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Kettős tüzes nyelvek.
(B.) A tanítványok szomorúan, elcsüggedve
ültek együtt. Erezték elhagyottságukat, gyen
geségüket, hogy az Úr eltávozott körükből.
De Isten nem hagyta el őket. A maga Szent
Lelkét töltötte ki rájok s az csodálatos, hihe
tetlen erővel ruházta fel őket.
Nagy hirtelenséggel mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése hallatszott az égből, kettős
tüzes nyelveket láttak és minden tanítvány
nak jutott belőlük. Más nyelveken kezdtek
szólni, a mint a Szent Lélek sugallta nekik,
mert Szent Lélekkel telének meg mindnyájan.
A kik pedig hallották az apostolokat, mind
álmélkodtak. Péternek beszédére azon a napon
mintegy háromezer lélek keresztelkedett meg.
íme, a kettős tüzes nyelvek hatása, mun
kája.
A Szent Lélek eljövetele előtt csüggedés,
lemondás, kétségbeesés fogja el a tanítványo
kat. De a mint a kettős tüzes nyelvek, a
Szent Lélek megszállja őket: nemcsak maguk
telnek meg hittel, reménynyel, szeretettel és
megmagyarázhatatlan erővel, hanem mindazok,

17. szám.

a kik közvetlen közelükben vannak és öröm
mel hallgatják őket.
A kiben Istennek Szent Lelke működik,
nemcsak maga lelkesedik, de lelkesít is. Ebben
rejlik a Szent Léleknek megfoghatatlan, csodá
latos ereje. A Lélek nélkül semmik vagyunk, de
ha velünk egyesül, ellenállhatatlan hatalommá
leszünk, mely — mágnes módjára — minden
kit magával ragad, a ki csak közelébe kerül.
Isten a maga lelkét mindnyájunknak ígérte.
Krisztus is megjósolta a Szent Lélek eljö
vetelét :
— A vigasztaló Szent Lélek pedig, kit az
Atya az én nevemben elbocsát, megtanít tite
ket mindenre és eszetekbe juttatja mindazt,
a mit néktek mondottam. (János ev. XIV. 26.)
Legyünk tehát rajta, hogy a Szent Lélek
hozzánk is eljöjjön és munkálkodjék bennünk.
A vigasztalás és az igazság lelke lakozzék
bennünk, mert ez megvilágosítja értelmünket,
megszenteli akaratunkat és üdvösségünket
munkálja.
Ki ne vágyódnék a Szent Lélek után? Van-e
felségesebb, magásztosabb öröm, mint egyesül
hetni Isten leikével? Nem felemelő-e reánk
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Emlékezés áldott szent ünnepe,
nézve, ha érezzük, hogy bennünk a Szent
Munkálj bennünk, miként egykoron,
Lélek működik; ha tudjuk, hogy lelkűnkben
Lelkünk
javát és egymást szeretve
csak olyan gondolat, olyan érzelem támad,
Haladjunk
a szentelt nyomokon . . .
a mely szoros összhangzásban áll avval a
így építve Te szent országodat,
Szent Lélekkel, mely Isten és Krisztus szel
Lelked áldásoddal velünk marad!
lemével azonos?
P e tr o v ic s S o m a .
Mintha kettős tüzes nyelvek adnának kife
jezést azoknak a gondolatoknak és érzelmek
nek, a melyek agyunkat és szivünket betöltik!
Az igazság olyan, mint a tűz : éget és melegít;
Gyöngyszemek a bibliából.
ront és áldást fakaszt; irtja a gonoszt, de
A ti mennyei Atyátok ád Szentleiket azoknak,
terjeszti a jót, a nemest. Az ékesszólás fölér a kik tőle kérendik. (Luk. XI. 13.)
a kettős nyelvvel. Az igazság egy magában
*
is rettenthetetlen hatalom, ékesszólással páro
Senki sem mondhatja a Jézust Úrnak, hanem
sulva azonban ellenállhatatlan erő, mely fölkap
csak
a Szentlélek által. (Pál Kor. XII. 3.)
és magával sodor.
*
Istennek Szent Lelke jöjj el, szádjának
mi reánk is kettős tüzes nyelvek! Ha mun
Kitöltőm az én Lelkemet a te magodra és az
kához fogunk, lelkesíts; munkánkat áldd meg én áldásomat a te csemetéidre (Esaiás XLIV. 3.)
s ha bánat éri szivünket: vigasztalj !
*
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P ü n k ö sd k o r.
— Fohász. —

Szent nap hinti sugarait ma reánk,
Ingyen kegyelmedből, Istenünk!
S kik egykoron még tévelygők valánk,
Hőn imádásodra sietünk,
. Újult szívvel szól énekünk Neked,
Hogy megtartód le szent Ígéreted’.

Mikor pedig eljövend ama Vigasztaló, kit én
bocsátók néktek az Atyától, az Igazságnak Lelke,
ki az Atyától származik, az bizonyságot teszen én
rólam. (Ján. XV. 26.)
*
Igyekezzetek megtartani a Léleknek egységét,
a békességnek kötele által. (Efez. IV. 3.)
*

A ki nyelveken szól, nem embernek szól, hanem
Istennek : mert senki nem érti, noha Szent Lélek
által titkos dolgokat szól. (Kor. XIV. 2.)
*

Hirtelen, mint nagy szélnek zúgása,
Tölté be Lelked a szent helyet,
Hol a mennybe szállt Mester szavára
Várt csüggcdezve a vert sereg,
Hogy megérinté őket fuvalmad,
Érzének menten csudás hatalmat . . .
Zúgó szélnek, hogy lön zendülése,
Tüzes nyelvek száliának alá.
Megoldaték a nyelv köteléke,
Hogy mindazt nagy bátran vállánál,
A mit átélt s megértett a kebel,
Mi a porból fel az égig emel.

Mindennek pedig adatik a Léleknek nyilvánvaló
ajándéka, haszonra.
Mert némelynek az Isten Leikétől adattatik bölcseségnek beszéde ; némelynek pedig tudománynak
beszéde ugyanazon Lélektől.
Mert egy Lélek által mi mindnyájan egy testté
keresztelkedtiink, akár zsidók, akár görögök, akár
szolgák, akár szabadosok, és mindnyájan egy ital
által lettünk egy Lélekké. (Kor. 7. 8, 13.)

K r i zko Pál.
—

A szent ihlet gyújtó lángszavára
Ezer s ezer szívben vágy kele,
K it nem régen hurczolt Golgothára,
Futni pályáját hűn együtt vele;
Tőle nyerni, mit világ nem adhat:
Eltet, üdvöt, állandó nyugalmat.

1841—1902

—

Krizko Pál Körmöczbánya város kitűnő levél
tárnoka, az ev. egyháznak hű és tevékeny fia, a
történeti és egyházi tudománynak hivatott bajnoka
és lelkiismeretes művelője, f. é. márcz. 23-án meg
halt. Olvasóink közül bizonyára kevesen ismerték;
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s így kevesen tudják, hogy ebben a szerény, mun
kás és jellemes férfiúban az ev. egyház egyik kiváló
fiát vesztette el, a ki tót, német, magyar és latin
nyelven kitűnő szolgálatokat tett egyházunknak.
Az a buzgóság és önzetlenség, az a krisztusi
szellem és ideális gondolkodás, mely ezt az igény
telen és szeretetreméltó férfiút jellemezte, a mai
világban — fájdalom! — már a legnagyobb ritka
ságok közé tartozik. Azzal a sokoldalú, alapos
tudással; azzal a fáradhatatlan munkássággal és
lelkiismeretességgel, mely minden dolgozatában oly
fényesen nyilvánult, ő más
országban világhírű tör
ténetíróvá lehetett volna.
Itthon a felvidék szegény
népe között élve, és an
nak szellemi művelődését
emelve, szegényes körül
mények között olyan volt,
mint egy drágakő, mely
nek valódi becsét, mivel
nem szeretett fényleni, ke
vesen ismerték.
Megérdemli, hogy róla
kegyeletesen megemlékez
zünk.
Született Beszterczebányán 1841. május 3-án.
Atyja Krizko Sámuel ta
kácsmester volt s fiát is
ebben a mesterségben
akarta nevelni; de a kis
fiúnak nagy kedve volt
a tudományokhoz, közép
iskolát végzett és csak
K rizk o
hamar a körmöczbányai
ev. egyháznál kántortanítóságot vállalt. Kiváló érdeklődése a régi iratok
iránt, a körmöczbányai gazdag levéltárba vezette,
melynek 1872-ben levéltáraokává lön — egész
1901-ig. Ez volt az ő tudományos törekvéseinek
színhelye. Itt tanulta meg mindazokat a nyelve
ket, melyek nélkül nagyobb tudományosságra szert
tenni nem lehet. Mikor a nyolczvanas években
a Magyar Tört. Társaság Horváth Mihály püspök
elnöklete alatt Körmöezbányán megjelen, az első
magyar historikusok, bámulva látták azt a ren
det, melyet az ő keze alatti levéltárban találtak
és valóságos elragadtatással beszéltek arról az
igénytelen tudós levéltárnokról, a ki minden nehéz
olvasatit régi okmányt nemcsak olvasni, hanem
megmagyarázni is tudott.
Azóta lett az ő neve ismeretes a magyar tudó

sok szélesebb köreiben is. Szilágyi Sándor biztatta,
jöjjön Budapestre és írjon a Magyar Tud. Akadé
mia számára. Krizko azonban nem tudott megválni
az ő kedves Körmöczbányájától ; de azóta írt ma
gyarul is jeles czikkeket. T. olvasóink még bizo
nyára emlékezni fognak Melanchton Fülöp saját
kezű levelére, melyet a Luther-Társaság Krizko
bevezetésével három nyelven adott ki? Irt a fel
vidéki szab. kir. városok bányászatáról terjedelmes
munkát — magyar nyelven ; írt a Zsolnai zsinat
ról és az alvidéki bányahelyek egyesüléséről tótul,
a legrégibb kánoni visitatióról szintén tótul. — A
körmöczi ev. temetők tör
ténetéről, németül (1901)
— „ Kétszáz év előtt és
most“ (1895) s ezért való
megtámadtatása
miatt
,, Válasz Gárdonyinak11. —
„ Hogyan hirdették ki kö
zépkorban az egyházból
való kizárást?u (1897). —
Regius Jakab élete (1897).
— A pozsonyi ev. cspercsségnek legrégibb törvényei
(1901). Megírta a körmö
czi ev. iskolák történetét,
és a bányavárosok ev. espercsségének történetét is,
melyek azonban kézirat
ban maradtak. — Bizony
érdemes volna, ha ezeket
a Luther-Társaság kiadná
s ezzel emléket emelne az
elhunyt jeles férfiúnak.
P ál.
Zsilinszky Mihály.

Áldás és Szerencse.
(Folytatás.)

X.
Csendes nyoszolyáján alszik András békén
Álma fölött virraszt Áldás az ágy végén,
S vonásit nézvén a nyugodt ábrázatnak,
Gondolja, álmai vájjon mit mutatnak?
S im furcsa, csodás kert tűnik föl szemének,
Lomb helyett bankóval födvék a növények,
Széles úton András jár feleségével,
Ki valamit épen magyaráz nagy hévvel:
„Nézze csak kend, nézze -— mutatja urának
Bankó itt levele valamennyi fának,
Bokron s csaliton is mind az itt mellettünk,
No lám, végre mégis gazdagokká lettünk.
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A mit elégettem, jaj de megsirattam,
Azt hittem sosem lesz szerencsénk miattam,
S most itt a bankónak se szeri se száma,
Csak kezünketJrell kinyújtani utána".

Csendesen áll András s felesége ottan
A bübájt köröttük nézik meghatottan, —
Édes köny remeg a hű pár szempilláján —
. . . Mosolyogva alszik András nyoszolyáján.

S im szélvész sivit át a kerten egyszerre
Söpri a sok bankót kit arra, kit erre,
Őrült tánczot járva gyorsan tova szállnak,
S fák, bokrok köröttük mind kopaszán állnak.

Gondolkodik Áldás ágya mellett állva,
Csak boldog embernek lehet ilyen álma,
A mit tett, még sem volt hát illanó pára,
Méltóvá lett, érzi, Isten bizalmára.

Jaj 1 — kiált az asszony — vége, megint semmi!
Miért nem siettünk kezünket rátenni!
Mindig is csak igy jár ügyefogyottságunk,
Megelégszünk száraz kenyeret ba rágunk.

Öröm fénye ömlik el a nemes arczon,
Bánkódnia nem kell már többé kudarczon,
Könnyebbült kebellel, szive vágytól égve,
Jelentést tenni hát visszaszáll az égbe.
Torkos László.

Annyi csapás, bánat azért is ér bennünk,
Azért nem lehetett semmire se mennünk,
No hát csak maradjunk, a mik voltunk máig,
Megvan a vigaszunk: nem tart már sokáig!"

(Vége köv.)

A pünkösdi lélek.
Komoly feddő szemmel néz András a nőre,
„Milyen beszéd ez ? — szól — mily esztelen, dőre,
Káromló panasznak mi a czélja, haszna? —
Igaz okunk nem volt sohasem panaszra.
Erő s egészségben mikor volt hiányunk?
Kinek volt, meggyógyult egyetlen leányunk,
Meggyógyult, boldog is lett derék urával,
A mi kell, semminek sincs vele hijával.
Magunk sem szenvedtünk soha is szükséget,
Búnknak, ha volt, Isten hamar vete véget,
Becsülettel tisztes öregséget értünk,
Szép kis unokákat ringat ölünk, térdünk.
Hogy földi javaknak nem vagyunk bővében,
Nincs az ártalmunkra, hidd el, semmiképen,
Ártóbb volna még a sok vagyon lelkűnknek,
Nem szeretik Istent, kik a pénzen csüngnek.
Lám hogy dulakodnak egymást ütve, verve
A pénzért, hová azt a szélvész seperte.
Ám fetrengjenek kinn a küzdő fövényen
Jobb nekünk itt élni békében, szerényen".
A mint elhangzottak szavai Andrásnak,
Távol zaja hallik vad dulakodásnak,
Mintha ezer ördög vína a pokolban,
Végre lassan-lassan elhal a távolban.
a

S mire a zaj megszűnt, végkép tovaszállott,
Körül az egész kert ifjú díszben áll ott, .
Hajlongó ágain a fáknak s bokroknak
Napsugárban fürdő zöld lombok susognak.
Víg csengése hallik madarak dalának
Mintha kis gyermekek vígan kaczagnának,
Útszélen virágok mosolygnak reájok,
Úgy rémlik, mindannyi egy-egy unokájok.

Elbeszélés,
írta : Horváth Lajos.

I.
Milyen nagy súrolás, tisztogatás van Balog Péter
özvegyi portáján, felforgatnak fenekestől mindent.
Csak úgy tipeg-topog az öreg Sára néni, ki már
jó ideje igazgatja Péter bácsi házának asszonyi
dolgait.
Mióta Balognét kikisérték a nyugalom helyére,
hűségesen szolgálja a már őszbe csavarodott Balogot.
Most meg ugyancsak kitesz magáért, nem akar
szégyent vallani a János úrfi előtt, ki holnap érke
zik meg Pestről. Nagy úr lett ám belőle ; a minisz
tériumban bíbelődik az ország bajával. Vele jön a
felesége is, a falubeli földesúrnak a leánya, kit
még ő dajkált. Hej ! be szép lehet a szentem, mi
óta nem láttam — motyogta magában — szakasz
tott az édes anyja volt.
Estére kelve kitakarítva, rendben a kis porta,
fehérre meszelt a házfala, még a düledező kerítés
nek is új a támasztéka.
Balog bácsi estenden körüljár mindenütt, kintbent, s rábólint a látottakra.
— No, most már jöhetnek! Ha szegényes vis
kómat magammal együtt meg nem vetik: a mi
szegényes házamtól meg Sára kezétől kitelik, lesz
mit harapniok is.
Aludni sem tud az öreg az éjjel, sorba szed
minden kis emléket a fiáról. Milyen jeles diák volt
itthon, hogy szerette a kántor úr, hogy biztatta az
esperes úr az utolsó vizsga után: „Adja tanulásba".
Jól esik öreg fejének, hogy a fiára költött pénzt
nem dobta a sárba, lett belőle legalább valami.
— Csak az Istenben boldogult anyjukom is lát
hatná, beh repesne a lelke örömében!
Háromszor is kitekint, nem virrad-e? Olyan ólom
lábúnak sohasem tapasztalta még az időt, egy-egy
perez órának tetszik neki.
Már előre kieszelte magában, hogyan fogadja
menyét, a kis unokáját hogyan beczézi. Elengedett

175
volna tíz esztendőt hátralevő idejéből, csakhogy vezetett. Illedelmes, okos viselkedése rögvest el
ezt megérhette.
árulta, hogy úri gyermek.
Tépelődésének egy hosszú, szive mélyéből fakadt
— Kis fiam! mi a neved? — kérdi tőle bizal
sóhajjal vetett véget, melynek vége szavakká tömö mas hangon az öreg.
rült : „Istenem, néked köszönhetem, tied legyen
— Balog Gyurka, — mondja félénken a gyermek
az ismeretlen bácsinak.
érte a dicsőség. Ámen.“
— Hát az édes anyád, a papád nem beteg,
Végre pitymallott. A bíborszinű mennyboltozat
apró bárányfelhőivel, melyeken megtörött a kelő úgy-e Pestről jöttetek ?
nap aranysugara, fenséges látványt nyújtott.
— Nekem nincs édes anyám, nekem csak mamám
Péter bácsi ünnepi ruhába öltözött. Zsinóros zekéje van meg papám ! Pestről jöttünk a nagymamához
régi ugyan, de ez a legkedvesebb előtte, mert még meg a nagypapához, de most a templomba megyek
a Julival, mert apa is eljön meg a mama.
ezt az „anyjuk” varratta.
Ilyen nagy napon már csak ezt illik felvenni!
Az öreg megtudta a gyermek értelmes felele
A kis kapun százszor is kitekint, hátha jönnek téből, hogy unokája áll előtte. Ennek a látása
már az ő kedves vendégei. Szemét kezével árnyé milyen orvosság volt törődött lelkének!
kolja, hogy mesz— Gyere kis
szebbre lásson,
fiam, veszek ne
pedig már úgy is
ked ezukrot a Móárnyékot vetett rá
zsinál, sokat, igen
az öregség.
sokat. Adok né
Úgy tetszik
ked szép fényes
neki, mintha a
krajezárt.
nyárfák alól ko
Péter bácsi ké
csizörgést
hal
zen fogva vezette
lana; s csakugyan
be Mózsihoz a kis
az út kanyarula
G yurkát; meg
tánál megpillantja
tömte a zsebét,
a tüzes paripá
kezét, majd az
kat, a mint se
ölébe nem kapta.
besen röpítik a
Kérdést kér
kocsit.
désre halmozott
Sietve kinyitja
az öregapa, bea kaput, s dobogó
ezézgette, dédel
szívvel várja édes
gette, sőt a tem
övéit, mikor be
plomban is maga
hajtatnak . . . De
mellé ültette. A
íme, a kocsiban
gyermek is bol
ülő férfi hidegen
dog volt, az öreg
kalapot emel, a
nek meg túláradt
Látónak kettős tüzes nyelveket.
nő meg arra sem
a szive; a mit
néz, repül a kocsi tovább, tovább a felvégnek.
szeretetből a fiának és a menyének szánt, mind
— Istenem, a fiam!. . . Megcsuklik a szava, ön az unokájára rakta.
tudatlan beteszi a kaput, s betámolyog az üres
Ilyen az édesapa szive, a vérét megtagadni kép
szobába.
telen.
Mit élt át az öreg e rövid pár perez alatt, kép
III.
zelni sem lehet.
Tisztelendő
Magyari
Miklós szónoklata mélyen
A fia. a saját vére megveti, mert szegény; lenézi,
meghatotta
híveit.
A
Szent
Lélekről szóló tanításán
mert nincsen nála úri pompa. Az a nagyváros, a
okulhatott
mindenki,
végszavait
nem is feledték el
nemes, előkelő rokonság elfeledtette vele, hogy van
egy szív, mely érte igazán dobog, kitörülte a lei hallgatói.
E léleknek gyümölcse : szeretet, öröm, békesség,
kéből a nagy parancsolatot: „Tiszteljed atyádat”.
békességes tűrés, kegyelmesség, jóság, hit, aláza
Szegény Péter bácsi! te nem ilyennek nevelted tosság, mértékletesség. (Gál. V. 22.)
őt, az előkelő rokonság tette büszkévé, gőgössé.
„És keserűséggel ne illessétek az Istennek ama
Szent Lelkét, mely által megpecsételtettetek a tel
II.
jes váltságnak napjára”. (Ef. IV. 30.)
Harangoznak piros pünkösd napján. Az emberek
Megértette e szavakat Balog János is, elszállott
mennek a templomba.
szivéből a büszkeségnek minden nyoma. A tem
Péter bátyánk nehezen ocsúdott fel borzasztó plomból hazatérve, le vetkezte az ó-embert, kit a
csalódásából, lábai vitték csak a templom felé, de a nagyúri mód, az előkelő rokonság, felesége
a lelke, a lelke elveszett fiát kereste.
nagyzása ápolt benne. Szerintük a nemesi család
Útközben szeme egy kedves, aranyszőke fürtű csak nem ereszkedhetik le egy jobbágy emberhez,
négy éves fiúcskán akad meg, kit egy pesztonka ki kérges két kezével keresi kenyerét. Hogy mégis
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elnyerhette e nemes család egyetlen leányát, azt
csak magas állásának köszönhette. Ennek daczára
is hány keserű órát szerzett neki felesége, mikor
származásával hozakodott elő. Épp most is azt
veti szemére, hogy ő nem megy a paraszt vityillóba,
ha ott az édesapja lakik is.
— Elmegyek akkor egyedül, de öreg szülémet
tisztelni, szeretni tartozom, a míg élek mindig.
Éppen indulni készül, mikor Juli, a pesztonka
jön panaszkodni, hogy a kis Gyurka úrfi nem jött
vele, hanem egy öreg bácsival ment be egy házba
az alvégen.
Sebbel-lobbal el is mondja, mennyire megsze
rette Gyurka azt az öreg embert. Sőt még az az
öreg bácsi neki is adott tíz krajczárt, csakhogy a
Gyurka bemehessen vele.
A miniszteri tanácsos úr mindjárt tisztában volt
avval, kihez szegődött fiacskája, Szelíd, magyarázó
hangon mondja a feleségének :
— Látod édesem ! Ilyen jó ember az én édes
szülém. Téged nem tisztelhet vendégének, meg
tiszteli azt, ki a tied, az enyém is, meg az övé
most. Leesik a gyöngyszem sokszor a sárba, hogy
megint helyére tehessük, le kell hajolni érte.
A gyermeknek édes szüléjét megbecsülni sohasem
szégyen. Ha a te kedves hozzádtartozóidat valamely
csapás érné, nem fájna a szived fenékig hasonló
viselkedés láttára, mint a tied ?
A szívből eredő szavak megtalálták a szívbe
vivő utat, férj, feleség együtt ment a kicsi vityillóba,
vendéglátóba. Már-már az ajtókilincsre tette kezét
a tanácsos úr, mikor kis fiacskája hangját hallja:
— Nagyapám én mindig itt maradok nálad,
úgy szeretek veled lenni. A mama meg apa is jó,
de te még jobb vagy. Akkor mindig olyan szép
parancsolatot tanulnék tőled, mint most tanultam.
Mondjuk el csak együtt nagyapa !
Letérdelve összekulcsolt kézzel rebegik :
„Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy jó
legyen dolgod és hosszú életű légy a . . . .“
Kinyílik az ajtó.
— Apám, bocsáss meg nekünk!
— Az én elveszett fiam megtaláltatott! Ma lett
üdvössége e háznak!

Kalászok.
ii.

Egyházi életünk mezeje tehát még sem oly kopár
és terméketlen, a mint azt hirdetik. A figyelmes
szemlélő, ki nem a látszat után ítél, csakhamar
tapasztalja, hogy a mezőn, habár az talán helylyelközzel nagyon is le van tarolva — mégis csak
akad egy-egy kalász. Az ugyan tagadhatatlan, hogy
egyházi életünk mezeje igen sok helyen kopár,
tarlott s termő ereje túlcsigázott; ezt senki két
ségbe nem vonhatja. Hisz egyházunk hívei a sok
mindenféle adóval, járulékkal úgy túl vannak ter
helve, anyagi erejük annyira igénybe van véve,
hogy a jótékonyság gyakorlására, a szeretet munkái

nak teljesítésére, az egyház ügyeinek támogatására:
már-már alig képesek. Pedig evangélikus egyhá
zunknak egyik fő jellemvonása : a szegénység. Égyházunk ezt úgy örökölte már a mi őseinktől. Fenn
állása, életben maradása csak az evang. híveknek
támogatása, önfeláldozása mellett lehetséges. A mi
egyházunk bizony nagy áldozatot kíván híveitől s
lám, ennek daczára sincs okunk kétségbe esni, mert
híveink, habár néha nehezükre esik az áldozat, mit
szent egyházunk tőlük kiván — szives szeretet
tel rakják le filléreiket az egyház oltárára. Sőt,
mint azt legutóbb is bebizonyítottam, az általános
nagy terhek, a különféle czímeken vállaikra nehe
zülő adók daczára is, evangélikus egyházunkban
is vannak szép alapítványaink, különféle jótékony
egyesületeink, a melyek mind az evang. hívek áldo
zatkészségéből jöttek létre, a melyek fenhangon
hirdetik a protestáns hitbuzgóságot.
A mi egyházunk teljesen erre van utalva. Nekünk
nincsenek nagy kiterjedésű birtokaink, százezreket
jövedelmező uradalmaink, mint a gazdag római
katholikus egyháznak. Mi nem menthetjük fel a mi
híveinket a sokszor, bizony, túlságosan nagy egy
házi adó alól, mert nekünk nincsenek olyan ala
pítványaink, a melyeknek kamataiból fedezni tud
nánk egyházi szükségleteinket, fizetni a tanítót, a
papot s fentartani az iskolát, a templomot. Mi sze
gények vagyunk. Rászorulunk a híveknek áldozatkészségére. S ez az áldozatkészség a mi erősségünk.
Ezt kell ápolnunk, ébren tartanunk egymás szivé
ben. Erre kell egymást serkentenünk s a jó pél
dával elől járnunk.
A mi ág. h. evang. egyházunkban alig van egy
néhány olyan gyülekezet, a mely ne lenne rászo
rulva a híveknek ezen áldozatkészségére. Általános
szegénységünk mellett van ugyan egynéhány gaz
dag evang. gyülekezet is — olyan, a melyikben a
hívekre nem is vetnek ki egyházi adót, a hol nincs
teherviselés, mert a gyülekezetnek már régebbi
időktől oly alapítványai, fekvőségei vannak, a me
lyeknek jövedelme teljesen elégséges az illető egy
házközség szükségleteinek fedezésére. De ilyen
gyülekezet alig van kettő is. Ezekben nincs adózás ;
a hívek itt önként ajánlják fel filléreiket; ki-ki az
ő tehetsége szerint. S a mi így gyűlik be a pénz
tárba : ez sokszor nem is olyan igen kevés; így
például a győri evang. gyülekezetben 3600 korona
körül szokott bejönni a hívektől ilyen önkéntes
ajánlatokból. Lám, a protestáns hitbuzgóság, áldo
zatkészség megnyilatkozik még ott is, a hol az
egyház azt nem is kívánja. Csakhogy az a baj,
hogy ilyen egyház — nagyon kevés van. De azért
van egy néhány.
Megismertetlek ilyenekkel is kedves olvasóm.
Mielőtt azonban látnád, hogy egyik-másik evang.
gyülekezetünk mily gazdag; s mily szerencsés hely
zetben vannak az ő hívei — még egyszer ismétlem
előtted azt, hogy a mi protestáns egyházunk az
ősöktől csak szegénységet örökölt. Nekünk a mi hit
beli elődeink nem hagytak hátra sem aranyat, sem
ezüstöt ; mi az államtól sem kaptunk semmiféle
földbirtokot, mint a katholikus egyház. Ha tehát a
mi nagy szegénységünk mellett is vannak gyüle-
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kezeteink, a melyek jó módban állanak — úgy
ne feledd kedves olvasóm, hogy e gyülekezetek
nek anyagi helyzete az ottani evang. híveknek
hitbuzgóságát, áldozatkészségét, egyházszeretetét hir
deti és dicséri, mert a mi egyházunk csak ez által
lehet gazdaggá s viszont ez érzelmeknek hiányában
lesz koldussá, szegénynyé. A mely perczben kihal
a protestánsok szivéből az egyházért áldozatrakész
hitbuzgóság érzete : abban a perczben megkondul
a lélekharang a mi protestáns egyházunk felett
is. Ettől pedig mentse meg a jó Isten e mi édes
magyar hazánkat.
* * *
Azt mondám az imént, hogy vannak ev. gyüle
kezetek, a melyekben nem vetnek ki egyházi adót
az egyháztagokra. Sem gyónó lélek után személy
pénzt ; sem sorgabonát: sem a földbirtok, vagy
állami adó alapján semmiféle járulékot. Ilyen he
lyen csak éppen akkor fizetnek a hivek, ha igénybe
veszik a lelkész, vagy tanító szolgálatát a teme
téseknél, esketésnél stb. Máskor nem fizetnek, vagy
legalább is nem kötelesek fizetni. S lám, ők azért
még itt is fizetnek. Mert ha közelebbről megfigyeljük
az ilyen egyházközségek beléletét, azt látjuk, hogy
azok, a kik igazán szivük szerint protestánsok, ha
csak egy néhány fillért is, de minden évben fizet
nek az egyházhoz. Nem szorítja őket senki, de ők
mégis fizetnek. Ha nem fizethetnének, ha nem ál
dozhatnának az egyház szent czéljaira, talán nem
is éreznék magukat szivük, szerint evangélikusok
nak. Ennyire a vérünkben van már az, hogy a
mi protostáns egyházunk minden hü fiától áldoza
tot kér. S a ki igazán hű fia az ő evang. egy
házának — az kész is érte áldozni.
Bizonyságot tesz erről a győri ág. h. ev. gyülekezet
is. Ez a dunántúli egyházkerületnek leggazdagabb
gyülekezete; összesen 4367 lélekből áll. Ha a lélekszámot tekintjük, úgy a győri ev. gyülekezet az egy
házkerületben — sorrend szerint — a 4. helyet fog
lalja el. A hívek számát véve tekintetbe, nálánál jóval
nagyobb gyülekezeteink is vannak a dunántúli
egyházkerületben, így pl. Sopron, Battyánd, NemesDömölk. De már a vagyoni állapotokat tekintve,
a győri ev. gyülekezet a legelső helyen áll. A gyü
lekezetnek most nem rég jelent meg Iso Vincze
lelkész szerkesztésében az 1901. évről szóló „Év
könyvbe. Ennek kimutatása szerint az 1901. évi
összes bevétel volt 126,484 kor. 15 fillér. Ez összeg
ben tulajdonképen egyházi adó egy fillér sincs; van
benne mintegy 3400 kor „önkéntes adomány", a
többi pedig mind a gyülekezet vagyonának jövedelme.
Mert van a gyülekezetnek nem kevesebb, mint
942,233 kor. 22 fillér értékű vagyona, a mely bér
házakból, földbirtokból,tőkepénzekből, értékpapírok
ból stb. áll. Ennek az évi jövedelme szolgál az
egyház szükségleteinek fedezésére. Vannak alapít
ványai is, a melyeknek kamatai a házi szegények,
iskolásfiúk gyámolítására, középiskolai és főiskolai
tanuló iljak segélyezésére, tanítók és lelkészek öz
vegyeinek felsegítésére stb. fordíttatnak. Ezen ala
pítványoknak végösszege 252,469 kor. 41 fillért
tett ki a múlt 1901. év végén. Látnivaló tehát,

hogy a győri evang. gyülekezet nagyon jó anyagi
helyzetben van. Ennek a gyülekezetnek nem kell
aggságoskodnia a felett, hogy a szükséges kiadá
sokat miből fedezze ; ott vannak ezreket érő fekvőségei, értékpapírjai. És ha ezek mind el is vesz
nének, ha nem is léteznének, a győri ev. gyüle
kezetnek még akkor sem volna oka aggódni és
és kétségbe esni. Ott vannak a hithű és áldozatra
kész egyháztagok. Az áldozatkészség és az egyházszeretet tette e gyülekezetei gazdaggá. Ez az érzés
pedig még ma is ott él a híveknek szivében.
Még egy másik gazdag, a győrinél is sokkal
gazdagabb evang. gyülekezetről akarok szólni. Ez
a pozsonyi ág. h. evang. gyülekezet.
A pozsonyi ev. gyülekezet a dunáninneni egyházkerület kötelékéhez tartozik. Bátran állíthatjuk,
hogy egész magyarországi evang. egyházunk leg
gazdagabb gyülekezete; összesen 8847 lélekből áll.
Van neki főgimnáziuma internátussal, árvaháza,
kórháza stb., de van neki diakonissza anyaháza is,
s e tekintetben is páratlanul áll hazai ev. egyhá
zunkban. A gyülekezet lelki gondozása, a lelkészi
karnak — négy lelkész — buzgó belmissziói mun
kássága folytán, oly szép s oly dicséretes, hogy e
tekintetben is mintaképe lehet bármely ev. egyhá
zunknak. Leány-egylet, ifjúsági egylet, nő-egylet,
vallásos felolvasások, összejövetelek stb. — ezen
gyülekezetben az igazi evangéliumi hitbuzgóság
élesztősében és ébrentartásában már évtizedek óta
áldásos munkát teljesítenek. Óh, hány evangélikus
gyülekezet van, a melynek tagjai mindezt még
csak nem is ismerik. Pedig ezek nélkül igazi egy
házi életről szó sem lehet.
A gyülekezet vagyona a múlt 1901. év végén
tartott számadás szerint 4.021,106 kor. 19 fillér.
Nemde, kedves olvasóm, ez oly óriási összeg, hogy
még leolvasni, kimondani is — sok. Bizony igazad
van. Ez oly óriási vagyon, hogy mi szegény pro
testánsok el sem is tudjuk képzelni, hogyan jut
hatott ennek birtokába egy evangélikus gyülekezet.
Ósidők hagyománya nem lehet, hisz az üldöztetés
idejében a kaján irigység, a vakhit kifosztotta
híveinket, szétdulá templomainkat, iskoláinkat, le
foglalta egyházi javainkat. Ha tehát amaz ősidők
ben lett volna is valamije egyházunknak, elszedték
volna azt tőlünk a katholikusok s így az utókorra
megint csak a szegénység maradt. De az állam
sem adott vagyont, uradalmakat a mi protestáns
egyházunknak. így a pozsonyi ev. gyülekezet sem
az államtól kapta, a mije van.
Honnan van tehát e nagy vagyon, gazdagság?
Ez mind a hitbuzgóság, az áldozatkészség, az egy
házszeretet adományaiból, filléreiből gyűlt össze.
Ez a mi evangélikus egyházunknak erőssége,
támasza. Ezt az érzést kell ébren tartani az egy
ház híveiben. A míg ez érzés ott él a hívek szi
vében, addig nincs ok az aggodalomra. Egyházi
életünk mezején addig nyílnak még virágok és
akad még egy-egy szép kalász.
Mohácsy Lajos,
ev. lelkész, püspöki titkár.
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P ü n k ö sd k o r.
Ö r ö m la k j a s z iv e m e n a p o n :
B e tö lt ig é d , d r á g a J é z u s o m .
Ö r v e n d e z m a a z eg é sz v i l á g ,
B ú k ö z ö tt, h o g y á r v á n n e m h a g y á d .
B á t o r r á le tt, k i e lc sü g g e d e tt,
M id ő n v e tte á ld o tt L e lk e d e t.
K ö n y ö r ü lt a z L g a sze n v e d ő n ;
S ír ó s z e m é n f e l s z á r a d t a Icöny.
G y á s z r u h á já t lé té v é a fö l d ,
S le tt v i r á g g a l é k e s, ü d e , z ö ld .
E m b e r , á l l a t le lk e s z á r n y r a k e lt,
S a d v a h á lá t, v í g a n é n e k e lt.
F e l b u z d u lt a l a n k a d o t t e rő
S k ü z d e lm e k b e n b á t r a n m e n t elő.
V éve z á s z l ó d é d e s J é z u s o m ,
V ív n i s g y ő z n i i n d u l t e n a p o n .
É n se k é r e k m á s t e s z e n t n a p o n ,
C s a k k ö v e s s e m z á s z ló d ’ J é z u s o m .
S m í g f o l y t a t o m f ö l d i é le te m ,
G y ő z z e k b ű n ö n és k i s é r te te n .
S h a e le s te m h a r c z o m m e z e jé n ,
A k k o r is a tie d le g y e k én .
S m i n t k i p á l y á m m e g fn t á m h ív e n ,
S z e n t k e z e d f ö l ég b e ü g y v ig y e n .
T ó th I s tv á n .

Ifjú hitvallók.
Történeti rajz.

II. Szép Mária.

(Folytatás.)

Nem tudjuk közelebbről, ki volt, vezetéknevét
a történetíró nem is említi. Csak azt írja róla, hogy
rút, feslett erkölcsű apának szépséges árva leánya
volt. Nevezzük azért Szép Máriának, hiszen a veze
tékneve úgy sem lényeges, sokkal lényegesebb ő
maga és sokat hányatott, megpróbáltatásokkal tel
jes élete.
Anyját korán elvesztette, félig árva lett, azaz,
hogy egészen az volt. Nagyobb árva az, ki anyját,
mint a Jri atyját veszíti el s hozzá még leánygyermek. Oh, mily nehezen viseli az a jó édesanya
hiányát, kinek helyét még a legjobb apa sem
pótolhatja ! Máriáé még éppen nem volt azok közül
az apák közül való, a kik gyermekükkel az árva
ság keserves sorsát feledtetni igyekeznének 0 csak
magával törődött, a saját útjain járt. De azért
Mária is tapasztalhatta, „hogy az árvát el nem
hagyja, ki mindnyájunk édes atyja11.
Idegenek vették a szép gyermeket magokhoz:
egy evangyélmi nemes család, a mely az árvát
nevelte. Mária valódi keresztyén, evangyélmi neve
lésben részesült, megismerte vallásának tanait,
azokat mélyen szivébe véste, igyekezett azok sze
rint élni. Mély érzésű szive hálásan dobogott jó

tevőiért, kiknek tetszését a tanulásban és munká
ban való buzgósággal, szorgalommal, jó erkölcsi
magaviselettel igyekezett megnyerni. S ez neki
sikerült, a nemes család minden tagja szerette,
asszonya nem is tekintette idegennek, úgy bánt
vele, mint gyermekével s igyekezett neki örömet
szerezni, a mikor csak tehette. S Mária örült is a
i jóság minden legkisebb jelének, melyet jóltevői
részéről tapasztalt. Öröme azonban soha sem volt
zajos, hanem csendes öröm. Selymes pillájú nagy
kék szeme örömet sugárzott, arcza kipirult, sze
mében ott csillogott lelkének tiszta harmata: a
hála könye.
Hányszor elgondolta ilyenkor, mennyivel teljesebb
lehetne öröme, ha angyalszelíd arczú édes jó anyja
élne, kinek vonásaira már csak alig emlékezett
tisztán, hiszen alig ismerte, oly kicsi volt, mikor
elvesztette.
S ha ilyenkor atyjára gondolt, mennyire fájt
szive, hogy nincs anyja s hogy olyan atyja van.
Öröme tehát nem lehetett tartós sohasem.
Ha egyedül volt, dolgozgatva s édesbús emlékei,
gondolatai foglalkoztatták, csendesen kisírta magát,
de hálát adott Istennek, hogy hozzá oly kegyelmes
volt s jószivű pártfogókkal áldotta meg. Ha lefe
küdt, vagy felkelt ágyából, imára kulcsolta kezét,
hiszen még jó édes anyja szoktatta rá, míg élt s
a vallás volt vigasza; érezte, hogy szegénynek
drága kincse a hit, tűrni és remélni megtanít. Őt
is megtanította, ő is tűrt és remélt.
E közben nőtt s testileg, lelkileg fejlődött. Olyan
volt, mint a fesleni kezdő rózsabimbó., s a ki látta
szelíd, szép arczát, nagy kék szemét, aranyszőke
haját, mind azt mondta, hogy anyja szakasztott
] mása. Már a konfirmáczióban is részesült, felvették
a nagykorú evangyélmi egyháztagok közé. Mint
örült neki, hogy már az Úrvacsorában is része
sülhet; mily sokszor jutottak eszébe azok a becses
tanítások, melyeket jó tisztelendő lelkiatyja igye
kezett szivébe vésni. Voltak pillanatok, melyekben
úgy érezte, mintha nem is lenne árva, Istenben
és Jézusban lelte gyönyörűségét.
Már elérte a 15-ik életévét, mikor egyszerre,
mint a derült égből a villám, váratlan esemény
érte. Atyját befogták katonának, mivel evangélikus
volt. A gyáva ember azonban, hogy megszabaduljon
a katonaságtól, elhagyta vallását s róm. katholikussá lett. Békében hagyták. Óh, mennyire fájt
Máriának atyja hitehagyása, mily sokat sírt felette,
mily sokszor tett neki keserű szemrehányást magá
ban könnyelmű tette miatt, ajkát azonban nem
hagyta el egyetlen zokszó. Magába fojtotta kese
rűségét ; tudta, hogy durva atyja csak szitkokkal
illetné, ha szólni merne neki. Óh, de az elfojtott
fájdalom, kettős fájdalom!
Hátha még tudta volna szegény Mária, hogy
atyja könnyelmű tette rá milyen veszedelmet fog
hozni. De jobb, hogy nem tudta. Elmúlt három év
is atyja hithagyása után s Mária már kezdett bele
törődni a változhatatlanba, mikor feje fölött vész
felhők kezdtek tornyosulni.
A római katholikus papok, mivel Mária atyja
róm. katholikussá lett, őt is a róm. kath. egyházba
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tartozónak nyilvánították s bevádolták, hogy makacs,
mivel nem akar róm. katholikussá lenni.
Egy napon megjelent jóltevője házánál a vár
megye által kiküldött szolgabiró s kijelentette neki,
hogy róm. katholikussá kell lennie. Nem használt
semmi ellenvetés, hogy ő evangélikusnak született,
édes anyja, sőt atyja is evangélikus volt előbb.
A szolgabiró felszólította jóltevő gazdáját is, hogy
bocsássa el házától, a melyben a róm. kath. val
lástól visszatartják.
Mária gazdája nemesi jogára hivatkozott és a
leányt nem volt hajlandó elbocsátani; de a róm.
katholikus papok a helytartótanácstól rendeletet
eszközöltek ki, melynek alapján Mária urát perbe
fogta a vármegye, Máriát pedig erőszakkal egy
róm. kath. plébánoshoz vitette kitanítás végett.
A vármegyei hajdúk durván bántalmazták a sze
gény leányt, a ki nem akart menni, megkötözték
s kénytelen volt szitkaikat és ütlegeiket tűrni,
szekérre tették s elvitték szenvedése új helyére,
a hol saját költségén kellett magát élelmeznie.
Súlyosan nehezedett ez a szegény árvára, kit
atyja egészen sorsára hagyott. Keresményének,
melyet jó gazdájánál éveken át szerzett volt, ez
nagy részét felemésztette.
A plébános, kihez került, középkorú férfiú volt,
ki a szegény árvával szigorúan, sőt mondhatni,
kegyetlenül bánt. Mária lakása egy kis kamra,
melynek vas ajtaja és rácsos kis ablaka volt. Ott
hált a szalmán. Felügyeletével a harangozó volt
megbízva, a kinek szigorúan meg volt hagyva, hogy
jól ügyeljen rá. Ez kötelességének híven igye
kezett megfelelni s a plébános úr dicséretére rá
akart szolgálni.
Tápláléka nagyon szűkös volt, gyakran száraz
kenyér csak, vagy néhány félig sült, vagy főtt bur
gonya. Sokszor kellett neki éheznie, sőt szomjaznia
napokon keresztül s e mellett hallania a plébános
és a harangozó durva szidalmait. Beh sokszor emel
gette égre könyes szemeit, kérve Istent, hogy sza
badítsa ki gyötrelmeinek színhelyéről; mert kam
rájából napokon keresztül nem volt szabad kimoz
dulnia, csak arra az időre, míg a plébános úr
tanításait hallgatta, mikor ez a róm. katholikus
vallást az egekig magasztalta, Máriát pedig gyalázta. Tőrdöfésként hatott az a mélyérzésű gyermek
szivére, ha tanítója az evangéliumi egyházat eret
neknek, latrok szövetkezetének mondotta. Minden
áron meg akarta nyerni a római katholikus egy
háznak, ijesztette az ördöggel, a pokollal, kísér
tetekkel, szellemekkel, de Mária meg nem hajolt.
E közben arra is gondolt, hogy megszökik, de
hogyan ? Nappal a harangozó és a plébános ügyel
rá, éjjelre bezárják ajtaját, kis ablakának rácsait
pedig nem bírja kifeszíteni. S ha el is menekül
hetne, merre menjen? Arra a honnan jött, nem
mehet, ott újra elfogják, vagy átmenjen a közeli
folyó túlsó partjára, a hol szabadabban mozoghatna,
mert ott hitfelei nagyobb számban vannak? Igen,
de ha meglátnák a hídon, elmondanák kínzójának,
merre ment. Atúszsza talán a folyót? Ha bírná.
Frenyó Lajos.
(Vége köv.)

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templomaidp javára adakoztak:
Molnár József gyűjtőívén: Horváth János 4 kor.,
Dvorák 1 K., Nemes 1 K., Waisz 1 K , Weisz 1 K.,
Knaskó 1 K., Kovács 1 K., Jubán 1 K, Pitvaros
2 K., Ikádi 1 K , Nagy 1 K., Sebesty 1 K , Vilhelm 1 K., Molnár József 5 K. (összesen 22 K.)
Lumnitzer Lajos gyűjtó'ívén : Lumnitzer 2 korona,
Tuboly 1 K., Nádory 1 K., Nagy 1 K., Rohacsek
1 K., R. Mária 1 K , Baumann 1 K., Roder 40 f.,
Baumann K. 40 f., B. F. 20 f., Aman 40 fillér,
Valovics 40 fi, Orlak 40 fi (Összesen 10 K. 20 fi)
Varga Gyula ev. lelkész gyűjtőívén : vönöczki ev.
egyh. 2 K., Varga Gy. 40 fi, vönöczki hitelszövet
kezet 1 K , Miskolczi Imre 5 K. (Összesen 8 K.
40 fi) Salamon József 1 K, Lőrinczy György 1 K.,
Szabó Elemér 50 fi, Heuer Magdolna 1 K , Heuer
Ede 1 K., özv. Damjanichné 2 K., dr. Zimányi
Dániel 2 K., Zimányi Dánielné 2 K., Zimányi
Margit 1 K., Benka Gy. igazgató gyűjtése 10 K.
(Ebből adott Benka Gy. 1 K., Mocskonyi J. 1 K,
Több olvashatatlan összesen 8 K.), békés-csabai
ág. ev. főgymn. 5 K. Összesen 67 K. 10 fi Főöszszeg 2159 K. 43 fi Isten áldja meg ügy a lelkes
gyűjtőket, valamint a kegyes adakozókat!

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
E ste.
R eggel.
Május
Eilip. 2, 1—11.
Luk. 6, 20—30.
15.
I. kir. 3, 5—14.
Máté 13, 44—50.
16.
Zsolt 118, 26—29.
Joel 3, 1—5.
17.
Ján. ev. 14, 23—31,
Ap. csel. 2, 1—13.
18.
Ján. ev. 3, 16—21.
Ap. csel. 10, 42—48.
19.
Ján. ev. 10, 1—11.
Ap. csel. 2, 29—36.
20.
Luk. 13, 18—21.
Ap. csel. 8, 14—17.
21.
I. Kor. 12, 3—7.
Ap. csel. 2, 14—18.
22.
Zsolt. 51, 12—14.
Efez. 2, 1 9 -2 2 .
23.
Ezek. 36, 26—27.
Efez. 1, 15—19.
24.
Ján. ev. 3, 1 —15.
Róm. 11, 33—36.
25.
I. Ján. 4. 12—16.
4. Móz. 6, 22—27.
26.
Ap. csel. 2, 38—39
II. Kor. 13, 13.
27.
Tit. 3, 4—8.
I. Kor. 2, 1—6.
28.
I. Tim. 6, 20—21.
Márk
4,
26—32.
29.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

Különféle.
A Tabitha
T abitha protestáns jótékony nőegyesület múlt
hó 28-án Haberern Jonathánné úrnő
űrnő őnagysága
elnökletével szépen látogatott közgyűlést tartott.
Jurcnák Janka titkár évi jelentéséből kiemeljük a
következőket:
Az egyesület választmánya a lefolyt évben 25
gyűlést tartott, melyeken közel ezer darab ruhát
és fehérneműt készítettek. 788 folyamodó közül
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663 családnak nyújtottak különféle segélyt. Rendes
heti kenyérsegélyben 56 egyént és 256 családot
részesítettek. 382 családnak összesen 1865 darab
ruhát, fehérneműt, téli,kendőt, czipőt, takarót és
vánkost osztottak ki. Új lábbelit 700 párt osztot
tak szét és pedig 43Ö pár bőrczipőt vagy csizmát
iskolás gyermekeknek, 270 pár posztóczipőt fel
nőtteknek adtak. Több család fütő-anyagot ka
pott. Tizenhárom erzsébetfalvi ág. hitv. ev. szegény
konfirmándus növendéknek pedig örök emlékül
egy-egy bibliát küldtek. Valóban, a jótékony Tabithák áldásos működése olyan sokoldalú volt az
elmúlt évben, hogy nehéz néhány szóban csodála
tos tevékenységüknek hű képét adnunk. Az egye
sületnek 25 tagja bejelentette, hogy a nyári szü
netben 306 darab fehérneműt készít el az egyesület
czéljaira. Ilyen buzgóság és áldozatkészség láttára
önkéntelenül felkiáltunk :
— Le a kalappal!
Másfelől édes öröm szállja meg szivünket, hogy
vannak még kegyes nők. Vannak nők, a kik szi
vük jóságával, a nő igazi ékességével tündököl
nek s a világ hiú örömeivel nem törődnek. Isten
áldása legyen a nemesszivű Tabithákon.
Konfirmácziói ünnepek. Nincs meghatóbb lát
vány egész egyházi életünkben, mint mikor zsenge
nyájunk a gyülekezet színe előtt, Istennek oltárá
nál fogadalmat tesz, hogy vallásához hű marad
mind halálig. Mintha az ősgyülekezetek benső egy
házi élete valósulna meg! Két konfirmácziói ün
nepről érkezett hozzánk tudósítás. Erzsébetfalván
az idén először folyt le a konfirmáns növendékek
vizsgálata otthon, a községben. Horváth Lajos,
budapesti vallástanár, tisztán az ügy iránti szeretetből magára vállalta a zsenge ifjúság tanítását
s a vizsgálat oly fényesen sikerült, hogy a szülők
szemében örömkönyek ültek. Felejthetetlen lesz a
szülőkre és a gyermekekre egyaránt különösen az
az ünnepi pillanat, mikor Horváth a Tabitha-egyesiilet nevében 13 szegény gyermeknek egy-egy
bibliát adott örök emlékül.
A budapesti ág. hitv. ev. magyar egyház közel
300 konfirmáns növendékének vizsgálata folyó hó
6-án és 7-én d. u. 4 - 6 órakor folyt le. Eddig
nt. Horváth Sándor rendes lelkész egymaga végezte
a tanítást. Hogy mit tesz 300 gyermeket — bár
osztott csapatokban — napról-napra tanítani, azt
mindenki könnyen elgondolhatja. Az óriás és fárasztó
munkát az ősz lelkész az idén megosztotta segédlelkészeivel : Dianiska A és iíj. Porkoláb Gy. urak
kal. A növendékek vizsgálata lelkész tanítóik fárad
hatatlan buzgóságáról tanúskodott. A konfirmáczió
lélekemelő ünnepét a leánynövendékekkel f. hó
8-án, a fiúnövendékekkel pedig f. hó 11-én ülte
meg az egyház a. Deák-téri templomban. Horváth
S. szívhez szóló megkapó ünnepi beszédje mély
hatást gyakorolt az egész gyülekezetre. Bruckner
Fr. orgonista művészi játéka s a daloskor összhangzatos éneke nagyban emelte az áhítatot. Az
úri szent vacsora kiosztásában Dianiska és Por
koláb segédkeztek, melynek végeztével Horváth S.
lelkész úr minden egyes konfirmáns növendékének
egy-egy emléklapot nyújtott át búcsúzóul.

Az ősz lelkész az idei kedves szép ünnepen
lapunk szerkesztőjének is két gyermekét: Margitot
és Kálmánt konfirmálta. A jó Isten áldja meg
fáradozásáért és tegye gyümölcsözővé munkáját
összes konfirmáns növendékeinken. Legyenek mind
annyian egyházunk és hazánk hű gyermekei. Isten
áldása velük!
Az érdem elismerése. Általános öröm fogadta
Beniczky Lajos Pest vármegye érdemes alispánjá
nak, a budapesti ág. e v. magyar egyház buzgó presbyterének királyi kitüntetését 0 Felsége ugyanis a
harmadosztályú vaskoronarendet adományozta a
kiváló alispánnak. Az ünneplők és üdvözlők sorá
ban mi is helyet kérünk. Isten tartsa meg egyhá
zunk javára!
Az új kereskedelmi miniszter Társaságunk
egyik alelnöke: dr. Láng Lajos, valóságos belső
titkos tanácsos. Örömmel olvastuk a királyi kéz
iratot, mely a budapesti tudomány-egyetem egyik
legalaposabb képzettségű nyilvános rendes tanárát
ültette a miniszteri székbe. Üdvözöljük fényes, de
nehéz állásában és Istennek áldását kívánjuk mun
kájára. Kérjük, hogy új munkakörében se feled
kezzék meg Társaságunkról és evang. egyházunkról!
Bachát Dániel főesperes, Társaságunk tiszte
letbeli alelnöke, — mint részvéttel értesültünk —
a múlt hetekben templomba menet elcsúszott a
lépcsőn és jobb kulcscsontját törte. Négy orvos
igazította helyre a kar csontjait. A fájdalmas műtétet
hősi lélekkel állotta ki a beteg. Ma már — hála
Istennek — a tartós javulás útján van.
A biblia. Az angol bibliaterjesztő társulat a mi
napában ünnepelte Londonban megalapításának
kilenczvennyolczadik évfordulóját. A társulat 1804.
évben keletkezett, azóta szakadatlanul és egyre na
gyobbodó arányokban működik. Az ő érdeme, hogy
a biblia ma már háromszáznegyven különböző nyel
ven és különböző nyelvjárásban jelent meg. A for
dításra, átnézésre és terjesztésre kilenczvennyolcz
év alatt háromszázmillió koronát költött a társulat;
eladott az idő folyamán több, mint százhetvenmillió bibliát. Kezdetben a társulat működése na
gyon csekély és kisterjedelmű volt, de egyre nőtt
és fejlődött. 1901-ben a társulat már 850 ügynököt
foglalkoztatott a külföldön a biblia terjesztésével
és csak ebben az esztendőben másfélmillió példányt
adtak el. Az ügynökök költsége több volt kilenczszázezer koronánál, a társulat egész kiadása 4 millió
730,700 korona, összes bevétele 4 millió 430,820
korona, a hiány tehát 300,000 korona, a mi azon
ban egyáltalában nem jelent veszedelmet. A tár
sulat 200,000 koronánál többet költ évente az
Angliában őrzött vallási vonatkozású okmányok,
régi Írások megóvására. — Erős akarattal a mi
Luther-társaságunk is idővel ilyen hatalommá fej
lődhetik.
Új templom Győrött. A győri ev. ref. egyház
Csányi Károly építész-tanár tervei szerint, mintegy
60,000 korona költséggel új templomot építtet.
Az új templom ötszáz hivő befogadására a Petőfitéren fog épülni.
A Bethlen Gábor-kör múlt hó 26-án este 7
órakor sikerült irodalmi estélyt tartott a budapesti
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ev. főgymn. dísztermében. Az estélyt Nagy Géza
zongorajátéka nyitotta meg. Várady Antal nagy
hatással szavalta el „A gályarabok'1 czímfí szép
költeményét, Pékár Gyula pedig a franczia forra
dalom kitöréséről nyújtott élénk képet. Volt még
ének, hegedűjáték és szavalat.
Vallásos estélyek. Az eperjesi ág. hitv. ev.
theológiai belmissziói egyesület az idén tartott val
lásos estélyeivel életrevalóságáról tett tanúbizonysá
got. F. hó 3-án tartott estélyének műsora a követ
kező: 1. „lma“, Gluck-tól. Énekelte a kerül. koll.
tanítóképző ifjúságának énekkara ifj. Kapi Gyula
tanár vezetése alatt. 2. „A kurucz király" (jellem
rajz). írta és felolvasta Csengey Gusztáv tbeol.
tanár 3. Solo ének: a) „A jó Isten", Maian Cézár
tól; b) „Egyházi ének“, Mendelssohn B. B.-tól.
Énekelte Slajchó Mihályné úrnő — Durst Győző
tanító harmoniumkisérete mellett. 4. „Az elveszett
frigyláda". írta Csengey Gusztáv, szavalta Obál
Béla theol. hallgató. 5. „Hymnus", Mozart-tól.
Énekelte a theol. tanítóképző ifjúságának énekkara
ifj. Kapi Gyula tanár vezetése alatt.
Beiktatások. A pádári ág. h. ev. egyház egy
hangúlag választott lelkészét, Járossy Mihályt múlt
hó Í6-án iktatta be hivatalába Becser Endre gömöri
esperes. Ugyanakkor foglalta el a felügyelői széket
az új felügyelő, Vlachó Gyula körjegyző is, letevén
a felügyelői esküt, Marton Gyula egyh. főjegyző
előolvasása mellett. A két beiktatás örömére a
lelkészlakon fényes bankét volt, melyen a környék
intelligencziája teljes számmal vett részt. — A bácsmegyei óverbászi egyházba távozott Róth Béla
utódjának, ifj. Korén Pálnak, a törökbecsei evang.
lelkészi állásba való beiktatása magasztos ünne
pélyességgel múlt hó 6-án ment végbe. Az új lel
kész beiktatását Kernuch Adolf alesperes, sándorfalvi lelkész végezte, az oltár előtt I. Korint VI.
17. alapján nagy szónoki sikerrel elmondott, a
hallgatóságot mélyen megindított beszéd kíséreté
ben. A szószékről a szent beszédet az új lelkész
tartotta Efez XII. 1—7-ből vett alapigék remek
kidolgozásával. A mindvégig feszült figyelemmel
hallgatott, nagy hatást keltett szent beszéd alatt
látható volt a jelenvoltak arczán az egyház sze
rencsés választása felett való igaz öröm érzése.
Drága biblia. A minapában 6200 koronáért
vett meg egy bibliát egy berlini antikváriustól egy,
mindenesetre jómódú angol úriember. Ez a drága
szentkönyv az úgynevezett Mallermi-biblia har
madik kiadásából való. A Mallermi-biblia első
kiadásban 1490-ben jelent meg Velenczében és
ebből a kiadásból még meglehetős sok van könyv
tárak és könyvbarátok tulajdonában. Annál ritkább
a Mallermi-biblia harmadik kiadása, a melynek
idáig csak két meglévő példányáról tudtak, ezt a
kettőt is véletlenül ugyanabban az időben, 1900-ban
fedezték föl. Az egyik Berlinben van, a másik
Párisban. A Breslauer és Meyer berlini antikvárius
czég akadt egy harmadik példányra, a mely most
Angliába került, mindenesetre drágábban, mint a
mennyiért a berlini antikvárius hozzájutott. A pél
dány különben nem ép, öt lap hiányzik belőle, de
szerencsére megvan mind a 441 pompás fametszet
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benne és ez teszi érdekessé. A képekben egy b
betű látható. Erről a betűről már sok vita folyt.
Sokan azt következtették belőle, hogy a képeket
Bellini Buonconfiglio di Marascalcó vagy Botticelli
rajzolta; ezek a föltevések azonban tévesnek bizo
nyultak és az a nézet lett uralkodóvá, hogy a b
betű a fametsző jegye.
Szaporodunk. A bibliai alapon álló evangyélmi
egyház győzelmesen halad előre szemben a pápás
egyházzal. Németországban 1890 —1899-ig így áll
az áttérések és kitérések mérlege :
A katlioliczmusról a protestáns egyházakba :

A protestantizmusról a
katoliczizmusra:

1890 554
1890 3015
1891 3202
1891 442
1892 3342
1892 550
1893 3532
1893 598
1894 3821
1894 659
1895 3895
1895 588
1896 4366
1896 664
1897 4469
1897 705
1898 5176
1898 699
1899 5549
1899 660
Jap án i tudós M agyarországban. Az idegen
országoknak egy jó része a mi jó magyar hazánkat
sokáig a legsötétebb Afrikának tartotta. Dehogy
jutott volna eszükbe, hogy minket meg is keres
senek itt a délibábos rónán. Néha napján mégis
idebotlott egy-egy idegen, de nem igen volt köszönet
benne. Otthon többnyire furcsa, hamis dolgokat
tálalt fel rólunk.
A tavaszszal rándult el hozzánk dr. Shiratori
Kurakichi japáni tudós hazája fővárosából: Tokió
ból, a hol a nemesi főiskolán a keleti népek tör
ténetére oktatja hallgatóit, pedig még csak 34 éves.
Meg akarja ismerni a mi édes hazánkat s azért
szorgalmasan tanul magyarul. Berlinből jött hoz
zánk s elragadtatással szól Budapestről s a magyar
nemzetről. „Az emberek itt oly barátságosak — írja
egyik levelében — hogy úgy érzem, mintha otthon
volnék". A magyar nemzet áldása kisérje vissza
hazájába s éleszsze fel a két rokon nép barátságát,
együttérzését.
N agylelkű adományok. Özv. Fekete Sámuelné
szül. Kendi Kandida úrnő, a ki a múlt évben halt
el Kolozsvárit, végrendeletében 16 ezer koronát
hagyományozott a kolozsvári ev. ref. kollégiumnak,
hogy annak kamatait minden tanév végével öt
jóigyekezetíí szegény tanuló között — különös figye
lemmel az árvákra — egyenlő arányban oszsza ki
a tanári kar. — A rozsnyói államilag segélyezett
evangélikus főgimn. újraépítésének költségeire gróf
Andrássy Dénes, az ismert jótékony magyar főúr,
10,000 koronát adományozott. Minden Demosthenesnél szebben beszél a tett.
Negyven év örömünnepe. Ritka szép ünnepély
folyt le f. hó 10-én a budapesti ev. főgimnázium
dísztermében. Falvay Antal, kinek arezképét és
rövid életrajzát lapunk jelen évfolyamának 3-ik
száma hozta, negyven éve, hogy a tanítói pályára
lépett. A budapesti Deák-téri evang. egyházközség
elemi és polg. iskolájának egy negyedszázadon át
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igazgatója. E hosszú idő alatt lelkiismeretes, oda falvi Ferencz Juliánná, héjjasfalvi Özvegy papné,
adó munkásságával, nyájas, szeretetreméltó modo folyó évi április hava 21-én reggel hosszas szen
rával a szülők és tanítványok ezreinek tiszteletét, vedés után, életének 79-ik, özvegységének 24-ik
Szeretetét és hájálát, kartársainak és hatóságának évében elhunyt. Benne Balázs Imre segesvári lelkész
nagyrabecsülését érdemelte ki magának. A hatóság, édesanyját vesztette.
a szülők, tanítványai, kartársai, barátai és tisztelői
egyaránt felejthetetlenné akarták tenni a jeles padagogus 40 éves munkásságának évfordulóját s tiszte
Pénztári kimutatás.
letére fényes ünnepélyt rendeztek.
A Luther-társaság pénztárába 1902. április 1-töl 30-áig
A Deák-téri dísztermet egészen betöltötte az
ünneplők nagy száma, Ott voltak: a presbyterium befolyt összegek kim utatása:
1. Örökös tagoktól: Reök Juán Szeged 40 kor.
élén Fabiny Gyula, Wagner Géza, Mágócsy-Dietz,
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1902-re: Tolna-Bikács
Haberern Pál, továbbá Horváth Sándor és Schranz
János lelkészek; a kultuszminiszter képviseletében egyház, 1900-ra: Daray Vilmos, 1899—1901-re: Droppa
dr. Verédy Károly kir. tanfelügyelő; a Luther-tár- Vilmos.
3. Fiókegyleti tagoktól évi 4 koronával: Demanovszky
saság részéről: Zsilinszky Mihály elnök; a tanítók
Orsz. bizottságát Lakits Vendel képviselte stb. stb. Dániel.
4. Pártoló tagoktól évi 1 koronával: Ábrahám István, Bo
Az ünnepélyt a polg. leányiskola növendékeiből
kor
János I., Bokor János II., Bokor János III., Bokor János
alakult daloskor szép üdvözlő éneke nyitotta meg.
Utána Haberern Pál, egyházi tanfelügyelő, az ünne IV'., Bokor János V., Bokor János VI., Erős János I., Erős
pélyt rendező bizottságnak elnöke, mozgató lelke, János II., Boros Sándor, Sümegi Samu, Bubán Károly, Sü
üdvözölte a közönséget és az ünneplő férfiút. Az megi János I., Sümegi János II., Német Károly, Német
iskola jelenlegi növendékei osztályonkint szép rend József, Hollósi János, Erős Sándor, Szekér Lajos, Pócza
ben fölvonultak s minden egyes tanítvány egy-egy János, Horvát Pál, Szekér János, Bokor István, Német Már
szép virágszálat nyújtott át a jubilánsnak. Az ifjú ton, Erős István és Seregély Sándor ivánegerszegi lakosok.
ság részéről Strasser Margit polgári iskolai negye Zsáko János, Velits Dezső, Chorváth Samu.
5. Adományokból: Polaskovich Sándor Budán 4 korona,
dik osztályú tanuló adott kifejezést a tanítványok
hálájának és szeretetének, majd egy kis leányka Luther-társasági estély jövedelmének felerésze 256 kor.
6. Evang. Családi L a p ra : előfizetőktől 7 korona.
(el. isk. első osztályú tanuló) és egy fiúnövendék
Összesen befolyt: 380 korona.
köszöntötték fel kedves rigmusban. A volt tanítvá
Budapest, 1902. május 1-én.
nyok nevében Györy Ilona tanárnő és TutseknéBendl Henrik,
tíexheft Lili üdvözölték. Lux Ede a tantestület
pénztáros.
örömét tolmácsolta, dr. Verédy Károly a kultuszminiszter üdvözletét hozta, Zsilinszky Mihály lelkes
szavakban a Luther-társaság, Lakits V. pedig a
A szerkesztő üzenetei.
tanítók Országos bizottságának jó kivánatait fejezte
P. Ii. B pest. Levelet írtam. Nem kell minden kicsiségért
ki. Végül Haberern Pál újból üdvözölte az egyházmegharagudni. — T. I. F oktő. A költemények ismét későn
község nevében és értékes emléktárgyat nyújtott
át neki, mire az ünnepelt férfiú meghatva mondott érkeztek. — M. L. P á p a . Várva-várjuk a folytatást. A pro
köszönetét a kitüntetésért. Szerényen visszautasí testáns öntudatban csodálatos erő rejlik. — H. L. B pest.
totta érdemeit, kijelentvén, hogy csak kötelességét Az igaz ember megtartja szavát. Szívből üdvözöljük —■
igyekezett teljesíteni. Ez a mai nap arra kötelezi, M. J . Szarvas. Régi barátságunk tüze kihamvadt szivedből ?
— P . Gy. B pest. Bízom ügyszeretetében. — K. E. K is
hogy ezentúl még hívebben végezze feladatát,
m a rto n . A nemes igyekezet elismerést érdemel. — P. S.
A megható ünnepélyt a Hymnus megkapó hangjai Szentes. A régi gárda jeles tagját örömmel köszöntöm
rekesztették be.
sorainkban.
Este terített asztal mellett ünnepelték a nap
hősét. Számos, szebbnél-szebb pohárköszöntő tanús
A budapesti gabonapiacz jegyzései
kodott arról az általános tiszteletről és szeretetről,
május 14-én.
melyet Falvay kötelességének hű teljesítésével, ön
zetlen ügyszeretetével és jó szivével magának kiví
Ára 100 kgruak
Egy hektoliter
G a b o n a f a j
súlya kilókban legkis. ár legn. ár
vott. Isten áldja, Isten tartsa meg!
Gyászrovat. A nyíregyházi ág. hitv. ev. főgim
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