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U RA M JÉ Z U S !
Uram Jézus, esdve kérünk,
Hagyd el még az eget értünk;
Gyönge hajónk sülyedőben,
Drága kincsünk veszendőben;
Színről-színre hadd lássuk orcád,
Hadd siessünk még újra hozzád!
Tanításod: ídvességünk,
Könyvben hagytad azt minékünk,
Dicső példád megszentelé,
Omló véred pecsételé;
Becse nő az évezredekkel,
Mind hiába! könyved ma nem kell.
O h! jer közénk élőszóval,
A velőket oszlatóval,
Vezesd szivünk mozdulásít,
Hogy megújult földet láss itt,
Célját a gyűlölet ne érje,
Szeretetet plántálj helyére.
És kik a te templomodnak
Tornácain tolakodnak,
Képmutatók, pénzsóvárok,
Lelketlen lélekkufárok,
N e tűrd az álszenteskedőket,
Korbácsoddal kergesd ki őket.
Ma is van, óh, Uram Jézus,
Köztünk sok Judás, Pilátus.
Munkádat vidd hamar végbe,
Aztán szállj vissza az égbe,
Mert hogy sorsod nem lesz-e nálok,
Mi rég volt, jót azért nem állok.
LÉVAY JÓZSEF.

A legszebb imádság.
Mikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Mi Atyánk . . .
Luk. 11, 2.

Az események fonala talán sehol sincs annyira
összekuszálódva, mint épen annál a pontnál, a hol
a farizeusok — a központ, Jeruzsálem irányítása
mellett — leplezetlen támadást intéznek Jézus ellen
s gaz tervüknek, Jézus elvesztésének végrehajtá
sába fognak.
Az evangyéliomi tudósítások itt valóságos út
vesztőbe jutnak s az abból kivezető fonalat hiába
keressük náluk. Magunkra vagyunk tehát utalva,
hogy hozzávetőleges s az események s fejlemények
természetes összefüggése alapján nyugvó kombiná
ciókkal segítsünk a bajon.
Meggyőződésem szerint a Jeruzsálemből alájött
írástudók és farizeusok, a mint nyilvánvalóvá lett
az elvi ellentét köztük és Jézus közt s az első
összeütközés, vagyis az atyai hagyományok körül
vitt csata alkalmával rút vereséget szenvedtek, —
szégyenérzetükben még dühösebb támadásra szer
vezkedtek s csak a kedvező alkalmat várták, hogy
kamatostól visszaadják Jézusnak a kölcsönt, hogy
most viszont ők leplezzék le és tegyék tönkre őt
a nép előtt.
S ez a jó alkalom hamarosan megjött.
Míg ők a leggyalázatosabb támadó terven tör
ték a fejüket, Jézus — Lukács módosítása szerint
— imádkozni tanította tanítványait.
A dolog így történt. Urunk, a mikor sejtette,
érezte, hogy erős borulat támad felette az égen,
hogy nagy viharok, bajok, veszedelmek vannak
kitörőben, rendszerint magános helyre vonult vissza,
hogy Attól kérjen erőt, segedelmet, a ki maga az
erőnek és segedelemnek örök forrása, az ő Mennyei
Atyjától. Most is így cselekedett, — imádkozott.
Alig végezte azonban el a könyörgést, egyik tanít
ványa, mintha csak sejtette volna az igazi imád
ságnak hegymozgató nagy hatalmát, odalépett hozzá,
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mondván: „Uram! taníts meg minket imádkozni,
miképen János is megtanította az ő tanítványait/1
S Jézus megtanította őket a legszebb imádságra,
a mely csak valaha emberajakról elhangzott. Ez az
imádság az imádságok imádsága, az evangyéliom
summája, a „Miatyánk“.
Retten közlik szövegét: Máté a hegyi beszéd
ben, Lukács pedig az ismertetett alkalomhoz fűzve.
Kétségtelen, hogy az utóbbi közlés történeti szem
pontból sokkal igazoltabb.
Magát Urunk imádságát nem szándékunk itt
részletesebben tárgyalni. Oly mélységes tartalma
van annak, hogy külön könyvben sem meríthetnők
ki. Rövid pár sorban mindazt magában foglalja,
a mit a hivő lélek és szív Istenétől kérhet s a mi
után vágyhat.
Oda száll fel szava, a honnét száll alá minden
jó adomány és tökéletes ajándék: a mi mennyei
Atyánkhoz. S felszáll az Isten és az ember, a közös
jó Atya és az édes testvérek szeretetének angyali
szárnyain. S felszáll, hogy mindazt, a mi csak
ember üdvösségére és javára szolgál, az isteni kegye
lem szent ajándékait aláhozza nekünk mindnyá
junknak.
Aláhozza az Isten országát s abban az ő nevé
nek szentségét, az ő akarata országlását, hogy
minden ajk az Urat áldja s magasztalja s minden
úgy legyen s történjék itt lent e földön, mint ott
fenn a mennyben.
Aláhozza az Isten országával és akaratával azt,
mire a gyarló ember testének s lelkének legnagyobb
szüksége vagyon. A testnek a mindennapi kenyeret,
a léleknek a bűnöknek bocsánatát s ezzel a békes
séget Istennel s emberrel.
S aláhozza az esendő embernek az isteni
kegyelem állandó istápolását: a kisértésektől meg
óvást, a gonosztól megszabadítást.
Oh, mert hová, kihez is fordulhatna az esendő
ember, ha nem ahhoz a mennyei Atyához, a ki
mindezt megcselekedheti, a kié az ország és abban
minden hatalom s dicsőség, s a ki mindazt, a mit
tőle hittel kérünk, meg is adja nekünk!
S hogy a minden igazi imádságnak, az Úr
imádságának is ez a nélkülözhetlen alapja, az
Istenbe, mint a mi szerető mennyei Atyánkba vetett
odaadó s megrendíthetetlen bizalom teljesen áthassa
szivüket, — az Isten véghetetlen kegyelmét és
jóságát száraz fejtegetés helyett egy kedves példá
zatban legott le is rajzolja előttük.
Éjfélkor barát kopogtat barátja ajtaján. Nagy
útról jött, — éhes. Barátja nem tudja őt megvendé
gelni, de mert barátjáról van szó, elmegy rögtön
egy másik baráthoz és három kenyeret kér kölcsön.
Ez már ágyban pihen s előbb durván kiszól neki:
Hagyj békét, immár az ajtót bezártam, gyermekeim
velem vannak, nem kelhetek fel és nem adhatok
neked semmit. De amaz üres kézzel nem akar
hazatérni, azért nem is tágít, míg meg nem kapja,
a mire szüksége vagyon.
Hát —- az igazi, az odaadó, rendíthetetlen
szeretet minden akadályon diadalmaskodik. Ilyen
szeretetet, ilyen bizodalmát, egy szóval ily hitet
kiván az Isten is mi tőlünk. Legyen bár éjfél, a
gondnak, a bajnak, a bűnnek rémes éjvadja, csak

menjünk, keressük fel őt s felkél és megadja,
a mi kell.
Azért: „Én is mondom néktek: Kérjétek és
megadatik; keressétek és megtaláljátok; zörgesse
tek és megnyittatik néktek. Mert a ki kéri, elveszi;
és a ki keres, megtalálja; és a zörgetőnek meg
nyittatik. “
S ugyané gondolatot még egy más példával
is megvilágosítja, a melynek alapgondolata: ha a
szeretetnek van hatalma arra, hogy az emberek
szivét meglágyítsa, mennyivel inkább éri el célját
az annál, a ki maga a szeretet, a ki minket min
deneknél jobban szeret, — jobban, mint a hogy
az atya a maga fiát is szereti. Csak azt kérje,
a mit kérnie kell.
„Kicsoda pedig ti közületek, a ki atya létére,
ha az ő fia kenyeret kér tőié, követ adna néki?
Vagy ha halat kér, vájjon hal helyett kígyót ád-e
néki? Avagy, ha tojást kér, skorpiót ad-e néki?
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó
ajándékot adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei
Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérnek.
Dr. Masznyik Endre.

Az atya.
Irta: Björnson.*)

Oeveraas Thord volt a leghatalmasabb ember
a gyülekezetben. 0 róla szól ez a történet. Ott
állott egyszer a pap dolgozószobájában, egyenesen,
komolyan és így szólt: „Fiam született, meg
akarom kereszteltetni."
„Mi lesz a neve?"
„Finn. így hívták az apámat is."
„Kik a keresztszülők?"
Megmondta. Csupa előkelő ember az apa
rokonságából.
„Van még valami kívánságod?" kérdezte a
pap és ránézett. Egy darabig szótlanul állt, aztán
azt mondta: „Szeretném, ha nem keresztelnék
együtt a többivel. Úgy gondolom hétköznap. Leg
jobb volna most szombaton délben."
„Egyebet nem kívánsz?" kérdezte megint
a pap.
„Nem. Más semmit."
Meglóbbálta kezében a kalapját, mintha menni
akarna. De fölkelt székéről a pap : „Hadd mondjak
még valamit" így kezdte, megfogta a földmíves
kezét és a szeme közé nézett:
„Adja Isten, hogy áldást hozzon néked ez
a gyermek 1“
*
*
*
Tizenhat év múltán megint ott állt Thord a
pap szobájában. „Nem öregszel Thord", mondta
neki a pap, mert nem látott rajta semmi változást.
„Nincs gondom", felelt Thord 1
*) Örömmel mutatjuk be a jeles norvég költőnek e
kedves rajzát. Björnson most az északi irodalom legragyo
góbb csillaga, egyúttal a nemzeti függetlenségnek is lángoló
harcosa. A költészetnek majdnem minden ágában jeles
műveket alkotott. Valóságos fanatikusa a tiszta erkölcsnek
s bizonyára idegenül erezné magát a mi világunkban, a hol
„paragrafus-erkölcs" és „club-becsület" az uralkodó pla
néta.
Szerk.
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A pap nem szólt rá semmit; kis vártatva
megkérdezte: „Mi jót hoztál m a?“
„A fiam dolgában jöttem. Konfirmáltatni
akarom. “
„Jó esze van a fiúnak."
„Addig nem adom oda, a mit a tisztelendő
úrnak szántam, a míg nem hallom, hogy micsoda
osztályzatot kapott."
„Ej, hát egyest!"
„Igen. Hallottam. Itt van tíz tallér."
„Akarsz még valamit?"
„Mást nem."
Es Thord elment.
*
*
*

Megint elmúlt nyolc esztendő. Egyszerre
zajongást hallott dolgozószobája előtt a pap.
Egész sereg ember jött. Thord az élükön.
A pap feltekintett és megismerte:
„Ma hát sokadmagaddal állítasz be."
„Azért jöttem, hogy a fiamat hirdettessem,
mert házasodik. Storliden Karént veszi el, a
Gudnmnd leányát."
„Ejnye. Ez a falu leggazdagabb leánya."
„Azt mondják, hogy úgy van" felelte a föld
míves és végigsimította a haját.
A pap egy darabig szótlanul, gondolatokba
merülve tekintett maga elé, aztán beírta a neveket
a könyvbe, aláíratta a tanukkal. Thord három
tallért tett az asztalra.
„Csak egy jár nekem," szólt a pap.
„Tudom. De ez az egyetlen gyermekem és
— szeretném, ha minden jól menne."
Erre a pap kezébe vette a pénzt.
„Harmadszor vagy itt a fiad dolgában, Thord."
„De most már készen is vagyok vele" felelt
Thord; összehajtotta erszényét, köszönt a papnak
és elballagott a többi után.
Két hétre rá apa és fia nyugodt időben eveztek
át Storlidenókhez, hogy az esküvőt megbeszéljék.
„Félrecsuszott az ülésem" szólt a fiú és felkelt
a csónakban, hogy helyretegye. De megbotlott
és szétterjesztett karral a vízbe bukott.
„Fogd meg az evezőt" kiáltott az atyja,
felugrott és odanyujtotta feléje. A legény utána
is kapott néhányszor, de elfogyott az ereje és
érezte, hogy megdermed.
„Várj, várj," kiált az atyja és odaevez hozzá.
Ekkor a fia hanyattvágódik, hosszú pillantást vet
atyjára és — elmerül.
Thord nem akarta elhinni. Csendesen ült
csónakjában és mereven nézett a helyre, a hol
fia elmerült, mintha okvetlenül föl kellene jönnie.
Néhány bugyborék szállt fel, aztán megint egy
pár, végre egyetlen nagy buggyanás — és tükör
sima lett a tenger megint.
Ott látták az emberek, a mint három nap és
három éjjel evezett a hely körül, étien, szomjan,
álmatlamul. Fiát kereste. Végre megtalálta, vállán
vitte fel a hegyre, házához.
Ez időtől fogva körülbelül egy esztendő múlt
el. Egyik őszi estén topogást hall a pap ajtaja
előtt; magas, de egy kicsit előre hajlott férfi lépett
a szobába, a haja hófehér.
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Sokáig nézett rá a pap, míg megismerte.
Thord volt.
„Ilyen későn jön?" kérdezte a pap és meg
állt előtte.
„Bizony, ilyen későn" felelt Thord és leült.
A pap is leült, várta, hogy mi lesz és így
hallgattak egy darabig mindketten.
Aztán így szólt Thord: „Hoztam valamit. A
szegényeknek szántam." — Felkelt, pénzt tett az
asztalra és megint leült.
A pap megolvasta a pénzt.
„Ez igen nagy Összeg," szólt a pap.
„A jószágom fele; ma adtam el."
A pap sokáig szótlanul ült, végre szelíden
kérdezte:
„Mi a szándékod a jövőre?"
„Valami jobbat kezdek."
Megint hallgattak, Thord csak mindig a földre
nézett, a pap csodálkozva figyelte, végre így szólt
halkan:
„Azt hiszem, hogy végre áldást hozott neked
a fiad."
„Igen, most már én is azt hiszem," mondá
Thord és feltekintett. Két nehéz könycsepp gördült
végig az arcán.
Fordította: Hamvas József.

A pozsonyi evang. egyházközség
története.
1906 őszén ülte meg a pozsonyi ág. hitv.
evang. egyházközség megalakulásának háromszáz
éves évfordulóját. Erre az alkalomra az egyház
község anyagi áldozatot nem kiméivé két vaskos
kötetben megiratta a pozsonyi ev. egyház történe
tét magyar és német nyelven; az első kötetben,
melyhez általános bevezetésül az Előszót dr. Dobrovits Mátyás egyházi és iskolai felügyelő irta, Schrödl
József, a pozsonyi ev. lyceum tanára írta meg Az
egyházközség ltülsö alakulása címen az egyház tulajdonképeni történetét 1606-tól kezdve egészen nap
jainkig; a második kötet, melyet többen írtak, magá
ban foglalja az egyházközség belső életének és
intézményeinek történetét.
Legfontosabb része a műnek mindenesetre az
első rész, melyben az író a pozsonyi egyház kelet
kezésére vonatkozó előzményeket, az egyház meg
alakulását, további fejlődését mondja el, beleillesztve
Pozsony városának, majd hazánknak történetébe.
Munkájában felhasznál minden forrást, a mihez
történetirodalmunkban, kútfőirodalmunkban, a pozso
nyi ev. lyceum és egyház levéltárában, valamint
egyéb levéltárakban hozzáférhetett. E széles alapon
építi fel nagy munkáját, mely huszonegy fejezetre
oszlik.
Az első fejezetben Pozsony városának XVI.
századbeli képét rajzolja egyrészt helyi, másrészt
országos történeti szempontból. A második fejezet
ben a pápai hatalom növekedéséről és Luther fel
lépéséről (1517) szólva, megállapítja, hogy a mohácsi
vész előtt Pozsony lakosai is megismerkednek az
új vallásos iránynyal, sőt az új szellem iránt rokonszenvet is mutatnak. Szívesen hallgatják 1528-ban

74

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

egy ferencrendi szerzetesnek pápaellenes tanokat
hirdető prédikációit, kit ezért a pozsonyi várgróf
emberei máglyán végeztek ki. Az előkelő, gazdag,
ősi származású patrícius családok evangélikus érzel
mitek voltak és csak az alkalmat várták, hogy ilyen
istentiszteletet rendezhessenek. E törekvésnek azon
ban Oláh Miklós esztergomi érsek, ki többnyire
Pozsonyban lakott, útját állotta, úgy, hogy sem
I. Ferdinánd, sem Miksa uralkodása alatt a pozso
nyiak a régi egyháztól független evangélikus szel
lemű egyházszervezetet ^em alkothattak.
A harmadik fejezetből megtudjuk, hogy Miksa

7.

SZ.

zet) már csak idő kérdése volt. A XVI. század
utolsó évtizedeiben Reisz András, Kollonics Sigfried
gróf udvari papja, Pozsonyban, a vár alatti Kamper-féle kuriális házban rendszeres ev. istentiszte
leteket tart, mi ellen a városi plébánosok a városi
tanácsnál panaszt emelnek. Erősebb rendszabályok
kal lépnek fel innen kezdve az evangélikus hit
hívei ellen egész Magyarországban, sőt Rudolf
1604-ben megerősíti mindazon törvényeket, melye
ket valaha a katholikus hit védelmére hoztak. Ez
az alkotmányellenes törvénycikk, mely a nyílt abszo
lutizmust hirdette ki, idézte föl a Bocskay-féle föl

A pozson yi K am per-féle ház eleje.

király 1564-ben a pozsonyiaknak az úrvacsora két
szín alatt való kiszolgáltatását engedi meg, Bor
nemisza Péter pedig, a hírneves evangélikus hit
szónok, evangélikus istentiszteletet tart az ország
gyűlési teremben. A városi polgárság 1570-től
kezdve Szentgyörgy, Modor és Cseklész evangé
likus templomaiba jár istentiszteletre. Rövid idő alatt
Pozsonynak úgyszólván egész lakossága evangélikus
szellemű lett, úgy, hogy Miksa előbbi, türelmességre
valló rendeletét visszavonta. Ennek a rendeletnek
nem lett meg a várt eredménye, sőt inkább állhatatosabbá tette a lakosságot; valószínű, hogy a
városi tanács hívására jött Récsére, Pozsony köz
vetlen szomszédságába 1581-ben Reisz András
evangélikus lelkész, a ki a pozsonyi polgárság
lelki szükségleteit minden tekintetben gondozta.
Az evangélikus egyház megalakulása (IV. feje

kelést, melynek eredménye lett az 1606-iki bécsi
béke, mely meghozta hazánknak a szabad vallás
gyakorlatot. A bécsi béke hatása alatt a városi
közgyűlés határozata alapján a városi tanács egy
evangélikus lelkészi állást rendszeresített, mely első
lépés volt az önálló evangélikus egyház szervezé
séhez. Első lelkészéül az új egyház Reisz Andrást,
ezt a már nagy érdemeket szerzett, hitbuzgó, tudo
mányos és erős akaratú récsei prédikátort válasz
totta meg 1606 okt. 8-án, a ki még egyelőre a
Kamper-féle házban tartotta az istentiszteletet.
A megalakult egyház szervezésébe (V. fejezet)
tartozott a középiskola kérdése i s ; az új ev. gim
názium rektorául Kilger Dávid lamingeni tanárt
hívták meg. Azonban a katholikus világ nem tudott
belenyugodni az új helyzetbe; a pozsonyi plébánia,
káptalan, prépost, esztergomi érsek megindítják az

7. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

ellenakciót, melynek az eredménye — mivel a bécsi
béke még országgyűlési törvény formájában kihir
detve nem volt — az lett, hogy Mátyás főherceg
egy dekrétumában az új lelkészt elmozdíttatta s az
ev. istentisztelet tartását beszüntette. így a rövid
fennállású evangélikus egyház alig egy év múlva
megszűntnek volt tekinthető. Azonban az 1608-iki
pozsonyi országgyűlésen a bécsi béke törvénynyé
lévén, Pozsony is, mint szabad királyi vásos, vissza
kapta az elvett vallásgyakorlatot, mely így a magyar
alkotmány teljes helyreállításával törvényes alapot
nyert. Az új egyház messzemenő szabadságot kapott,
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a katholicizmus eszközéül szolgáló királyi kama
rának. E végből hívta össze Thurzó György nádor
Zsolnára 1610-ben az evangélikus zsinatot, melyen
Pozsony is beleilleszkedett a magyarországi evan
gélikusok egyházszervezetének keretében. A zsolnai
zsinaton végbement szervezkedés mutatja be egy
szersmind a magyar evang. egyházat virágzása és
külső hatalma legmagasabb pontján. E zsinaton a
területi beosztást illetőleg Pozsony városa abba a
szuperintendensi kerületbe osztatott be, mely Bars,
Nyitra és Pozsony megyéket foglalta magában; a
pozsonyi esperességbe 23 gyülekezet tartozott.

A pozson yi K am per-féle ház belseje.

újra szervezkedett; templomul az Armpruster-féle
házat (a mostani jezsuita templom helyén) vette
meg a pozsonyi káptalantól.
Miután az egyes evang. egyházak léte a tör
vény alapján biztosítva volt, szükségesnek látták a
magyarországi evangélikusok, élükön Thurzó György
nádorral, hogy egységes országos szervezetté tömö
rüljenek (VI. fejezet). A protestantizmus belső vesze
delme, a kettészakadás, a dunáninneni, vagyis felső
magyarországi megyéket ugyan nem fenyegette,
mert itt az egész vonalon az ágostai hitvallás
alapján állottak, hanem annál nagyobb volt a szer
vezetlenséggel együtt járó veszély, minthogy az
ellenfél, a királyság által támogatott katholikus
papság itt rendelkezett a legtöbb segélyforrással,
itt volt székhelye az esztergomi érsekségnek, káp
talannak, a jezsuita tartományi kormányzóságnak,

Ezekután az új egyház belső hitéletének az
erősítéséről gondoskodott (VII. fejezet); 1610-ben
a magyar evangélikusok is kaptak lelkészt Andriaades Mihály személyében, a ki nemcsak magya
rul, hanem tótúl is prédikált. A városi tanács,
mely teljesen evangélikus volt s melybe csak
királyi szóra vettek be két katholikus polgárt,
arra törekedett, hogy rendes, alkalmas templomi
épületet szerezzen a polgárságnak. E törekvésüket
elősegítette az a kedvező körülmény, hogy 1614
óta az erdélyi fejedelmi székben Bethlen Gábor
ült, ki lángeszével és protestáns hitbuzgalmával
arra volt hivatva, hogy Pázmány Péter és II.
Ferdinánd működése elé gátat vessen. 1619-ben
Bethlen Pozsonyt is elfoglalván, ide országgyűlést
hirdetett, melyen a rendek a teplommok ügyével
is foglalkozva, elvként kimondták, hogy Magyar
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országon a katholikus és a két protestáns egyház
egyenlő jogokkal bír, minélfogva a főtemplom
minden városban •— a tényleges birtokállapotot
nem tekintve — azt az egyházat illeti meg,
melynek hívei a város lakosságának többségét teszik,
úgy lett a pozsonyi evangélikusoké a pozsonyi szent
Márton temploma, melyben először Alvinczy Péter,
kassai lelkész, Bethlen kedves embere, Pázmány félel
metes irodalmi ellenfele tartott az evangéliom szelle
mében egyházi beszédet magyar nyelven. Mikor azon
ban a császáriak 1621-ben elfoglalták Pozsonyt, az
evangélikusoktól elvették azt a jogot, hogy a szent
Márton-templomban istentiszteletet tarthassanak,
így mivel az Armpruszter-féle ház régi, szűk és
alkalmatlan is volt az istentisztelet megtartására,
a pozsonyi evangélikusok vezető körei elhatároz
ták, hogy saját erejükből új, tisztán evangélikus
templomot fognak építeni.
E törekvésük azonban a pozsonyi evangéliku
soknak csak nagysokára valósúlhatott meg (VIII.
fejezet). 1684 júl. 22-én tartották meg a pozsonyi
evangélikusok főemberei első tanácskozásukat azon
célból, hogy a városháza mellett az Ampruszterház helyén, a hol eddig az evang. istentiszteletet
tartották, egy rendes, kellő nagyságú, szép evan
gélikus templomot építsenek. Az építési költséget
önkéntes adományozás útján csakhamar előterem
tették, de a terv megvalósítása elő a katholikus
egyház, főleg Pázmány Péter nehéz akadályokat
gördített. II. Ferdinánd magyar király 1686-ban
a pozsonyi prépost felterjesztésére leiratot intézett
a pozsonyi kamaraelnökhöz, Pálífy Pál grófhoz,
azzal az utasítással, hogy a pozsonyi ev. templom
építését haladéktalanéi akadályozza meg. A városi
tanács felterjesztését az újabb királyi leirat ridegen
elutasította, de azért az építési munka zavartalanul
folyt, mert sem a kamara és a nádor halogató
rendszere, sem a király fenyegetései nem voltak
képesek a pozsonyi polgárság izzó vallásos lelkesűltségét annyira megtörni és visszatartani, hogy
abbahagyták volna a templomnak vagy hivatalosan
az imaháznak építését. A városi közgyűlés két
küldöttsége sem tudott a királynál kedvező ered
ményt elérni, csak 1637-ben III. Ferdinánd alatt
jött létre azon megállapodás, mely az első pozsonyi
ev. templom befejezését lehetővé tette; 1638 dec.
18-án tartották a hálaadó istentiszteletet a templom
építés szerencsés befejezése alkalmából.
Itt kezdődik a pozsonyi ev. egyház első virágzási korszaka (IX. fejezet), mely 1638-tól 1672-ig
tart, a mikor úgy a lélekszám nagysága (15 ezer),
mint vagyoni helyzete a linzi béke (1645) áldásai
mellett valóságos evangélikus központtá tette. A
kedvező külső és belső állapotok eredménye volt,
hogy az iskola ügyét is rendezték s alapját vetet
ték meg a pozsonyi magyar-tót egyháznak. E kor
ban az evang. egyháznak legtevékenyebb férfia
Szegner András városbiró volt, a ki okosságát és
erólyességét abban az elszánt küzdelemben mutatta
ki különösen, melynek eredménye a második evan
gélikus templom felépítése volt. Ugyanis a város
háza melletti nagy templom magában nem volt
elegendő az összes evangélikus hívek befogadá
sára, másrészt meg a magyar és tót hívek isten

SZ.

tiszteletét nehezen lehetett beilleszteni a német
istentiszteletek rendjébe. Az új templom, mely ma
az Orsolyák temploma, hamar elkészült, 1658
karácsony ünnepén szólaltak meg benne az evan
gélikus harangok. A király, ekkor már I. Lipót,
egy leiratban eltiltotta az evangélikusokat az új
templom használatától s a pozsonyiak küldöttségét
fogságba vetette. Csak a következő évben, Wes
selényi nádor közbenjárására lettek a pozsonyiak
ismét uraivá a magyar-tót templomnak.
(Folytatása következik.)

V EG Y ES.
A két Herrman. Herrmann Gusztáv nevét egész
sor jótékony intézet és alapítvány hirdeti széles e
hazában: kórház, árvaház Lőcsén, alapítványok
templomra, iskolákra elszórva a négy kerületben.
Öcscse Herrmann Lajos f. é. február 21-én 84
éves korában követte bátyját az utolsó úton.
Végrendeletében megemlékezett szeretett egyhá
záról. A lelkészi fizetés javítására 15,000 koronát,
a Herrmann-kórháznak 40,000 koronát, a lőcsei
árvaháznak 20,000 koronát hagyott s még életében
építtetett a kórház mellé külön pavillont a fertőző
betegek számára s a lőcsei nőegylet népkonyhá
jának 20,000 korona ajándékot adott. Egyszerű,
becsületes lelkű, igaz ember volt, a ki jótetteivel
saját belső ösztönét elégítette ki és sem kitün
tetést, sem népszerűséget nem vadászott vele. Emlé
két áldani fogják századok múlva is a késő utódok.
De Ruyter admirális háromszázados szüle
tési fordulóját ünnepelte minap nagy ünnepségek
közt Hollandia. A kis Hollandiának legnagyobb
fiai közül való ő, világtörténelmi alak győzelmes
csatái, önzetlen hazaszeretete és mély vallásossága
révén. A mi történelmünkben is kedves neve van.
O szabadította ki hítvalló papjainkat a nápolyi
gályák gyötrelmes rabságából. Nevének hallatára
meg kell dobbannia minden hű protestáns szívnek.
A ref. zsinat ezüstkoszorut küldött Ruyter sír
emlékére s minden levelén egy-egy gályarab neve
hirdette a magyarság el nem múló háláját. Középen
egy gálya van oda vésve szomorú, de egyúttal
dicsőséges emlékjel gyanánt — A mi ev. egyházunk
nem érezte szükségét annak, hogy a szabadító emlé
két megünnepelje. Családi Lapunk egyik közeli szá
mában be fogjuk mutatni a nagy hithős arcképét.
Halálozások. Genersich Karola, az aszódi
leánynevelő intézet igazgatója március hó 28-án
meghalt és eltemettetett Kolozsvárit. A nevelésügy
buzgó és szakavatott munkást vesztett benne. —
Hosszas, gyötrelmes szenvedése után legyen nyu
galma zavartalan s emléke áldott. — Binder
Adolf gyúrói lelkész elhunyt f. hó 3-án életének
68, lelkészi működésének 42. évében. Énekes pap
volt, ki kiváló buzgósággal tanította híveit bűn
bánó énekekre. Korábban Yadosfán és Lajoskomáromban lelkészkedett, Gyúrón 38 évig. Teme
tése f. hó 5-én nagy részvét mellett ment végbe.
A gyászszertartást Gáncs Jenő fehérvári lelkész
végezte. Nyugodjék békével! — Hauptmann János
pusztavámi tanító f. hó 6-án elhunyt életének 56,
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önfeláldozó munkásságának 35. évében. Nagy
buzgóságot fejtett ki 2 évtizeden át mint az egyházmegyei tanitótestület elnöke. Temetése f. hó 8-án
a lelkészi és tanítói kar áldó imája és gyüleke
zete fájdalmas könyei közt történt. Hivatásos,
hítvallásos és lelkiismeretes tanító volt; áldott
emlékezete!
Kitüntetés. Dr. Kéler Zoltánt, a komáromi
egyház, továbbá az Egyetemes Gyámintézet és
Luther-Társaság ügyészét, hazai evang. egyházunk
ez áldozatkész tagját, a ki épen társaságunknál
2000 koronás pályadíjat tűzött ki a lelkipásztori
munkáról szóló pályaműre, az Ev. Őrálló híre
szerint, Ő Felsége régi magyar nemességének
fentartása mellett a „lándori“ előnév használatá
nak jogával tüntette ki. A kitüntetés alkalmából
a Evangélikus Családi Lap is kifejezi szerencsekivánatait.
Pozsonynak f. hó 7-én este ritka élvezetben
volt része. A nagy templomban a lipcsei egyházi
„solo quartett" tartott remek és áhítatba ringató
egyházi hangversenyt. Az előadásokat óriási közön
ség hallgatta ünnepies csendben. A német énekköltészet egész történelmének legszebb virágait
mutatták be s már az alkalomszerűségnél fogva
legjobban hatottak Gerhardt Pál énekei. A gyönyörű
művészi est 700 koronánál többet jövedelmezett
a diakonissza-háznak. Igazi művelt és finom keresz
tyén lélekre vall az, hogy másnap délelőtt meg
jelentek a kórházban s a szegény szenvedőknek
énekelték végig műsorukat. Könyezve hallgatták a
kórágyon sínylődök az Istenben való bizalom
magasztos hangjait. S odafent bizonyára számba
vette a szenvedések és könyek Atyja a vigasz
talásnak ez áldott óráját.
Rövid hírek. Bocskay István szobrát június
2-án avatják föl Hajdú-Böszörményben. Az ünnepi
istentiszteleten Geduly Henrik nyíregyházai ev.
lelkész imádkozik. — A dunántúli ref. egyház
kerület majdnem egyhangiílag gróf Tisza Istvánt
ültette a télen elhalt Hegedűs Sándor örökébe.
Beiktatása április 30-án lesz. Örvendünk azon,
hogy gróf Tisza fényes tehetsége a prot. egyház
számára fog gyümölcsözni. Széles látáskor, dolgozni
tudás jellemzik őt s e tulajdonságokra épen szükség
van a reánk váró jövendő nagy küzdelmek alatt.
Tisztújítás a győri ág. hitv. ev. egyházköz
ségben. A győri ág. hitv. ev. egyházközség három
évvel ezelőtt megválasztott tisztikarának mandátuma
a szervezeti szabályok értelmében lejárván, az
egyházközség f. évi március 25-én d. e. 9 órai
kezdettel tartott rendes évi számadó közgyűlése
keretében alakította újra az egyházközség tisztikarát.
A kijelölő-bizottság javaslata alapján, két le
mondott tisztviselő kivételével, a régi tisztikart
ajándékozta meg a közgyűlés bizalmával.
A megválasztott tisztikar névsora a következő :
Egyházi elnök: Tsó Vince lelkész. Felügyelő: dr.
Fischer Sándor. Másodfelügyelő: Lates Jakab. Jegyző:
Benedek Vince. Gondnok: Cziegler János. Pénz
tárnok : Lacsny Dezső. Ellenőr: Gróf Endre. Ügyész:
dr. Barcza Dezső. Szabadhegyi gondnok: Bolla
Sándor.
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Pénzügyi és gazdasági bizottsági elnök: Gerö
Mihály (a leköszönt Spath Gyula helyébe). Számvizsgáló bizottsági eluök: Haber Dániel. Alapítványi
bizottsági elnök: Jalsoviczky Lajos. Iskolai bizott
sági elnökök: a) egyházi részről Pálmai Lajos,
b) világi részről Thamm Frigyes. Szegény- és árva
intézeti bizottsági elnök: Wölfl Pál (a lemondott
Bálint Mihály helyébe); gondnok : Grümvald József;
árva-atya : Borsody János. Gyámintézeti bizottsági
elnökök : a) egyházi részről Pálmai Lajos, b) világi
részről Steltzer Imre.
Az egyháztanács tagjaivá 1907—1913-ig ter
jedő időtartamra beválasztatott 70 egyháztag;
1907—1910-ig terjedő időre pedig 16 egyháztag.
A közgyűlés másik fontos tárgya volt az 1906.
évi számadások megvizsgálása. — A bevételeket
és kiadásokat, a vagyon- és teherállapotot magá
ban foglaló pénztári előterjesztést minden tételében
helyesnek találván a közgyűlés, a pénztári hivatal
nak a felmentvényt megadta a szokott óvás fenn
tartásával. A számadási tételek ezek: Bevétel
187,517 kor. 98 fill. Kiadás 172,554 kor. 86 fill.
A maradvány 14,960 kor. 11 fill.
Vagyonmérleg: a) vagyon 935,695 kor. 9 fill.;
b) teher 352,121 kor. 33 fill.; ej tiszta vagyon
583,573 kor. 76 fill.; d) törzsvagyon 517,153 kor.
99 fillér.
A szegény- és árvaintézet vagyona 57,574 kor.
75 fill. Az egyházközség kezelése alatt levő ala
pítványok összege 288,272 kor. 85 fill.
Fontos mozzanata volt a közgyűlésnek egyházi
elnök azon bejelentése, hogy méltóságos és fő
tisztelendő Gyurátz Ferenc, a dunántúli ev. egy
házkerület püspöke a győri egyházmegyében canonica
visitációt tartván, az egyházmegye esperese, fel
ügyelője és az egyházmegyei jegyző kíséretében
folyó évi május hó 6-án a győri egyházközséget is
meglátogatja. A közgyűlés örömmel és lelkesedés
sel vette a jelentést tudomásul s egyben gondos
kodott arról, hogy a fogadtatás a püspököt meg
illető tisztelettel történjék. E célból egy fogadóés rendező-bizottságot alakított a közgyűlés.
Elhatározta a közgyűlés, hogy az idei ősz
folyamán a Luther Irodalmi Társaságot és az
Egyetemes Gyámintézetet, a melyek évi közgyűlé
seiket az országnak mindig más-más városában
szokták együttesen tartani, a győri gyülekezet is
meghívja.
Kegyeletes ténye volt a közgyűlésnek az a
határozata, a melyben lelkesedéssel kimondotta,
hogy néhai nagynevű papjának: téthi Karsay Sán
dornak, a dunántúli egyházkerület volt püspökének
arcképét a széképület tanácsterme számára nagyobb
méretben olajban megfesteti.
Gyámintézeti füzetek. Életre való újítást
hozott be a gyámintézet érdekében Hollerung
Károly pozsonymegyei esperes, a kinek esperessége a legmunkásabbak közé tartozik a gyáminté
zeti gyűjtés mezején. Évről-évre füzetet ad ki a
gyámintézet munkásságáról, ismerteti feladatát,
munkaköre terjedését s képekben is bemutatja
azon templomokat, a melyek a gyámintézet segé
lyével épültek, hogy ezzel is élénkítse az adakozó
kedvet. Van valami abban, hogy az adakozó egyház
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tag, a midőn a maga fillérét leteszi a szeretet
oltárán, valamit kapjon cserébe a gyámintézettől:
emléket, ösztönző jelet, hogy jövőre is megemlé
kezzék erről az oltárról. E feladatra nagyon alkal
mas Hollerung gondolata. Örömmel üdvözöljük
érte és hiszszük, hogy e magvetés után is meg
lesz a bibliai hatvan-százannyi termés.
E füzetből közöltük Hollerung esperes úr
lekötelező szívessége folytán a szentesi templom
képét.
Raffay Sándor theol. akadémiai tanár felol
vasást tartott Budapesten virágszombatján a Dávid
Ferencz-egyletben. Felolvasása arról szólt, hogy a
világnak nincs szüksége új vallásra, csak arra,
hogy Jézus vallását, az evangéliumot Isten igazá
ban a maga értelme s tiszta tartalma szerint meg
ismerje. Ebben pedig még hátra vagyunk. Ha az
ismeret megvolna is, hiányzik az akarat és kész
ség a követésre. Raffay felolvasását nagy figyelem
mel hallgatták, úgy szintén másnapi prédikációját
a Deák-téri templomban.
Tábitlia. Yirágvasárnapja minden esztendőn a
mi derék Tábitháinké; számukra adakozik a temp
lomainkban egybegyűlt hívek serege. Bizonyára az
idén is megtelt perselyök — dicsőségére Istennek
és boldogulására, örömére sok szegény családnak.
Gyűjtöttek a deáktéri templomban özv. Haberern
Jonathánné vezetése alatt a német istentiszteleten:
Daur Olga, Gregersen Asztrid, Glück Mici, Strasser
Margit, Langer Emmi, Petri Luiza és Ritter Margit;
a magyar istentiszteleten: Hampel Beatrix, Bókay
Nadine, Tirscher Zilli, Vecsey Gizella, Krepuska
Margit és Mandula Mariska; a fasori templomban
özv. Liedemann Sámuelné vezetése alatt: dr. Holitscher Pálné, Góbi Mariska, Melegh Rózsika,
Jelien Jolán, Blaskovics Gizi, Baján Matild és
Strelko Milka; a kerepesi úti templomban özvegy
Csizmázy Zsuzsanna, Szvety Lipótné, dr. Wagner
Jánosné és Nudzy Irén.

JÓ K Ö N Y V EK .
A Képes Folyóiratnak (a Vasárnapi Újság füze
tekben) negyvenegyedik kötete fejeződött be a legutóbb
megjelent 12-ik füzettel. Szerkesztő Hoitsy Pál, főmunka
társ Mikszáth Kálmán. E füzetnek tartalmából kiemeljük
Szabolcska Mihály és Lampérth Géza szép költeményeit,
Mikszáth Kálmán remek elbeszélését (a Noszty fiú esete
Tóth Marival) és Schőpflin Aladár tartalmas cikkét a
néhai való jó hegedősről, Tinódi Sebestyénről. Van benn
egy történelmi rajz, mely a francia udvari életet ismer
teti. A többi közlemény alkalomszerű. Képei idöszerüségök mellett művészi beesőknél fogva is vonzanak.
Mihalik Dániel, Telepy Károly festményeinek kiállítását
jellemző példákkal mutatja be, úgyszintén a Nemzeti
Szalon tavaszi tárlatát. A kötet tartalomjegyzéke az
olvasmányok egész tengerét mutatja. A Folyóirat ára
egész évre 14 kor. 4 0 fill., félévre 7 kor. 20 fillér,
negyedévre 8 kor. 6 0 fillér. Egy szám ára 6 0 fillér.
Megrendelhető minden könyvkereskedésben vagy a
Franklin-Társulatnál (Budapesten, IV., Egyetem-utca 4.).
Az apostoli hitvallás. Harms L. és Th. után
írta Rédei Károly. Orosháza, 1907. Az apostoli hit

vallásról tudtunkkal még nem jelent meg nagyobb munka,
sem eredeti, sem fordítás. Ezt a hézagot akarja kitöl
teni a fent említett munka. Rédeinek nem első kísérlete
ez a könyv, de talán a leghasznosabb. Nemcsak tanítók
használhatják, hanem minden hivő haszonnal olvashatja.
A hagyományos felfogás nyomán jár. Nyelve világos,
magyaros, Ára 1 kor. 4 0 fillér.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
K. V. Budapest. Levele véletlenül elkallódott s
csak most került megint kezünkbe. Bocsánat a késede
lemért. A feminizmus akkora kérdés, hogy azt egy
szerkesztői üzenetben megmagyarázni, bibliai álláspont
ról megvilágítani nem lehet. Azonban felkértük egyik
kiváló munkatársunkat, hogy a nyár előtt egy cikket
írjon róla. — A papok bajuszáról nincs semmiféle tör
vény. Legtöbbnyire a gyülekezeti szokás vagy hagyo
mány az irányadó. A fődolog az, hogy ne vadászszon
feltűnést vele s ne tulajdonitson neki értéket. A pap
kiválósága nem bajuszos vagy bajusztalan voltától függ,
hanem belső tulajdonoktól.
Koníirmans. Szép dolog, ha a szent pillanat
emlékére oltárterítöt ajándékoz a templomnak. Azonban
akkor lesz igazán kedves ajándék, ha saját fáradságával
dolgozik rajta és nem készpénzen veszi. Az áldozatnál
az a fontos, hogy igazán áldozat legyen, mert a vagyo
nos könnyen ad pénzt, de vajmi nehezen mond le az
élvezetre, mulatságra szánt délutánról. Hogy a nevét
melyik sarkába hímezze ? Nézetünk szerint sehova. Az
ilyen ajándék nem a világ számára készül, hanem annak,
a kié az oltár, a ki behimzés nélkül is tudja, kitől
való az áldozat. írjon egyszerű kis levelet az ajándék
mellé, ez elég arra, hogy a neve jó emlékezetben
legyen, de a világ előtt hivalkodni az ajándékkal —
nem volna keresztyéni jellemvonás. Őszinte választ kért,
— megadtuk.
Bibliás ember. Bibliát tetszés szerint való árban
szerkesztőségünk útján is lehet rendelni.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1907. március 1-től 31-ig
hefolyt összegek kim utatása:
1. Alapító tagok tőkefizetése: Dr. Borbély József

Budapest 200 korona.
2. Örökös tagok tőkefizetése: Dr. Sztehló Kornél Buda
pest 100 korona.
3. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1907-re:
Búza János, Handel Vilmos, Odor Emília, Iglói polgári
leányiskola, Berke János, Rédei Károly, Kirnerné-Gebhardt
Katinka, Irsai egyház, Nagygyimóti leányegyház, Veszprémi
egyházmegye, Tatay Lajos, Kőszegi egyház, Michaelter
Izidor, Margócsy Gusztáv, Rajter János, Kukméri egyház,
Némethidegkuti egyház, 1906-ra: Pick György, Szalay
László (4 K), 1906 és 1907-re: Horváth Zoltán.
4. Pártoló tagoktól évi 1 koronával 1906-ra : Goher
Mihály, 1907-re: Kelemen Pál, a ruszti egyház 18 pártoló
tagjától 18 K, a pusztaföldvári 42 pártoló tagjától 42 K.
5. Kiadványokért 263 K 87 f.
Összesen befolyt 789 korona 87 fillér.

Budapest, 1907 április 1.
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