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TARTALOM : A készülő új énekeskönyvböl. — A megbocsátásról. B. M. — Emlékeimből. Özv. Czékus Józsefné. — 
Hogy naponként Uram . . .  — Arany mondatok. — Vegyes.

A készülő új énekeskönyvből.

Ím nagy Isten most előtted . . .
A 44-iJc zsoltár.

(Szabadon.)

Gyászba borult hű népedre nézz le, Istenünk! — 
Hallottuk, mit ősapáink elmondtak nekünk:
Népet űztél előttük, kit karod összetört,
S a fiáknak szent örökség lett e drága föld.

Támadóik sokaságát nem had verte le,
De velük volt szent kegyelmed védő ereje,
Késő korban hősök keltek, mint a régi nép, 
Hazavédő küzdelemben vitte szent Igéd.

Mostan is csak benned bízunk ; Uram, légy velünk, 
Oh segíts — ím újra támad ádáz ellenünk. 
Kézivet rá nem feszítünk, már a kard se véd; 
Szabadítónk te vagy, Uram: meg tart szent Igéd.

Vészbe vitt a hadi út, hogy néped elhagyád, 
Mezőnkön a szorongató ránk veté magát, 
Odadobtál a gyilkosnak mint vágójuhot, 
Gyűlölőknek házunk, földünk zsákmányul jutott.

Bánatunk a gonosz szomszéd gúnyja, csúfja lett, 
És a pogány kárörvendve gyászunkon nevet. 
Orcámon a gyalázatnak szégyenpírja ég,
Hogy a régi hősök sarja levert szolgakép.

Pedig a mi lelkünk téged el nem feledett, 
Vészben, bajban meg nem szegtük a te frigyedet, 
Ha lelkünk a bálványokhoz emelné szavát,
Te tudnád azt, ki a szivek rejtekébe lát.

Hisz te érted öltek minket, érted szenvedőnk — 
Szánd meg végre nyomorgásunk’, óh fordulj felénk ! 
Hisz ki minket nyomorgat, az csúfol tégedet, 
Bosszúálló ellenünkön tarts ítéletet.

Alszol, Uram ! ? — Óh serkenj fel, mutasd meg
[magad'! —

Lelkünk elhanyatlott, testünk a földhöz tapad . . . 
Kelj fel Uram, jöjj, segíts az üldözött hitért, 
Ments meg minket a gonosztól szent kegyelmedért.

Dallam  : Én Istenem én bűnös ember.

Minél súlyosb a kín kereszte,
Annál közelb hajol az é g !
Istent nem ismer, — s nem kereste 
Üdvét, — ki kínt nem érze még.
Kit szenvedés ölén nevelt 
Az Ur — bizton üdvére lelt.

Minél súlyosb a kín kereszte, 
Keresztyénibb a bajvívás! 
Vitéz-nevét harcban szerezte,
Áldás ránk a felhő sírás.
Aranyról tűzben hull salak,
Hívő szívről: kereszt alatt.

Minél súlyosb a kín kereszte,
Annál nagyobb a hiterő !
Édes bort ont szőlő gerezde,
11a összezúzva présbe jő.
Hitünk nő — a kínt kiállva — 
Terhe alatt — mint a pálma 1

Minél súlyosb a kín kereszte: 
Szívünk annál hőbben szeret!
Sérült kagyló vihar övezte 
Tenger keblén sír gyöngyszemet . . . 
Sűrű homályra, vészre száll:
Deriis mosolygó napsugár.
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Minél súlyosb a kín kereszte: 
Reményünk annál zöldelőbb!
Lehull a lomb, de nincsen veszte 
A törzsnek, az friss mint előbb . . . 
Kis csolnakunk el nem merül: 
Remény fölé — remény derül.

Minél siílyosb a kín kereszte':
Annál forróbb, buzgóbb imánk 1 
Hajósként vészben térdre esve 
Fogódzunk beléd jó Atyánk!
Mert gyötrelem sajkán evez:
Dávid is zsoltárt zengedez.

Minél súlyosb a kín kereszte:
Óhaj támad, óhaj u tán!
Kit a pusztában bú epeszte,
Vágyik öledbe: Kánaán!
Fáradt galambként megpihen 
Lelkünk, a bárka csendiben.

Minél súlyosb a kín kereszte: 
Annál édesebb a halál!
Bátran nézünk a sírkeresztre,
Hisz mellettünk a Jézus áll.
S mert hű karja ölelve tart: 
Sírunk virányos békepárt.

Ragyogj rám Jézus szent kereszte! 
Megváltóm ! tartsd meg koronám ! 
Hogy lelkem’ bármi kín feressze, 
Reménnyel csüggjön iidvhonán . . . 
Hints fényt reám: hit szeretet . . . 
Segítsd vinni keresztemet!

A megbocsátásról.
(Máté, XVIII. 23—32.)

A közül a millió és millió ember közül, aki 
velünk egyidejűleg él e földön, közülünk mindenki 
csak egy aránytalanul kis részt ismer. Távol attól 
a helytől, ahol élünk, mind a négy égtáj irányá
ban, embereknek milliói vannak, akiknek élete, 
küzdelme és munkássága rendes körülmények között 
egyénileg nem érint bennünket, akikről csak annyit 
tudunk, hogy vannak. Nagy események, nagy vál
tozások, legtöbbször nagy szerencsétlenségek kel
lenek ahhoz, hogy érdeklődésünk feléjük forduljon 
s egy-két napon keresztül egy-egy félóráig elfog
lalkozzanak velük a gondolataink, azoknak az 
embereknek a száma, akiket személyesen ismerünk, 
akikkel gyakrabban érintkezünk és életük iránt 
érdeklődünk, szintén kicsiny. Még kisebb lesz ez 
a szám, ha azokat számláljuk meg, akik legköze
lebbi hozzátartozóink, akikhez a családi kötelékek 
fűznek, — ha pedig legvégül azokat vesszük sorra, 
akiknek az életével az életünk csakugyan komoly 
kapcsolatban áll, akiknek boldogsága vagy boldog
talansága oka és feltétele lehet a mi boldogságunk
nak, vagy boldogtalanságunknak, akkor 3, 4, 5 s 
talán-talán eggyel-kettővel több emberről beszél
hetünk csupán.

így szorul össze az embernek igazi élete egy 
nagyon kicsiny körre, amelyben aztán ő ismeri 
egészen azt az egy-két embert s azok is ismerik 
őt egészen.

Egészen ismerni valakit, ez korántsem olyan 
könnyű dolog, mint amilyennek látszik. Nemcsak 
az apró szokásokat, amelyek ismétlődni szoktak, 
nemcsak a vérmérsékletet, amely az elhatározáso
kat annyira befolyásolja, hanem ami mindent 
magában foglal: a gondolkozásmódot, az életfel
fogást kell ehhez ismerni. Hogy mennyire lehetetlen 
ez azokkal szemben, akikkel csak néha találkozunk, 
vagy azokkal szemben is, akik egy kissé zárkózot
tak, vagy pedig nem egészen őszinték, azt feles
leges bizonyítgatni.

Ez a megállapítás, hogy csak néha és csak 
kevés embert tudunk egészen ismerni s ennek 
következésképen megérteni, képezi a kiinduló pon
tot kérdésünk tárgyalásához.

Ebben a példázatban Jézus az irgalmatlan 
szolgát ért büntetésre figyelmezteti mindazokat, 
akik meg nem bocsátanak tiszta szívből azoknak, 
akik vétettek ellenük. Azt, hogy valaki nem tud 
megbocsátani valamiért, Jézus olyan bűnnek tekinti, 
mely még annak a szerető mennyei atyának a szi
vében is, akit ő jelentett ki az embereknek, elhall
gattatja a mindent megbocsátani kész szeretetet 
és büntetésre kárhoztatja. Első pillanatra úgy lát
szik, hogy a bűn kicsiny és a büntetés nagyon 
nagy. De az a szempont, amelyből Jézus tekintette 
az emberek életét, mindent megmagyaráz. Hiszen 
a keresztyén vallásnak alapja a szeretet; célja a 
szeretet, eszköze a szeretet, — az embereknek 
pedig, akiknek itt a földön a tökéletesedés útján 
kellene folytonosan haladni, minden legkisebb 
lépéshez ezen az úton a szeretetre van szükségük. 
És ennek a szeretetnek, melyet bátran nevezhetünk 
keresztyén emberszeretetnek, melynek egy nagy 
jóságos érzésben kell megnyilatkoznia minden ember 
iránt, — ennek a legnagyobb ellensége az, hogy 
az emberek nem tudnak, vagy csak nagyon nehe
zen tudnak megbocsátani. Jézus az emberi lélek 
legmélyére néz akkor, amikor úgy látja, hogy 
hiába való minden törekvés arra, hogy jó ember
nek látassál, ha az csupán külsőség nálad, — hiába
való az, ha jót cselekszel idegenekkel, avagy azok
kal, akik veled is jót cselekszenek, még mindig 
nem vagy az atyának gyermeke, ha nem tudsz 
megbocsátani, ha nem tudsz elfelejteni, ha nem 
tudsz jót tenni azokkal is, akik téged gyűlölnek, 
és imádkozni azokért is, akik téged háborgatnak 
és szidalmaznak. Mert ha csak azokat szeretitek, 
akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek 
annak, — vájjon a publikánosok nem ugyanígy 
cselekednek-e ?

És csakugyan Jézus tanításaiban újból és újból 
előfordul a felhívás a megbocsátásra.

A hegyi beszédben így tanítja imádkozni az 
embereket: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és 
a Miatyánk után azonnal így folytatja újabb meg
erősítésképen : Mert ha megbocsátjátok az embe
reknek az ő vétkeiket, megbocsátja néktek is a 
ti mennyei Atyátok. Máshelyen ismét ugyanezt
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mondja: Legyetek irgalinasok mint a ti mennyei 
Atyátok is irgalmas: Megbocsássatok, néktek is 
megbocsáttatik. Amikor Péter megkérdezi tőle, 
hogy megbocsásson e az ő attyafiának, valamennyi
szer vétkezik ellene, — megbocsásson-e hétszer, 
akkor Jézus így felel: Nem mondom neked, hogy 
csak hétszer, hanem hetvenhétszer is. Es ő maga 
meg is bocsátotta ellenségeinek mindazt, amit ellene 
cselekedtek, megmutatta, hogy hogyan lehet meg
bocsátani.

Mert mindent, mindent meg lehet bocsátani, 
még nagy és súlyos szenvedéseket is, nemhogy 
azokat az apró sérelmeket nem lehetne, ame
lyek pedig a legtöbb alkalmat szolgáltatják a meg 
bocsátásra minden embernek. A megbocsátani tudás 
erénye az, amelyet minden ember a legtöbbször 
gyakorolhat. Jót cselekedni, ahhoz külső dolgok is 
szükségesek, mert segíteni valakin csak akkor 
lehet, ha megvannak a segítségre alkalmas eszkö
zök, a megbocsátásnál csak a saját hajlandósá
gomra van szükség. De erre azután igazán szükség 
van. Az, hogy nem ismerjük egészen az embe
reket, még azokat sem, akikkel elég gyakran érint
kezünk, annyi félreértésre, megsértődésre, bosszú
ságra és haragra ad okot, mert hajlandók vagyunk 
mindent azonnal a rosszabb oldaláról nézni. Olyan 
jól tudjuk azt, hogy gyarlóságok mi bennünk is 
vannak és ha mi ezeknek a következtében bán
tottunk még másokat, szeretünk is saját magunk 
előtt ezzel védekezni, de ha minket ért a bánta- 
lom, sohse gondolunk arra, hogy annak az ember
nek is lehetnek olyan gyarlóságai, gyengéi, melyek 
a sértésre ragadták. Hányán hibázhatnak akkor, 
amikor a legjobbat akarják, hányán lesznek sze
rétéiből olyat, amely javunkat célozza, de mi csak 
magát a tettet látjuk s annak célját figyelembe 
sem véve, úgy érezzük, hogy ezért sohse fogunk 
tudni megbocsátani. Sok dolgot enyhébbnek látnánk 
és ezen sok dolgot könnyebben tudnánk megbocsá
tani, ha jobban ismernénk egymást és kevésbbé 
volnánk hajlandók arra, hogy másokról rosszat 
tételezzünk fel. mindjárt az első szónál . . .

A másik akadálya a megbocsátásnak az, hogy 
sokkal tovább marad meg az emlékezetünkben egy 
olyan dolog, amely kellemetlenül, mint egy olyan, 
amelyik kellemesen érintett. Olyan emberekről, 
akiket valamikor szerettünk, könnyebben megfeled
kezünk, mint egy olyanról, akire megharagudtunk 
valamiért. Gyermekkorunkból talán még ma is 
emlékszünk arra, aki — úgy éreztük — igazság
talanul, vagy talán még jogtalanul is megütött, — 
holott azokat, akik néha szeretettel megsimogattak, 
már elfelejtettük, mintahogy a gyermek elfelejti 
azt, hogy mennyit fáradott vele a tanító, de vissza
emlékszik arra, hogy egyszer erősen megbüntette. 
Nem egy súlyos beteg, mikor az Úrvacsoráját vette 
s készült a halálra, nagy hittel vallotta, hogy Isten 
megfogja bocsátani az ő bűneit is, de nehezen, 
ismételt kérdésre, sóhajtva felelt arra a kérdésre, 
hogy megbocsát-e ő is mindazoknak, akik ellene 
vétettek ? . . . Előfordult az is, hogy erre a kér
désre az volt a felelet: Én nem haragszom azokra, 
akik megbántottak, — és ezt a félmegbocsátást 
olyan nehezen tudta kiegészíteni.

A harmadik akadálya a megbocsátásnak az, 
hogy még mindig bennünk van, a lelkűnkben van 
ma is, ami pedig a régieknek mondatott meg: 
Szemet szemért, keserűséget keserűségért, fájdal
mat a fájdalomért, amellyel szemben pedig hir
dette Jézus: Ám pedig azt mondom néktek, hogy 
a gonosznak ne álljatok ellene gonosszal. . . Ben
nünk van a megtorlás vágya: ha te megkárosí
tottál engem, én is megkárosítalak, — ha te bosszú
ságot szereztél nekem, én is bosszúsággal foglak 
illetni téged, ha te tönkreteszed az életemet, én 
elveszem a tiedet, — és ez az okoskodás, amely- 
lyel bíróvá teszi magát az ember, ahhoz a sok 
apró és sok nagy tragédiához vezet, amelyekből 
mindennap hoznak egy párat az újságok. Szinte 
úgy tetszik, mikor ezeket a legtöbbször gyászos 
végű következtetéseket nézzük, mintha az ember 
megkárosítva érezné magát akkor, ha megbocsát, 
mert ezzel lemond arról a képzelt jogáról, hogy 
bosszút álljon, hogy elégtételt vegyen, hogy vissza
fizessen . . .

Pedig lehetetlen az, hogy aki már csak egyszer 
is igazán megbocsátott, ne érezte volna azt, hogy 
milyen páratlan, milyen magasztos érzés, milyen 
nagy megkönnyebbülése az a léleknek, ha meg
bocsát, Abban a pillanatban, amikor úgy bocsát 
meg az ember, ahogy alapigénk mondja: a szív 
szerint, szívből, tehát őszintén, teljesen, minden 
utógondolat nélkül, nem úgy, ahogy olyan sokan 
szokták, hogy csak elfelejtik azt, amit most meg
bocsátanak, hanem éppen azzal a szándékkal, hogy 
ők felejtessék el igazi bocsánatuk jeléül azzal, 
aki megsértette őket, — abban a pillanatban az 
emberi lélek úgy érzi, mintha egy felesleges teher
től szabadult volna meg, mintha egy árnyékot űzött 
volna el, amelytől — csak mostan veszi észre 
már régen szeretett volna megszabadulni. Ez az 
igazi megbocsátás, — az, hogy nem haragszom 
érte, meg az, hogy elfelejtettem én már azt úgyis,' 
nem őszinte, nem szívből jövő, nem igazi meg
bocsátás.

Jézus pedig ilyen megbocsátást kíván az embe
rektől, — amely akkor, amidőn eltűnik a két ember 
közül az akadály, mely eddig elválasztotta őket. 
annak a haragnak, gyűlöletnek, vagy rosszindulat
nak teljes ellentétéül már a megbocsátás percében 
kezd észrevétlenül áthajolni a szeretet felé. Azo
kat az embereket, akiket ismerőseinknek neve
zünk, vagy szeretjük vagy pedig gyűlöljük a két 
érzés valamelyik fokán, — de közömbösek csak 
idegen emberek lehetnek. Akikre valamely ok miatt 
haragszunk, akik iránti bosszúságainkkal saját 
magunk életét is rontjuk, — azoknak megbocsá
tani. szívből megbocsátani kell, ha megakarunk 
felelni a szeretet egyetlen törvényének. Amint Isten 
megbocsát nekünk mindent, úgy kell nekünk is 
mindent megbocsátani. Apró sértéseket, nagyobb 
kellemetlenségeket, elfelejtett ígéreteket, súlyos 
megbántásokat, mindent, ami érhet bennünket.. 
Mint a tékozló fiú, aki mindent elpazarolt, olyan 
szegényen, olyan minden jó emlék nélkül juthatunk 
Isten elé, ha egyetlen egy őszinte megbocsátás 
sem kísér el oda. Mint az a szolga, aki a talen
tumot a földbe ásta, úgy állhatunk meg majdan
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Isten előtt, ha a szeretetnek ezt az igazi próbáját, 
a megbocsátást eltemettük a lelkűnkbe és soha
sem használtuk arra, hogy másnak is és magunk
nak is örömöt szerezzünk vele. Soha-soha nem 
emelkedtünk fel annyira arra a magaslatra, ahol 
az ember igazán Isten gyermekének érezheti magát,
— mint akkor, ha tiszta szívből, őszintén tudtunk 
megbocsátani egy-egy embertársunknak.

De mindezek mellett még egy megjegyezni 
valót találhatunk a megbocsátásra nézve Jézus 
tanításaiban. Amikor ő azt mondja, „hogyha aján
dékodat az oltárhoz akarod vinni és megemléke
zel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza 
vagyon ellened, hagyd ott az oltár előtt a te aján
dékodat és a te atyádfiával békülj meg először,
— akkor a megbocsátásnak egy másik, nem 
kevésbé fontos oldalára is figyelmeztet bennünket,

nevezetesen arra, hogy nemcsak nekünk kell 
megbocsátani azt, amit mi ellenünk vétettek, hanem 
saját magunknak kell a módot keresni és így az 
alkalmat szolgáltatni arra is, hogy az, akit mi 
bántottunk meg, megbocsáthasson nekünk. E nél
kül nem is lenne teljes az a szoros összefüggés, 
amelybe Jézus az igazi emberszeretetet és meg
bocsátást állította.

Mert hiába tudnánk mi másoknak megbocsá
tani, ezzel még nem érnénk el a szívbeli békes
séget, — hogy ha viszont olyan emberekről 
szólna nekünk a lelkiismeretünk, akik nekünk nem 
bocsátottak meg. Csak akkor, ha nekünk is meg
bocsátanak, mert megbánással kerestük azt saját 
magunk, és hogyha mi is megbocsátunk, megtudunk 
bocsátani nemcsak szóval, hanem szívvel is min
den keserűségért, — csak akkor lehet őszinte az 
a megszólítás: Miatyánk, ki vagy a mennyekben
— és csak akkor lehet tele reménységgel az a
kérés: Bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket, 
miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétke
zőknek. B. M.

Emlékeimből.
(Folytatás).

11a a konferencia Török házához következett, 
nála is részt vettek mint vendégek hírnevesebb 
tudósaink közül többen, mint Ballagi Mór és Gyulai 
Pál. Török a társadalomban is igen előkelő állást 
foglalt el. így báró Baldácsy Antal is jó barátja 
volt s sokat lehetett abban Töröknek köszönni, 
hogy a Baldácsy-alapítvány létesült. Mikor Baldácsy 
ismert nagyszerű alapítványát tette, Töröknél foly
tak a tanácskozások s midőn az alapító-levél el
készült s aláírásra került a sor, mindnyájan ugyan 
egy tollal írták alá. Ekkor Arany János átnyujtá 
Töröknek a tollat e szavakkal: „Ezt a tollat tedd 
el magadnak, Pali barátom, emlékül, mert te ma
gad egyebet úgy sem igen fogsz nyerni ezen nagy
szerű alapítványból." ügy is történt.

*
Ballagi Mórral történt meg, aki híres volt szó

rakozottságáról, hogy Heckenastnál, akivel egy 
könyv kiadása ügyében tárgyalt, elvégezvén a dol
gát, lesietett a lépcsőn, de eszébe jutott valami,

rohant vissza s mikor elmondta amit akart, az 
előtte lévő kalapot felkapta és szokása szerint se
besen ment el. A Váci-utcába érve, messziről hall 
kiáltást: „Mein Hűt, mein Hut!“ Az emberek körül
néznek, Ballagi is és látja, hogy kalap van a ke
zében, tapogatja a fejét, azon is kalap; erre meg
fordul, de már ekkor a tulajdonos utolérte s a 
lcörülállók nagy derültsége között átvette a kalapját.

Egy ízben Teleki grófnénál volt ebéden s a 
háziasszony mellett ült. Előéteknek spárga volt 
föltálalva, de nagyon kora tavasz lévén még, nem 
igen sok volt a tálon. Ballagi éppen egy érdekes 
dolgot beszélt a grófnénak, mikor a tál hozzá ért 
s oda se gondolva, csak szedi-szedi a spárgát, 
úgy hogy a leve a tányérjáról már köröskörül az 
abroszra folyt. Erre ijedtében a lecsurgott lébe 
kapott a kezével és szinte magánkívül a fején tö
rülte le ; azt hitte, hogy tinta. Persze volt felfor
dulás és nevetés. A grófné aztán a kis fiát ültette 
Ballagi mellé s rá bízta, hogy vigyázzon a tanár 
úrra s ha gondolja, hogy eleget szedett, húzza 
meg a kabátját.

*
Smith Róbert, angol misszionárius, drága boldo

gult atyám lelki jóbarátja, magas műveltségű és 
igen istenfélő ember volt. Mint nőtelen ember ke
rült a pesti missziói állomásra, ahol néhány év 
múlva oltárhoz vezette miss Jacksont, a misszió 
egyik női tagját. A menyasszony jóval idősebb 
volt a vőlegénynél s éppen nem dicsekedhetett 
előnyös külsővel. Ennek dacára házasságuk dgyike 
lett a legboldogabbaknak. Ez a nő Viktória angol 
királynő nevelőnőjének benső barátnője volt fiatal 
korában s a többi közt beszélte, hogy milyen szi
gorúan neveltetett Viktória. így például teát soha 
sem kapott s újságot sem volt szabad olvasnia. 
Mikor aztán 18 éves korában egyszer csak jelen
tették neki, hogy a király meghalt s most ő a 
királynő: első parancsa az volt, hogy teát és új
ságot hozzanak neki.

*
Smith és különösen neje nagy kegyeltjei vol

tak a nádornénak. 1852-ben az osztrák kormány 
kiutasított minden angol alattvalót az országból, 
így a mi drága barátaink is búcsút mondtak ne
künk. Egyszer még meglátogatta Smith atyámat. 
E néhány nap földi menyország volt számukra. 
Midőn másodszor jött Pestre, atyám már nem élt s 
akkor Skóthonba visszatérve, ahol lelkészkedett, 
így ír boldogult férjemnek:

„Csak egy nagy úr volt ott —- az annyira sze
retett és feledhetetlen testvér ! Ah, mit adtam volna 
érte, ha az ő kedves arcát még egyszer láthatom 
a földön! A város többé nem olyan volt nékem, 
mint azelőtt, bizonyos tekintetben üresnek láttam, 
mert őt nem számlálhatta többé a lakosai közé. 
De bizonyságait találtam annak is, hogy habár el
költözött is e világból, mindazáltal műveiben és 
sok léleknek áldott emlékezetében tovább is él. Azt 
is hallottam különösen, hogy az ő gyülekezete, 
mely életében felényire sem becsülte eléggé, csak 
most látja be, hogy mit veszített benne."

Atyám negyven éves korában tanult ezen ba
rátjától angolul, rendszeresen tartották meg az őrá-
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kát s nagy elfoglaltsága mellett is egy év alatt 
annyira vitte, hogy Pesten az angol materemben 
angol nyelven könyv nélkül prédikált.

*

Vingate William misszionárius élettörténete, mit 
maga beszélt el barátainak a következő:

Fia volt egy dúsgazdag angol nagykereskedő
nek s megházasodván, boldogan és úgy élt, mint 
minden gazdag világfi. Azonban a halál elragadta 
szeretett nejét s nemsokára utána egy hét alatt 
három viruló gyermekét. Ekkor egy éj alatt tel
jesen megőszült, fehér hajjal ébredt fel és sokáig 
se nem élt, se nem halt.

Idő múltán egy átutazó barátját akarta meg
látogatni, aki fogadóban volt szállva. Midőn a fo
lyosón végig haladt, egy ajtót talált tárva-nyitva 
s abból egy kellemes hangú szónoknak a beszéde 
hangzott ki. Sok ember volt az imateremben s ő 
is megállt s odafigyelt s a beszéd fájó szivére 
balzsamként hatott. Az istentisztelet végeztével be
szélgetni kezdett a lelkészszel s ez időtói fogva 
egészen megváltozott s elhatározta, hogy misszio
nárius lesz. Emiatt atyja kitagadta, de ő többé nem 
sokat gondolt a világi javakkal.

Néhány év múlva Skóthonban megnősült mint 
misszionárius, feleségül vevén Duncan edinburgi 
theologiai tanár szép leányát. Házasságukat ked
ves, szép gyermekekkel áldotta meg az Isten. A 
misszionárius társaság által Pestre küldetett, ahol 
feltűnő megjelenését, fiatal arca és hosszú hófehér 
haja miatt sokan ismerték. Igen rokonszenves és 
jó ember, házunknak hűséges barátja volt. Midőn 
atyja meghalt, egyetlen fivére megosztotta vele az 
apai vagyont.

*
Apósa, dr. Duncan egy Ízben hosszabb ideig 

volt látogatáson Pesten nejével és sok tréfára adott 
okot a híres tudós szórakozottsága. Egy alkalom
mal egy nagy estélyre voltak Pesten egy előkelő 
házhoz hivatalosak. Neje kikészítette neki az estélyi 
ruháit és figyelmeztette, hogy öltözzék fe l; de ő 
írt-írt és megfeledkezett mindenről. Később bejött 
a szobaleány és éjjelre lebontotta az ágyat. Ekkor 
eszébe jutott, hogy át kell öltöznie. Vetkőzni kez
dett s látva a lebontott ágyat, azt hitte, itt a le
fekvés ideje, szépen lefeküdt. Neje nem győzvén 
várni, végre bement érte s nagy meglepetésére 
ágyban találta.

Pesten időzése alatt egyszer ő akart az angol 
imateremben prédikálni, el is indult rendes idő
ben. Szokása lévén azonban tubákolni, kivette sze
lencéjét s mivel szél fújt, megfordult. Elvégezvén 
a tubákolást, elfeledett visszafordulni s így neje 
nagy rémületére, aki tudia, hogy ezidőben prédi
kálnia kellene, hazaérkezett. Visszamenni már késő 
lett volna, mert az imaterem jó távol volt s addig 
a hívek elszéledtek.

*

Érdekes, de anyámra nézve egyúttal fájdalmas 
is volt Duncannak atyámnál tett első látogatása. 
Én is éppen a szobában voltam, midőn belépett. 
Alig hogy kezet fogott velünk, rögtön a nagy 
könyvtárhoz ment s kérte atyámat, tanítsa őt meg

magyarul olvasni. Még nem voltak három percig 
a szobában, már belemerültek egy nagy könyv ol
vasásába. Ekkor belépett anyám s Duncan feláll 
úgy üdvözli anyámat, mintha ő lenne a házigazda, 
s anyám a látogató. Angol szokás szerint kezet fogott 
vele s el nem bocsátva annyira rázta, hogy anyám, 
akinek az ujja meggyűlt, az ájuláshoz volt közel.

Egyszer a sokat említett konferenciák alkal
mával adott vacsorán, szüleimnél Duncan is részt 
vett. A teát én készítettem. 0 mint idegen vendég 
anyám mellett ült, nem messze tőle Székács, aki 
figyelni kezdte és igen mulatott rajta, mikor látta, 
hogy a teás csészét újratöltés céljából gyakran 
nyújtogatta nekem. S mikor ezt már kilencszer 
megtette, kissé eszmélni kezdett, ezt mondván: 
„Liebe junge Schwester, ich glaube, ich habé schon 
die drittel“ (Kedves húgom, azt hiszem, ez már a 
harmadik!)

Egy Thomson nevű angol misszionárius is meg
fordult átutaztában atyám házánál, aki előzetesen 
megtanulta a török nyelvet, mert Konstantinápolyba 
ment új állomására. Thomson elődje, Heífter, vissza
térve Konstantinápolyból, anyámnak több apró 
különlegességet hozott Törökországból, a többi kö
zött egy pici üveg rózsaolajat, melynek üvegje oly 
vastag volt, hogy az űr, melyben az olaj látszott, 
csak vékony volt, mint egy vékony tollszár s alig 
fért bele öt csepp. Ő beszélte, hogy egyetlen csepp 
ilyen valódi rózsaolaj előállítására ezer darab ki
virított rózsa szükséges. *

A pesti misszionáriusok fizetése akkoriban hat
ezer pengő forint volt ami azon időben igen nagy 
jövedelmet jelentett minálunk. Kitűnik ez abból, 
hogy midőn atyámnak tudtára lett adva, hogy 
budai pappá választották évi hatszáz pengő forint 
fizetéssel, egész családjával a templomba ment há
lát adni Istennek, hogy ezentúl minden megélhe
tési gondtól megszabadult. Oly nagy pénz volt hat
száz forint az akkori időben.

*
Atyám barátai közé tartozott Vásárhelyi Pál, 

pestmegyei főmérnök, aki elsőnek tervezte a Vas
kapu munkálatait, melyeket oly sok évvel később 
foganatosítottak. Nyílt házat vitt s mi is gyakran 
hivatalosak voltunk hozzájuk. Többször találkoz
tunk náluk Torkos László fiatal költővel, aki 
oly fiatalon lelte halálát a Balatonban.

Egy ízben nagy kirándulást rendezett a Zúg- 
ligetbe, melyre mi is meg voltunk híva. Ott volt 
Vörösmarty Mihály, Vajda Péter és sok más. Köz
pontja volt a fiatalabb társaságnak Vásárhelyinek 
férjnél levő leánya férjével, Stullerrel, aki később 
Haynau alatt fogságba jutott s beszélték, hogy az 
élete is kockán forgott.

Volt három gyönyörű leánykája, ezeket Stul- 
lerné fehérbe öltöztetve, ő maga talpig feketében, 
gyászfátyollal indultak Haynau elé, aki előtt ma
gukat térdre vetve könyörögtek a fiatal férj és 
apa életéért, de a zord katona megfordult és ott 
hagyta őket.

Nemsokára hire futott azonban egy este, hogy 
az osztrák kormány változtat a politikáján s a
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teljhatalmú Haynaut nyugalomba menesztik. Hay- 
nau is neszét vette a dolognak s mivel gondolta, 
hogy reggelig valószínűleg kezében lesz az erre 
vonatkozó parancs, az egész éjét arra használta fel, 
hogy megkegyelmezett mindazoknak, akik addig 
halálra voltak ítélve. Ez bosszú műve volt, de sok 
áldás fakadt belőle. így szabadult meg Stuller is.

A szabadságharc nehéz napjaiban jó barátaik 
sürgető tanácsára, atyám Székácscsal elmenekült 
a fővárosból s Orosháza, Szarvas, Szentes vidékén 
bujdostak s a tanyákra tértek be éjjeli szállásra. 
Egy alkalommal, mikor egy gémeskútnál mosdot
tak, megszólította atyámat egy fuvaros : „Hol veszi 
itt magát a főtisztelendő úr ?“ E jóindulatú hangra 
mondja atyám; „Honnan ismer engem?" — „Már 
kétszer hallottam prédikálni a főtisztelendő urat, 
sohasem felejtem el!"

Pedig álöltözetben voltak, szürke ruhában s 
szakáit, bajuszt növesztettek, mégis több helyen 
rájuk ismertek. Vagy hat hétig bújdostak és 
semmi hírt sem hallottunk felőlük s mi sem tud
tunk magunkról nekik hírt adni, mert azt sem tud
tuk merre vannak.

Egy délután Székácsnéhoz jött egy falusi asz- 
■szonyka egy bátyúval a hátán s a Székács nevet 
kérdezte. A többit nem értette Székácsáé, mert 
az asszony csak tótul beszélt. Mikor nagy nehezen 
mégis meg tudta értetni Székácsnó a falusi asz- 
szonykával, hogy ez a parochia és ő jó helyen 
jár, leoldotta a bátyúját s miután még egyszer 
körülnézett, elkezdte szeletelni azt a házi kenye
ret, amit a batyujából kivett. Nemsokára reáakadt 
a kenyér héjjá alatt egy papirszeletre, amelyre 
Székács és atyám írták, hogy eddig épségben van
nak és kérnek némi tudósítást. El lehet gondolni 
az örömöt, amit ez a jó hir okozott.

Székácsné azonnal felelt, elővett egy tót új 
testamentumot, belső tékájára illesztette a levelet 
s egy tiszta lappal ügyesen leragasztotta s meg
mutatta a tótasszonynak s amennyire és ahogy 
csak tudta, úgy kérte, adja át azt az uraknak, 
akik szerencsésen meg is kapták.

Mikor a legnagyobb veszély valahára elmúlt, 
egy este a bujdosók hazaérkeztek. Atyámat sok
szor citálták, mindenféle vádakkal ostromolták, 
amelyek alól azonban szerencsésen tisztázhatta 
magát. Szomorú idők voltak ezek, talán nem volt 
a hazában egyetlen család sem, ki vagy fenntar
tóját vagy egy családtagját, vagy vagyonát nem 
veszítette el. Ezer veszély között éltünk.

*

Sok ellensége volt atyámnak a római katholikus 
papság között, mert sokan jelentkeztek nála áttérés 
végétt és irigyelték tőle a nagy befolyást, amellyel 
a nádori udvarnál bírt. Sokszor élete ellen törtek.

kegyszer délelőtt éppen a konyhában voltam 
elfoglalva, midőn csengettek s bejött egy elég 
tiszta, de gyanús kinézésű koldusféle asszony s 
egy nagy kosárban egy gyönyörű nagy pontyot 
hozott, mondván, hogy ajándékba hozta. Csak egye
dül voltam otthon a cseléddel. Kérdeztem, ki 
küldte a halat, de nem akarta a küldő nevét el
árulni, csak kínálta erősen, hogy fogadjam el.

Mikor faggatásomra nem felelt, kérdeztem, hogy 
ki ő, mert nem ismerem. Azt felelte, hogy ő a 
gyertyás asszony a Mátyás templomból. így már 
eleget tudtam s azt mondtam neki, hogy köszö
nöm, de csak vigye vissza, mert ismeretlentől nem 
fogadunk el semmit. Mikor atyám hazajött, meg
dicsért, hogy rövidesen végeztem az asszonnyal, 
a hol minden valószínűség szerint meg volt mér
gezve, mert többé senki sem jelentkezett vele.

*

Szintén nem jó szándékkal, mint utóbb kitűnt, 
de felső parancsra volt egy különös látogatónk. 
A konyha felőli lépcsőn jött be egy hölgy s a 
külső szobából erős hangon kérdezte: „Itthon van-e 
Bauhofer lelkész úr?“ Én kiléptem hozzá és be
vezettem őt. Majd elhült a vérünk, mikor bemu
tatja magát, mint Zsófia főhercegasszony (a király 
anyja) udvarhölgyét. Nevét elfeledtem, grófnő volt, 
ki azért jött, hogy általa, mint biztos alkalommal, 
írjon atyám levelet Mária Dorottyának. Atyám 
megköszönte nagy kegyét s azt mondá, hogy éppen 
e napokban írt Ő fenségének s így nem fárasztja 
őt. Vagy háromszor ismételte az udvarhölgy, hogy 
ő igen szívesen vinné el a levelet, mert ő hódoló 
tisztelője Mária Dorottyának s nem hitte, hogy 
egy egyszerű evang. pap oly okos legyen és át
lásson a szitán. Félórai időzós után atyám az 
udvarhölgyet kocsijáig kísérte s igy üres kézzel 
szerencsésen elpályázott. Ez is egy csapda lett volna. 
(Folyt, köv.) Ozv. Czékus József né.

A készülő új énekeskönyvből.
Hogy naponként Uram . . .

Kád bízom sorsomat, Uram, mindhalálig, 
Akárhogy intézed, csak javamra válik; 
Gond, bánat ha olykor el is szomoritott, 
Te jóra fordítod.
Hisz oly szövevényes az élet rejtelme! 
Titkába belátni tudhat e az elme:
Ezerféle szála a messze jövőkig 
Hogy mivé szövődik?
Csak egy lépés mit hoz, ki tudná előre ? 
Váratlan bukkanhat egy-egy zökkenőre; 
Kitör a kislelkű, hogy hiába fárad,
S panasza kiárad.
Az Isten útjának te vagy-e birája? — 
Csak végezyl munkádat, merre int a pálya; 
Hiúság szavára ki ne térj a sorbul 
S munkád jóra fordul.

Bízzál Istenben, érjen bár akármi; 
Zúgolódva ki fog véle perbe szállni ? 
Soha se csüggedjen, ne lankadjon karja, 
Ki a jót akarja.
Engem is megnyugtat bölcs intézkedésed, 
Szent akaratoddal csak javamat nézed. 
Téged vár a lelkem odaadó hittel —
Te magadhoz vidd fe l!
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A rany m ondatok.

Nagy baj, ha valakinek annyi esze sincs, hogy 
okosan beszéljen, s annyi ereje, hogy hallgasson.

*

A gúnyolódás gyakran észbeli fogyatkozásra vall.
*

A szeretet megsemmisíti az emberi „én“ szót, 
az emberi illem pedig eltitkolja és elnyomja azt.

*
Hizelgés az egyedüli hódolat, mit a bűn az 

erény hiányában nyilvánít.
*

A fösvény magának leggonosszabb ellensége; 
a dölyfös az egész emberi nemnek, mert a leg
szentebb jogokat lábbal tapossa.

*

A háládatlanság nem egyéb rossz pénznél és 
mégis mindenütt forgalomban van.

*

A szerencsétlenség az emberi szívet legjobban 
megtanítja ismerni. *

Egyedüli út jó barátra szert tenni: jó barát
nak lenni. *

Legjobb vallástanító a szülői ház.
*

A legnagyobb rabszolga az, aki dolgozni nem tud.
*

A legkiválóbb nő az, aki gyermekeinek az apát 
tudja pótolni.

*

Semmi sem hervasztja el úgy az élet virágát, 
mint a gyakori rosszkedvűség.

*
A barátság acél, melyen nem fog a feledés rozs

dája, ha tiszta és valódi.
*

A szeretet az a szívnek, mi a virágnak a har
mat és napsugár: életsziikség.

*

Szívben, melyben egyszer tiszta, hű szerelem 
lángolt, nem lehet gyűlölet soha. Ezt a szent érzel
met a szeretet váltja fel, míg a gyűlölet csak a 
szenvedély utóhangja lehet.

*
Boldogtalan, ki hinni és szeretni nem tud, ég 

és föld nem enyhíti bánatát.
*

Mi az, mi ezer baj közt is élni késztet ? A jobb 
jövő reménye és Istenben való hit.

VEGYES.
A tiszai ág. h. ev. egyházkerületi kollégium 

egyetemes tlieol. akadémiáján Eperjesen a jövő 
1910—1911. iskolai év szemptember 9-én kezdődik; 
a rendes beiratások szeptember 1—8-ig tartatnak. 
Későbbi felvételek csak tanárkari s illetőleg püspöki 
engedéllyel történhetik, a késedelem elfogadható 
igazolása mellett. A felvétel alapjául szolgál az 
érettségi bizonyítvány s illetőleg más főiskolákból 
hozott leckekönyv s az elbocsátó-bizonyítvány. A 
kiknek görögből nincs érettségi bizonyítványuk, 
azok csak rendkívüli hallgatókul vehetők fel; de 
az így eltöltött évök, kellő szorgalom kifejtése 
mellett, a pótlólag megszerzendő görög érettségi 
bizonyítvány felmutatása után, rendes évnek szá- 
míttatik. Minden theologus kötelezett lakója a tlieo- 
logiai Otthonnak, mely a vele egy telken felépült 
Konviktussal együtt, a mosást kivéve, teljes ellátást 
ad a theologiai akadémia hallgatóinak. Berendezé
sében fősúlyt helyeztünk egészségügyi s nevelés
ügyi követelményekre, minélfogva külön nappali 
s hálószobák, olvasóterem, biliárd, fürdőszoba és 
tágas, tisztán tartott udvar áll a bennlakók rendel
kezésére.

A theol. Otthon házi-szabályaiban uralkodó szel
lem a felebaráti szeretettel kapcsolatos evangéliumi 
szabadság. Abban a szellemben neveljük a leendő 
lelkészeket, hogy majdan lelkes hirdetői s példa
adói legyenek az életben. Az Otthon theol. tanári 
vezetés alatt áll, s ennélfogva a szülők nyugodt 
lélekkel bocsáthatják ide hazulról távozó ifjaikat.

A lakás díja egész évre 100 korona, mely ne
gyedévenként négy egyenlő részletben fizetendő. 
Ezen összegért a bentlakók a lakáson kívül fűtést, 
világítást és luszolgálatot kapnak; az egyházkerü
let, mint az intézet fenntartója, személyenként mint
egy 100 koronát fizet rá.

A jövő iskolai évben a nyíregyházai ev. egy
ház nagylelkű alapítványából egy díjmentes s eper
jesi Kollégiumunk és tiszai egyházkerületünk ado
mányából 12 féldíjas hely fog rendelkezésünkre 
állani, s reményünk van arra, hogy még e nyár 
folyamán fog az alapítványi helyek száma emelkedni.

Theol. akadémiánk hallgatói tandíjat nem fizet
nek; csupán beírás, kórház s könyvtár címén fizet
nek 3 korona 10 fillért, illetőleg az először jövők 
7 korona 90 fillért. A konvitktusban fizetendő dijak 
a következők: ebéd és vacsora díja egész évre 
160 korona, külön reggeli tejért (zsemlyével) 30 
korona, kávéért (zsemlyével) 50 korona, csupán az 
ebéd magában 90 korona.; a díjak félévenként s 
illetőleg kisebb részletekben is fizethetők. Szorgalmas 
s a tanulmányaikban kellő haladást tanúsítók a díj
nak részben vagy egészében való elengedésére is 
számíthatnak. A konviktusban lakó ekonomus (theo
logus) és szenior teljes ellátásért 100, illetőleg 160 
koronát fizet, míg a portánsok felügyelője teljesen 
díjmentes ellátásban részesül.

Tetemes számú ösztöndíjaink, s tiszai egyház- 
kerületünk évről-évre ismétlődő anyagi segélye 
nagyban megkönnyítik főiskolai hallgatóinknak 
tanulmányaik itteni folytatását. A jótétemények ösz- 
szege 10,000 koronára tehető.
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Az arravaló theologusok nevelőséget is kaphat
nak Kollégiumunk szépen látogatott s jeles főgimná
ziumunk tanulóinál. Bátran mondhatjuk, hogy a 
szorgalmas s jó magaviseletű theologus annyiféle 
kedvezményben részesül, hogy tanulmányait nagyobb 
anyagi megterheltetés nélkül elvégezheti.

Míg minden pálya túl van tömve, addig a tlieol. 
pályára nagyon kevesen jelentkeznek s lelkészek
ben hiány van; pedig a főiskolai képzettséget kö
vetelő pályák közül egy sincsen, mely ily kevés 
anyagi költséggel s ily rövid idő alatt oly tiszte
letet, társadalmi pozíciót, s biztos megélhetést 
nyújtó állást biztosítana, mint a lelkészi.

A theol. Otthon 46 lakóra van berendezve; a 
mennyiben ennyi theologus nem jelentkeznék, a 
felmaradó helyek joghallgatóknak s esetleg főgim
náziumi tanulóknak vannak fenntartva. Ez okból 
szükséges, hogy minden idejövő theologus már 
augusztus 15-ig jelentkezzék az Otthonba való fel
vétel iránt a theol. akadémiai dékánnál, aki a 
jelentkezőket idejekorán értesíti a felvételről. Rész
letesebb tájékozást nyújt főiskolai évi Értesítőnk 
s kívánatra a theol. akadémia dékánja.

Felhívás. Felkérem a nagytiszteletű lelkész kar
társ urakat, valamint azokat is, akik az 1910. évi 
augusztus hó 27—28-án a zsolnai 1610. évi zsinat 
300 éves jubiláns ünnepségein résztvenni óhajta
nak, hogy az elszállásolás végett f. évi augusztus 
hó 10-ig nálam jelentkezzenek, megjelölve az érke
zés napját is, mert ellenesetben szállást nem fog
nak kaphatni. Testvéri szeretettel az Úrban:

Kiss Miklós,
evang. lelkész.

Eladó lelkész-könyvtár. Antiquáriusi áron alul 
adatnak el a néhai Ujágh Károly lelkész hagya
tékában visszamaradt következő gyakorlati theol. 
könyvek: 1. Ohly: Kanzelreden für allé Falle, 14 
kötet, kötve á 1 K 20 =  16'80, 2. Schulze: 25 
Festpredigten, kötve 1'50, 3. Schulze: 25 Fest- 
predigten, fűzve 1, 4. Röclioll: Passions und Oster- 
predigten, kötve 2, 5. Stoltzenburg: Andachtsbuch 
Stiller Stunden, kötve 3, 6. Gerock : Brosamen Ev. 
Predigten, kötve 2, 7. Gerock: Epistelpredigten, 
kötve 2, 8. Gerock: Hirtenstimmen, kötve 3, 9. 
Gerock: Aus ernster Zeit Ev. Predigten, kötve 3, 
10. Theurer: Predigten 2’50, 11. Burghardt: 
Wirket, so lángé es Tag ist Predigten fűzve: 
1'80, 12. Beyschlag: Akademische Predigten 5 
kötet fűzve á 1 K — 5 kor. 13. Buchner: Hand- 
Koncordane, kötve 3, 14. Bernhardt: Halté, was 
du hast Vortrag —'50 kor. Akik azokat egészben 
vagy részben venni akarják, forduljanak Ujágh 
Károlyné lelkészözvegy úrnőhöz. Merény, Szepes 
megye.

A Borromaeo — encyklika. Thuróczy Vilmos 
július 14 én meginterpellálta a kormányt. Inter
pellációjában a kérdést formailag ketté választotta,

kifejtvén, hogy a pápának encyklikák írása és kibo
csátása saját jogát képezi, ámde annak kihirdetése 
a magyar közjog értelmében csak akkor teljesít
hető, ha a jus piaceti alapján ahhoz a magyar 
kormány is hozzájárul. Kérdésének velejét pedig s 
egyúttal a Borromaeo—encyklika kritikáját az 
képezte, hogy mit szándékozik tenni a kormány a 
felekezeti béke megóvására V A miniszterelnök 
válaszában kifejtette, hogy arról, hogy Várossy 
Gyula kalocsai érsek részéről a kihirdetés milyen 
formában történt, hivatalos tudomása nincs, de nem 
hiszi, hogy itt bármiféle felekezeti békebontó táma
dás szándékossága fennforogna. Az ügyet meg 
fogja vizsgálni és biztosítja a képviselőházat, hogy 
a felekezeti béke fenntartása már csak főfelügye
leti jogánál fogva is a kormány elsőrendű köteles
ségét fogja képezni. Őszintén megvallva, mi job
ban szerettük volna, ha az interpellációt az ere
deti tervhez híven Zsilinszky M. tette volna meg. 
Nincsen okunk azt a hamis szempontot juttatni 
érvényre, hogy a felekezeti béke megóvása végett 
jobb a szelíd rk., mint a harcias evang. részről 
jövő interpelláció. Elvégre ebben az encyklikában 
a pápa a reformátorok történeti személyisége és a 
reformáció történeti ténye felől szól a legnagyobb 
sértés hangján. És az már csak folytatólagosan 
természetes álláspont, hogy a magyar képviselő
házban még a józan rk. képviselők is szóvá tegyék 
e hallatlanul durva inzultust. De előzőleg termé
szetes és kötelességszerű álláspont lett volna az, 
ha maga a sértett fél, a protestantizmus részéről 
szólalt volna fel valaki . . . Nem történt meg. Egy 
csalódással ismét gazdagabbak vagyunk a protestáns 
önérzet aluszékonysága és a politikának minden 
józan, természetszerű vallásos és egyházias meg
nyilatkozást elfojtó befolyása miatt. De ez nem 
tart vissza minket attól, hogy kifejezést ne adjunk 
— ismételten is — annak a szükségérzetnek, 
amely bennünk él, hogy t. i. a magyarországi pro
testantizmusnak önmaga iránti kötelessége végre 
kapcsolatot keresni a külföldi protestantizmus intéző 
köreivel és megteremteni egy hatalmas protestáns 
nemzetközi ligát, amely a vörös és fekete inter- 
nacionálizmus két malomköve között teljesen sza
bad utat biztosítson a józan életfelfogást és nem
zeti hűséget képviselő protestantizmus fejlődése és 
világállása számára. Ez volna egyik szép hivatása 
az O. V. E. Sz.-nek. Mi megtettük a kezdeménye
zést, hogy e hivatását teljesítse. E részben pozitív 
indítványt is adtunk be, kíváncsian várjuk a fej
leményeket. Egyébként jellemző tünetül arra nézve, 
hogy a pápa által kilőtt fegyver mennyire vissza
felé sül el, megemlíthetjük azt, hogy a N’agel bécsi 
érsek által is kihirdetett Borromaeo—encyklika 
miatt a bécsi evang. főtanács komoly tiltakozást 
intézett az osztrák kormányhoz — és hogy ez 
encyklika miatt Reichenbergben 40 róm. kath. 
család tért át az evang. vallásra, továbbá, hogy 
Dánia és Anglia protestánsai is kijelentették a 
német Bundhoz való csatlakozásukat a közös akcióra.

Hornyánszky Viktor esász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten


