolaszi lelkész aj
kairól folyik feléjük. A várparancsnok oldala mel
lett ott áll erős és hűséges támaszul hitvese, br. 
Podmaniczky Juliánná. Annak a Podmaniczky-csa- 
ládnak egyik sarja, aki mindenkor törhetetlen hit- 
hűséggel és áldozatkészséggel állott a protestáns 
eszmék szolgálatában.

1811-ben'(febr. 17) tartják az első istentiszteletet 
a mostani telken. 1813-ban már felépül az imaház 
és a hívek már saját lelkészüket, Greskovics Jó
zsefet hallják a szószéken.

Az első rektor 1804-ben kezdi működését is
kolánkban, amely állást 1815-ben Polánszky György- 
gyel, a Hódossy-család nevelőjével töltenek be.

így haladt előre egyház és iskola, sokszor 
küzdve, nélkülözve, de mindig bízva, szebb jövőt 
remélve és hitében megerősödve. Ma már a száz 
év előtti 340 lélek helyett 879 lelket számlál a 
legutóbbi népszámlálás.

A régi rozzant imaház eltűnt és új phönixként 
karcsútornyú templom emelkedik a papiak udvarán. 
Mennyezetéről finom mivű vascsillár ereszkedik alá 
és oltárfestménye az imádkozó Jézust ábrázolja a
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Gecsemane kertjében. Egy helybeli művész ügyvéd, 
Böszörményi alkotása. Két év előtt szentelték fel 
az aranyos, szép kis templomot nagy ünnepségek 
és csaknem az egész város részvétele mellett.

Ez év őszén pedig az új iskolaépület is kitárta 
kapuját a tanuló ifjúság előtt.

Ott áll egymás mellett a két csinos épület, éke
sen hirdetve a hívek áldozatkészségét és tetterős 
lelkészünk nem szűnő buzgalmát.

így együttérezve, munkálkodva jutottak el a 
szép eredményhez.

Sokat elért már egyházunk, de még nem min
dent. Küzdelem az élet! Ámde az a küzdelem 
könnyűvé válik, ha állandó útitársul szegődik 
mellénk a hit. Petry Gyuláné.

Gyűlések hónapja
Október hónap igazán a protestáns gyűlések 

hónapja volt. Minden egyes gyűlés mértéke a 
protestáns öntudatnak és munkának. A hónap

Hegedűs Sándor.

Az iskola alapját Tverdon Istvánná hagyatéka 
vetette meg. Egyik egyháztag, Korbély mérnök, 
időt és fáradságot nem kiméivé, vezette az épít
kezést. Azután többen kisebb-nagyobb adakozások
kal járultak az iskolaépítés költségeihez, Glatz 
Antal főispán, a két év előtt alakult női gyáminté
zet stb. Legjobban kiválnak 500 koronás alapít
ványukkal Kondor Mihály és neje, akik mindössze 
néhány évi itt tartózkodásuk ideje alatt számtalan 
tanújelét adták egyházuk iránti ragaszkodásuknak.

elején megalakult a „Vallásegyenlőségi Szövetség1*, 
azt követte a Prot. Irodalmi Társaság több napig 
tartó gyűlése, végre evang. egyházunk egyetemes 
közgyűlése, mely hasznos alkotásokkal tette az 
idei esztendőt emlékezetessé.

I. Az Országos Vallásegyenlőségi Szövetség.
Eredetileg Orsz. Prot. Szövetségnek készült, 

utóbb Evangyéliomi Szövetségnek nevezték. Az októ
ber elsején tartott alakuló gyűlésen György Endre
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és Antal Gábor ref. püspök indítványára kapta új 
nevét. Célja az, hogy a vallásegyenlőség és sza
badság nagy eszméjét a törvénykönyvből átvigye 
az életbe, mert a megzavart vallási békét csak 
ez állíthatja helyre. Nagy hivatása van tagadha
tatlanul és helyes, ha e célra szövetkeznek a fel
világosodás és emberszeretet összes hívei.

A szövetségnek tagja lehet felekezeti, társa
dalmi osztálykülönbség nélkül minden nagykorú 
állampolgár, férfi és nő, aki az általános felvilá
gosodás, a nemzeti szabadelvű haladás, a lelki- 
ismeretszabadság és a felekezetek közötti teljes 
jogegyenlőség ügyét szolgálni kívánja. A vallás- 
egyenlőségi szövetség körvonalozott célja a felvi
lágosodás terjesztése, a nemzet és nép anyagi, 
szellemi és erkölcsi jólétének emelése, a józan 
vallásosság ápolása érdekében, a vallásfelekezetek 
között való s az országos törvényekben kimondott 
és biztosított teljes jogegyenlőség és viszonosság 
megvalósítása alapján. — És tényleg, már az is 
siker számba megy, hogy csatlakoztak hozzá az 
unitáriusok és remélik a felvilágosult katholikusok 
csatlakozását is.

Az alakuló gyűlést gr. Dégenfeld József ref. 
főgondnok vezette. Sokan jelentek meg Pestmegye 
székházában a protestáns vezéremberek közül. 
A tisztikar megválasztása során a közgyűlés elnökké 
egyhangúlag gróf Dégenfeld Józsefet, alelnökké 
Zsilinszky Mihályt és Antal Gábort választotta meg. 
Megválasztotta továbbá ugyancsak egyhangúlag 
főtitkárrá dr. Baltazár Dezsőt, ügyvezető titkárrá 
Hamar Istvánt, jegyzővé Geduly Henriket és Nagy 
Károlyt, pénztárossá dr. Szabó Józsefet, ellenőrré 
pedig Mikolik Kálmánt és Szőts Farkast. A 30 tagú 
igazgató választmányba a közgyűlés jelenleg csak 
húsz tagot választott be, hogy a később csatlakozó 
és más felekezetbeli tagok közül is még tíz tagot 
beválaszthasson. A választmány tagjaivá egyhan
gúlag megválasztattak: báró Bánffy Dezső v. b. t. t., 
Meskó László államtitkár, Gyurátz Ferenc ev. 
püspök, Scholtz Gusztán ev. püspök, gróf Tisza 
István v. b. t. t.. Erős Lajos ref. püspök, Láng 
Lajos v. b. t. t., Laszkáry Gyula főrend, Kenessey 
Béla ref. püspök, Kaczián János ev. esperes, 
báró Radvánszky Antal, Baksay Sándor ref. püspök, 
Szontagh Andor, Dóczy Imre főgimn. igazgató, 
Simon Károly igazgató, Ferencz József unit. püspök, 
Józan Miklós unit. esperes, Kis József ref. esperes, 
dr. Szigethy Lajos tanár, dr. Tüdős István theol. 
tanár, lelkész.

Van tehát egy új keret, új működési tér, ahol 
a nemes törekvés érvényesülhet. Az alapszabá
lyokból és felszólalásokból úgy látjuk, hogy inkább 
társadalmi célokról van szó, amelyet a művelődés 
minden eszközével támogatnak. A tulajdonképeni 
belmissiói munka — nagyon helyesen — az egyes 
egyházak belső ügye marad továbbra is.

II. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság.
A protestáns egyházak egyesült erejéből fen- 

tartott Prot. írod. Társaság, mely vándorgyűlé
seivel majdnem végig járta az egész országot, az 
idén a haza szívében, Budapesten tartotta beszá

moló közgyűlését. Volt már Pápán, Kolozsvárott, 
Debrecenben, rPozsonyban, Miskolcon, Hódmező
vásárhelyen, Újvidéken, Sopronban, Nagyváradon, 
Hajdúböszörményben). Az idei közgyűlést össze
kapcsolták Hegedűs Sándor, a néhai nagyérdemű 
elnök emlékünnepével.

Az emlékünnepet a Kálvintéri ref. templomban 
tartották 1-én délután 3 órakor. Istentisztelet kere
tében folyt le. Régi jó szokás szerint megosz
tották a munkát. Kaczián János esperes imádkozott 
s Szalóczy Pál tisza-valki ref. lelkész, a testvér
egyház egyik kiváló szónoka prédikált. Hegedűs 
Sándorról Antal Géza pápai theol. tanár mondott 
emlékbeszédet, amelyben alaposan s eleven színek
kel rajzolta meg Hegedűs Sándor egyéniségét és 
munkásságát. Hegedűs szegény árva fiúból lanka
datlan kitartással és munkával küzdötte felfmagát 
országos jelentőségű emberré, aki idejéből és 
vagyonából örömest meghozta áldozatát az egyház 
oltárán. 0  volt fentartója a „Koszorú" című válla
latnak. — A kiváló protestáns vezérember arcképét 
mai számunk közli.

A közgyűlést október 2-án délelőtt 10 órakor 
a deáktéri evang. díszteremben tartották. Zsilinszky 
Mihály és Antal Gábor elnököltek s a megnyitót 
Zsilinszky mondotta. A mélyen járó fejtegetést 
egyik közeli számunkban közöljük. A beszédet a 
közgyűlés percekig tartó éljenzéssel és tapssal 
fogadta.

Ezután Szőts Farkas titkár adta elő évi jelen
tését. Mielőtt belekezdett volna az elmúlt eszten
dőben végzett működés ismertetésébe, rámutatott 
azokra a szociális viszonyokra, amelyek között a 
pretestáns hit és a haza él s amelyek a társaság 
működésének környezetét képezik. Kéri a köz
gyűlést, hogy a jelen egyházi és társadalmi szo- 
rongattatások között fejezze ki elismerését Zsi
linszky Mihály felügyelőnek, Antal Gábor püspök
nek, gróf Tisza István és gróf Dégenfeld József 
főgondnokoknak, mint a cselekvő protestantizmus 
vezéreinek az evangéliumi hit és a magyar prot. 
egyház védelmében tanúsított bátorságukért, böl- 
cseségükért és férfias cselekedetükért. Indítványozza 
továbbá, hogy a közgyűlés üdvözölje Kenessey Béla 
és Erőss Lajos tagokat abból az alkalomból, hogy 
püspökké választattak.

A közgyűlés mindkét indítványt egyhangúlag 
elfogadta.

A titkár ezután rátért tulajdonképeni jelen
tésének előterjesztésére. A társaság 1907. évi be
vétele 15.049 kor. 33, fillér, kiadása 15.212 kor. 98 
fillér. Vagyona 131.356 korona. Az 1909. évi költ
ségelőirányzat összege: 16.357 kor. 49 fillér. A kiad
ványok előállításáról jelenti a titkár, hogy azok 
pontosan elkészültek. A kiadandó művek részlete
sebb ismertetése után a könyvforgalomról számolt 
be, amely a Koszorú-füzeteknél ismét örvendetes 
emelkedést mutat, ellenben a Házi kincstár köte
teknél nagy apadás van, ami főként annak tud
ható be, hogy a társadalom műveltebb osztályaiban 
a vallásos művek olvasója és vásárlója még keve
sebb lett, ez utóbbi pedig a vallástalan hírlapok és 
könyvek hatásának következménye. A Károlyi
alapra az elmúlt esztendőben 2074 kor. 55 fillérnyi
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adomány gyűlt be. A tervezett népkönyvtárak esz
méjét a ref. konvent már magáévá tette s azok 
támogatását elhatározta A jelentés végül megemlé
kezett a társaság halottairól, akiknek száma az 
elmúlt esztendőben szokatlanul nagy volt. A tár
saság így elvesztette dr. Ballagi Gézát, dr. Bartók 
György erdélyi püspököt, Hegymegi Kiss Áron 
tiszántúli ref. püspököt, dr. Duka Tivadar angol 
földön élt tudós hazánkfiát, Weber Samu ev. főespe
rest, akik mindannyian kiváló oszlopai és támo
gatói voltak a Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak.

A közgyűlés a jelentésben foglalt indítványo
kat elfogadta, a pénztárnoknak a felmentvényt 
megadta, a tagoknak taggyűjtésre és a kiadványok 
terjesztésére való felkérését elhatározta. Továbbá 
az elhunyt választmányi tagok halálát fájdalom
mal tudomásul vette s emléküket jegyzőkönyvében 
is megörökítette. A taggyűjtésben és a kiadványok 
terjesztésében legnagyobb mértékben előljárt Kovács 
Sándor theol. tanárnak és egyes tagoknak, nem
különben Szőts Farkasnak nagy gonddal szerkesztett 
jelentéséért és buzgó működéséért elismerését és 
köszönetét nyilvánította.

A megüresedett választmányi tagsági helyekre 
a közgyűlés egyhangúan Nagy Károlyt, Dicsőfi 
Józsefet, Kovács Sándort, Thury Etelét, Laszkáry 
Gyulát, Webster Janiest és Vámossy Károlyt válasz
totta meg.

A díszülés. Este 6 órakor díszülése volt a tár
saságnak. Az ünnepélyes alkalomra a protestáns 
társadalom számos előkelősége jött össze. Ott volt 
Zsilinszky Mihály v. b. t. t., Laszkáry Gyula főrend, 
dr. Baltik Frigyes, Scholtz Gusztáv, Zelenka Pál, 
Gyurátz Ferenc, ev. püspökök, Antal Gábor ref 
püspök, György Endre volt fölmívelésügyi miniszter, 
dr. Masznyik Endre, B. Papp István, Hamar István 
és Szőts Farkas theol. tanár, Petri Elek budapesti 
ref. lelkész, dr. Szilassy Aladár közig, bíró, Handel 
Vilmos ev. főesperes, Lévay Lajos, Révész Kálmán 
ref. esperesek, sokan a protestáns egyház vezető 
férfiai és családjaik.

A díszülést Zsilinszky Mihály elnök nyitotta 
meg, akinek bevezető szavai után Sörös Béla 
losonci ref. lelkész tartott mély tanulmány és szer
zett missziói gyakorlati tapasztalatai alapján elő
adást a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság bel- 
m ssziói munkájáról és feladatáról. Az előadó élénk 
színekkel festette le a társaság áldásos műkö
dését, melyet az evangéliumi irodalommal kifej
tett s amely áldásos működésnek örvendetes ered
ményei napról-napra szaporodnak. Méltatta a bel- 
missziói irodalom fenkölt hivatását, célját s az e 
téren végzendő kitartó munka krisztusi hatását. 
Az előadót az ünnepély közönsége lelkes tapsokkal 
jutalmazta a figyelmet mindvégig lekötött felolva
sásáért.

Majd dr. Masznyik Endre, a pozsonyi ev. egye
temes theológiai akadémia igazgatója lépett az elő
adói asztal elé és igen gyújtó hatású beszédet 
mondott. Foglalkozott a mai társadalmi ellenséges 
áramlatokkal, amelyek fokozott mértékben követe
lik meg a krisztusi szeretet tanának követését, az 
evangéliumba vetett bizodalmát. Téves hit, hogy a 
reformáció a múlté s hogy az már befejeződött.

A reformáció csak megkezdődött a múltban s nem 
fejeződött be, hanem továbbfolyik s amig isten 
van, addig nem is nyer befejezést. Ahol — úgy
mond — az Úr, ott a szellem s ahol a szellem, 
ott van a lelki szabadság is. Jézus Krisztus a leg
nagyobb hazugságnak mondotta a felvilágosodás 
elnyomását s a babona, a vakhit az élet legnagyobb 
átka. Beszéde során erélyesen rámutatott a felvilá
gosodás, az igazi krisztusi szellem terjedésének 
akadályaira s a protestántizmus sajátos fegyverére, 
az irodalomra, a tolira, a szóra, melyre most hat
ványozott mértékben van szükség. Szavait azzal 
fejezte be, hogy a protestánsoknak fel kell karolni 
kellő mértékben irodalmukat, iskoláikat, intézmé
nyeiket a felvilágosodás, a szabad szellem, a lelki 
szabadság érdekében.

A beszédet szűnni nem akaró taps és éljenzés 
követte, melynek lecsillapultával Szabolcska Mihály 
mondotta el néhány költeményét általános tetszés 
mellett. Közkívánatra ismét oda kellett állnia az 
asztalhoz, amikor még egy költeményét adta elő 
még nagyobb tetszés mellett.

Az ünnepi ülést Antal Gábor püspök záróbeszéde 
rekesztette be. A népszerű főpásztor roppant szel
lemes érvekkel kelt védetmére a szabad vizsgáló
dásnak, amely egyáltalán nem lehet ellentéte a 
hitnek. Két igazság van. Az egyik a hit igazsága, 
amely lelki megnyugvást ád, a másik a tudomány 
igazsága, amely műveltté tesz s a kettő együttvéve 
a lelki szabadságot nyújtja. Idézi Pál apostol egy 
mondását, amelyben ő is a szabad vizsgálódást hir
dette s elmondja, hogy ha Krisztus az egységet 
akarta volná a hitben, akkor nem különböző egyéni 
felfogású tizenkét apostolt vett volna maga mellé, 
hanem csak egyet s nem négy evangélistával Íratta 
volna meg az evangéliumot, hanem szintén csak 
egygyel. Előadja beszéde során, hogy még Péter 
apostol maga sem volt tisztában Krisztus tanával, 
mert míg egyik napon feltétlen ragaszkodásáról 
biztosította őt, a történet szerint harmadnapra mégis 
ő volt, aki megtagadta. A püspök beszédének ha
tása alatt a közönség este félnyolc órakor oszlott 
szét.

Az evang. egyház egyetemes gyűléséről szóló 
tudósítást a jövő számban közöljük.

VEG YESEK .
A bonyhádi evang. főgimnázium új épületé

nek felavatása. Szép ünnepségnek volt színhelye 
Bonyhád október hó 12-én; ekkor volt ugyanis a 
tolna-baranya-somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye 
főgimnáziumi új épületének felavatása nagyszabású 
ünnepély keretében. Délelőtt 9 órakor vonult fel a 
templomba a tanuló ifjúság a tanári karral együtt, 
a közel s távolról összejött ünneplőkkel hálaadó 
istentiszteletre. „Jövel Szentlélek Úr Isten“| ének 
után Fáik Henrik intézeti exhortátor imádkozott, 
áhítattal, buzgón emelve a lelkeket a bölcsesség 
és szeretet örök kútfejéhez; majd felhangzott a 
lutheri „Erős várunk nekünk az Isten“ ének, ami 
után Gráf József bonyhádi evang. lelkész mondott 
alkalmi egyházi beszédet I. Sámuel 7. r. 12. v. és
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62. zsoltár 9. v. alapján; hivatott, szónoki erővel 
mutatott rá a dicsőségteljes küzdelem után emelt 
„Eben-Haézer“-re, az új főgimnáziumi épületre s 
buzdítva a jövő munkájára hangoztatá a lélekemelő 
igazságot: „az Isten oltalmunk nekünk'-. A befe
jező ének után a közönség az új épület dísztermébe 
vonult. Az ünneplők sorában voltak: Horváth Sán
dor főesperes, Szeniczey Géza egyházmegyei fel
ügyelő, Tomka Gusztáv alesperes, Hazslinszky Géza 
főgimn. felügyelő, az iskolafentartó egyházmegye 
lelkészi és tanítói kara, a soproni, csurgói és gyönki 
tanintézetek kiküldöttei, Szakács Imre, a reform, 
egyh., dr. Jozgits János plébános a róm. kath. hit
község, dr. Rosenthal Tóbiás főrabbi az izr. hit
község képviseletében, Perczel Dezső, gr. Apponyi 
Sándor, ifj. Weber János országgyűlési képviselő, 
Szentiványi Miklós főszolgabíró, dr. Schvetz Antal 
stb. A felavatási ünnepség a következő sorrendben 
folyt le : 1. Megnyitó beszéd. Mondotta Hazslinszky 
Géza főgimn. felügyelő. 2. A 108. zsoltárt énekelte 
a főgimn. énekkar. 3. Felavató beszéd. Tartotta 
Horváth Sándor főesperes. 4. Alkalmi költemény. 
Irta Sántha Károly. Előadták: Gyarmathy János, 
Tomka Gusztáv és Erdős László főgimn. tanulók. 
5. Isten, ki fent uralkodói. Énekelte a főgimn. 
énekkar. 6. Az építés története. Előadta Gyalog 
István főgimn. igazgató. 7. Záróbeszéd. Mondotta 
Szeniczey Géza egyházmegyei felügyelő. 8- Hymnus. 
Énekelte a közönség. — Kern adhatjuk az iskola 
történetét, miként fejlődött az 1806. évben Sár- 
szentlőrinczen alakult algimnázium Bonyhádon fő
gimnáziummá, de rá kell utalnunk a jelen zűrzavarai 
között azon felemelő jelenségre, hogy az ág. hitv. 
evang. főgimnázium szervezésénél, az új épület al
kotásánál a magas kormány segítségén kívül áldozat- 
készségben találkozott minden vallásfelekezet tagja; 
egy volt az irányító, lelkesítő: a vallásos, magyar 
nemzeti kultúra géniusza. Az épület az építőművé
szetnek hatalmas alkotása, magyar stílben, korszerű 
beosztással, igazi modern iskola. Méltóan örökíti 
meg, mint ércnél maradandóbb emlék, azon kiváló 
férfiak érdemét, kik a tervezésnél, alkotásnál éle
tük legszebb munkáját végezték s a sikerült mun
kában legszebb reményüket megvalósulva látják. 
Sokan voltak, akik szervezték a mozgalmat, sokan, 
kik áldozatkészséggel emelték az épületet, sokan, 
kik örülve örültek a felavatási ünnepen. A valódi 
érdem igaz jutalmát az ég adja, de a szent köte
lesség lerójja a hálás elismerés adóját. S itt ki
emelendő a hazafias, vallásos szellemben munkás, 
hivatásának élő tanári kar, ezzel együtt a már 
nyugalomba vonult, de fáradhatatlan Marhauser 
Imre s a kié az érdem oroszlánrésze: Gyalog István 
igazgató; ő vezette, hozta össze a nemes célt szol
gáló erőket, ő tervezett, dolgozott, küzdött bátorí
tott s most az örömünnepen nemes leikével szeré
nyen elvegyült az ünneplők között. Áll az evang. 
főgimnázium hatalmas épülete Bonyhád fensíkján; 
magasba emelkedő falait, tágas termeit szabadon 
éri a tiszta levegő, az üdítő napsugár; munkál
kodjék benne szép múltjához híven a magyar nem
zeti szellem, vallásossággal egyesülve; tanulóiban 
is nyerjen életet a jelszó: Istenért, hazáért, királyért.

PÁLYÁZAT.
A Luther - Társaság ezennel evangélikus 

szellemű valláserkölcsi népiratkákra pályázatot 
hirdet. Tárgyát az író szabadon választhatja. 
A népirat terjedelme nem lehet nagyobb két 
nyomtatott ívnél írói díj ívenkint 40 korona. 
A művek 1909 febr. 28-ig alulírott titkári hiva
talhoz beküldendők.

Budapest, 1909 okt. 31. , r ., T..,Majba Vilmos,
VII., Rottenbiller-u. 12. igazgató, Luther-Társ. titkár.

Megjelent és a Luther-Társaság Ev. Könyvkereskedésében 
Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. kapható:

Protestáns Árvaházi
Képes N aptár az 1909. évre.
— Szerkesztette: Szabolcsba Mihály. —

Ára 60 fillér, az összeg beküldése ellen portomentesen 80 fillér.

Kérjük ig en  t is z te lt  o lvasó in k at,
hogy szíveskedjenek könyvszükségletük beszerzése végett a
Luther-Társaság Evang. Könyvkereskedésehez
(Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a.) fordulni. A Luther- 
Társaság könyvkereskedése az első, minden ízében protestáns 
könyvkereskedés, melynek gyarapodása érdekében áll minden 
hitsorsosunknak.

Hangsúlyozzuk, hogy a társaság utazó - ügynököket 
nem tart és ha ilyenek mégis jelentkeznek, azok közön
séges csalók.

Figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy a könyvkereske
désünk nevében jelentkező könyvügynököknek ne adjanak 
semmiféle előleget.

! Legújabb! ! Legújabb!
Most jelentek meg és kaphatók a Luther-Társa
ság Ev. Könyvkereskedésében, Budapesten, 

VIII., Szentkirályi-utcza 51/a.
Lelkipásztorkodástan (Theologia pastoralis).lrta Csiky Lajos. 
Pályadíjat nyert mű. Ára fűzve 6 K, vászonba kötve 8 K 

Protestáns egyházirodalmunk legfontosabb termékeinek 
egyike, mely nélkülözhetetlen minden protestáns könyvtárban. 
Az ágost. hitv. evang. keresztyén egyház régi emlékei. 
Az evang. egyházkerületek támogatásával kiadja a Luther- 
Társaság. I. kötet Egyesség könyve. 1598. Sajtó alá ren-.

: : dezte dr. Masznyik Endre. Ára 2 K. : :
Jézus Krisztus és a szocz iái izmus. Az evangéliumok 
nyomán írta Mayer Endre, theol. akad. dékántanár Eperjesen.

: : Ára fűzVe 1 K 50 fillér. : :

Egyházunk Nagyjai:
VII. Báró Radvánszky Béla emlékezete. Irta Zsilinszky 

: : Mihály. R. B. arczképével. Ára 20 fillér. : :
VIII Kanizsai Orsolya főrangú magyar nő a XVI. század- 

: : ból. írta Payr Sándor. Ára 40 fillér. : :

A Luther-Társaság népies iratai:
45. füzet. Találkozás idegenben. „Azoknak, kik Isten orszá

gát szeretik, mindenek egyformán javokra vannak. El
beszélés. írta Oeduly Lajos.  Ára 10 fill.

46. füzet. Légy liü mind halálig. Elbeszélés. Írta Raffay 
Sándor. Ára 10 fillér.

47. füzet A műveltségről. írta Kapi Béla, körmendi lelkész. 
Ára fűzve 10 fillér.

Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 43.204.


