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Őszi ének.
Megint csak tél lesz nemsokára, 
Leszáll a dér a sok virágra,
Fogy a szín, illat szaporán. 
Búcsúzik a virág az ágtól . . .
Az ág is meghajolva ggászol:
„Ne még, ne haggj itt olg koráin!“

L 'nagy, busongó elmúlásban
Mégis miig édes ujjulás van,
Valami szent, megnyugtató. 
Koporsóban mosolyg az élet! 
így rendelé az égi végzet,
/l bölcs, a jó  Mindenható.

A fecske, gólya költözőben 
Fészkét köszönti elménőben:
„ Tavaszszal újra megjövök /“
E nagy básongó változásban 
Nincsen halál, csak változás van . .. 
S  m i benne él: a lét örök!

Én Istenem, jó vagy te hozzánk; 
Kezed letörli könnyes orcánk, 
Jóságod enyhe napsugár.
Lehajlasz esdeklő szavunkra, 
Virágot hintegetsz álunkra  
Kik elfeledjük, ránk mi vár'1?

Kétségeinket messze űződ,
Szivünket hittel egybefűzöd 
S tanítgatod szelídeden ...
Ne fájjon úgy majd az az óra,
Ha el kell m ennünk nyugovóra:
.4 sírban is tavasz legyen!

Baja Mihály.

Ahol a szeretet van, ott van az Isten.
Utcára néző, egyablakos szobácskábán lakott 

Awdejeyi® Márton. Az ablakon át jól lehetett látni 
az ott eljJencí embereket. Awdejevits habár csak 
a lá b b e lit láthatta az embereknek, de ezekről 
megismerte őket. Már rég ideje, hogy itt lakott és 
nagy ismeretsége volt. Talán egyetlen lábbeli sem 
volt a környéken, mely egyszer-kétszer meg ne 
fordhlt ..Jjijakrau feltekintett munká
járól, mélylyel most is, 'mint mindig, el volt hal
mozva, mivel munkájához jó anyagot használt és 
nem követelt nagy árakat. Jó ember volt s ahogy 
öregedett, mindinkább gondolt lelki üdvére és kö
zeledett Isjenhez.

Még nem volt öreg, midőn felesége meghalt és 
egy hároméves fiúcskát hagyott hátra. Nagyobb 
gyermekei már azelőtt meghaltak. Márton testvéré
hez akarta küldeni gyermekét, de aztán meggon
dolta, hogy Kapitosch-nak nem lesz kedves idege
nek közt és így inkább magánál tartotta. Awdeje
vits otthagyta mesterét, kinél dolgozott s egy 
kisded szobácskába költözött fiával. De Isten nem 
adott örömet gyermekében. Mihelyt a fiú akkorára 
nőtt, hogy atyjának segítségére lehetett volna, be
tegség támadta meg s egy heti láz után meghalt. 
Márton fia halála után annyira kétségbeesett, hogy 
Isten ellen fellázadott. Oly mély fájdalom gyötörte 
lelkét, hogy folyton haláláért imádkozott és szemre
hányásokat tett Istennek, hogy fia helyett, miért 
nem vette őt, az öreg embert magához. A templo
mot is egészen elhanyagolta.

Egy alkalommal egy öreg földije nyitott be 
Mártonhoz. Beszéd közben elmondta Awdejevits 
bánatját.

— Nincs többé az élethez kedvem, csupán 
egyért könyörgök Istenhez, hogy vegyen magához. 
Úgy sincs semmi haszna életemnek!

A látogató így szólt:
— Nem jól beszélsz, Márton. Isten tetteit nem 

szabad megítélnünk. Emberi ész nem érheti fel 
Isten akaratját. Isten úgy rendelte, hogy fiad meg-
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haljon és te élj — tehát igy van jól. És csak azért 
esel kétségbe, mert örömeidnek akarnál élni ?

— De hát miért? — sóhajtott Márton.
— Isten örömére — felelte az öreg. — Isten 

adta az életet, ő érette kell élnünk s ekkor semmi 
sem szomorít, hanem minden könnyűnek tetszik.

Kevés idő múltán kérdi Márton:
— De hogy élünk Isten örömére?
— Krisztus megtanított reá. Tudsz olvasni, vedd 

meg az evangéliumot, olvasd és megtanulod, hogyan 
kell Istennek élnünk.

E szavak szívébe hatoltak Mártonnak és még 
aznap megvette az új testamentomot és olvasni 
kezdett belőle.

Csak ünnepeken szándékozott olvasni, de any- 
nyira megtetszett neki a szentírás, hogy minden 
este elővette.

Néha annyira belemerült, hogy még akkor sem 
tudta félbehagyni, mikor lámpája már szinte ki
alvóban volt. És mentői tovább olvasta, annál tisz
tábban állt előtte, hogy mit követel az Isten tőle 
és hogyan kell Isten örömére élni s mind jobban 
megkönnyebbült lelke. Azelőtt, ha lefeküdt, Kapi- 
toschá-ra gondolt és folyton békételenkedett. de 
most így szólt magában: Legyen meg a te aka
ratod, Uram ! Ez időtől fogva egész élete megvál
tozott. Régebben ünnepen a korcsmába tért be, 
hol theát s néha pálinkát is ivott. Ismerőseivel 
összeült s ha nem is itta le magát, de mégis bi
zonyos mámorral hagyta oda a korcsmát és elég
szer ostoba dolgokat beszélt, mindenben hibát ka
pott és belekötött szomszédjaiba. Most nagy vál
tozáson ment keresztül. Csöndes, nyugalmas életet 
folytatott. Reggel munkához látott és egész nap 
szorgalmasan dolgozott. Ekkor levette a lámpát a 
szögről, az asztalra helyezte, elővette könyvét s 
felülve olvasni kezdett. És mentői inkább olvas, 
annál jobban megérti és annál jobban felvidul lelke.

Ismét mélyen be az éjszakába olvasott Márton. 
Lukács evangéliumának hatodik részét olvasva, e 
vershez é rt: „ és aki a te arcádat egyfelől üti, 
fordítsd oda néki másfelől i s : és attól, aki felső 
ruhádat elveszi, ne tartsd meg alsó ruhádat sem. 
Mindennek pedig, aki tőled kér, adj és attól, aki 
elviszi marhádat, ne kérd vissza. És amint akar
játok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti 
is azonképpen cselekedjetek azokkal".

Tovább olvasta a verseket, hol az Úr mond: 
„Miért mondjátok pedig nékem Uram! Uram! ha 
nem mívelitek, amiket mondok? Valaki én hozzám 
jön és hallgatja az én beszédeimet és azokat meg
tartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hason
latos valamely házépítő emberhez, aki ásta és mé
lyen kivágta a követ és fundamentumot vetett 
kősziklán; minekutána pedig eljött az árvíz, meg
ütközött a folyóvíz abban a házban, de azt meg 
nem mozdíthatta: mert kősziklán fundáltatott. Aki 
pedig hallgatta és meg nem tartotta, hasonlatos az 
emberhez, aki csak a földön építette a házát fun
damentum nélkül, melyben megütközék a folyóvíz, 
annak okáért azonnal elomlott, és lett annak a 
háznak nagy romlása".

Amint elolvasta Márton e szavakat, egészen 
felvidámult szive. Letette szemüvegét s az asztalra

könyökölve elgondolkodott és életére alkalmazta e 
szavakat:

Vájjon sziklára vagy homokra van-e építve há
zam? — gondolá. Jó, ha kövön nyugszik. Ez oly 
könnyűnek tetszik és azt hisszük, mindent Isten 
rendelése szerint tettünk, ha magunkban vagyunk, 
de ha szórakozást keresünk, vétkezünk újra, igye
kezni fogok, hogy a legfőbb akarat szerint csele
kedjem. Mily szép lesz; az Isten segítsen rá!

E gondolat befolyása alatt leakart feküdni, de 
nem tudott megválni a könyvtől és igy elkezdte 
olvasni a hetedik részt. Olvasta a százados szol
gája és a naimi ifjú történetét s a feleletet, me
lyet Krisztus Keresztelő János tanítványainak ada 
és midőn a gazdag farizeus felszólítá Jézust, hogy 
vele ennék s hogy védte meg a bűnös asszonyt, 
ki lábait bekente kenőcscsél és könnyeivel áztatta, 
így ért el a negyvennegyedik vershez, hol Jézus 
az asszonyhoz fordulva, mondá Simonnak: „Látod-e 
ez asszonyt ? Bejövék a te házadba, az én lábaim
nak vizet nem adál: ez pedig könyhullatásával ön- 
tözé az én lábaimat, és az ő fejének hajával torié 
meg. Engemet meg nem csókolál; ez pedig azon 
időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én 
lábaimat csókolni. Olajjal az ón fejemet meg nem 
kented; ez pedig drága kenettel kéné meg az én 
lakaimat “.

Olvasás közben gondolá: nem öntözé meg víz
zel lábait, nem csókolá meg és nem kéné be fe jé t. . .

Ismét letette szemüvegét s rátéve a könyvre, 
mélyen elmerült gondolataiban.

Az a farizeus, amint észreveszem, hozzám ha
sonlított. Arról gondolom, hogy van theám, meleg 
szobám, jól táplálkozom, de másra nem gondolok. 
Magamról nem felejtkezem el, de a vendég miatt 
nem aggódom. És ki a vendég? Az Úr maga. 
Váljon, ha hozzám jönne, így tennék-e én is?

Kezére támasztotta fejét s észre sem vette, mi
dőn elszenderiilt.

— Márton! — hallotta egészen közelében.
Körülnézett, az ajtóra tekintett, senki sem volt

sehol. Újra elszunnyadt s ekkor érthetően hallotta:
— Márton, Márton, holnap nézz ki az utcára, 

mert én jövök tehozzád.
Márton felébredt s a székről felkelve, megdör

gölte szemeit. Nem volt tisztában, hogy ébren vagy 
álmában hallotta e szavakat? Végre eloltotta lám
páját és lefeküdt

Korán reggel ébredt Awdejevits s miután imád 
kozott, tüzet gyújtott és zöldség-levest meg darát 
tett a kemencéhez, elkészítette a theáskannát, kö
tényt kötött maga elé és az ablakhoz ült dolgozni,

Munkaközben folyton a tegnapesti dolgokra 
gondolt. Váljon álmában hallotta-e a hangokat, 
vagy pedig ébren?

Többet nézett ki az ablakon, mint dolgozott. 
Ha valaki ismeretlen csizmákban ment el előtte, 
lehajolt, hogy ne csak a lábait, hanem az embert 
is egészen láthassa. Új posztócsizmákban ment elől 
a há.ziszolga, azután a vízhordó jött, majd az öreg 
kiszolgált katona, Nicolajewsche egészen elrongyolt 
csizmákban és lapáttal kezében állt meg az ablak 
előtt. Egy kereskedőnél ette a kegyelemkenyeret 
az öreg és a háziszolgának kellett segítenie. Éppen
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a havat gyűjtötte össze az ablak előtt. Márton 
nézte egy ideig, aztán újra dologhoz látott.

:— Valósággal hóbortos lettem öreg napjaimra? 
— szólt önmagához. — Stepanits havat lapátol s 
ón azt képzelem, Krisztus jön hozzám. Én vén, 
eszetlen bagoly!

Alig öltött tizet, már ismét kinézett az ablakon: 
Stepanits az ablakhoz támasztotta lapátját; vagy, 
hogy a kezét melegítse, vagy pihenés végett.

Öreg, gyönge ember, kinek még a munká
hoz sincs ereje. Váljon nem szólítanám be 
theára ? — gondolta Awdejevits. Úgyis éppen 
forr a víz!

Letette az árat, felállt, az asztalra helyezte 
a theáskannát, felöntötte és megkopogtatta az 
ablakot. Stepanits körülnézett s az ablak felé 
jött. Márton intett neki, hogy jöjjön be és 
az ajtót felnyitotta.

— Jöjj be melegedni, meri valószínűleg 
fázol - szólt hozzá.

— Krisztus legyen velünk! Csontjaim 
fájnak — felelt Stepanits.

Amint belépett, lerázta magáról a havat 
és megtörölte lábait. Járása bizonytalan volt.

— Ne fáradj azzal, hogy lábaidat töröl- 
gesd ! — szólt hozzá Márton. — Ülj le inkább 
és igyál theát.

Megtöltött két poharat s az egyiket vendé
gének nyújtva, az övéből az alsó csészébe 
töltött és elkezdte fújni.

Stepanits kiítta poharát fenékig, aztán 
felfordította s a czukrot, melyen át szür- 
csölte a theát, letéve az asztalra, megköszönte.

— Igyál még! — kínálta Awdejevits — 
mialatt mindkét pohárba töltött.

S a mint theáját itta, folyton az utczára 
tekintett.

— Valakit vársz ? — kérdé a vendég.
—- Hogy várok-e ? . . . Szégyellem meg

mondani, hogy kit várok . . . Valamire várok 
és még sem várok . . . Egy szó fészkelte be 
magát szívembe . . . valami tünemény . . . 
Magam sem tudom mi . . . Lásd öreg, teg
nap Krisztus urunk evangéliumát olvastam, 
hogy miként járt a földön: tudom te is 
hallottad ?

— Hallani hallottam, de mi buta emberek 
vagyunk, nem tudunk olvasni.

— Éppen olvasom, midőn a földön járt 
és egy alkalommal a farizeushoz ment, az 
nem fogadta ünnepélyesen. Es amint olvasom 
magamban: a farizeus nem fogadta ünne
pélyesen az Úr Jézus Krisztust; váljon én hogy 
fogadtam volna? . . . Erre gondolva elszunnyad
tam. így félálomban egyszer nevemet hallom, fel
ébredek s mintha suttogás lenne körültem: — 
Várj holnap, mert jövök! Kétszer egymásután 
így történt. Nevetek saját magamon s mégis várom 
az Urat.

Stepanits nem felelt semmit, hanem kiiva theá
ját, ismét felfordította poharát, de Márton újra 
megtöltötte.

— Igyál egészségünkre! Azt hiszem, az Úr, mi
dőn a földön járt, senkit sem vetett meg, sőt na-

gyobbára a szegény emberekkel foglalkozott. Tanít
ványait leginkább szerette ilyen magunkféle munkás 
emberek közül választani. „Ki büszkélkedik, az 
megaláztatik s ki megalázza magát, az felmagasz- 
taltatik“ — inondá. — „Ti engem az Úrnak mond- 
tok és én megmosom lábaitokat." „Ki első akar 
lenni, legyen mindenkinek szolgája " „Áldottak a 
szegények, alázatosak, szelídek és nyájasak."

Stepanits, ki öreg és lágyszívű ember volt, nem

gondolt theájára, hanem hallgatta a beszédet és 
könnyei végigperegtek arcán.

— Igyál I —• szólt Awdejevits, de Stepanits ke
resztet vetve magára megközönte és menni készült.

— Köszönöm, Awdejevits Márton, te jót tettél 
velem, mert lelkemet és testemet elláttad táplálékkal.

— Térj be hozzám máskor is, Stepanits.
Stepanits eltávozott s Márton az utolsó theát

felhajtva, összeszedte az edényt s egy elviselt cipő 
foltozásához készült. Munkája közben kitekintett 
az ablakon. Folyton Jézus tetteire és szavaira gon
dolva, várt. (Folytatjuk.)

Az eperjesi vértanúk emléke.



166 15. sz.EVANGÉLIKUS CSALÁDI LÁÉ

Gróf Tisza István beszéde a pápai 
gyűlésen.

Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés!
Valahányszor és valahány helyütt összejönnek 

egyházunk és a testvéregyház hatósági szervezetei, 
csodálatos, egyformasággal hangzik fel mindenütt 
a panasz, hogy súlyos viszonyok elé megy 
egyházunk, hogy mind sötétebben tornyosulnak 
föléje a veszély fellegei. És tagadhatatlan: ha 
szemünket a tények előtt behunyni nem akarjuk, 
konstatálnunk kell, hogy mind újabb meg újabb 
jelek tanúsítják, miszerint az az ultramontán kleri
kális irányzat, a mely úgy nézett ki, mintha vég
leg csatát vesztett volna Magyarországon, újból 
elérkezettnek látja az időt a szervezkedésre, az 
előbb talán óvatos és körültekintő, de mind hatá
rozottabb agresszív fellépésre.

Főtisztelendő közgyűlés! Olyan valaki konsta
tálja csekély személyemben e tényt a főtiszteletű 
közgyűlés előtt, aki nem nagyon szokott rém
képeket látni, a ki nem nagyon szokott árnyékától 
megijedni és aki most is, e veszélyek láttára is 
első sorban arra kéri mindazokat, akik vele együtt 
éreznek és gondolkoznak, hogy se bátorságunkat, 
se hidegvérünket, se nyugalmunkat e veszélyek 
láttára el ne veszítsük. Alios jani vidimus ventos. 
A magyar protestáns egyházban kell annyi jogos 
önérzetnek, kell saját erőnk annyi tudatának élnie, 
hogy ezekre a jelenségekre ne egy hisztérikus 
asszony idegességével tekintsünk.

{Erőgyűjtés.) De ha hiba volna túlbecsülnünk 
e veszélyeket, épp oly hiba volna szemet hunynunk 
ezek előtt. Épp oly hiba volna tétlenül állani velük 
szemben és fel nem használni a rendelkezésünkre 
álló időt arra, hogy gyűjtsük, fejleszszük és egye
sítsük azt az erőt, amely ebben a küzdelemben a 
magyar nemzettel, a magyar felvilágosodással és 
az emberi haladással változhatatlanul egybeforrt 
protestántizmus ügyének diadalára szükséges.

Azt mondottam, hogy gyűjtsük és fejleszszük 
az erőket. Hiszen tegyük szívünkre a kezünket 
és valljuk meg, hogy ezen a téren nagyon, nagyon 
sok még a teendő. Tulajdonképpen azt a képet 
mutatja a mi protestáns egyházunk is, — mint 
ebben is tükre a magyar nemzet történelmének — 
amelyet a magyar nemzet történelme sokáig muta
tott. Évszázadokon keresztül a lét és nemlét küz
delme, az élethalálharc vette igénybe összes erőin
ket. Ebben a nagy és dicső korszakban le kellett 
mondanunk a produktív munka mindennapi köte
lességeinek teljesítéséről s a nagy veszélyek elleni 
nagy küzdelmek leszoktattak a produktív munkál
kodásról, a csemetéket ápoló, gondozó kertész zaj
talan, csendes munkásságáról és midőn bekövet
kezett a nyugalom, a biztonság, a béke korszaka, 
talán nagyon későn fogtunk hozzá a kertésznek 
ehhez a gondos, ápoló munkájához, talán a mulasz
tás vádja terhelhet minket e téren. Pedig a mi 
híveinkben olyan erkölcsi erő, egyházunkhoz való 
olyan életerős, benső ragaszkodás lakozik, hogy 
ezt a megbecsülhetetlen erőt parlagon hagynunk 
nem szabad; művelnünk, fejlesztenünk kell, hogy

az a protestáns önérzet, amely megvan, ha szuny- 
nyadozva is, a magyar protestáns hívek egész töme
gében, ez a protestáns önérzet ne felekezeties türel
metlenségben nyilatkozzék meg, hanem az egy
házunk javára, a mindnyájunk lelki békéje, lelki 
gondozása javára kifejtett üdvös, produktív tevé
kenységben hozza meg áldásos gyümölcsét. És ha 
ezen a téren mindnyájan ki-ki a maga körében, a 
mindennapi élet kis és nagy feladatainak meg
oldása közepette szakadatlanul teljesítjük köteles
ségeinket : meg fogjuk látni, hogy milyen hatal
mas élő, ható erővé válik az a vallásos érzület, 
amely, ismétlem, egyházunknak rendelkezésére áll.

{Az egyenetlenség ellen.) Fejleszszük és szer
vezzük tehát az erőt, de egyúttal egyesítsük is. 
Egyesítsük először saját egyházunk erejét. És itt, 
méltóztassanak nekem megengedni, lehetetlen bizo
nyos elszomorodással nem utalnom arra a jelen
ségre, hogy éppen akkor, amidőn mind jobban 
és jobban kezdjük a kívülről újból ránk nehezedő 
nyomást érezni, éppen akkor, amidőn talán napról- 
napra világosabban kezd meglátszani, minő hatal
mas ellenfelek támadásainak vagyunk kitéve, éppen 
akkor látjuk ismét az egyenetlenség, a torzsalkodás, 
az elégedetlenség, az izgatás káros, veszélyes jelen
ségeit híveink között mind jobban elterjedni. És 
engedjék meg nekem azt a kérdést: vájjon csak
ugyan szolgálatot teszünk-e egyházunknak akkor, 
ha személyi és tárgyi kérdésekben a visszavonás
nak, az egyenetlenségnek, az izgalomnak, az elé
gedetlenségnek a magvát hintjük el, ahelyett hogy 
egyesülni igyekeznénk és összes erőinket egyesítve, 
vállvetve igyekeznénk megküzdeni ellenségeinkkel ?

Én bizonyára nemcsak nem vagyok türelmetlen 
a kritika iránt, sőt a szabadság éltető elemének 
tartom a vitatkozást, a kritikát, a vélemények tel
jesen szabad megnyilvánulását, de méltóztassanak 
nekem megengedni: törvény, törvényes rendelke
zések, törvényes hatóságok intézkedései, eljárásai 
olyan modorban, olyan hangon, olyan szellemben 
tétetnek sokszor kritika tárgyává, hogy valóban 
elszomorodva kell magamtól kérdeznem: hát mi 
egy szellemi anarchia örvényébe akarunk elsülyedni 
éppen most, amidőn egy katonailag fegyelmezett és 
szervezett ellenfél támadásaival kell megküzdenünk ?

(Törvény és szabadság.) Főtiszteletü közgyűlés ! 
A szabadság abban rejlik, hogy részt vegyünk a 
törvények megalkotásában és az önkormányzat 
terén, részt vegyünk a törvények alkalmazásában 
is ; de azután a saját közreműködésünkkel alkotott 
és alkalmazott törvényt tisztelnünk kell, mert saját 
magunkat becsüljük meg és saját erőinket fokoz
zuk és juttatjuk érvényre, ha meghajlunk az így 
megalkotott törvények és törvényes intézkedések 
előtt. És ismétlem, mindnyájunknak, akik látjuk a 
veszélyeket, amelyekkel szemben állunk, akik 
érezzük, hogy e veszélyekkel szemben kellőleg szer
vezett, kellő lelki egységben egyesült protestantiz
mus állhatja csak meg sikerrel a helyét: mind
nyájunknak kötelességünk őrködni afelett, hogy 
ez a szellemi anarchia, amelyre bátor voltam ráutalni, 
el ne harapózzék közöttünk, hogy a törvény és a 
törvényes hatóság iránti köteles tisztelet híveink 
lelkében további megingatást ne szenvedjen.
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De a magunk erején kívül szükségünk van — 
amint szükségünk volt a múltban — az egész 
szabadságszerető, felvilágosodott magyar társadalom 
erejére is. Ezt az erőt nem szabad eltaszítanunk 
magunktól és nem szabad megengednünk, hogy 
félreértéseknek ügyesen felszítása által ezt az erőt 
elidegenítsék mitőliink. Bárminő provokáczióknak 
is nem szabad bennünket arra indítaniok, hogy 
mi is oly térre lépjünk, ahol legalább is abban a 
színben tűnhetnék fel a mi eljárásunk, mintha 
bennünket is a felekezeti türelmetlenség, a fele
kezeti elfogultság vezetne. Azt a napnál világosabb 
tényt, hogy a magyar protestántizmus ügye benső, 
elválaszthatatlan szolidaritásban van a magyar 
nemzet és a magyar szabadság ügyével, ezt a 
tényt sem elhomályosítanunk, sem mások által 
elhomályosíttatni engednünk nem szabad.

Ez az álláspont kell, hogy vezessen bennünket 
mindazon küzdelmekben, amelyeket egy vagy más, 
reánk nézve sérelmes jelenség vagy intézkedés 
reánk kényszeríthet; ezeket a szempontokat kell 
szem előtt tartanunk akkor is, ha állást akarunk 
foglalni azzal a pápai dekrétummal szemben, amely 
az utóbbi idők jelenségei között méltán a leg
nagyobb mértékben kavarta fel a magyar társa
dalom felekezetközi békéjét: mert hiszen az összes 
eddigi jelenségek között nem volt egy sem. amely 
ilyen kényes téren mozgott volna, amely ennyire 
elevenében sebezte volna meg a magyar társadalom 
nem katholikus rétegeinek lelki békéjét és amely 
ennyire magán viselte volna az agresszivitás jellegét.

(A Ne temere.) Az mondatik, hogy hiszen ennek 
a Ne temere dekrétumnak semmiféle jogi hatálya 
nincs, mivel a házassági jog ma már teljesen el
vesztette egyházi vonatkozásait, polgári törvény 
alapján van rendezve, függetlenül az egyházak 
magatartásától; és mondatik az is, hogy utóvégre 
a római katholikus egyház és hívek belső ügye, 
hogy ők hogyan gondolkoznak egy vagy más 
házasság felől és ebbe másnak beavatkozni joga 
nincs.

Hát, főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés, az 
kétségtelenül igaz, hogy jogi hatálya e dekrétum
nak nincs. Az én igénytelen nézetem szerint sem 
volna tehát helyes ezt mint jogsérelmet, mint olyan 
valamit feltüntetni, ami a házassági jogba akar 
kötelezőleg beleavatkozni s ott a logegyenlőség 
sérelmét alkotja. Hanem azután kérdem: közönyös 
lehet-e akár a magyar államra, akár a magyar 
társadalomra, akár Magyarország többi vallásfele
kezeteinek híveire nézve, hogy éppen ezen a pon
ton, éppen a házasélet megítélése kérdésében egy
szerre megváltoztatja a római katholikus egyház 
a maga eddigi hivatalos álláspontját és olyan tano
kat kezd hirdetni, amelyeknek elterjedése Magyar- 
országon csakugyan egyértelmű volna sok ezer 
család békességének feldulásával és a protestáns 
és a katholikus magyar társadalom közötti össz
hang, közötti egyetértés, közötti testvéries jó viszony 
alapos felforgatásával.

A mi magyar társadalmunk, majdnem azt mond
hatnám, a vegyesházasságokra van felépítve. 
Alig van család, amelyiknek rokonai kötelékeihez 
más valláshoz tartozó egyének is házasság útján

ne csatoltattak volna. Alig van család, a melyik
nek belső békéje ne nyugodnék azon, hogy a római 
katholikus egyház legalább egy olyan modus vivendit 
találjon, amelynél fogva belenyugszik a vegyes
házasságok intézményeibe és nem köti a vegyes
házasságokat olyan feltételekhez, amelyeknek 
megtartása megalázó volna a nem katholikus félre, 
meg nem tartása pedig a katholikus fél lelki nyu
galmát háborítja meg, őt állítja azon rettentő dilemma 
elé, hogy ágyasnak tekinti őt a saját egyháza, 
hogy meg van bélyegezve, hogy pellengérre van 
állítva saját hitsorsosai előtt.

Ez a tény áll a maga meztelenségében előttünk 
és én, mondhatom, nem képzelek, nem képzel
hetek a felekezetközi békére, a magyar társa
dalom összhangjára és egyetértésére nézve ennél 
mélyebbre ható, nagyobb veszedelmet.

(Történeti előzmények.) És e veszedelem ok és 
szükség nélkül idéztetett fel. Hiszen tudjuk nagyon 
jól az előzményeket. Ide s tova százhatvan-százhetven 
jsztendeje annak, hogy a XVIII. század közepén 
negkezdte a római katholikus egyház a tridenti 
sgyházjoggal szemben a kivételeknek hivatalos elis
merését és statuálását. Ezek a kivételek mind több 
és több állam területére terjesztettek ki és évtize
dekig tartó ádáz küzdelem után, a melyet elsősorban 
magyar kath. férfiak vívtak meg a felvilágosodott 
álláspont mellett, nemeslelkü magyar főpapok közre- 
munkálása és segédkezése mellett 1841-ben a kivételt 
a Kúria Magyarországra is kiterjesztette. Kiterjesz
tetett tehát és ime, immár hatályban állott, több mint 
hatvan esztendőn keresztül; és most, amidőn a 
római szentszéknek egy újabb intézkedése ezt a 
kivételt egyszerre megszüntette, ez az intézkedés sem 
törölt el minden kivételt, ez az intézkedés is tartott 
fenn kivételeket; és hogy ezt az intézkedést az első 
pillanatban maguk a magyar római katholicizmus 
irányadó tényezői miként értelmezték, erre nézve 
köztudomású tény az, hogy maga az esztergomi 
instrukció abból indult ki, hogy Magyarországra a 
Ne temere nem vonatkozik, mivel itt partikuláris 
jogot teremtett a Lambruschini-féle dekrétum és 
csak Rómának újabb intézkedése volt az, amely 
felvilágosította magukat a magyar katholiczimus 
illetékes vezetőit is, hogy nem úgy van a dolog, 
hogy azt a múltban adott kedvezményt eltörli ez 
az újabb dekrétum, eltörli ugyanakkor, amikor 
fentartja egyes államra nézve, fentartja Német
országra nézve azt a kivételes kedvezményt, amely 
két évvel ezelőtt, tehát a mienknél sokkal későbben, 
de szintén a dekrétum kibocsátása előtt adatott.

Ezekből a köztudomású tényekből kétségtelenül 
következik, hogy itt nem val mi olyan sarkalatos 
hitelv, a római katholikus egyháznak nem valami 
olyan rendíthetetlen elvi álláspontja az, amely 
ezen bajokat és veszélyeket felidézi, de amelyre 
nézve joggal mondhatná azt, hogy mindhiába, nem 
lehet hűtlen önmagához, nem változtathat sarka
latos alapelvein. Oh nem ! Itt egy fegyverről van 
szó a római egyház hatalmi törekvéseinek szol
gálatában, amelyet kézbe vesz vagy letesz a 
kézből taktikai szempontok szerint, a szerint, 
amint egyik vagy másik területen elérkezettnek 
látja-e az időt e fegyver alkalmazására.
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(Jogos védekezés.) Úgy gondolom, főtiszteletű 
egyházkerületi közgyűlés, liogy ez az a helyzet, 
amely a kétségtelen, eltagadhatatlan, nyilvános 
tényekből megállapítható. S ez a helyzet rákény- 
szerit bennünket arra, hogy mi is igyekezzünk 
megfogni a vegyes házasságok kérdését: megfogni 
a jogos védekezés terén. Mi se hagyjuk magunkra 
azokat a hjtsorsosainkat, akik vegyesházasságra 
akarnak lépni, mi is erősítsük őket egyházuk ügye 
iránti kitartásban, világosítsuk fel őket, hogy hűt
lenség, hogy árulás egyházukkal szemben, ha 
engedve a presszóinak, reverzálist állítanak k i; 
és világosítsuk fel őket az iránt is — és ha kell, 
vigyük be ezt a küzdelmet abl>a a katholikus 
családba is, amely ki van téve e téren az ultra- 
montán befolyás összes tortúráinak — világosítsuk 
fel azokat, hogy itt a katholikus egyháznak nem 
valamely változhatatlan, sarkalatos hitelve érde
kében történik rájuk ez a presszió, hogy mind
azokat a rettentő fenyegetéseket, amelyek ielkök 
mélyéig megragadják és megrázzák őket, csak 
azért alkalmazzák reájuk, mert véletlenül magyar 
katholikusok; ha német katholikusok volnának, 
egy szava se volna egyházuknak azon házasság 
érvénye ellen, amelyet ágyasságnak deklarál azért, 
mert — magyar.

Mondom, ha kell — hisz jogos defenzíva terén 
mozgunk — vegyük fel ezt a harcot, vívjuk meg 
a felvilágosítás fegyvereivel és egyúttal éreztessük 
tettük következményeit azokkal is, akik a rever- 
zálisadás rút árulását egyházukkal szemben elkövetik.

De, főtiszteletű közgyűlés, én nem tehetek 
róla, én még e pillanatban sem fojthatom el magam
ban azt a meggyőződést, hogy erre a ránk kény- 
szerített harcra szükség nincs, hogy ezt a harcot, 
ha a magyar állam és a magyar katholicizmus 
irányadó tényező ben megvan a kellő jóakarat, 
ezt a harcot még mindig el lehet kerülni.

Nem a jus piaceti alkalmazása által. Én meg
engedem, hogy azt is jogos lett volna alkalmazni, 
mert legalább hangos tiltakozása lett volna a 
magyar államnak ez ellen a felfogás ellen, de a 
jus piaceti alkalmazása ilyen kérdésben a bajt 
abszolnte nem orvosolna; mert hiszen, akár kihir
detik ünnepélyesen, akár nem, a lelkekre szár
mazott káros hatás megvan. Itt az orvoslás súly
pontja nem a magyar királyon, nem a magyar 
kormányon van; itt az orvoslás Róma kezében 
van. Rómát kell a magyar állam illetékes fakto
rainak s a magyar katholicizmus illetékes ténye
zőinek meggyőzniük arról, hogy itt veszélyes térre 
lépett, oly térre, amelyre való lépése éppen a 
katholikus egyház jól felfogott érdekei szempont
jából is megboszulja magát.

(A katholikusokhoz.) És itt az összes magyar 
katolikusokhoz szólok: Hát ma, amidőn annyi 
ellenség környékez, ma, a midőn, bármerre nézünk 
ebben az országban, benn és a határszélen min
denütt csak ellenségeinek mozgolódását látjuk, 
ma, a mikor, ha elég könnyelműek lettünk volna, 
bármikor megfeledkezni arról, hogy mi magyarok 
milyen kevesek vagyunk és milyen sok ellenségtől 
vagyunk körülvéve, ma, mondom, a midőn minden 
napihir, minden napi jelenség, mindaz, ami körü

löttünk lefolyik, csak újabb meg újabb bizonyíték, 
csak újabb memento erre a kemény igazságra: 
ma szabad-e nekünk maroknyi magyaroknak, szükség 
nélkül, elháríthatatlan ok nélkül, tisztán agresszív 
kezdeményezés alapján, felvenni a felekezeti har
cot egymás között, felemészteni legjobb erőinket 
egy olyan küzdelemben, a mely, bárhogy dőljön 
is el, a magyar nemzeti ügynek csak gyengítésére, 
csak kárára szolgál ?

És nemcsak a magyar katholikusokhoz, de 
minden katholikushoz intézem azt a kérdést: Hát 
ma, a huszadik században, az atheizmus, az isten
tagadás, a materiálizmus, a szociáldemokrácia 
veszélyeinek mindjobban tornyosuló hullámai között 
akkor végzünk e krisztusi munkát és akkor végez-e 
a katholikus egyház krisztusi munkát, ha a maga 
erejét a többi keresztény felekezetek ellen fordítja? 
Akkor végez-e krisztusi munkát és akkor szolgálja-e 
saját érdekét is helyesen, ha a többi felekezetek 
gyengítése és elidegenítése által meggyengíti az 
összes kereszténység erejét, meggyengíti azt az 
ősi erőt, amelyet a mi Istenünk szolgálatában 
mi is a mi közös ellenségeink, a materiálizmus 
vagy az atheizmus ellen igyekeznénk kifejteni?

Olyan oldalról jön ez a komoly, aggodalom
teljes kérés és figyelmeztetés, olyan férfiú részéről, 
aki egész életében igaz tisztelettel viseltetett a 
római katholikus egyház fényes múltja és nagy 
kulturális missziója iránt. Én azt hiszem, ebben a 
teremben és a mi protestáns egyházunk irányadó 
vezetői között általában senki sincs, aki ne 
ismerné el azt, hogy a magyar katholicizmusra 
szükség van ebben az országban, hogy a magyar 
katholicizmusra itt nagy, áldásos, nemes hivatás 
vár, amely hivatás teljesítésében bizonyos bajtársi, 
bizonyos testvéri érzülettel állunk szívesen segít
ségre. Ne tegyék ezt ránk nézve lehetetlennné; 
ne kényszerítsenek bennünket belé egy olyan küz
delembe, ahol azután, — ezt komoly aggodalom
mal és vérzé szívvel mondom — ahol azután 
nagyon félő, hogy a szélsőségek szenvedélyei 
fognak mindent magukkal ragadni, ahol azután 
két malomkő közé kerülnek, szétmorzsoltatnak 
azok, a kik a vallásszabadság, a felekezetek 
közötti viszonosság, a kölcsönös türelem szent 
ügyének szolgálata mellett azért meg akarnának 
maradni a katholikus egyház jogosult érdekeinek 
védelmében is.

Minek köszönheti a római katholikus egyház 
azt a fényes szerepet, amelyet máig betölt Magyar- 
országon? Minek köszönheti azt, hogy Magyar- 
országon a magyar liberálizmus nagy zöme ma is 
még nem egyházellenes? Annak a mérsékletnek, 
annak a türelemnek, amelylyel igyekezett a maga 
álláspontjának merevségét a haladó kor igényei
vel és a magyar nemzeti élet érdekeivel kiegyez 
tetni. Ne térjenek el ettől az áldásos tradíciótól 
és térjenek vissza hozzá, amennyiben eltértek 
volna tőle. Én azt hiszem, nemcsak a magyar 
nemzet, de első sorban a római katholikus egyház 
érdeke kívánja tőlük ezt.

(Közbenjárás Rómában.) Ez volna az a hivatás, 
főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés, amely a 
magyar kormányra és a magyar katholicizmusra
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vár. Adja Isten, hogy a magyar kormány is kellő 
nyomatékkai tudja hattatni szavát ebben a kérdés
ben és adja Isten, hogy legyenek ismét Lonovi- 
csaink, akik egyházuk szolgálatát ebből a neme
sebb, magasabb, tisztultabb szempontból fogják fel. 
Én meg vagyok győződve, hogy az ő szavuk nem 
találna Rómában süket fülekre. Én meg vagyok 
róla győződve, hogy azt, amit a protestáns Német
ország Rómában elérhetett, azt a magyar kathóli- 
cizmus irányadó tényezői is meg tudnák szerezni 
a magyar nemzet számára.

Ez az ő hivatásuk; a siker az ő kezükben van. 
Részünkről csak legjobb kívánságaink kisérhetik 
őket e törekvésben. Mi annnak a kísérletnek, ha 
megtétetik, csak jóakaró, de tétlen szemlélői lehe
tünk és bármint alakuljanak a viszonyok, bármit 
hozzon reánk a jövő, akár elkerüljük ezt a küz
delmet, akár belekényszeríttetünk: miránk más 
feladat nem várhat, mint rendületlen lelki nyu
galommal, hidegvérrel, de egyházunk iránt törhe
tetlen hűséggel és ingadozást nem ismerő köteles
ségtudással teljesíteni a szinte reánk erőszakolt 
küzdelemben kötelességünket.

És ha ezen az úton megmaradunk, ha egyhá
zunk szent ügyét bárminő viszonyok és bárminő 
viszályok között híven szolgáljuk tovább, de azon 
a valóban tisztultabb, nemesebb keresztény állás
ponton, a mely birtosítja számunkra az egész 
magyar felvilágosodott társadalom rokonszenvét 
és támogatását, akkor, ha nem is aggodalom nél
kül, de ne reménytelenül nézzünk a jövőbe, akkor 
bízzunk egyházunk erejében, bízzunk abban, hogy, 
amint a múltnak sokkal nagyobb veszélyei között 
sikerült fentartanunk magunkat, úgy dacolni fogunk 
a jelenkor nehézségeivel, bajaival és veszélyeivel is. 
Ettől a meggyőződéstől áthatva, üdvözlöm a köz
gyűlés tisztelt tagjait és a közgyűlést megnyitód
nak nyilvánítom.

A Luther-Társaság és Gyámintézet 
gyűlése.

Evang. egyházunk e két testvér intézete az idén 
a nagy alföldet kereste föl: Kis-Kőrösön, Pest
megye legnagyobb egyházában tartotta évi közgyű
lését. Az érdeklődés a közelmúlt évek fényes 
gyűlései után határozott hanyatlást mutat. Míg 
Pozsonyban vagy 200, Győrött mintegy 120 beje
lentett vendég vett részt, nem számítva a környék 
beözönlő hívőseregét, Kis-Kőrösre alig jött el 40. 
Hiányzott a pestmegyei esperesség elnöksége, (az 
esperest véletlen baleset tartotta távol), a kerületi 
gyámintézetek világi elnökei közül egyedül dr. Kéler 
Zoltán volt jelen. Pedig az a meleg szeretet, ami
vel a kiskőrösi hívek fogadták az érkezőket, több 
érdeklődést és figyelmet érdemelt volna. Nem is 
említjük azt a szomorú tényt, hogy a Gyámintézet és 
Luther-Társaság szent hivatása és nemes munkája 
annyira elvesztette vonzó erejét. De tulajdonítsuk 
inkább a véletlennek és higyjük azt, hogy jövőre 
megint másképpen lesz.

A gyűlésnek azonban csak külső fénye enge
dett a tavalyiból. Tartalmassága, melegsége, amely

főkép a kis-kőrösiek leikéből sugárzott, egészen a 
fégi volt. Nem lehet mellőznünk pár megható epi
zódot. A pályaudvaron lelkendezve várta Gyurátz 
püspököt egy egyszerű iparos, akit ezelőtt mint
egy 35 évvel konfirmált, Az egyszerű iparos bol
dogan szorongatta egykori lelkiatyja kezét s alig- 
alig talált szót öröme kifejezésére. A konfirmáció 
óta most látták egymást először. A gyámintézeti 
gyűlésen Gyurátz oly megindítóan beszélt a nőegy
letek nagy szerepéről a gyülekezeti életben, az 
árvák gondozásáról, azoknak házsorjában való 
önkéntes élelmezéséről, hogy midőn felszólította a 
kiskőrösi nőket egyletté való tömörülésre és az 
árvák gondozására, — egy nő meghatottan sut
togta hátunk mögött szomszédjának: „Én heten- 
kint két napra vállalom egy árva gondját.“ Mind 
a két eset szép bizonysága annak, hogy mekkora 
elő és hatalom rejlik Gyurátz Ferenc egyéniségé
ben. Egyenesen rátermett a Gyámintézet vezeté
sére. Évről-évre hathatós, a szívek mélyébe fogódzó 
szavakkal hirdeti a szeretet munka óriási jelentő
ségét s krisztusi jellemét. Ebben senki sem tudná 
őt pótolni. Azt hisszük, hogy visszavonuló Szándé
kára, elnnktársa. Láng Lajos módjára, mi is úgy 
felelünk: „Ezt az indítványt pedig az idő előre
haladt volta miatt nem tárgyaljuk/

A gyámintézet perselyébe Löw Fülöp hozta a 
legszebb ajándékot: a soproni fegyház rabjai 20 
koronánál nagyobb összeget gyűjtöttek a szent 
célra. A szomorú falak közt, ahová alig hatol be 
az élet vidám zaja, Isten szent Lelke felindította 
a megkeményedett szíveket és könyöriiletet plán
tált beléjök azok iránt, akik egyben még náluk is 
szegényebbek: nem hallgathatják az Istennek igé
jét. Az ő szomorú lelkiéjszakájukba bevilágít az 
ige vigasztaló sugara. Ez adomány mutatja, hogy 
náluk immár megkezdődött az újjászületés. A Meg
váltó ott van már szívok ajtaja előtt; ők hívták, 
megjelent. Vajha állandó tanyát találna benne !

Részletes tudósításunk itt következik.
A résztvevők és a fogadás.
Egyházunk e fontos gyűlésen jelen voltak töb

ben közt Gyurátz Ferencz és Scholtz Gusztáv püs
pökök, Láng Lajos, v. b. t. t., gyámint. vil. elnök, 
Zsilinszky Mihály v. b. t. t., a Luther-Társaság 
elnöke, Raab Károly, Löw Fülöp, Famler Gusztáv 
Adolf, Materny Lajos, dr. Kéler Zoltán kér. elnö
kök, Fabiny Gyula, esp. felügyelő, Földváry Ele
mér esp. gyámint. elnök, Bognár Endre, Bendl 
Henrik, Majba .Vilmos, Falvay Antal, mint a Gyám
intézet és Luther-Társaság tisztviselői. Továbbá 
dr. Masznyik Endre, Bancsó Antal theol. akad. 
igazgatók, Kovács Sándor és Raffay Sándor taná
rok, Kaczián János, Krupecz István, Jánosy Lajos 
esperesek, Paulik János, Ruttkay Sándor, Gallé 
István, Kruttschnitt Antal, Kovácsy Kálmán lelké
szek, Clark Simon egyházfelügyelő, (a lánchíd épí
tőjének fia), Bruckner Frigyes budapesti orgonista 
stb. A többi Kis-Kőrösről került ki.

Kis-Kőrös középületei és magánházai fel vol
tak lobogózva. A főutca nyílásánál hatalmas ívű 
diadalkapu várta a vendégeket barátságos „Isten 
hozott!" szóval. Az állomásra kivonult a tűzoltóság 
és rendőrség, a község, az evang. gyülekezet s a
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zsidó hitközség elöljárósága. Az úton az iskolás 
gyermekek álltak sorfalat, lelkes „éljen“ kiáltással 
fogadták az érkezőket s virágot dobáltak a kocsikba. 
Az állomáson Melczer Gyula főszolgabíró, Pestvár
megye törvényhatósága, Revaló Pál, közs. jegyző, 
másodfelügyelő pedig a gyülekezet nevében üdvö
zölte a Gyámintézet és Luther-Társaság képvisele
tét. Mindkét üdvözletét Gyurátz Ferencz köszönte 
meg.

Kis-Kőrös különben igazi alföldi város, egy 
nagy homoktenger közepén, amelyet a lakosok 
fáradhatatlan szorgalma valóságos paradicsommá 
varázsol. Köröskörül viruló szőlők szegik be hatá
rát, amelyett itt-ott füzesek, nyárfaligetek tarkíta
nak. A város végén ott a jellemző szélmalom. Népe 
gyorsan magyarosodik; az istentiszteletek fele már 
magyar. A gyülekezetnek két lelkésze s tíz taní
tója van. Lélekszáma mintegy 8000. A város egyik 
mellékutcájában áll a Petőfi-ház, ahol a nagy költő 
született 1822. év utolsó éjfélén. A házat kis emlék
tábla jelöli, bent a szobában pedig'ereklyetárgyak, 
emlékek s koszorúk vannak. Az evang. iskola előtt 
egyszerű szobor hirdeti a nagy költő dicsőségét, 
akit az evang. egyház adott a magyar hazának s 
s a művelt világnak. A Luther-Társaság kegyele- 
tes kötelességet teljesített akkor, a midőn vasár
nap délben a gyűlés után a szobrot megkoszorúzta. 
Ez alkalommal Kovács Sándor mondott rövid beszé
det. Utánna a közönség a himnuszt énekelte.

A Luther-Társaság gyűlése.
A Luther-Társaság igazgatótanácsa már pén

teken, szeptember 18-án este Budapesten tartott 
ülést. A közgyűlés 19-én délután tanácskozott 
Scholtz Gusztáv püspök, alelnök elnöklésével, mert 
Zsilinszky Mihály elnök csak másnap reggel érkez
hetett meg. Megnyitóbeszédéből kiemeljük a követ
kező jellemző részt:

„Kettős cél hozott ide bennünket, az E. E. E. 
Gyámintézetet és a Luther-Társaságot. Az előbbi 
az egyházak anyagi helyzetével foglalkozik, a 
Luther-Társaság pedig szellemi táplálékkal kívánja 
ellátni az arra szomjuhozókat. Irodalmi társaság 
tehát a Luther-Társaság s_j hogy mily fontos az 
irodalom, közelebb a magyar irodalom, azt szük
ségtelen ezen városban ecsetelnem, ebben a város
ban, amely Petőfit, a lánglelkű költőt mondhatja 
a maga szülöttének. Az a mi feladatunk is, hogy 
az irodalom egyik nemes ágát kultiváljuk. Midőn 
22 évvel ezelőtt a munka megindult; félelemmel, 
aggodalommal kezdtük azt meg. Törekvésünk azon
ban nem veszett kárba, a kicsiny mustármagból 
szép reihényekre jogosító terebélyes fa lett. Még 
ugyan nem az az evangéliombeli ía, melynek ár
nyéka alatt az öt világrész népei megpihentek, de 
ha minden evang. ember, ki e nevet viseli, zász
laja alá áll, hasonló lesz hozzá s el fogja foglalni 
méltó helyét a többi nagy társadalmi intézmények 
sorában!

Hajdan a protestánsok voltak a világirodalom 
terén az elsők, ma azonban más felekezetek, ne
vezetesen a róm. katholicismus, a maga óriási

gazdagságával túlszárnyalták. De ez ne riasszon 
vissza, mert hisz a nemes pálma is a nyomás alatt 
nő ! Százados történetünk bizonyítja, hogy akkor 
volt erős egyházunk, amikor börtön, kínpad, gálya 
várt a hívekre. Hála Istennek, ezen időnek vége 
van, de nem tűnt le még a versenytárs, itt az 
ideje, hogy vele a versenyt felvegyük és pedig 
elsősorban az irodalom terén!

Nem lesz hiábavaló talán, ha vázolom most 
már ama feladatot is, amelyet e Társaság meg
alakulásakor maga elé tűzött. Ez a feladat, hogy 
tekintve különösen a földmives népet — kik ma 
már a XX. században sokkal előbbre vannak, mint 
atyáik, — akik szívesen keresik a szellemi táplá
lékot, de sok helyütt oly táplálékot találnak, amely 
az ev. eszméivel ellenkezik: ezért iparkodik a 
Luther-Társaság oly szellemi táplálékot nyújtani, 
amely az evangéliom szellemét tükrözi vissza, hogy 
ezáltal is erősödjék a testvéri összetartozandóság 
érzete. Erre szolgál a sok számos vallásos füzet, 
amely már eddig is megjelent.

Vándorgyűlésünk a mai napon Kiskőrösre jött, 
mert Kiskőrös egyháza volt az, amely egy év előtt 
ezen Társaságot falai közé meghívni szives volt. 
Amidőn az impozáns fogadásért, a szives, magya
ros látásért ezennel köszönetét mondok, a gyűlést 
megnyitom!“

Falvay Antal jegyző olvasta fel ezután az évi 
jelentést. A tetemes tagdíjhátralékokból az ügyész, 
dr. Kéler Zoltán buzgólkodása folytán jó rész 
befolyt. A 85 tagnál lévő 1924 kor. hátralék be
hajlásánál dr. Masznyik Endre .indítványára a leg
kíméletesebb eljárás fog foganatosíttatni

A gyűlés dr. Kéler Zoltán ügyésznek azon 
buzgó eljárásáért, melyet a tagdíjhátrálékok behaj
tása körül kifejtett, jegyzőkönyvi köszönetét fe
jezi ki.

Csupán két tárgy volt, mely nagyobb figyelmet 
keltett. Az egyik a Dunántúli Énekes-könyv, a 
másik a létesítendő prot. könyvnyomda ügye. A 
Luther-Társaság óhajtaná megszerezni a Dunán
túli Énekes-könyv kiadási jogát. Az igazgatótanács 
be is mutatta az e tárgyban a dunántúli egyház- 
kerülettel kötendő szerződés szövegét a gyűlésnek, 
azonban dr. Kéler Zoltán ügyész a szerződési pon
tokat oly súlyosaknak találta, hogy csak módosí
tásokkal javasolta a szerződés megkötését. Dr. 
Masznyik E. is osztja az ügyész aggodalmait. Óva
tosnak kell lenni szerinte ez ügyben, mert egy
részt ezen Énekes-könyv sok tekintetben kifogá
solható, másrészt egy új Énekes könyv összeállí
tásán dolgozik az egyet, énekügyi bizottság, mely
nek létesülésével a Dunántúli Énekes-könyv úgyis 
lekerül a napirendről és így ez nagy kockázat 
volna a Luther-Társaságra nézve. Gyurátz Ferenc 
püspök világosította meg ezután a kérdést. Elis
meri, hogy a szóban forgó Énekes-könyvnek van
nak hibái, ámde egyelőre jobbat senki sem tud 
mutatni. Az eddigi kiadó 700 koronát fizetett a 
dunántúli kerületnek egy-egy kiadásért s évenkint 
majd 5000 példányt adott el. Ez évben a Luther- 
Társaság kérte a dunántúli kerülettől a kiadói 
jogot; az eddigi kiadó ebbe belenyugodott, de 
figyelmeztette az elnökséget (Gyurátz Ferenc püs
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pököt), hogy a készlet elfogyott s sürgősen intéz
kedni kell az új kiadás tárgyában, mert őszkor 
igen nagy a kereslet. A dunántúli kerületnek tehát 
sürgősen kell eljárnia. Megadja a kiadás jogát a 
Luther-Társaságnak is egyelőre egy kiadásra 900 
koronáért, de csak úgy, ha sürgősen eljár, mert 
már nincs készlet s az új kiadás dolgában sürgő
sen intézkedni kell. Ami az új Énekes-könyvet 
illeti, a felszólaló szerint nem fog az egy könnyen 
elterjedni, mert a Dunántúli Énekes-könyvet a nép 
már megszokta, ha hibás és kifogásolható is! Az 
új Énekes-könyvet pedig nem lehet egyszerűen 
ráparancsolni az egyházakra. Végeredményképpen 
aggodalomra nincs ok, a Luther-Társaság nem 
kockáztat semmit, sőt szép jövedelemre is számit- 
hat. A gyűlés az ügyet az igazgatótanács elé 
utalja, melynek szabad kezet ád az ügynek f. é. 
október hó 15-ig való elintézésére.

A másik ügy a prot. könyvnyomda ügye. Ko- 
vácsy Kálmán rákospalotai lelkész tudvalevőleg a 
múlt évi győri Luther-Társasági gyűlésen felaján
lotta, hogy a rákospalotai egyház támogatása mel
lett egy prot. könyvnyomdát fog felállítani. A bizott
ság több ízben tárgyalt az ajánlattevővel, de a 
dolog nem jutott dűlőre. Az igazgató tanács java
solja az ügynek a napirendről való levételét. Scholtz 
Gusztáv püspök Luther-Társasági elnök szerint 
elsőrendű fontosságú kérdés, hogy a Luther-Tár
saságnak saját nyomdája legyen! Ha az egyetem, 
a négy kerület, az esperességek s egyéb prot. 
intézmények kiadványaikat lekötnék a felállítandó 
prot. nyomdának: akkor annak munkaanyaga biz
tosítva lévén, a terv megvalósítható volna. Szerinte 
tehát nem kellene az ügyet a napirendről levenni, 
hanem bevárandó volna az érdekelt körök nyilat
kozata! Dr. Masznyik E. az igazgató-tanács javas
lata, a napirendről való levétel mellett foglal állást. 
Ha az egyetem, a kerületek stb. lekötik magukat 
a munkaanyagra vonatkozólag, akkor az ügyet 
mindenki megvalósíthatja. Kovácsy Kálmán lelkész 
a múlt évi gyűlésen egyenesen azt állította, hogy 
ő minden garancia nélkül, egyháza támogatása 
mellett fogja megvalósítani az ügyet. Bizonyos 
áldozatkészséget, a közegyház javára hozott bizo
nyos fokú kockázatot lehetett tehát látni megnyi
latkozni az ő ajánlatában, amit mindenki csak kész 
örömmel fogadhatott. Ámde ajánlattevő azóta semmi 
komoly lépést nem tett s így ezen ügyet (nem a 
prot. nyomda ügyét, csak Kovácsy Kálmán lelkész 
ajánlatát) javasolja a napirendről levenni. A gyű
lés dr. Masznyik E. javaslatát elfogadta.

Lőw Fülöp kér. gyámint. elnök indítványára 
kimondja a gyűlés, hogy kívánatos volna, ha az 
„Ev. Családi Lap“ a jövőben minden második 
vasárnap kerülne az olvasó kezébe, a nyári szün
idő alatt is, ami igen jó hatással volna a népre, 
mert elvonatnék a hosszú vasárnapi délutánonként 
sok egyéb káros szórakozásától. A gyűlés meg
bízta a szerkesztőt, hogy ezen szempontok figye
lembe vételével egy költségvetést terjesszen az 
Intéző-bizottság elé.

Majba Vilmos bemutatta az idei kiadványokat, 
Csiky Lajos Lelkipásztorkodástanát, a 2000 koro
nával jutalmazott pályamunkát, Raffay S. és Geduly

Lajos népiratait, Payr Sándor Kanizsay Orsolyáját 
és B. Radvánszky Béla emlékezetét Zsilinszky 
Mihálytól, az Egyesség könyvét, továbbá Kapi 
Béla A műveltség című előadását, összesen mint
egy 60—70 ívet.

Kovács Sándor indítványára a jegyzőkönyvben 
megörökítették az elhalt Weber Samu emlékét s 
helyére az irodalmi szakosztályba Schneller Ist
vánt választották meg.

Végül az elnöklő Scholtz Gusztáv püspök beje
lentette, hogy a „hitsorsosok szeretete, jóakarata 
már a jövő esztendőre is megnyilatkozott, ameny- 
nyiben a jövő évre a kassai egyház hívta meg 
vendégekül a Luther-Társaságot és az E. E. E. 
Gyámintézetet. “

E bejelentéssel a gyűlés véget ért.

Az esti Luther-ünnepély.
A Luther-Társaság gyűlése után este 6 órakor 

kezdődött a templomban az ünnepély. Az „Erős 
vár . . . “ lélekemelő hangjainak elhaltával Raab 
Károly esperes, kér. gyámint. elnök mondott imát, 
a távollevő Szeberényi Lajos pestmegyei esperes 
helyett. Majd Gyurátz Ferenc püspök ismertette 
gyönyörű beszédben a Luther-Társaság és az 
É. E. E. Gyámintézet céljait. Szavai szívből jöt
tek, szivből szólották. A két intézet céljainak ismer
tetése után így folytatta: „Mindkét intézmény szá
mottevő hatással van a közéletre s az elfogulatlan 
gondolkozó csak tisztelettel emlékezik meg róla... 
E két intézmény nem gyűlöletre, de szeretetre tanít, 
nem rombol, de épít és az evang. magasztos elvei
nek átültetésével világosságot gyújt. Ez a feladat 
megérdemli a figyelmet . . .  A földi lét nem a 
zavartalan örömök, de a változások láncolata, küz
delem a balsors meg-megújuló támadásaival. S 
hogy az ember megállja helyét, támaszra van szük
sége. Adott is ilyet a Teremtő s ez a hit, amely 
Istenhez emel, felkelti bennünk a számadás gon
dolatát s ezzel szilárdítja a kötelességérzetet. Fen- 
tartja a reményt az igazság győzelmében s oltal
maz az erkölcsi bukástól. Ez az élet zivatarai közt 
a menedék! Hagyja el a halandót minden, hitét 
ha őrzi, őrzi őt a hit. Mig az embernek hite van, 
van reménye egy szebb jövőben! Méltán mondjuk, 
hogy ki a vallást tapossa, az az erkölcsiség első 
támasztó oszlopát tördeli! De a hitnek a szeretet
tel kell egyesülnie, mint a napsugárnak a meleg
gel. Szent vallásunk a szeretetben mutatja az első 
nagy törvényt: ahol ez csatolja össze a sziveket, 
ott mindazt kipótolja, amit megtagadott a mostoha 
föld, de ahol ez kihalt, ezt nem pótolja semmi!

Azokat a szociális kérdéseket, melyek ma oly 
sok fejtörést okoznak, csak a felebaráti szeretet 
vezérelve mellett lehet megnyugtatóan megoldani. 
Hol a szeretet kihalt a szivekből, ott elhalványult 
az Istenkép az emberen, előtérbe lép benne az 
állat s elvakultan vesztére tör mindannak, ami 
addig a gondolkodó lélek előtt szent volt, letiporva 
törvényt, szabadságot, hogy visszavezesse az em
beriséget a barbárságba! Ki a szeretet és testvéri
ségen munkálkodik, az Isten előtt áldott feladatot 
teljesít.
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Ily feladattal jöttünk Kiskőrösre, hogy itt is 
munkatársakat keressünk és áldozatkészséget ébresz- 
szünk! Az ország távol és közel vidékeiről érkezve 
örömmel üdvözöljük ezt a várost, mely nemes és 
szent célokra áldozatkész! Méltán jár ide a nem
zet s innen viszi el azt a reményt, hogy az a hon, 
mely ily elmét szült (Petőfi S,), az boldogul; hogy 
ahol a hit, szeretet, remény még nem puszta üres 
hang, hanem vezérlő csillag az erkölcsi világban, 
ahol van egyetértés, testvériségi tudat, . ottan a 
rendületlen munkálkodás lerakja egy szebb kor
szak alapkövét: ezt adja az egek Ura!“ .

E mindkét megható magasszárnyalású beszéd 
után az egyházi vegyeskar adott elő egy egyházi 
éneket.

Zsilinszky Mihály dr. helyett Scholtz Gusztáv 
püspök mondott ezután endékbeszédet néhai Fabinyi 
Teofil, a Luther-Társaság védnöke felett, akinek 
életrajzát a múlt tavaszszál ismertettük. A hévvel 
előadott beszéd nagy hatást tett a hallgatóságra. 
Majd Rafláy Sándor theol. akad. tanár olvasta fel 
„Vallás és socialismus“ című értekezését. A leg
nagyobb elismeréssel adózhat mindenki a nagy 
szorgalommal és tudományos alapossággal kidol
gozott munkáért, azonban a halk olvasás miatt 
kevesen hallották. Mindazáltal a felolvasó személye 
nagy érdeklődés tárgya volt, mint leendő pesti pap.

Ezután Materny Lajos és Famler Gusztáv kér. 
gyámint. elnökök ismertették a vezetésük alatt álló 
gyámintézetek tevékenységeit.

Közben és befejezésül szép előadásban hallot
tunk elszavalni két, az ünnepély keretéhez illő 
költeményt. Mohr Henrik budai vallástanár adta 
elő Goppée francia költőtől A kovácsok sztrájkját 
és W. Farkas József Alkonyat című versét.

Az ünnepély a „Hymnus“ valóságos tenger- 
zúgás módjára felzendült lelkesült hangjaival feje
ződött be.

A gyámíntézetí közgyűlés.
A vasárnapi nap (szept. 20) a gyámintézeté 

volt. Reggel 9 órakor magyar ünnepi istentisztelet 
volt a lakosság tömeges részvételével. Az oltári 
szolgálatot Korén Márton helybeli lelkész végezte, 
a prédikációt pedig Kruttschnitt Antal soltvad kerti 
lelkész mondotta. Beszédjének úgy tartalma, mint 
lelkes előadása lekötötte a figyelmet. Az énekkar 
pedig közkívánatra megismételte az Isten dicső
ségét Beethowentől. Az istentisztelet befejezte előtt 
a Gyámintézet elnöksége, Láng Lajos (díszmagyar
ban összes rendjeleivel) és Gyurátz Ferenc a keriL 
leti elnökökkel s a központi tisztikarral elfoglalta 
helyét az oltár elé állított asztalnál. Az ének el- 
némultával Láng Lajos feszült figyelem mellett, 
általános csendben felolvasta mélyen járó s for
mailag is szép elnöki megnyitó beszédét. A beszéd, 
melyet gyakori helyeslés kisért, a reformáció négy
százados fordulójának megünneplésével is foglal
kozik, éppen azért teljesi szövegét a reformáció
ünnepi számban tesszük közzé.

Gyurátz Ferenc egyházi elnök nagy gonddal 
összeállított, kimerítő jelentésben vázolta a gyám 
intézet egy évi munkáját, A legörvendetesebb az,

hogy a gyűjtés összege már fölemelkedett a 48.000 
koronáig; első esetben múlta fölül a Gusztáv Adolf, 
egylet adományát, mely az idén is 35.U00 koronára 
rúgott. A kerületi elnökök jelentései is haladásról 
tanúskodnak, de még mindig sok a tenni való. 
Ideje volna már annak is, hogy némi részben meg 
háláljuk a Gusztáv Adolf-egylet sok jótéteményét 
s mi is járuljunk hozzá nálunk elhagyatottabbak 
gyámolításához. A közgyűlés Gyurátz indítványára 
távirattal üdvözölte a Gusztáv Adolf-egylet strass- 
burgi nagygyűlését. Famler Gusztáv Adolf a köz
gyűlés után nyomban útra kelt Strassburgba, hogy 
élőszóval is megvigye iestvéri üdvözletünket és 
köszönetünket. Famler már hazatért, Strassburgban 
két előadást is tartott viszonyainkról s általános 
nagy tetszés közepett. Elhatározták, hogy gyám- 
intézetünk félszázados jubileumára 1910-ben kép
viselőket küldenek hozzánk, talán maga Bank is 
eljön.

A közgyűlés határozatai közül kiemeljük, hogy 
a Veszter-féle hagyaték lőcsei ingatlanait eladja 
s a vételárat takarókban helyezi el. A jövőben a 
gyűlés határozata szerint minden egyháznak csa
tolnia kell folyamodványához egy kimutatást, mely 
feltünteti, hogy a folyamodó egyházban hány szá
zaléka az egyházi adó az állami adónak

Bejelentette továbbá az elnök, hogy a Gyám
intézetnek kilátása van arra, hogy levéltára szá
mára helyet nyer az egyet, egyház levéltárában.

Megújította a gyűlés a Nő-egyletek alakítására 
szóló felhívását. Könnyebb megalakulhatás cél
jából egy alapszabály-tervezetet is kidolgoztatott, 
melyet minden egyháznak rendelkezésére bocsájt.

A segélyeket a központi bizottság javaslata 
alapján osztották ki. A szeretetadományt, mely 
a 4000 koronát jóval meghaladta, három felé osz
tották : a pozsonyi diakonissa intézet, Szúlyóvár- 
alja és Hodrusbánya közt. Ezenkívül 4 drb, 800 K 
kis szeretetadományt, 40 drb. 100 K adományt 
osztottak ki, s több kisebb nagyobb segélyt még 
különböző alapokból. A gyűlésen a központi elnök
ség melegen üdvözölte dr. Kéler Zoltánt, az új 
gyámintézeti kerületi elnököt s a gyámintézet és 
Luther- Társaság ügyészét A gyűlés után a Petőfi 
szoborhoz vonult a közönség. Délben 130 terítékű 
bankett volt, ahol a királyt Láng Lajos köszön
tötte fel. A Gusztáv Adolf-serleget Földváry Elemér 
és , Sárkány Margit hordozták körül. A benne 
összegyűlt összeg az aszódi leányiskola Erzsébet- 
al apjáé.

A vendégek jórésze még vasárnap délután el
utazott, hogy jövőre Kassán találkozzék.

Egy jdenvolt.

JÓ  KÖ N YVEK.
Vasárnapi Újság. Több mint félszázad óta a 

hagyományos nemzeti szellem kincsesháza a Vasár
napi Újság. Vezető szerepét, melyet olyan időben 
szerzett, mikor a magyar géniusznak szinte csak 
az irodalom volt a védbástyája, megtartotta ma, 
ötvenöt évi fennállása után is. Ahogy fejlődött,
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gazdagodott és modernizálódott a magyar közszel
lem, ugyanolyan mértékben emelkedett a Vasárnapi 
Újság színvonala is, úgy hogy irányító és hatásá
ban jelentős lapja ma is a magyar művelt közön
ségnek. Szerkesztője Hoitsy Pál mellett az élő iro
dalom legjelesebbjei csoportosulnak; a legnépsze
rűbb is immár a külföldön is méltányolt kitűnő 
elbeszélőnk: Mikszátli Kálmán, a maga értékes 
szépirodalmi munkásságát kizárólag a Vasárnapi 
Újságnak szenteli. Eredeti rajzai, a hét aktuális 
eseményeit tükröztető képei, divat-reprodukciói, 
eredeti és külföldi regény-illusztrációi egy éven át 
megütik az ezret. Mindezenfelül előfizetőinek kará
csonyra díszes kiállítású ünnepi albumot ad ingyen, 
a Karácsony-t, melynek nemcsak közleményei van
nak a legjavából összeválogatva, de színes kép
mellékletei s szövegképei is művészi becsűek. 
A Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 4 
korona. Mutatványszámokat szívesen küld a kiadó- 
hivatal Budapest, IV., Egyetem-utca 4. szám.

A Képes Folyóiratnak, amely nem egyéb, 
mint a Vasárnapi Újság füzetekben, most fejező
dött be negyvennegyedik kötete. A 24-ik füzet tar
talmazza a tartalomjegyzéket. A magyar irodalom 
legünnepeltebb neveivel találkozunk benne. Mutat
ványpéldányt készségesen küld — levelezőlapon 
nyilvánított kérelemre — a kiadóhivatal.

Az Új Biblia, vagyis Károli Gáspár fordításá
nak átdolgozása már megjelent és kapható díszes 
kiadásban úgy a Brit- és Külföldi Biblia-Társulat 
budapesti Deák-téri üzletében, mint szerkesztősé
günkben. Ára 2 korona. Addig is, mig bővebben 
ismertethetnénk, felhívjuk rá olvasóink figyelmét.

V EG YESEK.
Új püspök. A tiszántúli hatalmas református 

egyházkerület püspökké kétszeri szavazás után 
Erőss Lajos, debreceni theol. akad. tanárt válasz
totta meg 71 szótöbbséggel. Ellenjelöltje Dicsőfi 
József debreceni pap s egyházker. főjegyző volt. 
Az első szavazásnál jelentékeny számú szavazatot 
kapott még Balthazár Dezső és Dávidházv János. 
Erőss Lajos 51 éves ember, java korában van, 
akinek tehetségétől buzgalmától és munkabírásától 
sokat várhat a protestáns egyház. Mint pap, tanár, 
szerkesztő s theologiai iró egyaránt, szép nevet 
szerzett. Nagyon jellemzőnek találjuk, hogy a 
magyar református egyház egy esztendőn belül 
már a második theol. tanárt emeli a püspöki székbe. 
Antal Gábor is volt theol. tanár Pápán, Petri 
Elek, Baksay ellénjelöltje Budapesten, Dicsőfi 
régebben Debrecenben. Lehetetlen elismeréssel nem 
adózni a ref. egyháznak, hogy ennyire megbecsüli 
a tudományos munkát. Erőss Lajost és kerületét a 
választás alkalmából testvéri szeretettel köszöntjük 
és óhajtjuk, hogy egyiittműködésök Isten orszá
gának gyarapodására szolgáljon.

Az új budapesti lelkész. A mit múlt számunk 
csaknem kétségtelen bizonyosságképen adott hírül, 
az ma már valósággá lett. Október 4-én a magyar

egyház közgyűlése Fabiny Gyula és Kaczián János 
elnöklete alatt egyhangúlag kimondotta Raffay Sán
dor meghívását. Az egyhangú meghívást Paulik 
János nyíregyházi lelkész loyális és tapintatos el
határozása tette lehetővé. Paulik ugyanis az egy
ház békéje érdekében lemondott a jelölésről s a 
köréje csoportosult párt meg sem jelent a közgyű
lésen.

A papi szék tehát be van töltve, a jelek sze
rint közmegnyugvásra. Raffay működésétől nagy 
eredményeket várnak hívei s ő bizonyára abban a 
hitben vállalja az új munkamezőt, hogy mind e 
fényes reményeket valóra tudja és fogja váltani. A 
fővárosban legélesebb az ütközés a türelmetlen 
vakhit és a vallási közöny vagy éppen valláselle
nes világnézet között. E két szélső irány egyiránt 
ellensége a tiszta evangéliumi vallásosságnak, amely
nek tűzhelyén egyre hamvadozik a tűz. Raffaynak 
egész lelkierejét, tudását, munkabírását és lelke
sedését bele kell vinnie a harcba, hogy egyháza 
necsak megállhasson, hanem győzedelmeskedjék 
is az ellenséges koráramlatokkal szemben. Mi hisz- 
sziik, hogy munkásságáról s alkotó erejéről rövid 
időn intézmények fognak tanúskodni; jó gyümöl
csök hirdetik a jó fát, nagy és áldásos intézmé
nyek a termékeny lelkű férfit. E hitben üdvözöl
jük őt állásában, ahová kitartó és hűséges, önmeg
tagadó munkára kötelező, fényesen nyilvánult köz
bizalom állította.

Az új lelkész, aki hír szerint reformáció ünne
pén köszönt be gyülekezetébe, 42 éves múlt. 1866- 
ban született Cegléden, iparos szülőktől, akik most 
egy éve haltak meg. A középiskolát Szarvason vé
gezte, azután joghallgató lett és nevelősködött. 
Ütóbb a thologiát választotta és Pozsonyba az egye
temes egyház theol. akadémiájába iratkozott be, 
ahol szerkesztője volt a „Gondolat" című ifjúsági 
lapnak. Tanulmányait a bázeli, jénai és lipcsei 
egyetemeken fejezte be. Hazatérte után Beszterce
bányán gimnáziumi segédtanár lett, majd Tápió- 
szentmártonban (Pestmegye) lelkész. Innen pályá
zott 1896-ban a theol. akadémia egyik tanszékére, 
amelyre meg is választották rendkívüli tanárnak. 
1899 óta rendes tanár. Hat év előtt résztvett a 
Theol. Szaklap alapításában, majd utóbb annak 
egyedüli kiadója és szerkesztője lett Irodalmi 
munkái többnyire az írásmagyarázat körébe tar
toznak. Ezek: 1. Konfirmandusok kátéja. 2. ALogos 
eredete, tartalma és jelentősége. 3. A hellenizmus 
és philonismus kosmogoniája. 4. Újtestámentomi 
Apokrifusok. 5. Jézus példázatai. 6. Jézus hason
latai. 7- Több prédikáció.

Lelkészbeiktatás. A Deák-téri evangélikus temp
lomban tegnap, vasárnap iktatták be ünnepélyesen 
Broschkó Gusztáv Adolfot, akit a német evangéli
kus egyház lelkészévé választották meg. A templo
mot nagyszámú közönség töltötte meg, amelynek 
soraiban ott voltak az evangélikus egyház összes 
előkelőségei: Scholtz Gusztáv bányakerületi püs
pök, Zsilinszky Mihály nyugalmazott államtitkár, 
Prónay Dezső báró, Wagner Géza és sokan mások. 
Az istentisztelet fél tíz órakor kezdődött. Az ének 
után Kacziány János budapesti evangélikus espe
res szép beszéd keretében avatta állásába Broschkót,
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aki a beiktatási szertartás végeztével emelkedett, 
költői szárnyalásé beszédet mondott.

Az evangélikus egyház hitoktatási segélye.
A belügyminiszter hozzájárult ahhoz a közgyűlési 
határozathoz, amely a pesti ág. evangélikus egy
ház hitoktatási segélyét 8000 koronával felemelte.

Karancsság. (Vidéki levél.) Nagy tiszteletű
Szerkesztő ú r ! Kegyeletes és minden tekintetben 
lélekemelő ünnepnek volt szemtanúja szeptember 
20-án Karancsság nógrádmegyei község, egy nem 
nagy, de igen csinos kis imaház felszentelése al
kalmából.

A községben lakó Prónay bárói család két nő
tagja, u. i. Prónay Róza és Ilona nagybirtokosnők, 
áthatva a szükségérzettől egy ev. imaház után, 
melyben a helybeli s a vidéki, jóformán tisztán 
róm. katholikusok közt lakó protestáns hívek vasár- 
naponkint összegyülekeznének, közösen kielégít
hetnék lelkiszükségleteiket s így, legalább némileg, 
meg legyenek óva attól, hogy távol minden ev. 
templom s iskolától, megfeledkezzenek apáiktól 
örökölt drága kincsükről: evangéliumi hitükről s 
saját költségükön kis imaházat építtettek kastélyuk 
udvarán, egészen templomi felszereléssel látva azt 
el, padokkal, harmóniummal s az oltárt képező 
asztallal.

Ez egyszerű, nem nagy, de annál barátságo
sabb hajlék felszentelése folyt le szeptember 20-án.

A felszentelést maga a dunáninneni püspök, 
dr. Baltik Frigyes végezte. A gyönyörű beszédet a 
közönség, mely jóval meghaladta a kétszázat, 
könnyekig meghatva hallgatta végig, mintegy érezve 
a pillanat fontosságát, érezve, hogy a hely nagy 
feladatot fog betölteni. A közönség soraiban kü
lönben ott láttuk b. Prónay Dezső egyetemes fel
ügyelő urat feleségével, b- Prónay Gábort fiával, 
b. Podmaniczkv Gézát és feleségét, b. Radvánszky 
Antalt s még sok vidéki úri családot is, kik közt 
igen számos róm. katholikus is volt.

Az ünnepély után az úrnők nagy bőkezűséggel 
megvendégelték az egybegyűlteket, részint a kas
tély éttermében, részint a rózsákkal s gyönyörű 
gesztenyefákkal beültetett tágas udvaron.

Nem szükséges talán külön méltatnunk ez egy
szerűnek látszó, de az amúgy is nagyon fogyó 
prot. hívekre nézve nagyfontosságú imaház létesü- 
lésének jelentőségét, mert hisz tudnia kell mind
egyikünknek, mit jelent az, a magára hagyott s 
diaszpórában élő híveknek hajlékot adni, imaházat, 
hol legalább hébe-hóba hallgathatják azt a drága 
mennyei kincset, Isten igéjét, „melyből aki iszik, 
soha meg nem szomjuhozik", de amelytől — saj
nos — éppen korunkban nagyon kezdenek elide
genedni. De nem mulaszthatunk el egyet, hogy 
példaképül ne állítsuk oda prot. hitfeleink elé azo
kat, kik nem kiméivé semmiféle anyagi áldozatot, 
megmutatták, mennyire szeretik egyházukat s hogy 
érdekében nem riadnak vissza semmitől. Megmutat
ták, hogy nem maradnak ők sem elődeik mögött. 
Megmutatták, hogy a Prónay-család, mely annyi 
hű és jeles embert adott már szeretett egyházunk
nak s hazánknak, most is törhetlenül ragaszkodik 
szent örökéhez: hitéhez, vallásához.

Vajha példájuk követésre találna sokaknál. Ez 
legforróbb fohászunk, miközben az ég áldását kér
jük a nemes úrnőkre, kérjük az immár megszen
telt hajlékra s a benne egybegyűltekre. Tanulják 
meg benne mindnyájan, hogy az embernek csak 
egy igazi kincse lehet, mely ha él szivében, meg
van mindene, míg enélkül zord és sívár a lélek, 
mint a tengernek puszta fövenye. Tanulják meg 
benne szeretni Istenünket, szeretni hazánkat, sze
retni egyházunkat. Vajha az imaházban eltöltött 
minden óra kitörölhetetlen nyomokat hagyna min
denki lelkében.

Adja Isten, hogy úgy legyen !
(J. K.)

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Gróf Tisza István beszédét, mint korunk egyik nagy 

jelentőségű okmányát egész terjedelmében közöljük. Tolsztoj 
elbeszélésének közlését — nagy belső értékén kívül — meg
magyarázza az a körülmény, hogy nemrég ünnepelte Orosz
ország a kiváló írónak 80-ik születése napját.

Többeknek tartozunk levéllel, vagy könyvküldeménynyel. 
Szives türelemre kérjük őket az egyetemes gyűlés befeje
zésig. Több rendbeli — az egyetemes gyűlés elé szánt mun
kálat készítése hátráltatott eddig.

! Legújabb! ! Legújabb!
Most jelentek meg és kaphatók a Luther-Társa- 
ság Ev. Könyvkereskedésében, Budapesten, 

VIII., Szentkirályi-utcza 51/a.

Lelkipásztorkodástan(Theologia pastoralis).írta CsikyLajos. 
Pályadíjat nyert mű. Ára fűzve 6 K, vászonba kötve 8 K.

Protestáns egyházirodalmunk legfontosabb temékeinek 
egyike, melynélkülözhetetlen minden protestáns könyvtárban. 
Az ágost. hitv. evang. keresztyén egyház régi emlékei. 
Az evang. egyházkerületek támogatásával kiadja a Luther- 
Társaság. I. kötet Egyezség könyve. 1598. Sajtó alá ren- 

: : dezte dr. Masznyik Endre. Ára 2 K. : :
Jézus Krisztus és a szocziálizmus. Az evangéliumok 
nyomán irta Mayer Endre, theol. akad. dékántanár Eperjesen. 

: : Ára fűzve 1 K 50 fillér.

Egyházunk Nagyjai:
VII. Báró Radvánszky Béla emlékezete. írta Zsilinszky 

■. : Mihály. R. B. arczképével. Ára 20 fillér. : :
VIII. Kanizsai Orsolya főrangú magyar nő a XVI. század-

: : ból. írta Payr Sándor. Ára 40 fillér. : :

A Luther-Társaság népies iratai:
45. füzet. Találkozás idegenben. „Azoknak, kik Isten orszá

gát szeretik, mindenek egyformán javokra vannak. El
beszélés. írta Geduly Lajos. Ára 10 fül.

46. füzet. Légy hű mind halálig. Elbeszélés. írta Raffay 
Sándor. Ára 10 fillér.

47. füzet. A műveltségről. írta Kapi Béla, körmendi lelkész. 
Ára fűzve 10 fillér.

A Luther-Társaság alapító- és rendes tagjai mind
ezeket a munkákat és füzeteket tagsági illetmény
képen kapják. A szállítás már megkezdődött és e 

hó közepéig be van fejezve.

Hornyánszky Viktor es. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 43.014.


