EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA,

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
Előfizetés d íja egy évre

Hetedik évfolyam.

Szerkesz.ti:

2 k o ro n a.

A Luther-társaság ..Egyházirodalmi Értesítő”
ez. lapjával együtt 4 k orona.
—»l Egyes szám ára 20 fillér. £*—
A h ird e té s d í j a : egy oldal 24 korona,
fél oldal 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.

BÖNGÉRFI

IX., Knézits-uteza 17. szám.
A Luther-társaság tagjai e lapot
ingyen kapják.

K ia d ó h iv a ta l : Luther-társaság pénztára,
IV., Deák-tér 4. sz., hova az előfizetés és hir
detés díjai, továbbá a reklamálások küldendők.
A szerk esztő ség író sz o b á ja : IX., Knézits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni.
— Kéziratokat nem adunk vissza. %<—

Budapest, 1902. április 30.

Örvendezzetek az Istennek!
Földnek lakosai örvendezzetek; dicsér
jétek a nagy és hatalmas Istent és meg ne
szűnjetek énekelni dicsőségét.
Lám, a minap még panasz kelt ajkatokon,
hogy az idén elmaradt a tavasz. A fű nem
akart előbújni, a fák rügyei félénken gub
basztottak, nem akart mutatkozni a virág.
A mélie, pille s a zümmögő bogárka is elrej
tőzött ; fáradhatatlan énekeseink csattogó dala
nem hangzott. Sehol semmi élet!
Es ma? Nézzetek magatok körül, hogyan
megélénkült az egész természet. Mily eleven
zöld pázsit-szőnyeg terül el réten és erdőn,
milyen buján fejlődik a vetés, mint borult
virágtengerbe a gyümölcsfák hatalmas koro
nája! Az ezernyi gondos méhe mézgyüjtő
útjára indul s kora hajnaltól napnyugtáig tart
szakadatlan munkássága; a gondtalan pillan
gók s a zúgó bogarak előkerültek s vidám
daltól zeng liget, berek.
Mindez egy csapásra történt. Végig suho
gott a varázsvessző és nyomában élet fakadt.
Ki volna más képes ily csodatettre, ha
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nem a nagy Isten ? Ki teremthet száz világot
és dönthet romba mindent egy szempillantás
ban, ha nem a hatalmas Isten?
Óh, nagy vagy te, jó Atyánk, hatalmas és
erős, mint senki kívüled; irgalmas és kegyel
mes, ki évről-évre, napról-napra, óráról-órára
megújítod végtelen kegyelmed kiapadhatatlan
forrását.
Föld lakosai, jertek és imádjátok őt, éne
keljetek neki, magasztaljátok szent nevét!
Tavasz újulása, természet ébredése újítsa
meg lelkünk, ébreszsze fel szívünk. A téli
fagy, hó és jég helyébe jótékony meleg árad
szerteszét, melynek nyomában áldás támad.
A bűnös szív jégkérgét olvaszsza fel a meg
bánás melengítő fuvallata s teljék meg Krisz
tusi szeretettel.
Lomb susogása, szellő lebbenése Istennek
és szent fiának: a Krisztusnak csodatetteiről
szól. Nem mindenki hallja, nem mindenki
érti, de a ki hivő lélekkel figyel: meghallja,
megérti.
Uram, mily csodálatosak a te dolgaid! Mily
parányi a te képedre és hasonlatosságodra
teremtett ember!
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Atyám, leborulva imádlak és dicsőítlek
Téged. Teremts bennem újuló, tiszta szivet;
a tavasz ifjú ereje, reménye lakozzék benne,
hogy Téged napról-napra jobban megismer
hessen és soha Tőled el ne távozzék. Ámen.
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A z ig e e l h a n g z o tt . . .
Az ige elhangzott: portestünk feltámad,
Ne emészsze hát hús szivünket a hónát.
A sziklabolt száján még a kő sem maradt,
Hintsen ránk e tudás szent örömsugarat.
És kik halálunkig bujdosunk csak itten,
Minden dolgainkban te segíts meg, Isten,
A te erőd légyen paizsunk, oltalmunk,
Ne engedj a bűnnek nyoszolyáján halnunk.
Te küldd fejünk fölé a remény csillagát,
Ki-ki Jézus által bátorítsa magát.
A zászlót, mely alá tartozik, ne hagyja,
Maradjon egyházad tántorítlan tagja.
De szívből ki ezt a földi hont se vessük,
Nemes nagyjainknak példáit kövessük.
Hűség és szeretet, gondja viselése
Legyen a mi lelkünk nagy birtoka, része.
Azért áldd meg, Urunk a nemzetnek fejét;Testvér polgársága utolját, elejét;
A kormányzóságot, az alattvalókat,
Hogy lássanak együtt szép napokat s jókat.

Apróságok Tisza Kálmán életéből.
Életrajz helyett a következő apróságokat közöl
jük, a melyek híven jellemzik a nagy férfiút:
Negyven éve, hogy a nagyszalontai református
segédgondnokot közcsendháborítás miatt a nagy
váradi törvényszék elé idézték. Házkutatást is tar
tottak nála. A házkutatáskor Biharmegye főnöke
megriadva a nagy munkától, a melylyel a rengeteg
iromány átnézése járna, azt kérdezte a vádlottól,
mondja meg becsületszavára, van-e nála izgató irat?
— Van, felelte a vádlott s a megyefőnök elé
tette a protestáns autonómiát megsemmisítő csá
szári pátens eredeti szövegét.
Ezt a szókimondó segédgondnokot Tisza Kálmán
nak hivták.
*

Tisza Kálmán miniszterelnök korában egyszer
hazafelé indult a szabadelvű párt klubjából. Az
öltözőben belebujt téli kabátjába. A háta mögött
segítette valaki. Azt hitte szolga és tiz krajczár
borravalót nyomott a markába Ekkor a kisegítő
megszólalt:
— Köszönöm a szívességedet, kegyelmes uram!
Gajári Ödön képviselő volt. Tissza Kálmán rá
néz és azt mondja :
— Akkor add vissza a tíz krajczáromat, mert
az csak szolgának jár; örülök, hogy megtakarí
tottam .
Gajári azonban nem adta vissza, aranyba foglal
tatta és ma is az órája lánczán viseli.
*

Ugyancsak miniszterelnök korában történt, hogy
valamelyik német zug-élczlap szerkesztője beállított
j hozzá s kérte az arczképét.
— Megkaphatja a fényképésznél, volt a válasz.
Hárítsd el mitőlünk háborúk veszélyét;
! Mikor az arczkép megjelent, a szerkesztő megint
A kétség, a bánat bús, siralmas éjét.
j beállított jó borsos számiával.
A haragot, bosszút, űzd e földről messze,
— Miért fizessek ? szólt Tisza Kálmán. Hisz a
Kezét ránk a béke angyala terjeszsze.
| magyar élczlapok ingyen közük arczképemet, még
pedig az egész éven át.
Áldd meg egyházunkat okos vezetőkkel,
*
Áldott jó szivekkel, bölcs és higgadt főkkel.
A boldogság kincse legyen minden rendnek,
Tisza Kálmán a húsvéti ünnepeket rendszerint
Akkor is, ha egyként napjai lemennek.
leányánál, báró Radvánszky Bélánénál töltötte Sajój Kazán. Egy környékbeli nyugdíjas özvegy-asszony
Erőt, egészséget adj a munkás népnek,
valahogy keresztül tudta vinni, hogy Tisza minisz
A tiszta szorgalmat tartsa jónak, szépnek.
terelnök az ő kérelmét húsvéti üdülése közben a
Gyűjtsön, de ne csupán múló földi kincset;
sajókazai kastélyban hallgassa meg. A gyászruhába
Égi szerzésére Jézus által intsed.
öltözött özvegy a miniszterelnök elé járult és évi
nyugdíjának felemelését kérelmezte.
A hit s tudománynak veteményes kertje
— Segítsen rajtam, kegyelmes úr, — mondá —
A krisztusi erkölcs plántáit nevelje.
[ mert nyomorgok, koplalok.
Gyomláljon a kertész, oltogásson, messen,
Tisza Kálmán gyanakodva nézett végig a jól
8 hervadó virágát öntözze szívesen.
megtermett asszonyságon, aztán szellemesen jegyzé
meg:
Áldj meg mindnyájunkat s ha még arra kérünk,
— Kérelmét tudom méltányolni, de engedje meg,
Hogy engedd a tavaszt még sokszor megérnünk: hogy kifejezzem ama hitemet, hogy az ön testi
Halld meg a mi szónkat, kegyelemnek Atyja, állapota nem árulja el a koplalást.
S legyen ez tenéked szent Fiad szózátja.
A tréfás hang bizalmassá tette a szókimondó
Ámen!
asszonyságot is.
T óth Istv á n .
— Ne tessék a látszat után ítélni, kegyelmes
úr. Hiszen a kegyelmes úrnak mindene megvan
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a mit csak szeme-szája megkíván. És mégis olyan,
mintha a lélek csak hálni járna beléje.
Tisza Kálmán rögtön visszavágta:
— Asszonyság ! Az ön igazsága is csak látszó
lagos igazság. Mert arra van elég eset, hogy jó
létben levő ember sovány. De a koplalásból még
senki sem hízott meg.
*
Az öreg Csanády Sándor nagy ellensége volt
Tiszának. Folyton leste minden szavát, hogy abba
beleköthessen. Egy ízben, a mikor Csanády rette
netesen lehazaárulózta Tiszát, a beszéd után Tisza
azonnal felállott, hogy válaszoljon az elhangzott —
többi beszédekre. Csanády bácsi szentül hivén, hogy
a miniszterelnök most ő vele fog vitatkozni, kezét
fűiére tette, de még így sem hallotta jól a gyenge
hangú Tisza szavait. Mérgesen rárivalt:
— Hangosabban!
Tisza pedig bölcs nyugalommal felelte :
— Mindenki olyan hangosan és olyan okosan
beszél, a hogy tud.
*
Mikor Andrássy Gyula lemondott a külügymi
niszteri méltóságról, erősen tartotta magát a hír,
hogy a király Tisza Kálmán miniszterelnököt óhajtja
megnyerni Andrássy utódául. Tisza Kálmán azon
ban a külügyminiszteri állást nem fogadta el s
ezt a következő emlékezetessé vált szavakkal okolta
meg:
— Olyan akarok lenni, mint a folyó, a melynek
nevét viselem s a mely Magyarországon ered és
Magyarországon végzi be pályafutását.
*
A nyolczvanas évek végén sok ember vissza
élése fölébresztette a gyanút, hogy a romlottság
általános és fent gyökerezik magában a kormány
ban. Táplálta a gyanút az is, hogy Tisza Kálmán
miniszterelnök nem egyhamar tört pálczát valaki
fölött és nem vette le a kezét olyanokról, a kik
nek bűnössége nyilvánvalónak látszott.
Egy fiatal képviselő, Rohonczy Gedeon, élete
czéljául tűzte ki a vétkesek üldözését. Azt hitte,
hogy a torontáli visszaéléseket a kormány feje
takargatni akarja. És ekkor folyt le közte és Tisza
Kálmán közt a jelenet, a melyet évek múlva a
képviselőház ülésén így adott elő:
A hamis térképmásolatokkal feljöttem Budapestre
és egyenesen Tisza Kálmán miniszterelnökhöz haj
tattam. Késő este fogadott, előadásomat végighall
gatta, de aztán kijelentette, hogy mivel Torontálmegye alispánját bízta meg az eljárással, az ügybe
nem avatkozik.
Eltávoztam tőle abban a hitben, hogy csakugyan
jellemtelen emberrel van dolgom. S az éjjel meg
érlelődött őrült elhatározásom, melyet még egy
utolsó kísérlet előzött meg; tudniillik másnap korán
reggel be akartam jutni a király 0 felségéhez,
hogy a dolgot előadjam; de mind a szárnysegéd,
mind a kabinetiroda főnöke azt hitte rólam, hogy
őrült vagyok s a felségnek be sem jelentettek.
így reggel nyolcz órakor újra Tisza Kálmánhoz

mentem, azzal az eltökélt szándékkal, hogy előbb
Tisza Kálmánt, azután magamat lövöm agyon.
Belépve hozzá, pisztolyomat fejének szegeztem
s ráförmedtem: Teljesíti-e a vizsgálat iránt köve
telésemet? Tisza Kálmán a legnagyobb nyugodt
sággal nézett a pisztoly csövébe s csak ennyit
mondott:
— Lőjj agyon, ha azt hiszed, hogy jellemtelen
ember vagyok.

Áldás és Szerencse.
(Folytatás.)

VIII.
Volt is oka nem egy Vendelnek nevetni,
Mindjobban csudául kezdték emlegetni
Aranynyá válik mind, a mit keze illet,
Soha sem hallott még ember fia ilyet.
Mesés összeg hullott a kőért ölébe,
Csép alatt nem adhat több magot a kéve,
S hogy megvolt a kezdet, ment aztán veszetten,
Nyer az, a ki vissza semmitől se retten.
Jó idő, rossz idő, mind kezére játszott,
Pénzéből orra is már ki alig látszott,
Pedig jó magasan hordotta ő kelnie
Másokat lenéző bolond gőggel telve.
Gazdag nagy városba tette át lakását,
Bámulták házának fényét, ragyogását,
Czifra szolgasereg szolgálta őt kinn-benn,
Ruhájok pompázott mindenféle színben.
Feleséget is vett gazdag úri házból
Számlálgatva, mennyi haszna lesz a nászból,
Vonzalmat, szerelmet nem vett számításba,
Csak rongy koldusnépek szeretnek egymásba.
Éveken át így élt fényben, vigalomban,
Gyermekit járatta selyemben, bársonyban,
Taníttatta tánczra, nyelvekre, zenére,
Sok ezerre rúgott- a mesterek bére.
Ólaiban délczeg paripák nyihogtak,
Kapuján ki és be gyors hintók robogtak,
Min át ne ugrasson, nem volt sehol oly gát, —
Szóval — Isten szörnyen fölvitte a dolgát.
Suttogtak ugyan sok olyat is házárul,
Mit másnak szívesen senki el nem árul,
Hogy szarvakat raknak a gazda fejére,
Szégyent hoz rája az asszony buja vére.
Hogy lánya anyjának példáját követve,
Egy zenemesterrel magát elszöktette
S fiaiban sincsen nagy öröme néki:
Hitványabbak, mint az utcza söpredéki
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No de mind azt csak az irigység terjeszté,
S ha igaz volt is tán, Vendelt nem epeszté,
Azzal sem törődött, ha szidták, átkozták,
Minden testi, lelki érdemből kifoszták.

„Isten, kit uralnak bűnösek és szentok,
Ne vedd dicsekvésnek, a miket jelentek,
Nem is állítom, hogy magamé az érdem,
De bátran mondhatom, fényes sikert értem.

Mert nemcsak szégyenről szólt a mende-monda,
Volt sok, ki lelketlen uzsorásnak mondta,
Csúf embernyúzónak, ki megérdemelné,
Ha még élő testben a pokol elnyelné.

Ki porban fetrengett rongyosan, kopottan,
Úri díszben, hintón jár most választottam,
Mindene megvan, mit kíván szeme, szája,
Irigyen tekint az egész világ rája.

Átkozhatta Vendelt a világ s szidhatta
Egy hajszállal sem lett soványabb miatta,
Sem a pokol szája élve el nem nyelte,
Sőt még a ki szidta is — megsiivegelte.

Kérlek azért, atyja a nagy mindenségnek
Engedd, hogy én legyek küldötte az égnek,
Hadd halljam ajkadról: hű szolgám, eredj el,
S tedd azt milliókkal, a mit tettél egygyel!“

IX.
Megharsan szózata az ég s föld urának:
„Föl Áldás s Szerencse, vége a próbának,
Sikerben melyik tud többet felmutatni,
Itt az idő, jertek róla számot adni!“
Hallja a két angyal s mit jelent, jól tudja,
Indul hát mindegyik, sietős az útja,
Áldás nemes arczán bánat borújával,
Szerencse önérzet büszke mosolyával.

Elhallgat Szerencse és lesi a választ,
Szentül hiszi, ő lesz, a kit az Úr választ,
De ez fejét rázza s szól: „a hogy értettem
Csalóka szín után Ítéltek mindketten.
Látszatból nem lehet tudni, ki mit érez,
Mély pillantás jut csak a szivek mélyéhez,
Darócz alatt boldog, gondtalan szív verhet,
Míg selyemben sok hord nyögve nehéz terhet.

András sorsát Áldás figyelve kisérte,
Nem ment sokra, látta, bárnlit is tett érte,
„Istenem, — sóhajt fel szomorún, leverten,
A sok égi kincsen mily keveset nyertem !“

Menjetek hát vissza s titkon lessétek meg,
Mit mutat álomban lelke emberieknek,
Tisztán tükröződik álomban a lélek,
Mit ott fogtok látni, majd abból itélek“.

Nem sóhajt Szerencse Vendelre gondolva,
Jólétben úszik az, pénze mint a polyva,
A ki meggondolja, feje is elkábul,
Mit tudott csinálni egy hitvány vargábul.

Áldás fejet hajtva tova siet nyomban,
Szerencse tétováz makacs izgalomban,
Látni, belsejében a boszuság mint dúl, —
De int az Úr — s ő is Áldás után indul.
Torkos László.

Mennyben az Úr őket kegyesen fogadja
S Áldáshoz fordul, hogy dolgát előadja,
Bántja ez Szerencsét, de szólani nem mer,
Várni kell sorára csendes türelemmel.

(Folytatjuk.)

„Seregek Ura — szól Áldás szemlesütve —
Kinek szivén fekszik a halandók üdve,
A mivel megbíztál, tisztemben eljártam,
De meg kell vallanom, jobb eredményt vártam.
Próbatételünkre kit kiválasztottam,
S testi-lelki jókkal meggazdagítottam,
A mit nyert, csakhamar újra elvesztette,
Kisgazdánál többre soha sem vihette.
Kihen van a hiba, benne-e vagy bennem,
Nem tudom, — engedd hát tisztemet letennem,
Kegyelem Istene, kit ég s föld imádnak,
Oldozz fel tisztemből s bocsáss meg szolgádnak !“
Némán, de jósággal néz az Úr Áldásra,
Aztán Szerencsére esik pillantása,
A ki be sem várva, míg őt megszólítja
Beszédes ajakit ily szavakra nyitja:

A tékozló fiú.
Képünkhöz.

Hogy Isten végtelen irgalmasságát megérthessük,
fölfoghassuk: szebb példabeszédet el sem képzel
hetünk annál, melyet Urunk, Jézus Krisztus, a
tékozló fiúról mondott.
Az apának kisebbik fia kiveszi a maga részét
az örökségből s elmegy messze, messze földre,
hogy mentői távolabb legyen az apai háztól. El
felejti mind azt a jót, a miben része volt az édes
otthonban. Édes atyja könyei meg nem hatják, a
szülői fájdalommal nem törődik. Könnyelműen,
gondtalanul tölti napjait a messze idegenben.
Csakhamar nyakára hág a vagyonnak, melyet
jó atyja annyi megtagadással összekuporgatott neki.
S mikor már semmije sem maradt s a legnagyobb
nyomorúság és inség vár reá: elszegődik disznópásztornak.
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De még ezzel sem tölt meg szenvedéseinek és
megaláztatásának pohara.
Nyomorúságában megkívánja a disznók eledelét,
hogy szörnyű éhségét némileg csillapíthassa, de
még ezt a kívánságát sem teljesítik.

— Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.
Nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivattassam.
S az atya megbocsát megtérő' fiának.
Hányszor ismétlődik meg manapság is a tékozló
fiú esete, a nélkül azonban, hogy a könnyelműek

Atyám , vétkeztem az éy ellen és te ellened!
Mikor már ennyire lesülyedt, hirtelen feltámadt
lelkének régi jobb érzése. Eszébe jut az édes ott
hon, a hol nem ismerte a nélkülözést. Atyja utolsó
béresének is bőven jut kenyér, míg neki éhen kell
halnia. Ekkor szánja-bánja bűnös könnyelműségét
s elhatározza magában, hogy visszatér az ősi haj
lékba 8 bocsánatot kér atyjától, a kit annyira meg
bántott.
Az igazi megbánás hangján esdekel jó atyjának:

megbánnák vétküket! Hányán pazarolják el könynyelműen testi-lelki kincseiket, de nem térnek meg
idejében.
Pedig a mi mennyei jó atyánk irgalma és ke
gyelme kifogyhatatlan. A kik igazán megbánják
bűneiket s gyermeki bizalommal fordulnak hozzá:
nem csalatkoznak benne, mert nagyobb az öröme
egy megtérő bűnösön, mint kilenczvenkilencz igazon.
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A menekülő az alatt a sárban, vízben fáradhatat
lanul tör előre. Fele útján lehet, mikor az eső eláll,
a dörgés, villámlás megszűnik, a szélvész elül s a
Történeti rajz.
(F o ly ta tá s .)
vándor, kin a ruha csurom víz lett, látja már ittA kolostor hátulsó része, hová az ő ablaka nyilt, ott előbújni a csillagokat biztató fényükkel.
Reggelre eléri a várost, egyenesen az iskolába
zordon ; meredek dombon áll, a fal magas, alatta
szikla, a fák alacsonyabban állanak, semhogy tart, hogy tanulmányait folytathassa, annak oltal
koronájuk az ő ablakát elérné, különben törzsü mát kérje. Hasztalan könyörög, kéri, a sáros, most
kön lekúsznék s menne a merre lába vinné. Igen, már kopott ruhájú, beesett sovány arczú, kiéhez
ha az alatta levő alsó ablak párkányára lejuthatna, tetett első eminens a rektort oltalomért, az szomo
onnan elérné azt a kiálló ágat, melyet az az rúan mondja neki, hogy olyat nem nyújthat, mert
öreg szilfa terjesztget arra felé, de hogy? kötele időközben ő is kapott rendeletet, hogy ha valamikor
nincs. De a szükség jó tanácsadó, csak őrizője visszatérne oda Tanuló János, nem szabad neki
éberségét tudná kijátszani. A két czellát össze felvennie. Könyes szemmel adja neki azt a tanácsot,
kötő ajtó éjjelre nincs egészen betéve, a barát hogy meneküljön atyjához, ott még a nemesi kúrián
éber álmú, ha ő csak mozdul is, felébred. Már háborítlanül maradhat.
A buzgó térítő dominikánusok észrevették reggel
arra is gondolt, hogy a barát czelláján át menekül,
de nem lehet, mert az a saját czelláját is bezárva, a fogoly szökését, meg is mozdítottak minden követ
a városi plébánossal, hogy a szökevény visszake
a kulcsot feje alá teszi.
Csak adna Isten sötét, zivataros éjszakát, az rüljön hozzájok, de hasztalan. A vármegye, a hely
lenne rá nézve a legkedvezőbb. Igen, de nincs tartótanács meghagyta ugyan az apának, hogy a
kötele, melyen a párkányig leereszkedhetnék. Ha tiút adja k i; de az apa azt nem tette. Ha pedig
nincs majd lesz, ott a hosszúszárú zsúpszalma, executio akart menni a fiúért, nemesi jogára hivat
melyen hál, lehet abból kötelet csavarni, hiszen kozott, s lelövéssel fenyegetett mindenkit, a ki oly
sokszor látta ő azt otthon, úgy csinálják atyja szándékkal akart udvarába lépni, hogy a fiút elvigye.
munkásai. Csinál ő is, a kész kötelet a szalma alá Az apa ellen port indítottak, a pör több évig tar
dugja, ott nem veszik észre, hiszen az ő ágyát tott s az alatt a fiú nem tanulhatott semmit, évekig
nem veti senki. Ha egyedül volt, mindig csinált nem mozdult ki udvarukból, de azért sem az apa,
valamit a kötélen, mikor pedig elég hosszúnak sém a fiú nem engedett. A fiút, a ki hitéért fog
ságot szenvedett s a ki jobban szerette vallását,
találta, várt a jó alkalomra.
Az meg is jött. Igaz, hogy nem mindjárt. Hóna mint a tudományt, méltán megilleti a hitvallók
pok múltak el, mióta ott volt, alig volt még tavasz, koszorúja.
Zaklatása nem szűnt meg, csak akkor, mikor az
mikor oda került s ime most már itt volt a nyár.
Sötét éjszaka volt, a szél fújt, a villám czikkázott, 1825. évi országgyűlés hatása alatt a protestánsok
az eső húllt. A kolostor falai mellett és fái között helyzete is lassan enyhülni kezdett.
Ha már Tanuló Jánost megilleti a hitvallók emlék
sivított a szél, az öreg fák nyögtek, meg-megrecscsentek, az érczkakasok a tornyokon csikorogtak. koszorúja, annál inkább érdemli meg Szép Máriát,
Tanuló János elérkezettnek látta az időt a mene a ki vele egy időben élt s a kiről alább akarok
„
,
.
külésre. Őrizője a vacsora után hosszabb ideig lent beszélni.
Lrenyo Lajos.
maradt a refektoriumban, aludni úgy sem tudott
(Folytatjuk.)
volna, s biztos volt, hogy őrizettje ilyen ítéletidő
ben nem gondol szökésre, bátran hagyta magára;
14 éves fiú nem mer ilyenkor szökni, — gondolta.
János oda lépett az ablakhoz, kinyitotta két szár
Kalászok.
nyát, a villám világított neki. A keresztfára rákötötte
ír t a : Mohácsy Lajos.
a szalmakötél egyik végét, derekára a másikat.
Általános a panasz, hogy protestáns egyházaink
Felhágott az ablakra s a kötelet megfogva, elkezdett
ereszkedni. A szalma összeszurkálta, horzsolta, ban s így a mi evangélikus egyházunkban is hiány
vérezte kezét, de mit bánta ő ezt most. A villám zik a híveknek szivéből az egyháziasság, a hit
fényénél elérte a párkányt, rajta állt. Most csak hűség. Gyakran halljuk emlegetni, hogy híveinkben
az ágat érje el. A villám segít neki, oda világít s nincs meg a „protestáns öntudat11, az áldozatkészség
ő egy lendülettel az ágon ül. A szalmakötelet most és ragaszkodás érzete egyházunk iránt, a mely hit
már elereszti s csúszva közeledik a törzs felé. Azt beli elődeinknél, protestáns őseinknél egykor oly
is eléri, lekúszik rajta s óh mily öröm, lába a föl mélyen gyökerezett a szivekben, hogy készek vol
tak egyházunkért tűrni, szenvedni, nélkülözni, ké
det éri.
Botorkálva, botolva, le is esve a fák közt tapo szek érte áldozni : vagyont és életet egyaránt. —
gatózik s leér a völgybe, most megkerüli a kolos Ezért már szinte megszoktuk, hogy a dicső múltat
tort s egyenesen a város felé tart, a honnan el rendesen szemrehányásként emlegetik s említik fel.
Rólunk s a mostani egyházi viszonyokról rendesen
hozták.
Őrizője czellájába térve, nem is nézi meg mint szánakozó hangon, fájó érzéssel tesznek említést s
máskor, minek? hiszen tudja, hogy rémüldözve mint érdemetlen utódokról szólanak.
Abban tökéletesen igazuk van a panaszolkodókhúzódik meg valamely zugban, mikor ő maga is
nak, hogy ma már nincs úgy, mint hajdan volt.
azt hiszi: itt a világ vége.

Ifjú hitvallók.
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Tagadhatatlan, hogy ma már ritkábban találkozunk
a protestáns hithűség oly szép s megható meg
nyilatkozásaival, mint hajdan, ámde még ebből
éppenséggel nem lehet, nem szabad arra követ
keztetnünk, hogy ma már egyáltalában nincs is
meg e hithűség és protestáns öntudat mi közöttünk.
Mert vájjon próbára tette-e valaki ma már a pro
testánsok hithűségét úgy, mint próbára volt az téve
a reformáczió idejében s aztán a Caraffák, Szelepcsényiek és Kollonicsok alatt? Nem. Ily irányban
nem vagyunk ma már próbának alávetve. De hát
nem is így kell ma már bizonyságot tenni arról,
hogy mi valóban protestánsok s igaz evangélikusok
vagyunk; ma már nem kell fegyvert ragadni egy
házunk védelmében s nem kell vérünkkel meg
pecsételni hithűségünket.
Nem kívánja ezt ma már senki sem. A kik az
egyháziasság hanyatlásáról, a protestáns öntudat
elhomályosodásáról szólnak, azok sem azért panasz
kodnak, mert nem ontjuk vérünket egyházunkért.
Azon panaszkodnak, vagy talán mondjuk így: azon
panaszkodunk mindnyájan, hogy híveink nem mu
tatnak kellő érdeklődést az egyház ügyei iránt. —
Az egyházról s annak intézményeiről mint valami
feleslegesről szólanak, nem akarják belátni azt,
hogy ezeknek az emberiség életében igen fontos,
magasztos hivatásuk van. így aztán ez a panasz
általánossá lesz. Panaszkodunk mindannyian s e
mellett nem veszszük észre, hogy tulajdonképen
önnön magunk ellen emelünk vádat. Hangoztatjuk,
hogy ma már kiveszett a protestánsok szivéből az
áldozatkészség, hogy nincs meg bennük az egyház
iránti szeretet; hangoztatjuk, hogy az egyházi élet
mezeje sivár puszta, le van tarolva; rajta mi sem
terem.
De hát valóban így van-e ez? Csakugyan oly
szomorú, kétségbeejtő-e a mi evang. egyházunk
helyzete? Egyházi életünk mezeje csakugyan oly
kopár pusztaság, a hol már semmi sem terem?
Nem volna-e már ott egy kalász sem: az áldozatkészségnek, az egyház iránti szeretetnek s a pro
testáns hithűségnek egy jele sem ?
Jer, kedves olvasóm, induljunk el e mezőn s
nézzük: ha valóban oly puszta, sivár-e az s nem
találunk-e azon még egy-egy kalászt?!
* * *
A pápai ág. la. ev. kér. egyház évkönyve most
hagyta el a sajtót. Ezt az 1901. évről szóló évköny
vet 26. évfolyamában tíyurátz Ferencz pápai ev.
lelkész, dunántúli püspök szerkesztette. Az évkönyv
megérdemli, hogy vele közelebbről is foglalkoz
zunk, hogy így egyéb gyülekezetünknek is mintegy
követendő példaképül állítsuk oda. Ez évkönyv
ugyanis könnyen áttekinthető szép képét nyújtja a
pápai ev. gyülekezet egyházi beléletének, számot
adva minden fontosabb mozzanatról s közölve a
gyülekezetnek kebelében fennálló összes intézmé
nyeket s ezeknek áldásos működését; ezzel oly
képet tár elénk, a melynek szemlélése minden igaz
evangélikus embernek keblét és szivét jól eső érzés
sel tölti be. Ez az évkönyv szép bizonyságot tesz
arról, hogy ev. egyházunk híveiben — Istennek

legyen hála — még él a hitbuz'góság ; sziveinkben
ott lobog az egyházát hőn szerető protestáns áldo
zatkészség szent tüze.
Az évkönyv 75 lapon számol be az 1901. évről.
Elsőben is az egyház tisztviselőinek, a különféle
bizottságoknak és a presbitériumnak a névsorát
közli; ezután kimutatja a gyülekezet lélekszámát.
E szerint Pápán van 1501 ev. lélek; a filiákkal s
szórványhelyekkel együtt 2902 gyülekezeti tag.
Megkereszteltetett 77, eltemettetett 58; házasságot
kötött 30 pár, konfirmáltatott 51 gyermek, úrvacso
rával élt 1575 lélek. Iskolába járt — ide számítva
a filiabeli tanköteleseket is — 421 gyermek. —
Tanerők: Pápán Szutter Dániel, Nagy Pál, Hujber
Irm a; Takácsin Szabó Sándor, Acsádon Szalay
Sándor; Mezőlakon Csaply István. A gyülekezet
anyagi helyzetét a vagyonkimutatásból a követke
zőkben látn i: 1901. évi bevétel 12,984 kor. 59 fii.,
kiadás 12,984 kor. 59 fii. Alapítványi tőkék öszszege 85,755 kor. 82 fii. Adósság 9930 kor. Van
a gyülekezetben Luther-alap, gyámintézeti alap,
ezredéves alap, Erzsébet-alap, árva-alap. Ezen külön
féle rendeltetéssel bíró alapoknak végösszege 3 ezer
363 kor. 78 fii.
Ha talán mást nem is szólnánk ezen gyüleke
zetről, hanem megelégednénk ezen száraz számbeli
adatoknak közlésével, azt hiszem már ezzel is eléggé
megindokoltuk volna fenti állításunkat, a mely sze
rint a pápai ev. gyülekezet méltán szolgálhat köve
tendő példaképül többi evang. gyülekezeteinknek.
Nem elégszem meg azonban ennyivel; a kép,
mit az évkönyv nyújt, még nem lenne tökéletes és
bű, ha csak ennyiben szólnék a gyülekezetről. Meg
kell emlékeznem még a tulajdonképeni egyházi
életről, a különféle egyletekről, a melyek a gyüle
kezet kebelében fennállanak s működésükkel áldást
árasztanak szét. Szólnom kell az úgynevezett belmissziói munkásságról is, mert én azt hiszem, hogy
éppen ennek eredménye az, hogy a gyülekezetnék
anyagi helyzete is oly szép, mert az aránylag köze
pes lélekszám mellett is ezen evang. gyülekezetünk
85,755 kor. 82 fii. alapítványi tőkével rendelkezik.
Mert vájjon úgy ez a tőke, mint ama másik összeg,
mely a különféle alapok czíme alatt kezeltetik —
honnan ered ? Adományokból, hagyományokból, a
hívek áldozatkészségéből. S hozzá ez alapítványok
nem holmi régi ősöktől eredők. Nem.
A pápai evang. gyülekezet még ezelőtt 30—40
évvel is szegény gyülekezet v o lt; évi bevétele alig
fedezte a kiadást s hozzá túl volt terhelve adóssá
gokkal. Az egyháztagok — mint ma is — jobbára
szegény iparosokból s földműves gazdákból állot
tak; úgynevezett vagyonos „úri osztály" alig van.
S íme mégis közel 90,000 korona értékű vagyona,
tőkéje van e gyülekezetnek. Honnan mindez? Az
áldozatkészség filléreiből.
Ezt azonban csak akkor értjük meg, ha egy
pillantást vetünk a gyülekezet belső életére, a hí
veknek lelki gondozására, a lelkésznek belmissziói
munkásságára.
A vallásos élet fejlesztésére, az egyháziasság
ápolására szolgálnak a téli hónapokban, egy V4 éven
át minden csütörtökön este tartatni szokott vallásos
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esték. Ezeken a lelkész tart mindig szabad előadást
egy-egy közérdekű, valláserkölcsi eszmét tartalmazó
tárgyról; az imán s közénekeken kívül — mint ezt
az „Évkönyvében olvassuk — szavalatok is van
nak s a gyülekezeti énekkarok szép énekeket adnak
elő. Szórakoztatók, de tanulságosak is ezek az esték.
A hívek valósággal epedve várják a téli időszak
elérkeztét, hogy eljárhassanak ezekre a vallásos
estékre. Itt nem unatkoznak a gazdák a téli napok
ban, mert a lelkész gondoskodik róluk s ellátja
őket vallásos iratokkal, hasznos olvasmányokkal s
ezenkívül vallásos estékre gyűjti őket. Van a gyü
lekezetnek könyvtára is, a mely a híveknek ingyen
áll rendelkezésére s közel 2000 kötet könyvet fog
lal magában. Télen igénybe is veszik e könyvtárt,
a mely természetesen csak erkölcsnemesítő mun
kákból áll. Itt ki van zárva annak lehetősége, hogy
a hívek holmi erkölesrontó, mételyező iratok után
kapkodjanak. Ott van a könyvtár, ez az övéké s
ez az áldozatkészség, adakozás filléreiből létesült.
Az egyháziasság ápolásában a lelkésznek lelkes
támogatója a nőegyesület. Ennek áldásos munkás
sága a gyülekezet minden tagjára kihat, mindenkit
belevon az egyházi életbe. A tehetősebbeknél kérő
szavával zörget, a szegényeket felkeresi áldást osztó
szeretetével. Mindenütt ott van, a hol az evangé
liumi szeretet fényét ragyogtathatja. A kicsiny gyer
mekeket felruházza, az iskolás fiúkat ellátja tan
könyvekkel, ruhával, a szegény gyülekezeti tagok
helyett kifizeti a lakbért, enni ad az éhezőnek,
orvost küld a beteghez. így az elmúlt évben is
számos gyermeket ruházott fel, sok szegénynek
adta meg a mindennapi kenyeret s hajléktalannak
az otthont. Ez egyesületnek a vagyona 2600 kor.;
de ennél több, nagyobb azoknak a jótétemények
nek értéke, a mikkel a szegényeket évenkint gyámolítja. S ezt mind az áldozatkészség hordja össze.
A nőegyesületen kívül van még a gyülekezetben
JeányegyesüleF is, mely a gyülekezet felserdült
leányaiból, hajadonaiból áll. Ez egyesületnek czélja
az együvé tartozásnak, a gyengéd testvéri szere
tetnek ápolásán kívül főleg az élő hitnek, az egyháziasságnak, ajóltevő felebaráti szeretetnek ébren
tartása, az értelmi és érzelmi világnak hasznos
ismeretekkel való gyarapítása és a női kedély
nemesítése. E ezél elérésére az egyesület havi
összejöveteleket tart, a melyeken valláserkölcsi tar
talmú előadásokon, felolvasásokon kívül az egye
sület énekkara szép, összhangzatos énekeket ad
elő, a tagok pedig szavalataikkal lépnek fel, egyegy gyűlésen kettő-három. Minden összejövetel egy
házi közénekkel és imával kezdődik és azzal is ér
véget. Ezen ecsetelt czélon: az önképzésen s kedély
nemesítésen kívül még egy másik, igen szép, ma
gasztos czélt tűzött ki maga elé a leányegyesület
s ez: az oltárról való gondoskodás. Czéljául tüzé e
kisded, de lelkes leánysereg, hogy a gyülekezetnek
eddigi nem nemes fémből készült oltári edényeit
vert ezüstből készült edényekkel cseréli fel, gondos
kodik szintén nemes fémből készült oltári gyertya
tartókról stb. S miként azt az évkönyvből olvassuk,
a leányegyesület az elmúlt év folyamán már be is
szerezte az oltári szent edényeket, közel 1000 kor.

értékben. Honnan került elő e nagy összeg? Ezt
is az egyházát szerető áldozatkészség gyűjtötte össze
az ő filléreiből.
Ennek a protestáns áldozatkészségnek számos
megnyilatkozásával találkozunk ez évkönyvnek
csaknem minden lapján. — Adakoztak a hívek az
eddig felsorolt egyesületi czélokon kívül a kőszegi
felsőbb leányiskolára, a soproni és bonyhádi táp
intézetekre stb. — Két újabb alapítványról is tesz
említést az évkönyv. Az egyiket Bognár Gáborné
szül. Vánkosy Eszter, a másikat pedig Mobácsy
Lajosné Pelárgus Emma tette. De ezen két alapít
ványnak értékét — 650 koronát — jóval felül
múlja az az örökség, melyhez a gyülekezet özv.
Bognár Gáborné elhunytával jutott. Ez ugyanis még
férjével egyetértve négy házból álló vagyonát, 25
ezer korona értékben a pápai evang. gyülekezetre
hagyta.
íme, az egyházát szerető protestáns áldozatkész
ségnek egy újabb szép, magasztos példája, mely
érthetően, újra meg újra is azt hirdeti, hogy evan
gélikus népünk szivében ott él aj hűség, a ragasz
kodás az egyházhoz, mert még ma is kész érette
áldozni.
Egyházi életünknek mezején tehát — Istennek
legyen hála — mégis csak akad egy-egy kalász,
a mely azt hirdeti, hogy a mező nem kopár, a
föld nem terméketlen, csak munkás kell, a ki azt
megművelje.

Aranykönyv.
Az erzsébet/alvi ev. templomalap javára adakoz
tak : Fischer Pál, lakatos-segéd (Bpest) gyűjtése
10 K. 90 fii, Melis György (Szarvas) 10 K., Kromy
Vilma k. a. gyűjtése 15 K. 60 fii. (Ebből adott:
Kromy S. 1 K„ Baróthy M. 1 K., Rugl J. 1 K.,
Vastagh V. 20 fik, Laczkovits A. 1 K., Balázs M.
40 fik, özv. Szerencsés I., Fischer I , Körmendy R.,
Kónya A., Kórarius 60—60 fik, Wesztner L., Pléch
L., Kónya I., Kromy M. 1—1 K., Ihász S., P. V.,
Papp J., Konya E. 40—40 fik, Hernich T., N. I.
20 —20 fii., Kromy V. 2 K.), Beliczay Béla, egyh.
gondnok (Bpest) 20 K., Roth Lajos 1 K., Péchy
Manó 1 K., Sass János 2 K., seebergi Wankel Elise
2 K., b.-szentlászlói ev. lelkész 1 K., cservenkai ev.
egyh. 5 K. Összesen 68 K 50 fik Főösszeg 2092 K.
33 fik Isten áldása szálljon a kegyes adakozókra!
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Különféle,
Püspöki látogatás. A dunáninneni ág. hitv. ev.
egyházkerület püspöke: dr. Baltik Frigyes f. hó
15-én a pozsonyi polg. leányiskolát látogatta meg.
Innét kánoni egyházlátogatásaira indult. Sorban
meglátogatja a nyitrai, trencséni és nagyhonti esperességeket.
A „Bethlen G ábor-kör“ f. hó 21-én, hétfőn
este fél 7 órakor az ev. ref. főgimnázium dísztér-
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méhen szépen látogatott felolvasó ülést tartott,
melyen dr. Nagy Dezső' ügyvéd az 1848: XX. törvényczikkről alaposan, lelkesen értekezett, s egé
szen elragadta hallgatóságát.
A protestáns országos árvaegyesület f. hó
19-én tartotta Kovácsy Sándor miniszteri tanácsos
elnöklésével negyvenharmadik évi közgyűlését. A
választmány jelentése szerint a budapesti árvaház
ban nevelt az egyesület 99, a rozsnyóiban 15, vi
déki családoknál elhelyezett 11, összesen 125 árvát
s ezenkívül saját édes anyjánál ellátott pénzsegít
séggel 44 árvát, összesen tehát 169 árvát gondo
zott. A múlt évi bevétel 55,777 koronát tett ki,
58,403 korona kiadással szemben.
Estélyünk anyagi sikere. E hó 5-én a Luthertársaság és a Tabitha jótékony nőegyesület javára
rendezett estélyünkön felülfizettek: dr. Darányi
Ignácz 10 K., báró Prónay Dezső 10 K., dr. Králik
Lajos 10 K , Szilassy Aladárné 5 K., dr. Szelényi
Aladár 5 K., Steudemann Rozália 5 K., Kókay
Lajos 4 K. Fogadják úgy a Társaság, mint a
Tabitha-egyesület nevében hálás köszönetünket. Az
összes bevétel 576 K., kiadás 64 K., tiszta jöve
delem 512 K.
Kitüntetés. A veszprémi ág. h. ev. egyházmegye
egyik tekintélyes gyülekezete, Gergelyi, f. hó 13-án
tartotta meg lelkészválasztó közgyűlését Kiss Lajos
egyházmegyei főjegyző és bánhalmi Emresz Károly
felügyelő elnöklete alatt. A közgyűlés titkos szava
zás útján nagy lelkesedéssel Mohácsy Lajos püspöki
titkárt, a kiváló szónokot, lapunknak is munka
társát választotta meg a négy jelölt közül. Mohácsyt
csak alig egy évvel ezelőtt hívta meg a nagy ki
terjedésű battyándi ev. eklézsia is, de a meghívást
nem fogadta el. Gergelyi már a harmadik gyüle
kezet, mely lelkészéül hívja. Szívből üdvözöljük.
Örülünk, hogy az igaz érdem elismerésre talál.
Az 1848. évi XX. törvényczikk. A képviselő
ház f. hó 10-iki ülésén Veress József, ág. hitv. ev.
esperes, országgyűlési képviselő hatalmas beszédet
mondott az 1848. évi XX. törv.-czikk végrehajtása
tárgyában. Alaposan, meggyőző érvekkel kifejtette,
hogy az egyenjogúságot és a terhek egyenlő vise
lését a felekezetek között csak a törvény végre
hajtásával lehet biztosítani. A viszonosság megol
dását maga a katholikus autonómia is sürgeti.
Pártja megbízásából határozati javaslatot is benyúj
tott a szóban levő törvényczikk végrehajtása iránt.
Nagy vita indult meg erre, s bár a képviselőház
elvetette a határozati javaslatot, Veress és társai
nak fellépése még sem volt meddő, mert Wlassics
miniszter kijelentette, hogy elismeri a protestáns
egyháznak az állam részéről való segélyezésének
jogosultságát. Meg is Ígérte, hogy az állam pénz
ügyi viszonyaihoz mérten, nagyobb segélyben része
síti majd egyházainkat.
A dunamelléki reformátusok új főgondnoka.
F. hó 16-án iktatták be Szilágyi Dezső örökébe
Darányi Ignácz földmívelésügyi minisztert, a ki a
nagy nap emlékére két tízezer koronás alapítványt
tett. Tízezer koronát a budapesti ref. theol. aka
démiának adott azzal a kikötéssel, hogy kamatait
lelkésznövendékeknek ösztöndíjazására fordítsák;

másik tízezer koronát pedig a Budapesten felállí
tandó ref. felsőbb nőiskola részére adományozott
abból a czélból, hogy lelkészek és tanítók gyerme
keit segélyezhessék. A nagylelkű adományokat a
közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadta.
Tisza Kálmán utóda. A dunántúli ev. ref. egy
házkerület presbitériumai — a mint értesülünk —
Hegedűs Sándor volt kereskedelmi minisztert és
gróf Tisza Istvánt szemelték ki a főgondnoki állásra,
mely Tisza Kálmán halálával megüresedett. A biza
lom méltó férfiakra irányult. Sáluknál lelkesebb,
munkásabb férfiakat keveset ismerünk.
Iskolai nagybizottsági ülés. A dunántúli ág.
hitv. ev. egyházkerület főiskolai nagybizottsága a
napokban tanácskozott az ev. lyceum ifjúsági ter
mében. Ez alkalommal a kerületi elnökség részéről
Gyurátz Ferencz püspök és Ihász felügyelő elnököl
tek. Jelen voltak a kerületből: Berzsenyi Dezső dr.,
Bélák Andor, Hrabovszky felügyelők, Varga Dezső,
Laucsek Jónás, Kund Samu, Brunner, Stettner espe
resek, Kiss Michaelis, Madár M , Farkas stb. lelké
szek, Poszvék Sándor, Gombócz és Kapi igazgatók,
Jausz főszámvevő, Hollós alszámvevő, Bancsó Antal
és Arndt tanárok, a helybeli lelkészek, Démy
Lajos dr., Mesterházy Gedeon dr., Kund Frigyes,
Rösch Frigyes, Rátz Ottó dr. és még többen.
A nagybizottsági ülést főleg a kőszegi felsőbb
leányiskola ügyében hívták össze. Az ötosztályú
leányiskolát a jövő tanévben a hatodik osztálylyal
akarják kiegészíteni. E tervnek számos ellenzője
volt, a kik nem látták a kiegészítéssel járó költ
ségek biztosítását. Ezek nevében Poszvék Sándor
követelt reálisabb költségvetést és részletesebb ter
vet. A nagybizottság tehát a kiegészítés ügyét egy
kisebb bizottságnak adta ki részletes javaslattétel
czéljából s ebben az ügyben a nyári gyűlésen óhajt
dönteni. A leányiskolával kapcsolatos internátus és
nevelőintézet háziszabályzatain ejtett czélszerű mó
dosítások után örömmel vette tudomásul a bizott
ság, hogy a soproni ev. tanítóképző intézet számára
az állam segélyt helyezett kilátásba, melyet már
legközelebb folyósítani fognak. A mennyiben így
a képzőnek átalakítása vagy újra építése válnék
szükségessé, segélyért folyamodnak az érdekelt tör
vényhatóságokhoz is, hogy a megye egyetlen tanító
képző intézetét támogassák.
Jobb otthon. Régi igazság, hogy habár másutt,
idegen helyen is boldogulhatunk, mégis legjobb:
otthon. Népünk egy része könnyen felül a kiván
dorlásra csábítóknak, a kik tele szájjal hirdetik a
téjjel-mézzel folyó új Kánaánt: Amerikában. Uram,
Istenem, hányán mennek lépre s teszik tönkre éle
tüket, jövőjüket! Amerikában nagy csalódás vár
rájuk s sokan még örülnek, ha koldusán elrongyosodva visszatérhetnek könnyelműen elhagyott hazá
jukba, régi, kedves otthonukba. Most is háromszáz
kivándorlóit érkezett vissza Rimaszombatra, a honnét tavaly Dél-Amerikába siettek. Mikor kimentek,
volt házuk, földjük; most semmijük sincs. Ne hall
gassunk a lelkiismeretlen emberek szavára!
April 11. az ev. népiskolában. Az 1848-as
törvények szentesítésének 54. évfordulóját a soproni
ev. népiskolában a következő programmal ülték
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meg: 1. Hymnus. 2. Ünnepi beszéd. 3. Honfidal.
4. Szavalatok. 5. Szózat. Az ünnepélyen a szülők
és tanügybarátok szép számmal jelentek meg.
A Palló-féle alapítványból 200 korona ado
mányban részesül a soproni evang. árvaház volt
növendéke, a ki önálló keresetet kezdett; vagy ha
leány, tisztességes házasságra lépett. Az erre vonat
kozó kérvények Brunner János ev. esperesnél nyúj
tandók be folyó hó végéig.
A tápiósülyiek sérelme. Tápiósülyről panaszos
levelet kaptunk. A község képviselőtestülete az 1898.
évben tartott közgyűlésén szótöbbséggel kimondta,
hogy a r. kath. egyházközség alkalmazottait (plé
bános, kántor, tanító, harangozó) a község összes
lakosai — felekezeti különbség nélkül — tartoz
nak fizetni. Hasztalan éltek fölebbezéssel a más
vallásúak, mindenütt elutasították őket. Evangélikus
testvéreinket, a kik sérelmükkel bizalommal hoz
zánk fordultak, megnyugtathatjuk, hogy a meny
nyiben igazságtalanság és törvénytelenség érte
volna őket: teljes elégtételt kapnak. Ügyükben
illetékes helyen eljárunk és nem nyugszunk, míg
igazságosan el nem intézik.
Lelkes Timótheusok. A napokban számos he
lyen iktattak be magasztos hivatalukba kiváló
lelkipásztorokat. így ifj. Korén Pált a törökbecsei
evang., Maliarik Jánost a nagylévárdi ev., Geistlinger Pált a harkai ev„ Csánfordi Ferenczet a
márokpapi ref., Molnár János püspöki titkárt az
erzsébetfalvi ref. lelkészi hivatalba ikatták protes
táns egyházaink egyszerű, de szívből fakadt szer
tartásai szerint. — Az erzsébetfalvi szép egyházi
ünnepélyen lapunk szerkesztője a testvér evang.
egyházat képviselte. Lelki örömmel jelenthetjük,
hogy Molnár János tiszteletes Úrban az egyház
kiváló erőt, lelkes, tetterős lelkipásztort kapott,
kire — mint az Úr kiválasztottjára -— szép jövő
vár. Isten segítse meg őt és társait, hogy mindannyian
mint lelkes Timótheusok hirdessék Istennek szent
igéjét.
Gyászrovat. Kiss Lajos, a homokbödögei ág.
hitv. ev. egyházközség szeretett lelkipásztora, éle
tének 63-ik és lelkészi hivataloskodásának 34-ik
évében, hosszas szenvedés után e hó 22-én az
Úrban elhunyt. Hült tetemeit e hó 14-én vitték
nagy részvét mellett örök nyugalomra. A gyászszertartást az ev. énekkar kezdte meg, a mely után
Baldauf Gusztáv pápai s.-lelkész mondott buzgó
imát. A gyászbeszédet benn a templomban Gyurátz
Ferenez püspök tartotta. Beszédében fenkölt gon
dolatokban és megszokott ékesszólásával a kidőlt
hő bajtársnak érdemeit ecsetelte, a sírnál Balogh
István vanyolai lelkész mondott még búcsúztatót.
A temetésen több ev. ref. és ág. hitv. ev. lelkész
volt jelen. — Sárkány Dezső, a nagyszelecsényi
ág. hitv. ev. egyház huszonöt éve működő lelkésze,
szintén e hó 12-én halt meg. Az elhunyt lelkészt
egyházközségén kívül özvegye és hét árvája siratja.
Az érdemes lelkipásztor több éven át a barcsi egy
házmegye jegyzője volt. Az utolsó években mint
az egyházmegyei számvevőszék elnöke és mint az
egyházmegyei özvegy-árva intézet újjászervezője,
szerzett maradandó érdemeket. Általános tisztelet

környezte a másvallásúak részéről is, a minek leg
szebb bizonyítéka volt Kozmanovich Endre r. kath.
alesperesnek részvétnyilatkozata, melyet e szavak
kal fejezett be: „Vajha a gondviselés a mi egy
házunknak is adna minél több ilyen papot". —
Áldott legyen emlékük !
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A szerkesztő üzenetei.
T. I. F oktő. Miért némult el a lant '> - M. L. P áp a.
A szemmel-teljes kalásznak örvend a föld népe. A korai,
gazdag aratásnak én örvendek legjobban. Fogadja szives
üdvözletünket. — T. E. E p é st. Sajnáljuk, hogy lapunk
szűk kerete miatt bővebben nem szólhattunk. Az igazi nagy
ság különben nem szorul bővebb méltatásra: szólnak helyette
tettei. Lám, a Nap fényét, melegét nem kell bebizonyítanunk.
Elég rá utalnunk, mert mindenki érzi áldó hatását. A meg
boldogult nagy államférfid nemzeti életünk egén valóságos
Nap volt. Most, hogy lenyugodott, érezzük csak igazán a
veszteséget. De a mint a Nap sem nyugszik le örökre, a
nagy férfiú szelleme is él és világítani és melegíteni fog
még nemzeti életünk egén. — N. J. T ápiósiüy. Ügyük
fejlődéséről legyen szives minket hébe-hóba értesíteni. —
S. J . E p é st. Hálás köszönet.
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