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Láng Lajos elnöki beszédePozsonyban.
‘ Mélyen tisztelt, ünneplő gyülekezet!.
Egyházunk ma ünnepli fennállásának három
évszázados fordulóját és az ünnep fényesebbé
tételére hívta körébe a Luther-Társaságot. Mint a
pozsonyi egyházmegye felügyelőjére és a Luther^ Társaság aHnökére, reám hárult a

•egyházunkat megalapította és a mai napig fentartotta. ' ' ' •. ■‘' V V
. '
1606-ban alakul meg először Pozsonyban az
evang. egyház. 1606 előtt Pozsony buzgó evan
gélikus hívei Récsére vagy a városon kívül, a
curialis telken épült Kamper-féle házba voltak
kénytelenek kivonulni, ha Isten igéjét Luther
szellemében óhajtották hallani. 1606 október 8-án
tartotta Reisz András, ki addig az azon időben
még protestáns Kollonich grófnak- udvari papja
volt, mint pozsonyi lelkész az első evangélikus
istentiszteletet a belvárosban, az Armpruster-féle
házban. Az öröm azonban nem tartott sokáig. Egy
év múlva, 1607 november 13-án, az alaptalanul
felségsértéssel vádolt Reisz Andrást a városi köz
gyűlés egyhangúlag eltiltja a prédikálástól. Az ül
dözés Reisz Andrást kivándorlásra kényszeríti s
ugyanakkor az egyház is -megszűnik működni. Egy
újabb év leforgása után újból feléledt az evangélikus
egyház Pozsonyban s ismét az Armpruster-féle
belvárosi házban. Pozsony Heuchelin Simonban
újabb lelkészt kap és a lelkesedés akkora, hogy
pár év múlva három német és egy magyar-tót
evangélikus lelkész működik e városban, mint
akár ma, a 300 éves forduló idején. 1619 ben a
rendek hitsorsosainknak, mint a város túlnyomó
többségének ítélték oda a székesegyházat és Bethlen
Gábor udvari papja, Alvinczy Péter a Szent Már
tonról nevezett dómban prédikált. 1621-től fogva
azonban ismét fordul a kocka. Ebben az évben

elvették a dómot a protestánsoktól; egyházunk
újra magánházban keresett menedéket s egész
1634-ig senki sem gondol külön templom építésére.
S a midőn eleink 1635-ben az Armpruster-féle
ház lebontásához fognak, hogy egy újabb, bővebb
és önáCfió imaházat emeljenek, a hatalom a fenye
getés és üldözés minden eszközét megpróbálja ellenök. A hívek buzgósága és áldozatkészsége azon
ban minden akadályt legyőz és 1638-ban megnyílik
P P ^ 5 P ^ P ® ® r ő n y ’ és’harang n é í k ü v ^ á :"várds-ház közvetlen szomszédságában, díszes helyen, a
mi .kétségtelenül növelte tekintélyét. És ha a külső
'díszről le is kellett mondaniok, a belső ékesség
- annál gazdagabb, mert az imaház fölszerelése nem
csak bőséges és értékes, hanem az utolsó fillérig
önkéntes adományokból keletkezett, melyhez gaz
dag és szegény, mindenki a maga erejéhez, képest,
sőt sokszor azt meghaladólag hozzájárult. Az ada
kozásnak e mértéke elismeréssel találkozik minden
kinél, .sőt talán az irigységet is felköltötte. Az
áramlat oly kedvező, hogy húsz év múlva, 1658ban újabb, egyenesen a magyar és tót istentiszteletre szánt evangélikus templom épül és pedig
toronynyal és haranggal, szintén a belvárosban. A
hívek áldozatkészsége ismét fényesen megnyilatkozik,
legszebben talán azon iparosok adományaiban, a
kik saját kezük munkáját hozzák áldozatul „Isten
nek dicsősségére és a templom megépítésének
segítségére". Úgy látszott, hogy Pozsony városá
ban az evangélikus egyház egyszersmindenkorra
meg van alapítva s a teljes virágzás kora küszö
bön van.
Ámde a megpróbáltatás ideje ismét beköszön
tött. Egy-két évtized virágzása után ismét és pedig
súlyosabban, mint bármikor előbb, a sors csapása
nehezedett egyházunkra. 1672-ben a fegyveres
hatalom elveszi templomainkat; a főtemplomból a
váró.,. l közvetlen közelében a jezsuiták s a
másik kisebb templomból az Orsolya apácák kolos
tora lett. Az üldözés új erővel lép föl. Börtön és
halál fenyegeti azt, a ki hitéhez ragaszkodik. A
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kegyetlen veszedelem megfélemlíti a legbátrabbakat
is, mert ha végül életük és szabadságuk kegyelmet
nyer is, a hosszú kínos sanyargatás után vagyo
nuk is érzi a keserű büntetést.
Az erőszak azonban nem éri el célját. Alig
10 év múlva, 1681-ben a földre tiprott evangélikus
egyház föltámad, egyelőre a Kégl-féle magánház
ban, majd egy esztendőre rá az Apáca-pályán egy
önálló, habár csak fából készült épületben. Igazán
megható a bátorságnak és óvatosságnak, a szívós
ságnak és kitartásnak, a bölcsességnek és halál
megvetésnek ama rendkívüli mértéke, a melyet a
vezérek a hatalmi elfogultsággal és vallási türel
metlenséggel szemben tanúsítanak. Az áldozatkész
ség, mely a hívek nagy seregét áthatja, megint
ragyogó lapokkal gazdagítja egyházunk történetét.
És habár az erőszak és kisértés ezentúl sem szüne
tel, egyházunk napról-napra fejlődik és erősbödik.
Eleink hősies buzgalma nem nyugszik meg addig,
míg végül ismét kőből épült állandó templomokban
nem imádhatják istenüket. 1776-ban nyílik meg az
új német s a következő esztendőn az új magyar és
tót templom. Habár az idők változása következté
ben az evang. hívek száma túlnyomó többségből
kisebbséggé olvadt le, az új épületek nagysága és
dísze semmiben sem marad el a száz év előtt,
szerencsésebb viszonyok közt emelt templomok mö
gött. A hívek számában beállott apadást pótolta
a hithűségnek és áldozatkészségnek minden üldö
zéssel dacoló megnövekedett ereje.
. , A pozsonyi egyháznak e röviden .vázolt fen
séges epópoeája' két nagy tanulságot tartalmaz, a
melyet becses és elidegeníthetetlen kincs gyanánt
kell szivünkben őriznünk.
Az egyik az, hogy az Úr minden megpróbálta
tások közt sem hagyta el egyházát, sőt megpró
báltatásokkal, szenvedésekkel is azért látogatta
meg, hogy megerősítse bennünk hitünkhöz való
ragaszkodásunkat. Az Úr kegyelme velünk volt. Az
emberiségnek szüksége van a protestantizmusra, a
mely fejlődésének egyik legbecsesebb gyümölcse. Nem
mondhat le róla, ha csak további haladásáról lemon
dani nem akar.
Lehet oly vallási felfogás, mely talán erősebb
hatást gyakorol a képzeletre; lehet oly irányzat,
mely émelkedettebben szárnyal: de oly vallási fel
fogás, mely a szivet és értelmet egyszerre el tudja
bűvölni és megnyerni, alig akad más, mint a miénk.
Mert a protestantizmus leereszti nemes gyökereit a
legegyszerűbb ember kedélyvilágába s ugyanakkor
gazdag lombozatának koronájával fölér a legfensége
sebb szellemek magaslatáig.
Minden igaz emberi haladás abban foglalható
össze, hogy az embereket egygyé tudja forrasz
tani ; hogy át tudja hidalni az ellentéteket, együvé
forraszt gazdagot és szegényt, míveltet és míveletlent, az emberi társadalom különböző rétegeit; hogy
ugyanakkor, a midőn nagy és merész gondolatokat
költ a gondolkodóban, vigaszt és egyhülést is tud
jon nyújtani a szűkölködőknek és szenvedőknek. A
míveltség minden haladása értéktelen, ha csupán
fény-melegség nélkül, ha csupán a felső osztá
lyokra szórja fényének ragyogó kévéit és az alsób
bakra nem terjeszti ki jótékony melegét.
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A mi egyházunknak nagy érdeme, hogy már
presbyteri szervezetünknél fogva nem tesz különb
séget kicsiny és nagy, szegény és gazdag, mívelt és
míveletlen ember közt s hogy egyformán, egyértelemmel szolgálja azt, a mit különféleképen neve
zünk, de egyként érezünk: a szeretetet.
A nagy apostol a" galatiabeliekhez írt levele
ötödik részében, a 14. versben azt mondja, hogy
hitünknek csak egy törvénye van : Szeresd felebará
todat, mint tenmagadat.
Ez a szeretet, a mint utóbb a 23. versben
mondja, magában foglalja az örömet, békességet,
békességes tűrést és kegyelmességet, jóságot, hitet,
alázatosságot és mértékletességet. Az emberiség fej
lődésének kezdete, a vallásosság első nyilvánulása
ott kereshető, a midőn azok, a kik egymásra törtek,
akkor, a midőn diadalmaskodtak, ellenfeleiknek leg
alább életét megkímélték. A szeretet vitte az em
beriséget az ellenség legyilkolásától a rabszolga
sághoz, a rabszolgaságtól a jobbágysághoz, a job
bágyságtól a röghöz kötött pór felszabadításához. A
fejlődésnek ez üres vázát meg kell töltenünk a szív
melegével; a kiknek jogokat adtunk, oly helyzetbe is
kell juttatnunk, hogy élni tudjanak jogaikkal. Nem
puszta véletlen, hogy a világ legelőrehaladottabb
népei protestánsok; nem puszta esetlegesség, hogy
az emberiség élén az angolok és németek halad
nak; az a két nép, mely legtöbbet törődik a leg
alsóbb osztálylyal, habár az egyikben a szabadság
levegőjében megedzett társadalmával maguk a mun
kások küzdötték ki sorsuk javítását, míg a másiknak
autokratikus szervezetében a nagy királyi hatalom
intézi a munkásokról való gondoskodást.
Egyházunk története ebben a városban azon
ban még egy másik tanulságot is rejt magában. S ez
az, hogy. a protestantismus ereje és virágzása elválhatatlan kapcsolatban áll a magyar nemzet ere
jével és szabadságával. Mindaz, a mi a magyart
erősbítette, a mi annak szabadságát biztosította,
erősbítette és biztosította a protestantizmust; mindaz,
a mi a magyart gyengítette és szabadságát békóba
verte, gyengítette és békóba verte a protestantiz
must is. 1606-ban Bocskay diadalai teremtették
meg első egyházunkat. Mikor a bécsi béke kérdé
sessé vált, nyomban kezdődtek az üldözések ; mikor
megszilárdult és törvénynyé lett, egyházunk is fel
éledt. Midőn Bethlen Gábor dicsősége zenithjén
bevonul 1619-ben Pozsonyba,* akkor szólal meg
Alvinczy Péter Szentmárton egyházában Bethlen
Gábor hatalmának hanyatlásával meggyengül váro
sunkban az evang. egyház. 1. Rákóczy György
csillagának emelkedésével éled újra fel eleink bá
torsága egyházuk felépítésére s az az erő, mely
1645-ben a linci békét létre hozta, ád nekik tel
jesebb biztosságot a fejlődésre és virágzásra. A ma
gyar alkotmány felfüggesztését 1671-ben, Ampringen Gáspár kormányzóságát, a nemzeti vértanúk
halálát nyomban követte pozsonyi templomaink
elvétele s csak az 1681-iki soproni országgyűlésen
beállt kedvezőbb fordulat jelentett nekünk is virradást.
így volt az üldözések korszakában, így a XIX.
század folyamán is, a midőn egyházunk az egyenlőjogúságért harcolt. A magyar szabadság minden
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mindig vannak, — de akadnak könyörülő jó szivek
is, a melyek nem fáradnak el a jótevésben.
Terünk kicsiny. Átadjuk a szót tudósítónknak.
* *
*
Szeptember 22-én és 23-án tartotta meg magyar
honi ág. hitv. evang. egyházunk két nagytekintélyű
belmissiói egyesülete, a Luther-Társaság” és e. e. e.
Gyámintézet szokásos évi vándorgyűlését Pozsony
sz. kir. város ág. h. ev. gyülekezetének kebelében.
Az ünnepség minden ízében emelkedett és
fényes lefolyású volt. A háromszázados múltnak
emléke, a mely a meghívó alkalmi okául szolgált,
mintha megihlette volna a vándorgyűlés összes
tagjait s a kik ez ünnepségen részt vettünk, nem
szabadulhattunk azon felemelő érzés megigéző hatása
alól, hogy a mi itt most folyik, az több mint közön
A pozsonyi ünnepnapok.
séges vándorgyűlés, több mint közönséges emlék
ünnep : az evangéliumi hit erejének kitörése az.
Ragyogó álomképen múlt el, a miből rosszul Kijelentése annak, hogy az ősi evangélium ereje
esik a fölébredés.
most is él, hat és működik, miként élt, hatott és
Önérzettel boldogan írunk róla, mert van jogunk működött évszázadok viharai között az apákban;
reá. Oly emelkedett érzést szült bennünk az átélt nyilvánulása annak a történetileg igazolt nagy
két pozsonyi nap, hogy hatása nem fog egyhamar igazságnak, hogy evangéliumi hithűség és magyar
elenyészni. A hazafiság és hithűség egy hatalmas hazafiság édes testvérek, s miként a múltban
felindulásban egyesült, jeléül annak, hogy jó hazafi mindig együtt küzdöttek, ha kellett, szenvedtek, de
nak és jó protestánsnak lenni tulajdonképen egyet együtt is örültek, úgy a jövőben is hűséggel állnak
. jelent. Boldogan írhatunk, mert e két nap azt mu egymás mellé, egymásért sorompóba, zászlajokon
tatta, hogy van még ősi evangyéliomi egyházunk a lelkiismereti és az alkotmányos szabadság jel
ban belső erő, csak életre kell hívni szunnyadásá szavával.
ból. Tudunk még alkotni, tudunk még szembe
Sokszor elcsüggedünk, jövőnk miatt lelkünk
szállni e világ kísértéseivel, hatalmasságával. Ha sokszor elborul. Szemben velünk az ősellenség, a
Isten velünk, kicsoda ellenünk!
.
mély .„evővel, csellel, nagy sok badiszerrel” igyekszik
a yrMhéfr* ígizf^ffiásí^iM sGÉba4 megrontásunkra. Kezében a hatalom, á vagyon, a
ment. Bizonyságot tettünk arról, hogy hitünk ősi tekintély, a méltóság. Érvényesülni törekszik minden
alapjaihoz szilárdan ragaszkodunk s arról, hogy az téren, a politikában, a tudományban, a művészetben,
emberi társadalom hiányos volna az evangeliom a társadalmi életben egyaránt s csak a legutóbb
_élesztő kovásza s ható ereje nélkül. A mi vallásunk lefolyt budapesti ú. n. „katholikus nagygyűlésen” is
képviseli benne az igazi munkát, a mely ember oly erővel, súlylyal és öntudattal lépett fel, a mely
társaink javára irányul, az igazi szeretetet, igazi mindenesetre megdöbbent. Vájjon van-e, lesz-e
eszményiséget.
nekünk évszázadokon át üldözött, pusztított, igazság
E feladatból nagy rész jut a Luther-Társaság- talanul háttérbe szorított, bárha meg nem is tört,
nak, mely kétszeres örömmel siethetett Pozsony de erősen megfogyott protestantizmusnak, erőnk,
kitárt karjai felé. Hiszen Pozsonyban, ez ős koro lesznek-e fegyvereink a hatalmas ős ellenséggel
názó város falai közt született meg ezelőtt 28 esz való sikeres megmérkőzésre ? Vájjon van-e kilá
tendővel a Luther-Társaság eszméje. Trszténszky tásunk nemcsak arra, hogy megálljuk helyünket,
Ferenc esperes lapjában, az Evang. Egyház és hanem hogy hódítólag is hatolhassunk be az ellen
Iskolában dr. Masznyik Endre indítványozta a Luther séges phalanxba, az evangélium mindent meggyőző
születésének 400 éves fordulóját ünneplő evangé erejével?
likus magyarságnak. Az eszme megfogant, hatal
Nos, mi azon nyilatkozatok után, a melyeket
mas sudárba szökkent s ma megizmosodva tért egyházunk legjobbjainak, egyetemes papságunk
vissza a szülői hajlék látogatására. Kár, hogy a színe-javának, a mi büszkeségeinknek ajkáról el
viszontlátás pillanatában hiányzott a harmadik daj hangzottak, helyesebben: az evangéliumi hit és erő
káló kéz, Jankó Dániel tordasi lelkésztestvérünké, azon megnyilatkozása után, a mely egy báró Prónay
a ki az első száz forinttal Társaságunk alapját Dezső, egy Zsilinszky Mihály, egy Láng Lajos
megvetette. Hálátlanság; volna tőlünk, ha a pozsonyi ajkáról jelentette meg magát, evangeliomi ügyünk
ünnepek kapcsán tisztelt nevét emlékezetbe nem diadalában nem kételkedünk. Ám jöjjön, a minek
idéznénk.
jönni kell! Egy bizonyos, hogy ily lélekkel a
Lélekemelő jelenet volt a Gyámintézet szám vezetőkben s a vezetettekben megálljuk helyünket,
adó közgyűlése. Ha elgondoljuk, minő kicsiny kez mint megállták apáink és „volna bár az egész
detből mekkora intézménynyé fejlett, lehetetlen világ mind ördög”.
hálaadó fohászra nem fakadni. Isten kegyelme
A pozsonyi ősi bástyáira kitűzött lobogó, az
igazi csodát mívelt e plántájával. És még mindig evangéliumi igazság és szabadság lobogója vígan
előre, magasabbra visz az út; hiszen szegények lengi szárnyait s a Pozsonyban elhangzott igék
haladása előbbre vitte a protestáns egyenlőség
ügyét s a protestantismus minden diadala együtt
járt a magyar faj, a magyar állam erősödésével.
Végre 1848. XX. t.-c.-ben törvénybe iktatja az
egyenlő joguságot, melyet a papírról az életbe át
vinni a legközelebbi jövő feladata lesz.
Tisztelt ünneplő közönség, ezek azok a tanul
ságok, a melyeket a pozsonyi egyháznak három
százados, sokszor nehéz, ritkán örvendetes, de
mindig nagy és nemes életéből meritek. Azt hiszem,
e mai ünnepen azzal ünnepelünk legméltóbban, ha
reménynyel eltelve foglalkozunk a következtetések
kel, a melyek a felhozott tanulságokból fakadnak.
Ezzel a Luther-Társaság mai ülését megnyitom.
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visszhangra kelnek szerte e hazában: „Pro Deo
et P atria!“
Üdvözlet azoknak, a kik e zászlót oly fennen
lobogtatják; azoknak is, a kik e zászló alá evan
géliumi örvendő készséggel sorakoznak!
I. A fogadás és a résztvevők.
A rendkívüli alkalom, a melyből a pozsonyi
ev. egyháza hazai egyházunk két előkelő egyesületét
vendégszerető falai közé meghivta, t. i. az egyház
300 éves fennállásának fordulója, a vendégeket
eddig nem tapasztalt különös nagy számban vonzotta
ősi koronázó városunkba. 152-en jelentették be
érkezésöket. Egyesek ugyan — miként az már ily
alkalmakkor történni szokott — különféle akadályok
miatt visszamaradtak, de jöttek helyettük mások,
úgy hogy a vendégek száma kétségkívül megütötte
a 150-et. Tekintettel a vendégek számának e hullám
zására, nem is adhatunk végleges és teljesen hiteles
műsort, hanem megelégszünk az előkelőbb és
ismertebb nevek felsorolásával, előre is bocsánatot
kérve, ha tán véletlenségből valakinek a neve ki
maradt volna.
Megjelentek a kettős vándorgyűlésen: báró
Prónay Dezső egyetemes felügyelő, Zsilinszky
Mihály v. b. t. t., a Luther-Társaság elnöke, Láng
Lajos v. b. t. t., mint a dunáninneni, dr. Berzsenyi
Jenő országgy. képviselő, mint a dunántúli, dr. Radvánszky György, mint a tiszakerületi gyámintézet
világi elnökei, Gyurátz Ferenc püspök, az e. e. e.
gyámintézet egyházi elnöké, Zelenka Pál és Scholtz
Gusztáv püspökök, Famler G. A., Löw Fiilöp,
Materny Lajos, Raab Károly,, ker. gyáminíézeti egyv
házi elnökök, Laszkáry Gyula dunáninneni kér. fel
ügyelő, dr. Schneller István kolozsvári egyetemi
tanár, dr. Sztehlo Kornél egyet.jigyész, dr. Kéler
Zoltán gyámint. és L.-T. ügyész, Zsigmondy Jenő
egyet, főjegyző, Bognár Endre gyámint. jegyző,
Falvay Antal a Luther Társaság jegyzője s Majba
Vilmos a Luther-Társaság titkára, Bendl Henrik
egyetemes pénztáros, Belohorszky Gábor, Bartholomaidesz László, Csulik Lajos, Jánossy Lajos,
Hollerung Károly, Krupec István, Krizsán Zsigmond,
Varga Gyula esperesek, a modori kér. leányiskolái
tanítónők, Bancsó Antal, Payr Sándor theologiai
tanárok, dr. Ráth Arnold budapesti, dr. Szelényi
Ödön késmárki főgymn. tanárok, Varga Mihály
besztercebányai gymn. igazgató, Klein Samu dobsinai nyug polg. isk. igazgató, dr. Wagnar Géza
budapesti egyházfelügyelő, Libertiny Gusztáv nyitramegyei és Plachy Bertalan pozsonymegyei tanfelügyelők, dr. Beloborszky János esp. ügyész,
Földváry Elemér esp. felügyelő, Hornyánszky Ernő
nyomdász, Koeller Edinhard pőstyéni e. felügyelő,
dr. Szelényi Aladár kér. főjegyző, Szontagh Andor
országgy. képviselő, Breyer Jakab, Bobál Samu,
Biszkup Béla, Dómján Elek, Dendély Samu, Geduly
Lajos, Hurtay György, Hoznék Lajos. Jeszenszky
Ignác, Karsay Imre, Kapi Béla, Kaczián János,
Kovácsi Kálmán, Krahulec Aladár, Kercser Ede,
Kiss János, Mód Lénárd, Paulik János, Pálmai Lajos,
Ruttkay Sándor, Scholtz Ödön, Schönwiesner Kál
mán, Schleiffer Károly, Sztehlo Gerő, Vitális Gyula,
Wenk Károly, Zábrák Dénes, Zsarnoviczky Gyula
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lelkészek, Benedek Vince tanító, több presbyter
Locsmándról, Rákospalotáról és Rákoskeresztúrról,
15 theologiai hallgató Sopronból stb. Valamennyien
az egyháznak szívesen látott s általa részben magán
lakásokon, részben szállókban elszállásolt kedves
vendégei. Többen nejüket és leányaikat is magukkal
hozták.
A hivatalos fogadás a főpályaudvaron szept.
22-én délelőtt 10 óra 56 perckor történt, a hol díszes
közönség várta a vendégeket. Ott volt a város
nevében Brolly Tivadar polgármester, a Toldy-kör
irodalmi bizottsága nevében dr. Vutkovich Sándor
jogakadémiai tanár, a pozsonyi evangélikus egyház
fogadó-bizottságát dr. Dobrovits Mátyás egyházi és
iskolai felügyelő vezette, tagjai voltak többek közt:
Pröhle Henrik' lelkész, dr. Tauscher Béla, Schmidt
Gyála, Beck Vilmos, Kesztler Tivadar, Perlaky
István, dr. Králik Lajos egyháztagok, Hörk J.,
Stromp László, Raffay Sándor, Hornyánszky A.,
Kovács Sándor tanárok, Munker Sándor. — Ott
voltak m ég: Szalay Ödön kir. tan., Soos- Jenő
mérnök, Rumi József állomásfőnök, több hírlapíró,
nagyon sokan a már megérkezett vendégek közül,
a theologiai hallgatók testületileg stb.
A vonat pontosan robogott be a főpályaudvarra
s a kiszállt vendégeket Brolly Tivadar polgármester
üdvözölte Pozsony városa nevében, különös örömének
adva kifejezést a felett, hogy a két vendégegyesület
élén Prónay Dezső bárót üdvözölheti, a ki nemcsak
egyháza, de hazánk életében is elsőrangú szerepet
visel. Üdvözli a két egyesületet, mint a melyek
a legnemesebb kulturmunkát teljesítik, egyik az
i irodalom, a,másik a;jótékonyságtferén; s.különösen.-íó.
üdvözli az egész vendégsereget, hogy ép most jöttek
Pozsonyba, a mikor a jubiláns ev. egyházzal a
város is együtt ünnepel.
A polgármester férfiasán, nemes és lelkes
üdvözlő szavaira Prónay Dezső báró, egyetemes fel-,
ügyelő válaszolt s kijelentette, hogy különösen jól
esik neki ennek a magas színvonalon álló, előkelő
városnak és e város fejének az evang. egyház
kulturális ügyei iránt való érdeklődése.
Majd Dobrovits Mátyás dr. emelt szót.
„A pozsonyi ág. evang. egyház nevében üd
vözlöm magyarhoni protestáns egyetemes egyházunk
főfelügyelőjét, a nagyméltóságú és főtisztelendő
Gyámintézeti és Luther-Társasági elnökséget, ezen
egyesületek tagjait és mindazon vendégeket, kik
ez idei 300 éves fennállásának örömünnepére ide
érkeztek, hogy ez ünnepek fényét emeljék és
tanúságot tegyenek ország yilág előtt, hogy evang.
protestáns eszméink még mindig bírják szívreható erejüket, hogy áll a vitéz sereg, mely ezen
eszméknek köszöni lelki közösségét az Úrral és
hogy kész ezen eszmékért szóval és Írással áldozat
kész hűséggel helyt állani.
Ezen szellemben üdvözlöm önöket igen tisztelt
uraim és hölgyeim, a pozsonyi evang. egyház presbyteriuma élén, kívánva, hogy áldásos működésüknek
méltó helye legyen városunk és hogy illusztris ven
dégeink, a mint igazi protestáns testvéri szellemmel
jöttek, itt ugyanily szellemmel találkozzanak és
hogy működésük eredménye megtermékenyítse egy
házunkat és hazánkat.
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indítsa. E szigorúbb eljárásnak lett is részben sikere,
mert a hátralékokból 1086 K befolyt, viszont azonban
az erélyesebb intézkedés sokfelé visszatetszést
szült s többen ennek következtében bejentették
kilépésöket. E sajnálatos helyzet következtében
dr. Kéler Zoltán ügyész javaslatot terjesztett elő,
a mely a helyzet gyökeres orvoslását ígéri. A köz
gyűlés ügyész javaslatát elfogadva, kimondta
a)
hogy a hátralékos rendes, örökös és alapító
tagok járulékait törvényes úton behajtja,
h) a hátralékos fiókegyléti tagok tartozását
mint behajthatlant leírja s őket a tagok sorából törli,
c) az alapitó tagokat — a szükség szerint —
szabályszerű alapítólevél kiállítására felszólítja s
d) utasítja a pénztárost, hogy évről-évre a
hátralékosok névsorát adja át az ügyésznek be
hajtás végett.
A magunk részéről ez intézkedéseket csak
helyeselni tudjuk. Becsületbeli dolog, hogy ki-ki
önként vállalt kötelezettségének tegyen is eleget.
Ám mégis óhajtanok, ha a törvényes behajtásnál
a társaság bizonyos „terminus a quo-t állapítana
II. A Luther-Társaság közgyűlése.
meg. Mindenesetre túlzott dolog pl. egy-két évi
22-én délután félhárom órakor kezdődött meg hátralékért az illetőket esetleg mindjárt perrel
a Luther-Társaság évi közgyűlése a programm fenyegetni, vagy épen meg is támadni: ez az oka
szerint kijelölt helyen, a régi lyc. épületnek könyvtár- nyilván azon visszatetszésnek is, a melyet amaz
erélyes behajtás szült s a melynek következtében
termében.
A gyűlést, a mely látogatottság dolgában az sokan ki is léptek. Nézetünk szerint a per útján
összes eddigi közgyűléseket felülmúlta s a melyen való behajtás a társulati tagság kötelező éveinek
előkelőségeink mind részt vettek, Zsilinszky Mihály (alapszabály 6. §.) letelte után volna, de akkor
v. b. t t., mint a társaság elnöke nyitotta meg. aztán kíméletlenül alkalmazandó. Addig már inkább
Rövid, tartalmas beszédben ráutalt a Luther-Társaság erkölcsi behatással kellene a tagokat kötelezett
.nagy misaidjárq., a... melynek. sikerére, nézve hiztató ségük beváltására szorítani,
reményt mért abból a nagy érdeklődésből, a melyet
Egyben a társaság Scholtz Ödön felszólalására
a megjelentek nagy száma tanúsít.
utasította a titkári hivatalt a hibás kimutatások
Majd Falvay Antal, a társaság jegyzője, elő gondos kerülésére, mert kellemetlen s visszatetszést
terjesztette az intéző bizottság 1905. évi működé keltő dolog, ha valaki a kimutatásban mint hátra
séről szóló jelentését. Kegyelettel parentálta el lékos szerepel, holott pedig nem az.
mindenekelőtt Bachát Dániel püspök, volt tisztelet
Második fontos tárgya a közgyűlés megbeszé
beli elnök emlékét, majd megemlékezett a tavalyi lésének az 1906. évi tagilletmény bejelentése s a
VIII. vándorgyűlésről, a melyet a társaság az e. e. e. jövő 1907. évi tagilletmény megállapítása volt. Az
gyámintézettel egyidejűleg Miskolc vendégszerető 1906. évi tagilletmény szétküldése már megtörtént
falai között tartott meg. Azután áttért a társulat (1.' a jelentést), mit is a közgyűlés jóváhagyólag
múlt évi beléletének rajzára, azon keretben, a vett tudomásul. A jövő 1907. évre tagilletménykép
mint a Luther-Társaság 1905. évi működéséről bejelentett munkákat az irodalmi bizottság javas
kiadott s a tagoknak a pozsonyi közgyűlést meg latára az intéző bizottság fogja végleg megálla
előzőleg megküldött (ezúttal már XX-ik) évi jelen pítani. Ezen munkák közül a legfontosabb a Paulik
tésében per extensum bennfoglaltatik. Azért mi itt János nyiregyházi lelkész tervezetében előterjesztett
— utalva a hivatalos jelentésre — ennek csupán „Postilla“ ügye. A közgyűlés az ügy fontosságára
azon pontjaira terjeszkedünk ki, a melyek a köz való tekintetből megbízza az irodalmi szakbizott
gyűlésen külön megbeszélés és illetőleg határozat- ságot, hogy a tervezetet behatóan vizsgálja felül,
hozatal alapját képezték.
mihez előadóul Poszvék Sándor theol. tanárt kéri
Első fontosabb pontja a jelentésnek a tagok fö l; egyben utasítja a gazdasági szakbizottságot is,
létszámára vonatkozott, a mely az 1905. év végével hogy a könyv kiadásának költségvetési tervét
29 el szállt alább; a tagdíjaknál az előirányzattal készítse el. Majd a két szakbizottság jelentése
szemben 989 K 64 fill. csökkenés állt be, a hátra fogja azután az igazgatótanács további tárgyalá
lékok összege 5975 K. E kedvezőtlen helyzet sának alapjául szolgálni.
dacára a társaság tőkevagyona 36.37265 koronáról
A jövő évi irodalmi programm egyik további
40.67291 koronára emelkedett, tehát 4301‘26 koro folytatólagos tárgyát képezi a magyar Luther, a
nával gyarapodott. A tagdíjhátralékok ijesztő gyara melynek 1907-ben fog megjelenni a 3-ik kötete.
podása arra bírta az intéző választmányt, hogy azok A társaság nagy örömmel vette tudomásul, hogy
behajtásánál nagyobb szigort fejtsen ki s felhívta e vállalatnak immár 400 előfizetője van s különös
dr. Kéler Zoltán ügyészt, hogy a több év óta elismeréssel emlékezik meg a pozsonyi theol; aka
hátralékban levőkkel a törvényes lépéseket meg démia hallgatóiról, a kik egytől-egyig megrendelték
Isten hozta. Isten áldja működésünket/
Dobrovits szavaira Zsilinszky Mihály, a LutherTársaság elnöke, köszönte meg a pozsonyi egyház
szives meghívását és meleg üdvözlését.
A dunántúlról Gyurátz Ferenc püspök vezetése
alatt érkező vendégek fogadása háromnegyed órával
később az újvárosházi pályaháznál hasonló ünne
pélyes formában folyt le, a hol Ebner Gusztáv
elnöklő lelkész üdvözölte a főpásztort egyháza
nevében. Gyurátz F. püspök a tőle megszokott
tartalmas és ékesszóló beszéddel válaszolt. Ugyanitt
Hörk J. és dr. Vutkovich Sándor a pozsonyi Toldykör nevében üdvözölte a püspököt.
Az ünnepélyes fogadás után a vendégek a
vendéglátó egyház által kirendelt hosszú kocsisorba
elhelyezkedve, impozáns menetben vonultak be a
szépen fellobogózott városba, a melynek főútján,
a Stefánia-úton, tanárainak vezetése mellett a lyc.
főgynasium ifjúsága képezett sorfalat. A közönség
mindenütt a bevonuló vendégeket szives éljenzéssel
üdvözölte.
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e könyvet s nemkülönben Varga Gyula kemenesaljai esperesről, a kinek buzgólkodása egyházmegyéjének összes anya- és leányegyháza a Luthermegrendelők sorába lépett. Élő példái annak, hogy
mi csodát volna képes társaságunk művelni, ha ügyét
mindenütt hasonló lelkesedéssel karolnák fel. Sajnos,
van viszont még egyházmegye is, a hová a magyar
Luther mindeddig egyetlen példányban sem talált
bebocsáttatást. Egyben a társaság azt is elhatározta,
hogy bizonyságot teendő a magyarhoni evangélikus
irodalomnak a külföldi hitrokonok előtt is a refor
máció és protestantizmus ősi tűzhelyeivel való szel
lemközösségéről, a magyar Lutherből a külföldi
egyetemeket — mint az evangéliumi világosság
tűzhelyeit — egy-egy példánynyal megtiszteli. Ezek:
a németországi összes egyetemek, továbbá Basel,
Upsala, Helsingfors, Utrecht.
Az „Egyházunk Nagyjai‘ cimű vállalatról
szóló szerkesztőségi jelentésből a társaság nagy lelki
örömmel vette tudomásul, hogy a Bocskay István
emlékére kiadott jubiláns füzet összesen 25.000
példányban jelent meg és pedig 15.000-ben magyar
s 5—5000-ben német, illetőleg tót nyelven. Ez
eddig el nem ért sikerre való tekintettel a köz
gyűlés Prónay Dezső báró egyet, felügyelő indít
ványára Scholtz Ödön lk. és Scholtz Gusztáv püspök
hozzászólása után egyhangú lelkesedéssel kimondja,
hogy Thököly hamvainak küszöbön álló hazaszál
lítása és Késmárkon való elhelyezése alkalmából
egy Thököly-emlékfüzetet ad ki s ennek irány s
terjedelem dolgában a Bocskay-füzethez hasonló
megszerkesztésével Kovács Sándor theol. tanárt
bízza meg.
Kapcsolatban az irodalmi jelentésekkel Zsi
linszky elnök bemutatja a közgyűlésnek azt a hazai
prot. egyháztörténetírásunk szempontjából elsőrangú
forrás értékű vaskos kötetet, a melyet Stromp
László szerkesztésében, a tótprónai és blatnicai
Prónay-nemzetség acsai levéltárából „Magyar Evan
gélikus Egyháztörténeti Emlékek“ („Monumenta
Evangelicorum in Hungaria“) címen báró Prónay
Dezső egyetemes felügyelő nemes bőkezűséggel
adott ki. A közgyűlés a jelentést lelkes éljenzéssel
fogadja; egyetemes felügyelő ő méltóságának nagy
lelkű áldozatkészségéért hálás köszönetét és elisme
rését nyilvánítja s szívből óhajtja, hogy a nagybecsű
könyv hazai evang. egyházaink között minél szélesebb
elterjedésre találjon.
A dr. Kéler Zoltán ügyész által még 1903-ban
kitűzött s a cura pastoralist tárgyaló pályakérdésre
két munka érkezett be, a bírálók azonban mindeddig
nem készültek el bírálatukkal s így az nem volt a
közgyűlés elé terjeszthető. A közgyűlés kimondja,
hogy a pályamunkák feletti döntés a pályadíj
kitűzőjének beleegyezésével az intéző bizottságra
ruháztassék.
Király Emma ny. áll. tanítónő a társaságnak
egy 1630-ból való érdekes Luther-emlékérmet ajánlott
fel. A társaság a kegyeletes ajándékot köszönettel
fogadja s addig is, a míg majd saját helyiségében
elhelyezheti, megőrzés végett a pozsonyi ev. lyceumi
éremgyűjteménynek adja át.
Elénk vitát keltett az intéző bizottsági jelen
tésnek egy saját egyleti helyiségre és saját egyházi
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könyvkereskedésre irányuló indítványa, a mely célból
az egyetemes egyház üllői-úti házában volnának a
szükséges helyiségek átengedendők. Többek fel
szólalása után a közgyűlés Gyurátz Ferenc püspök
lelkes felszólalására egyhangúlag kívánatosnak
mondja, hogy a Luther-Társaság számára állandó
otthon jelöltessék ki a magunk egyetemes egyházi
birtokán s hogy ez irányban a szükséges helyiségek
átengedése céljából az egyetemes gyűlést fogja
megkeresni.
Ez ügygyei kapcsolatban Kovácsi Kálmán rákospalotai lelkész egy önálló egyházi nyomda felállítását
sürgeti s e célra egyházának jelenlevő presbyteriuma
nevében 200 koronát ajánl fel a társaságnak, mely
is a lelkes adományt elismerő köszönettel fogadja el.
Qyurátz Ferenc püspök pedig különösen a köznép
érdekét hangoztatja s ennek lelki szükségleteire
hívja fel a társaság figyelmét s 40 koronát ajánl
fel mint pályadíjat egy 6—8 filléres áron kiadandó
népies jó olvasmány megírására, a mely pályadij
az illető írói tiszteletdijába be nem tudható. A
közgyűlés a püspök úr nemes célzatú adományát
hálás köszönettel véve, a pályázat kiírását az írói
szakbizottságra utalja.
Ugyancsak Gyurátz Ferenc püspök felszóla
lására a közgyűlés kimondja, hogy ezentúl a társaság
tagilletményül szolgáló könyvkiadványai az illető
tagok nyelvi igényei szerint állítandók egybe, hogy
tehát pl. tiszta magyar gyülekezetbeli tagoknak ne
küljünk német vagy tót nyelvű könyveket is. Ezeket
inkább az illető nyelvén megirott régibb füzetekkel
kell pótolni..
Paulik János a, népies könyvtárak ügyét ajánlja
újból a társaság lelkésztagjai figyelmébe, például
hozva fel Nyíregyházát, a hol már eddig tíz ilyen
népies könyvtárt létesítettek s a jövő éven e számot
14-re emelik. Mindenesetre követésre méltó és
dicsérendő buzgóság.
Most a pozsonyi theolog. akadémiai ifjúság
„Székács József-köre“ nevében Törtely Lajos IV.éves
theologus kért szót s a következő üdvözlő beszédet
mondotta:
Nagyméltóságú elnökség! Mély tisztelettel jelent
meg az egyet. ev. theol. akadémia ifjúsága a LutherTársaság jelen közgyűlésén. Ifjúságunk teljes szívvel
érzi át s érti meg a Luther-Társaságnak mindezideig
kifejtett nagy munkásságát, nagy terveit s fenséges
jövendőbeli hivatását. Ennek tudatában lelkűnktől
indíttatva, a legmélyebb tisztelettől áthatva üdvözöl
jük a nemes Társaságot.
Eddig mi csak munkásságának gyümölcsét
élveztük, csak az aratás bőségében gyönyörködtünk,
de a szántás-vetés nehéz munkájában részt nem
vettünk. Pedig nékünk első sorban szent köteles
ségünk, mint az Úr jövendőbeli szolgáinak, hogy
már ifjúságunktól kezdve minden téren azokban
legyünk foglalatosak, melyek a mi mennyei Atyánk
nak dolgai, melyek a mi egyházunknak, szeretett
vallásunknak szent ügyei. Ezen szent kötelesség
hív betöltésére serkentett bennünket a LutherTársaság jelen közgyűlése. De mi még csak hajtás
vagyunk a törzsek mellett, csak tanítványok a
tanítók mellett, csak gyengék az erősek mellett,
azért másképen nem járulhattunk ezidőszerint a
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Társaság magvetés nemes munkájához, minthogy
egyhangú lelkesedéssel elhatároztuk, hogy négy vénén
belépünk a Luther-Társaságba. Harmincán rendes,
tízen pártoló tagokul.
Midőn belépésünket a Nagyméltóságú Elnök
ségnek van szerencsém bejelenteni, egyúttal tol
mácsolom azok Ígéretét is, kik anyagi szegénységük
miatt már most nem foglalhattak helyet a mi
soraink között, hogy ha a jó Isten az ő jó fel
tételeikben megsegíti őket s kegyelmesen eljuttatja
őket az ígéretnek földére, ők is valamennyien ott
lesznek mi közöttünk.
De úgy érezzük, Nagyméltóságú Elnökség,
hogy mindezzel mindenben még nem tettünk eleget
a mi reánk háramló kötelességünknek és sajnos,
a jelenben nem is tehetünk, ámde él szívünkben
a lelkesedés, hivatásunk szeretete s ebből kifolyólag
azon szent Ígéretünk, hogy mi kikerülvén az életbe,
a Luther.-Társaságnak nemcsak rendes, nemcsak
pártoló, de munkás, harcoló tagjai kívánunk lenni.
Ezzel tartozunk hivatásunknak, a nagyérdemű Tár
saságnak, tartozunk nemes intézetünknek s buzgó
tanári karának.
S midőn a Nagyméltóságú Elnökséget mély
tisztelettel kérjük, fogadjanak szeretettel soraikba,
az egek Urához száll a mi hő fohászunk, hogy a
mi jó feltételeinkben támogasson, erősítsen ben
nünket, hogy véghez vihessük a mi kitűzött nagy
munkánkat s híven betölthessük a mi Ígéretünket
Istennek dicsőségére, egyházunknak, vallásunknak
szent j^őzedelmére.^ Adja Isten, hogy úgy legyen 1“
’ '*Á sifimpaííikus Rángon’előadott s szimpatikusán
is fogadott beszédre Zsilinszky elnök válaszolt.
Elismerését fejezte ki a theol. ifjúság nemes buz
galma felett s egyben azon reményét is, hogy a fa,
a melynek ily virágai teremnek, fog gyümölcsöt is
bőven teremni. Buzdítja az ifjúságot kitartó, lelkes
munkára, szent hivatásához való komoly, céltudatos
előkészülésre. Dicséri a Luther-Társaság iránti
buzgóságukat s örömmel üdvözli bennök a szent
munkamezőn a jövő munkatársakat.
Az emelkedett s emelő hatású epizód után
még egy hivatalos pont következett: a tisztújítás.
A közgyűlés egyhangúlag választotta meg az egész
eddigi tisztikart az újabb alapszabályszerű cyklusra,
egyben a megboldogult Bachát Dániel püspök
helyére ugyancsak közfelkiáltással Scholtz Gusztáv
püspököt ültetve az egyházi alelnöki székbe.
E választás alapján a társaság tisztikara most
a következő tagokból áll: Elnök : Zsilinszky Mihály,
v. b. t. t., egyházkor, felügyelő. Tiszteletbeli alelnök: Horváth Sándor, budapesti lelkész. Alelnökök:
Láng Lajos, v. b. t. tanácsos, Scholtz Gusztáv, ev.
püspök. T itk ár: Majba Vilmos. Jegyző: Falvay
Antal. Ügyész : dr. Kéler Zoltán. Pénztárnok: Bendl
Henrik. Pénztári ellenőr: Liedemann Rezső.
á) Az igazgató-tanács tagjai: D. Baltik Frigyes,
Gyurátz Ferenc, Sárkány Sámulel, Zelenka Pál
püspökök. Glauf Pál, Handl Vilmos, Raab Károly,
Trsztyénszky Ferenc esperes-lelkészek, Poszvék
Sándor, Kovács Sándor, dr. Masznyik Endre, Hörk
József, Mayer Endre, Payr Sándor theol. tanárok,
Paulik János és Kaczián lelkészek.
b) A szükebbkörű bizottság tagjai: az elnök
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ségen kívül: Tagok: dr. Szelényi Aladár, Schrantz
János, Sztrelko Gusztáv, Geduly Lajos, dr. Kéler
Zoltán, Bereczky Sándor, Broschko G. A., Klaár
Fülöp, Reif Pál, Sass János, Torkos L., Wéber
Rezső, Mauritz Vilmos. Böngérfi János és Kovács
Sándor szerkesztő.
c)
Irodalmi szakbizottság: 30 tiszteletbeli tag.
1. A theol albizottság ta g jai: dr. Zsilinszky Mihály,
dr. Masznyik Endre, Ratfay Sándor, Szeberényi
Lajos, dr. Szlávik Mátyás, Stromp László, Csengey
Gusztáv, Poszvék Sándor, Bancsó Antal, Trsztyénszky
Ferenc. 2. A népies vallásos albizottság tagjai:
Wéber Samu, Torkos László, Payr Sándor, Löw
Fülöp, Sántha Károly, Bierbrunner Gusztáv, Paulik
János, Petrovics Soma, Böngérfi János, Scholtz
Gusztáv. 3. A tankönyvi albizottság tagjai: Hörk
József, Adorján Ferenc, Veres József, Geduly
Henrik, Bereczky Sándor, Korén Pál, Kapy Gyula,
Mayer Endre, Majba Vilmos, Kovács Sándor.
cl) Gazdasági bizottság: dr. Zsigmondy Jenő,
Beliczay Béla, Sztrelko Gusztáv, Okolicsányi Gyula,
Mauritz Vilmos.
e)
Könyvterjesztő és taggyűjtő bizottság: Petro
vics Soma, Szeberényi Lajos, Veres József, Török
József, Menyhárd Frigyes, Löw Fülöp, Kruttschnitt
Antal, Geduly Henrik, Raab Károly, Hollerung Ká
roly, Pröhle Henrik.
Az így újonnan megválasztott tisztikart Prónay
Dezső egyet, felügyelő üdvözölte, kinek szavaira a
tisztviselői kar nevében Zsilinszícy elnök mondott
köszönetét, ígérve, hogy mint eddig, úgy ezentúl
is az egész tisztikar teljes lélekkel és buzgósággal
fogja szolgálni egyesületünk s benne egyházunk
szent ügyét.
Elnök s egyetemes felügyelő éltetésével a
gyűlés 4 óra után lelkes hangulatban oszlott szét.
Nyomban a Luther-Társaság közgyűlése után
az e. e. e. gyámintézeti bizottság tartotta meg a
gyámintézeti ünnepi közgyűlést előkészítő ülését a
theol. akadémia tanácstermében. E bizottság meg
állapította azon elveket és módozatokat, a melyek
szerint a másnap rákövetkező ünnepi közgyűlésen
a segélyek kiosztását fogja javasolni, azért ismétlés
kikerülése végett az ő határozataival nem foglalko
zunk, minthogy azok egytől-egyig a gyámintézeti
közgyűlésen előkerültek s foganatosíttattak is.
III. A Luther-ünnepély
este 6—8 órakor a nagy templomban tartatott meg.
Bátran mondhatjuk, hogy hasonló fénynyel és
sikerrel még társaságunk nem tartott hasonló
ünnepélyt. E fény és siker nyitja pedig nemcsak
az ünnepélyen részt vett közönség nagy száma és
előkelősége, hanem a színvonal, a melyre ez
ünnepélyt, közéletünk két ragyogó neve: Láng
Lajos és Zsilinszky Mihály v. b. t. tanácsosok emel
ték. S a kik velők együtt szerepeltek is, egytőlegyig méltók voltak a rájok oly kitűntető tár
saságra.
A ragyogó fényárban úszó templom már 6 óra
előtt választékos, előkelő közönséggel telt meg.
Ott láttuk Pozsony vármegye főispánját s a város
küldöttségét, a Toldy-kör, a kir. tábla, törvényszék
s egyéb közhivatalok deputációit, a felekezetek leül-

172

15.

KVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

döttségeit, városunk és közéletünk számos kitűnő
ségét s a városunkba jött vendégeket teljes szám
ban. Mintha a Szentlélek csodás módon egy egy
ségbe olvasztotta volna a legkülönfélébb felekeze
teket és rendeket az áldott estén.
A mint a vendégek élükön báró Prónay Dezső
egyet, felügyelővel, Zsilinszky és Láng v. b. t. ta
nácsosokkal s a püspökökkel a templomba léptek
s helyeiket elfoglalták, felhangzott a még Ambrozius
milánói püspök által szerzett őskeresztyén egyházi
ének: „Jövel Szentlélek Úr Isten!“, melynek el
hangzása után Pröhle Henrik a pozsonyi ev. egyház
közkedveltségnek örvendő ifjú lelkésze mondott az
oltár előtt buzgó, tartalmas imát, a melyben Isten
áldását kérte az evangélium szellemében kifejtett
s kifejtendő munkára, a melyben a Luther-Társaság szorgalmatos. Az emelkedett lelkű imát a
pozsonyi egyház vegyeskara által Frühwirth Samu
karmester gondos és szakavatott vezetése mellett
előadott két régi magyar ének követte („Az anyaszentegyház siralma*, a hagyomány szerint Sztáray
Mihály magyar reformátortól, s „Szánja az Úr Isten*,
a hagyomány szerint Szegedi Kis István magyar
reformátortól, mindakettő a XVI. századból), azzal
a sajátosan csengő, búsongó magyar énekritmu
sokkal fájdalmasan borongó hangulatba ringatva az
áhítatos hallgatók lelkeit; majd az oltár előtt fel
állított felolvasóasztal elé lépett Láng Lajos, hogy
megnyitó és üdvözlő beszédében egy magasan
szárnyaló visszapillantásban fejtegesse a mai ünnep
nek nagy jelentőségét, a melynek súlyát a pozsonyi
evang. egyház 300 éves jubileumi gondolata adja
meg. A nemes szónok üdvözlő beszéde eltért a szo
kott formától. Nem a társaságnak szólott, hanem
a vendéglátó egyháznak, a melyet 300 éves fenn
állásának örömünnepe alkalmából a társaság nevé
ben üdvözölt. Különösen két tanulságot vont le e
jubiláns ünnepből. Az egyik, hogy mert ennyi sok
viszontagság között mindig velünk volt az Úr meg
tartó kegyelme, azért nyilvánvaló, hogy az emberi
ségnek a protestantizmusra szüksége van. A másik,
hogy a protestantizmus léte feloldhatlan viszonyban
áll a magyar nemzeti léttel.
A magvas s történetbölcseleti szempontból igen
előkelő beszédet egész terjedelmében közöljük
lapunk élén.
A méltósággal s meggyőzően előadott beszé
det sokszor szakította félbe a hallgatóság tetszésnyilvánítása s lelkes és hálás éljen jutalmazta.
Most Zsilinszky Mihály elnök lépett a felolvasó
asztal elé, hogy emlékbeszéd formában, a mely
Bocskay személyének és nagy történeti szerepének
volt szentelve, feltárja a hallgatóság előtt a 300
év előtti politikai és vallási viszonyokat s azokat
a jelennel egybevetve, levonja a történet lélek
tanának nagy tanúságát, a mely ez örvendetes igé
ben foglalható össze, hogy a protestantizmus szá
mára meg kell még virradni, a protestantizmus
eszméire vár a feltámadás. . . A nagy történeti
szempontról s mély történeti ítéletről tanúskodó
előadás, a mely virtuózmódon oldotta meg a nehéz
feladatot, hogyan lehet bonyolultabb témáról köz
érthető módon beszélni, telve van a legfinomabb
történetírói megfigyelésekkel. Különösen érdekes az
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a része, a melyben a magyar nemzet nagy tragé
diájának vallásügyi gyökereire utalt, hogy aztán a
protestantizmus nagy küzdelmeire utalva rámutat
hasson, hogy nálunk a politikai hős vallási hős is
és viszont. A beszédet reformatio-ünnepi számunk
díszéül szántuk.
A tetszészaj és éljen lecsillapulta után, mely
a magvas beszédet is kisérte Hamvas József lyc.
tanár adta elő Kozma Andornak „Az ördögűző
ténta* c. remek szép és hatásos költeményét, a
mely Luther wartburgi ördögűzése felett elmél
kedve, végül azon gondolatban jegecedik ki — s
ebben kegyetlen szatírát is mond a r. kath. babo
nás ördögkultusz felett — hogy
„ . . . tintától fél az ördög
nem pedig a tömjénfüsttöl“.

Most a pozsonyi egyház vegyeskara Stein C.:
„Du Hirte Israel“ c. motette-jét adta elő, mire
Lőw Fülöp, a dunántúli kér. gyámintézet rokon
szenves elnöke, locsmándi lelkész lépett a felolvasó
asztal elé, hogy német nyelvű ünnepi beszédben
fejtegesse a Luther-Társaság ideális céljait. A pár
huzam, a melyet a kitűnő s a német nyelvet
klasszikusan kezelő szónok Luther egyénisége s
a nevéről nevezett s mintegy képére formált iro
dalmi társaság között keresztül vezetett, nagy szó
noki tehetségről tesz tanúbizonyságot. A gyönyörű
beszéd méltó, hogy szélesebb körben is, magyar
ajkú híveink is megismerkedjenek vele. Lefordít
hattuk.. így" hangzik:
Mélyen tisztelt gyülekezet!
Testvéreim a Krisztus Jézusban!
Feladatom, hogy még lehető röviden szóljak
a Luther-Társaság mivoltáról ’és céljairól. E kíván
ságnak annál készségesebben tehetek eleget, mert
magam is úgy érzem, hogy abban a gyülekezetben
felesleges volna a tárgyról bővebben szólni, a hol
két évtized előtt a Luther-Társaság bölcsője állott.
Hadd emlékezzem meg mindenekelőtt arról a
kényszerítő helyzetről, a mely a Luther-Társaságnak, mint a keresztyén irodalom fejlesztésére szol
gáló egyesületnek eszméjét szükségszerűleg létre
hozta
Elvitázhatatlan tény, hogy a modern kulturvilágban az emberek szellemi megtermékenyítése
legfőképen a nyomtatott szó útján történik. És ha
a napi sajtót joggal nagy hatalomnak mondják,
bizonyára az írott szóról általában elmondhatjuk
ezt. De legalább is áll az, hogy a könyvek, iratok,
újságok erőt képviselnek, még pedig rejtett, alvó
erőt, mindaddig, mig nem olvassák, de ható, az
olvasót egy vagy más irányban befolyásoló élő
erőt, mihelyt olvassák. Az olvasó ezek útján szel
lemi hatalommal jut érintkezésbe, a mely őt a
maga körébe vonja és a szerint, a milyen jó vagy
rossz értelemben befolyásolja. Az Apostolok cse
lekedetei beszélik (19. r. 19. v.), hogy Jézus új
tanítványai Ephesusban minden babonás könyveiket
a vásártérre hordták s nyilvánosan elégették. Miért
tették ezt? Miért nem adták el e könyveket, a
melyek értéke 50.000 dénárra rúgott, valami ódon
könyvkereskedőnek. Azért, mert meg voltak győ
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ződve, hogy e könyvekben a sötétség szelleme
lakozik, e szellem kárliozatos működésének akar
tak férfias cselekedetükkel mindenkorra véget vetni.
De ha a könyvek ily romboló hatással lehet
nek az emberre és felébreszthetik és táplálhatják
a szívben az állatias és démoni erőket, ép úgy
angyali szolgálatot is teljesíthetnek, ha a világosság
szelleme szól belőlük hozzánk. Ez oly általánosan
elismert igazság, hogy nem is szükség rá több
szót vesztegetni. E két állításból, mely szerint rossz
könyvek rombolókig, jók ellenben áldásosán hatnak,
önként következik, hogy azok ellen küzdeni, eze
ket pedig fejleszteni szent kötelességünk. Küzdeni
a rossz könyvek ellen! Igen, mert nem ’ képzelt
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hanem kiváló tudós, Isten kegyelméből való költő,
termékeny író, mindent összevéve: oly férfi, a kihez
fogható fia nem volt az egyháznak az apostolok
kora óta. Áz ő nevéről nevezte magát LutherTársaságnak, bizonyára annak nyomatékos kifeje
zésére, hogy az ő szellemében kíván munkálkodni,
hogy ragaszkodva egyházunk dicső hitvallásához,
az általa kiadandó mátokban gyülekezeteinknek is
oly lelki táplálékot kíván nyújtani, a mely meg
erősíti és_ megtartja őket e hitvalláshoz való hű
ségben. És ily értelemben működik különösen
most, midőn Luther műveinek nyolc kötetes ma
gyar fordításával ajándékozza meg népünket. Me
rem mondani, hogy hazai egyházunk ezzel az emlék-
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ellenséggel van itt dolgunk; hiszen évről-ére na
gyobb áradatban özönlik el a rossz könyvek a
könyvpiacot és titkos méregként hatnak népünk
lelkére. Az épen a nagy baj napjainkban, hogy
annyi a megrostálatlan és sokszor határozottan
rombolólag ható olvasmány, mely a napilapok, ké
pes és egyéb folyóiratok, füzetek, regények, álta
lános műveltséget terjesztő könyvek útján szinte
eláraszt bennünket, nem is szólva a erkölcstelen
posványirodalom termékeiről.
E kettős feladatnak, a küzdelemnek és a mun
kának kívánt a Luther-Társaság e téren hazai ev.
egyházunkon belül megfelelni.
Lutherről nevezte el magát, arról a férfiúról,
a ki csodálatra méltó sokoldalúságában nemcsak a
keresztyén anyaszentegyház nagy reformátora volt,

kel, melyet nagy reformátorunknak emel, önmagának
is szép erkölcsi bizonyítványt állít ki. Az az egy
ház, a mely legnagyobb fiáról és szellemi mun
kájáról ily hálás kegyelettel emlékezik meg s ezzel
egyszersmind visszatér életerejének gyökereihez, az
az egyház — adja Isten, hogy úgy legyen — nincs
veszőfélben. Ezért Luther műveinek magyar kiadá
sát biztató jelnek veszszük, a mely azt hirdeti,
hogy példátlan szenvedéseket ért egyházunknak
lesz még tavasza, eljön még pünkösdje, midőn
majd Isten lelkének fuvalmára oly virulás indul
meg, a milyent még eddig nem ért.
*
Luther tolla minden irányban nagy dolgokat
végzett. Midőn Luther-Társaságunk az egyházi
irodalom különböző ágainak művelésén fáradozik,
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ezzel csak Luther nyomdokaiba lép, a ki nagy
munkabírásával és rengeteg munkavégzésével egy
személyben szinte egy egész irodalmi társaság meg
testesüléseként áll előttünk.
A Luther-Társaság imádságos és áhitatos köny
veket ád ki. Vájjon nem Luther-e a példaképe
ebben is? Ha Luther imádságait, a ki naponként
három órát, még pedig a munkára legalkalmasabb
órákat fordította imádságra, összegyűjtenénk és
külön kötetben kiadnánk, nem az volna-e a leg
felségesebb evangélikus imádságos könyv ? És nagy
számú egyházi beszédei, a melyek önként felébresz
tik bennünk azt a kérdést, hogyan ért rá ez a
minden oldalról nyugtalanított és százfelé elfoglalt
férfi e beszédeknek oly gondos kidolgozására, össze
gyűjtve nem alkotnák-e a még most is a legjobb
áhitatos könyveket? Társaságunk énekeskönyveket
és agendákat is készül kiadni. De vájjon nem adta
ki Luther már 1524-ben „Geistliches Gesangbüchlein“ című könyvecskéjét? Nem irt-e maga 42 egy
házi éneket, a melyek jó formán mindig utolérhe
tetlenek maradnak s a melyekkel az evangélikus
egyházi ének atyjának nevét vívta ki? És istentiszteleti rendtartásaival, „Formula missaeetcommunionis“ és „Deutsche Messe“ című műveivel nem
végzett-e úttörő munkát az agenda-irodalom terén
is? Vallástani tankönyvek is találhatók társaságunk
kiadványainak jegyzékében. Vájjon Luther kátéi,
hogy csak ezekről szóljak, nem a legtökéleteseb
bek-e e nemben, nem igazi drága gyöngyök-e, a
melyeknél alig fognak jobbat írni valaha? Tudomá
nyos theólogiai művek kiadását is fölvettük munka
tervünkbe. De ezzel is Luther nyomdokaiba lépünk,
a ki korának nem csak legtudósabb, hanem leg
szorgalmasabb theologusai közé is tartozott. Kiváló
gondot fordítunk olcsó vallásos nérpies iratokra. De
vájjon nem volt-e Luther legtöbb műve szintén igazi
népirat, a mely villámként hatott, gyújtott és megtüzesítette a sziveket? Végül néplapot is ád ki a
Luther-Társaság. Akkoriban még nem léteztek idő
szakonként megjelenő lapok. Ámde nem úgy hatottak-e számos rövid iratai, mint igazi néplapok, sőt
még maradandóbban és mélyebben? És nem röp
pentek-e szerteszét a nagy világba, mint az a 95
tétel az akkori idők viszonyaihoz képest hallatlan
gyorsasággal, mintha csak az angyalok vitték volna
szárnyaikon, kunyhóban, palotában egyaránt fogé
konyakká téve a sziveket az új, nem az ősrégi,
apostoli tudomány iránt?
Ezért nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy Luther
az, és pedig Luther az író, a kinek a LutherTársaság örökébe lépett és a kinek szellemében mun
kálkodni kíván.
De hogy társaságunk annál biztatóbban és
sikeresebben végezhesse munkáját, még sokkal
több tagra van szüksége. Azért ma is toboroz zász
laja alá, igy szól mindazokhoz, a kik munkájától
még távol állanak: „Meddig állótok künn Isten
nek áldott emberei ?“ Jertek, sorakozzatok közénk,
legyetek a Luther-Társaság tagjai és támogassatok
bennünket, hogy népünknek az egészséges evan
géliumi szellemi táplálékot nyújthassuk. Támogassa
tok bennünket, hogy a modern irodalomnak sok
szor piszkos árjával szemben erős gátat emel
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hessünk; segítsetek, hogy azokkal az iratokkal,
a melyeket kiadunk, oly szent tüzet gyújthassunk,
a mely minden selejtes, rossz, szemérmetlen, isten
telen iratot elpusztít, mint az a tűz, melyet egykor
Ephesus piacán raktak. Támogassatok jó iratoknak
nemcsak kiadásában, hanem terjesztésében is. E
téren a közöny, panaszként legyen mondva, igen
nagy és pedig sokszor épen a gyülekezet élén álló
vezetők részéről. Evangélikus népünk szívesen vesz
és olvas jó könyveket. Ebben aüg tesz túl rajtunk
valaki. És ez érthető is. Hiszen nem volnánk igaz
fiai Luthernek, annak a férfiúnak, a ki egy könyv
höz, nem a könyvhöz, a könyvek könyvéhez veze
tett vissza bennünket, ha nem volnánk igaz bará
tai és kedvelői a jó könyveknek. De a jó könyvet
gyülekezeteinknek ajánlani és kínálni is kell, mert
különben mások más könyveket ajánlanak nekik,
a melyek nem építenek, hanem rombolnak. Isme
rek kis falusi gyülekezeteket, a melyekben a lel
kész a tanítóval karöltve évenként több száz jó
könyvet terjeszt, köztük 2 0 - 3 0 korona értékű
bibliákat és postillákat is. Nem volna ez mindenütt
lehetséges ?
Jó könyvek terjesztése fontos ága a belmissiónak. Ez istenországabeli nagy munkáról hazánkban
újabb időben sok szó esik, de a sok szónak, saj
nos, kevés tett felel meg. A hatalmas fának mind
össze két-három ágát ápoljuk. Az egyik a gyám
intézet, a mely holnap tartja évi ünnepét. De mily
lassan halad ez a munka i s ! Mint növekszik azok
száma, a kik .segítségét igénybe veszik, míg azok
száma, a kik segítséget nyújtanának neki, inkább
fogy. A belmissiónak más munkája a betegek ápo
lása, a szegények és gyermekek gondozása, a
mivel a diakonissák foglalkoznak. De mily lassan
haladunk ezen a téren i s ! Bizonyára azért, mert
egy gyülekezettől várják azt a munkát, a mely
pedig egész egyházunkra van hivatva áldást hozni.
Nem gondolnék meg, mivel épen ebben a gyüleke
zetben vagyunk, mily szent kötelességeink volnának
ezen a téren? A belmissió harmadik ága, a mely
hazai egyházunkban ez idő szerint művelésre talál,
a Luther-Társaság. De még ez sem érte el virág
zása korát. Bármennyit fárad is a vezetősége, csak
nem tud igazán erőre kapni. Ez majd csak akkor
történik meg, ha minden oldalról hathatós támo
gatásban részesül. Ha minden, még a legkisebb
gyülekezetben is könyvraktárakat létesítenének,
mint pl. itt Pozsonyban a diakonissa-intézettel kap
csolatban, a hol évenként több ezer korona árú
jó könyvet adnak el, vagy mint a soproni felső
egyházmegyében, a hol a könyvterjesztő vállalat
rövid fennállása óta nagy mennyiségű jó könyvet
és íratott terjesztett, akkor el kellene jönni a
Luther-Társaság virágzása korának is, a mikor a
Luther-Társaság az őt megillető első helyet fog
lalná el, más egyházak hasonló intézményeivel
szemben is, míg jelenleg igen messze van az első
helytől.
De, újra mondom: mindnyájunknak akarni
kell, akkor majd sikerül is. A könyvterjesztés,
mint a belmissió általában, nem cél, hanem csak
eszköz a cél elérésére. Mindazon könyvek és ira
tok, a melyeket terjesztünk, egy cél szolgálatában
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állanak, t. i. hogy odavezették az embereket a
könyvek könyvéhez, a Szentíráshoz, a melynek tar
talma és hatása egyaránt az örökkévalóságra utal,
ahhoz a könyvhöz, a mely a világ minden köny
vét túlszárnyalva „mennyet és földet, látható és
láthatatlan világot, örökkévalóságot és földi kor
szakot átölel", a melynek „igéi ragyognak, csil
lognak és izzó fényben égnek, mint a mennynek
csillagai". De a mennyiben e könyvhöz vezetnek,
ezzel elvezetnek bennünket Isten legfenségesebb
adományához, szent fiának az Úr Jézus Krisztus
nak evangéliumához; igen, egész munkánk nem
egyéb, mint buzgó vallástétel erről az evangélium
ról, Pál apostol vallástétele szerint, a ki azt mondja:
„Én nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, mert
Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére".
Testvéreim, vájjon ilyen munka nem érdemes-e a
legjobbak verejtékére?
Ez az evangélium volt Lutherunk mindennapi
kenyere, a melyből táplálkozott, éltető levegője, a
melyet beszitt, világító napja, a melynek világa
nélkül élni sem bírt volna. Az evangélium volt
egész gondolkodásának, minden tanulmányának és
elmélkedésének, minden küzdelmének és viaskodásának középpontja.
Sziklaszilárdan meg volt győződve róla, hogy
az igaz evangélium birtokában van. Az augsburgi
nap után, midőn Melanchton egészen el volt csüg
gedve s minden győzelmi öröm elhagyta szivét,
Luther Koburgból e szavakkal vigasztalja: „Ha
mi vélünk nincs a Krisztus, kérlek mondd meg,
hol van akkor az egész világon? Ha~»íí nem
vagyunk az az anyaszentegyház vagy legaláb az
anyaszentegyház egy része, hol van hát akkor az
egyház? Vagy talán a bajor hercegek, Ferdinánd,
a pápa, a török és egyéb e fajta alkotja az egy
házat? Ha nálunk nincs Isten igéje, hát hol van
akkor? De ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?"
Isten igéje volt előtte a legmélységesebb bölcseség. „Ne higyje senki" — írja kevéssel halála
előtt — „hogy a szent írást teljes mélységében fel
fogta, ha csak száz évig nem kormányozta a gyüle
kezeteket a próféták, Hlés és Elizeus, Keresztelő
János, valamint Krisztus és az apostolok tanítása
szerint. Ne kisértsd ezt az isteni Aeneist, hanem
hajolj meg lába nyomai előtt mélységes imádattal.
Mi koldusok vagyunk, ez igaz". És Isten igéje
volt vigasztalása és támasza életében, halálában
egyaránt. Három nappal halála előtt e szavakat
írja be egy postillába Ján. 8. 51.: „Valaki az én
beszédemet megtartja, soha halált nem lát".
És e drága isteni ige, Jézus Krisztus evangé
liuma volt utolsó gondja is. Haldokolva barátainak
imádságaiba ajánlja. „Dr. Jónás und HerrMichael
(Coelius)", így szól végső szenvedéseinek szem
tanúihoz : „betet für unsern Hergott, dass es ihm
wohlgehe mit seiner Sache und dem lieiligen Evan
gélium".
Melyen tisztelt hallgatóim : A Luther-Társaság
tagjai nem tehetnek jobbat, mintha ebben Luther
szellemi fiai törekesznek lenni, a kik atyjukat soha
meg nem tagadják. Legyünk azért jó lutheránusok,
a kik igaz bensőséggel, szent szeretettel csüngnek
az evangéliumon, igaz evangélikusok, a kiknek élet
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gyökere az evangéliumban van s azért az evangé
lium ügyét benső szükségszerűségből szolgálják,
valódi protestánsok és pedig a szó betűszerinti s
egyúttal legfenségesebb értelme szerint, a kik t. i.
protestálnak, azaz az evangéliumért és annak javára
tesznek tanúvallomást és azt vallják uroknak, a
ki az evangéliumot a mennyből hozta le számukra.
Igen, dicső mennyei királyunk, Jézus tanúinak
lenni, ez a mi feladatunk s törekvésünk azzal a
munkával is, a melyet a Luther-Társaságban vég
zünk.
Legyen az Úrnak a mi Istenünknek jó kedve
mi rajtunk és a mi kezünknek munkáját tegye
állandóvá! Szent áldása nyugodjék e mi gyarló,
de mégis oly fenséges munkánkon is. Ámen."
S e beszéddel, a mely a Luther-Társaság
ideális céljait oly meggyőző módon s oly lelkesen
tárta fel, az ünnepség véget is ért.
Még egy ünnepi chorál zendiil az ég felé,
valóságos tengerzúgás módjára: „Erős várunk az Úr
I s te n i" ... S aztán kivonul a meghatott népára
dat, szivében az elhintett Ige-magvakkal. Vájjon
milyen lesz majd a termésük?
Beszéde után valóságos tengerzúgás módjára
zendült fel Luther hatalmas éneke a hívek ajkán:
Erős várunk nekünk az Isten.
*
8 órakor ismerkedési estélyre gyűltünk össze
a „Magyar Király" szálló barátságos termeibe. De
hát ez mellékes dolog. Sok régi jó barát verődött
itt össze újra s emlékezett vissza a múlt élmé
nyéire.- Sok új ismeretség szövődött. Ily ismerke
déseknek egy jó tulajdonságók van — s ebben
rejlik jogosultságuk is — t. i., hogy közelebb hozzák
egymáshoz a személyes érintkezés révén az embe
reket. S ez sok félreértést megszüntet vagy megelőz,
sok ellentétet kiegyenlít. Mintegy éjfélig tartott az
ismerkedés s aztán ment az áldott nap gazdag em
lékével „ki-ki nyugalomra".
TV. Gyámintézeti istentisztelet.
Vasárnap, szept. 23-án reggel 8 órakor tar
tottuk meg az ünnepélyes gyámintézeti istentisz
teletet. Gyönyörű közönség töltötte meg ismét az
ünnepélyes világításban tündöklő nagy templomot,
a melynek közepén a lyceumi zászló volt elhe
lyezve, mely jelvény alatt a lyceum ifjúsága testü
letileg vonult be. Jó gondolat volt általában a
rendezőségtől, hogy ez ünnepélyre az összes po
zsonyi iskolák evang. tanulóit meghívta, a kik mind
testületileg vonultak be a templomba, hogy részt
vegyenek az egyház örömében s a látottakból és hal
lottakból tanulságot és lelkesedést merítsenek a
jövőre.
A vendégek számára elkülönített főhelyeken ott
láttuk ismét a Luther-Társaság és az E. E. E. Gyám
intézet összes tagjait, élükön az egyetemes felügye
lővel, a két egyesület elnökségeivel s a püspöki
k arral; ott volt a pozsonyi ev. egyház presbyteriuma,
diakonissa intézete, nemkülönben a város különböző
közhivatalainak és kulturintézeteinek nagy számú
kiküdöttsége, nevezetesen: Pozsony város tanácsa
és képviselőtestülete: Brolly Tivadar kir. tanácsos
vezetése alatt 20 ta g ; a kir. ítélőtábla: Mérey Ottó
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tanácselnök vezetése alatt négy ta g ; a kir. főügyész
ség : Kray István főügyész és dr. Füszesséry Tibor
főügyészi helyettes; a kir. törvényszék: Vladár
István, Kirchner József törv. bírák; Pozsony vár
megye tisztikara képviseletében: Prikkel Lajos
árvaszéki elnök, Lázár Kálmán árv. ülnök és dr.
Rásó Gyula m jegyző; a kir. pénzügyigazgatóság
képviseletében: Markoviéit Győző kir. tanácsos
pénzügyigazgató, Kampfmüller Károly titkár és dr.
Sajtos Samu segédtitkár; a m. államvasut: Bodó
Richárd forgalmi főnöke vezetése mellett három ta g ;
a kir. posta- és távirdaigazgatóság képviseletében:
Spissich János p. és t. tanácsos, Kárpáti Gyula
főfelügyelő, Gross Gyula titkár, Töllőssy Béla
főtiszt és Kaiser Gyula tiszt; a m. kir. állami
kórház : dr. Pantocsek József igazgató dr. PávayVajna kir. tan. főorvos, dr. Lippay Sándor főorvos,
Mika József gondnok; a pozsonyi m. kir. állami
dohánygyár: két tagú küldöttsége; Pirchala Imre
kir. tankerületi főigazgató, Plachy Bertalan pozsonymegyei tanfelügyelő; a pozsonyi kaszinó egylet:
dr. Simonyi Gyula igazgató, dr. Oberschall Pál fő
titkár és két ta g ; az állami felsőbb leányiskola
ág. h. ev. vallásé növendékei a tantestület ev.
tagjainak vezetése a la tt; a pozsonyi magyar k ö r:
dr. Neumann József elnök, Takács Endre t. b.
elnök, Molnár Imre alelnök, Schleicher Imre jegyző,
Mészáros Ferenc háznagy, Levius Lajos és Schrecker Miksa körtagok ; stb. Ezeken kívül: a hely
beli ev. reí. egyház küldöttsége, élén Balogh Ele
mér lelkészszel és a neolog. izraelita gyülekezet
deputációja, melyet Bettelheim bankigazgató vezetett. ’
Általában lélekemelő volt látni a nagy és öröm
teljes készséges részvétet, a melylyel Pozsony
város említett közhatóságai és kulturintézetei az
ünnepélyben — épúgy, mint az előző estén a
Luther-Unnepélyen — részt vettek, jeléül a köztiszteletnek, a melyet Pozsony sz. kir. városában
a számra nézve aránylag nem nagy evangélikus
egyház (8,000 a város 70,000 lakosa közül, kik
közül mintegy 50,000 r. kath. vallású) örvend.
Pont 8 órakor megszólalt az orgona s hatalmas
áradatban hullámzott ég felé a gyülekezet éneke:
7Jövel Jézus, lelkem hő szerelme" (Szőnyi Benjá
min gyönyörű szerzeménye a XVIII-ik század elejé
ről, melyet Payr Sándor igen sikerültén írt át mo
dernebb formába), melynek elhangzása után Kovács
Sándor theol. akad. tanár buzgó oltári imában kérte
a gyámintézetre, egyházunkra, hazánkra Istennek
áldását, majd meg alkalmi igéül a 66. zsoltárt
olvasta fel. A gyülekezetnek újabb közéneke után
Hagenbach: „Ébredjetek fel, halljátok" c. gyám
intézeti éneke Istenben boldogult Karsay Sándor
püspök fordításában) Pröhle Henrik pozsonyi evan
gélikus lelkész lépett a szószékre s Pál ap. I. Kor.
3, 9. sk. versei alapján gyönyörű logikával felépí
tett, kitűnő tudással megalapozott tartalmas és len
dületes beszédet mondott.
A beszédet az egész gyülekezet feszült figye
lemmel hallgatta. Arról szólt, hogy Krisztus a mi
egyházunk és üdvünk örök fundamentoma.
A gyönyörű beszéd, melynek sikerét fokozta
a kitűnő szónoki biztossággal és lendülettel ékes
előadás, a hallgatóságra felekezeti különbség nélkül
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mély és intenzív benyomást gyakorolt. Ilyen alkal
makkor valóban így kell prédikálnunk és „nem ki
rohanásokkal más felekezet ellen", miként ezt Gyurátz Ferenc püspök a gyámintézeti közgyűlésen he
lyesen hangoztatta, mert a mi fegyverünk nem az
erőszak és a türelmetlenség, hanem a szeretet és
az igazság.
A beszéd végeztével a pozsonyi ev. egyház
vegyeskara énekelte el a „Magyar gályarabok éne
két", a melynek szövege abból a zivataros időkből
való még, a mikor őseinket hitükért gályákra hur
colták (mostani magyar alakjában Jeszenszky Károly
mezőberényi lelkésznek köszönjük); dallama is régi,
tán egykorú: Káldy Gyula fedezte fel. Az ének
elegikus szövege és dallama pompásan beleillett az
ünnepély hangulatába, a melyen hosszú 300 éves
küzdelem emléke rezgeti végig:
„Térj magadhoz drága Sión,
Van még néked Istened,
Ki Atyádként fölkaroljon,
S szivét oszsza meg veled.
Azt dorgálja, kit szeret,
Máskép ő nem is tehet,
Sión, ezt hát gondoljad meg,
Szabj határt bús gyötrelmednek.
S bár hordozva zsarnok láncát,
Érne kínos rabhalál,
Ha hitedet el nem játszád,
Utad égbe nyitva áll.
Örvendj mindig és vigadj,
Emlékezz, ki népe vagy.
Sión, nincs több Isten egynél,
Benne hát ne kételkedjél!“

Nem maradt s z í v , a me l y meg ne dobbant
volna, sem szem, a mely ne könyezett volna. S
most, e megszentelt, az igazán Isten házába illő
hangulatban lépett az oltár elé Gryurátz Ferenc
püspök, hogy hálaáldozatot mutasson be buzgó
imádságban a megtartó Istennek s áldást mondjon
a gyülekezetre. Imája megható, szivet tisztító, lel
ket emelő volt. E tudósítás írója azóta több jelen
volt idegen felekezetbeli előkelőségekkel találkozott,
a kik mind elragadtatással emlékeztek róla. Ti tud
tok — mondották — ti protestánsok, imádkozni...
És én elgondolkoztam sokszor azóta: vájjon tudunk-e
mi mindnyájan imádkozni . . .
Még egy közének s a gyülekezet emelkedett
lélekkel oszlott szét, hogy helyt adjon a nyomban
ezután megkezdődött német nyelvű istentiszteletnek,
a melyen az ünnepi szent beszédet Scholtz Ödön
ágfalvi lelkész mondotta. Az oltári szolgálatot
Schmidf K. J. pozsonyi lelkész végezte. Ugyanez
időben a kis templomban tót nyelvű gyámintézeti
istentisztelet is tartatott, a melyen Trsztyénszky
Ferenc esperes hirdette a híveknek Isten megiga
zító Igéjét.
így folyt le a gyámintézeti istentisztelet, amely
nek alkalmából senki sem távozott üres lélekkel,
mert nyelvkülönbség nélkül mindenki megtalálta a
maga lelki táplálékát. Hogy mily emelkedett volt
a hangulat s mily buzgóság tartotta igézetében a
lelkeket, legjobban igazolja a gyámintézeti offertorium, a mely eddig még soha sehol el nem ért
nagy összeget, kerek 600 koronát tett ki.
Itt említjük meg, hogy előző estén, a LutherTársaság ünnepélye után, ennek javára rendezett
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offertorium eredménye szintén igen tekintélyes öszszeg 380 korona volt. A gyámintézeti közgyűlést
követő közebéden pedig a Gusztáv Adolf perselybe
434 korona gyűlt egybe. így hát a lefolyt pozsonyi
ünnepeken offertoriuinok s persely cimén kerek 1400
korona jutott a közjótékonyság oltárára, oly összeg,
a mely minden szép szónál szebben hirdeti a
jelenvoltak hitbuzgóságát és áldozatkészségét.
V. A Rázga-emléktábla leleplezése.
Programmszerűen a gyámintézeti ünnepi isten
tiszteletek s a gyámintézeti közgyűlés közé volt
beillesztve a Rázga Pál pozsonyi vértanú ev. lel
kész egykori lakásába (most Pröhle Henrik lakik ott)
elhelyezett emléktábla leleplezése, a mely aktus, a
kegyelet ünnepét valóságos nemzeti ünneppé
avatta. A Bél Mátyás-utca (a régi „Apácapálya"), a melyben a papiak áll, már a kora reg
geli órák óta igen élénk forgalmú volt s a midőn a
leleplezés órája elkövetkezett, beláthatlan ember
tömeg gyülekezett oda, hogy tanúja s résztvevője
legyen a kegyeletes ünnepnek. Ott voltak a gyám
intézeti ünnepi istentiszteleten részt vett küldöttsé
gek egytől-egyig, a kikhez még a pozsonyvárosi
„Kossuth Lajos" tagjai is csatlakoztak, a kik ez
alkalomból különös szép számmal [jelentek meg,
ott láttuk még Thaly Kálmánt, az országos füg
getlenségi párt aleínökét, Molec Dani volt s
Sziklay Ottó jelenlegi pozsonyi I. kér. országos kép
viselőt, a kir. jogakadémia küldöttségét stb.
A mint a vendégek élükön az ünnep szóno
kával, báró Prónáy Dezső egyetemes felügyelővel
a templomból a lepeltakarta emléktábla előtt fentartott négyszögtérre vonultak s ott a pódium körül
elhelyezkedtek, 10 s/4 órakor megszólalt a theologusok karéneke: „Rákóczi Ferenc imádsága", a
melynek ős szövegét Thaly Kálmán fedezte fel,
dallamát pedig a kuruc énekemlékek összegyűjtésé
ben fáradhatatlan Káldy Gyula.
„Győzhetetlen én kőszálam,
Védelmezőm és kőváram,
A keresztfán drága áron
Oltalmamat tőled várom.
Sebeidnek nagy voltáért,
Engedj kedves áldozatért,
Drága, szép piros véredért,
Kit kiöntél ez világért.”

A régiségével sajátságosán csengő, de ben
sőséges s mély vallásos mystikát lehelő ének ki
tünően illett az alkalomra, a midőn egy a nemzeti
ügyért vértanú halált halt egyszerű evangélikus
lelkész emlékét ünnepelni gyűltünk egybe. Közbe
szétfoszlottak az eget napok óta beborító fekete
felhők, felragyogott a nap s jóleső verőfény ömlött
végig a gyülekezeten, mintha még a természet is
velünk együtt akart volna ünnepelni. Most odaáll
az emléktábla alá báró Prónay Dezső, hogy el
mondja ünnepi’beszédét. A nemes báró országosan
közismert és tisztelt egyénisége már maga is a leg
magasabbra fokozta a hallgató közönség érdeklő
dését, s midőn megszólalt csengő, érces hangja,
mind magasabbra és magasabbra ragadta magával
hallgatóit. Valóban elmondhatjuk, hogy beszéd oly
óriási és mélységes hatást, mint ez, régen, régen

ért el. Mintha villanyos áram érte valamennyit,
látszott, hogy itt egy érzelem hat át minden szi
vet: a fenkölt, a megbocsátani igen, de feledni
sohasem tudó hazafifájdalom szent és elszánt ér
zelme. „Csak gyáva nép felejthet ős nagyságot"...
Méltó, hogy a magas szárnyalású beszédet, a
mely valóságos apotheosisa a vallás által meg
szentelt hazaszeretetnek, ismerjék s olvassák minél
többen. Lapunk egy közeli számában, a midőn a
vértanú Rázga Pál arcképét is bemutatjuk, egész
terjedelmében megismertetjük olvasóinkkal ez érté
kes, mindvégig emelkedett beszédet.
. . . Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps
volt a hallgatóság válasza a nagyszabású beszédre,
a melyet közben is többször zajos éljenzés szakított
meg. A beszéd elhangoztával lehullott az egyszerű,
de ízléses fekete márványtábláról a lepel s elő
tűntek a nap sugaraiban ragyogó aranyos betűk,
a lapidáris tartalommal:
„E házban lakott
1846—1849

RÁZGA PÁL
pozsonyi ág. hitv. evang. lelkész,
a magyar szabadság vértanúja.

Légy híy mind halálig!
Ján. Jel. 2. 5.“

Most a leleplezett emléktábla alá áll a theologiai ifjúság képviselője, Horémusz Pál IV. éves
theologus, s társai nevében aranyrojtos nemzeti
színű szalaggal díszített gyönyörű babérkoszorút
akaszt reá e rövid szavakkal:
Annak, a ki meg tudott halni, a mikor kellett, a hazájáért:
azok, a kik, ha majdan kell, szintén meg fognak tudni halni
a hazáért!

. . . Szebb és tartalmasabb, a vértanú elődhöz
s a theologus ifjúsághoz méltóbb beszédet valóban
nem mondhatott volna... Nem is maradt szem köny
nélkül . . .
Még dr. Dobrovics Mátyás, a pozsonyi evang.
egyház lelkes és érdemdús elnöke mondott a nemes
bárónak rövid szavakban köszönetét, Ígérve, hogy
az utódokban a vértanú előd lelke fog élni minden
koron ; mire felzendült a theologusok ajkán a fen
séges Hymnus: „Isten áldd meg a magyart!“ s
már is ezernyi nép ajkáról szállt az égfelé az
imaszerű ének, melyben bánat, vád, kiengesztelődés és hitteljes remény olvadnak össze fenséges
harmóniába:
„Megbünhödte már e nép
Á múltat s jövendőt.”

S ezzel a fenséges ünnepély méltó véget ért.
VI. Az E. E. E. Gyámintézet közgyűlése.
A nagyközönség szétoszlása után az e. e. e.
gyámintézet elnöksége, a kerületi elnökségek s az
érdeklődők nagy száma a nagy templomba vonult
be, hogy a keresztyén szeretetmunka áldott oltárán
áldozzon. Minthogy a közgyűlésről az egyesület hiva-
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talos lapja, a „Gyámintézet* fogja'kiadni a szokásos
ünnepi számot, magunk ezúttal — elébe nem akarva
vágni a különben is nemsokára megjelenendő hivata
los tudósításnak — csak inkább a külső keret
képét rajzoljuk meg.
Az ülésnek kiemelkedő mozzanatát képezte
Gyurátz Ferenc püspök elnök magas szárnyalású
megnyitója, a melyben mindenelőtt kegyelettel em
lékezett meg a gyámintézet kiváló halottairól, br.
Radvánszky Béla vil. elnökről, Bachát Dániel püs
pökről és Kacziány Gusztávné ürnőről, ki 40,000
koronás alapítványával tette emlékét áldottá és
halhatatlanná. A gyámintézet e nagy halottainak
emlékét kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében.
B. Radvánszky Béla vil. elnök elhunytéval
megüresedés a vil. elnöki méltóság, ez választás
útján lesz betöltendő, a melynek megejtésére nézve
a közgyűlés a szükséges lépéseket meg is tette,
felszólítván a gyülekezeteket, hogy szavazataikat
az elnöki méltóságra az egyházi elnökséghez küld
jék be. A szavazatszedő bizottság pedig egyházi
elnök vezetésével Berzsenyi Jenő kér. elnököt,Varga
Gyula esperest és Bognár Endre gyámint. jegyzőt
küldi ki. Egyúttal egyházi elnök felszólítására a
jelen közgyűlésen a világi elnöki tisztet mint hiva
tal szerint legidősebb kér. elnök, Láng Lajos v. b.
t. t. veszi át.
A további tárgyalások folyamán egyházi elnök
hangsúlyozza, hogy a Gyámintézet a közel jövőben
ünnepli fennállásának 50-ik évfordulóját, kívánatos
tehát, hogy ez Isten kegyelméből elért, időszak
emlékét valamely hozzá 'méltó kegyeleté# * és a
szeretet munkáját célzó közhasznú intézet alapí
tása által ünnepelné s örökítené meg. Javasolja,
hogy ez intézet, az elhagyatott leánygyermekek
meg- és fentartására, diakonissza-vezetés mellett,
Budapesten állittassék fel az áldott emlékű Teleki
Róth Johanna grófnő nevére. A gyámintézeti, köz
gyűlés az indítványt egyhangú lelkesedéssel ma
gáévá tette s annak megvalósítása céljából részle
tes tervjavaslat készítésével a központi bizottságot
bízza meg. Igen kellemes és építő benyomást gya
korolt a gyülekezetre, a midőn a közgyűlésen jelen
levő két rákoskeresztúri egyháztag, Altsziblertestvérek, a kegyeletes célra 20 koronát ajánlottak
meg, mit nyomban ki is fizettek. Vajha a kicsinyek
példája megmutatná erejét a nagyokban is ! Hasonlag rokonszenves benyomást tett a rákospalotai
presbyteriumnak ugyancsak a közgyűlés előtt a
gyámintézet céljaira felajánlott s ott nyomban át
is adott 200 koronás adománya, mely adományokért
a közgyűlés hálás köszönetét fejezte ki.
A Bocskai/-alap 5514 koronát tett ki. Kamatai
évről-évre egy-egy szegény gyülekezetnek adatnak
ki. Az e. e. e. gyámintézet összes töke vagyona
292,768 kor. 17 fill. Ebből a szorosabb értelemben
vett gyámintézeti alap : 124,429 52 kor., a Leopoldianum alapja: 106,535-50 kor. A német G- A.-egylet
a lefolyt évben 37,466 koronával segített bennün
ket ; mi magunk 36,718 koronát gyűjtöttünk. A
nagy Szeretet-adomány 5136 kor. 41 fillér, a mely
két gyülekezet, t. i. Tisza-Szent Miklós és Szentes
között osztatott meg. A Leopoldianum kamataiból
segélyt kapott: Ungvár 780. Kapinémetfalu 780, a
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4 kér. leányiskola 1600, a 3 theol. otthon 600 kor.
összegben. A 800 koronás szeretetadományt Sza
badka, Szulyo, B. Szt. László és Szomolnok kapta.
Ezenfelül még 40 egyház 100—100 korona segély
ben részesült. A pozsonyi theologusok által Törtely Lajos theologus szép beszédével felajánlott
bibliát Ipolyságh kapta. A locsmándi egyháznak két
adományát pedig (úrvacsorái és keresztelési szent
edények) két dunáninneni egyház fogja kapni.
Ez adományt a pozsonyi egyházi árvaház két
árvája (egy leány és egy fiú), utóbbi Istenben boldo
gult Pukánszky Béla theol. tanár árvája) jelentette
be a gyámintézeti közgyűlésnek. Mély és őszinte
meghatottság vett erőt a jelenvoltakon, a midőn a
kis Pukánszky Béla az elnökség elé járulva kis
árvaleánytársával, a következő beszédet mondotta:
„Nagyméltóságú és Főtisztelendő Gyáminté
zeti Közgyűlés!
Egy dunántúli falusi gyülekezet, melynek lel
késze, az én boldogult atyám hűséges barátja volt,
megbízott azzal, hogy e szent edényeket átnyújt
sam a mélyen tisztelt közgyűlésnek. Az illető gyüle
kezetnek nem régen egy váratlan öröm jutott osz
tályrészül.
Az áldott Gusztáv Adolf-egylet kéretlenül
szép pénzadományban részesítette, a gyülekezet
Isten iránti hálából most két másik még szegé
nyebb sorsú gyülekezetnek hasonló örömet akar
szerezni és ezért felajánlja e szent edényeket az
egyetemes gyámintézetnek azzal a kérelemmel, hogy
azőkat két 'szegénysórsú dunántúli gyülekezetnek
átadni méltóztassék.
Az árvák atyja kisérje az ő áldásával eze
ket a szerény adományokat, melyeket árva gyer
mekek kezei nyújtanak át árvák sorsában lévő
gyülekezetek részére*.
Bizonyos dolog, hogy az adományon, a melyet
ártatlan árva gyermekek nyújtottak át, Isten áldása
fog nyugodni: a gyöngéd gondolatért pedig Löw
Fülöp locsmándi lelkész s dunántúli kér. gyámintézet
elnökét Istenben boldogult Pukánszky Béla „volt
hűséges barátját* elismerés illeti meg.
Szívesen közöltük volna azon beszédet is, a
melylyel Törtely Lajos theologus, a pozsonyi theol.
hallgatók „Székács József-körének“ alelnöke nyúj
totta át e kör bibliaadományát; nemkülönben a
meleg és szíves üdvözletét, a melyben a gyámintézeti
közgyűlést Ebner Gusztáv alesperes a. pozsonyi ev.
gyülekezet nevében részesítette, azonban programműnk köt: a részletesebb tudósítást majd a „Gyám
intézet* hozza meg. Még csak annyit constatálunk,
hogy a közgyűlés lefolyása mindvégig a legünne
pélyesebb volt. Az Ur^lelke lakozott a lelkekben s
e lélek ihlette az elnöklő püspök ajkait is, midőn
rövid hálaadó és áldó fohászszal a gyűlést bere
kesztette.
1/22 órakor a munkát a szórakozás váltotta
fel. A „Magyar király* dísztermében a pozsonyi ev.
egyház fényes közebéddel vendégelte meg a két
egyesület t. tagjait, kikhez csatlakozott a pozsonyi
egyház egész előkelősége. A banketten mindvégig
emelkedett hangulat uralkodott. Bevett szokásunk
hoz híven e közebéddel sem foglalkozunk bőveb-
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ben: mindazáltal nem hagyhatjuk nehány mozzana
tot megemlítés nélkül. Az egyik: hogy a közebédről a következő sürgönyt küldték a királyhoz:
Császári és apostoli királyi felség!
Császári és apostoli királyi felségednek a ‘po
zsonyi ág. hitv. ev. egyház alapításának 300 éves
emlékünnepe alkalmából Pozsonyban összegyűlt
evangélikusok legmélyebb hódolatukat és törhetet
len hűségük kifejezését juttatják trónja zsámolyához.
Elmer Gusztáv,
Dr. Dobrovits Mátyás,
lelkész.
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egyházi felügyelő.

melyre a kabinetirodából következő válasz érkezett:
„Ő császári és apostoli királyi felsége a po
zsonyi ágostai hitvallású evangélikus egyház ala
pításának 300 éves jubileuma alkalmából Pozsony
ban összegyűlt evangélikusok hódolatát köszönettel
legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott."
A másik, hogy Zelenka püspök indítványára üd
vözlő táviratot küldöttek a németországi Gusztáv
Adolf-egyletnek is, e ténynyel mintegy ünnepélye
sen demonstrálva, hogy azon támadásokat, a melyek
nek utóbbi időben Magyarország bizonyos köreiből
a nemes G. A.-egyletet illették, a Pozsonyban ülé
sező két nagy egyesület elítéli. A harmadik, hogy
igen sok üdvözlő távirat érkezett be olyan kiváló
ságoktól, a kik hivatalos vagy egyéb ügyek és okok
miatt akadályozva voltak a pozsonyi ev. egyház
ünnepén részt vehetni. Ezek közül kiemelendők:
dr_ Baltik Frigyes ípüspök, Radvány István kér.
gyámint. elnök, báró Prónay Gábor, báró Radvánszky
_Antal, Molnár Viktor államtitkár, báró Podmaniczky
Géza v. b. t. t., gróf Edelheim Gyulai Lipót, Osztroluczky Miklós főispán, Osztroluczky Géza, Münnich
Kálmán, dr. Meskó László, Laszkáry Pál, dr. Fischer
Sándor egyházi felügyelők stb. táviratai. Különö
sen kiemeljük azonban, teljes szövege szerint is
a következő két távirati üdvözletei, mint a kér.
szerete, szép tanúbizonyságait:
1. „Ág. hitv. ev. gyülekezetnek Pozsony, —
Győr. Istentiszteletünk keretében megemlékezvén a
testvérgyülekezet 300 éves fennállásának öröm
ünnepéről, buzgó szívvel kértük Istent, hogy az
ünneplő gyülekezetei szentegyházunk erősségére az
idők végezetéig tartsa meg és virágoztassa, ez alka
lomból az ünneplő gyülekezet hitrokoni meleg érzés
sel és hazafias üdvözlettel köszöntjük A győri ev.
egyház nevében : Isó Vince lelkészelnök, dr. Fischer
Sándor felügyelő".
2. „A pozsonyi ágostai ev. hitközség mélyen
tisztelt elnökségének, Pozsony, Budapest. Krisztus
ban szeretett testvérünket háromszáz éves munkás
ságának ünnepélye alkalmából örökké élő további
útjára a krisztusi szeretet érzésének jó kivánataival
üdvözöljük. A budapesti unitárius egyházközség.
Bedő Albert gondnok. Józan Miklós esperes".
S a hivatalos közebéddel a hivatalos ünnep
véget is ért. A vendégek még szerteoszolva láto
gatásokat tettek vagy a város egyes nevezetessé
geit tekintették meg — aztán részben már az esti
vonatokkal kiki eltávozott a szélrózsa minden irányá
ban, hazafelé. Hiszszük, jó emlékkel.

Egy kisebb csoport élén báró Prónay Dezső
egyetemes és Zsilinszky Mihály bányakor, fel
ügyelővel, hétfőn reggel a 9 órai gyorsvonattal
Bazin felé utazott el, a hol az egykori Illésházy
kastélyt, templomot s ebben Illésházy nádor sír
helyét és síremlékét tekintette meg; majd meg
inrm n Modorba kocsizott át, az itteni kerületi leány
iskola megtekintésére. Úgy láttuk, hogy az itten
tapasztaltak az illustris vendégeket a legkelleme
sebben lepték meg s a legteljesebb mértékben ki
is elégítették, miként ezt úgy az egyetemes fel
ügyelő úr, valamint Zsilinszky Mihály v. b. t. t. úr
is ismételve és pedig nemcsak körsétájuk alatt, de
a kedélyes közebéden is pohárköszöntőikben ismé
telve kifejezték. A modori leányiskola tanítói kará
nak, igazgatónőjének s Hollerung esperesnek nyil
ván kedves emlékű nap lesz ez, a melyet a látoga
tók könyvében külön lap örökít meg: s hiszszük,
hogy a hallott (s jó lélekkel hozzátesszük: meg
is’ érdemelt) kitüntető szavak csak buzdító lelkesí
tésül szolgálnak számukra. Sursum corda! E láto
gatás s ennek derült családias hangulata valóban
a lezajlott ünnepségek legkedvesebb s legharmonikusabb végakkordját képezte.

A magyar pap.
— Legenda. —

Fönt, a mennyország kapujában
Ütött-kopott magyar ruhában,
Megáll egy ember büszkén, dacosan,
Mint a ki tudja, hogy itt helye van.
— Péter is, szemben vele látja:
Hogy abból a sorból való a bátya,
Kikből ide szinte naponta
Megérkezik egy;
S kiket neki:
Már szótlanul kell beeresztení,
Mert homlokukon az isteni jegy . . .
Szabadjegy, a mennyei csarnokokba!
Ám Péter, mintha kételkedne most,
Oda szól kurtán, hamarost:
„K i fia kend ? Mit akar itten ?“
„A z apámé,
— Felel nyugodtan az én emberem —
S ha nem tudná kegyed,
Hogy én itten mit keresek,
Majd tudja azt az én jó Istenem!
Oda fölebbezek.
Úgyis tudom, van ott nekem már,
Külön könyvem az appellácíókra;
Szegény földönlakó koromban
Annyit fölebbeztem oda!“
A felelet Péternek tetszetős,
De mivel a dolog nem sietős,
Mert látja már, jóra oldódik:
Színlelt mogorván tovább faggatódzik:
„És mi vájjon az érdemed ide?“
De még vagy kétszer megismételi,
Míg kint amaz szelíden feleli:
„Nincs semmi se,
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Legalább itten nincs, tudom,
Csak az én Uram drága vére,
Mely odahullt a Golgotha kövére.
Nincs érdemem, csak az én Krisztusom !
Azontúl a mit tettem oda le,
Kötelességem tettem csak vele!"
„S a kötelességed mi volt ugyan ?
Még kiváncsivá teszesz csakugyan."
E gúnyolódó bíztatásra,
Csak vonogatja vállait a bátya.
Míg végre egyet sóhajt:
„Ám legyen."
S számítja lassan, ujjhegyen:
„Tanítani a katedrában,
Lenni az iskolába' pap,
— Kiáltó szó a pusztaságban,
Nehéz, ködös időbe': nap !
Vírrasztaní a szenvedőkkel,
Testvérül venni minden idegent,
Békében élni a perlekedőkkel . . .
Ez volt az első tisztem odalent.
A ztán: hogy a földi kenyérben,
Szűköt ne lásson soha népem,
-— A mi nekem lett volna bűnömül, —
Forgódnom kellett e kenyér körül.
A munkában példát mutatni,
Mástól sohse kérni, csak adni.
A henyélpre tettel rábeszélni,
Hogy ide nézzen: így kell élni!
Ez is kötelességem volt nekem.
De már azt magam is belátom,
Hogy ez könnyen ment:
Mivelhogy másként odalent,
— Sok szép gyerekből állván a családom,
M agamnak se lett volna kenyerem !"
„M egállj!" — szólt közbe Péter megT alán nem jól hallottam ? [hatottan,
H a már ennyit bízott rád a hazád,
Sorold el azt is, hogy mit ád
Az ilyeneknek, mint te vagy?
A r angodat . . . a jövedelmedet! . , .
A mit te itten mondasz, nem lehet,
A nagy munkádnak a jutalma is nagy!
.,A rangomat? a jövedelmemet?"
(S arcán egy pillanatra
Az a mosoly futott át hirtelen,
A melylyel nem rég odalenn,
A kongruáról szóló hírt fogadta)
„H a az a rangom, a mit érezek :
Ügy bárki foghatott velem kezet,
S fölemelve hordhatom a fejem!
De odalen biz énnekem,
Mivel a fizetésem
Kétszáz forintokra sem ment egészen,
Sokszor lenézték a kopott ruhám at!
De a hazámat, azt ne bántsd!
O tenne szegény, értem eleget;
De csak nem adhat nekem kenyeret!...
— Ezt tán szégyenlenénk is,
O is, meg én is ! . . .
Meg a mije van, kell az neki másra,
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Ő tudja m ire!
Aztán szegénynek úgy sincs senkije;
Olyan kevés a hű fia,
Az önzetlen barátja . . .
... Oh nekem nincs panaszom a hazám ra!
. Sőt kint maradnék szívesen,
Azon az áron :
H a meglehetnéd vele a hazámon,
Hogy az boldog nagy és szabad legyen!."
Ám Péter repeső lélekkel,
Hirtelen felkel:
— S a hogy ott fent már meg volt írva,
A kapu mind a. két szárnyát kinyitja !
SZA BO LCSRA M IHÁLY.

Hitért, hazáért.
Irta: G agyhy Dénes.
(Folytatás,)

Kátay Mihály és Fekete Judit két hét múlva
egymásé lett. Maga a fejedelemné is ott volt az
egyházban, mikor a pap megeskette őket holtig
tartó közös életre.
Ezután kezdődött valójában Mária Krisztina
golgotái útja. Férje kővárba küldötte és megtil
totta neki, hogy további rendelkezéséig onnan ki
mozduljon. Szegény asszony elhagyatva, védelmező
nélkül, egyedül állott a világon. A kiben vakon
bizott, a kitől várt minden segítséget és támoga
tást, nem is volt a hazában, hanem messze földön,
Prága városában' járt, hogy az ország dolgait
intézze. Nyughatatlanság és félelem között, hitét
egyedül Istenbe vetve, várta sorsának jó, vagy
gonosz fordulását.
A politikai boszorkánykonyhán tovább szakácskodott Carillo Alfonz, az ingatag Báthori Zsigmond démona. Nem szűnt meg egy pillanatig sem
arra sarkalni, hogy földi diadém helyett mennyei
korona után törekedjék. Erre pedig csak egy esz
köz van: a papi talár és egy út, mely a fejedelmi
biborszék romjain vezet oda. Zsigmond hallgatott
a csábító beszédre, de valami benső szemrehányás
is arra intette, hogy felszabadulni engedje nejét a
házasságnak nevezett rabságból, azután végleg el
tűnjék az emberek elől.
Újra egyezkedni kezdett Zsigmond a prágai
kormánnyal lemondására vonatkozólag és Erdély
sorsát illetőleg. Rudolf hajlandó volt megújítani a
régi szerződést, a mit némi módosítással az er
délyi követek el is fogadtak. De alig pecsételték
meg a pergament, Erdélyben fenekestől felfordult
minden. Alattomban levelezésbe bocsátkozott Bát
hori a vármiai püspökkel, a gyászos véget ért
Báthori Boldizsár fivérével, Endrével, a ki közeli
atyafia volt s abban állapadtak meg, hogy Zsig
mond lemond a trónról, de nem a német császár,
hanem Báthori Endre javára. Még a küldöttek
vissza sem tértek, a püspököt, a ki egyszersmind
bíbornok volt, a németek álmélkodására, 1599.
március 30-án, a medgyesi országgyűlésen Erdély
fejedelmének ismerték el az egybegyűlt rendek s
székébe be is iktatták.
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Mikor ez megtörtént, Báthori Zsigmond Fehér
várra hivatta nejét az utolsó találkozásra. Rövid
szóváltás volt közöttük, ennyit mondott nejének
csupán:
— Sorsodra bizlak most már, térj vissza
hazádba s ha az elmúlt évek folyamán megbán
tottalak volna, felejtsd el azt és bocsáss meg
érette.
Mária nem felelt Zsigmond szavaira, lehajtott
fejjel, összetört lélekkel távozott el, magára hagyta.
Azonnal kiadta a parancsot az indulásra s
nem telt bele egy hétnél több, már úton volt Grác
felé. A bibornok lovagiasságából kényelmes hintó
bán és biztos fedezet alatt vonult Szatmáron, Kas
sán és Turócon át hazájába.
1599 augusztus 17-én, a Carillo által sietve
hozott pápai breve alapján, Grácban, ugyanabban
a templomban, melyben Mária Krisztina eljegyzése
Báthori Zsigmonddal végbement, házassága felbon
tását kihirdették.
Most már szabad volt mind a kettő : Zsigmond
előtt semmi akadály nem állott, hogy legújabb
tervét megvalósítsa, a szegény, sorsüldözött her
cegnő is zavartalanul álmodozhatott tovább.
Az új fejedelem, a bíboros pap, a mint kezébe
vette a kormány gyeplőjét, első dolga az volt,
hogy a. hajdani politika híveit, a kik Zsigmond és
Rudolf szövetségét összekovácsolták, ártalmatla
nokká tegye. Ezek. közt a főhelyen, így tudta
ország-világ, Bocskay István állott, hatalmasabb is
volt valamennyinél s népszerűség dolgában sem
vetekedhetett egyik sem vele.
Báthori Endre tehát azonnal felszólította Bocskayt,._hogy hódoljon meg előtte és a hűségeskűt
tegye le. Mikor emez kevesellette a meggondo
lásra szánt időt, az írta a fejedelem: „keresztyén
nel van dolgod", a ki közeli vérrokon is emellett.
Azonban hiába emlegette keresztyén voltát Báthori
s az egyeneságú atyafiság is hiába volt közöttük,
mégis pogányul bánt a büszke főúrral. Birtokait
elvétette; sőt a lécfalvi országgyűlésen a hűtlenség
bűnében elmarasztaltatta a rendekkel és hazaáru
lónak mondatta ki, mivel „a császárnak és házá
nak sokat vétett, az országra romlást hozott az
által, hogy Zsigmondot Oppelnből haza segítette s
a vitézi rendeket titkon melléje eskette."
így lett Bocskay István hivatalosan és törvény
szerint hazaáruló 1 Hazaáruló ő, kinek lelkében
más érzés, agyában egyéb gondolat alig forgott,
mint Erdélyország jóléte és az erdélyi nemzet
üdvössége . ..!
Az országgyűlés ezen rezoluciója után nem
volt többé maradása Erdélyben. Nem azért, mintha
attól félt volna, hogy életét veszik, vagy megcsufolják nyilvánosan, de attól a gyalázó, még utó
dait is megbélyegező névtől irtózott. Futott, mint
az üldözött vad, idegenek közé menekült. Nem
bosszúállásért, mint Coriolanus, hanem hogy nem
zete ügyét szolgálhassa tovább is és védelmez
hesse itt is, a mennyire most már megtört erejé
ből képes.
Tanácsosává lett Rudolf császárnak és Prága
városába költözött. Négy hosszú esztendőt töltött
ott, mely alatt azonban egész életre szóló és egész

181

ország számára való tapasztalatot gyűjtött. Sokat
megismert, a mit eddig máskép gondolt; sok és
gonosz titoknak, ármányos cselszövésnek, gaz ter
veknek jutott nyomára, melyeknek létezéséről eddig
sejtelme sem volt; csalárd képmutatók, hamis és
önző barátok egész tömegét leplezték le a viszo
nyok, kiknek atattomos munkájától, becstelen és
érdekvadászó céljaiktól, rejtett utaiktól, kétszínű
tetteiktől megdöbbent és megundorodott az ő nyílt,
a hazugságot szenvedni nem tudó lelke. Mert ha
ő cselekedett, abból ugyan nem csinált titkot, az
alakoskodást utálta, inkább erőszakoskodott és
karhatalommal hajtotta végre, a mit meggyőződése
és igazságérzete diktált, de hátmögötti kerülővel,
orozva, soha senkit bele nem taszított a számára
megásott árokba. Azt tartotta, hogy az igazságot,
ha szóval megvédelmezni nem le h e t: ki a karddal,
mert az eszme vértől ázott talajban válik igazán
termékenynyé s a ki magát az igazság szolgálatára
adta, nem lehet annak visszariadni, ha a játékban
saját feje kerül is a kockatáblára.
Az embereken kívül megismert egy rettene
tes, pokoli tervet, melyet már száz esztendő óta
szőnek a német-római császár palotájában, olyan
szívóssággal és kitartással, hogy ha szándékuk a
magyar nemzet éberségén és vitézségén meg nem
törik: előbb-utóbb megvalósul és mint egy újabb
népvándorlás, diadalmasan elsöpri azt a népet, a
mely magát magyarnak merte nevezni és megsem
misíti azt az országot, melynek bércei között Árpád
nemzete lakik. Átlátta, hogy a bécsi kormány nem
azért kötött szövetséget az erdélyi fejedelemmel,
hogy egyesülten a török hatalmát megtörhessék.
Egészen más, sokkal mélyebb és erkölcstelenebb
oka volt ennek a barátságnak. Csak az alkalmat
lesték-várták, hogy törvényes formát találhassanak
a szövetséges állam megszállására és hatalmukat
kiterjesztvén felette, Magyarországgal egyetemben,
melynek ez időben Erdély volt legfőbb támasza,
a császári Habsburgház birtokai közé iktathassák.
Tehát nem a keresztyénség megmentése és a
pogányság kiűzése volt a főcél, hanem egy szabad
és független érzésű nemzet leigázása, a mely nem
csak a testi, de a lelki szabadságért harcolt évek
óta, meghátrálás nélkül, sokszor győzedelmesen !
Átlátta, hogy eddig hamis nyomokon járt a
politikában, melyeken tovább haladni bűn volna,
ennél is több: árulás hazája ellen. Elhatározta
tehát, mihelyt mód és alkalom kínálkozik rá, megint
munkához fog és most tudja, hogyan kell majd.
Élete és vére honáé és ki is fogja vezetni nem
zetét a szolgaságnak házából. Hiába sütöttek gya
lázatos bélyeget a homlokára!
Az 1604-ik esztendőben, miután Rudolf vissza
adta a lécfalvi gyűlésen elkobzott javait, vissza
tért birtokaira. Megjelent Kolozsvárt is, a hol négy
év óta hirt sem hallottak felőle, azt hitték, talán
már meg is halt. De a mikor tudtul esett érkezése,
nevét szárnyára vette a szó s mind hangosabban
kezdett a közbizalom megnyilatkozni mellette. Ki
kutatta volna a múltját, ki keresett volna szemé
lyén foltot, a mikor szabadító kellett? Ki emlé
kezett volna arra, hogy hazaárulónak deklarálták,
mikor ő volt egyedül alkalmas férfiú, kinek a
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vezéri pálcát kezébe lehetett adni ? Mindent meg
bocsátottak volna neki, ha lett volna mit — csak
most ne hagyja magára a nemzetet, a mikor vesze
delemben v an !
Május hó végén járt az idő. Nagy, országos
események vihara tombolt az enyhe melegben. Úgy
látszott, hogy a madárcsicsergést és erdőzúgást
kardok csattogása és ágyúknak döreje némítja el.
Szilaj szenvedélyek tülekedtek egymással a poli
tikában, mely ha összeütközik, mint két ellentétes
elektromos áram : gyújt és pusztít, mezőket tarol
le és embereket temet el.
Kolozsvári palotájában tanyázott Bocskay Ist
ván. Sokát gondolkozott a helyzetről, töprengett a
megoldásán, de szándékát, terveit nem árulta el
senkinek. Nem is bocsátott magához senkit hozzá
tartozóin és legmeghittebb barátain kívül. Az utcára
pedig alig ment ki, kerülni akart minden feltűnést
és zajt. Árthatott volna mindez számításainak.
Egyik este, mikor már sötétség szállott a
városra és ő irószobájában üldögélt egymagában,
hirtelen kinyílt az ajtaja, anélkül, hogy kopogott
volna rajta valaki. Galambősz, övigérő szakállú
férfi lépett be rajta, balkezében oldalán lógó kard
ját emelte, jobbjában kucsmáját tartotta. Előre
sietett a házigazda felé és kemény, dörgő hangon
köszöntötte:
— Jó estét adjon az Isten, Bocskay István!
A főúr bámulva tekintett a lovagra és rögtön
felismerte.
— Hozott Isten, Geréb Zsigmond 1
— Nem vártál, úgy-e ? Különösen azok után
nem, a mi közöttünk történt.
-»
— Bizony, bátya, nem szokás vendégül hívni
az ellenséget. Mert te ugyancsak halálosan fenekedtél rám.
— Igaz, ellenséged voltam. De csak voltam,
most nem vagyok az. Bele is fojtottalak volna egy
kanál vízbe, ha bírtam volna veled. Ez is csak volt.
Nem hívtál, mégis eljöttem, pedig tudtam, hogy
hívatlan vendégnek ajtó mögött a helye. De arra
nem számítottam, hogy ide kerülök. Nem számítok
most sem. Nem vendégeskedni jöttem, nálam is
akad száraz kenyér, meg hagyma, ha épen ráéhe
zem. Más dologban járok, mely dolog hozott id e:
az ország dolga. Érted-e jó l: az ország dolga?
Bocskay intett, hogy é rti.
— No, ha megértetted, akkor nem versz ki
innen. Mert ha nem közös úton jártunk is, tudtam
én azt mindig, hogy ha baj lesz, benned bizhatik
Erdély.
— Nagyot mondasz, bátya. Magad sem hiszed.
Ha abban a meggyőződésben voltál, hogy én is
csak magyar vagyok s nem adom el a hazámat
senki fiának: miért indítványoztad Lécfalván a
rendeknek, hogy a törvény száműzzön engemet
hazaárulásért? Tudtad, mit cselekszel akkor?
— Tudtam, hogyne tudtam volna.
— Azt is tudtad, hogy nem vagyok gazember?
— Tudtam azt is, hogyne.
— Akkor nem bírom megmagyarázni eljá
rásodat.
— Pedig könnyű nagyon. Látszik, hogy nem
foglalkozol csekélységekkel, mindig nagy dolgon

15.

SZ.

töröd a fejedet. Ide hallgass én felvilágosítalak.
Báthori Zsigmond lemondása után Endre, a pap
került a fejedelmi székbe. Nem szeretem a fajtá
ját, ha az ő imádságukkal juthat csak a mennybe
az ember, inkább pokolba megyek. De Zsigmond
után, ha maga Belzebub jött volna, az előtt is
térdet-fejet hajtottam volna. Mert azt a hóbortos
zsarnokot Erdély 'átkának tekintem. Az is volt!
Nos, a mint Endre jött, a legelsők közé állottam,
a kik szolgálataikat felajánlották. Azt reméltem,
hogy ezzel a változással végkép megbukik a német
politika, s valahára a magunk emberségéből tudjuk
igazgatni hazánkat. De csalódtam. Sok híve volt
ám a császárnak és a régi Zsigmond-féle pártnak.
Azt gondoltam, hogy ezen csak olyan ér kimet
szésével lehet segíteni, melyikből az élet ered. Ez
az ér te voltál. Egyedül csak te, érted-e ? Magam
tanácsoltam tehát az országgyűlésnek, hogy tége
det, mint árulót, száműzzön a hazából; mert ha te,
a ki lelke és mozgatója voltál a császári szövetség
politikájának, eltávozol innen, a többiek, a kicsiny
erejűek és kishitűek maguktól szétszóródnak és a
száját sem meri felnyitni egy is közülök. Nem a
te személyedet akartam én sárral megdobálni, nem
tégedet akartalak megbélyegezni, mert akkor — el
hiheted bátran — nem állanék előtted, ha egyéni
jellemeden csak egy makulányi árnyékot is láttam
volna — régi, áldatlan és veszélyes politikát akar
tam általad megsemmisíteni. . .
— Ne erőlködj tovább, Zsigmond — szólt
keserű hangon, lemondólag Bocskay — megsem
misült már az.
—- És te? A régi vagy még?
— Nem, öreg, megváltoztam én is.
— Mit tartasz régi elveidről, hajdani frigye
seidről ?
— Azokat már nem tartom célravezetőknek,
sikerrel biztatóknak, ezeket megutáltam, — gyom
romból megutáltam valamennyit . . .
— Akkor jó helyen járok és beszélni fogok,
ha megengeded.
— Beszélj bátran. Hallgatlak.
— Amig te odavoltál idegen országba, az alatt
átszenvedtük minden bűnünk büntetését, egyenként
és összesen. Mihály vajda, majd Básta, a kegyetlen
pribék, tört ránk s a császár zsoldosaival és a maguk
banditáival lángba borították az egész országot; ma
is úgy vagyunk, hogy nem képzeljük, melyik pilla
natban fognak el és lőnek agyon, mint a kutyát.
A szerencsétlen Endre fejedelem szomorú s szánalmas
kimúlása után nincs uralkodója Erdélynek, Rudolf
biztosai és hada garázdálkodnak közöttünk, kor
mányoznak bennünket, a mint nekik tetszik. Folya
modtunk mindenkihez, kitől segítséget reméltünk,
de csak Ígérettel biztattak. A lengyel király nem
jöhet, a török szultán megharagudott, hogy Zsigmond
alatt cserbenhagyta az ország s azt üzente, ha eddig
nem kellett, ne kelljen most sem. Láttuk, hogyan
szabadulunk a magunk ásta veremből. Ugy-e,
Bocskay István, jobb lett volna a Monostoron elfogott
hazafiak helyett azokat aggatni fel, kik a császár
felé hajoltak? Látod most, ugy-e: mekkora volta
tévedésetek? De nem emlegetem. Fáj neked is,
nekem is ! Nemcsak politikai szabadságunkat vette
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el a német, reformált hitünket is megtámadta,
templomainkat egymás után foglalja el az az esze
veszett jézsovita barát, Carillo, vagy mi a csodának
hívják, a katolika egyháznak s erőszakkal és fenye
getéssel térítik vissza vallásunk követőit a római
pápa hatalma alá. Eddig törvénytelenül cselekedték,
de már törvényt is készítettek rá. A pozsonyi
országgyűlésen meghatározták a magyar rendek
huszonegy pontokban, hogy a nemzet alkotmányát,
polgárainak szabad vallásgyakorlatát bántani nem
szabad, épségét meg nem csorbíthatja senki, ha
mindjárt német császár is a neve. Mátyás főherceg
meg is ígérte, hogy a rendek ilyetén kívánságát
teljesíteni fogják, — de ehelyett, tudod-e, mi történt ?
Bocskay a rikácsoló ember eltorzult arcára
tekintett s látta rajta, hogy valami irtózatosnak
kellett esnie.
— Nem. Honnan tudnám? kérdé türelmetlenül.
— Nem tudod? De tudom én! És ha te meg
hallod, úgy fogsz ordítani és reszketni, mint én.
Hát tudd meg, hogy Rudolf, a római szent biroda
lom ura, a ki magát magyar királynak, alkotmányos
fejedelemnek nevezi a magyar országgyűlés által
hozott huszonegy törvénycikkhez — önkényesen,
teljhatalmilag, az arany bulla és a Corpus Juris
szigorú tilalma dacára, egy huszonkettedik ártikulust függesztett és azt mondja róla, hogy „a szük
ségtől kényszerittetve, kegyelmesen” adta hozzá!
A főúr ennek haUatára felugrott és G-eréb
elé állott.
— Hazudsz, ember! Vagy eszelős vagy! Eny. nyíre mégsem sülyedhetett a császár . . .
■7___ — Sülyed az még alább is, megállj. De hogy
igazamat bebizonyítsam, itt a pergamen, Bethlen
Gábornak, az iktárinak saját kezeírása, annak a
szavában pedig úgy bízhatsz, mint a biblia igéjé
ben. Figyelj ide, hadd olvassam fel előtted. Akkor
rémülsz meg igazában, ha megérted a tartalmát.
Nem olvasom az egészet, csak azt, a mi maga is elég
arra, hogy elvegye minden magyarnak az eszét,
íme: „ . . . mivel ő felsége, elődeinek, úgy a
római császároknak, mint a magyar királyoknak
példáját követve, a szentséges római katholikus
hitet vallja egész őszinteséggel s azt, mint más
országaiban, úgy kivált ezen Magyarországban
uralkodó vallásnak akarja látni, minden eretnek
ségtől megtisztítani s uralkodói tiszténél fogva
védelmezni: Ennélfogva ő felsége motu proprio,
mind királyi hatalmának teljességénél fogva, ezen
általa kiadott külön törvénycikkben kegyelmesen
jóváhagyja, megerősíti Sz. Istvánnak, ezen magyar
nemzet apostoli királyának s más, istenben boldogult
királyoknak, az ő elődeinek a római katholikus
hit érdekében bármikor kiadott törvényeit, hatá
rozatait, épen mintha ezen ártikulusban betűrőlbetüre le lennének írva; és nehogy ezután, különösen
az ország gyűléseiben és közfontosságú tárgyalá
sokban, bármikor, bárkinek szabad legyen a fontos
közügyek tárgyalását a vallásos ügyek felhozá
sával késleltetni, kegyelmesen rendeli és szigorúan
parancsolja, hogy az ilyen nyugtalan és zavargó
emberekre szigorúan a régibb dekrétumokban meg
szabott büntetés. „Eddig! van! Megértetted-e jól,
Bocskay István?

— Ittózatos! Hihetetlen . . .!
— Pedig így van, nem másképen.
— Mi lesz szegény hazánkkal?
— Azérf jöttem én is, hogy megkérdezzem tőled.
— Ha gondolnám, ha sejteném . . .
Elhallgatott mind a két férfi és tűnődve néztek
egymásra. Majd Geréb Zsigmond vette fel a szót.
— Emlékszel-e, Bocskay, mit feleltél ez előtt
tiz esztendővel Qendi Sándornak, a kit te fejez
tettél le, mikor az országgyűlésen, Zsigmond feje
delem jelenlétében azt kérdezte tőled: Mit tennél,
ha azt vennéd észre, hogy a császár és pártosai,
kik iránt te akkor nagy hivségben valál, Erdélyország és az erdélyi nemzet ellen fordulnának?
— Emlékszem.
— Abban a szóban vagy-e most is?
— A mit mondtam, megmondtam. Azért élek,
ha kell meghalok!
— És leszesz vezérünk ebben a szent harcban?
— Ha méltónak tartotok e tisztre és segítetek,
vérem hullásáig.
Valamennyien oldalad mellé állunk! Megvihetem hát üzenetedet azoknak, a kik küldöttek?
’Szóról-szóra.
— Köszönöm, Erdély nevében köszönöm,
Bocskay Isván. Most elmegyek, de még visszajövök.
Akkor tán meg is nagyságollak. Most Isten áldjon
öcsémuram!
A vendég eltávozott, Bocskayban nagy elha
tározás, hatalmas terv érlelődött meg.
(Folytatjuk.)

Luther-Társasági Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagytiszteletű lelkész
urakat, hogy a Luther-Társaság a reformáczió
emlékünnepére magyar, német és tót reformációi
beszédet nyomat a diasporában élő híveink számára.
Mindazok, a kik ily beszédeket szétosztani akarnak,
szíveskedjenek hozzám fordulni (Budapest, VH.,
Rottenbiler u. 12. sz.).
A húsvéti és reformációi beszédékre kiirt pá
lyázatra kilenc beszéd érkezett, a melyek közül
egy reformációi pályanyertes lett s az a reformá
ciói emlékünnep alkalmával ki lesz osztva. Szer
zője nagy tiszt. Fenyves Ede úr ev. lelkész, Mencshelyen.
Miután a pályaigés beszédek szerzőjét nem
ismerem, kérem azokat, a kik beszédjüket visszakivánják, nov. 15-ig nálam jelentkezni, illetve a
helyet megjelölni, hová küldendő a beszéd.
A Luther-Társaság ezennel pályázatot hirdet
egy magyar és tót húsvéti és reformációi emlék
beszédre, melyek a jövő évben lesznek kiosztva.
Beküldési határidő 1907. jan. 31.
Ugyancsak pályázatot hirdetünk népies vallás
erkölcsi elbeszélésekre. Ezen elbeszélések tárgya
a szerzőkre bizatik, de egy-egy elbeszélés terje
delme két nyomtatott ívnél nagyobb nem lehet.
írói tiszteletdíj ívenkint 40 korona. Azonkívül
részesül a legjobb népirat 40 korona jútalomdíjban, melyet méltsóságos Gyurátz Ferenc püspök
úr felajánlott.

15. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

184

A nagytiszteletű Lelkész urak szíves figyel
mét felhívom a Luther-Társaság által kiadott szí
nes első rangú művész által festett keresztelési
és esketési emléklapokra. Kaphatók magyar, német
és tót nyelven bizományosunknál, Hornyászky Vik
tor cs. és kir. könyvnyomdász úrnál Budapest, V.,
Akadémia u. 4. sz. Ára 50 fillér.
Kiváló tisztelettel és hitrokoni üdvözlettel
Budapest, 1906 okt. 8.
Majba Vilmos
Luther-társasági titkár

V E G Y E S.
Tábitha nőegylet. Az áldott Tábithanőegylet okt. 17-én, szerdán, ismét meg
kezdi munkadélutánjait s azontúl minden
szerdán 2— 6 egyjegyűinek a Deáktéri
teremben. Felhívjuk a prot. nők figyelmét
ez áldottcélú s igazán krisztusi szellemű
munkára s kérjük, támogassák adományaik
kal (pénz vagy viselt ruha), munkájukkal,
a midőn a szegényeket ruházza s a dider
gőket fűtőanyaggal ellátja. A ki egy sze
gényt befogad az Úr nevében, magát az
Urat fogadja b e !

Az új gyülekezet már megtette az előkészületeket
a lelkészválasztás megejthetésére.
Kérelem. Püspökké lett megválasztatásom és
iktatásom elkalmával t. barátaim az üdvözletek oly
nagy számával leptek meg, hogy bár igyekszem
azokat egyenként megköszönni, felhalhalmozott
hivatalos leendőim mellett nem győzöm. Kérem
azért t. barátaimat, hogy addig is, mig ezt tény
leg írásban vagy személyesen megtehetném, jó
kivanataikért fogadják e helyen leghálásabb köszönetemet. Kiváló tisztelettel Budapest, Vár, 1906.
okt. 1. Scholtz Gusztáv, püspök.
Lelkészválasztási hír. Mohácsy Lajos gergelyi
ev. lelkész a várpalotai egyház meghívását nem
fogadta el. Hívei a ragaszkodás és szeretet oly meg
ható jeleivel vették körül, hogy a köztükmaradásra
határozta el magát. Gergelyi u. i. Mohácsy kértére
egyhangúlag elhatározta, hogy a régi nagy templo
mot, mely II. József idejében épült, teljesen újra
építteti és pedig önkéntes adományokból. A lelke
sedés az első pár nap alatt 24 000 koronát hozott
össze a szent célra. A mai viszonyok között min
denesetre páratlan e jelenség és dicséretre méltó
buzgóság!
Halálozás. Id. Brózik Károly, a bcsabai egy
ház nyugalomba vonult érdemes tanítója 44 évi
tanítói működés, egy évi nyugalom után 71 éves
korában Tiszaföldváron hirtelen elhunyt. Csak e
napokban telepedett le új lakóhelyén nejével, Masznyik Etelkával, Brózik Károly derék fiatal lelkész
fiánál s im az Ür amaz örök nyugalomba hívta el.
Mint a méhészet kiváló mívelője, buzgó apostola
is sokat fáradt s neve tágabb körben ismeretes
és tisztelt volt. A temetési szertartást a megbol
dogult régi jó barátja, Petrovics Soma csanádcsongrádi esperes végezte.

Aradon szept. hó 16-án szentelte fel az új
templomot Sárkány Sámuel püspök nagy ünnepsé
gek közt, a melyeken Zsilinszky M. kér. felügyelő
is megjelent, sőt az összes felekezetek képviselői
is. Értesülésünk szerint a 84 éves Sárkány egész
megjelenése, tiszteletre méltó püspöki alakja, szép
beszéde és remek előadása elbűvölő hatást tett a
hallgatóságra. E kedves aggastyánunk oly tűzzel
JÓ KÖNYVEK.
beszélt, hogy 30 éves fiatal papokat is megszégye
Örömmel ajánljuk a n. é. prot. közönségnek külö
nítene, kívüle még Korén Pál békéscsabai lelkész
mondott prédikációt s Csepregi György esperes nös figyelmébe, november hó folyamán a „Londoni trak
tátus társaság* kiadásában, újonnan átdolgozva, nyolc
úrvacsorát osztott.
Az új templomot Szántay Lajos aradi jeles színes és nyolcz acélnyomású illusztrációval megjelenő,
műépítész tervei szerint Frick József műépítész Bunyán János „Zarándok Utja“ című világhírű munká
építette. A templom kereszthajós, gótstílű építmény ját, ízléses vászonkötésben. Karácsonyi és más alkalomra
Hossza 32.85 méter, szélessége 20.20 méter magas a legalkalmasabb és becsesebb ajándék. Egy példány
sága 15 méter, a torony magassága 53 méter, a ára 3 korona bérmentve küldve. Öt példány megrende
két melléktoronyé 24 méter. A rendkívül sikerült lésénél 2 5 °/0 engedménynyel postaköltség nélkül. Előtemplom műépítészeti alkotás, melynek minden leges m egrendelések elfogadtatnak.
egyes kis részecskéje aradi iparosok kitűnő kézi
„Rákóczi jön.“ Ünnepi beszédek, szavalatok
munkáját dicséri. Az oltár és a szószék szintén gót és vázlatok II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és
stílusban készült. Az oltárban „Krisztus a Geth- Thököly Imre hamvainak hazahozatala alkalmából,
semani kertjé“-ben című, néhai Kászonyi János írta Vaday József. E címen tartalmas füzet jelenik
egyházfelügyelő által ajándékozott értékes kép meg e hó 15-én. Szerző nevét már ismerjük „Rákóczi
díszük.
és a kurucviláy cimü müvéről, mely a múlt évben
Lelkésziktatás. A lajoskomáromi evang. egy- jelent meg s Thaly Kálmán elismerését, valamint
újonnan választott lelkészét, Schád Boldizsárt szept. a közönség tetszését megnyerte. Szerző ezen műve
30-án iktatta be hivatalába Hofbauer Pál esperes. alkalmi természetű ugyan, de mint emlékkönyv is
Uj gyülekezet. A soproni felső egyházmegyé értékes lesz, mert aRákóczi-korszak tanulmányozásán
hez tartozó Kabod anyagyülekezet filiája, Veperd, alapszik s úgy a beszédek, mint a vázlatok és
a mely közel 700 lelket számlál, anyaegyházzá szavalatok tartalmas korrajzot adnak. Ára 2 korona.
alakult, miután tisztességes fizetést, lakást biztosí Megrendelhető a szerzőnél Nagyváradon közvetlenül^
tott a lelkész számára és pedig kongrua nélkül. vagy bármely kereskedő útján.
Hornyánszky Viktor cs. és kir. ndv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14.

36.068.

