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A

Szegény özvegy asszony volt az édes anyja
Demeter Andrásnak,
Mégis csak bekerült Patakra diáknak,
S ember lett belőle; hét meg ilyen se volt
Külömb legény nála . . .
Szerelmes lett bele a vicispán lánya.
A menyasszony ugyan kényes, mint a páva,
De a szerelemnek nincsen családfája.
—

4

A megyei hajdú levelet vitt egy nap
Demeter Andrásnak:
„Pár hét az eskünk, vár készen a házad,
Hanem úgy ne várjon, engem tisztán várjon
Egy házba két asszony l . . .
Mit keres ott az az öreg parasztasszony ?
Ha az anyád volt is, más nap jár az égen,
Miatta majd engem ne öljön a szégyen?!
—

A megyei hajdú hamar visszafordult
A másik levéllel:
„E zt az öreg asszonyt dehogy hagyom én el!
Hogy ölelném akkor, hogy csókolnám akkor
A lába nyomát is?
Hogy találgatnám ki a gondolatát is?!
Üres a te lelked, cifra bábu vagy csak . .
Szépséges kisasszony, maradj te magadnak!"
—

,

*

így lett gazdag asszony Demeter Andrásnak
A z édes anyjából.
így öreg kisasszony egy vicispán lányból!
—

S za b o lc sk a M ih á ly ,
--------- •> « < •---------

Luther-Társaság célja.

Zsilinszky Mihály elnök ünnepi megnyitó beszéde a TutherTársaság miskolci estéjén.

Mélyen tisztelt miskolci ev. gyülekezet!
Kedves testvéreim az Úrban!
Szent vallásunk isteni alapítója, a ki a meg
romlott világot megváltá tanával és pecsételte meg
vérhullásával, azon utasítással küldötte széjjel az
ő tanítványait, hogy menjenek széles e világra,
tanítsanak minden népeket s kereszteljék meg őket.
Helyes értelemben mi mindnyájan Krisztus ta
nítványai és apostolai, megkeresztelt utódai vagyunk.
Nem közvetlenül, uraim, mert hiszen az ő kora és
a mi korunk között 19 század múlt el a végtelen
ség tengerében, és ezen hosszú időszak alatt sok
és nagy népek, nemzetek tűntek le a cselekvés
színpadáról, jóformán neveiket sem ismerjük; és
sok új nagy nép és nemzet keletkezett, emel
kedett virágzásra, sok vallási és társadalmi pró
féta támadt, hogy Krisztus tudományát felesle
gessé tegye. Ha ezen hosszú időszakra figyel
mes szemmel tekintünk vissza, kétségen kívül
igen sok örvendetes, de igen sok szomorú tapasz
talatot szerzünk. Ez utóbbiban legszomorúbb volt
az, hogy a középkor sötét századaiban a keresztyénségnek világossága elhomályosíttatott, a Krisz
tusnak ú. n. földi helytartói nagyon is sok
földi gondok után vetették magokat, mindazok, a
kik a hierarchia kapcsával és a dogmáknak külső
scholasticus tudományával olvadtak össze, sokban
eltértek Krisztusnak üdvözítő tanától. Ezzel nemcsak
Krisztus tudományától tértek el, hanem valóság
gal kivetkőztették krisztusi egyszerűségéből és
isteni mivoltából. Isten helyett bálványokat és
csodatévő szenteket, hit helyett dogmákat és az
ész helyett száraz tekintélyt, alázatosság helyett
gőgöt, szabadság helyett lelki szolgaságot és test
vériség helyett gyűlöletet szítottak mindazok ellen,
a kik véleményszabadságukkal élve, más nézeteket
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vallottak. Ebből az erkölcsi sülyedésből a reformá
ció emelte ki a kereszténységet. Luther, a kinek
nagy nevét a mi társaságunk elméül választotta,
férfias bátorsággal lépett fel ezek ellen a keresztyénségben felburjánzott visszaélések ellen. És
ismerve reformátori elődeinek szomorú sorsát és
történetét, mégis határozottan rátámadt az akkori
világ legnagyobb tekintélyére és felemelte helyébe
a porból a bibliát, oda tartotta a világ szeme elé,
ezzel a szóval: „Ébben van az igazság, ebben van
az élet, ebben van az igazi üdvösség!" Az ő tana
által pedig, a melyben hirdette a tudománybeli
szabad vizsgálódás tényét, a melyben az oly nagy
jelentőségű lelkiismereti feltétlen szabadságot, oly
szellemi forradalmat indított meg, a mely a szel
lem világában egészen új korszaknak lett szülője.
íme mi ezen új korszaknak, ezen szellemi
megújhodásnak, ezen lelkiismereti függetlenségnek
korszakából valók vagyunk; mi azt a fáklyát, a
melyet a reformátorok meggyújtottak, kezünkbe
veszszük és lobogtatjuk, a világ előtt hirdetve,
hogy ezen jelek alatt lehet úgy az erkölcsi, mint
a szellemi világban előrehaladni.
A Luther-Társaság ép abból a célból alakult,
hogy a reformáció szellemét terjeszsze, áldásait
hirdesse, hogy az evangyéliom örök igazságait el
plántálja élő szóval, írásban, könyvekben, tettekben
egyszerre.
A Luther-Társaság nem osztalékra alapított
részvénytársaság, nem anyagi haszonért dolgozik,
nem hajhászsza a világ kincseit, egyedüli célja
és öröme, hogy ebben az evangyéliomot az ő hívei
között erősítse, ébreszsze az ideális dolgok iránti
érzéket és hogy ebben a hajlongó, szerencsétlen
s alkotásra meddő időben erősítse a szép erkölcsö
ket termő hitet, a jobb jövőben való reménységet
és a jó cselekedetben nyilvánuló emberszeretetet.
Ez a mi evang. egyházunk és Luther-Társaságunk
főtörekvése. Kedves Testvéreim! Ezek a törekvések
hoztak bennünket ide a ti gyülekezeteteknek ked
ves körébe az ország minden vidékeiről.
Ide vonzott bennünket országszerte ismert
hitbuzgóságtok, a mely 100 esztendő alatt jóformán
a semmiből egy virágzó gyülekezetét tudott ala
kítani. Ide vonzott bennünket az a végtelen nagy
tisztelet, a melylyel ezen egyház javára működő
és ezen egyház felvirágoztatásában a nagyobb részt
kivevő főpásztortok működése és mellette egyházi
felügyelőtök hithűsége, evangyéliomi éshazafías mun
kássága iránt viseltetünk. Ne csodálkozzatok azon,
hogy ide jöttünk. Tanulni akarunk tőletek, el akar
juk vinni a buzgóságot mindenhová, a hol evangé
likus lélek lakik.
Mi hálásak vagyunk ezért az ajándékért és
az a részvét, fogadtatás, a melylyel a Luther-Tár
saság ezen gyülekezet kebelében találkozott és az
a részvét, a mely az itten tömegesen megjelent
egyháztagoknak buzgóságában nyilatkozik, biztos
záloga annak, hogy nem hiába fáradtunk ide, a
felolvasásban elszórandó mag nem fog rideg kő
sziklára esni.
Fogadjátok ezért a részvétért és a LutherTársaság iránt tanúsított lelkesedésért az egész
társaság nevében hálás köszönetemet.

Ha nekünk ezen ünnepély alkalmával sikerül
csak egy pár lélekben felébreszteni vallásunk iránt
igaz szeretetet, a kiben eddig nem volt meg vagy
szunnyadt, és a Luther-Társaság működése irán jó
akaratot, akkor célunkat elértük. Ehhez a munkál
kodáshoz kívánom Isten áldását és ezzel a mai ünne
pélyes gyűlésünket megnyitom.

A státer csodája.
„Eredj a tengerhez, vesd bé a horgot;
és a mely hal először akad rá, vond
ki és annak szájában találsz egy
státert és azt kivevén, add nékik én
érettem és te éretted."
Máté ev. 17, 27.

A galileai működés idejében történt. Szerte
járt már mind az egész tartományban. Elvetődött
a pogányok közé, Tyrus és Sidon határába s a
Fülöp tetrarchiájába is. És a hol megfordult, min
denütt elhintegette az Ige magvait, tanított és
jót tett.
Isten országa megépítésének világraszóló nagy
munkájában megfáradva, egyszer aztán hazatért
az ő városába, Kapernaumba, hogy egy kissé meg
pihenjen s új erőt gyűjtsön a további munkára,
hogy készüljön a küszöbön álló válságos harcra.
A mit eleve meg is jövendölt tanítványainak mond
ván : „Az embernek fia jövendőben adatik az em
berek kezébe".
Ekkor történt, hogy Pétert kérdőre fogták a
templomadószedők ; „A ti Mesteretek nem adja meg
magáért a két drakhmát?"
A dolognak magyarázata van. Ősi szokás sze
rint minden hűsz esztendős zsidó férfiú évről-évre
köteles volt fél sékel1 templomadót fizetni Isten
nek váltságdíj gyanánt leikéért. Ebből a pénzből
szerezték be az áldozati barmokat, a tömjént, a
szent kenyereket s fedezték általában a templomi
szolgálattal járó különféle kiadásokat.
A mily szent vala maga a cél, oly szentnek
is tartotta minden zsidó abbeli kötelességét, hogy
ezt az adót önként, felszólításra avagy végrehaj
tásra nem várva, Adar hónak első napján lefizesse.
S le is fizette bárhol tartózkodott légyen. Össze
gyűjtötték azt még a birodalom legmesszebb eső
tartományaiban szétszórva élő zsidók is s külön
szent követség útján juttatták el rendeltetése he
lyére, Jeruzsálembe. §/oly szorosan tartották ma
gukat e részben a törvény parancsolatához, hogy
kiki se többet se kevesebbet, hanem éppen csak
fél sékelt fizetett. A mint írva vala (II. Móz. 30,
15): „A gazdag ne adjon többet és a szegény ne
kevesebbet egy félsékelnél, hogy megadják Isten
nek az áldozatot lelkűkért."
Hanem aztán, ha mégis megtörtént, hogy
valaki valamelyes okból elmulasztotta ezen adónak
beszolgáltatását, hát ily esetben az adószedők ré
széről aféle szelíd figyelmeztetésben részesült.
Kapernaumban is hasonló sors érte Üdvözí
tőnket. Az adószedők nem fordultak ugyan egye1 A fél sékel ezüstpénz értéke körülbelül 1 kor. 60
fillérnek felelt meg.
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nesen hozzá (ők tudták, miért nem ?), hanem oda
mentek Péterhez és egész udvariasan (mert hisz
kényszernek helye e részben nem vala) megkér
dezték tőle: „A ti Mestertek nem adja meg a két
drakhmát ?“ 1
Magából a kérdésből igen bajos eldönteni,
hogy Jézus a templomi adópónzt rendesen fizette-e
vagy csak ez egyszer feledkezett meg arról ? Való
színű azonban, hogy eddig sohasem fizette, mert
arra nem érezte magát kötelezettnek 2 s hogy most
mégis miért fizet, azt majd legott megérteti velünk.
Péter azonban a hozzá intézett kérdésre — a
nélkül, hogy magát a* Mestert megtudakolta volna
— nagy hirtelen, sőt bizonyos hevességgel azt a
jóhiszemű feleletet adja, hogy: Igenis!
Pedig meggondolhatta volna jobban is a dol
got. S akkor — Jézus részéről a templomi adó
pénz fizetést egyenesen elvi képtelenségnek ismerte
volna fel. Hiszen az a pénz első sorban is Isten
nek adott váltságdíj vala a lélekért! ö ugyan mitől
kell vala a lelket megváltani? Hát bizony a bűn
től s a bűnnek büntetésétől: a kárhozattól! Ily
értelemben: fizethetett-e Jézus a maga leikéért
váltságdíjt? Fizethetett-e az, a ki magát adta oda
minden bűnös lólekért váltságúl?
Aztán: adózhatott-e 0 arra a templomra, me
lyet a maga összes szertartásos szolgálatával együtt
lerontani jött, hogy emeljen helyette egy más, egy
új, egy élő kövekből épített templomot, a melyben
az Istent lélekben és igazságban imádják a hívek!
Bizony Péter, mint gyakorta, most is kissé
elhamarkodta a dolgot. Azért ki sem is kerülhette
a szelíd rendre- s útbaigazítást.
„És mikor bement volna a házba, elő vévé őt
Jézus mondván: Mint tetszik néked Simon ? E földi
királyok, kiktől szoktak venni adót avagy rovást?
Az ő fiaiktól-e avagy az idegenektől?"
A kérdés elég világos vala, de hogy hova
céloz, azt Péter még nem is sejti. Felel hát úgy,
a mint felelnie kellett. Hisz azt minden emberfia
tudta, hogy a királyok a saját fiaikat nem adóz
tatják meg, mivelhogy ők ép az örökösök. „Mondá
tehát neki: Az idegenektől!“
Egyszerű a kérdés, egyszerű és helyes a fe
lelet i s : de merész és mélységesen titokzatos s
végtelenül felemelő arra, ki megérti, a feleletből
levont végső következtetés. „És monda neki Jézus:
Tehát a fiák szabadok!“
Igen: a fiák szabadok ! Mintha csak mondaná:
Péter 1 érts meg engem. Országot alapítottam én
is. Ez az ország ugyan nem e világból való, bárha
e világban vagyon; de ennek az én országomnak
is vagyon ám királya. E király az Isten s a fia én
vagyok és én bennem és általam, hahogy hittel
egyesültök velem s engem befogadtok, fiák vagy
tok ti i s : az Istennek megváltott és kiengesztelt

fiai. A mi az enyém, az a tietek is. Tietek a ha
talomnak minden felségjoga s az országnak minden
kincse : tiétek a Fiú szabadsága is. Istennek ti lelketekért, a mely immár meg van váltva minden
bűntől, adópénzváltsággal nem tartoztok. Míg ide
genek, e világ fiai és bűnösök voltatok, addig
fizetnetek kellett azt, de immár tőletek nem szed
pénzt az Isten, mert fiai és így örökösei is vagy
tok. A mit neki ti értetek lefizetni kellett, azt én
magamra vállaltam és le is fizetem!"
Megértette-e Péter azt a sokatmondó választ:
„A fiák szabadok!", erről hallgat az írás, ámde
hogy a fiák szabadságát rfélre ne magyarázhassa,
arról nyomban maga az Úr gondoskodott.
Legyen a fiák szabadságának örök példaképe
és élő magyarázata a Fiúnak szabadsága.
A vámszedők követelik tőle az Isten, az örök
király fiától a templomi adópénzt. Hát legyen. A
Fiú ugyan szabad és mint ilyen minden adótól
ment az Isten országában. Templomadó — magá
ban véve ellenmondásos egy dolog. „De hogy őket
meg ne botránkoztassuk, eredj — mondja az Úr
Péternek — vesd bé a horgot; és a mely hal elő
ször akad rá, vond ki és annak száját felnyitván,
találsz abban egy statert1 és azt kivevén, add oda
nékik én érettem és te éretted."
Mintha csak mondaná: Eredj P éter! Igaz, hogy
mi más országban, az Istennek országában s más
királynak, az Istennek fiai vagyunk s így tehát
szabadok e világnak törvényétől, a templomadó
tól, de mert éppen ama más ország a mi igazi
hazánk, a hol csak egy törvény érvényes és az a
szeretet, tanuld meg, hogy a mi szabadságunk nem
szabadosság, hogy a szeretet annak is éltető lelke,
korlátja és iránytűje. Tanuld meg, hogy a szere
tet mindenek, még a szabadság felett is áll, hogy
sokszor, mások, a gyengék, az ismeretben hátra
maradottak és elfogúltak iránt való szeretetből le
kell mondanunk a mi természetes jogainkról is és
alkalmazkodnunk a mások gyengeségeihez, hogy
meg ne botránkoztassuk őket, hogy hozzájuk le
bocsátkozva, őket magunkhoz felemelhessük, hogy
— ne rontsuk, hanem építsük őket.
Ezt cselekedtem én, a Fiú is érettetek. Le
mondtam önként, irántatok való véghetetlen sze
retetből isteni méltóságomról, mert nem tekintet
tem azt ragadománynak és én, a kinek isteni
uraságom volt az én mennyei Atyámnál, alászálltam ide e múlandó földre elmúlandó testben, hogy
szolgaalakban szolgáljak tinéktek.
A szeretet a gyengék iránt parancsolja, hogy
ezt most is megcselekedjük. Azért hát csak eredj,
menj le a tengerhez és vesd bé a horgot. Ez a
világ, azok az adószedők adót kérnek tőled. Egy
pillanatra tegyük le az Isten országának gondját,
— s végezzük e világnak dolgát: dolgozzunk. Te

1 Itt két drakhmáról (didrakhma) vau szó, mert abban
az időben a zsidóknál is idegen (görög és római) pénz volt
forgalomban. A didrakhma görög pénz vala s értéke köriilbelöl megfelelt a fél sékelnek.
a Különben a papok és a főbb írástudók fel voltak
alóla mentve s talán, mert eddig öt is az utóbbiak közé
sorozták, azért nem követelték meg azt tőle. De immár
változik a közvélemény !!

1 Az antiochiai stater szintén akkortájt forgalomban
levő pénz vala s értéke két didrakhmának (vagyis négy
drakhmának felelt meg. Egyik, t. i. előlapján Augustus képe
volt „Kaisaros Sebastu“ (a felséges császár) felirattal; a
másik t. i. hátsó lapján pedig egy ülő női alak, Antiochia
védő istenasszonya, a mint lábát Orontes, az ifjú folyam
isten vállára helyezi az „Antiokheon Metropoleos* (Antiochiaiak fővárosa) felirattal.
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halász vagy, — halászat az e világi mesterséged.
Vesd be hát a horgot s meglásd az isteni jóság
mérhetlen nagy tengeréből megnyered munkálko
dásod megkívánt jutalmát. A munka reád vár, —
az áldás Istentől száll reád.
És úgy is lön, a mint mondá: a horgászó
Péter nem hiába fáradozott, fogott halat s mind
járt az első hallal megkapta azt az összeget, a
mire szükségük vala, az egy statert vagyis a két
fél sékelt. Éppen elég az Űrért és ő magáért a
templomadóba.
Oh tanuljunk mi is az Úrtól s Pétertől! Ta
nuljuk meg az Úrtól, hogy Isten országában fiák
s így hát szabadok is vagyunk, hogy ott egészen
más, nem pénzbeli, hanem szívbeli adózásra vagyunk
kötelezve, hogy a szabad istenfiak egyedüli köte
lessége az Istent, azt a mi szerető mennyei Atyán
kat szeretni szívből, imádni s szolgálni lélekben
és igazságban. S tanuljuk meg azt is, hogy ez az
istenszeretet kiváltképen a gyenge embertársak
iránt való odaadó, önmegtagadó s szolgálatkész
szeretetben nyilatkozik meg. Miként maga az Úr,
úgy kell nekünk is egymásért dolgozni, fáradni s
bizony szenvedni is. „Egymás terhét hordozzátok
és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét!"
Pétertől pedig tanuljuk meg, hogy munkánkba
az Úr szavára, az Úrban biró hittel s reménység
gel fogjunk s akkor megesik velünk is mindenha
a staternek csodája: lesz, a miből eleget tehes
sünk minden irányban kötelezettségeinknek, lesz,
a miből önként, szeretetből és nem parancsszóra
megadjuk a templomadót is s hozzá nemcsak mi
magunkért, hanem az Úrért is.
S ez esetben adózásunk nem lészen közönsé
ges, mindennapi adózás, hanem — a stater csodája!
Dr. M asznyik Endre.

Isten segítsége nélkül,
(Történet a falunkból.)
I.

Falusi öreg anyóka mesélte e történetet. A
kiről szól, rég nyugszik az anyaföld kebelén, sírját
benőtte a pázsit, nem emberkéz gondos figyelmé
ből, hanem isten jóvoltából. Mintha azt akarná
velünk megértetni, hogy a jóságos mennyei atya
az alatta fekvőnek bűnös életét elfeledte, megbo
csátotta kegyes haláláért, őszinte magába szállá
sáért. Ezen a síron ép úgy zöldéi a fű, megtetszik
kora nyári reggelen a harmat, mint a többieken,
a kik nem ily hajótöröttet takarnak. Az életben
sok mindenféle okért le nem ültek volna egy asz
talhoz, sírjaik békésen domborulnak egymás mellett.
„Isten segítsége nélkül!" Milyen gőgös ká
romló beszéd ez, csupán felfuvalkodott ember ajkán
csúszhatik ki. Ámbár hiszen többé-kevésbé vala
mennyien bűnösek vagyunk benne. Isten segítsége
leginkább -akkor jut eszünkbe, ha veszedelem és
bajok ezre környékez. A szabadulás után a hála
adásról könnyen elfeledkezünk. A „magunk esze",
„a magunk két erős karja" segített ki bennünket
az örvényből, mintha bizony az ember csak egy
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szalmaszálat is keresztbe tudna tenni Isten sege
delme nélkül.
Cser Pál szentül hitte, hogy Isten segítsége
nélkül is boldogulhat az életben. A mi szép és jó
a földön halandók számára nyílik, azt emberi ipar
kodás magától is leszakíthatja. Különösen nagy
gazdagságról, fényről, pompáról álmadozott és a
legragyogóbb boldogságot abban találta, hogy
munka nélkül szakadatlan pihenéssel húzza ki az
életet s közömbösen nézze, más mint izzad a me
zőn, szérűn. Teljes világéletében hév volt neki a
kapa, kasza nyele s ha szerit ejthette, örömest el
feküdt a kazalok között vagy a fák hívogató sátra
alatt. Szomszédairól, testvéreiről, apjáról-anyjáról
csurgóit az Isten áldotta veríték, ő már a gyer
mekkorban is azon törte fejét, hogyan tudna könnyű
szerrel munka nélkül gazdag lenni. A falu jámbor
népe megütközött ezen a kívánságon, mert hiszen
az Úr rendelte íg y : orcádnak verítékével egyed a
te kenyeredet! És ki merne feltámadni Isten aka
ratja, rendelése ellen? Szánni való teremtés az,
hisz a ki perbeszáll vele, semmivé lészen, megdől,
mint a jegenye és felőle nem lesz emlékezet többé.
Cser Pál mert. Alig hogy kezébe kaparitotta
kicsi örökségét, elhagyta faluját, búcsút mondott a
szülei háznak, meg se nézte még a frissen hányt
sírhalmot sem, a hol édes szülei nyugodalmat lel
tek. Különben már az osztozkodásnál kimutatta a
foga fehérét. Prókátort fogadott, hogy valamiképen
egy pár garassal meg ne rövidüljön. Mit bánta,
hogy tíz annyit elfizet az ügyvédjének, csak a test
véreinek valahogy több ne jusson. Kikötötte, hogy
neki földet, szőlőt, házrészt ne adjanak, azzal ő
nem bajol, csak pénzt, csak pénzt akar látni A
föld, szőlő nem kamatozik valami búsásan, pedig
ugyancsak meg kell dolgozni érte, hanem a bankó
hamar megszaporodik, az megérdemli a fáradságot,
töredelmet. Testvérei ráhagyták. 0 nekik éppen a
föld kellett, a hol apjuk, öreg apjuk szántogatott,
a szőlő, melynek tőkéi velők egy idősek. Akkor
rakta apjuk a venyigét, mikor Pál született s akkor
szedtek először róla, mikor István a járást próbál
gatta s Zsófi csecsszopóbaba volt. A házról meg le nem
mondtak volna semmi áron. Ősi ház volt az, bár
fedele néhányszor új ruhába öltözött, falai ugyan
azok maradtak, a miket a falu megszállásakor
néhány emberöltő előtt az öreg Cser Imre rakott.
Ebben a hajlékban születtek, benne akartak meg
halni is. Inkább adósságot vettek föl rá, sem hogy
kiengedjék a kezökből. István ugyan megkérdezte
bátyját, nem hagyna-e náluk pár száz forintot
abból az ezresből, a mi neki jutott. Egy-két esz
tendő alatt letörlesztik s az interest becsületesen
fizetik utánna, oly pontosan, mint a városi taka
rékpénztár. írást adnak róla, csupán azt kérik,
hogy adósságukat ne tábláztassa rá a gyenge bir
tokra, az ő telekkönyvi lapjuk eleddig még tiszta
volt. Pál megtagadta.
— Rokonadós, testvéradós ajándékba bírja az
ember pénzét, különben is szükségem van az egész
összegre.
— No hát Isten segítsen bátyám ! Mi is benne
bizakodunk, hogy nem hagy el bennünket. Majd
az ő segítségével lerójuk valahogy ezt a terhet.
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Eddig megsegített az Úr, ez után sem hagy el.
Nehéz a kiizködés, de majd csak meggyőzzük
imádkozással, verítékkel.
Pál elmosolyodott.
— Rátok is fór az Isten segítsége, öcsém. A
termés az ő kezében van, vagy inkább a véletlen
hatalmában. Szőlő elfagyhat, a gabonát elverheti
a jég s a munka, imádság kárba veszett. Az én
termésemnek se fagy, se jégeső nem árt. Én pén
zemből akarok élni, azt forgatom, kamatoztatom,
jövedelmező vállalatba adom. Ahhoz szerencse kell,
nem Isten segítsége. Szerencsémben bízom. Majd
meglássuk, melyikünk boldogul könnyebben? Ki
viszi többre ?
És elindult pénzével. Búcsúzóul kezet fogott,
a kisajtónál még megemelintette kalapját s tova
sietett Vissza nem igen tekintgetett. Nem a múlt,
hanem a jövendő állt lelke előtt s incselkedett
vele. Azt számlálgatta magában, hány esztendő
múlva kerül vissza gazdagon, fényes, aranyos hin
tóbán az elhagyott faluba. Mert vissza fog térni,
megmutatja gazdagságát, kincsét a kolduskenyéren
élő atyafiságnak, talán, ha megbecsülik, tisztelet
tudóan bánnak vele, ád is nekik valamit. Kipótolja
pár forinttal az „Isten s e g íts é g é tm e rt hogy e
mellett felkopik az álluk, bizonyosra vette. A
testvérek szánakozó szívvel néztek utána a kapu
ból, míg csak felhőbe nem takarta az országút
pora. Szemök megtelt könynyel, a szívok búbánattal.
— Isten legyen irgalmas irántad, szegény
bátyám ! Ne vegye vétkül, a mivel káromoltad s
kegyelmével világosítsa meg a te lelkedet is, hogy
higyj benne és alázd meg magadat előtte. És ha
megalázkodol, talán nem űzöd, kergeted oly vadul,
éhesen a világi gazdagságot és beéred a becsüle
tes kevéssel! Talán a szél elvitte e sóhajt a tá
vozóig, talán nem vitte, nem hallotta. Talán jobb
is, hogy el nem vitte, nem hallotta, mert kevély
szája újabb káromlásra fakadt volna, pedig a nél
kül is eléggé bűnös volt már.
II.
Jó néhány esztendeig egy szál hírt sem hal
lottak felőle. Falujában nem tudták, hova le tt; ő
maga meg úgy elfeledte azt a tájékot, mintha soha
színét sem látta volna. Elbújdosta napján déltájban
egy kisebbfajta mezővárosba ért. A főutcán minden
udvarba betekintett, hátha szemébe ötlik valami.
Csakugyan az egyik háznál nagy sokadalmat lát,
ember ember hátán szorong. Árverést tartottak s
egy koldusbotra jutott boldogtalan család istálló
jából vezették ki az egyetlen tehenet s lassan nagy
huzavonával forintonkint ígérgettek a házra. Pál
odament s megtudta, hogy a szegény család feje
felebaráti szeretetből jót állt egy barátjáért a kocsmárosnál, barátja a kölcsönzött összeggel Ameri
kába szökött s a hitelező most a jótállón veszi
meg tartozását. A jövevény is az ígérgetők közé
állt s potom áron hozzájutott házhoz, tehénhez,
ingósághoz. Pénze szépen maradt még, földet vehe
tett volna rajta, de göröngyre sajnálta. Inkább
kölcsönadta jó kamatra s három esztendei kama
tot mindjárt lefogott a kölcsönből. Maga meg szol
gálatba állt az árendásnál, segített neki a paran
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csolásban, cselédség hajszolásában. Úgy látszott,
a szerencse melléje szegődik. Őszszel takarmányt
vásárolt össze olcsón vagy harácsolt össze kamat
fejében, tavaszszal két-három árán eladta. Maga
is vett fel kölcsön pénzt és nyereségre kiadta.
Vagyona már szépen felhalmozódott, de még min
dig többet kívánt. Evés közben jön meg az étvágy.
Hire járt, hogy a szomszéd határban gazdag kő
széneret fedeztek föl s társaság alakult bánya
nyitásra. A reménlett búsás nyereség fejében bol
dog-boldogtalan kínálta megtakarított filléreit. Cser
Pál azt gondolta, itt az ideje, hogy egyszerre, egy
csapásra dúsgazdag, irigyelt ember váljék belőle.
Szentül hitt a vállalkozók kecsegtető ígéreteiben,
részvényes lett s maga is talált alkalmazást a tár
saságnál. A szénkeresós nagy hűhóval megindult,
ünnepély ünnepélyt, lakoma lakomát ért, de bár
jó mélyen leástak, a szén nem igen mutatkozott.
Kisült, hogy az összegyűjtött tőke kevés a válla
lat felvirágoztatására. A közbizalom lángja kialudt,
a munkások jó részét elbocsátották, a kutatás szü
netelt. Sok keservesen keresett pénz veszett oda,
Cser Pál sem látta viszont ezreseit. Úgy érezte
magát, mint a téli időn pőrére vetkőztetett utas.
A kemény munkához nem fűlt a foga s egy pil
lanatra tűnődés, kétségbeesés szállta m eg: mitévő
legyen ? 0 is úgy beszélt, mint a bibliai sáfár:
Nem kapálhatok, a koldulást szégyenlem.
— Baleset volt! — mormogta magában, de
nem baj. Újra kezdjük a számítást és a sikernek
még sem szabad elmaradni. Ha a szerencse magá
tól nem kedvez, kényszeríteni kell rá.
Az első kudarc csak mohóságát és türelmet
lenségét nevelte. Pénzzé tette megmaradt vagyon
káját, eladta házát s pénzével megindúlt, mint
annyian előtte, a mesés kincseket Ígérő tengeren
túli világ, Amerika felé. Csalta, csábította az arany
mezők hitető délibábja. Bizonytalan jövendő vár
rá, de majd csak megbirkózik vele. Az erőfeszí
tés vége mégis csak az lesz, hogy álmai megvaló
sulnak s aranynyal megrakodva tér csalódásai
földjére vissza. De nem jutott el addig. A kikötő
városban nagy néptámadás volt, a mikor megér
kezett. A gyárak és kikötő munkásai tüntetve,
zúgolódva járták be az utcákat, magasabb bért
követeltek s mivel kívánságuk nem teljesült, a
boltok és házak fosztogatásához láttak. A hömpölygő
áradat Cser Pált is akarata ellenére magával ra
gadta; hasztalan próbált szabadulni tőle, ha elárulja,
hogy nem tart velők, ellene is felzúdul az elége
detlenek haragos elkeseredése. A tusa végén ő is
az áldozatok közé került, belelőttek lábába s bör
tönbe, utóbb kórházba vitték. Ruhája leszakadt róla,
pénzét, a mivel szerencsét próbálni indúlt, a nagy
tolongásban ellopták tőle. Betegen, pénz nélkül,
idegen emberek irgalmából éldegélt, míg valamenynyire föl nem gyógyult. Akkor elbocsátották. Hova,
merre menjen? Örömest dolgozott volna már, de
nyomorék létére munkája alig ért valamit. Beteg
ágyán eszébe jutott egykori káromló beszéde; megtanúlt buzgón, szívből fohászkodni Isten segedel
méért, a mit egykor megvetett. A nyomorúság
újjá szülte bűnös, gőgös lelkét. Rászánta magát,
hogy haza megy, elhagyott falujába, testvéreihez,

14.s z ..

131

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

ha még élnek. Talán nem verik ki a" fedél alól,
mint kóbor kutyát szokás. Igaz, hogy megbántotta
őket szeretetlenségével, de'a kegyelmes Isten, a k it
megtalált, hozzá hajlítja a testvérek szívét s bizony
nyal elsegíti addig. Útnak indúlt, nem úgy mint
egykor, pénzzel és hit nélkül, hanem pénz nélkül
és Isten gondviselésébe vetett hittel. Országokon
bujdokolt végig, száraz kenyéren élve, hideg föl
dön hálva. Nagy sokára eljutott faluja határába,
a hol minden rög vádolva szólt hozzá: „Miért
hagytál el? Miért sajnáltad a verítéket tőlünk?
Mi meg nem csaltunk volna!" Ismerős arcú embe
rek jöttek-mentek mellette, egyik sem ismert reá.
Felnőttekhez nem mert szólni, de egy sarju leány
kát megkérdett.
— El-e még Cser Pál a falutokban kis húgom ?
— Talán Cser Istvánt érti kegyelmed ? El
bizony. Ő az én jó édes apám. Cser Pál sok esz
tendő előtt elbújdosott tőlünk, azóta hírét sem
hallottuk. Valaki beszélte, hogy kiment Amerikába.
Isten tudja, megjön-e valaha, mert nem szerette a
szegénységet.
Az utas szeretett volna még kérdezni egyetmást, de a kis leánykának sietős útja volt.
— Bocsásson meg kegyelmed, de nékem előre
kell sietnem. A városba belódultam korán reggel
egy kis zöldséggel, tejjel, vajjal, mivel, az után
megkéstem. Pedig nem szeretnék a templomból
elmaradni. Ma hirdeti először az Isten igéjét az
én testvérbátyám, a ki papnak készül. Isten segít
ségével kijárta az iskolákat s pár hét múlva már
fölszentelik. Nagyon derék, jó fiú. Mindenki örül
rajta, hogy ennyire segítette az Isten 1 Isten áldja
meg kelmedet!
A szegény koldus összeszedte maradék erejét,
gyorsabban lépegetett, de bizony nem győzött a
friss járású leánynyal. Úgy ment, mintha sebes
szárnyak röpítették volna. Hagyján! Mégis odaért
időben a templomhoz, a hol régesrég nem járt.
Meghúzódott az ajtónál s hallgatta a mint a hívek
énekelgették :
„Mind jó, a mit Isten tészen
Dorgálása nem tesz kárt."

Szemeiből sűrűn patakzott alá a köny. Áhí
tattal figyelt az ifjú prédikátorra, a ki szent meg
győződéssel hirdette, hogy az Úr nem hagyja el
azokat, a kik benne bíznak. Keserűséggel látogat
hat, ürömpohárral itathat, de búsulása csak ideigóráig tart, jóvolta, kegyelme, szeretete ellenben
örökkévaló. Csodás változást érzett egész valóján,
megnyugvás költözött leikébe. Imádkozott s áldotta
Istent, hogy nem mindörökké feddődött vele s nem
tartotta meg mindvégig az ő haragját. Azután az
erőtlenségtől, kimerüléstől elszenderedett és nem
is ébredt fel többé. Ott borúit rá a halál éjsza
kája, a templom pitvarában, talán abban a pilla
natban, mikor a töredelmes imádság által lelke
megtisztult a föld porától, szennyétől. A nyugodt,
boldog kimúlás letörölte ábrázatáról a kínok és
csalódások barázdáit s az idősebb emberek ráis
mertek' benne Cser Pálra. Követ egyetlen egy se
vetett reá, hiszen, a hol Isten már dorgált, embe
rek kárhoztatása vétek volna. Megítélhetik-e esen
dők az elesettet? bűnösök a vétkezőt? Ne ítélje
tek, hogy ne ítéltessetek!
Nyilas István.

A budapesti új ev. templom és
gymnasium.
(Képünkhöz.)

Budapesten 40,000 evangélikus lélek él. E nagy
számnak megfelelő elég temploma és papja azonban
nincsen. Sok százra megy azon családok száma,
a melyek vigasztalás nélkül maradnak. Az elhagyottság, anyagi nyomor, a tenger sok kisértés akár
hányszor tőrbe csalja szegényeket, eltéríti Istentől,
egyházuktól és sötét kétségbeesés örvényébe taszítja.
Igazán Istennek tetsző gondolat volt, hogy a
pesti egyház, a midőn új gymnasiumot épített, egy
úttal új templom építését is elhatározta. Áz új
templom a gymnasium mellett épült föl a város
ligeti fasorban, a főváros egyik előkelő útvonalán.
A templomban nyolcszáz hivő fér el s ez lesz az
iskola temploma is. Az összes költség a telekkel
iskolával együtt mintegy 800,000 koronára rúgott
s Pecz Samu műegyetemi tanár tervezte. Az oltár
képet pedig Benczúr Gyula, a híres festőmester,
Budavár visszavételének alkotója festette. Az új
templomnak csak egy hibája van, nincs közelében
paróchia. De majd ezen is segítenek időjártával.
A templomot okt. 8-án szentelik fel s ugyanekkor
iktatják be az új lelkészt, Kaczián Jánost.
A gymnasium valóságos csodaépület. Általá
nosan el van ismerve, hogy a berendezés cél
szerűsége s értékes volta dolgában első iskolája
az országnak. A tanári kar is elsőrendű erőkből
áll, a kiknek elvitázhatatlan érdemeik vannak az
intézet fejlesztése és felvirágoztatása körül. Adja
Isten, hogy úgy a templom, mint az iskola Isten
országának igazi veteményes kertje legyen! A.

A

Luther-Társaság és Gyám intézet
M iskolcon.
Ünnepi napokat éltünk át szeptember derekán.
A miskolci nemes egyház hívására a Luther-Tár
saság és Gyámíntézet, egyházunk e két derék in
tézete Miskolcon tartotta évi közgyűlését. Igazi
ünnep volt reánk is, Miskolcra is. Ezelőtt 33
esztendővel, tehát egy egész emberöltő esett közbe,
már volt egy ilyen találkozás az Avashegyalji vá
rosban. Mennyi változás történt azóta! Ákkor
Miskolc maga is küzdő egyház volt, anyagilag
elég szegény; papját (Zelenka Pál kevéssel előbb
költözött oda) csak úgy tudta fizetni, mint a többi
hegyaljai eklézsia. Egyiknek sem okozott nagy
gondot az, hol gyíimölcsöztesse tőkéit. Az az egy
különbség mégis megvolt, hogy papjától többet
vártak. Hegyen épített városnak tartották, a mely
nek hivatása, hogy püspöki székhelyül szolgáljon.
Az élet nem is cáfolt rá erre a hitre. Mádayután
— Czékus korszakát közbe véve Zelenka jött. Ma
Miskolc virágzó egyház s az összehasonlítás a le
tűnt emberöltő munkája s nagysága iránt való
hódolatot szül. Zsilinszky Mihály nagy igazságot
mondott, a midőn beszédében így jellemezte a
miskolciakat: „ Tanulni jöttünk ide, el akarjuk
vinni a ti buzgóságtokat mindenhová, a hol csak
egy evang. lélek lakik.“ Boldog egyház, istenáldotta
hívek azok, a kikre az ilyen jellemzés rájuk illik.
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33 év előtt a Gyámintézet is kiizködő, törekvő Miskolcra. A második nap mozgalmasabb volt az
ifjú volt csak, mint a vendéglátó egyház. Sok elsőnél, de a Luther-estély jóval népesebb volt,
helyütt részvétlenséggel, félreértéssel, roszakarattal, mint a gyámintézeti istentisztelet. A vidékiek kö
kellett viaskodnia. Az egyházaknak alig fele ada zül sokan elmaradtak, azonban a résztvevők száma
kozott még; nőegylet, — ifjúsági egylet csak itt- így is mintegy 80—100 főre rúgott. Jelen volt 2
ott tűnt fel, mint az avaron az árva gyalogbodza püspök, 3 kerületi felügyelő, az esperesek közül
bokrok. Az összes gyűjtés nem ért fel azzal, a Gyürky Pál, Hajdú János, Handel Vilmos, Jánosy
mennyit a legszegényebb kerület rak le a szeretet Lajos, Materny Lajos, Raab Károly, Székely Gyula,
oltárára. Azóta a Gyámintézet egyre nevekedett Terray Gyula, Turóczy Pál, Famler Gusztáv Adolf,
Isten és emberek előtti kedvességben. Alig van Lőw Fülöp kér. gyámintézeti elnökök, dr. Maszoltár, a melyen örömestebb áldoznánk; elvétve akad nyik Endre, Mayer Endre, Raífay Sándor, dr. Szlágyülekezet, mely elmarad az áldozok közül. A vik Mátyás theol. tanárok; az ismertebb nevű lel
gyűjtés összege megüti a 33,000 koronát. Nők, készek közül Bognár Endre, Draskóczy Lajos,
ifjak versenyt élesztik a tüzet. Valóban hálásaknak Krupec István, Liszkay János, Ruttkay Sándor,
kell lennünk Isten iránt e gazdag kegyelemért. Nemes Károly, Paulik János, Sztehló Gerő. A
Gondolhatni, hogy édes volt a viszontlátás. Hátha középiskolai tanári kart Gömöry János eperjesi
még elgondoljuk, hogy most jelen volt a Luther-Tár- gymn. igazgató és Adorján Ferenc nyíregyházi
saság is, a melyről három évtized előtt még álmodni vallástanár képviselte. A világi ellem volt jelen
sem mert a legvérmesebb reményű evang. ember sem. legkisebb számmal (a helybelieken kívül). Elmaradt
Az ünnepnek lefolyása is szép volt. Fellobo az Egyetemes Gyámintézet elnöke, báró Radgózott város, magyaros vendégszeretet köszöntött vánszky Béla, koronaőr, a kit útra kelése előtt bal
bennünket. A miskolci lapok lelkes czikkekkel eset ért Budapesten ; Láng Lajos dunáninneni kér.
hivták fel a közönség figyelmét. A vendégek első elnök, a ki 15-én tartotta egyetemi rectori szék
s legnagyobb raja szept. 12-én Budapest felől ér foglalóját, dr. Berzsenyi Jenő. Dr. Radvánszky
érkezett a déli gyorsvonattal, így a két egyesület György bánya kér., Radványi István tiszaker.
vezetősége s a dunántúli meg a déli részek. Ekkor elnök azonban megjelent s ez utóbbi helyette
jött Zsilinszky Mihály, Gyurátz Ferenc, Ihász Lajos, sítette a távol levő világi elnököt.
Famler, Lőw, Bognár Endre, Falvay, Dr. Kéler,
A Luther-Társaság gyűlése.
Bendl, Majba stb. Fogadásukra szép társaság jelent
A megállapított rend szerint 12-én d. u. 2
meg a pályaudvaron. Az érkezőket a gyülekezet
nevében Radvány István, kir. tan., felügyelő, a vár órakor kezdődött a Luther-Társaság évi rendes
megye részéről Tarnay Gyula alispán, a város közgyűlése a miskolci egyház tanácstermében. Az
megbízásából dr. Szentpáli István polgármester eleje lelkes tüntetés volt Zsilinszky Mihály elnök
üdvözölte pár meleg szóval. Az üdvözlésre Zsilinszky mellett, a kit az év elején eleggé ismert oldalról
válaszolt. Ez után a hosszú kocsisor megindúlt a méltatlan támadás ért. E támadás nem csupán az
gazdagon fellobogózott városba. Az evangélikus elnök személye ellen volt irányozva, hanem a
egyház udvarán a templom előtt Zelenka Pál püspök Luther-Társaság ellen is, a melynek az a tragikus
és Szentiványi Árpád tiszaker. felügyelő várt az sors jutott osztályrészül, hogy egyesek folyton tá
érkezőkre. A miskolci egyház részéről itt Dubovay madják, nagy feladatok teljesítését várják tőle,
Béla másodlelkész köszöntötte a két társaságot a de mihelyt a nagy feladatokért dolgozni, áldozni
virágvasárnapi üdvözlettel: „Áldott a ki jött az is kellene valamit, akkor a nagy kritikusok nyom
ban elillanak, mint a kámfor. Feltétlenül meg
Úrnak nevében!“
Gyurátz válaszolt a meleg köszöntésre. „Mint kívánjuk a bírálat szábadságát a Luther-Társaságvándorok, fáradtan jöttünk ide, még lábunkon a gal szemben is, de a bírálat tartalmának igaznak
hosszú útnak pora. Hoztuk a hit szeretetét s a kul kell lennie.
A gyűlés kezdete előtt pár perccel meg
túra világosságát. Nem kellett kopogtatnunk az
ajtón, mint a jövevénynek, mert hiszen tárt ka jelent a teremben Gyurátz Ferencz püspök és fel
rokkal várnak, az egyház, a város, a megye. Szerte hívta a tagok figyelmét a Luther-Társaság és el
a hazában egyház, társadalom, politika, terén min nök ellen intézett igazságtalan s durva támadásra.
denütt meghasonlás, keserűség, kétely marja a „Mi mindenkiben az embert nézzük — úgymoud
kebleket, panasz panasz nyomában. Mi marad — mindenekelőtt a nemes szent ügy önzetlen baj
hátra e sokszor csillagtalan szemhatár ege alatt, nokát keressük. Ezt az embert Zsilinszky Mihálymint a hit szeretete, a tudomány igazsága, a mit ban mindnyájan és mindig megtaláltuk és mégis
e két vándor ápol? Mi forraszthatná más egybe megtámadták. Nekünk bizonyságot kell tennünk e
a férgetektől űzött lelkeket, mint a szeretet és ön támadással szemben arról, hogy bizalmunk, elisme
zetlenség munkája? Adná az ég, hogy ily módon résünk, ragaszkodásunk most is a régi és a mél
egygyé lehessünk a polgárerények terén is — tatlan megtámadást elítéljük, az ellene emelt vá
hazánk boldog jövőjéért/' Végül megköszönte a dakat visszautasítjuk. Sajnálatunkat kell kifejez
szíves fogadását s Isten áldását kérte az egyházra, nünk azon, hogy egyházi életünkben ily jelen
városra és megyére. A nagyszabású beszéd nyo ségek is előfordulhatnak s zavarják köztünk az
mán lelkes éljenzés harsant fel s az után a gyű egyetértés kötelékét. (Általános élénk helyeslés).
Midőn Zsilinszky belépett, viharos éljenzés
lési tagok elszooltak szállásaikra.
A vendégek egy része délután érkezett. A kik fogadta s az összes tagok felállottak. Egymásután
Szécsényről jöttek, csak késő este, éjfél felé értek szólaltak fel Zelenka Pál püspök, Szentiványi
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Árpád és Ihász Lajos felügyelők, hogy elégtételt tartással diadalra segíti. A mű szellemi vezetőjéül
szolgáltassanak a megbántott elnöknek. Zsilinszky dr. Masznyik Endrét választotta meg, a ki már
meghatva köszönte meg a bizalom megnyilatkozá kipróbált művelője a Lutlier-irodalomnak. A terjesz
sát. Nem a személyes támadást fájt neki, hanem téssel pedig az Évang. Theol. Otthonát bízta meg,
az, hogy a Luther Társaságot is megtámadták. illetőleg felügyelőjét, Kovács Sándor theol. tanárt
Arra kérte a tagokat, hogy mellőzzék személyes azzal a kikötéssel, hogy a kezelési százalékokból
sérelmét, nézzék csak a Társaság javát és foko eredő haszon a nagy reformátor nevét viselő ingye
zott erővel lássanak munkához, mert sok a tenni nes hely alapja javára tőkésítendő. Ilyen módon
Luther nemcsak szellemével terjeszti a reformáció
való.
A tárgyalás során Falvay jegyző és Majba örök igazságait, hanem még anyagi oldala is a
protestantismus bástyáit erősíti.
titkár adták elő az igazgatótanács javaslatait.
A Társaság pénzügyi helyzete valamivel javult, a
A vállalat anyagilag azonban még nincsen
tőkevagyon gyarapodott, ezzel szemben azonban biztosítva. A megrendelők száma ez ideig még nem
hallatlan nagy összegre, 5200 K-ra rúgnak a hátra éri el a 400-at sem, a mi édes kevés. Ennek a
lékok. Irodalmi társaságainkat ez a szú állandóan számnak jó részét is a pályakezdő theologusok
őrli s alig van ellene orvoslás. Dr. Kéler Zoltán (Pozsonyból) s más vallásúak képezik. A Társaságügyész a végrehajtás erélyes eszközét ajánlja. évi 1000 koronát kötött le e célra, azonban előlegül
Reviczky László utolsó intésül az esperesek útján még jelentékeny összeget kellett áldoznia. Az igaz
való felszólítást indítványozza.
gató-tanács azt javasolja, hogy az egyetemes köz
A gyűlés ezt az indítványt emelte határozattá. gyűlés és a kerületek segélyét kérje a Társaság
Minden esetre szomorú, ha valaki önként felvállalt és az előfizetők gyűjtése végett keresse meg a
kötelezettségének eleget nem tesz, hiszen első sor püspököket.
ban egyéni értékén esik csorba vele. E mellett az
A Társaság Paulik János, Gyurátz Ferenc és
egyház kára. Valami új módozatot kellene kigon dr. Masznyik Endre felszólalása után az igazgatódolni a pénzbeszedésre nézve, mert így lassanként tanács javaslatát fogadta el. Az igazgatótanács
oda jutunk, hogy a Társaság gazdag lehet ugyan, jelentésében szó volt egy evangélikus szellemű
— de vagyona jórészt bizonytalan követelésekből gyermek-lap alapításáról is. E gondolatot Kovács
fog állni.
Sándor pendítette meg egyik bizottsági ülésen,
A Bibliai olvasókönyvet a vallástanárok évről- arra hivatkozva, hogy egyházunk jövője az ifjúság
évre ismétlődő sürgetésére kiadta a Társaság, 2000 szellemétől függ s ezért gyermekeink nevelését nem
példányban, 5500 K-át meghaladó költséggel. bízhatjuk merőben idegen, egyházunk iránt közö
Azonban most, hogy megvan, a lelkesedés meg- nyös, esetleg pusztán anyagi célokat ápoló kezekre.
higult mellette. A nagy kiadással szemben csak Ez indítvány annál jogosultabb, mert ifjúságunk
660 K bevétel van eddig, a mi ugyan édes-kevés. csupán számbelileg termel sokat, de érték dolgá
Drágálják s huzakodnak tőle az iskolák. A köz ban hanyatlik.
gyűlés felszólítja a valástanárokat, hogy a sürge
Zsilinszky Mihály elnök a katholikus példára
tésökre kiadott könyv behozataláról gondoskodjanak, irányozta a tagok figyelmét. Gyönyörű kiállítású,
különben a Társaságot érzékeny veszteség éri.
fényesen illustrált folyóiratokkal bilincselik le az
A Társaság kiadványai az idén is méltók voltak ifjú lelkek érdeklődését. Szinte azt mondhatni, hogy
a reformátor nevéhez. Rendes tagilletmény gyanánt az ifjúsági irodalommal többet törődnek, mint a
a Családi Lapon kívül 30 ívnyi könyvet küldött felnőttek táplálásával. Finom ösztönnel megérzik,
szét. Róluk más helyen emlékezünk meg. Itt csak hogy ha az ifjúságot meghódították, a jövendőt
arra utalunk, hogy a rendes tagok 50 ívnél több hódították meg. E lapok és könyvek nem csupán
olvasmányhoz jutnak évente, a mi világosan bizo vallásos tartalmúak. Vannak köztük ismeretterjesztő
nyítja, hogy a Társaság egyike a legolcsóbb s a irányúak, de ezekből is árad a pártos elfogúlt r.
legtöbbet nyújtó irodalmi egyesületeknek. Többféle katholikus szellem. Ha mi nem gondoskodunk az
irodalmi vállalata van, valamennyi korszerű s meg ifjúságnak szabadelvű keresztyén szellemben való
bízható vezetés alatt áll. Anyagi ereje talán nem táplálásáról, elhalászszák előlünk s a jövendő
is elég arra, hogy valamennyi meglevő keretét oszlopfa dől ki gondatlanságunk következtében.
betöltse, de látjuk benne a jövendő nagy LutherGyurátz Ferenc a nép lelki világát megköze
Társaság hatalmas körvonalait, mely az egyház lítő olvasmányok, kiváltképen elbeszélések kiadását
összes irodalmi törekvéseinek tápláló anyja s dédel ajánlja a Társaság figyelmébe. Az utóbbi években
gető dajkája lesz.
túlsúlyra vergődött a tudományos elem. Ne adjuk
Legnagyobb jelentőségű vállalata a magyar ez olvasmányokat ingyen, mert annak a nép előtt
Luther kiadása. Évszázadok múltak el a reformáció kevés becse van, hanem adjuk olcsón, mint a ko
óta s Luther még mindig idegen nyelven szólt szorú füzeteket. Ennek a hatása áldásos és termé
hozzánk s csupán theologus szakféríiak előtt nyílt kenyítő.
meg gazdag szelleme. Végre 1883-ban Luther szüle
Ez indítványokat a közgyűlés bővebb meg
tésének 400 éves fordulójakor megalakult a Luther- vitatás végett az irodalmi választmány elé utalta.
Társaság, az ő szellemének plántálója s kertésze. Végül elhatározta, hogy a szórványban élő hívek
A múlt esztendőn eljutottunk ahhoz az időponthoz, számára folytatja az ünnepi prédikációknak kiadá
hogy Luther magyar kiadásába belefoghatott a sát. Paulik indítványára elhatározták, hogy refor
Társaság. Bízott a magyar protestáns szellem ere mációi ünnepi prédikációkat is kioszt, mert ez nagy
jében, hogy ez ügyet áldozatkészségével, lelkes ki ban emeli az evangélikus öntudatot, kivált római
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katholikks vidékeken. Szintúgy kiadják és elter
jesztik Scholtz Ödönnek 1902-iki torzsai előadását.
A gyűlés négy órakor ért véget. A tagok átvonul
tak a templomba a Luther-ünnepélyre.
A Luther-ünnepély.
Négy órára a templom zsúfolásig megtelt érdek
lődő közönséggel. Tartalmas, áhitatkeltő, szép ünnep
volt, mely maradandó hatást keltett a résztvevők
lelkében.
A műsor kimagasló pontját, Zsilinszky Mihály
elnök nagy hatású ünnepi beszédét, lapunk élén
közöljük. Pálmai Kálmán fővárosi tanitó, Istenben
boldogult Karsay Sándor unokája szavalta Kozma
Andornak „Krisztus mindenütt" című gyönyörű
ódáját. Festői előadása még jobban kiemelte
a költemény szépségeit s éreztette igazságait!
Fájdalom nagyon időszerű s találó lenne a köz
életi harcok rajza, a melyeken szilaj szenvedély
és gyűlölet szikrái cikáznak keresztül. Geduly Hen
rik nyíregyházi lelkész szép tanulmányát, mely
lélektani alapon magyarázza és szép példákkal
világítja meg a nők szerepét a vallásosság szolgála
tában, a szerző helyett, a kit családi gyász tartott
távol, Adorján Ferenc vallástanár olvasta fel. Művészi
és vallásos szempontból egyiránt szép volt az ének
karnak motette előadása, a melyben a solo részt
Markó Kálmánné szül. Radványi Alice úrnő éne
kelte. Szép volt a másik karének is (Mendelsohn
Bartholdy „Lemondás" és Lányi Ernő „Ima"). Teljes
elismerés a karvezető Becht Józsefnek és Lányi
Ernőnek. Végül megjegyezzük, hogy az ünnepély
elején Jánossy Lajos esperes imádkozott Kaczián
János budapesti lelkész helyett, a kinek megjele
nését hivatalos elfoglaltság gátolta. A közönség
mélyen meghatva a hymnus éneklése után oszlott
el és szépen adakozott a „Luther-Társaság" javára.
A gyűjtő hölgyek ólén dr. Zelenka Lajosnó úrnő állt.
A gyámintézet gyűlése.
A második nap, szept. 13-ika a gyámintézet
napja volt. 9 órakor kezdődött a gyámintézeti istentisztelet, a melyen Korbély Géza sátoraljaújhelyi
lelkipásztor prédikált Máté 9, 35—38. alapján.
Előadását átérzés jellemezte s ennek tulajdonítható,
hogy a hívek figyelme a hosszabb beszéd alatt
sem lankadt el. Istentisztelet végeztével megint
gyűjtés következett a nagy szeretetadományra. A
gyűjtő hölgyek vezetője ez alkalommal Weidlich
Pálné úrnő volt.
Rövid szünet után megkezdődött a gyűlés a
templomban. Gyurátz Ferenc egyházi elnök nagyobb
beszéddel nyitotta meg, a melyre feszülten figyelt
az egybegyült hallgatóság. A beszéd — buzdító
hatású részei mellett sok jelentős eszmét vetett
fel, a melynek már a gyűlésen támadt visszhangja.
„Édes a találkozás a hazánk különböző vidé
keiről összegyűlt vendégeknek itt, hol az alkotni
tudó, tettekben nyilatkozó élő hit e gyülekezet
életében oly szép, buzdító példakép áll előttünk.
Vonzott a szeretet, tisztelet a gyülekezet lelki atyja
iránt, kiben a tiszai egyházkerület lángbuzgalmú
püspökét s a gyámintézetnek érdemkoszorús veterán
vezérét üdvözölhetjük s vele együtt örülhetünk,
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hogy ezen intézmény a mustármagról kelt csemete,
a melynek védelmén, ápolásán, oly lankadatlan
hévvel, akadályt győző erővel küzdött, fáradott:
mint emelkedett magas fává, mint hoz mindig szélesb körre kiterjedő ágain áldott gyümölcsöket!
A gyámintézet célja ismeretes. Ez az evangeliomi szeretet eszméjének az életben mindjobban
megvalósítása.
Szép feladat, a melynek teljesülésével szoros
kapcsolatban van egyházunk jövője. Ez mutatja
ugyanis benne a gondos édes anyát, ki iránt a
jótettek emléke is ragaszkodásra kötelezi a reábízottakat. Ezzel ébreszti híveiben a testvériség
tudatát s egyesíti erejüket oly intézmények alkotá
sára, a melyekből áldás árad szét. A testvérszeretet
vezéreKmentésre oda, hol a vész harangja kondid.
Buzdít segítő kezet nyújtani a teher alatt roskadó
gyülekezeteknek, gyámolítani azon hitsorsokat, kik
a szent igét szomjúhozva, ennek hirdetéséhez tem
plomot, gyermekeik vallásos neveléséhez iskolát
óhajtanak építeni, de erre saját erejük gyönge.
Sebeket gyógyít, vigasztal, remélni tanít s az élő
hit hatalmával építi az Isten országát.
A jó ügy azonban áldozatot is követel. Egy
házunk szent alapon: az evangeliomon áll, de csak
úgy emelkedhetik tovább, töltheti be rendeltetését,
ha tagjai nem pusztán a szokás kötelékével, hanem
áldozatkész lelkesedéssel is ragaszkodnak hozzá.
Ezt megtaláljuk az elhunyt elődök életében. A türel
metlenség, hitüldözés szomorú korszakában a vallás
ért, mindent feláldozni kész buzgóság mentette meg
az egyházat. Ezért tűrt, imádkozott, áldozott a
gazdag és a szegény, drágább volt előttük az
evangeliom n inden anyagi előnynél.
Szeretett hívek! Ez előtt 180 évvel egy dunán
túli községben a hatalmas földesúr jogára hivat
kozva célul tűzte ki összes evang. jobbágyainak
egyházuktól elszakítását és saját vallására térítését.
Miután erre a reábeszélés, utasítás elégtelen volt:
tudtára adta a bírónak s kihirdette a faluban, hogy
minden családfőnek vagy a bibliától, vagy telkétől,
házától kell megválnia. A gondolkodásra 3 napi
időt enged. A bíró, egy tisztes öreg, az idő letel
tével hajlékában maga köré gyűjti gyermekeit,
két felnőtt fiát s tizenhat éves kedves leányát s
szomorúan szól: ^Gyermekeim hallottátok a paran
csot, mely száműzi házukból az evangeliom híveit.
Én már öreg vagyok, mindig a biblia volt lábaim
nak szövétneke; róla lemondani nem tudok. Ti
még fiatalok vagytok; reátok hagyom, válaszszatok."
Ekkor leánya megragadja kezét s hittől ihletve
szól: „Édes apám ne sírjon, minket ne féltsen,
már választottunk. Mi is hallottuk, és megtartjuk
hitünk fejedelmének szavát: „Tartsd meg, a mi
nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koro
nádat". Bármi jöjjön reánk, a mi vallásunk nem
eladó". Az apa zokogva ölelte meg gyermekeit s
együtt távoztak a szülő házból, magukkal vitték a
bibliát és a koldusbotot.
Igaz, ma nem forgat fegyvert a türelmetlen
ség, a békesség napja világol felettünk, kiki háborítlan imádhatja az Istent azon templomban, a mely
hez szíve vonza. De magunkat ámítanók, ha azt
vélnénk, hogy most már nincs szükség a védekezésre.

14

sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Bár más alakban, itt az ellenség ma is Ez a földhöz
tapadt anyagelvűség, mely mint fagyos szél tördeli
a hitnek virágait, egyházunk öröklött szegénysége,
mely a versenyen mint akadály hátráltak. Véde
lemre kell sorakoznunk ma is s ebben egy hűséges
vezető a testvérszeretet munkáját végző gyámintézet. Ki ennek ügyében fáradozik, oltárára áldo
zatot hoz: az evangeliomot s az ezen épült szt.
egyházat védi.
Az Úrnak lelke hívja, gyűjtse, világosítsa a
híveket, hogy minden családfő, minden családanya
megértse a gyámintézet jelentőségét ■
— s ébreszsze
az áldozatkészségét eziránt hozzátartozói keblében.
Ha minden gyülekezetben tettre kelne az élő hit,
visszhangra találna a vallásszeretet egyházvédő,
egyházépítő segélyre hívó szava, ha mindenütt
méltányolni tudnák a gyáminézet oltárára hozott
áldozatnak célját, akkor tagadhatatlanul még gaz
dagabb aratásról számolhatna be egyetemes gyáminézetünk, másfelől több egyházközséget menthetne
ki aggasztóan súlyos helyzetéből, több alkotásra
mutathatna.
Ma a rendelkezésre álló évi eredmény távolról
sincs arányban a segélyért jelentkezők sokaságával.
Minden oldalról seregesen jönnek s zörgetnek a
kérvényezők a gyámintézet ajtaján. A részvét aztán
mindnyájukat meghallgatni óhajtván, ez által annyira
elaprózza gyakran a segélyt, hogy ennek hatása
nincs s a gyülekezet ily módon mintegy megöröködik a hajban.
Tegyünk meg egyrészről mindent, hogy ne
maradjon el a gyámintézet pártolóinak sorából
egyetlen gyülekezet sem s mindegyik egyházban
meghozza a szent cél támogatására áldozatát, habár
csak egy-két fillérben is minden család. Töreked
jünk más részről úgy irányozni a segélyezést, hogy
ennek erejével az alapos indokolással folyamodó
gyülekezetek bajait hathatósan orvosolhatjuk, sőt
megértsék, hogy jövőre a gyámolitás során más
szorongó helyzetben levők következnek.
Ha a nagy bajjal küzdő gyülekezetek hathatós
megsegítése folytán s másrészről az önsegély tuda
tának felkeltésével sikerűi lassanként a segélyre
várók számát kevesbíteni: akkor juthatunk el oda,
hol a gyámintézet támogatásával egymásután emel
hetjük azon jótékonycélú intézeteket, a melyekkel
az egyház nagyobb vonzóerőt gyakorol s hódít.
Ily megalkotásra váró intézetek közelebb: egyegy árvaház mindenik egyházkerületben, elaggott
munkaképtelenné vált, teljesen szegény lelkészek s
tanítók s ezek özvegyei befogadására szolgáló mene
dékház, továbbá a Diakonissa-intézet ügyének egye
sül erővel odafejlesztése, hogy ez minél több gyüle
kezetbe bocsáthasson vallásos érzülettől áthatott diakonissákat, kik betegápolással, a leánynövendékek
lelki életének gondozásával hathatósan ébreszt
hetik az evangeliomi hitbuzgóságot a hívek körében.
A Gusztáv Adolf-egylet részéről a központi
elnökségtől Lipcséből nehéz viszonyok közt levő
gyülekezeteink, továbbá tanintézetek s egyének
gyámolítására 83,000 K érkezett, több, mint a
mennyit magunk gyűjteni tudtunk.
A segélyre kész testvérszeretet megnyilatko
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zására közgyűlésünk részéről csak a szívből fakadt
hála lehet a válasz.
Gyámintézetünk a némethoni Gusztáv Adolfegylettel szívélyes összeköttetésben áll, hálás tisz
telet csatol hozzá mindnyájunkat azért az el nem
fáradó áldozatkészségért, melylyel hazai evang.
egyházunk körében a súlyos terhek alatt roskadó
s vésztől sújtott gyülekezetek hiányainak pótlásán,
sebeinek orvoslásán közremunkál, mint nemeslelkű
jó barát. A segítésben eljárása annál tiszteletre
méltóbb, minthogy nem kérdi soha, mily nyelven
zengenek zsolozsmát a templomban, ő csak arra
van figyelemmel, hogy a folyamodók Istenhez
szomjúhoznak, annak imádatára templomot akarnak
építeni, de erre önerejük gyenge. Hol ezt igazolva
látja, ott készséggel nyújt segítő jobb kezet. Műkö
désében maga az evangeliom lelke az igaz szeretet
vezérli.
Kik azt állítják, hogy segédkezésének politikai,
nyelvi, vagy más mellékcéljai vannak: azok tudva
vagy tudatlanul méltatlanul gyanúsítanak s ezekről
csak azt mondhatjuk az írás szavaival: „ Uram,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. *
A nagy hatású elnöki beszéd után Radványi
István vil. elnök szólalt fel s kiemelve Gyurátz
Ferenc érdemeit, páratlan munkásságát, azt indít
ványozza, hogy úgy fáradhatatlanságáért, mint a
gyámintézet egy évi működését híven rajzoló be
szédéért köszönetét fejezze ki a közgyűlés. Az
indítványt egyhangúlag elfogadták. Az elnökség
ezután bemutatta báró Radvánszky Béla, Láng
Lajos, dr. Berzsenyi Jenő, báró Feilitzsch Berthold, Bachát Dániel és Földváry Elemér üd
vözlő táviratait. A közgyűlés köszönettel tudomásul
vette.
A tárgyalás megkezdése előtt Nemes Károly
diós-győri lelkész, a hegyaljai esperessógi gyám
intézet elnöke kért szót s a vezetése alatt álló
egyházmegyei gyámintézet nevében üdvözölte a
közgyűlést, egyúttal 100 K szeretetadományt adott
át oly eklézsia számára, a hol legnagyobb a szük
ség. „Ez egyházmegyében — úgymond — Kassa
kivételével, mely mindig csak adott a nélkül, hogy
viszonzását kérte vagy várta volna, egyetlen egy
ház sincs, a mely a Gyámintézet jótevő szárnyai
nak melegét ne érezte volna. Öröm és hála napja
az rájuk nézve, hogy a Gyámintézet a megye te
rületén tartja évi munkanapját." Az üdvözlést s
az adományt Gyurátz köszönte meg. A 100 K
Sárpataknak jutott.
A tiszakerületi gyámintézet külön kerületi
szeretetadományt létesített. Az új alapszabályok
szerint a gyülekezetek a Leopoldianumra nem
adakoztak többé. Az eddig e célra szánt adomá
nyokból gyűl össze a kér. szeretetadomány. A
közgyűlés azzal a feltétellel vette ezt tudomásul,
hogy a szeretetado mánynak e külön gyűjtés ne
ártson.
Bognár Endre egyet, jegyző a számadások
megvizsgálásáról s a központi választmány javas
latáról tett jelentést. A gyámintézet tőkéje már
300.000 kor. körül jár, ebből a Leopoldianum alapja
104.000 K. Gyönyörű emlékjele a hangyaszorga
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lomnak. A közgyűlés nagy elismeréssel emlékezett
meg a^ szakavatott buzgó pénztáros, Bendl Henrik
munkásságáról s érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta.
A segélyeket s szeretetadományokat a köz
ponti választmány javaslata alapján vita nélkül
osztották ki.
I. A Leopoldianumból a négy kér leány
iskola kapott (Aszód, Rozsnyó, Kőszeg, Modor)
400—400 K, a három Theol. Otthon (Pozsony,
Eperjes, Sopron) 200—200 K ; egyházak: Nagy
vázsony, Dunaföldvár, Galsa, Lajtaújfalu, Pusztaszentlászló 300—300 K ; Bánk, Hánta, Alsólendva
200—200 K és Bánfalva 100 K. Valamennyi du
nántúli egyház, mert most e kerületen volt a sor.
II. A nagy szeretetadományt (4194 K 74 f)
megosztották Zala Egerszeg és Barcs között. Az
előbbinek 2500 K, az utóbbinak 1694 K jutott.
Mindakettő egyiránt fontos őrálló hely, mely az
egyetemes egyház gondviselésére teljesen méltó.
Mégis — úgy véljük — helyesebb lett volna az
egészet osztatlanul egynek adni, a másikat türe
lemre inteni vagy más módon gondoskodni róla.
Ez felelt volna meg a közhelyesléssel fogadott
elnöki megnyitó tartalmának, hogy ne aprózzuk
el a segélyeket. Azonban a kerület ajánlatát ba
jos volt mellőzni.
A négy 800 koronás kis szeretetadományt
a kerületek ajánlatára egyhangúlag Domonkosfának (Dunántúl), Balassagyarmatnak és Garamvölgynek (Tisza) ítélték oda. A negyediknek meg
szavazását a bányakerületi gyámintézetre bízták.
A női és ifjúsági egyletek gyűjtéséhez hozzá
csatolták az 1496 K tartalékot, mely az utolsó
évek pénztári fölöslegéből gyűlt össze s igy lehe
tővé vált, hogy a pozsonyi diakonissa anyaintézet
1000 K, a rozsnyói árvaház 300 K, a leégett
Szoinolnok 500 K segélyben részesüljön. Ezen
kívül 36 egyház (kerületenként 9) kapott 100 K
adományt; Gyurátz püspök adományából 50—50
K Alsó-Lendva és Acsád. Az áldott Gusztáv Adolfegylet 33,000 K-án fölül küldött egyházainknak.
Többet, mint a mi saját magunk gyűjteni tudtunk.
Szent edényekre is küldött 300 márkát, ebből
Legénd, Felső-Ozor, Bőny, Bollahida, Pusztaszent1ászló, Zólyom-Vámos, Tisza-Kálmánfalva, Zsablya,
Várgede, Ózd és Kokava részesültek. Biblia és
Agenda jutott Alsó-Esztergálynak, Szabadkának,
Kurittyánnak, Bánostornak, Mitrovicának, Oláh
pataknak, Szomolnoknak, Feketepataknak (Locsmándi nőegylet ajándéka), Nagyszelezsénynek (Pá
pai nőegylettől). A Király Emma úrhölgy ajándé
kozta oltárterítőt szintén Szomolnoknak szánták.
Zsilinszky Mihály a napirend után az elnök
beszédére hívja fel a figyelmet. Nem szeretné ha
a benne foglalt szép gondolatok, életre való indít
ványok nyom nélkül hangzanának el. Helyesli az
árvaházak alapítását, hogy árváink ragadozó farkasok
martalékául ne essenek. A nagyobb gyülekezetek
kezdjék meg a munkát. A budapesti prot. Árvaház
már el se tudja látni árváit, egyeseket vidéki árva
házakban s családoknál helyez el. Vele egyetértőleg,
vele szövetkezve kellene eljárni. A nőegyletek ala
kításával még hátra vagyunk. Az Alföldön akkora
gyülekezetek vannak, hogy ezrével lehetne gyűj

SZ.

teni a tagokat s alig történik valami. Fel kell kérni
a kerületi elnökségeket, hogy közigazgatási úton
szólítsák fel jelentéstételre az összes lelkészeket,
van-e gyiilekezetökben nőegylet? Ha nincs, miért
nincsen s miért nem lehet megalakítani?
Kovácsy Kálmán rákospalotai lelkész egyháza
nevében a jelenlévő gondnok beleegyezésével 200
koronát ajánl fel kezdetül az elaggott papok és
özvegyek menedékházára. Legyen a szép eszmén
Istennek áldása! Az ajánlatot lelkes éljenzéssel
köszönték meg. A szép intézményhez megvan már
a legelső kő. A szeretet meg fogja építeni ezt a
házat is.
A Gusztáv Adolf egylet központi vezetőségét
távirattal üdvözölték igaz testvéri szeretetéért.
Sajnos, az idén az előfordult koleraesetek miatt az
évi nagygyűlést nem tartják meg s így a tervezett
személyes érintkezés most elmarad. Gyámintézetünk
a jövő évre is Famlert bízta meg képviseletével, a
ki előadást fog tartani viszonyainkról.
1906-ra két egyház hívta meg a két vándor
testvért, a Gyámintézetet és Luther-Társaságot:
Pozsony és Győr. Pozsony azzal tette nyomatéko
sabbá meghívását, hogy akkor fogja ünnepelni fenn
állásának 300 éves fordulóját s ez alkalommal újabb
egyházi közintézményeit be akarja mutatni. A köz
gyűlés a felhozott okokat méltányolva, Pozsonynak
adott elsőséget s Győr meghívását 1907-re halasztotta.
A közebéd.
Déli egy órakor a vendéglátó miskolci egyház
fényes közebédet adott a két egyesület tagjainak
tiszteletére. Az ebéden a nőegylet tagjai is részt
vettek s körülhordozták a Gusztáv Adolf-serleget.
A királyt Zsilinszky Mihály köszöntötte fe l; köszön
tőjében szépen egybeolvadt az egyházunk felügye
lőjét, a jótékonyság és irodalom pártfogóját meg
illető hódolat, meg az a nemzeti remény és bizalom,
a mit benne vetünk. A költővel fejezte b e : „Isten
segíts, királyok Istene, emeld fel hozzád a király
szivét, hogy végig lássa roppant helyzetét, hogy a
ki fényben milliók felett van, legyen dicső erényben,
hatalomban és boldogíthassa nemzetét'1. A LutherTársaságot és Gyámintézetet Zelenka Pál, a mis
kolci egyház és tiszakeriilet elnökségét Zsilinszky,
Borsod vármegyét és Miskolc városát Gyurátz Ferenc,
a gyámintézet szeretetmunkájában fáradhatatlan
miskolci nőegyletetSzentiványi Árpád köszöntötte
föl. A közebéd lelkes hazafias tüntetésre is alkalmat
adott; mint az igazi magyar fajnál máskép el sem
képzelhető, e tüntetést öntudatos komolyság, tapintat
és méltóság jellemezte.
A vendégek nagyobb része 13-án délután el
utazott Miskolcról. Egy kisebb csoport 14-én Miskolc
környékét, Diós-Győrt s a Hámort tekintette meg.
(T.).

VEGYES.
35 éves felügyelői szolgálat. A bánsági egy
házmegyének szép s megható ünnepe volt szeptember
12-én Temesvárott az evang. templomban. Évi
rendes közgyűlésének keretében ünnepelte báró Am-
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brózy Bélának immár 35 éves egyházmegyei felügye
lőségét. Á gyűlés megnyitása után Doleschall Lajos
alesperes szép szavakkal jellemezte azt a haladást,
mely báró Ambrózy Béla egyházszeretetének, őseitől
örökölt hitbuzgóságának s ritka nemes lelkének
köszönhető. A felügyelő szép válaszában azt kí
vánta, hogy a mostani nemzedék Isten áldásával
végezhesse nehéz munkáját. 0 legutolsó lehelletig
küzdeni fog rajongással szeretett egyháza ügyéért.
Kramár Béla főesperes válaszolt e nagy lelkesedést
és meghatottságot keltő szavakra s általános helyes
léssel kisérve indítványozta, hogy e lélekemelő
ünnep emlékére egyházmegyei másodfelügyelői állás
szervezhessék s reá az elévülhetlen érdemeket szerzett
felügyelő fiát, báró Ambrózy Andort válaszszák, a
ki az esküt nyomban letette. A tulajdonképpeni
gyűlésnek kiemelkedő pontja a főesperes évi jelen
tése volt, a melyben különösen a franzfeldi hívek
szép áldozatkészségét emelte ki. Ezután felolvasták
az iskolai és missziói lelkészeknek jelentéseit és
elintézték a folyó ügyeket. A gyűlés után a „Hun
gáriádban az ünnepelt báró Ambrózy Béla^ egyházmegyei felügyelő tiszteletére fényes bankett volt.
Báró Ambrózy Béla nemcsak buzgó betöltője hiva
talának, hanem mint kitűnő gazda, egyik kiváló
munkása egyházaink és híveink vagyonosodásának.
Egyházának, hazájának egyiránt hű fia. Nem csoda,
ha közszeretet környezi. Az érdemes felügyelőt mi
is őszinte hitrokoni szívvel üdvözöljük s életére Isten
áldását kérjük.
Papavatás. A dunántúli kerület püspöke meg
honosította azt a szokást, hogy minden esztendőn
más-niás vidéknek központi egyházában avatja fel
az Úrnak szolgálatára az ifjú Timótheusokat. A
megható szertartás látásától joggal várja az egyház
iránti ragaszkodás s a lelki szolgák tiszteletének
erősbödését. A kőszegi nyári kerületi gyűlésen hét
ifjút avatott fel a szent pályára, szept. 3-án a
nemes-dömölki nagy articularis egyházban történt
a második csoport felavatása. E hét ifjú német
egyetemekről jött haza. Czipott Géza Jénában,
Mikolás Kálmán Halléban, Perl János Erlangenben,
Seregély Pál Halléban, Schrödl József Lipcsében,
Szabó István Halléban és Szüts Imre Greifswaldban
fejezte be tanulmányait. A szak- és papi vizsgálatot
1-én és 2-án Sopronban letették. A felszentelés
dunántúli szokás szerint nagy ünnepi istentisztelet
keretében ment végbe. A püspöknek Kund Samu
és Varga Gyula esperesek, Jausz Vilmos theol.
tanár, Bőjtös János, Mód Lénárd, Nagy Sándor,
Pulay Gábor lelkészek segédkeztek. Gyurátz Ferenc
szokott ékesszólásával festette az új pásztorok előtt
pályájuk nehézségeit és gyönyörűségét. — D. Baltik
Frigyes dunáninneni püspök szept. 17-én avatta fel
Gaál Gábort, Gaál Mihály testvérünk fiát BalassaGyarmaton. Gaál balassagyarmati segédlelkész és
hitoktató lesz.
Evang.egyházunk szécsényi Rákóczi ünnepen.
A napi lapok elröpítették már országszerte, hogy
a szécsényi nap a Eákóczi-ünnepek sorában előkelő
helyet foglal el. Nógrád vármegyét csak elismerés
illeti rendezéséért. Maga a gondolat nemcsak hazafiúi
kegyeletről, hanem történetírói tapintatról s nemzeti
érzékről tett tanúbizonyságot. Az ünnepnek már meg
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termett első gyümölcse: országos mozgalom indult
meg, hogy Rákóczi Ferenc nagyságát szobor hirdesse
a szécsényi mezőn a jövő századoknak.
A mi egyházunk múltjához és hagyományaihoz
híven, méltó módon jelent meg ezen a nemzeti ünnepen
is. Bizonyságául annak, hogy történelme egy medret
vájt a nemzeti történet folyamával. Ott volt egye
temes felügyelőnk, Prónay Dezső báró, ott volt
Laszkáry Gyula, dunáninneni felügyelő, D. Baltik
Frigyes püspök, Osztroluczky Géza, Beniczky Árpád,
Báró Budler Ervin, Laszkáry Pál, Handel Vilmos,
Krupec István, Vladár Miksa, Hrk János, dr. Fábry
Sándor, Ivánka Oszkár, Ivánda István, Bende Miklós,
Zolnay Jenő, Münnich Kálmán, Fischer Sándor, Új
helyi Sándor, Bende László, Frenyó András, több
országgyűlési képviselő s úgyszólva az egész nóg
rádi papság s felügyelői kar. A református test
vérek közül Antal Gábor püspök, Thaly Kálmán,
Rákóczi tudós történetírója, Ballagi Aladár, Uray
Imre, Palóczi Czinke István, b. Nyáry, Tóth János,
stb. volt jelen.
A gyönyörűen felékesitett evang. templomban
mintegy 500-an gyűltek össze közös forró áhítatra.
Az éneket Izák János losonci tanítóképzői tanár
vezette, szintúgy a losonci dalegylet énekkarát,
mely Rákóczi Ferenc korabeli egyházi énekeket
adott elő. D. Baltik Frigyes imádkozott az oltárnál,
Vladár esperes alkalmi igéket olvasott. Az egy
házi beszédet Nógrád híres szónoka, Maróthy Emil,
vanyarci lelkész tartotta, a ki ezúttal is megfelelt
a hozzáfűzött várakozásnak. Végül Antal Gábor
imádkozott s áldást adott a jelenvoltakra.
Az ünnep főrésze kint a mezőn folyt le. Nagy
Mihály alispán, Fáy Albert, Hentaller Lajos stb.
voltak a szónokok. Bennünket főleg az érdekel, hogy
a Nógrádi Nemzeti egyesület ez alkalommal több
evang. tanítót is kitüntetett a magyar nyelv sikeres
oktatásáért. Névsoruk a következő: 300 koronás
jutalomban részesült Keviczky József(Nagysztráczin),
Gábor Pál (Zobor), Kiszely János (Turopolya) (3-ból
3.); 200 kor. jutalomban Orosházy János (Szügy),
Honéczy Pál (Bér), Sándor Honéczy (Dengeleg); 100
kor. jutalomban Bartal Gusztáv (Turicska), Obetko
János (Terénj), Liliota Ferenc (Nagy Libercse),
Paulinyi Samu (Bokor), Plachy Pál (Alsó-Sztregova), Lukacsek István (Felső-Esztergály), Gyuris
János (Ipoly-Rónya), Gyuris János (Poltár), Gyuris
Lajos (Szentpéter), Petrusz Pál (Csehbrézó), Gálád
Gusztáv (Alsó-Esztergály). Dicséretre méltatott tanítók:
Droppa Dániel (Erdőkürt), Kmetty Mihály (Nógrád),
Pittner Pál (Agárd), Csipkay Lajos (Abelova), Szeverényi Lajos (Bisztricska), Kisfaludy Endre (Ozdin).
Á rendezőségben is jelentékeny részök volt
hitfeleinknek. Általában az ünnep minden ízében
fényesen sikerült. Ott volt a képviselőház, számos
törvényhatóság küldöttsége, a főrendiház. Ott volt
az ev. és ref. egyház képviselete.
Ámde hol maradt a r. kath. főpapi kar, a
mely Esterházy Miklós nádor szavaként „javát és
zsírját bírja az országnak “ ? Az az egyház, a mely
nek homlokára a Magyar Állam és Álkotmány az
unalomig rakosgatják a ,,leghazafiasabb‘‘ jelző babér
ágát? Hol voltak a kegyelmes és méltóságos püs
pökök? Jut belőlük zarándokutas Róma felé, jut
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Dunaünuepélyre díszvendég, — Rákóczi emlékénél
világot gyújtani nem jelent meg egy sem.
Lelkésziktatás Pozsonyban. M. hó 24-én ik
tatta be hivatalába Trsztyénszky Ferenc pozsonyvárosi esperes Priihle Henrik volt kőszegi ev. lel
készt, kit a pozsonyi ev. egyház egyhangú biza
lommal hivott el boldogult Fiirst János megürült
helyébe. A beiktató ünnepély úgy alakja és lefo
lyása, mint tartalma szerint teljesen méltó volt a
cselekmény jelentőségéhez és annak reformációi
jelleméhez. Egyszerű, de emelkedett, komoly de
épületes. A beiktató esperes beszéde, a mely János
ev. 10, 14. alapján a szeretet apostolának mély
érzelműségével rajzolta meg a hű lelkipásztor és
hű nyáj viszonyát ama Főpásztorban s a beköszöntő
beszéd, a melyben Fröhle II. Kor. 4. r. 1 sk. v.
alapján Pál apostol szellemében fejtegette, hogy
„nem magunkat prédikáljuk, hanem a Jézus Krisz
tust" s ez alapon rámutatott, hogy mit várhat az
ev. gyülekezet lelkipásztorától s viszont mit remél
het ez gyülekezetétől: egyaránt igazán biblikus és
evangeliumszerű volt s bizonynyal épített is ifjat
és öreget, tejre utaltat, kemény eledelhez szokot
tat egyaránt. Nyíltan kimondjuk, hogy e beköszöntő
után, nemkülönben a bemutatkozó után, a mely az
istentiszteletet követő rendkívüli egyházi közgyű
lésen történt meg, a hol az új lelkész dr. Dobrovics Mátyás egyházfelügyelő előkelő hangú és
magasröptű üdvözletére pontról-pontra válaszolva
tett bizonyságot arról, hogy a Krisztus prédikálása
mellett mindig hive lesz a tudományos haladás
nak, a felekezetközi békés türelemnek s mint az
Igének ezidőszerint német nyelven hirdetője, az
evangélium ereje által megszentelt magyar hazafiSágnak: a legjobb remónynyel tekintünk Pröhle
itteni működése elé s arra szívből kívánjuk Isten
áldását. Az ünnepély díszét, a melyen az egyház
színe-java nagy lelkesedéssel vett részt s a mely
hivatalos részében, nagyon helyesen, tisztán magyar
nyelven folyt le, templomban, conventben egyaránt,
jelenlétével emelte dr. Láng Lajos v. b. t. t. pozsonyvárosi esperességi felügyelő, ki a hivatalos
beiktatót követő közebéden is részt vett, együtt az
örvendő gyülekezettel.
Papi értekezletek. A somlyóvidéki lelkészegylet, Gyurátz Ferenc püspök elnöklésével szept.
20-án Pápán tartotta őszi értekezletét. Az egybegyült tagoknak Takács Elek hitoktató másodlelkész
kiszolgáltatta az Úr szent vacsoráját. A tanács
kozást Gyurátz püspök hosszabb beszéddel nyitotta
meg, a melyben utalt a lefolyt év eseményeire.
Nagy Kálmán gecsei lelkész Gian Giacomo Maurette búcsúszavát ismertette, a melyben a protes
tánssá lett római clericus kifetji, miért szakadt el
a pápától. Szalay László nagyszőlősi lelkész a
konfirmáció szertartásáról értekezett; az eljárás
sokféleségére utalva egységes módozat megállapí
tását kívánta. A tárgyhoz többen hozzászóltak. Moliácsy Lajos és Horváth Béla elítélte azt, hogy a
konfirmációtól a gyónást elválasztják; inkább a
vizsgálatot kell külön tartani. Horváth helytelení
tette, hogy a gyermekek üdvözlő beszédet monda
nak. Gyurátz védelmére kelt e szokásnak. Nem
ellenkezik a szentirással, se az egyházi hagyo

mánynyal. Végül abban állapodtak meg, hogy
összeírják az egyházakban dívó szokásokat s egy
bizottság megpróbálja az egységesítést. Az érte
kezlet ajánlja az egyháznak, hogy lépjenek be a
Luther-Társaságba tagok gyanánt. Befejezésül folyó
ügyeket intéztek el.
Ugyancsak szept. 20-án Grinádon tartották a
kis-kárpátaljai lelkészek értekezletüket. Ez tulaj
donképen nem szervezett értekezlet, inkább baráti
társaság, mely közös erővel több lapot járat s a föl
merült eszméket évszakonként megbeszéli. Ez tör
tént most is. A pozsonyi lyc. internátus szervezetét,
a miskolci gyűlés határozatait beszélték m eg; több
újabb irodalmi termék is szóba került. A kis-kár
pátaljai lelkészek különben buzgó tagjai a pozsonyvidéki papi értekezletnek.
Új segédlelkészek. Gyurátz püspök az újonan
Nemesdömölkön felszentelt segédlelkészeket a kö
vetkező helyekre küldötte : Szalay Mihályt Pápára,
Czipott Gézát Vadosfára, Szabó Istvánt Szepetnekre.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1905 szeptember 1-töl
30-ig befolyt összegek kimutatása.
1. Örökös tagok tökefizetése: Leffter Samu Nyíregyháza
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1905. évre: dr.
Szlávik Mátyás, Dr. Belohorszky János, Hofbauer Pál, dr.
Rieska Emil, Szontagh Géza, Kasper József. 1904-re : Haudtel
Vilmos. 1904. és 1905 re : Meszlényi Jósef. 1905 és 1906-ra:
Fiirst András.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1905-re:
Albrecht Károly.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1905-re-.
Zelenka Frigyes, Zelenka Frigyesné, Iliid Péter, Kniermer
Gyula, Gudersz J., Gudersz J.-né, Falvay István, Hoffer F.,
Simon Farkas, Borcheus Jenő, Giffing Ede, Hoffer Ferenc,
Maizei Tivadar, Bognár József, Ilattyuffy D., Burchard Rezső
Goldmann Henrik, Zilai Antal, Endersz József, Giffing Edéné.
5. Előfizetés Luther müveinek I l ik kötetére: Hanusfalvai egyház 6 K.
6. Offertorium a miskolci Lutherestély alkalmával:
235’08 korona. Összesen befolyt 393 K 8 f.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1905 október 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
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Ján. 11, 28—45.
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Kor. II. 1, 1—11.
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Jób. 5, 8—19.
Efez. 4. 1—6.
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„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.” Lukács 11, 28.

