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Szeressük egym ást! Rövid az é let! 
Szeressük egymást, a mig lehet.
Lehull a lomb majd s újra nem éled,
Viszi a szél a falevelet.
Testvéri szívvel híven örüljünk 
Örömeinknek, mit Isten áld;
S ha majd tán villáim sújt le közöttünk: 
Sirassuk híven egymás baját.

Szép a világ; de sok a tövise,
A szíven könnyen üthet sebet;
Ám nem faj, ha van, ki bekötözze,
Ha megvigasztal a szeretet!
Egy akarattal, összefogózva 
Vigyen utunk az életen át;
Könnyű igy létünk bánata, gondja, 
Könnyű leküzdni vad viharát.

A szeretet ad széirnyakat nékiink 
S a mély örvényen is átsegít;
Csapa virágot fakaszt körültünk 
S elfödi az át töviseit.
Szeressük egymást! Rövid az élet! 
Szeressük egymást, a mig lehet.
Lehull a lomb majd s újra nem éled . . . 
Viszi a szél a falevelet!

Dr. M oravcsik Gyula.

A london i  Traktátus-társaság.
Tudakozzátok az Írásokat: mert nektek úgy tet

szik, hogy azokban örök életetek vagyon, — ezen 
szavak a keresztyénnek kötelességévé teszik a 
szentirás kincseit az örök élet elnyerése érdeké
ben használni, saját magának és másoknak épü
lésére és vigasztalására. A drága gyöngynek csak 
akkor van értéke, ha a tenger mélyéből kihozzák, 
úgy a szentirás igazságainak a mi életünkre csak 
akkor lesz hatásuk, ha vele való folytonos foglal
kozás által azok mindennapi kenyerünkké válnak. 
Krisztus személyiségének dicsőségét, a jó pásztor 
szeretetét és hűségét, mint a legjobb barátot 
örömeinkben, s a legjobb vigasztalót bánatunk
ban lelkünk szemei elé állítani: ez a czélja azon 
kisebb-nagyobb vallásos iratoknak, a melyek 
• Traktátus* neve alatt ismeretesek. Ez iratok 
terjesztésére különféle társulatok keletkeztek, a 
melyek önkéntes adományok által tartatnak fenn. 
E társulatok egyik legnagyobbika a londoni úgy
nevezett »Religions Tract Society*, magyarul: val
lásos iratokat terjesztő társaság. E társaság az 
egész világra kiterjedő működést fejt ki.

Keletkezésére a következő dolog szolgált alapul:
Burder, lancasteri lelkész, a franczia forra

dalom idejében egy vallásos népiratkát (traktá
tust) irt és nyomatott, a melynek *A régi jó út* 
volt a czíme. E népiratka csakhamar nagy ke
lendőségnek örvendett. Ezt látva, barátai ismét 
kérték Buráért, hogy még más hasonló vallásos 
iratokat is Írjon, a mit ő meg is tett. De a könyv
árus, a kivel érintkezésben állott s a kinél val-
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lásos müveit nyomatta, megbukott, minélfogva 
hogy a jövőben az ilyen eseteknek elejét vegye, 
v— az az elhatározás érlelődött meg szívében, hogy 
az ilyen vallásos iratok kiadására s terjesztésére 
egy külön, önálló társulatot fog alapítani. E vé
gett 1799. május hó 10-én értekezletet tartott 
barátaival, a melyen velők a fentjelzett társulat 
felől tanácskozott s annak alapítását el is hatá
rozták. Az első évi bevétel 4670 frt volt, a mely 
összeg azonban csakhamar szaporodott s 50 év 
múlva már százezreket tett ki. A bevétel legna
gyobb része a tagok önkéntes adományaiból fo
lyik be, mivel magok a Traktátusok olcsón, az 
előállítási áron alul adatnak el.

Alapítása óta 1896. január elsejéig e társulat 
3156 millió vallásos iratot terjesztett szét. A tár
sulatnak a világ majdnem minden részében van
nak képviselői és raktárai, a mely raktárak mind 
egy központi főraktár felügyelete alatt állanak. 
Ilyen főraktárai vannak Európában: Budapesten, 
Magya rország, Románia, Szerbia, Bosznia és Cseh
ország számára; Madridban, Spanyolország és 
Portugália számára; — Párisban, Francziaország 
és Belgium számára; — Gerntbachban, Német
ország számára; — Pétervárott, Oroszország és 
Lengyelország számára; — Konstantinápolyban, az 
európai és ázsiai Törökország számára.

A társulat ügyeit egy központi bizottság ve
zeti, melynek tagjai a minden év májusában tar
tott nagygyűlésen választatnak meg. E bizottság 
4 lelkészből és 8 világi férfiúból áll. A társaság
nak. Londonban .... Pat...... utczában nagy 
palotája van, melyben 60 álladó hivatalnokot 
foglalkoztat s azonfelül 10 szefiíesztőséget külön
féle keresztyén lapok kiadásával.

Kezdetben a társulat működése a szűk anyagi 
viszonyok miatt nagyon szűk körre volt szorítva, 
de idők folytán a közönség mindinkább fokozódó 
támogatása lehetővé tette neki azt. hogy az egész 
világot működési körébe vonja, S ma már oly 
széleskörű tevékenységet fejt ki, mint a >Brit és 
külföldi biblia-társulat*, mely utóbbi e társa
ság egyik hajtásának tekintendő. E londoni Trak
tátus-társaság 215 nyelven ad ki vallásos irato
kat, s a múlt évben 59 millió vallásos iratkát 
hózott forgalomba, köztük 602 új kiadványt, a 
mire 1.500,000 forintot költött.

Az 1896-ik évben Bpesten pl. kiadtunk: 30,000 
magyar, 19,000 szerb, 5000 tót, 8000 német könyvet. 
Budapest és hozzátartozó fiókjai a múlt évben 
141,672 vallásos iratot terjesztettek szét, és pedig: 
65,399 magyar, 47,274 német, 9723 tót és mint
egy 20 ezer más nyelvűt.

A társulat e mellett a különféle országokban 
megjelenő keresztyén vallásos lapokat is támo
gatja. A társulat működése ennélfogva jótékony 

: hatással volt mindazon országok vallás-erkölcsi 
életének fejlesztésére, a melyekben nagyobbmérvű 
működést kifejthetett, — rajtunk áll, hogy nemes 
törekvéseit Magyarországra nézve is gyümölcsö
zővé tegyük. Gladischefsky Károly

A hitetlen.
Egy zajos nagy városban egy kis család lakóit :
E férfi mérnök volt és egy gyárnál dolgozott,
Szép ifjú felesége a jóság volt maga,
Egyetlen gyermekük egy kicsiny fiú vala.

A férjnek egész napja munkába’ telt le; ott 
A gyárban, gépei közt járt-kelt, dolgozgatott.
Komoly s kissé mogorva embernek ismerék,
Kit tréfálni, nevetni nem láttak soha még.
Ilyen volt otthon is ; ha este haza került,
Szobájába vonult és könyveibe merült,
Vagy számításba kezde, s az foglald el öt,
S nem mozdult asztalától késő éjfét elölt.

Neje, kit szintén munka foglalt napestig el,
— Hisz kis háztartásban is sok a mit lenni kell, — 
Esténként gyakran nyitott be hozzá s szólt ekként:
»Hagyd abba már a munkát, légy már kissé miénk. <

Aztán megnyílt az ajtó, s mint mikor napsugár 
Az elzárt sötét helyre egy kis résen beszáll:
Ajkán vidám mosolylyal a gyermek befutott,
S térdére ült apjának s vígan hinláza olt.
Az apa félre tette — mit is tehetne mást —
A gépek czifra rajzát, meg a sok foliánst, 

É s  n é m á n  s i m o g a t v a  a  k i s  f i ú  f e j é t ,  

Hallgatta, mit az mondott, a sok bohó mesél .

Bizony ha nem lelt volna ez a vidám gyerek,
A szegény asszony élte rideg lett vón, rideg.
így is, — oh hányszor történt, sok, sok hosszú napon,
Mig a fiúcska játszott az árnyas udvaron,
Az asszony, asztalánál a mig dolgozgatott,
Varrására oh mennyi könycseppet hullatott!
Nem az bántotta őt, — már abba belé szokott,
Hogy férje néki kevés időcskét áldozott, —
Oh, ennek az asszonynak volt égetőbb sebe,
Mit sohsem felejthetett, mit mindig éreze.
Oly ellentét állt köztük, mely lélekig hatolt,
S mit idő és megszokás el nem simíthatott!

A feleség hitbuzgó, istenfélő vala,
Szelíd, mini a mennyország legtisztább angyala 
Imával kezdte napját és azzal végezé,
Ha kételye támadt tán, csak szívét kérdezé,
S az, mert beléje Isten hitet, erőt adott,
Elébe mindig híven helyes irányt szabott.
A férj, ki gépek között töltötte idejét,
Hideg számításokban tőré mindig fejét.
Az anyagnak világát ismerte el csupán.
»Miért fussak — mondogatta — hiú eszmény után ?! 
Elég, ha azért küzdők, a mi elérhető,
Ha olyan úton járok, a mely kimérhető.
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Nem egyéb álomlátók hiú agyréminél,
Hogy a lélek nem hal meg, hanem örökkön é l!
Ej asszony, asszony, annyit felfoghatnál te is,
Hogy lélek, különálló a testtől, nincsen is.
Anyagból álló szervek egymásra hatnak és 
Úgy áll elő az élet. De persze hát kevés 
Kiváncsi egyiigyűnek ez a földi világ,
Hitet teremt és azon — úgy mondja — égbe hág,
És keres mennyországot, keres Istent! No én 
Nem indulok el ilyen kis gyermekes mesén.
Hagyj békin engem asszony, én nem imádkozom,
Egy gép-terv jár eszemben, azon gondolkozom.
Eredj ha kívánsz, de én templomba nem megyek, 
Akkor már okosabb lesz, akármi mást tegyek.«

ÉHI, >9U beszélt a fférfi; s az asszony a szegény 
-  A mig két forró könycsepp jeleni meg a szemén, 

Kezeit összefogta, még térdre is rogyott,
S az égre nézve, mondd: »Hidd el, hidd el, hogy olt, 
Fölötte a felhőknek él ám Isten, a ki 
Hiú daczod meg fogja egyszer sokallani,
S a melyen eddig veszély nélkül haladhatunk,
Életünk útján átok, nehéz sors vár reánk!«

A férj haragra fogta. >Ej, hagyj nyugtot nekem, 
Képzelgés meg nem zavar, nekem nincs Istenem.
Ha baj ér, — no mert érhet — nem Isten méri rám,
S  h a  elhárul fejemről,- nem ő  c s e l e k s z i  á m .  

A nő maga maradván, kesergett, sírt soká, —
Kezét tőré és aztán imára kulcsold.
Kérvén az igaz Istent, a kit szeretve fél:
*Bocsásd meg néki Uram, nem tudja mit beszél!« 
Aztán ölébe kapta kedves kis gyermekét,
Ki anyját utánozvaf apró picziny kezét 
Összefogd, s imáját mosolygva mondta el.
A fehér liliomszál, mely illatot lehel,
Ac ártatlanságnak jobb jelképe nem lehel:
Mini — imádsággal ajkán — e mosolygó gyerek!

Mosolygott akkor. Oh de egy téli zord napon,
Nagy szélvihar dühöngött, hideg is volt nagyon,
Az apa későn este a mint megérkezett,
A kis fiú az ágyon remegve vetkezett.
Az arcza halovány volt, kezecskéje hideg . .. 
fejjelre forró lázba esett szegény gyerek.
Orvost ham ar! Az orvos megjött, megnézte őt,
Kis kezét fogva soká ott állt az ágy előtt,
S az anyához fordulva mondd: »Nagy a veszély !< 
Künn igy szólt az apához: »Még egy napot ha él.«

. . .  A szélvihar csak tombolt, a tetőt csapkodd,
De a mely az anyának hű szívét zaklatá,
Az a vihar rémítőbb volt sokkal, mint amaz,

S annál erősb, mert miben utat lelne, — panasz 
Nem hangzott el az anya ajkárul. — Gyönge nő, 
Téged nehéz órákban sem hágy el az erő!

Hosszú léptekkel mérte a férfi a szobát,
És ily szavakkal fordult az asszonyhoz: »No hidd,
Ha élne igaz Isten ott a felhők felett,
Nem büntetné talán ez ártatlan kisdedet ?!
A mi most e szegénynek kínt, fájdalmat szerez :
Csakis a természetnek gonosz játéka ez !*

Az ágy fejénél álló asszony előbbre jött,
És némán térdre rogyott a kisded ágy előtt.
Aztán imára fogva két reszkető kezét,
Ajkáról ég felé föl igy szárnyalt a beszéd:
»Atyáink, ki vagy a mennyben, szenteltessék neved,
Oh jöjjön el országod mind e világ felett,
A mit akarsz, legyen meg ott fönnt, mint itt velünk, 
Add meg mindannyiunknak, mi éltet ad nekünk;
Ha vélkezénk, bocsásd meg, mint szívünk megbocsát 
Annak, ki ellenünkben emelte tán szavát;
A kísértésnek rémét hozzánk férni ne hadd,
S ne engedj a gonosznak felettünk diadalt;
Dicsőség és hatalom s ország kezedbe’ van, —
Legyen is úgy mindvégig, örökre úgy, Uram !«

lm igy keltek vonagló ajkáról a szavak,
S fehér galambseregként magasba szálltának,

Föl-föl egész az égen át annak kapuján,
S leszálltak ott az^jlen  trónjának zsámolyán.
— Fehér galamb csapat te, fönn szárnyaló ima,
A béke olajágát hozd válaszul, — mit a 
Szegény anyának zájgó, viharzó szíve vár,
Mig nem lelik csordultig a keserű pohár! . . .
Kevés a hijja néki. . . .  A mint a hű anya 
Ránéz a kis betegnek csukott pilláira,
A mint elnézi fájón az izzó homlokot,
— Könyörtelen halálnak a jegyét látva ott, —
A mint szorongva látja, hogy a kicsiny kebel,
A mely előbb zihált még, most már alig lehel:
— Lankadni kezd az anya szívében az erő,
S szeméből könyeinek patakja tör elő
Két reszkető karával csügg drága gyermekén:
»Nem adlak a halálnak, — enyém maradsz, enyém !*

Az apa komoran állt a szoba szegletén ;
Vájjon milyen gondolat czikázott át fején ?
Gondolt-e arra, hogy ha ez a kis szív megáll,
Kihervad a világból a legszebb rózsaszál,
Komor házába’ többet nem hallszik víg dana,
Nem lesz, ki néki eztán meséket mondana! . . .
— Oh te, rideg elmélet, te sívár felfogás,
Te, számot csak anyaggal vető okoskodás,
Te józanságnak látszó hitetlenség, — no hát 
Meg tudsz-e állni akkor, ha kis szobánkon át
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Suhintja barna szárnyát a halál szelleme,
Kis gyermekünk utolsó tusát ha ví vele 9 ! . .  .
Oh gonosz hitetlenség, te rémes hatalom,
Hogy tartod martalékod’ erős rablánczokon ;
Kinek lelkére egyszer reá tevéd kezed:
Hogy nem tud szabadulni, oh, hogy nem bir veled!
— Lám, e komor apának egyetlen magzata 
Utolsókat piheg már, nem is lesz több szava,
Kis ágya szélin ott ül a rémítő halál,
S bár az apa szívéhez a kín utat talál,
Te, gonosz hitellenség, nem engeded meg azt,
Hogy imádságba önlse a keserű panaszt,
Irgalomért az Isten előtt könyörgeni,
Hisz gyermekét egyéb már meg úgy se mentheti.
— Az ágy felé az apa kitárja karjait,
He imádságra nyitni nem tudja ajkait!

. . .  A szélvihar csak tombolt, — iszonyú éj vala, 
Betegével egyedül maradi a hű anya;
A hit még tartá benne a lankadó erőt, —
Az apa nem tud állni a haldokló előtt ;
Kitántorgott a szomszéd szobába és leült 
A pamlagra, s fejét ott, — mely tán láztól heviitt — 
Kezére hajtva, — némán gondolkozott soká. . . .

. . .  A szél az ablakokul még mindig csapkodó ;
De már az éj sötétje oszolni kezde el,

A  h a jn a l  b íb o r o s  s z é p  p a lá s t j á t  v e t t e  f e l .
Kígyóit a fény keletről, — s mely ’Gjszobában ég,
A kis mécsesnek lángja lassan halí&nyodék;
Az élei szikrája is mindég jobban lohadt,
A mely ott pislogott a kis szempillák alatt. . . .

Beteg kicsinyjét némán elnézi az anya . . .
Most, mintha kis kebléből sóhajtás szállana,
Tán lelke repül benne egy jobb világ felé . . .
De nem, de nem, — im szemét lassan fölemelé, 
Anyjára néz, s szemfénye nincsen megtörve még,
Az élelszikra benne im újra, újra ég!
Az anya örömkönye sebes patakba foly.
A gyermek keskeny ajkán egy színtelen mosoly. . . .

a Mosolygj, mosolygj anyádra, szerette magzatom, 
Meghallgató imámat az égi irgalom !
Te apja, j e r ! ! . . .* Akart még mondani valamit,
De az öröm könyííi elfojták szavait . . .

A férj fölrezzent, s látva a néma könyeket,
Azt gondoló, hogy szegény gyermek kiszenvedeti;
S ezt gondolván, kínjában fölordít hangosan :
»Hát a te jó  Istened, mondd asszony, merre van 9!« 
S oda rohan az ágyhoz, s megdöbbenve megáll, 
Halottat vélt ott látni, s kis mosolygót talál.
Az, kis kezét kinyújtva, halk hangon szólni kezd:
»Fölszálltak már az égbe, jöhetsz apám, jöhetsz.*

— E szókat ajakára talán a láz adá 9 . . .
De ő erősebb hangon, mosolygva folytató: 
nVendégeim valónak, — egy szép angyal-csapat.
Friss, illatos virággal hinték be ágyamat.
Mindegyik azt susogta, hogy Isten küldte öt, 
Meggyógyítani engem, szegény kis szenvedőt.
aLásd, — mondd egyik, — Isten mindég vigyáz reád, 
Mert jó  vagy, s örömet lel benned anyád s apád.* 
Megsimogatták szépen arczom, kezem, fejem,
Az angyalok, s egyszerre semmim se fájt nekem,
Aztán az égbe szálltak, túl a felhők felett . . .
— Ugy-e apám, az Isten minket nagyon szerel ? / . . .«

Elhallgatott a gyermek, — az anya zokogott, —
Az apa azon helyben, a mint megálló ott,
Megtántorult s lehajtva keblére a fejét,
Térdre rogyott és összefogd mindkét kezét ;
Ajka, szókat keresve, némán, lassan mozog . . .
Az anya most hangosan imádkozásba fo g : 
a Atyáink, ki vagy a mennyben, szenteltessék neved!* 
. . .  Az apa, szíve mélyén csodásat érezelt,
S az asszony szava után — mint kis gyerek szokott 
Csöndes, remegő hangon, buzgón imádkozott . . .

L egifj. S zá s z  K á r o ly .

Prónay Dezső báró.
— Am agyarhoni ev. egyház egyetemes felügyelője. —

Ha valakiről, róla elmondhatjuk, hogy jó ked
vében teremtette az Isten. Nem sok ilyen halandó 
látja meg a kegyelem napját. Hála az égnek, 
vannak nagy embereink, a kik sok jót, magasz
tosai visznek végbe életükben, de — ki ne tudná
— hogy ezek tegtöbbje azért jutalmat és kitün
tetést is vár. Nem ilyen báró Prónay Dezső. Róla 
egy szellemes, előkelő nő azt mondta, hogyit »csak 
szellem, léleks mintha teste se volna. 0 nem 
magáért él, hanem másokért. 0, daczára annak 
az anyagi jólétnek, a mely neki osztályrészül ju
tott, oly keveset élvez, oly keveset igényel; bort 
nem iszik, nem szivarozik, nem kártyázik, de 
annál többet tervez, gondolkodik.

Családfája felnyúlik az Árpád-házi királyok 
korába; mintha csak Árpád-vér csörgedezne erei
ben, annyira szereti a hazát, a szabadságot, a 
függetlenséget!

Ősei, már a legrégibb időkben is, feltűntek 
kiváló tehetségeik s ev. egyházukhoz való ra
gaszkodásuk által. Egyenként ott látjuk őket az 
ev. egyháznak szolgálatában, a mint majd ősi 
fészküknek, Ácsának — a melynek földesurai 
voltak — templomot, paplakot építenek s ezen 
egyházgyülekezetet anyagilag és erkölcsileg fel
virágoztatni iparkodnak, — majd pedig, a mint 
még szélesebb körű tevékenységgel — mint egye
temes felügyelők — a hazai ev. egyháznak fel
virágoztatásán fáradoznak. Hogy csak ez utób
biakat említsük, ott látjuk 1818—1839-ben báró
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Prónay Sándort az egyetemes felügyelői székben 
s 1860—1875 közt ugyancsak e díszes állásban, 
báró Prónay Gábort, mostani felügyelőnknek édes 
atyját.

Ezen buzgó, kegyes ősök szellemét örökölte 
mostani egyetemes felügyelőnk is s dicső elődei
nek nyomdokain járva, a jó, nemes harczot to-

és a többi jelenlevők hő imáit meghallgatta a 
kegyelem istene és a gyermekből nagy ember 
lett, egyházunk és hazánk büszkesége! Jó szülei 
annál nagyobb szeretettel csüngtek rajta, mert 
egy évvel később három éves Gábor fiúkat ra
gadta el a kérlelhetetlen halál.

Nyilvános iskolába nem járt, de hogy a magán-

vább harczolja, megtartván a hitet, szeretetet 
és reményt.

Hogy ezen első dignitáriusunk életkörülmé
nyeibe t. olvasóink némi betekintést nyerjenek, 
életrajzát a következőkben vázoljuk:

Tótprónai és blatniczai báró Prónay Dezső 
1848. október hó 22-én Pesten született. Szerető 
édes anyja: aszódi báró Podmaniczky Karolina

tanulás esetleges hátrányai s hiányai nála ki
pótoltassanak, bőkezű, áldozatkész atyja saját há
zánál évente egy osztályú tanfolyamot tartott 
fenn, melyben a legjelesebb tanárok tanítottak s 
melyben 5—6 szegény szorgalmas tanulótárs vett 
részt. így meg volt a verseny a tanulók között, 
mely jótékonyan hatott jellemére s a jóttevés 
magvát korán elhintette fogékony leikébe.
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litikai szerepléstől s csak mint főrendiházi tag 
foly be az országos politikai jellegű ügyekbe.

Báró Prónay Dezső, mint ember, jó szívéről 
ismeretes, a köznépnek valóságos atyja; a ki va
lami bajában hozzá fordul, nála tanácsot, vigaszt 
és segítséget talál. Van is azután nagy népszerű
sége, a minek kivált a választásoknál van lát
szatja. Az ő nézete, véleménye szent mindenki 
előtt.

Ácsa a supplikánsoknak is valóságos Mekkája, 
hová ismételten is visszatérnek, ha első Ízben a 
Mecénást otthon nem találták.

Báró Prónay Dezső minta-gazda, nagy majo
rátusát és szabad rendelkezésű birtokait szépen 
szaporítja. (Ácsán és Csőváron minden földetj 
házat, és sokszor más vallásuaktól megvesz s 
készséggel fizeti tőle az egyházi adót.) Külső 
megjelenése valóban mágnásos, állandóan magyar 
ruhát visel; ha négyes fogatán a kies Galga- 
völgyön végig robog, vagy ha kedvencz fekete 
paripáján lovagol, mintha csak Rákóczyt látná 
az ember, lobogóval kezében, melynek felirata: 
»Hazáért! Vallásért!*

Társaságban víg, kedélyes, szellemes; sok
oldalú műveltsége s nagy emlékező tehetsége bá
mulatra ragadja mindazokat, a kik vele érint
keznek. Különben egyszerűen, elvonultan é l; nem 
igen vesz részt rangjabelijei sokszor lármás, fel
tűnő szórakozásaiban, hanem elvonulva a családi 
élet szűk körébe, gondolkozik s dolgozik szeretett 
hazája s egyháza felvirágoztatásán.

Egyik szép jellemvonása a testvéri szeretet s 
azon gyermeki kegyelet, mélylyel Istenben bol- 
dogult szülei iránt viseltetik. Azt soha sem mu
lasztja el, hogy nagynevű atyja és édes anyja 
halála napján három testvérével le ne menjen 
az általa emelt sírboltba.

Ma még legszebb férfikorában van; adja a 
kegyelem Ura, hogy még évek hosszú során át 
mint fényes csillag ragyogjon a haza és az egy
ház egén! M.

Az igazi erő titka.
Haydn József zeneművész a történelem leg

kiválóbb alakjai közé tartozik. 1732—1809 kö
zött élt. Nagy szellemének alkotásai s különösen 
»Teremtés* czímű oratóriuma, annak idején dia
dallal járták be a világot s örökké becses kincsei 
lesznek az emberiségnek.

E nagy ember életéből közöljük a lenti apró
ságot.

. . . Egyszer egy társaságban, a melyben több 
kiváló férfi volt jelen, beszéd közben szóba jött 
az is, hogy mi a legjobb s legalkalmasabb a mun
kában kifáradt erőnek a felfrissítésére.

Az egyik ezt ajánlotta, a másik amazt; Haydn 
hallgatott. S midőn a társaság őt a kérdéses do
logra vonatkozó véleménye felől kérdezte s kérte, 
hogy mondja meg. mit szokott ő tenni, hogy 
fárasztó munkája között frisseségét megőrizze, — 
igy válaszolt: »Lakásomban van egy kápolna; 
abba szoktam imára elvonulni, valahányszor fá

Vizsgázni a nagy-kőrösi ref. főgimnáziumba 
járt, a mi ismét azt eredményezte, hogy a testvér
egyházat is közelebbről megismerte, megszerette. 
A jogot Pozsonyban végezte, az ottani akadémián. 
1869-ben tanulmányai folytatása végett Berlinbe 
ment, hová szerető szülei és testvérei is elkísér
ték. Édes atyja a Johannita-rend vitéze lévén, 
bő alkalma volt az ottani magas körökkel érint
kezni s a német hitélet gazdag gyümölcseit él
vezni. 1871-ben a pesti egyetemen tette le a szi
gorlatokat s jogtudorrá avattatott. Sokszor, mikor 
jótékonyságot gyakorol, a gyüjtőivre igy szokta 
nevét aláírni: »Dr. Desiderius*.

Ez időben beutazta Németországot, Belgiumot, 
Angliát s a messze földön is megemlékezett acsai 
szenvedő embertársairól, a lázban szenvedőknek 
orvosságra nem egy száz forintot küldvén onnan is.

Alig volt 23 éves, már is az egyház szolgála
tába állott s az Űr szőlőjében immár 25 év óta 
hűségesen, egész odaadással működik, magára 
alkalmazván a szentirás szavát: »a kinek sok 
adatott, attól sok is kívántatik*. 1871-ben már 
a fehér-komáromi esperesség felügyelője, 1874- 
ben pedig Berzsenyi Miklós örökségébe lép, mint 
a dunántúli kerület felügyelője. Daczára fiatalsá
gának, dicsőséggel megállta helyét itt is, ott is. 
Működésének jellemvonása mindenkor az állha
tatosság, a szigor és áldozatkészség.

Politikai téren is korán kezdte szereplését, a 
mennyiben 1874. évben, mint a nyitramegyei 
"arbói kerület egyhangúlag megválasztott kép- 
v ise lő je , az  o rszág g y ű lésen  is  m eg je len ik .

Az 1874. év nevezetes év ^ . t  életében. Ez 
év április havának 28. napján ásküdött örök hű
séget szíve választottjának, báró Prónay Ifigeniá- 
nak, báró Prónay István és neje gróf Nádasdy 
Anna leányának, a kivel azóta igen boldog há
zasságban él s a mely viszonyt 1884. augusztus 
27-én egy kedves gyermekkel ajándékozta meg 
az ég.

1882-ben Gyöngyös-Patán lett képviselővé 
megválasztva, majd később Békés-Gsabán, a. mely 
tisztségének tiszteletdíját az ottani árviz-károsul- 
taknak ajándékozta.

Ugyanazon évben hazai ev. egyházunk érdem
dús egyetemes felügyelője, báró Radvánszky An
tal elhalálozván, helyére 1883-ban 170 szavazat- 
többséggel báró Prónay Dezső lett a magyaror
szági ev. egyházak és iskolák főfelügyelőjévé meg
választva. S azóta viseli e magas tisztséget.

Az 1891 — 1894-ik években tartott zsinat az 
egyház-alkotmány némely pontjait megváltoztat
ván, ő ezen tisztségéről lemondott ugyan, de az 
egyház-egyetem nem akarván nélkülözni lelkes s 
bölcs vezérét, az egyetemes felügyelői állásra 
újra megválasztotta. Buzgó működését nemes ál
dozatkészséggel szokta megkoronázni. Az ezred- 
évi ünnepélyek alkalmából Ácsán 1000, Csőváron 
400 koronás alapítványt tett s a folyó évi egye
temes gyűlésen az egyház oltárára 4000 koroná
ból álló áldozatot hozott!

Újabb időben visszavonult a nagyobbfoku po
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radtnak érzem magam. S ezen eszköznek üdítő 
hatásában még sohasem csalódtam.«

A jelenlévők mindnyájan elismerték, hogy 
Haydn szellemi ereje sokkal magasabb értékű, 
mint az övék s az ő titka is a legjobb. De a 
nagy művész szavaikba vágva, alázatosan sietelt 
hozzá tenni: »Nem az én erőm az, Uraim, hanem 
az Istené!«

Kell-e ehhez magyarázat? Ezen szavaival fé
nyesebb tanújelét adta nagyságának, mint talán 
a legsikerültebb zene-költeményeivel!

S mily sokan, művészek és köznapi emberek 
inkább hiábavaló, érzékcsiklandoztató szórako
zásokban keresik az üdülést munkáik után, a 
melyek a helyett, hogy őket igazán felfrissítenék, 
legtöbbnyire csak azt eszközük, hogy szellemüket 
eltompítják s lelkűket a sárba rántják! Minél 
jobban dicsőíti a világ az emberi lángelmét, an
nál kellemesebben érint minket az, ha az ilyen 
kiváló férfiaknál, mint Haydn, igazi istenfélelem
mel és alázatossággal találkozunk.

*
, . . Keressétek az TJrat és az ő hatalmasságát]; 

keressétek az ő országát szüntelen! (I. Krón. 16. 11.) 
Nem tudod-e, nem hallottad-e, hogy az örökkévaló 
Isten, az Úr, ki teremtette a földnek határit, nem 
fárad és nem lankád meg? — az ő hólcseségének 
nem mehet senki végére; a megfúr adottnak erőt ad 
és a kinek nincs ereje, erejét megsokasítja. (Ézsaiás 
40. 28-29.)

Hazai és külföldi hírek.
A pesti ev. magyar gyülekezet f. hó 25-én 

tartotta rendes évi közgyűlését Horváth S. lelkész 
ismertetvén az új egyházpolitikai törvényeknek 
hatását a fonti — azok netáni romboló hatásá
nak leginkább kitett — gyülekezetre, azt jelenti, 
hogy azok a hitélet terén nagyobbfokú károkat 
nem okoztak, csak az esketések száma lett 29-el 
kevesebb, mint az előbbi évben. 37 házaspár a 
vegyesházasságnál gyermekeit az ev. vallásban 
határozta neveltetni. A gyülekezet lélekszáma fo
kozatos emelkedést mutat; 1866-ban 101 volt a 
kereszteltek száma, 1886-ban már 459 s 1896-ban 
622. Sajnos azonban, hogy a született gyermekek 
30%-a törvénytelen. Sajnos továbbá az is, hogy a 
fővárosi viszonyoknál fogva a 159 kötött házas
ság közül csak 15 tiszta evangélikus, a többi 
144 vegyes, mig az előző évben kétszer annyi 
volt a tiszta ev. házasságkötés. — A gyűlés a 
jelentés után 12 év előtt elhunyt jeles papjának: 
Gyónj Vilmosnak, Bass Gy. festőművész által 
festett arczképét leplezi le, mely alkalommal 
Horváth S. lelkész méltatta Győry Vilmosnak, 
mint papnak és írónak egyaránt kiváló ember
nek, érdemeit. Örömmel vesszük tudomásul a 
pesti ev. magyar gyülekezet ezen kegyeletes cse
lekedetét, mert általa utat látunk törni mintegy 
abba a százados közönyösségbe, a mely a vallás 
s az erkölcsiség apostolainak érdemei mellett 
korunkban legtöbbnyire közömbösen elhalad, —

s mig a más téren működött, nem egyszer kisebb 
fontosságú egyéneknek még haláluk után is ho
zsannákat zengnek, szobrokat emelnek, addig a 
lelkészeket, »a kik az emberiségnek az aranyat 
ássák*, haláluk után legtöbbnyire a feledésnek 
engedik át. Pedig ha az emberiség szívének tör
ténetét komolyan vizsgálnók, az ezekbe elvetett 
áldás azt diktálná, miszerint a szív kegyeletének 
s hálájának tanújeleként itt is a kiválóbbaknak 
emléke külsőleg is megörökíttessék, mert ha va
laki, ők munkálkodnak az emberiség jólétén!

A budai ág. h. evang. egyházközség, az
elhalt dr. Andaházy László helyére, egyházi és 
iskolai felügyelőnek Sztehlo Kornél ügyvédet vá
lasztotta egyhangúlag, kinek ünnepélyes beikta
tása és fölesketése az egyház márczius 7 diki köz
gyűlésén ment. végbe. Áldás munkájára!

Magyarország az 1900-ik évi párisi világ- 
kiállításon. Ismeretes dolog, hogy 1900-ban, mint
egy a 19-ik század befejezéseképen nagy világ- 
kiállítás lesz Párisban. Dániel Ernő báró, keresk. 
miniszter a képviselőház márczius 19-iki ülésén 
terjesztette be törvényjavaslatát, Magyarország
nak az 1900-ik évi párisi világkiállításon leendő 
hivatalos részvétele tárgyában A kereskedelmi 
miniszter az összes kiadások fedezésére 3 millió 
korona hitel engedélyezését kéri. A törvény indo
kolásában a miniszter kiemeli, hogy a magyar 
kormány azon eljárása, hogy az 1900. évi párisi 
nemzetközi kiállításon Magyarország hivatalosan 
részt vesz. rokonszenves fogadtatásra talált. Maga 
Francziaország a  X lX. század zárókövét képe 
ezen kiállítást k„.'áló fénynyel kívánja megünne
pelni s azért a költségeket-nem kíméli. A kiállítás 
költségvetése Francziaország részéről 100 millió 
frankban van előirányozva. Mindent elkövetnek, 
hogy az 1900. évi kiállítás nagyszerűségben, fény
ben túlhaladja az eddigieket.

f  Kovácsi József balassa-gyarmati ág. h. ev. 
kántor-tanító 58 évi tényleges tanítóskodása után 
f. hó 20-án meghalt. Balassa-Gyarmat az elhunyt
ban régi jeles tanítóját gyászolja. Egyike volt 
azon tanítóknak, akik a 48-iki első tanítói 
kongresszuson s a névtelen hősök nem egy csatá
jában részt vettek. Áldott legyen emléke az ev. 
nevelésügy ezen régi hű bajnokának!

Száz derék tanító. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter minden évben nagyobb összeget 
utalványoz ki oly tanítóknak és tanítónőknek, 
akik különösen nemzetiségi vidékeken a magyar 
nyelv oktatásában sikeresebb buzgalmat fejtettek 
ki. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter újab
ban 100 ilyen tanítót jutalmazott meg 50 — 50 
forinttal.

Wíttenbergből. Vilmos német császár elren
delte, hogy a wittenbergi iskola, a melyben Me- 
lanchton annak idején oly sokat tanított, »Melanch- 
ton--gymnasiumnak« neveztessék.

Zsidóüldözés Oroszországban. Az emberek
nek a zsidók iránti gyűlölete, a mely a történe
lem folyamán oly sokszor tört ki véres öldök
lésbe, még a jelen században is itt-ott oly em-
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házában s jelen vannak az ünnepélyes isteni 
tiszteletnél. Délután összejönnek a városházánál, 
hogy megtartsák az általános kibékülés ünnepé
lyét. Minden viszály, mely a megelőző évben az 
egyesek között keletkezett, itt véget ér s át lesz 
adva a feledésnek. Egy gyönyörű szép ének el- 
éneklése után, mely ezen szavakkal kezdődik: 
>Áldani akarom, ki átkoz, mint Jézusom tevé«, 
következik az általános kibékülés, a melyet egy 
családias mulatság követ. Este felé az asszonyok 
is oda jönnek s együtt ünnepelnek a férfiakkal. 
A szokás igen régi időkre vezethető vissza s 
állítólag egy fogadalom következménye, a melyet 
a város polgárai akkor tettek, mikor egy gonosz 
betegség a város lakosságát megtizedelte. -A gyö
nyörű keresztyénies vonás mellett gyakorlati 
haszna is van a szokásnak, az t. i., hogy Camp- 
ban igen-igen ritka a per.

A „Theologusok otthonára“ adakoztak:
33—35. kimutatás. Wenk K. N.-Járfalu 2 frt 

(jár.). Grünfeld P. Veleg 2 frt. Kokn Mór Veleg
20 kr. Kéler Napóleon Budapest 25 frt. Ev. egy
ház Pribócz 10 frt. Szigethy I. Budapest 2 frt. 
Ev. egyház Vacz 1 frt 55 kr. Tornyos P. lelkész 
Vácz 1 frt. Ev. egyház (magyar-tót) Kassa 1 frt
21 kr. Ev. egyház Bakony-Szombathely 2 frt.
Szilárd J. lelkész Domony 1 frt. Ev. egyház Do- 
mony 3 frt. Ev. egyház Nyíregyháza 5 frt. Ev. 

egyház  gyűj tése TóTáva 40 frí öö kr. ■ >r. KuA, 
meister F. Budapest 10 frt. Schulpe A. M.-Óvár 
6 frt. Ev. egyház Csánk 3 frt. Ev. egyház Lúgos 
3 frt. Ev. egyház Tápió-Szele 7 frt (jár.) és 9 frt 
50 kr. Ev. egyház Málnapataka 2 frt. Hrk J. lel
kész Málnapataka (1897-re) 1 frt. Ev. egyház 
Pilis 10 frt. Sárkány S. püspök Pilis 5 frt. Ev. 
egyház Kokova 3 frt 77 kr. Banczik S. lelkész 
Kokova 3 frt. Lipták E. tanító Kokova 1 frt. 
Baltik püspök arczképeért befolyt I. részlet 8 frt 
25 kr. Greguss Gy. lelkész Csali 2 frt 12 kr. Ev. 
egyház Közép-Palojta 5 frt. Szabó Gy. lelkész 5 
frt (jár.). Frecska S. Közép-Palojta 1 frt. Össze
sen : 152 frt 40 kr. K o v á c s  S ándor,

a » Theol. Otthon“ felügyelője.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
márczius 26-án.

G a b o n a f a j Egy hektoliter 
súlya kilókban Ára 100 kgrnak

Bánsági búza . . , . 77-82
legkis. ár 

7.50
legn. ár 

8.15
Tiszavidéki búza . . 77—82 7.75 8.20
Pestvidóki „ . . 77—82 7.70 8.15
Fehérmegyei „ . . 77—82 7.70 8.15
Bácskai „ . . 77-82 7.80 8.30
Rozs, I. rendű . - 70—72 6.35 6.40

„ a. „ . . . — 6.30 6.35
Árpa takarmány . . . 60—6*. 4.25 4.55

„ égetni való . . . 62—64 5.50 6.—
„ serfőzésre . . . 64—68 6.50 8.—

Zab ó ......................... 39—41 5.85 6.30
n u j ....................... 39—41 . — —

Tengeri bánsági ó . . — 3.60 3.65
„ másnemű uj . — 3.45 3.55

Repce káposzta . - . — 11.75 12.25
„ bánsági . . . — — —

Köles ó .................... — 4.90 5.20

Budapest, 1897. Buschmann F. könyvnyomdája (Harisch-bazár).

berietlen módon megnyilatkozik. Spola, orosz 
mezőváros, Kiev kormányzóságban, e hó harma
dikén nagy fosztogatásnak volt színhelye, melyet 
egy pétervári lap következőleg ecsetel: Délutáni 
három órakor a parasztoknak nagy tömege tört 
be a városba, mely az ott kizárólag zsidók tu
lajdonát képező boltokra és árúraktárakra vetette 
magát, rabolt és pusztított. Négy óra alatt több 
mint száz ház és az összes üzletek ki voltak 
fosztogatva. Spola, mely azelőtt virágzó kereskedő- 
város volt, a legborzasztóbb pusztulás képét mu
tatja. Házieszközök, bútorok és árúk hevernek az 
utczán, hol parasztasszonyok és suhanczok rak
ják kocsira a prédát, hogy hazavigyék a zsidó 
jószágot falvaikba. — Szomorú dolog ez minden
esetre ; s a mikor elismerjük azt, hogy egyes 
zsidók magaviseleté erkölcsileg nagyon is kifogá
solható, másrészről keresztyén szempontból el 
kell ítélnünk az ilyen féktelenségeket is, mert 
azok nemcsak a bűnösöket sújtják, de az ártat
lanokra is ránehezednek. Vajha itt is, ott is 
mielőbb szívükhöz engednék jutni a mi Urunknak 
szavait: Szeressétek egymást s úgy töltsétek be az 
Úrnak törvényét!

A lutheránus Rómából. Nekünk, evangéliku
soknak is van olyan Rómánk, a minővel a római 
katholikusok dicsekszenek; nem itt Magyarorszá
gon, mert mi itt nagyon szegények vagyunk, itt 
a reformátusnak van Rómájuk: Debreczen. A mi 
Rómánk: Berlin, a mely városban (az 1894. évi 
adat szerint) 1 352 559 evangélikus van, tehát 
i\»bb mint egész Magyarországáé^ s magában Ber
linben 38 parochia van, teháUwnajdnem annyi, 
mint nálunk a legnagyobb esperességben. A 115 
keresztyén templom és kápolna közül 15 római 
katholikus, 1 görög katholikus, a többi evangé
likus. Örvendetes haladás az, hogy II. Vilmos 
trónralépte óta 23 evangélikus templom épült 
Berlinben. Azt hisszük, hogy ezek után olt nincs 
mit. aggódni az evangélikus egyház jövője miatt!

A hol legtöbbet isznak az emberek. Lüttich- 
ben Lajeune egykori belga miniszter fölolvasást 
tartott nemrég az alkoholizmusról s a többi közt 
a következőket mondta: 1891., 92., 93-ban Bel
giumban 74 millió liter szeszt ittak meg, ami 8 
százaléknyi növekedés a megelőző évekhez képest. 
Az országban 195,000 kocsma van, — vagyis 
minden 35 lakosra (nőket és gyermekeket is be
számítva) esik egy. Hollandiában 150 lakosra, 
Angliában 430 lakosra esik egy korcsma, Belgium 
az az ország, a hol a legtöbbet isznak. Csakhogy 
ennek meg is látszik a szomorú következménye, 
mert a mint a czikkiró mondja: »Országunk la
kosonként kétszer többet produkál, mint Anglia, 
s háromszor többet, mint Francziaország. Mégis 
mindenki panaszkodik. Lakosságunk 16 százaléka 
Ínségben él s a jótékonyság segélyezi őket . . .«

A béke ünnepe. Párját ritkító szép szokás 
uralkodik Camp Rajna melletti városkában. Esz
tendőnként január közepén megtartják ott az u. 
n. »béke ünnepét«, a mely következőleg folyik 
le : Reggel összegyülekeznek a polgárok az Isten


