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A világbéke.
Üjabban az egész müveit világ figyelme Hollan
diának Hága nevű városa felé fordul, mint a hol
most békekonferencziára gyűltek össze az álla
mok képviselői. S méltán tekintünk érdeklődéssel a
békekonferenczia felé, hiszen az emberi nemünk
egyik legkegyetlenebb pusztítójának, annyi szellemi
s anyagi nyomorúság okozójának : a háborúnak üzen
háborút.
Háború! — óh mily borzalmakat jelez ez az
egyszerű szó! A ki a háborúnak borzalmait meg
akarja ismerni, nézze meg Verescsagin orosz festő
nek a képeit. Valóban elszorul az ember szive, ha
őket végig szemléli. Egy helyütt például olyan sajátszerű módon akarja a háborút jelképileg ábrázolni,
hogy lefest egy óriási magasságú gúlát emberi kopo
nyákból, a melyen keselyűk lakmároznak. S valóban
nem lehetne-e felhőkig érő gúlát rakni azokból a
fejekből, a melyek a háborúban vesztették el tulaj
donosaikat ? 1 S vegyük még hozzá a többit: az
ágyúk s más gyilkoló fegyverek által szétmarczangolt testeket, a vérpatakokat, az elesettek hörgő
jajjait, az eszeveszett lázat, a mely olyankor öldök
lésre készti a szelíd természetű embert i s ; képzeljük
el ennek hátteréül a dobpergést, ágyúdörgést, puska
ropogást, kardcsörgést, égő falvakat, elpusztított mező
ket s a mindezek nyomában járó nyomorúságot,
erkölcsi elzüllést, könyeket, gyászfátyolokat — s főbb
vonásaiban előttünk áll az a szörnyeteg, a mit az
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emberi nyelv háborúnak nevez. S a mi a dolgot még
fájdalmasabbá teszi, hogy fiatal, erőteljes férfiak
hoznak itt véráldozatot, a kikre otthon talán egy
éhező család, vagy egy elaggott szülő vár s egy élet
reménye nézett. Óh, nagy patakok kerülnének ki
azokból a könyekből, a miket a háborúban eleset
tekért a szerető szivek hullattak; s egész tenger
kerülne ki abból a vérből, a mely a háború meze
jén kiontatott, sokszor csak azért, hogy egy hiú és
kapzsi ember több embert mondhasson alattvalójá
nak vagy jobban megteljék néki húsos fazeka; mert
hiszen csak kevésszer hozatott a nagy áldozat olyan
eszmékért s érdekekért, a melyekért küzdeni s halni
érdemes lett volna.
S ilyen körülmények között ki ne óhajtaná, hogy
e fenevadnak körmei lenyirbáltassanak; ki ne üdvö
zölné örömmel a hágai békekonferencziát, e téren
való ezen első nagyobb kísérletet?!
A hágai békekonferenczia persze távol áll attól,
hogy a mi a nemes szivek állandó vágyát képezi:
a háborút teljesen eltörülje s ily módon legalább a
durvább értelemben vett világbékét meghonosítsa.
A konferencziának ez nem is kifejezett terve, a mint
hogy a mai kor magát erre képesnek egyáltalán nem
is érezheti. A világbéke magasztos eszméje oly szé
dítő magasságban lebeg, hogy az emberiség hozzá
viszonyítva ma még csak olyan, mint a kis gyer
mek, ki a magas fán pirosló almát akarja leszedni,
óriássá kell nőnie, nagyot változnia lelkületében s
intézményeiben, ha e nemes eszméhez csak közel
érni akar. S azért olvasva az orosz czárnak a múlt
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nyáron közzétett kikiáltványát, annak keresztül vihetőségét illetőleg nem voltam képes magamban bizo
nyos kétkedést elnyomni. Nem mintha az, a mit ő
akart, keresztülvihetetlen volna, hanem mert nem
bíztam a mai korban, a melyet erre képtelennek
tartottam. S az idő — tájdalom 1 — igazolta kéte
lyemet. A mai kor nem alkalmas a világbékének
csak legelemibb alakját is életbe léptetni, nem pedig
azért, mivel kevés benne az erkölcsi tartalom. Ma
napság a keresztyén szellem háttérbe szorulásával
az önzés, az anyagiasság tartja fogva a világot,
bizonyos nemzeti hiúságok, féltékenység, önérdek a
népeket s az államokat s ezek olyan önmegtagadásra,
áldozatkészségre, a minőt egy ily magasztos eszme
mindenkitől megkövetelne, nem alkalmasak. Igaz
az, a mit a jeles norvég író (Björson) mond, hogy:
«a v i l á g b é k é t a z e r k ö l c s i s é g k o r á n a k
kell megelőznie.*
De vessük fel itt a kérdést: vájjon a háború
teljes megszűnése remélhető-e egykoron?
Tudnivaló, hogy a történelem folyamán mindig
ott élt a világbéke vágya, eszméje az emberekben,
a mi az emberiségben szunyadó jóságról tesz tanú
ságot ; s voltak mindig olyanok is, a kik hittek egy
kori győzelmében s apostolaiul fellépve hol ezt, hol
amazt ajánlottak megvalósításának eszköze gyanánt.
Persze voltak nagy számmal olyanok is, a kik azt
mondották: «A világbéke üres ábránd; a háború
elválaszthatlan az emberiségtől, mivel az természe
tében gyökeredzik*. Sőt egy nagy német bölcsész
(Leibnitz) el is temeti az örök békét, mondván: «Az
ürökbéke csakis egy temető feliratául szolgálhat,
mert csak a holtak nem verekszenek*.
De daczára az itt említett erős érveknek, nem
tudok hinni abban, hogy a világbéke csak afféle üres,
soha meg nem valósuló ábránd lenne. A világbéke
egykori győzelmében való hitemet támogatják azok
a remények, a melyeket Ézsaiáson kezdve, Krisztu
son s János apostolon át a legújabb időkig minden
nemes lélek táplált iránta. Erősíti az eszme egykori
győzelmében való hitemet a vele rokon eszmék tör
ténete is. Vájjon a rabszolgaság eltörlése, a polgári
egyenjogúság nem látszott-e üres ábrándnak az akkori
népek előtt s nem valósultak-e meg? S mint eme
zeknek, úgy a háború megszüntetésének akadályai
is olyanok, a melyeknek elhárítása magának az
emberiségnek áll hatalmában. Melyek azok az aka
dályok? A tömeg rosszra irányuló hajlamában, a
társadalmi és nemzetgazdasági téren mutatkozó fel
tűnő különbségekben,- a vallási türelmetlenségben, a
politikában, a háború állítólagos előnyeiben szokták
azokat keresni. S hozzá tehetjük még. hogy a nem
zeti szükkeblüség, a sovinizmus is egyike ezeknek.
S vájjon ezeken változtatni s mintegy a békének
útját egyengetni nem volna-e hatalmában az emberi
ségnek ? Itt természetesen nem szabad elszámítani
magunkat s az eredményt egy eseménytől, egy em
bertől, vagy egy jó ötlettől várni; századok erre
erre irányuló munkájának kell azt megelőznie. S
hogy eddig nem sikerült, az részint annak tudható
be, hogy az emberiség nem akarta komolyan, részint
pedig hogy egyesek képzelt feltevésekből indulván ki,
eszközeit nem ott keresték, a hol azokat keresni kell.

Az örökbéke nagy kérdésének megoldására irá
nyuló törekvéseket két főcsoportba lehet osztani.
Az egyik az orvosságot a politikai tényezőktől, nem
zetközi szerződésektől, választott bíróságoktól, a fegy
verkezés beszüntetésétől vagy korlátozásától s egy
nemzetközi hadsereg felállításától várja. Ilyen ter
mészetű a mostai hágai békekon ferenczia is. A másik
párt az iskolától, a családoktól s az általuk jobban
és helyesebben nevelt társadalomtól reméli a czél
elérését.
Melyik út a helyesebb ? Nézetem szerint ez utóbbi.
Először is azért, mert amott a dolog csak bizonyos
egyéneken fordul meg s így hangulatnak s változás
nak van alávetve s ép azért a romlás és megbíz
hatatlanság csiráit hordja m agában; de másrészről
azért is, mivel minden törvény s szerződés csak úgy
erős, ha az a népek szivéből nő ki s azok mélyén
gyökeredzik. Eszembe jutnak itt a nagy orosz író :
Tolstoj gróf azon szavai, a melyeket a békekonferencziát megelőzőleg az orosz czárnak mondott:
«Az államok mindent tehetnek népeik javára, csak
azt nem eszközölhetik ki, hogy szomszédaik ne fegy
verkezzenek. Míg az emberekben meglesz a vágy,
hogy a másokét erőszakkal megszerezzék, vagy hogy
a megszerzettet erőszakkal megtartsák, addig az
államok mindig fognak fegyverkezni, sőt ha meg is
állapodnának a mostani kormányok s együttes elha
tározással elbocsátanák hadseregeiket, ki áll jót róla,
hogy egy új Bismarck, vagy új Napolen nem támad-e,
a ki a nemzetközi szerződések ellenére durva ere
jével elvesz mindent, a mi elvehető?*
E szavak is, a melyeket én teljesen aláírok, arra
mutatnak, hogy a világbéke alapjait s biztosítékait
másutt s jobb helyen kell keresni. Hol ? A néphez
kell fordulni s azt kell a békés eszmék befogadására
s érvényesítésére alkalmassá tenni! Azzal nem
kecsegtethetjük magunkat, hogy az emberiséget tel
jesen angyalivá sikerül majd tenni, de vájjon nem
lehetne-e az emberek erkölcsi s szellemi állapotát
szoktatás s nemesebb szellem beoltása által olyan
hatásnak alávetni, mely nemzedékről nemzedékre
öröklődve s erősödve, a jövendőbeli békés állapot
nak egyengetné útját s annak zálogát képezné? Öh
igen 1 Az emberiség mai állapotában nagyon messze
áll még attól az erkölcsi tökélytől, a mely czéljául
kitüzetett s a melyet elérhet. Az embereket még
jobbakká lehet tenni. S kell is tenni, mivel a most
szivében felburjánzott s túlsúlyban levő gonosz indu
latok azok, a mik a béke eszméje megvalósításának
útjában állanak. Ezeket kell legyőzni tehát a keresz
tyén szellemben való gondos nevelés által. Egyesül
jenek a világ népeinek nevelői: szülők, tanítók, lel
készek arra, hogy a gyermek szivében az ember
szeretet, türelem, igazság stb. érzelmeit meghonosítsák
s kiirtsák onnan azokat a félszegségeket, a melyek a
békének ellenségei. «A v i l á g o l y a n n á a l a k u l ,
a m i l y e n n é a z i f j ú s á g o t n e v e l i k * , mondja
Jókaink; s tényleg. Az ifjakból lesznek a férfiak, a
férfiakból a törvényhozók, az egyesekből a tömeg,
a társadalom, a melynek szelleme az ügy ilyen vagy
olyan sorsát határozza meg. A mai nevelésben az a
hiba, a mi a békére sem kedvező, hogy ifjúságunk
nem nevelődik igaz keresztyén szellemben; nem neve
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lünk keresztyén jellemeket. Mellékesen legyen mondva,
mikor keresztyénségről szólok, sohasem értek felekezetet. Nem, mert e tekintetben egyik-másik fele
kezet többet ront, mint épít. A római katholikus
egyház például az ő világuralmi igényeivel s a más
felekezetűek iránti türelmetlenségével egyáltalán nem
egyengeti útját az örök békének. Hisz’ ő maga is
mennyit gyilkolt, pusztított hajdanában! — A keresztyénségnek az az alakja, a mely leginkább közelíti
meg s juttatja kifejezésre tanaiban s életében az
Üdvözítő tanait: az istenfélelmet, a szeretetek türel
met, méltányosságot, jóságot stb., s a melyik leginkább
előmozdítja a művelődést, mint pl. az ev. protestan
tizmus, az tesz legjobb szolgálatot a békének s vele
egyúttal az emberiség boldogításának is. Az igaz
Jézusi szellem, a kér. vallásosság legjobb alapja s
biztosítéka a békének ; erről nem volna szabad meg
feledkezniük sem a kormányoknak, sem általában
az embereknek. Mert jóllehet talán ennek uralma
mellett is marad az emberekben bizonyos adag
a gyarlóságból s szennyesebb indulatokból, de azok
véres kitörésekre többé nem vetemednek, mivel a
nemes gondolkodás korlátozni tudja azokat s talál
módot azok hatásainak nemesebbek által való ellensúlyozására.
S a fentiek mellett irtsuk a hamis politikai lel
kesedést s az álhazafiságot is ! Ismeretes dolog, hogy
manapság a nemzeti eszme tartja leginkább forron
gásban a kedélyeket s velük együtt bizonyos nem
zeti hiúságok nyomultak nagyon is előtérbe. El nem
tagadható azonban az is, hogy a hazaszeretet s
hazafiság hamis értelmezése révén sok félszeg gon
dolatot plántálunk már a gyermek fejébe is, úgy,
hogy az már a zsenge korban a szerint kezdi meg
ítélni az embereket, hogy ki milyen nyelven beszél
s az idegent ellenségnek nézi. S egyes hangzatos
szavakkal tovább folyik e dolog a felnőttebb ifjú
ságnál, míg végre nagygyá nő benne az úgyneve
zett sovinizmus, a nemzeti szükkeblűség, a mely
csak önmagában tetszeleg, mást lenéz s végeredmé
nyében mélyíti s szélesbíti a népek között való űrt
s számos túlzásaival neveli az ellenszenvet közöttük.
S e hiba — ne ámítsuk magunkat! — megvan
nálunk, magyaroknál is. A magyar bizonyos ellen
szenvvel tekint a németre, lenézőleg a tótra s ezek
viszont ő reá; a franczia gyűlöli a németet, a spa
nyol az angolt és így tovább; mert úgy nevelik
ifjú korában. S vájjon az ilyen ellenszenvvel átmeg átszőtt talaj alkalmas-e arra, hogy benne a
béke virága kivirágozzék ?
Mindenesetre helyes, hogy minden nép hazáját
szerető fiakat neveljen, a kik szent ügyeiért életüket
is képesek legyenek odaadni; de kivánatos az is,
hogy a nevelés ne tegye azt a nélkül, hogy a többi
népek szeretetét s az irántuk való méltányosságot
is ne ápolja a szivekben. Ne feledje el a nevelés,
hogy minden egyén nemzeti, de nemzetközi lény is,
s ép azért mindkettőnek magasabb érdekei iránt
érdeklődni s értök lelkesedni tanítsa azt. S csak ha
az egyes nemzeti hiúságok, az önzés, féltékenység
helyét a szeretet foglalja el, akkor fog a nyelvek s más
dolgok által széttagolt emberiség egymáshoz simulni,
egymás igényeit, nézeteit tiszteletben tartani tudni s

akkor, de csak akkor következik be a népek testvérisülése, a mi a világbékének szintén egyik fő
feltételét képezi. S akkor át fognak alakulni a népek
törvényei és alkotmányai is, a melyek részint önzés
ből, részint kényszerűségből ma sok olyan dolgot
tartalmaznak, a mik az emberiség nagy családja
tagjai közt a válaszfalakat csak növelik.
Nem tagadhatjuk, hogy újabb időkben az emberi
ség nagyot haladt a béke útján előre, mert míg a
pogánykor az örökös háborúk kora, újabban a
háborúk mindinkább ritkulnak, miben részint a nem
zetek között való jogérzet s emberiesség fejlődésé
nek, részint annak a félelemnek van része, melylyel
a mai tökéletesített fegyverek mellett a háború iránt
viseltetik. Ennek a nemesebb indulatnak kifolyása a
hágai konferenczia is, a mely azonban — fájdalom!
— nem fog nagyobb eredményeket elérni, egyene
sen azért, mert az általam fentebb vázolt előfel
tételek nincsenek meg. Az orosz czár szélesebb körű
terve is mindig kisebbre olvad kezei közt, mint a
hó labda a melegen. A sok melléktekintet meg
bénítja a lelkesebbek munkáját s elsilányítja az igazi
nagy tervet. Ez is tanújele annak, a mit fentebb
állítottam, hogy a mai kor erkölcsileg gyenge az
ilyen mű végrehajtására. A tervben nagyszerű volt
az úgynevezett lefegyverzés, a mely szerint az álla
mok hadereje s katonai költségvetése maradjon a
jelenlegi állapotban legalább egy ideig. De hát e
szép javaslat, a mely a hadi költség terhe alatt
görnyedező népeken akart segíteni, messze áll még
a megvalósulástól. Hiszen mennyi kifogás emeltetett
ellene a gyűlésen s mit látunk a háttérben is?
Ausztria-Magyarország épen most készül az új ágyúk
öntésére, Németország emeli hadseregének a lét
számát s szaporítja hadihajóit, Francziaország új
r találmánya a víz alatt járó hadihajó s a birodalmát
fegyverrel gyarapító Anglia az ilyen tervek ellen
erősen tiltakozik. A másik terv : a robbanó anyagok
nak, továbbá a víz alatt járó robbanó hajóknak ki
zárása a hadviselésből, mérsékli ugyan a háború
pusztításait, de az egyesre nézve alighanem fabatka
értékű, mivel majdnem mindegy az, hogy valakit
bottal ütnek-e agyon, vagy dinamittal. Sokkal többet
igér ezeknél a nemzetközi bíróságok felállítása, a
melyek az egyes államok közt felmerülő peres ügyek
elintézésére volnának hivatva. Ez az eszme többször
felmerült már a békeapostolok tervjavaslataiban s
néhol korlátolt hatáskörrel már fel is állították az
ilyen választott bíróságokat az egyes államok. így
1813-ban Anglia és Olaszország, 1887-ben Svéd- és
Norvégországok és Spanyolország, 1886-ban Anglia
és Oroszország a kereskedelmi szerződésekből fel
merülhető vitás kérdések elintézésére. S hogy ezek
nek működése jóhatású lehet, mutatja az a példa,
a mikor az Egyesült-Államok s Anglia összekaptak
volt (1887-ben) s az akkor létesített békebiróságnak
sikerült a dolgot közöttük úgy kiegyenlíteni, hogy
a hadüzenet elmaradt. Természetes azonban, hogy
üdvös eredményeket csak akkor várhatnánk ez intéz
ménytől, ha kötelező erejű volna s nemcsak afféle
tetszésszerinti, a minőnek a hágai békekonferenczia
jelentette ki a békebiröságot.
Általában elmondhatjuk, hogy a mostani béke-
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konferenczia nagyon távol áll az általános világ
békének a megvalósításától. Dicséretre méltó azon
ban benne az igyekezet s az a bátorság, á melylyel
az emberiség nagy ellenségével: a háborúval szembe
szállni igyekezett, a mi talán buzdító példaadásul
fog szolgálni az utódoknak. Dicséretre méltó a koníerencziában az is, hogy ott a háborúnak embersé
ges enyhítéséről, a sebesültek jobb ápolásáról s a
hadi foglyokkal való tisztességesebb bánásról beszélnek.
Egy lépés ez is az irányban, hogy a hadviselésben
a kér. szeretet elvei érvényesüljenek. S némileg a
konferenczia is szaporítani fogja a békebiztosítékok
számát. Az a tény pedig, hogy a világ egyik leg
hatalmasabb fejedelme hisz a békében, mindeneseire
korlátozni fogja a gúnyolódókat s az ő kikiáltványa
hatalmas reklám a béke mellett. A békét egy ember
nem fogja megcsinálni soha, az egész emberiségnek
kell arra nézve latba vetnie erejét. Ha békét aka
runk, üzenjünk első sorban háborút a neki nem kedvező
szennyes indulatoknak s kér. szellemben való gondos
nevelés által jó embereket igyekezzünk nevelni fent
és alant. Itt is áll az, a mit az Üdvözítő a hegyi
beszédben mond : «Keressétek először az Istennek
országát és annak igazságát s a többiek, megadatnak
néktek».
Paulik János.

A term észetben.
Bachát Dániel után C s e p r e g i G y ö r g y .

I.
Ég Urának nagy temploma,
Szentegyház a természet,
Hol tudással egyetemben
Gyarapszik a szent érzet.
Isten háza a természet;
Benne az ő szava zeng,
Valahányszor a menny dörög
Felhők között oda fent.
E zengésben orgonának
Hallom dicső hangjait;
Istenfélő éneklőké:
A madarak hangja itt.
Térdepelek a szőnyegen:
Hímes mezők virányán,
Oltáromul ott a hegység,
Szentképül a szivárvány.
Ég Urának nagy temploma,
Szentegyház a természet.
Vágyom oda mostan és ha
Sírba dönt az enyészet.
II.
A természet templomában
Tünedeznek a gondok;
Aggódásból folyó könyet
Szememből ott nem ontok.
Árvákká lett magzatimat
— Oh, én szegény elhagyott —

Istenem, hogy neveljem fel.
K i búbánat-tört vagyok ?!
Félre gondok, aggodalmak!
Szivem, mért is kínzanak ?!
Soh'se vetnek s nem élnek e
Lám az égi madarak ?
Mennynek Ura, a bőkezű,
Nem tartja-e el folyvást?
Liliom is vájjon fon- e ?
S öltözete mily pompás!
A természet templomában
Tünedeznek a gondok.
Istenemhez ott egyedül
Hála-könyéket ontok.

Ki az oka?
Lugosyné gazdag úrnő volt. Nagy jólétben élt,
télen a fővárosban, nyáron falusi birtokain. írónő
is volt; szabad óráiban különös gyönyörrel Íroga
tott kisebb-nagyobb munkákat, elbeszéléseket, regé
nyeket, a melyek jó hírnevet szereztek neki.
Egyszer egy téli napon is ott ült, s szorgalma
san írt barátságos szobájában, csinos íróasztalánál.
Mély csend uralkodott a meleg szobában s még a
különben élénk utczáról sem hatolt be semmi zaj.
Gyorsan perczegett kezében a toll és a sűrű sorok
egymást követték a nagy papírlapokon. Egyszer csak
csengetyűszó szakítá meg a mély csendet, a nő kel
letlenül kapta fel lehajtott fejét és így zsörtölődött
m agában: «Ez a koldus népség jön-megy, egy perczig sem lehet nyugton tőle az em ber!» Néhány
percznyi várakozás után ismét írásba kezdett; de
alig írt néhány sort, ismét behangzott a csengetyü
szava, mintha bizonyos bátortalanság rítt volna ki
belőle. Lugosyné bosszúsan ugrott fel helyéről; ki
sietett, hogy lássa, ki az a kelletlen látogató. «No,
mit akar?* — kérdé az ajtó előtt álló, szegénye
sen öltözött női alakot, ki az ő hideg tekintete alatt
megremegve egy lépéssel hátrább lépett az ajtó küszö
bétől.
‘ Csak kérdeni jöttem, ha nincsenek-e a nagy
ságos asszonynak javítani való fonott székei ?» —
mondá halkan a küszöb előtt álló ifjú nő.
Bizalmatlanul tekintett Lugosyné az ismeretlen
nő arczára, melyet oly érdekessé tett a halvány,
remegő ajak, a nagy, betegesen fénylő szempár és
a szép, tiszta dús fekete hajzattól körített homlok.
‘ Nincsenek javítani való székeim*, — felelte
Lugosyné, de a mikor a reménytelen tekintetet észre
vette, melylyel a szegény nő reá nézett, gyorsan
hozzátette: ‘Mégis, várjon csak egy kissé, körül
nézek*. Nemsokára két javítani való fonott széket
hozott ki, mondván: ‘ Itt van ez a két szék; csak
iparkodjék mielőbb visszahozni őket!»
‘Igen is, kérem alásan — felelte a nő — fér
jem mindjárt értük jön, meg vissza is hozza őket;
én sajnos, nem tudom őket elvinni, mert mellem igen
gyenge. Én csak kérdezősködni járok a házaknál
nincsen-e javítani való*.
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«Jól van» — felelt Lugosyné s be akarta tenni
az ajtót, mikor ismét ez félénk szó hangzott felé:
«Könyörgök alázatosan, ha szíveskednék a nagy
ságos asszony kisegíteni valamivel; két éhező gyer
mekem van odahaza s nincs mit enniök, én meg
beteg vagyok* — szólt ismét esedezve a szegény
nő, mialatt égő pir öntötte el halovány orczáját.j

pálinka szaga, jött el a székekért s hozta haza este
ismét azokat. Hetek múltak, ezalatt Lugosyné az el
beszélést, melyen oly nagy kedvvel dolgozott, elvégezte,
kedvező feltételek mellett át is adta egyik lap ki
adójának. És új elbeszélés írásába fogott. Ugyan
azon nő, kinek számára akkor egy kis időt sem
tudott szakítani, lett gondolatainak központja; őt a

Lugosyné kissé ingerülten csapta fel fejét s
gyorsan odavetette:
«Jó asszony, most nincs időm alamizsna-adásra;
majd máskor jöjjön!* Erre sietve bezárta az ajtót.
Egy pillanatig még hallgatódzott belülről; úgy tet
szett előtte, mintha halk zokogást hallana; azután
íróasztalához ült s írt késő estéig.
Egy jól táplált erős férfiú, kin erősen érzett a

szegényes, mégis oly elragadóan szép jelenséget
választá új elbeszélése hősnőjévé.
A kosárfonó halvány nejére való gondolat nem
szűnt meg foglalkoztatni elméjét; éjjel és nappal
maga előtt látta a szomorú tekintetű sötét szemeket.
És mindig vegyült ezen visszaemlékezés közé bizo
nyos fájó belső elégedetlenség. Mivel írónő volt,
azon igyekezett, hogy ezt a felejthetlen alakot tegye
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eszméjének személyesítőjévé, a mi végre sikerült
is neki. S nagy igyekezettel dolgozot új munkáján.
De mennél többet foglalkozott gondolatban a felejthetlen nővel, annál kedvesebb lett az neki s annál
inkább vágyott őt viszontláthatni és segítségére
lehetni.
Azonban hetek múltak el s a kosárfonó halványképű neje nem jelentkezett.
Történt egyik napon, a mikor Lugosyné kiváló
igyekezettel dolgozott új munkáján, ugyannyira, hogy
orczái kipirultak, szemei ragyogó fényt öltöttek a
szellemi munkától, hogy a szobában uralkodó csör>
det ismét csengetyűszó szakította meg.
«0h, talán ő az> — kiáltott fel felig örülve,
félig megrettenve Lugosyné. De mikor az ajtót ki
nyitotta, csalódottan hátrált visszafelé. A kosárfonó
maga volt. Most nem volt pálinka szaga, de komorabban, elhagyottabban nézett ki, mint első alkalom
mal. Mialatt javítás végett egy székett hozott neki
elő, kérdezősködék tőle lakása, foglalkozása felől,
azon reményben, hogy majd csak hall valamit tőle
neje felöl is, mert egy határozatlan aggodalom visszatartá őt attól, hogy reá vonatkozólag egyenes kér
dést intézzen a kosárfonóhoz.
A kosárfonó csak rövid, kelletlen feleleteket adott
s megragadva a széket, el akart sietni.
Lugosyné nem türtőztethette tovább kíváncsisá
gát, s e kérdéssel fordult végül a kosárfonóhoz:
«Hol van neje?*
A férfiú némán, komoran maga elé tekintett egy
ideig, azután Lugosyné szemeibe nézvén tompán
mondá : «Mária meghalt!»
«És a gyermekek ?» — szólt Lugosyné. remegve;
»Azok is meghaltak — szólt ridegen a kosár
fonó, — betegek voltak és senki sem ápolta őket*.
Ezzel elment.
Lugosyné pedig némán, megdermedten állt szo
bája közepén és ezt kérdezgető magától: De szomorú
egy családnak ilyetén gyors elpusztulása, — vájjon ki
az oka?
És dobogó szivéből feleletkép a feltett kérdésre
e válasz hangzott fel: «Te vagy az oka! Te gazdag
vagy. te könnyen segíthettél volna e szegényeken, de
te nem akartál ráérni, segítségre nyújtani kezedet,
mikor a nyomor jajgatva esdekelt feléd! . . . Te
vagy az oka!»
*
Ezen egyszerű történetben mély tanúság van
számunkra; az, hogy könnyű írni és beszélni a
szeretetről, de a szeretet törvényét valóban be is
tölteni, ez az igazán keresztyén szivek képessége
csak. — Óh ragadjuk meg mindannyiszor az alkal
mat, valahányszor jót tehetünk, szeretetet gyakorol
hatunk! Annál inkább is ragadjuk m ega kínálkozó
alkalmat a szeretet munkájára, mert akárhány eset
ben ugyanazon alkalom nem igen ismétlődik többé.
Ki tudja, mit mulasztunk el, ha szívtelenül elzárkó
zunk az emberek elől; s ki tudja hány embert tar
tunk talán vissza a bűntől s hány szívnek adjuk
vissza hitét, reményét, bizodalmát a szeretetnek
csak a legkisebb bizonyítéka által is! ‘Senkinek
semmivel ne tartozzatok — mondja Pál apostol —

hanem hogy egymást szeressétek, mert ki egymást
szereti, a törvényt betöltötte.* De ne szeressünk
csak szóval és nyelvvel, hanem tettel és valóságban !
‘Nem vész az el, mit elvonánk magunktól
Sőt kamattal térül vissza m ég;
Hálakönyet nyújt a föld julalmul
S istenáldást a kegyelmes ég*.

Király Mátyás.

I m á d k o z z á l!
—

(Gyermek imakönyvébe.)

—

ifia öröm ér, va g y szerencse
f(arjaira feloeszen.
tfo g r az Istent el ne feledd,
Im ádkozzál, gyermekem !
A id d őt, el ne B izakodjál —
Im á d k o zzá l!
S zom orú ság, Bánat között,
É s Ba veszély fe n y eg et:
N ézz az égre, ott a segély,
T ed d össze kis k e ze d e t:
B uzgó im a az llrB oz szá ll —
Im á d k o zzá l!

Felhívás
az ágh. evang. vallástanárokhoz.
Az ágh. ev. főgimnáziumoknál alakalmazott val
lástanárok körében ezelőtt néhány hónappal moz
galom indult meg az iránt, hogy megismerkedés,
összebarátkozás és tanácskozás czéljából a folyó
tanév végén Budapesten vallástanári összejövetel
rendeztessék. Mi, a kik a mozgalmat megindítottuk,
abból kiindulva, hogy a sajtóban való felszólalás és
megbeszélés nagyon meglassítja az ügyet, a privát
érintkezés terére léptünk s mindaddig mellőzni kíván
tuk a nyilvánosságot, míg az összejövetel sikere biz
tosítva nem lesz. Ez immár megtörtént s kedves
kötelességemnek tartom a nem evang. középiskolák
nál működő vallástanár társaimnak tudomására jut
tatni, hogy a középiskolai evang. vallástanárok első
értekezlete július hó 3-án Budapesten az ágh. ev.
főgimnáziumban fog megtartatni. Az értekezlet dél
előtt 9 órakor veszi kezdetét s főbb tárgyai a
következők lesznek:
1 A középiskolai vallástanítási terv. Előadja
Bereczky Sándor budapesti ev. főgimn. tanár.
2. A bibliai olasókönvvről. Előadja Hetvényi
Lajos, soproni ev. főgimn. tanár.
3. Az ifjúsági istentiszteletek és az ifjúság lelki
gondozása. Előadja Frenyó Lajos eperjesi ev. főgimn.
tanár.
í . Indítványok.
Az értekezlet után társas ebéd
A midőn ezt vallástanáraimnak szives tudomá
sára hozom, tisztelettel s szeretettel kérem mindazo
kat, a kik középiskolai vallásoktatás és valláserkölcsi
nevelés szent ügyével foglalkoznak, hogy ha idejük
és körülményeik engedik, értekezletünkön megjelenni
s azon tevékeny részt venni szíveskedjenek.
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A megjelenni szádékozók nagyon leköteleznének,
ha ebbeli szándékukat június hó 30-ig tudomásomra
juttatnák.
Adja Isten, hogy ezen szép sikerűnek Ígérkező
értekezlet mindnyájunkra nézve áldásos legyen!
Nyíregyháza. 1899. május hó 30-án.
Adorján Ferencz,
fó'gimn. ev. vallástanár.

Hazai és külföldi hirek.
Mai képünkhöz. Mai képünk Rafael híres olasz
festőnek a feldolgozásában azt a jelenetet ábrázolja,
a mely a Szentírásban Máté ev. XII. rész 9—14.
verseiben van feljegyezve. ’ Óh, vajha a mai kor
betegei is látva e képet, a legjobb s a legkönyörü
letesebb orvoshoz: az Üdvözítőhöz fordulnának segít
ségért lelki bajaikban s az ő szent igéjében keres
nék kiaszotl lelkűknek a felfrissülést, a megelevenedést! Testi bajaink gyógyszerét ma már nem vár
hatjuk tőle, mert hiszen testileg nincs közöttünk, de
ezek közt is megadhatja az azok [elviselését meg
könnyítő türelmet, Isten rendelésén való megnyug
vást, alázatosságot s megadhatja azt az érzelmet, a
mely azokat a lelki haszon növelőjévé teszi.
L u th e r-tá rs a s á g i új tagok. Utolsó jelentésünk
óta a következő urak léptek be rendes tagokul:
Mesterházi/ Sándor ev. lelkész, Nemes-Pátró; Hodsa
János ev. lelkész, Szucsán; Bán Miksa ev. lelkész,
Buda-Lehota; Hetvényi Lajos ev. vallástanár, Sop
ron ; Hán Antal esp. felügyelő, Szentes; Pusztaföld
vári ev. egyház; Hajdú János ev. lelkész, Zsegnye;
Májba Vilmos ev. vallástanár, Budapest. A tagok
száma jelenleg 475. — Az új tagokat szívélyesen
üdvözölve kérjük t. olvasóinkat, hogy körükben
törekvéseinknek továbbra is minél több barátot sze
rezni szíveskedjenek.
D un án in n en i gyám olda. Ez idén kezdett elő
ször működni a «dunáninneni gyámolda*, mint jóté
kony intézmény, a melyet dr. Baltik Frigyes püspök
úr hivott életre s ez idén már 240 frtot osztott ki
egyes lelkészek, lelkészözvegyek és árvák, összesen
10 személy között. Az Úr áldása nyugodjék ezen
intézményen is, a mely hivatott arra, hogy sok ne
héz terhet megkönnyítsen!
Jótékonyság. Láng Lajos, valóságos belső tit
kos tanácsos, a dunáninneni egyházker. gyámintézet
világi elnöke a gyámintézet czéljaira 100 frtot ado
mányozott. — Király Emma úrhölgy Kismarton a
dunántúli kér. gyámintézetnek egy érdekes s mű
vészi kivitelű oltárterítéket adott valamely szegény
ev. egyháznak való elajándékozásra. — A lipcsei
Gusztáv Adolf-egylet egy szép s értékes oltári feszü
letet juttatott az ottani nők és hajadonok missziói
körének szives áldozatkészségből a veszprémi egy
háznak. Isten áldása nyugodjék az adományon s
adományozókon!
V álasztás. Gladischefsky Károly lelkészt, a Trak
tátus-társaság vezetőjét Boroszlóba hívták meg lel
késznek, «udvari prédikátor* czímmel.
Gyűlések. A tiszai ev egyházkerület ez évi köz
gyűlése augusztus 8— 12. napjai a van kitűzve,

Nyíregyháza városába. — A dunáninneni ev. egyházkerület közgyűlése pedig augusztus 23-ra, Pozsonyba.
P ü sp ö k i eg y h á zlá to g a tás. A dunántúli ev.
egyházkerület püspöke, Gyurátz Ferencz, a múlt
napokban tette első hivatalos körútját Somogy és
Zala megyékben. Vésőről múlt hó végén átment
Szőke-Dencsre, majd Szőcsénybe. Innét IharosBerénybe érkezett, hol a délelőtt folyamán a kanonika vizitácziót elvégezvén, délután Pogány-SzentPéterre és Iharosba hajtatott ki. Harmadnap PorrogSzent-Királyon, és Porrogon, negyednáp Gyékényes
ben, majd Nemes-Pátróban s később Surdon és
Liszóban végezte a hivatalos látogatást, mindenütt
a legnagyobb lelkesedést találván hívéinél, kikre
mindenütt igen jó hatást gyakorolt elragadó ékes
szólásával s barátságos föllépésével. Június 1-én
Légrádon, 2-án Szepetneken, 3-án Nagy-Kanizsán,
4-én Sandon tartott a főpásztor egyházlátogatast.
Innen kíséretével együtt a szlavóniai egyházak láto
gatására indult a püspök úr.
A n em zetközi békekonferenczia. A hágai
békekonferenczia megint néhány lépései ment előre
s az orosz javaslatban megpendített választott bíró
ságokra vonatkozólag egy nyolcz pontból álló javas
latot dolgozott ki, a melyből a következőket idézzük
1. Annak a megakadályozására, hogy a nemzetközi
érintkezésben erőszakos eszközök alkalmaztassanak,
az aláíró hatalmak abban állapodtak meg, hogy
minden erejüket megfeszítik, hogy a vitás kérdések
nek békés úton való megoldását elérjék. 2. Súlyos
nézeteltérések esetén az aláíró hatalmasságok, mi
előtt fegyverhez nyúlnak, egy vagy több barátságos
hatalmasság jószoigálataiért vagy közbenjárásáért
folyamodnak, hacsak rendkívüli körülmények nem
akadályozzák ezt. 3. Ettől az eszköztől függetlenül
hasznosnak találják az aláíró hatalmasságok, hogy
a vitás esetben nem érdekelt egy vagy több hatal
masság önszántából, a mennyire a körülmények meg
engedik, fölajánlja jószolgálatait vagy közbenjárását
a viszálykodó hatalmasságoknak. 4. A közbenjáró
szerepe az egymással szemben álló követelések össze
egyeztetéséből és a hangulat lecsöndesítéséből áll.
5. A közbenjáró működése véget ér, mihelyt nyilván
valóvá lett, hogy a felek kiegyezést, vagy barátságos
megegyezésre való alapot el nem fogadtak, 7. A jó
szolgálatok vagy a közbenjárás kizárólag barátságos
tanács természetével bír. — Sajnos, hogy a leszerelés
kérdése, a mi az orosz javaslatnak egyik főpontját
képezte, a hatalmak idegenkedése folytán zátonyra
került s csak egyes kisebb értékű terveket vihettek
keresztül. így nevezetesen a békekonferencziának az
a bizottsága, a melyik a lövegek és a fegyverek bírá
latával foglalkozik 18 szónyi többséggel elfogadta
azt az indítványt, hogy a Dum-Dum nevezetű angol
robbanó-lövegek használata a háborúkban eltiltassék. Anglia egyetlen képviselője és az osztrák-magyar
monarchia képviselője — sajnos! — azonban a
mellett szavaztak, hogy az európai czivilizáczió e
botrányos eszköze továbbra is használatban marad
jon ! — Az orosz javaslatnak a fegyverkérdésre vonat
kozó pontját illetőleg is ellentétek merültek fel az
államok között. így az Egyesült-Államok megbízottai
lehetetlennek nyilvánítottak Amerika részéről a hozzá
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járulást ahhoz, hogy a konferenczia a fegyverek,
ágyúk javításának és szaporításának jogát korlátoz- *
hassa. Görögország, Szerbia és Portugália kormányai
sem ígérhetik meg, hogy 10 vagy csak 5 év lefolyása
alatt is, nem szaporítják fegyvereiket. A szerb követ
meg arra hivatkozott, hogy a szerb hadsereg fegy
verzete a szomszéd országok fegyverzetéhez képest
el van maradva s mellőzhetlen, hogy új fegyverek
kel lássa el magát. Ezekből ítélve a katonai bizott
ság munkája alighanem meddő lesz.
<Keresztyén ünnepek* czímen újabban egy
füzet jelent meg, a mely a mi ünnepeink történetét,
jelentőségét s szokásait ismerteti alapos tudással,
tetszetős s népies módon. Szerzője Klaár Fülöp, főv.
ev. vallástanár. A munka átdolgozása a tavalyi év
folyamunkban megjelent e nemű czikksorozatnak.
Igen alkalmas arra, hogy népünk s felnőttebb ifjú
ságunk a kér. ünnepek történetével, jelentőségével
s némely szokásaival megismerkedjék. Melegen ajánl
ható a terjesztésre. Kapható a szerzőnél (Budapest
IX., Ferencz-körút 14.). Ára 10 kr.
T. o lv a s ó ifik f ig y e lm é b e . Tudva azt, hogy
egyesek kis lapunkat gyűjtik s szeretik heköttetni,
szívesen vállalkozom arra, hogy egyes tán elhányó
dott vagy a postán elveszett számokat nékik újra el
küldessem, ha erre nézve egy levelezőlapon még e
hónapban felkeresnek. A mely számokat esetleg el
nem küldetném, azt kérem úgy venni, hogy már tel
jesen elfogytak.
A s z e r k e s z tő .
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A L uther-társaság olcsó népiratkáinak füze
tes vállalatában újabban a következők jelen
tek m eg:

A z É l e t c s a lá d ja .
írta s az ifjúságnak ajánlja
Dorner Som a.

Á ra 2 kr.

A v á l a s z ú t o n .
Példázat az életbe kilépő ifjak számára. — Magyarra átdolgozta
P a u l i k J á n o s.

Á ra 1 kr.

K onfirmácziói áldások.
(Versben és a szentírásból.)
A verseket írta
S á n th a Károly.

Á ra 15 kr.

A jó tett áld ást hoz.
Elbeszélés. — írta
Dr. Moravc s ik Gyulá né.

Á ra 4 kr.

Tömeges megrendeléseknél 10% engedményt nyújt
a Társaság.
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ág. hitv. eyang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi,
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1899 —1900. tanévre
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.
e ln y e r h e té s fe lté te le i :
z
A
1. Ha hittani jelölt a folyamondó, akkor már is két évi
egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt
theologiai intézetben.
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett kérvényeiket f. 1899. évi szeptember 30-ig való záridő előtt
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
tanult legyen.
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.
3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
különbsége nélkül legyen :
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető
és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a
által igazolandó b e ;
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugc) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
niss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték,
mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges,
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni
megírják.
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva
A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig
levő feltételek teljesítése mellett 1899. szeptember 30-ig alól húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott;
Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és
giát és kivált erkölcstani filozófiát is'szorgalommal tanulta,
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek
s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1899 —1900. tan
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
egyházgyülekezet tanodájában, ha kivántatni fog, mérsékelt
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt visel end.
Kelt Budapesten, 1899. május 31-én.

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

Dr. Králik Lajos, elnök.
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