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B ékesség  n e k te k !
Békesség nektek! É n vagyok. 
Örvendjen minden lélek!
Én, én vagyok, ti Uratok,
K i meghalván, ím élek.
Óh higyjetek előbb,
S  éreztek bűverőt.
Isten színéhez így ju tu n k ,
S  ott szemtől-szembe láthatunk.

Békesség nektek! É n  vagyok, 
K i éltem’ felajántíam,
S  végig veletek maradok 
Életben és halálban.
Ti is szeressetek,
Engem kövessetek;
A  menny csak ilyené lehet, 
Kész boldogság a szeretet.

Békesség nektek! É n vagyok.
A sírtól mit is féltek ?
Az üdvhöz képest nem nagyok 
A földi szenvedések.

A  hős vérző sebén 
Gyógyír a szent remény :
K i fájdalommal vet alant,
Fönt vigalommal aratand.

Ámen, óh Jézus, úgy legyen!
Te vagy a béke napja,
Mely enyhe fényét szüntelen 
Szivünkbe ragyogtatja.
Most, hogy feltámadál,
Szűnjék a pártviszály,
S  a templom és az iskola 
Legyen a béke gyámola!

G a á l M ih á ly .

Szent források.
Némely vidéken az a szokás, hogy liúsvét 

estéjén valamely kimagasló helyen tüzet rak
nak és azt húsvéti tűznek nevezik. Ez a szo
kás régibb, mint a keresztyénség; a pogá- 
nyoknál is megvolt, azok ugyanis a tavasz 
beálltával a tavasz istennőjének, Osterának 
—  innét a német Ostern — a szabadban 
gyújtott tűz lángjában szenteltek ünnepet.

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P

A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.
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Midőn a keresztyénség elterjedt s a meg
feszített és feltámadott Jézusról szóló evan
géliumtól visszhangoztak erdők és mezők: a 
pogány ünnep keresztyén jelleget öltött ma
gára, a természet feltámadásából a világmeg
váltó feltámadása lett. A húsvéti tűz meg
maradt, csakhogy annak keresztyén jelentő
séget tulajdonítottak. A pogány tűz arra a 
tűzre emlékeztet, a mely megvilágította a 
feltámadott sírját s arra az életre figyelmez
tet, melyet Jézus az ő feltámadásának isteni 
erejével ebbe a hideg világba hozott.

A húsvétmásnapi evangéliumban is olva
sunk ilyen húsvéti tűzről. Az emmausi utasok 
ugyanis, minekutána megismertette magát 
velők Jézus, lelkesedve így kiáltottak fe l: 
„Avagy nem gerjedezett-e (azaz nem égett-e) 
a mi szivünk mi bennünk, mikor magyarázta 
nekünk az írásokat!“

A hívek égő szivei, ezek azok az igazi 
húsvéti tüzek. Ilyen húsvéti tüzeket akar 
gyújtani és ápolni bennünk az ő feltámadá
sával Jézus.

A húsvéti tűz mellett a húsvéti víznek, 
nevezetesen a húsvéti locsolásnak is megvan 
sajátságos keresztyén jelentősége.

A régi pogányok ugyanis húsvét reggelén 
elzarándokoltak valamely forráshoz; mert 
annak azon a napon különös gyógyító erőt 
tulajdonítottak.

Ez persze tévedés; mert „a víz maga* nem 
cselekszi, hanem az Isten igéje és a hit, mely 
az Istennek vízhez adott igéjében bízik". 
Csakhogy a pogány húsvéti szent víz találó 
képe a keresztyén húsvéti szent igének. Az 
Isten igéje az üdv egyedüli szent forrása, 
mely üdíti a szomjúhozó lelkeket az igazság 
és a vigasztalás boldogító italával, melyből 
a ki iszik, soha meg nem szomjúhozik.

A feltámadott Jézusról szóló isteni ige for
rásához kell nekünk elzarándokolnunk, hogy 
meríthessünk abból kegyelmet kegyelemre.

Vajha nemcsak húsvét avagy más ünne
peken, hanem köz vasárnapokon is e lap min
den olvasója szívesen megtenné ezt az áldott 
zarándok-utat!!

Mert hiszen ez az egyedüli protestáns szem
pontból is helyeselhető bucsújárás. Eljárni a 
csodatevő szenthez, az élő erős Istenhez, el
járni a csodatevő, gyógyító és a halálból fel
támasztó ereklyéhez, az Isten igéjéhez.

Thomay József.

Kedélyünkben a boldogság.
Sári és Charlott tejtestvérek voltak. Azaz Sári 

édesanyja dajkája volt CharJottnak. A dajka ter
mészetesen elhanyagolta saját gyermekét a kis 
kisasszonykáért, azért mégis úgy állt a dolog, hogy 
Sárika örökké nevetett, míg a kis elkényeztetett 
Charlott sokat sírt és nyafogott. Egész éjjel jár
káltak vele, álomba ringatták, énekeltek neki, még 
sem volt megelégedve ; ép ellenkezőleg, mint a kis 
vidám Sárika, a kivel senki sein törődött, mégis 
úgy aludt, mint a bunda s nem ártott meg neki 
semmi sem. Mert megjegyzendő: Charlott élete 
— a nagyságos mama szerint — szünet nélkül 
veszélyben forgott, hivatták is hozzá tuczatszámra 
a hires tanárokat.

íme, ilyen volt már az életük kezdete: az egyik 
tejben-vajban fürdött, mégis rossz volt a kedélye, 
a másik idegenek közt tengődött s vidámabb volt 
a pacsirtánál. Fogai kibújtak, észre sem vette senki, 
járni, beszélni magától megtanult s mire egy éves 
lett, már dalolni is igyekezett. Charlott mindezeket 
későbbi időkre halasztotta, sőt a dalolást egyátalában 
kihagyta programmjából ; csak akkor dalolt, mikor 
tizenhét éves korában drága énekmestert fogadtak 
melléje.

Nevelésük születésükhöz hasonlított. Charlott 
angol „misst“ kapott s equipage-on j á r t ; Sárika 
a saját lábait koptatta a kövezeten : még czipőre 
sem igen tellett. — De mit bánta ő ? ! — Mért 
volna szabad csak Wörishofenben mezítláb fut
kosni ? (Charlott kiasszony meg nem tenné másutt 
a világért sem !) Az okos ember ebben a tekintet
ben nem köti magát sem helyhez, sem időhöz, 
hanem a viszonyokhoz alkalmazkodik. Különben 
neki is volt szép, sárga czipellője! A vásáron vette 
az anyja s mily pompásan illett ahhoz a kis fehér 
ruhácskához, melyet Charlott már eldobott. Könnyű 
volt neki! Szebbnél-szebb viganói voltak. Nyáron 
az a sok áttetsző csipke, télen a bársony kabátkák 
prémmel. Szép is volt bennük nagyon! Arcza mint 
a hó, szeme mint az éj s mily finom minden vonása, 
tagja mozdulata! — Már az igaz: Sári nyersebb 
anyagból volt gyúrva. Az Isten jó kemény húsú 
leánykának teremtette s a haja szöszke volt, a 
szeme kék. De azért csinos volt ő is ! Jól állt neki 
az a két felcsattanni akaró, pirospozsgás pofácska; 
persze, Charlottal egy napon említeni sem lehetett. 
S mégis, mire felserdültek, több bámulója akadt 
amannak: nyájassága, örökös mosolya vonzotta az 
embereket. Charlott egy kicsit fád volt. Olyan 
tökéletes. Mindent tudott, nemcsak, mindent leg
jobban tudott s rögtön lenézte azokat, kik keve
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sebbet tudtak nálánál. A szegényeket is meglehe
tősen lenézte. Többek közt Sárit. De Sári észre 
sem vette.

Ment a dolga után, nem ért rá filozofálni. Sze
gény leány létére maga kereste kenyerét, el is volt 
foglalva egész Isten áldott nap.; ba egy pár sza
bad percze akadt, vagy az anyjához futott, vagy 
a templomba.

Bezzeg különb szórakozásai akadtak Charlott- 
nak! Első sorban itt a sok színház, aztán a bálok, 
az utazások. Alig múlt nap, hogy valami kiváló 
mulatságra ne készült volna. De azért nem mula
tott! ügy unt mindent! Hogyne? Hiszen ha vesz- 
szük — ez a sok mindenféle mégis csak egyre 
ment. Egyik fürdőhely olyan, mint a másik, a 
hegyek egyformák, a tengerek, folyamok, városok, 
faluk, mind, mind egyformák; no és az emberek 
pláne . . .

Egyszer azonban mégis oly emberre talált, a 
ki más volt, mint a többi. Annyiban más, a meny
nyiben nagyon szerette őt. A többi csak a pénzét 
akarta, ez a szépségébe bolondult bele. Krözus 
volt s elvette. S most már azt hinné az ember, 
végre elégedett lehetett, boldog ?! Szó sincs róla ! 
Most meg az bántotta, hogy ő maga nem tudott 
szeretni; már pedig szerelem nélkül az élet nem 
ér semmit. Olvasta valahol: „a szerelem mindent 
pótol, de a szerelmet nem pótolja semmi!" — ergo 
szeretni szeretett volna, szeretni, szeretni! —■ ez 
volt leghőbb vágya.

S beteljesült ez a vágya is. Megszeretett egy 
művészt, — nagyszerű ! — egy szegény festőt. Ha 
ez nem poetikus dolog, ugyan mi poetikus hát? 
Ő is regényt fog átélni, mint a franczia nők. Tit
kos, édes találkái lesznek, sűrű fátyollal arczán, 
ah, mily érdekes! — s a férje párbajt fog érte 
vívni. Vagy lelövi mindkettőjüket . . . együtt hal
nak meg . . .

De nem úgy történt, mint képzelé A művész
ben nem rejlettek regényes hajlamok, kicsit erő
szakos volt és durva. Korántsem angyal; férfi, 
csupán férfi a szó szoros értelmében, a ki a sűrű 
fátyolos hölgyeket sehogysem fogta fel poetikusan. 
Modora még idejekorán visszariasztotta Charlottot, 
de férje nem hitt ártatlanságában és egész egy
szerűen benyújtotta ellene a válópert. Nagyon szo
morú lett erre Charlott, mert ő ilyeténképen két 
szék között a pad alá esett; de hiába busult, bán
kódott : a történteken többé változtatni nem lehetett.

Majd a festő egyet gondolt s fellépett kérőnek ; 
minthogy azonban Charlott már kiábrándult belőle, 
kosárral kedveskedett neki. Szóval: hiába üldözte

a szerencse, hiába teljesültek kívánságai, kedélye 
nem tartozott a kielégíthető kedélyek közé. Lehoz
hatták volna számára a fényes csillagokat: mire 
hozzá érnének, megszűnnének ragyogni, fekete föld
gömbökké alakulnának át.

Különben kár is közelről vizsgálni csillagot. 
Úgy kell mindent venni, a hogy van, vagyis helye
sebben szólva: a hogy képzeljük, hogy vau. Mint 
a hogy Sárika tett. Az ugyan nem ábrándult ki 
soha semmiből! Igaz, nem is alkotott magának 
fellegvárakat. Nem volt módjában. Csak élt, élt, 
vesződött. Törte, a mit a sors rámért. Az ura ütötte, 
verte, gyermekei részben elhaltak, részben elközön- 
ségesedtek — de ez mind nem tett semmit: sze
mén rózsaszín hályog lehetett, azon át nézte a 
világot. — Mikor például szeretett fiacskája meg
halt, azt mondta: az Isten adta, az Isten el is 
vette; férjének pedig azért bocsátott meg mindent, 
mert gyermekeinek ő volt az apja. Sírt persze 
forró könyeket is olykor-olykor, de — tagadhatat
lan — bámulatos gyorsan össze tudta magát megint 
szedni. Még aggkorában sem szűnt meg vidámnak 
lenni, lelke nem vesztette el rugékonyságát. Régóta 
özvegy már, gyermekei szét vannak szórva s nehéz 
munka alatt görnyednek, neki azért még sincs 
elcsüggedve a lelke, mindig talál vigaszt, mely erő
síti, élteti.

Feje bekötve kendővel, egyszerű, tiszta ruháját 
kötény fedi, ott ül a Városmajor egyik padján s 
„Margit-virágot“ tép. A szirmok egyenként a földre 
libbennek s fogatlan ajkai mosolyogva suttogják: 
„szeret, nem szeret, szeret, nem szeret!" — Mert 
van ám egy ideálja, csak messziről bámulja öt 
néha-néha, a mi teljesen kielégíti. Már leánykorá
ban szerette . . .  és mert nem lehetett az övé, hát 
csak gyöngéden követi szemeivel a most már 
galambősz öreg úr sétáit.

De lám, a nap fönn az ég közepén, a torony
órák mindjárt delet ütnek. Haza kell mennie, megy 
is, átmegy a Vérmezőn, hol hadgyakorlatok tar
tatnak. S a mint úgy megy, mendegél, vén fejével 
nagyokat bólogatva, a háborúsdit játszó katonák 
is megörültek látásán. Elrejtőzve hasalnak a fűben 
s nevetve szegeznek feléje szuronyt a bokrok közül. 
Sári sem rest, fogja a napernyőt, úgy tesz vele, 
mintha lőne: piff, paff, puff! — azzal nevetve 
odább áll.

Talán bizony a szegények háza’ felé tart? — 
Csakugyan. Ott lakik. De mielőtt kinyitná az ajtót, 
fölnéz az égre, el a távolba, a világ minden része 
felé, oda, a hol a hegyek kéklenek, oda, a hol a 
háztömeg fehérük s oda, a hol az a széles szalag
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a Fekete-tenger felé hömpölyög. Megszürkült sze
mébe köny tolul: Oh — rebegi — mily szép az 
élet! Úgy érzem, mintha már is a mennyországban 
volnék! Hát még milyen lehet odafönn?!

Charlott azalatt úri lakában ül és számlálja a 
sok pénzt: nem csalták-e meg a gazemberek, mert 
nincs becsület, nincs, nincs! Ez a világ nem egyéb 
egy rothadt almánál, tele van undorító féreggel. . .

Cserneczky Gyuláné.

I s te n  a z  égő b o k o rb a n .
(Képünkhöz.)

Egö bokorban jelent meg Isten 
Mózes szemének egykoron,

M int szél zúgása hangzott beszéde 
A  lánggal égő gallyakon.

Szent küldetésről beszélt a szózat 
S  az Isten embere,

Bár lelke küzdött, az Úr szavának 
Fejhajtva engede.

Bokorban, fában, ezer csodában 
Jelen ma is meg Istenünk,

Szent küldetésről, rendeltetésről 
Serkentve, intve szól nekünk.

S  a millióknak nagy része mégis 
Pusztában tévelyeg,

A fényt, a hangot nem látja, hallja  —  

Vakok és siketek!

V e r e s  Pálné .
Veres Pálné, Beniczky Hermái, a magyar nő- 

nevelés ügyének legkiválóbb apostola a letűnt 
században, született a nódrádmegyei Láziban, a 
Beniczkyek ó'sfészkében, 1815-ben. A losonczi ág. 
hitv. ev. egyház keresztelési anyakönyvének tanú
sága szerint decz. 13-án keresztelték meg (a szü
letési időt akkor még nem jegyezték be). Atyja 
Pál volt, anyja Sturmann Karolina, mint kereszt- 
szülők Rások István és Horváth Mária özv. Har- 
mosné vannak bejegyezve, a szertartást Benczúr 
Sámuel végezte.

Beniczky Pál, Hermin atyja a legrégibb felső
magyarországi nemes családok egyikének, a beniczei, 
micsinyai és pribóczi Beniczkyeknek vérszerint le
származó ivadéka volt.

Lehoczky szerint még az 1235. évben bírták 
Rákó nádor után Pribóczot Turóczmegyében s ugyan
abban az időtájban kapták a szintén turóczmegyei 
Bene (Benicz, Benefalva) községet. Micsinye köz
ség Zólyommegyében pedig, melynek nevét szintén

fölvették praedicatumaik közé, valószínűleg még 
előbb volt tulajdonuk.

Századok során át számos magas állású katona 
és tisztviselő került ki a Beniczky-családból. Az 
egyik, Beniczky Ferencz, ki Dacsó Annát bírta nőül, 
1627-ben a váczi várnak is kapitánya volt.

Hermin korán jutott teljes árvaságra, mert 
anyját, ózdi Sturmann Márton udv. tanácsosnak, a 
gömöri ózdi vasgyárak megteremtőjének leányát, 
az 1831-iki kolera sírba vitte, mikor Hermin még 
gyermekkorát élte, atyját pedig, ki 1816-ban halt 
meg Láziban, nem is ismerte. így került a 16 éves 
leányka Tót-Györkre, 80 éves nagy atyjához, Stur
mann Mártonhoz, ki azonban keveset törődött nevel
tetésével, mert összes gyermekeit s egyik unokáját, 
Hermin anyját s annak nőtestvérét, Szyrmai Bol- 
dizsárnét kis fiával együtt három nap alatt magával 
ragadván az országosan pusztító járvány, a meg
tört aggastyán e borzasztó csapástól búskomorrá, 
embergyülölővé lett.

Az anyai s egyáltalában női nevelést nélkülözve 
telt el Hermin ifjúsága, mely a magával meghason- 
lott nagyatya körében alig lehetett valami rózsás, 
— míg férjhez nem ment.

Jó sorsa egy kiválóan nemes gondolkodású 
férfit, farádi Veres Pált adta hozzá élettársul, ki 
Nógrád vármegyének huzamosb ideig főjegyzője, 
majd alispánja volt, kit hazafisága, feddhetelen jel
leme s egyéb kiváló tulajdonságai miatt a közbiza
lom már korán az ág. hitv. evang. egyház espe- 
rességi felügyelői állásra emelt s kiről Mikszáth 
Kálmán iratában azt mondja: „Tiszta, önzetlen 
jellem, mint a kristály s nemesen dobogó szív volt“.

Művelt férje oldalán mindinkább észrevette, 
mily hiányos nevelésben részesült s fájdalommal 
tölté el főleg az a tapasztalat, hogy magyar nő 
létére nem tud eléggé magyarul. Belátta, hogy 
magyar nőnek magyarul is jól kell tudnia, mert 
a mint Kölcsey Ferencz Kölcsey Kálmánhoz inté
zett paraenesisében mondja : „Idegen nyelvet tudni 
szép, a hazait pedig tehetség szerint művelnijköte- 
lesség.“

Nagy hatással volt rá nemzeti érzésének s a 
magyar irodalom iránti érdeklődésének fejlesztésére 
nézve ismeretsége Szontágh Pállal, ki a magyar 
irodalomnak lelkes barátja volt, s még inkább a 
szoros barátság, mely őt Madách Imréhez fűzte. 
Madách gyakori látogatója volt a vanyarczi kas
télynak. „Az ember tragédiájáét, melyet Veres 
Pálnénak ajánlott, maga olvasta fel ott meghitt 
családi körben s ha távol volt, levelezéssel tartot
ták fenn egymás közt a szellemi összeköttetést. 
Az egymással váltott levelek közül különösen érde
kes az, melyet Madách képrejtvény alakjában írt 
meg.

Ily behatások alatt buzgón hozzá fogott lelké
nek műveléséhez, főgondot fordítva a magyar nyelv 
alaposjmegtanulására s nem lankadott akkor sem, 
midőn nemsokára férjhezmenetele után egy hosz- 
szas betegség néhány évig ágyhoz csatolta.

Vigaszt és enyhülést hosszú betegsége alatt 
vallásos lelke főleg Zschokke „Stunden dér Andacht“ 
czímű terjedelmes művében talált, melynek vaskos
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köteteit lapokra szedte szét, hogy fekvő helyzeté 
ben is olvashassa.

Betegségéből fölépülvén, megújult erővel foly
tatta lelkének művelését. Sokat olvasott és tanult, 
többek közt Humboldt „Kosmos“-át is nagy élve
zettel olvasta Madách ajánlatára s tanulmányai

nem is adta idegen szellemű s szemfényvesztő 
magán-nevelőintézetbe, hanem gonddal megválasz
tott egyéneket, főiskolát végzett magyar ifjakat 
tartott házában leánya mellett nevelőkul. Hogy 
leányát honszeretetre buzdítsa s lelkében a nemzeti 
irodalom szeretetét minél inkább táplálja, Győry

ISTEN AZ ÉGŐ BOKORBAN.

közben mindinkább megérlelődött benne az a meg
győződés, hogy a nőnek alaposabb képzettségre 
van szüksége, hogy boldogabb legyen s másokat 
is jobban tudjon boldogítani.

Ily meggyőződés mellett természetes, hogy Szi
lárdít nevű egyetlen gyermekét az anyai szeretet
től áthatott leggondosabb nevelésben részesítette. 
Órákra sem hagyta el magától, hanem a legébe- 
rebb figyelemmel vezette neveltetését. Nem foga
dott mellé német vagy franczia gouvernanteot s

Vilmost, majd Dalmady Győzőt kérte fel a hazai 
irodalom ismertetésére. 0 maga mindenkor jelen 
volt az előadásokon, mialatt maga is tovább tanult, 
művelődött.

Leánya neveltetése alatt mindinkább érezte, mily 
vétkes mulasztást követ el az, ki leánya szellemi 
kiképeztetését elhanyagolja, kétszeresen érezte, mert 
biz ő maga leánykorában alig tanult valamit.

Azért midőn 1861-ben leányát Rudat) József 
nyitramegyei birtokoshoz férjhez adta s így a szűnni
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nem tudó folytonos gondoskodás, melylyel egyetlen 
gyermekét éveken keresztül környezte, tért nem 
talált, a leánynevelés általános javításának magasz
tos eszméjét forgatta lelkében.

Erre az időre esik a lánglelkű költő-filozófus
nak, Madách Imrének első feltűnése az országgyű
lésen s megjelenése bámulatos alkotásának : „Az 
ember tragédiájáénak, melyért a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagjává választotta. Székfoglaló 
beszédében, melynek tárgya a nő volt, Madách a 
nőről így nyilatkozott: „A nő korábban fejlődik, 
de teljes férfiúi érettségre sohasem ju t; könnyeb
ben felfog és tanul, de teremtő géniusz hiányával 
az emberiség irányadó szellemei közé nem emel
kedik. 0 mindig csak a szenvedő, sohasem a beható 
elemet képviseli, s innen míg a dilettantizmus leg
kedvesebb kontingensét szolgáltatja, soha a művé
szetet és tudományt előre nem viszi.“

Majd alább: „A nő alárendelt testi és lelki 
ereje védelmet, ápolást keres s az erősebb férfi 
lelkében ép oly érzéseket költ, mint az elhagyott 
gyermek, a hervadó virág, a megdermedt madár11.

Méltó megdöbbenéssel s indignáczióval olvasta 
Veres Pálné Madáeh véleményét a nőről, mert 
saját életéből meg volt győződve arról, hogy nem 
maga a nő oka annak, hogy a férfiak ily kevésre 
becsülik. Különösen megdöbbentette az, hogy még 
oly nagy elme is, mint „Az ember tragédiájáénak 
megalkotója, ilyen véleményben van neméről, mert 
eddig azt hitte, hogy a nőről táplált általános 
vélemény csak öröklött előítélet, elfogult rövid
látók meggondolatlan szavajárása.

Hogy e gondolatnak kifejezést adjon, tollat 
ragadott s Madáchhoz írt levelében a nők védel
mére kelvén, kifejtette, hogy nem a nők okai, hogy 
el vannak maradva, hogy kevesebbet tudnak, mint 
a férfiak s a tudományban és művészetben aláren- 
deltebb szerepet visznek, hanem az a rendszer, 
mely neveltetésüket következetesen elhanyagolja 
s különösen az az általánosan elfogadott és vallott 
helytelen nézet, mely kizárólag a férfit tekinti a 
komoly tudományok elsajátítására és továbbfejlesz
tésére képesnek.

Ez időtől fogva lángoló lelkesedéssel s ritka 
kitartással nemes eszméje megvalósításáért élt és 
küzdött.

1865 okt. 28-ikán „Felhívás a nőkhöz" czímen 
egy czikk jelent meg tőle a „Hon"-ban, mely 
országszerte^méltó feltűnést keltett. A ezikket szer
zője először a „Pesti Napló11 szerkesztőjéhez vitte, 
de Királyi Pál, az akkori szerkesztő, kijelentette, 
hogy lapjában a női kérdésnek helyet nem adhat.

Annál előzékenyebben fogadta azonban a férje 
karján csüggedten távozó nőt a szomszéd szer
kesztőségben Jókai, a ki lapjában készséggel nyi
tott tért a „Felhívásinak, mi által ő adta meg 
a rugót ahhoz a mozgalomhoz, mely hazánkban 
Veres Pálné zászlaja alatt ezen felhívás által a nők 
érdekében megindult.

Eszméinek valósítása nem csekély akadályokba 
ütközött.

A legújabb alkotmányosság mézes heteit éltük, 
midőn Veres Pálné e mozgalmat megindította. Az

1848 előtti patriárchális viszonyok nagyon meg
változtak volt. A közép nemesség, mely a valódi 
s főleg nemzeti irányú műveltség iránt a legfogé
konyabb, az ötvenes években addig elfoglalt állá
saiból kiszoríttatott. A hivataloktól, melyek előbb 
majdnem kizárólagos tulajdonai voltak, az idegen, 
abszolutisztikus kormány alatt nagyrészt önként 
visszavonulván, új tereket kellett keresnie s ennek 
megfelelően az eddigi egyoldalú latinos nevelés 
helyett általánosabb műveltségre kellett törekednie. 
Széles műveltségű nemzedék került ki ez évek 
iskoláiból, egyaránt jeles a humán és reál tárgyak
ban, de egyúttal hazafias, a kor erősen nemzeti 
áramlatától ragadtatva.

Az előrehaladt férfinevelésnek a dolog termé
szeténél fogva magával kellett volna ragadnia a 
nők magasabb kiképeztetésót is, a mint a rohamos 
haladás emberei között akadtak is olyanok, mint 
Majoros István zentai képviselő, kik egyszerre a 
nők emanczipáczióját hirdették s számukra poli
tikai egyenjogúságot követeltek. De a téveteg esz
mék zavarában a jóakarat is csak bajt okozott s 
még több akadályt képezett a merev ósdiság.

Veres Pálné törekvéseiben nem volt emanczi- 
páczionális gondolkodás. Szerinte a két nem ter
mészeti egyénisége előre kiszabja mindegyiknek a 
hatáskörét; a nőé a család. Mert bár szilárd meg
győződése szeriut egyenlő kiképeztetés mellett szel
lemi téren is versenyezhetne a férfiakkal, az élet 
kisebbszerű teendőire is szükség van gondos, ava
tott kezekre s a nők legnagyobb része önként 
meghódol e szükségnek, nem mintha csekélyebb 
elmebeli tehetségénél fogva egyébre nem is volna 
hivatva. De a családi élet vezetése is alapos kép
zettséget igényel, ki egy család nemtője akar lenni, 
annak az igazi műveltség varázsával kell bírnia.

A mely nőtől pedig a családalapítás szerencsé
jét megvonta a sors, annak alkalmat kell nyújtani, 
hogy műveltség s alapos képzettség által jogot 
követelhessen magának a munkára, melylyel magát 
tisztességesen fentarthassa.

A megélhetés eszközeit kell megteremtenünk 
leányainknak, hogy ne legyenek kénytelenek csak 
varrással, vagy még ennél is durvább munkával 
tengetni életöket.

E czél lebegett Veres Pálné szemei előtt, midőn 
1867-ben főleg magánlevelekben társadalmi úton 
eszméi iránt érdeklődést kelteni törekedett. Majd 
vándorútra indult, a főváros és vidék előkelőbb 
hölgyeit sorra látogatta s megnyerni iparkodott 
őket, hogy a Budapesten tartandó értekezleten mi
nél számosabban megjelenjenek.

S fáradozásai nem is voltak sikertelenek.
A kis magot, melyből azóta terebélyes, bőven 

gyümölcsöző fa fejlődött az 1867 május 24-én tar
tott értekezleten ültették el 22 lelkes honleány je
lenlétében, a mely alkalommal kimondták, hogy 
egy nőképző-egyesületet alakítanak, annak czéljául 
egy női főiskola felállítását tűzvén ki.

E mozgalom, mint a sima tó tükrébe vetett kő 
helyén képződő gyűrű, hömpölygött tovább, széle
sebb s szélesebb köröket hozván mozgásba, míg 
elérte azt, hogy még az 1867-ik évben 160-ra ru-
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gott a tagok száma, kik az alapszabályokat ki
dolgozták és 1868 márczius 23-án Veres Pálné 
elnöklete alatt az „Országos Nőképző:Egyesiilet“-et 
megalapították, melynek alaptőkéjéhez maga az 
elnök ezer forinttal járult.

Ez időtájban Veres Pálné'„Nézetek"’a női ügy 
érdekében" czímmel egy nagyobb röpiratot adott 
ki, melyben a következő szavakat mondotta: „Az 
ugyan kétségtelen, hogy vannak hivatáságak, oly 
körbe esők, mely a nőnemhez nem illeszthető, 
azonban számtalan foglalkozási módok, minő a 
tanítás, soknemű ipar és kereskedelem, magán 
pénzügyi vállalat, posta, távirászat, gyógyszerészet, 
gyermek s nőorvoslás sat. aligha azok keretébe 
nem tartoznak, hol a nő nem jő nemének termé- 
szetszabta hivatásával ellenkezésbe és biztos önfen- 
tartás mellett a közre hasznos szolgálatot tehet".

E szavakban valódi látnoki szellem nyilatko
zik, mert eszméinek nagy részét még életében meg
valósulva láthatta s alig néhány héttel halála után 
dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter király 
0 Felsége legfelsőbb jóváhagyásával az egyetemet 
is megnyitván a nők előtt, most már mindazon 
életpályák, melyeket Veres Pálné felsorolt, nyitva 
állanak a nők számára is.

Az új egyesületnek első tette volt, hogy 1868 
november 9-én Veres Pálné indítványára egy a 
nőnevelés rendezését s magyar nevelőnők képzé
sére is alkalmas minta főiskola fölállítását sürgető 
kérvényt fogadott el (Greguss Gyula tollából), me
lyet a népoktatási törvény tárgyalása alkalmával 
9000 magyar nő által aláírva Veres Pálné vezetése 
alatt egy küldöttség Deák Ferencznek adott át, 
arra kérvén őt, hogy a Ház asztalára letegye.

Azonban Veres Pálné sem kerülhette el a refor
mátorok közös sorsát. Nemes törekvését félreértették 
s lépten-nyomon kicsinyléssel s gúnynyal fogadták. 
Hogy mennyit kellett vaksággal s előítélettel küz
denie, arra nézve szomorú, de jellemző példa, hogy 
egy br. Eötvös József, ki a nőről azt írta: „nád
szálnak mondjátok, igaz az, nádszál, melyet a 
gyönge szellő is megingat, de mely azért nem 
mozdul helyéből, inkább megtörik". — közoktatás
ügyi miniszteri állásában a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöki termében a 12 előkelő nőből 
álló küldöttségnek, midőn a Nőképző-Egyesiilet 
által az országgyűléshez intézett kérvény támoga
tását kérte,""nem^átallotta azt felelni, hogy ő kívá
natosabbnak tartja, hogy a béresasszony kötni tanul
jon, mint hogy a művelt osztályhoz tartozó nők 
magasabb kiképeztetést nyerjenek.

De Veres Pálné lelkében mindazonáltal rendít- 
hetelen volt a bizalom az általa megindított moz
galom sikeréhez. Semmi nehézség, semmi küzdelem 
nem riasztotta vissza s hogy mily talpraesetten 
tudott felelni azoknak, kik törekvéseinek sikerében 
kétkedtek, mutatja az az eset, midőn Ballagi Mór
nak, ki egy ízben a női mozgalom gyengeségére 
czélozva, azt mondla : „Kanállal akarják kimerni 
a tengert", így felelt: „Ha nyáron a nap lankasztó 
heve elől egy terebélyes fa árnyékában üdítő pihe
nést talál, vájjon jut-e eszébe, milyen apró mag
ból nőtt e fa?"

A szerény körben megindított mozgalom csak
hamar országos jellegűvé vált. A Veres Pálné által 
kibontott zászló alá a magas műveltségű és elő
kelő állású honleányok legyőzhetetlen serege sora
kozott. A nemes „gárda" amazonjai lelkes vezérük 
példáját követve, bámulatos, csakis nőktől kitelhető 
ügybuzgalmat és tevékenységet fejtettek ki a szent 
ügy érdekében. Alapítványokat gyűjtöttek, az or
szág jelentékenyebb városaiban tánczvigalmakat, 
színi előadásokat, hangversenyeket, bazárokat ren
deztek, hogy a létesítendő intézetet ne csak meg
teremtsék, hanem biztosítsák is anyagi fentartását 
s tovább fejlesztésének alapját megvessék. E ket
tős irányban kifejtett tevékenységnek nem remélt 
nagy anyagi siker lett az eredménye, az ég meg
áldó a szeretet művét s megengedte, hogy Veres 
Pálné eszméinek teljes győzelmét megélhesse.

(Folyt, köv.) x. y.

Vegyes közlemények.
A Tabitha-egyesület gyűjtése. Virágvasár

napján a Deák-téri templomban következő hölgyek 
gyűjtöttek, még pedig a német istentisztelet alatt: 
Gregersen Sarolta, Gerstenberger Emma, Gedlicska 
Irén, Daur Olga, Lorsch Miczi, Lingl Klára, Rajnai 
Irén; a magyar istentisztelet alatt: Wal/có Gizi, 
Glatz Elza, Klug Jolán, Strelkó Emilia, Szontagh 
Aranka, Wallaszky Margit, Grundt Margit, Kurz 
Gizi. — A kerepesi-úti evang. templomban: Csiz- 
mázy Zsuzsanna, Missura Mihályné és Szvety Li- 
pótné. — A német istentisztelet alatt befolyt 272 
korona, a magyar istentisztelet alatt 832 korona 
a kerepesi-úti templomban 30 kor. 50 fii., össze
sen 1134 kor. 50 fillér.

A pestmegyei ág. ev. esperesség eddigi fel
ügyelője, Podmaniczky Géza báró lemondott. Helyébe 
felügyelővé Podmaniczky Gyula bárót, a szintén le
mondott Melczer Gyula dr. helyébe pedig tanítás
ügyi esperessé Szeberényi Lajos fóthi lelkészt, az 
esperesség eddigi főjegyzőjét választották meg.

Egyházmegyei értekezlet. A XIII városi ág. 
hitv. evang. egyházmegye f. hó 11-én Poprádon 
értekezletet tartott, mely abban a véleményben 
állapodott meg, hogy a megüresedett főesperesi 
hivatal betöltése czéljából rendkívüli egyházmegyei 
közgyűlés hivassák össze és pedig Seepes lglóra. 
Ez alkalommal Münnich Kálmán egyházmegyei fel
ügyelő kivételével a többi tisztviselők újból való 
választását is kiírják, minthogy a 6 évi időtartam 
már lejárt. Szóba hozatott Majba Vilmos budapesti 
vallástanár körözvénye is, melyben az egyházköz
ségeket felkéri, kötelezzék magukat, hogy csakis 
a vallástanítási könyvvállalattól veszik meg iskoláik 
számára a könyveket. Az értekezlet ezen tervet nem 
tette magáévá. W. S.

Az új-vérbászi (Bácsm.) ág. hitv. ev. egyház- 
község legközelebb tartott közgyűlésén megejtette
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tisztviselőinek választását. Felügyelő lett: Becker 
Károly, másodfelügyelő: Hilkene Keresztély, gond
nok: Schenk Henrik és jegyző: Schmitt Károly tanító. 
Ugyanezen alkalommal előteijesztették az 1900. 
évi zárszámadásokat is. A gyülekezet érdemdús 
lelkészének néhai Schneeberger Jánosnak sirkövet 
akar emelni; e őzéiből gyűjtést rendeztek 428 kor. 
4 fii. eredménynyel, melyhez a közgyűlés 300 ko
ronát szavazott meg.

Magyarok siralma. Babotsay Izsák, Tarczal 
város nótáriusa, naplót vezetett 1680-tól 1690-ig. 
1685-ben megírván a históriából ismeretes esemé
nyeket, imígy panaszkodik: „Ezen Esztendőben 
kezdették az egész Vármegyében s Magyar Ország
ban (némely Vármegyebeli Tiszteken s Úri fő ren
deken kivül) a szegény Nemességnek és mind 
Kultsos, mind Mező Városoknak, s faluknak lako- 
siknak s közrendeknek, régi eleiknek számtalan 
vérek kiöntésével szerzett és keresett szabadságok 
ellen, az idegen Német Nemzeteknek vas jármában 
nyakokat szorítani, és nagy sokakat szivekben meg
dobbantó, elméjekben megtébolyító és holtig való 
nagy Sóhajtással szép értékektől s javaiktul utolsó 
harapásig megfosztó, és maradékaikat is siralmas 
gorsra juttató kimondhatatlan portióbeli fizetések
nek és szertelen nagy adózásnak elviselhetetlen 
súlyos terhét fejekre szállítani, melynek Hónaponként 
való inremissibilis exactiojára kegyetlen Sattzoltató 
Executiok által való hallatlan kínzásokkal sok meg 
nyomoríttatott helyek erejek felett kényszerítette- 
nek. Ettől fogva mindez ideiglen, sok féleképen 
kigondolt fortélyos szaporítással és számtalan sok 
mesterséges sajtolások által mind felyebb felyebb 
való növekedéssel, ez magyar Opprimiált szegény 
Magyar haza lakosai ezen Esztendőiül fogva, szá
nakozni nem tudó nagy irgalmatlansággal szokott 
gyakoroltatni."

A protestantizmus Mexikóban. Egy mexikói 
prot. lelkész, ki most Európában utazik, érdekes 
előadásokat tart a mexikói prot. egyházról. Protes
tantizmus Mexikóban csak a köztársaság felállítása 
óta van és már többször kellett vérkeresztségen 
átesnie. A respublika felállítása után több mexikói 
ember Észak-Amerikából kért protestáns misszioná
riusokat, de először sikertelenül, mert mindenki 
meg volt győződve a felől, hogy ebben a fanatikus 
pápista országban a biztos halálnak tenné ki magát. 
Végre azonban akadt egy elszánt misszionárius, 
a ki lement Mexikóba és megkezdte működését. 
A köztársaság elnöke, Benitó Juarez, jóindulattal 
viseltetett az ügy iránt; hatósági védelemben része
sítette a misszionáriust és egy nem használt pápista 
templomot bocsátott rendelkezésére. Működése nyo
mában rövid idő alatt egy nagy, csaknem ezer 
tagból álló gyülekezet alakult. Jött azonban a vér- 
keresztség, egy tizenegy évig tartott üldöztetés 
alakjában, a mi azonban nemhogy elsöpörte volna 
a mexikói protestantizmust, hanem inkább meg
erősítette. úgy hogy ma Mexikóban a protestánsok 
száma több, mint ötvenezer és vannak virágzó gyü
lekezetei, iskolái és jótékony intézetei.

Mária Valéria normandiai kastélya. A párisi 
újságok jelentése szerint Mária Valéria királyi fő-

herczegnő megvette a Sasselot-kastélyt Norman- 
diában, a hol családjával a nyár egy részét tölteni 
fogja. Erzsébet királyné leányával, Mária Valéria 
főherczegnővel néhány év előtt a Sasselot-kastély- 
ban lakott, a bol mind a ketten nagyon jól érez
ték magukat. A kastély tulajdonosa néhány héttel 
ezelőtt meghalt s végrendeletében azt az óhajtását 
fejezte ki, hogy a kastélyt legelső sorban Mária 
Valéria királyi herczegnőnek ajánlják megvételre. 
Tudtunkkal a szerencsétlen Mária Antoinette ki
rályné óta Mária Valéria az első Habsburg her- 
czegnő, a ki franczia földön birtokot vásárol.

Orosz világ Rómában. Rómában előkelő körök
ben divatba jött Oroszország s ünnepük mindazt, 
a mi orosz. Az asszonyok orosz bundákba öltöz
ködnek, a gazdagok tenyerükön hordozzák az orosz 
művészeket s megrendelésekkel látják el őket, a 
Rómában tartózkodó orosz arisztokraták és mil
liomosok a társaságnak legkedveltebb tagjai. Csak 
nemrég történt, hogy egy orosz zeneművészt elő
adás után az olasz asszonyok és leányok össze
vissza csókoltak. A királyné, a montenegrói feje
delem leánya, szinte rajong Oroszországért s az ő 
kedvéért vált muszkává az egész római társaság.
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