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Világ szerint nem sokam van,
De én nekem jól elég,
Boldog tíízhelg békés lakban, —
Hát ennél több kell-e még 9
Körösköriil fák zöldéinek,
Lombjuk között szól madár,
Hire sincs a förgetegnek,
Derült égben a határ.
Csendes, békés hely hajlékom
Vidámság lel benn’ tanyát,
Világ zaját nem áhítom —
Lelki békét mert nem ád.
Van hű párom s kis madaram
Ki csicsereg én nekem,
Én ezért hát mért ne mondjam :
Boldogság az életem ?
Világ szerint nem sokam van
De én nekem jól elég;
Boldog tűzhely békés lakban, —
Hát ennél több kell-e még ?
K i r á l y M á ty á s.

18. szám.

E g y régi ének története.
Rég múlt idők eseményeit és alakjait idézem
föl soraimmal.Olyan korról szólok, melyre a magyar
protestáns ember a mai napig fájdalommal és
büszkén gondol vissza. Fájdalommal, mert akkor a
mi vallásunk üldözött vallás volt; a ki Üdvözítő
jéről nyíltan vallást mert tenni, a világi hatalom
csábításai, fenyegetései ellen alig talált védelmet;
büszkén, mert a sok szenvedés sem bírta meg
törni őseink hitét és ragaszkodását. Bár sokan
megtántorodtak közülök, a kik megmaradtak
Krisztusuk mellett, azokon nem győzhetett semmi
csábítás, semmi félelem, még a halál sem bírta
őket elszakítani Attól, a kinek végtelen szeretete
megváltotta őket. Ebből az időből a kegyelet s a
szájról-szájra szálló hagyomány számtalan hit
vallónak nevét őrizte meg, a ki inkább szenve
dett, semhogy vallását megtagadta volna. Példáju
kon föllelkesül a késő maradék. Egy ilyen hit
valló életéből beszélek el egy szép részletet az
»Ev. Családilap* olvasó-közönségének. Ezt az el
beszélést nem magam találtam ki, igaz történet
az utolsó betűig.
1704-ben Nagy-Szeben városa körül nevezetes
harczokat vívott a magyar és a német. Két év
óta tartott már II Rákóczy Eerencz nagy feje
delmünk szabadságharcza. A kiben szabad magyar
szív dobogott, mind ott küzdött már a hontalan
ságból diadalmasan hazatérő hős zászlója alatt.
Hiszen ezen a zászlón három olyan jelszó ragyo
gott, a mi drága minden igaz magyar szívnek:
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»Istenért! Hazáért! Szabadságért!* Erdély földén
már csak a szászok városai álltak ellent a győ
zelmes hadaknak, de előttük is ott táborozott a
vitéz kurucz-tábor. Vezére híres nevet viselt:
gróf Pekry Lőrincz volt, egy sokat tévedt ember,
a ki ifjúsága botlásait élemedett kora szilárdsá
gával, önfeláldozó lelkesedésével akarta elfeled
tetni. Valaha Thököly Imre pártján harczolt, az
után I. Lipót király híve lett s áttért a katholikus
vallásra. Végre szánva-bánva tévedését, ismét a
nemzeti párthoz állt, visszatért elhagyott hitéhez
is s mint buzgó protestáns ember halt meg
1709-ben. Ez a Pekry volt Rákóczy hadainak
fővezére, a ki fele Erdélyt már meghódította urá
nak s most a szászok és az idegen sereg főfész
két, Nagy-Szebent ostromolta, a melynek falain
belül Rabutin tábornok parancsolt a »császár«
nevében. Ez a Rabutin kegyetlen, dölyfös, magyargyűlölő katona volt, minden szabadságnak kérlel
hetetlen ellensége. A kor magyarsága »Rabbátőn«
tábornoknak hívta, bizonyosan nem jókedvéből
és elismerésül, hanem kárhoztatásképen.
Hónapokon át folyt már az ostrom, néha
szünetelt s felváltotta az alkudozás, s Nagy
szeben várán még nem lobogott a Rákóczyzászló. A német vezér körmönfont ravaszsággal
tudta húzni, halasztani az alkudozást, hogy az
ostromló sereg kedvét elvegye, harczi hevét lelohaszsza. Pedig Pekry uram már nagyon szere
tett volna a falakon belül tanyázni, hiszen drága
kincse, áldott felesége s öt kedves gyermeke
sínylődött Rabutinnál keserves rabéletben. A német
tábornok boszút akart állni Pekry Lőrinczen
azért, hogy elhagyta a császári zászlót s a feje
delem katonája lett; fogságra vetette beteges nejét
s gyermekeit, mintegy zálogképen tartotta magá
nál, azt remélve, hogy a férj és apa végre meg
szánja szenvedő családját s átpártolás árán siet
kiváltani a nehéz rabságból. Rabutin eleget biz
tatta a fogoly asszonyt, Petrőczy Kata Szidóniát,
hogy térítse vissza urát a labanczokhoz; Ígérte,
ha Pekry labanczczá lesz, családját nyomban
szabadon bocsátja, de az asszony magyar asszony
volt, a kinek minden testi-lelki gyötrelemnél job
ban fájt volna az, ha szabadulásáért férje árulása
lett volna az ár. Meg megpróbálta azt is, meg
tudná-e ingatni fenyegetéssel, csábító ígéretekkel
a hatalmas kuruczvezért, de hasztalan volt min
den törekvése; Pekry állhatatos maradt, hazáját,
fejedelmét el nem árulta, ellene szegült minden
csábításnak. Közben kitartóan folytatta a vár
ostromát s egyszersmind levél után levelet irt
Rákóczynak, hogy mentse ki a rabságból szegény
feleségét, holtig hálás lesz érte. »Isten után
egyedül Nagyságod lehet az, ki megvigasztalhat
szegény édes feleségem szabadulásával* — irta
egyik levelében hozzá.
Rabutint nagyon bántotta, hogy minden igye
kezete hiábavaló. Mivel Pekry uramhoz nem fér
hetett, a gyenge asszonynyal éreztette haragját.
Fogságát minden képzelhető módon nehezítette,
a beteges, jóléthez, kényelemhez szokott úrnőt
éheztetéssel próbálta megtörni s akaratára hajlí

tani. De a beteges asszony csodálatos erőt tanú
sított a méltatlan szenvedés keresztje alatt. Nem
félemlítette meg a kínzás, csendes lélekkel tűrte
az Úr kezének látogatását. A midőn a fájdalma
kat érezte, lelke Istenhez emelkedett föl, a kitől
szabadulását, sorsának enyhülését várta. Vissza
gondolt gyermekéveire, a mikor atyjával vallásá
ért, magyarságáért földönfutó lett, de Isten ke
gyelme »mutatott néki kies földet*, — vissza
gondolt házaséletére, a minek ege gyakran
beborult, egyszer férje hűtlensége, másszor fia
halála sebezte meg érző szívét, de mindannyiszor
talált menedéket Istennél, a kinek bölcs rendelé
sén gyermeki szívvel megnyugodott. Most is hozzá
folyamodott a szorongatások között, buzgó ének
ben, töredelmes imádságban keresett enyhülést
alázatos lelke. Férje előtt eltitkolta szenvedések,
hogy a rossz hir meg ne tántorítsa; elszánta
magát mindenre, csak semmi szennyfölt ne ta
padjon az ősi névre. Pedig a szenvedés keresztje
egyre nehezebb lett vállain; szélütés érte s anynyira elgyengült, hogy már halálát várta; jól
esett volna lelkének, ha e válságos napokban
szerette férjét maga körül látja, de még ez sem
bírta megtörni s boldogan sóhajtott fel, hogy
Isten e súlyos kereszt hordozására erősnek ta
lálta.
Midőn betegágyán sínylődött s lelke készült
az utolsó útra, már közel volt hozzá a szabadu
lás. Isten, a kihez imádkozott, meghallgatta ké
rését. A magyar seregek egy véres csatában el
fogták Fürchtenburgot, a császári sereg egyik
főtisztjét. A vitéz tiszt foglyulesése nagy csapás
volt a németekre s az udvar ajánlatot tett ki
váltására. A fejedelem Pekryné szabadon bocsá
tását szabta feltételül. A bécsi udvar beleegyezett
a cserébe s utasította Rabutint, de ennek nem
tetszett, hogy az agyonsanyargatott asszony ki
szabadul kezei közül. Eltitkolta az udvar rende
letét, mert azt várta, hogy Petrőczy Kata Szidónia
meghal a gyötrelmes fogságban s akkor ♦fölhará
csolhatja, a mi kevese még megmaradott Szebenben* a Pekry-háznak. Ez a vágya azonban nem
teljesült a kapzsi katonának; az Istenben bizó
beteg fölgyógyult a súlyos nyavalyából, s 1704.
november havában nyolczhónapos fogság után
visszanyerte szabadságát, fölkereste férjét s azon
túl az ő védelme alatt maradt haláláig.
Fölépüléseért még kiszabadulása előtt gyönyörű
énekben adott hálát könyörülő Istenének. Petrőczy
Kata Szidónia sok szép éneket irt, de igaz érzé
sét, hitét, odaadó szeretetét Jézus iránt egy sem
fejezi ki oly szépen, mint ez a hálaadó ének.
Váratlan fölgyógyulásában Istennek csodálatos
kegyelmét látta. Az ének dallama magyar, német
s tót egyházainkban egyiránt ismeretes: »Óh én
bűnös, jaj, mit tegyek« kezdetű ének dallama.
Oh, hogy adhassak hálákat
Néked édes Jézusom,
Én Megváltó Krisztusom,
Ki az halál kapujából
Kihoztál, segítségem,
Jézus, én reménységem!
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Az te gyógyító szent kezed
Elbágyadt tagaimat,
Orvoslá fájdalmamat,
Midőn azoknak soksága
Szintén lenyoma engem,
Jézus, én reménységem!
Te nem adtál az halálnak,
Életben megtartottál,
Jóvoltadból megáldáí;
Tömlődbe szedvén könnyemet,
Megvigasztalál engem. . . .
Jézus, én reménységem!
Ne hagyj el, kérlek, engemet,
Légy ezután is velem
Mindholtomig s én szívem
Egyedül téged óhajtson,
Jézus, édes szerelmem,
Jézus, én reménységem !

Petrőczy Kata Szidónia még négy esztendeig
élt szebeni rabsága után. Több szép vallásos
tartalmú könyvet irt és adott ki magyar nyelven,
de legbecsesebb művei buzgó énekei, a melyek
ékesszóló bizonyságai költőjük szenvedéseinek s
igaz hitének. Adjon a jó Isten sok ilyen nemes
lelket s hivatott költőt egyházunknak! Óvjon meg
gazdag kegyelme hasonló szenvedésektől!
Kovács Sándor.

Az égbe vezető út.
Áldozó csütörtök volt; a nap barátságosan
sütött be a szobába; a toronyban szóltak a ha
rangok s a madárkák szépen csicseregték reggeli
dalukat.
• Apa* — igy szólt ébredésekor egy harmadféléves fiúcska ágyánál ülő atyjához, — »Apa,
miért harangoznak most?*
»Azért mert vasárnap van, fiacskám.«
— »Nem lehet az papa, — hisz mama teg
nap azt mondta, hogy ma nincs vasárnap.«
• Igen-igen, a mamának igaza volt; de tudod-e
milyen nap van ma?*
— »Nem tudom.«
• Áldozó csütörtök, a mennybemenetel ünnepe.«
— »Hátaz emberek ma a mennybe mennek?*
•Nem, fiacskám, hanem a templomba mennek
s ott fognak szépen énekelni, imádkozni s az apa
fog orgonálni; de a jó Jézuska hajdanában a
mennybe ment s azért van ma a mennybemene
tel ünnepe.*
—■ »Hát van a mennyen lyuk, a melyen oda
lehet menni ?«
• Lyuk azon nincsen, sem olyan út, a melyen
oda lehetne kocsizni, az égbe nem vezet; de a
jó Jézuska mégis eljuthatott oda és mi mind a
ketten is majd oda fogunk törekedni s az Úr
Jézus majd segítőleg elénk nyújtja kezét?*
— »Igen, apa, de mutasd meg nekem az
utat.*
• Fiam, én azt neked nem mutathatom meg,
de ha . . .«

Itt a fiú örömmel, mint a ki valamire rájön,
hirtelen szavába esett apjának, és mondá:
— »Ahá, most már tudom, — az é g b e az
út a t e m p l o m o n át vezet . *
. . . Nem szükség mondani, hogy az apa e
mondást jónak, találónak találta. — Vajha az
ártatlan gyermekajk e mélyértelmű mondását
egynémely ember mélyen szívébe vésné 1

Életbölcseség.
A ki jót beszél, az v et; a ki jót hall, az
arat.
*

Ha jótéteményt adsz: légy hallgatag, —- ha
magad veszesz mástól: légy beszédes.
*
A haragos ember elől térj ki egy kis időre,
a hízelgő elől mindenkorra.
*
Bölcs : ki mindenben tanúságot talál; erős :
ki legyőzi kívánságait; gazdag: ki fölösleges után
nem sóvárog; becsületes: a ki megbecsüli magát.
*
Sokaknak szíve oly kemény kéreggel vau
körülvéve, hogy föl nem nyílik addig, mig az Úr
a keserűségek súlyával össze nem töri.
*

Egy fedhetetlen szív, melynek nincs oka a
múltakért titkos szemrehányásokat tenni magá
nak, — ez az igazi örömök s boldogság alapja;
a hol előbbit nem találjátok, ezt ne keressétek.
*

Azoknak, kik leginkább csúsznak - másznak
előtted, higyj legkevésbé, — vagy ostobák, vagy
gonoszak. A becsületes ember nem alacsonyítja
le magát, midőn másnak tisztelete jelét adja.
*

Mérséklet nélkül a legtermészetesebb kívánal
mak is fájdalom forrásaivá, — túlzás által a leg
tisztább gyönyör is méreggé válik.
*
Ha egészen boldog akarsz lenni, — légy egé
szen jó.
*

Emberek szökhetnek ember elől, de nem ren
delkeznek szárnyakkal, hogy Istent kikerüljék.
*

Imádkozzál és dolgozzál! Úgy imádkozzál,
mintha mindent Istentől nyernél ajándékba s
munkáddal semmit sem eszközölhetnél ki, — s
úgy dolgozzál, mintha minden rajtad állana és
semmit sem nyernél ajándékul.
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A mennybemenetel.
Mesés idők, csodás napok,
Eltüntetek, — elszálltatok!
De fényetek itten maradt,
Győzelmet ra jt’ éj nem arat.
A fény ragyog, él az eszme,
Szállna szárnyal messze, messze,
Észak és Dél, Nyűgöt, Kelet
— Üdvözítőm — áldja neved;
Ajkon ima s hozsánna kel,
S te hozzád száll az égre fe l!
Mesés idők, csodás napok,
Fényetek még ma is ragyog,
S beszél annyi szép dolgokról :
Betlehemről, pásztorokról, —
Majd Golgotán rez’g sugár a,
Ráesvén a keresztfára —
Majd a sírról kelt emléket,
Melybe anyja sírva lépett . . .
És csudáknak nagy csudája :
Holttestét ott nem találja!
Mesés idők, csodás napok,
Fényetek még ma is ragyog !
Ráesik egyik súgóira
Az olajfák zöld lombjára,
S e sugárnáil most is látom
Fönt az ormon Messiásom;
Nyájas arcza, szende képe
Égi fénynyel körülvéve, —
És a mint megy, — ajka egyre
Buzdít s int a szeretedre.
Mesés idők, csodás napok,
A fényetek körülragyog !
— lm vakító fény az égen ! . . .
Megnyílik az ég középen
És belőle csengve zengnek
Angyal ajkak, égi nyelvek,
Szavuk édes dalként, lágyan
Rezegve száll át a tájon :
»Vár a trónod, — jer közénk, jer,
Szent Atyául hiv, Istenember!«
Mesés idők, csodás n a pok! . . .
A mint szólnak az angyalok:
A Megváltó lebegve száll
A fényözön sugárinál.
És a társak földre hullva
Néznek a szárnyaló Urra,

Ajkaikról száll utána
Búcsúszó és hő hozsánna;
S 0 szelíden rájok nézve
Tűnve száll a messze kékbe.
Mesés idők, csodás napok,
Fényetek még ma is ragyog!
N yíl’ az égbolt, — ime látom
Isten jobbján Messiásom,
És körülte égi lelkek
Szent zsolozsmát énekelnek,
S 0 ott fenn trónol szelíden,
Bármikor kész, hogy segítsen.
— Mesés idők, csodás napok,
Fényetek örökké ragyog !
If j. P o r k o l á b G y u la .

Mai képünkhöz.
Mellékelt képünkhöz hasonló módon szokták
Krisztus Urunk mennybemenetelét ábrázolni. Mai
képünk azonban nem szorosan véve e jelenetet
ábrázolja, hanem szintén vallási tárgyat, illetőleg
eszmét akar kifejezni. A kép általánosan ismere
tes, de nem általánosan ismert az a gondolat, a
melyet kifejez s azért ha esetleg volnának t.
olvasóink közt olyanok, a kik alapgondolatával
nincsenek tisztában, — azoknak e néhány sor
szolgáljon felvilágosításul.
E kép Rafaeltől, (élt 1483—1520) a híres
középkori festőművésztől származik. Czíme: *Átszellemülés.« Azt a legmagasabb élvezetet ábrá
zolja, mely az égiekkel való érintkezésből szár
mazik. A ki a vallás szent igazságaival foglalkozik
s a kinek keblét erős, tiszta hit tölti el, az
bizonyos láthatatlan szárnyakon a föld felé
emelkedik, átszellemül s lelke a magasabb lég
kör tiszta világába szállva nem érzi a föld ezer
nyomorát, baját, — nem érinti őt a világ köz
napi szenyje. Ez az az átszellemülés, melyet a
kép középső, ég felé emelkedő alakja akar ábrá
zolni. Körülötte látni még más két alakot, ugyan
csak a levegőbe emelkedve s alant egész embercsoportot, a mely bizonyos lelkesedés benyomását
teszi az emberre. Értelme az, hogy az átszel
lemülő, a ki a magas fénytengerben lebeg, hitéből
eredő isteni erejét még környezetével is közli,
mely együtt látszik vele emelkedni az égi trón
felé, mely ő reá vár.
A kép örök igazságot fejez k i; mert csak
ugyan, a ki Istennel gyakran foglalkozik, a kinek
szive tiszta, erős hittel telik meg, — az nem
csak hogy maga képes a föld felé emelkedni, de
másokban is a magasabbakért való szent lelke
sedés tüzét éleszti. Vajha mindenki megértené s
követni akarná e mélyértelmű, képes beszédet s
útmutatást 1
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A Luther-társaság beléletéből.
Folyó hó 20-án tartotta társaságunk kis bi
zottsága Zsilinszky Mihály és Bachát Dániel
társelnöklete alatt ez évi 3-ik ülését. Ez ülésről
s a Luther-társaság mostani állapotáról — addig
is, a míg a rendes évi jelentés megjelenik —
tájékoztatásul a következőket bátorkodom t. ol
vasóinkkal közölni.
Az elnökség újból is kijelentette az őt, Veres
József részéről ért hamis vádak, ráfogások feletti
megütközését s a mennyiben a fenti lelkész úr
lapjában nem átall a tények hamis feltüntetése s
a körülmények teljes ignorálása folytán oly
mélyreható vádakkal is fellépni, hogy az elnök
ség a Luther-társaságot >az erkölcsi és anyagi
tönkrejutás szélére viszi*, — elhatározta, hogy
e támadásokat az ez évi luthertársasági köz
gyűlésen szóba hozza s fölöslegesnek tartva az
»Ev. egyház és iskola* támadásaira való minden
feleletet, a dolgok elbírálását a közgyűlés elé
bocsátja.
A bizottság elhatározza, hogy az ez évi je
lentésben Melanchton, Bugenhagen s más re
formátor-férfiaktól a XVI. században Selmeczbányára intézett kéziratban meglévő levelet is kiadja.
A múlt év a Luther-társaságot mélyen súj
totta, a mennyiben rendes tagjai közül a múlt
év folyamán 10 halálozott. el s hozzáadva ehhez
az ez évben elhalt 3 tagot, a társaság a leg
közelebb halálozás folytán 13 tagot veszített.
Daczára ennek azonban a társaság tagjainak
száma szaporodott. A múlt év elején ugyanis a
rendes tagok száma 406 volt s az alapítóké 37;
most pedig a rendes tagok száma 411 s az ala
pítóké 42, összesen tehát 10-el több, mint a múlt
év elején.
Az 1896—97. év folyamán alapító tagoknak
beléptek :
Breznyik János kiérd. gymn. igazgató, Selmeczbánya.
Csanád-csongrádi ev. esperesség.
Br. Radvánszky János.
Jolidig Manó, Kukmér.
Br. Radvánszky György..

Rendes tagoknak (1897-től):
Blatniczky Pál ev. lelkész, Zólyom.
Kovács Dániel ev. lelkész, Felső-Lehota.
Wágner Károly vendéglős, Zólyom-Brezó,
Poniki ev. egyház, (Zólyomm.)
Libetbányai ev. egyház, (Zólyomm.)
Lukács Pál ev. lelkész, Libetbánya.
Zólyom-brézó-kisgarami olvasó és társaskör, (Zóly.-Brézó).
Zólyombrézói vasgyári iskolai könyvtár. (Zólyom-Brézó).
Evang. egyesület, Beszterczebánya.
Jeszenszky Sándor kir. közjegyző, Beszterczebánya.
Traeger Zsigmond törvényszéki bíró, Beszterczebánya.
Bárczy Károly posztógyári igazgató Beszterczebánya.
Brocken Jenő zenetanár, Beszterczebánya.
Halassy Gy. orsz. képviselő, Beszterczebánya.
Hoznék János kir. kincstári ügyvéd, Beszterczebánya.
Hrivnyák Sámuel ev. lelkész, Badin.
Külső somogyi ev. lelkészi értekezlet.
Vladár Miksa ev. lelkész, Szirák.
Borbély János eV. lelkész, Mérges.
Dr. Deér Endre gyógyszerész, Aszód.
Némedy Béla műasztalos, Aszód.
Dévény József gymn. tanár, Aszód.
Révkomáromi ev. egyház.

A társaság tagjainak ily szép számmal való
szaporodása nagyrészben a nemrég elhalt Moczkovcsák J. zólyomi esperes lelkesítő utánnézésének
köszönhető, a ki megmutatta azt, hogy ha ko
molyan akar valaki, tehet is valamit a Luthertársaság érdekében. Vajha sok utánzója akadna !
A társaság múlt évi bevétele volt 3136 frt 13 kr.
»
» > kiadása » 2814 » 07 »
Pénztári maradvány . . .
322 frt 06 kr.
Mostani tő k é je ................... 10.392 > 98 >
Sajnos azonban, hogy tagsági illetékek ezímén 222 tag még a múltra 888 frttal tartozik,
mire nézve ez úton is felkérjük a t. tagokat,
t. i. a kiket illet, — kegyeskedjenek a társaság
sikeresebb működése szempontjából tartozásaikat
mielőbb beküldeni.
A bizottság tárgyalván a >Melanchton élet
rajzi-ára kitűzött pályázatra beérkezett négy
munkára vonatkozó bírálatokat, a pályadíjat
Bereczky Sándor és Klaár Fülöp főv. ev. vallás
tanárok összhangzó meleg ajánlatára, a »1I. Thess.
I. 3. 4.* jeligével beküldött >Melanchton élet
rajza« czímü munkának ítélte oda, melynek
szerzője Pethes János csurgói áll. tanítóképezdei
tanár, a mely mű némi javítások után ki fog
adatni s a tagoknak elküldetni. A többi pálya
munkák szerzői, valamint a még mindig nem
jelentkezett »Ne bántsd a magyart!* jeligével
ellátott mű szerzője — ez úton felkéretnek, hogy
kézirataik hovaküldése tekintetéből Falvay Antal
(Deák-tér 4. sz.) biz. jegyzőhöz fordulni szíves
kedjenek.
Nagy hálával vette tudomásul a bizottság
Szeberényi Lajos békés-csabai ev. lelkész jelen
tését, a mely a vallásos iratoknak kolportőr által
való elárusításának eredményéről számol be.
Tudnivaló ugyanis, hogy a társaság múlt évi köz
gyűlésének határozatából s támogatásával a
békés-csabai egyházi könyvkereskedés próbát tett
a vallásos iratoknak kolportőr utján való elárusításával. A kolportőr nov. 6-tól márczius 6-ig
működött. Az eredmény a következő: E négy
hónap alatt 1440 könyvet, illetve füzetet adott
el, 639 frt értékben. És pedig B -Csabán 357 frt,
Szarvason 85 frt, Tót-bánhegyesen 63 frt, Ambrózfalván 36 frt, Orosházán 2 frt, Megyesegyházán 6 frt értékben.
Hálára méltó Szeberényi lelkész úrnak azon
nemes buzgalma, a melyet e dolog körül tanács
adásaival s igazán dicséretreméltó s fáradságos
támogatásával tanúsított. Tapasztalatait — a
melyekről a társaság az évi jelentésben is be
számol — a jövőben értékesíteni óhajtja az el
nökség. A fenti kecsegtető eredmény mellett
azonban szomorú ténynek még mindég az ma
rad, hogy jólehet vallásos iratok adattak el a
fenti érték erejéig, de azok közül csak 31 drb
volt a Luther-társaság kiadványa. Ennek okát
mélyebben kutatni s belőle a tanúságot levonni
mindenesetre tanácsos lesz a Luther-társaságnak !
A bizottság üdvösnek találja a kolportőri tevé
kenységnek még szélesebb körre való kiterjesz-
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lését s oda fog hatni, hogy két vagy három kolportőr által az ev. hívek figyelme kiadványainkra
hazánk más vidékein is felhivassék, a mennyiben
az erre fordított anyagi áldozat úgy anyagilag,
mint erkölcsileg, csakhamar kárpótoltathatnék.
A szerkesztő.

Hazai és külföldi hirek.
A pesti ágh. ev. magyar és német közös
egyház f. hó 16-án dr. Králik Lajos elnöklete
alatt tartotta évi közgyűlését. A terjedelmes egy
házi jelentésből ezeket említjük fel: Az egyház
nak a múlt 1896. évben 42,408 frt bevétele volt,
s kiadása 1052 írttal kevesebb. Az 1897. évre
szóló költségirányzat azonban már 1140 frt hiányt
mutat, a mi a gymnasiumnál létesítendő uj szer
vezkedésekben s az önkéntes adományok csök
kenésében birja alapját. A megnövekedett gymn.
tanulószám s a kormánynyal kötött szerződés
egy párhuzamos II. gymn. osztály felállítását tette
ugyanis szükségessé s az előző évben 6714 frt
adomány gyűlt be egyházi czélokra, ez évben
azonban már csak 6336 frt. A kormány a gymnásium segélyezésére a múlt évben 8, a mostani
évben 9 ezer frtot adott az egyháznak, azonkívül
még 3 ezer frtot építési czélokra. Azonkívül más
oldalról is részesült az egyház támogatásban, a
mennyiben a fővárostól 2100 frtot kapott kulturczélokra, 3000 frtot iskolai czélokra s 6000 frtot
hitoktatási czélokra. A pesti hazai első takarékpénztár a gymnasiumot 300 írttal segélyezte, az
egyesült budapesti főv. takarékpénztár 5000 frt
ösztöndíj-alapítványt tett a főgymn. részére, s
azonkívül magánosoktól mintegy 1000 frt adomány
folyt be a közös pénztárba. A gyűlés rendezte
azonkívül az egyháznál szolgáló tanférfiak fize
tését is, mérvadóul véve az állami s a főv. taná
rok s tanítók fizetéseit. A hitoktatói kar ötöd
éves pótlékát 100 frtban állapította meg. A
gymnasiumnál szükségessé vált uj tanári állásra
Szigeti Lajos, eperjesi tanárt választotta meg.
Államsegély. A közoktatásügyi miniszter a
b.-csabai algymnasium kifejlesztésére, 2000 frt
segélyt s az aszódi algymnásium részére szintén
2000 frt segélyt utalványozott ki.
Jótékonyság. Gróf Pálffy János, v. belső
titkos tanácsos (róm. kath. főúr) a pozsonyi ev.
tbeol. Otthonnak 6 öl tűzi fát ajándékozott. Isten
áldása legyen az adományon s az adakozón!
Az ország iskolaügye. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter a közoktatás állapotáról szóló
huszonhatodik jelentését, mely a közoktatás ta
valyi állapotát tünteti fel, e hó közepén terjesz
tette az országgyűlés elé. Ebből megtudjuk, hogy
a budapesti tud. egyetem évi kiadása meghaladta
a 700 ezer forintot s hogy az egyetemi alapból
ez összegben negyedmillió forint szerepel. A
kolozsvári tudomány-egyetem, amelynek költségeit
kizárólagosan az állam viseli, már jóval keve
sebb pénzbe került, mert itt csak 300 ezer frtot
költöttek el. Amig azonban itt csak 6—700 hall
gató volt, addig a fővárosi egyetemre négy ezer

nél többen iratkoztak be. A kir. József-műegyetem
külön osztályban szerepel s hallgatóinak száma
körülbelül ezerre rúgott. Költsége meghaladta a
280 ezer forintot. Ami a jogakadémiákat illeti,
fölemlíthetjük, hogy a vidéki városokban 10 volt
s ezek közül a debreczenit látogatták legtöbben ;
legkevesebb hallgatója az egrinek volt. Az utóbbi
időben három jogakadémia megszűnt, és pedig a
győri, a nagyszebeni és a pápai. A középiskolák
száma az elmúlt tanévben 188 volt s ezek között
reáliskola csak 33. Ezekben az iskolákban 52
ezer ifjú tanult; a tanárok száma 3357 volt.
Az érettségi vizsgálaton minden száz diák közül
14 bukott meg, a jelesek száma pedig hat száza
lékot tesz ki. A középiskolák vagyona meghaladja
a 30 milliót, kiadása pedig a hat milliót, ami
azonban a beiratási dijak révén jóformán meg
kerül. Azok között a diákok között., akik a közép
iskolákba lépnek, három százalék nem tud ma
gyarul, de a nyelvet azután mind elsajátítja. Ami
a tanulók vallását illeti, e tekintetben a róm.
katholikusok járnak elől s ezek után mindjárt
az izraeliták következnek. Katholikus tanuló volt
22 ezer, izraelita pedig 11 ezer. A többi vallásuak az utóbbiak száma mellett szinte eltör
pülnek, ami azt bizonyítja, hogy a zsidók nagy
része taníttatja a fiát. Az állami népiskolákról
emlékezve, a jelentés azt tünteti ki, hogy ilyen
elemi iskola 1091 van s ezek közül 687 az állam
saját épületében van elhelyezve, a többi bér
házban. Fölemlítjük még, hogy Magyarországban
a tankötelesek száma megközelítette a három
milliót, ám ezek közül 600 ezer egyáltalában
nem járt iskolába. A népiskolai tanítók száma
26,650 volt.
Mária Terézia szobra. E hó 16 án leplezték
le Mária Teréziának szobrát Pozsonyban. E szobor
leleplezésnél jelen volt a Habsburg-háznak csak
nem valamennyi tagja, élükön O Felségével — s
a magyar nemzet színe-java, miniszterei, s min
dennemű hatóságai. A remek kivitelű szobrot,
a mely a királynőt lovon ülve ábrázolja, Faárasz
János szobrász készítette. Ez alkalommal O
Felségénél tisztelgő küldöttségek között a mi egy
házunk küldöttségét is fogadta a király, melynek
nevében Dr. Baltik Frigyes dunáninneni ev.
püspök üdvözölte Ö Felségét, a melyre az a kö
vetkezőleg válaszolt: »Hódolatukat és hű ragasz
kodásuk biztosítását kedvesen veszem és szívből
köszönöm. Legyenek meggyőződve egyházi érde
keik irányában mindenkor táplált jóakaratomról
és változatlan kegyelmemről.*
A szarvasi ev. gyülekezetben most rend
szeresített 3-ik ev. lelkészi állásra Zvarinyi János
csomádi lelkész választatott meg. Isten segedelme
legyen vele ott is !
A házasságkötések köréből. Előttem fekszik
az ez évi első három hónap (1897. jan.—márcz.)
házasságkötéseinek statisztikája, t. olvasóink tájé
koztatására közlöm belőle az alanti adatokat, a
melyek arra a szomorú tapasztalatra vezetnek,
hogy az uj házassági törvény semmiképen sem
szolgál egyházunk előnyére. Hazánkban ugyanis
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ez év első három hónapjában 49.540 házasság
köttetett s vegyes belőlük 4625.— 366 olyan, a hol
a vőlegény r. katholikus, a mennyasszony evan
gélikus. Ezeknél 56 esetben történt megegyezés
a születendő gyermekekre nézve s csak 16 eset
ben köttetett ki egyházunk részére. Veszteség
tehát 40. — 385 esetben kötött evangélikus vő
legény r. katholikus hajadonnal házasságot s a
megegyezésekben az apa csak 31 esetben, a nő
76 esetben kötötte ki gyermekeinek saját vallá
sában való nevelését. Veszteség tehát 45. Zsidó
keresztyén házasság volt 45. Evangélikus zsidóval
csak 3 esetben lépett házasságra. Vonja le a
fentiekből mindenki a tanúságot s számítsa ki,
hogy évtizedek folyamán ez hova fog vezetni!
Oh Sión őrei, ha valaha, most legyetek ébren,
mert különben a tolakodó és sok tekintetben
előnyben lévő r. kath. papság jobban megfo
gyasztja sorainkat, mint azt a 30 éves háború
s a máglya tévé!
A magyar prot. irodalmi társaság1 folyó hó
19-én Pápán tartotta ez évi rendes közgyűlését.
A gyűlésen Antal Gábor és Gyurácz Ferencz
püspökök tartottak magas színvonalon álló beszé
deket. A gyűlésnek lefolyása minden tekintetben
igen szép, emelő, építő volt. Egyik fontosabb ha*
tározata az volt e gyűlésnek, mely szerint a
»magyarázatos bibliának* s ezt megelőzőleg egy
bibliai szótárnak kiadását határozta el s a rész
letek megbeszélésére egy bizottságot küldött ki.
Örvendetes pontja a titkári jelentésnek az, a
mely szerint a társaság vallásos népiratkáiból, a
»Koszorúból« 3 év alatt 126 ezer példány kelt
el, a mi azt mutatja, hogy az ilyeneknek, ha a
hangot eltalálják s jól utána látnak a dolognak,
— nálunk is van kelete. S dicséretre méltó az a
buzgalom, a melyet egy ref. úr, Hegedűs Sándor
e dolog körül tanúsított, a ki ez iratkák 1400
írtra menő irói tiszteletdijat fedezte. A gyűlésen
ismeretterjesztő s építő felolvasásokat tartott:
Révész K. kassai ref. lelkész, Bánosé ev. theol.
tanár és dr. Szabó Aladár. A társaság tagjainak
száma 1000. Vagyona pedig 53,479 frtot tesz ki.
Melanchton-emlék. A Brettenben, Melanchton
születéshelyén felállítandó emléképületre világ
szerte folynak a gyűjtések, s az eddigi gyűjtés
összege felülmúlja már a 30 ezer forintot. Nem
régiben e czélra a svéd király is 1000 márkát
(600 frtot) adományozott. Magyarhoni szegény ev.
egyházunk is sietett erejéhez képest hozzájárulni
ez emlékmű megalkotásához, a mennyiben a
Melanchton ünnepélyek alkalmával az összes
gyülekezetekben offertoriumokat tartott, s a fenti
czélra a hívek filléreiből 1432 frt 85 kr. gyűlt
össze. A gyűjtés eredménye a kerületek között
igy oszlik meg: a dunáninneni kerület (mellőzve
a krajczárokat) gyűjtött 418 frtot, a tiszai 382
frtot, a dunántúli 341 frtot s a bányai 290 frtot.
A protestantismus Olaszországban. Érdekes
játéka az a sorsnak, hogy a protestantismus fő
fészkét a szép olasz félszigeten épen az a Flórencz
képezi, a hol 1498-ban Savanarolát, a sok tekin
tetben protestáns érzelmű népszónokot a pápista

papság ép ezen érzelmeiért megégette. Utána
Róma, a pápa székhelye következik. Rómában
15 evangélikus jellegű intézet van; nagyobbrészt
csak terem vagy imaház. De az olaszországi
protestánsoknak itt-ott van már tekintélyes gyü
lekezetük és templomuk is. Rómában evangéli
kus iskolák, egy u. n. »szegények iskolája*, egy
menedékház, azonfelül városi missionáriusok,
diakonisták, biblia-olvasónők, egy ev. kereskedés,
egy olasz biblia-társulat ápolják a protestáns
szellemet és egy betegápoló-egylet gondozza a
városi kórházakban fekvő prot. betegeket. Az
ottani evangélikusok most egy nagyobbszabásu
templom építéséhez is hozzáfogtak, a melyre
eddigelé 164 ezer márkát gyűjtöttek. Az egész
Itáliában ez idő szerint 302 helyen tartanak
vasárnaponként rendes evangélikus prédikácziók a t ; 170 kisebb-nagyobb rendes ev. gyülekezetei
találunk az országban; körülbelül 300 férfi és nő
fáradozik hivatalosan az ev. hitelvek terjesztése
körül s mintegy 6—7 ezer tanuló látogatja az
ev. iskolákat. Jólehet tehát a 30 millió lakosból
csak csekély rész, mintegy 62 ezer a protestáns,
mégis örömmel látjuk, hogy a r. katholiczismus
e főfészkén is ott van már az a kovász, a mely
azt lassanként megerjeszti.
Vallásos elbeszélés-gyűjtemény. Ludig Emdnuel kukméri ev. lelkész s a »Bethanien« czímü
német vallásos ev. lap szerkesztője most négy
kötetbe gyűjtve szándékozik kiadni szép vallásos
elbeszéléseit, összesen 52-öt. A belmisszió ezen
lelkes munkása s kiváló vallásos iró ez épületes
elbeszéléseire felhívjuk németül tudó híveink s
a nt. lelkész urak figyelmét s azokat a legőszin
tébben ajánlhatjuk. Egy-egy kötet ára 50 kr. lesz,
az összes kötetek ára (egyszerre megrendelve) 1 frt
50 kr. A megrendelések a szerzőhöz Kukrnérre
(Vasm.) intézendők.
Szives kévelem . Miután t. olvasóink közt
még mindég vannak olyanok, a kik lapunk
előfizetési árát be nem küldötték, kérjük eze
ket, szíveskedjenek e csekélységet beküldeni,
hogy számadásainkkal végre tisztáiba jöhessünk.
A k ia d ó h iva ta l.
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
május 28-án.
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