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Húsvéti ének.
Irta: Lampérth Géza.

Szólt h z  Úri É s eg y  szavára  
Felpattant a szent s ír  zára. 
H úsvéti k e d v  űzte szé t a 

N agypénteki bánatot . . .
Lehűlt m ártír-koszorúja  
S  a Golgota vértanúja  

H arm adnap fe ltám ado tt!

S  hova tűn tek , hova lettek,
K ik  fe lette törvényt tettek  
A sötétség, a gyűlö let 

E lva ku lt zsoldosai P 
Okét, is  m é ly  sírba  z á r tá k  

Mely. fe l tudná oldani!

Oh, húsvéti édes ünn ep !
A m i csüggedő s z iv ü n k n e k  
M ily  buzdító n a g y  ta n ítá st 

Hoz a te szent hajnalod! 
L e lkü n k  félelm es borúját,
F e jünk  töv iskoszorú já t 

Te fény  nyel beragyogod!

Zsolozsma, m ely  fe lén k  csendül,
A  napsugár, m ely a meny-bűi 
R á n k  árad  és áldott nyomán  

Megéled a ném a rög.
Tarlott fá k  fesellő  lombja,
Mind a zt zengi, m ind  a zt mondja,: 

A g yá sz  s  ború nem örök!

Fényes napunk elborulhat,
K étség  köde is  rá n k  hullhat,
Bú s  bánat le tarolhatja  

R em ényünk v irágait.

Sorsunk lehet zord, mostoha; 
N incs elveszve sem mi soha,

M íg  szívü n kb en  él a h it!

Ir ig ység n ek , gyűlöletnek  
F egyveri megsebezhetnek. 
E lárulhat jó  barátunk,

E líté lhet ellenünk.
Ha velünk van az igazság:  
F elvá ltja  Golgotánk napját 

Fényes husvé t-réggé lünk!

T iszta s z ív  — a csüggedésre  
N incs okod! Csak nézz rem élve  
Jézusra . . .  A  jó ság , hűség  
0 rá a szent példáza t 
F eszith e tik  keresztfára ,
S z ik la  lehet sírja  z á r a : 

M egdicsőül, fö ltá m a d !

Húsvéti hit.
Feltámadott az Úr bizomjnyal! Egész lelke- 

men átrezdül ez a győzelmi riadó. Az élet letiporta 
a halált, a keresztfa kiszenvedett nagy halottja 
újra él. Durva lelkű katonák, szitkos szájú cső
cselék, önző papok indulata Glolgothára hurcolta 
őt, vér és víz folyt ki általvert oldalából, híveinek 
arcát elönté a fájdalmas iszonyat halálsápadtsága, 
halandók módjára mély sírba zárták és még sem 
lett az elmúlás martalékává. Erőszakos földi kéz 
hasztalan mártotta testébe lándzsáját. Nehéz kő, 
hivatalos pecsét nem állta el visszajövetele útját; 
a golgothai ború szertefoszlott a húsvét-reggel első 
napsugarától!
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Ha az első keresztyének nem hittek volna oly 
szikla-hittel Jézus Krisztus feltámadásában, nyo
muk is elenyészett volna, A feltámadott, az élő 
Krisztusban való hit tartotta ébren, élesztette ere
jüket, bátorságukat. E nélkül az egyszerű pásztor- 
kodé és kézműves apostolcsapat, hogy bírt volna a 
hatalmas tudós pogányvilággal!'? Hitük épp oly 
diadalmas, sírtaposó erő volt, mint Jézusnak halál
győző hatalma.

Es ma, amidőn egyházi életünk s a magunk 
lelkének gyakor sivárságát nézzük, okain tűnődünk, 
húsvét reggelén önkéntelenül eszünkbe jut az igazi 
o k : hogy nincs igazi éltető, egész lelkünket átható 
húsvéti Intünk. Jézus feltámadásának puszta hirde
tése, a ma nagy reggel csudás dolgairól való beszél
getés magában véve meddő dolog. Ez a hír hang
zik százezer ajakról, hallja millió és millió fül. de 
a szív kemény marad, nem lesz készebbé és erő
sebbé e világ hatalmasságának legyőzésére. Az igazi 
húsvéti hit a szenvedések felhőjéből s a kételke
dés tüzében születik. Boldog birtokába nehéz út 
árán juthatunk csak el. Jézus maga, dícsőült Üdvö
zítőnk is a kereszt tövises ösvényén haladt a fel
támadásig, — a mi lelkűnkben is a keresztviselés 
termi, érleli meg az igazi húsvéti hitet, a feltáma
dott Krisztusban való élő bizodalmát.

Hajh. a mi hitünk gyenge ; akár csak a ham- 
vadozó pásztortűz, amelyet egy váratlan szélroham 
végképen elolt. Nem hiszünk a saját magunk fel
támadásában sem. Telve vayyunk csüggedéssel; 
belsőnket ellepte a világ szerelme, mint a gyep 
és gyim-gyom fölveri az örök ugarra kárhoztatott 
földet. Ha talán a magunkba szállás szent óráin 
meg is szállja lelkünket valami sóvárgás nagy célok 
után, a tökéletesebb világ sejtelme, ha egy pil
lanatra talán kél is lelkűnkben szent fogadalom, 
hogy serények leszünk a ránk bízottakban, — 
hamar tova tűnik, mint az őszi napfény. Renyhe- 
ségből vagy kishitűségből nem hiszünk abban, hogy 
az életnek fejedelme megjelenik bennünk s szent 
leikével újjá szül, bűneinkből, silányságunkból fel
támaszt. Nem tudunk meghalni a bűnnek, meg
halni porba vonzó testünknek, mert ez önmeg
tagadással jár, fájdalommal jár. De aki e fájdal
mat végig nem szenvedi, a feltámadás dicsőségében 
sem részesül. Aki e keresztet föl nem veszi, sem
miképen meg nem látja az Istennek országát. 
És ez a síron inneni feltámadás, mely Isten kegyel
méből bűnösökből tisztákká tészen, voltaképen fel
tétel, s kapuja ama nagy eljövendő feltámadásnak.

Oh én Krisztusom, győzedelmes fejedelem, jöjj 
el hozzám, szállj szivembe és támaszsz benne igazi 
élő húsvéti hitet! Itt állok a világnak piacán, mint 
ama szőlőmunkások, várom jöveteledet, várom hívó 
szózatodat, várom kezedet, hogy ragaszkodó fiúképen 
megfoghassam. Uram, ha bölcs végzésed kívánja, 
tégy vállamra súlyos keresztet, verj át a szenve
dés kínos szegeivel, üsd keblembe az aggódás vér
fakasztó dárdáját, ahogy ama latrok te veled mí
velték a szent éjszakán, zárj a kétségbeesésnek 
reménytelen sziklasírjába, ahogy téged oda zár
tak, — csak ebből igazi húsvéti hitet, feltámadá
sod erejében való bizodalmát teremts én bennem. 
Mert érzem, hogy ez az az örökkévaló eledel,

mely éhező híveidet táplálja. Es ébreszsz, támaszsz 
ily győzhetetlen húsvéti hitet küzdő anyaszentegy- 
házadban is, melynek lelke bágyad s tetőled. örök 
világosság és élet kútfejétől e világhoz fordul. 
Taníts meg bennünket arra, hogy a szenvedők, 
aggódók szívéhez vagy te legközelebb s ha te 
benned igazán hiszünk, a fájdalom, bűn és halál 
tőre nem árthat nékünk. A sebből, amit rajtunk 
üt. örök üdvösség éltető árja buzog. Jövel, élet 
ura, támaszsz fel bennünket örök szerelmedért! 
Ámen! Sz.

Míg nappal vagyon.
(Angolból.)

A berkshirei major mellett elvezető úton egy 
öreg napszámos görnyedő alakja tűnik fel. Á 
munka mezejéről nehéz léptekkel ballag hazafelé; 
lépteit öregségén s napi kimerültségén kívül von- 
tatottá teszi az a darab fa, melyet az útszéléről 
felszedve, tüzelőül visz vállán. Lábán formátlan 
nehéz cipő, fölötte kordován, térdein alul meg
kötött bőrnadrág. A háta mögött haldokló őszi 
nap az öregségnek groteszk árnyékát veti eléje 
a nedves országúira.

Az őszi alkony képe volt ez, amilyet bárhol 
eleget láthatunk; mert az egész világon „Fel
támad a nap és ismét elrejtőzik; kimegyen az 
ember az ő munkájára mind estvéig (Zsolt. 10423—2:5.)*

A kopár táj, mely az ember szemei elé tárult, 
bizonyára lehangolt volna egy városi embert; de 
az öreg napszámosra egyáltalán nem tett leverő 
hatást. 0 naponta hajnalban már künn volt a 
sövény mellett, amelynek tövében elhúzódó árkot 
kellett tisztogatnia. Délben sajt és kenyér volt 
ebédje; uzsonnára hideg téát, ivott — a nélkül, 
hogy eszébe jutott volna panaszkodni sorsa miatt. 
Ő már megszokta ezt az életmódot, hisz egy fél
század óta múltak el így napjai. Ha most, amint 
az ő kivilágított meleg házikója felé tartott, ahol 
meleg tea, sült sonka és egy, a vígkedélyű menye 
és három egészséges unokája szivéből jövő „Isten 
hozta!" várta, — valaki szánalommal nézett volna 
reá. bizonyára igy szólott volna: „Tartsa meg
részvétét a szánalomraméltóknak!“

És mégis — mikor utolsó pihenőjét tartotta 
az emelkedő úton otthona előtt, lehajolt és a kösz- 
vénytől merev lábát dörzsölgetve mondogatta ma
gában: „Nem csoda, nem csoda; hisz már a
71-iket taposom.* A hegyi' út, melyet ő fiatalsá
gában és férfi korában annyiszor tett meg és 
melyet még most öregségében is taposnia kell — 
ma különösen nehezére esett.

Végre elérkezett szerény házikója küszöbéhez; 
ott megállott, letette válláról a fadarabot és miután 
sarujáról a sarat letisztította, — belépett. A kony
hában a tűz mellett állott a nagy karosszék; 
nehezen beleereszkedett.

„Jó sokat esett reggel óta“ — mondta a fürge 
kis asszonynak, aki a tűz mellett állott és főzött.

„Igen“ — felelt közömbösen, de a pillantásban, 
melyet apósára vetett, volt valami rendkívüli.
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„Bizony jó sokat“ — ismételte az öreg és fel- 
kelvény, bement a mellékszobába, hogy vacsora 
előtt megmossa kezeit. Mire visszatért, készen 
várta a vacsora.

„Itt van valami kimerült testének és lelké
nek" — szólt menye, mialatt elébe tett egy tányér 
húst burgonyával.

„A lelkemnek is . . . mi lehet az?" — kérdé 
az öreg.

„Ez“ — válaszolt az asszony és átnyújtott neki 
egy levelet.

„Csak nem tőle.A?!“ Nem említett nevet, de a 
fiára gondolt.

„De igen, nézze a postabélyegzőt . . . ugye, 
hogy Canadából. “

Pár percig csend vo lt; az öreg teljesen áten
gedte magát gondolatainak. Menye nem zavarta 
ebben: de később örömkönnyektől ragyogó sze
mekkel folytatta mondanivalóit.

„Csütörtökhöz két hétre — azt írja — itthon 
lesz. E levelet, mielőtt a hajóra szállt, adta fel. 
Aztán — mosolyogva tette hozzá — azt írja, hogy 
so'k pénze van és ha itthon kissé kipihente magát, 
újra kimegy és minket is magával visz".

*

Három évvel ezelőtt munkahiány és alacsony 
napszám miatt ment ki Canadába az öregnek fia, 
otthon hagyván nejét, gyermekeit és öreg apját
— egymás gondjaira. Ez nem volt megszökés, 
sem itthoni kötelességei elől való menekülés, de 
egy becsületes törekvés anyagi helyzetük javítására.

Canadában a szerencse reámosolygott és most 
diadalmasan jött vissza övéihez.

*

„Áldott legyen az Úr" — szólt áhítattal az 
öreg. Menye hozzátette: „Sámuel is — Nagyapa" 
„Igen, Sámuel is“ — ismételte az öreg.

Míg az asszony elrakosgatta az edényeket, 
képzelete tele lett a jövendőbeli bőségnek ragyogó 
képeivel. Mikor elvégezte, megnézte a már aludni 
tért gyermekeit, akiknek édesapjuk jön haza 
pénzzel, aranypénzzel zsebeiben. Aztán leült a tűz 
mellett és újra elolvasta hangosan férje levelét. 
Miután összehajtogatta, így szólt: „Többé már 
nem kell dolgoznia, nagyapa, — ugye jó lesz?" 
Az öreg sóhajtozott és önkénytelenül köszvényes 
térdére nyugtatta kezét. „Igaz, hogy merev,
— különösen ilyen nedves időben" — mondta ma
gában. „Már kiöregedett a munkából, -— szólt 
jóságosán menye — egy embernek úgy is eleget 
dolgozott." „Hatvan éve lesz a jövő aratáskor" — 
volt a felelet. „Biz az nagyon sok" — válaszolt 
az asszony. Félórával később, mikor pihenni tért 
az öreg, hangosan szólott: „Itt az ideje, hogy 
egy kicsit pihenjek . . . .  hatvan év!"

A jövő csütörtök valami varázslatos hatással 
volt az egész házra. A fiatal asszony tisztított, 
takarított, míg minden ragyogó nem lett. A gyer
mekek magaviseleté is mintha megváltozott volna; 
az iskolában s a játéktéren is mintha magasabbra 
emelték volna fejeiket. Mikor társaik kérdőre vonták 
büszkeségük miatt, önérzetesen feleltek:

„Csütörtökön haza jön apánk . . .  és sok-sok 
pénzt hoz nekünk". Vilmos a kisebb hozzátette:

„Húst és tésztát eszünk ezentúl minden nap 
és jiétköznap is vasárnapi ruhában járunk." A 
gyermekek tágra nyílt szemmel hallgatták. Hogyne ; 
hisz amit hallottak, a karácsonyi estét juttatta 
észükbe.

Az öreg napszámos ezután is kijárt dolgozni; 
de e naptól kezdve új érzés támadt benne. Eddig 
sohasem vallotta meg, még magának sem, hogy 
az élet reá nézve terhes kezd lenni. Panasztalanul 
kelt föl reggel-reggel után hatvan éven át, nyáron 
hajnalban, télen hajnal előtt; de sohasem érezte, 
hogy ez az élet egyhangú vagy fárasztó lenne. 
Most azonban fia levelének hatása alatt eszébe 
jutott, hogy máskép is lehetne. „Dolgozni?! De 
hisz ez természetes, tulajdonképen ezért születtünk 
és ezért élünk. De hát a pihenésre nem volna 
idő ? Biztosan van és ez reá nézve közel van . . . .  
Egy pár nap múlva a kakas kukorékol, a szom
szédok felkelnek és ő nyugodtan pihen ágyán, a 
míg neki tetszik." Ez a kellemes kilátás felvidí
totta az öreg kedélyét és vígan dolgozott tovább; 
hányta ki a rothadt leveleket és kellemesen gon
dolt az ő felszabadulása napjára.

Az úr szívesen adott az öreg cselédjének egy 
napot, hogy fia elébe mehessen Readingbe.

„Egy napot kérek csak; hisz nekem sohsem 
volt szabadságom; a mai cselédek többet kérnek."

„Igaza van, Ábrahám — szólt az úr — elmehet 
és remélem, hogy boldog napja lesz. Igaz, Ábrahám, 
ha Sámuel munkát keres, ő is kaphat nálam." 
Az öregben a megalázás sok évei után egy percre 
fellobbant a sértett büszkeség, az emberből ki nem 
ölhető önérzet. A köszvénytől nem tudott teljesen 
kiegyenesedni, de a szemei felvillantak egy új 
tűztől, mialatt válaszolt:

„Canadában jobban megy a munkás ember 
sorsa s így nem gondolom, hogy fiam rászorulna 
itthon a munkára". Az úr mosolygott: „Jó, jó . . . .“
— és elment.

Este az öreg meg nem állhatta menye előtt a 
szót: „Megsértettem az uramat; talán jobb lett volna 
hallgatni."

„Nem sokára mondhat, amit akar" — volt a 
büszke felelet.

*

A vonat pontosan megjött s Sámuelt is ma
gával hozta.

Meleg üdvözlés után kocsira ültek.
Alig indultak el, megszólalt az öreg:
„Az idén korábban tesszük a földbe a trágyát; 

nagyon nedves idők jártak."
„ Canadában lefőzzük magukat; ott sokáig nem 

lesz szükség az őszi trágyázásra, mert szűz talaj
— érti ?“ — Aztán megfogva az öreg karját foly
tatta: „ .............de magára nézve itthon is vége
már a trágyázásnak; át kell engedni a munkát a 
fiataloknak" — és boldogan mosolygott apjára.

„Igen, igen — szólt az öreg — , de én soha
sem voltam híve a késői trágyázásnak".

*
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A következő szombaton Ábrahám egy kissé 
izgatottan fogadta el utólszor az ő 16 korona 
heti bérét.

a hetvenegy esztendős öreg ember. Az úr mosolygott: 
„majdmeglátja, meg fogja únni.“ „Megunni?! — 
gondolta magában az öreg, míg haza ballagot. *—

„No. . . Isten vele “ — szólt az úr. kezet fogva 
hű szolgájával . . . „mit fog most ezentúl csinálni?“ 

„Körülbelül semmit . . . gondolom" — felelte

A
z utolsó vacsora.

igaz, hogy sohsem tapasztaltam, mi az, semmit 
sem tenni; de azt hiszem, kellemes lesz az én 
vén csontjaimnak."
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Vasárnap Ábrahám együtt ment fiával a temp
lomba. Ebéd után a helyett, hogy megetette volna 
a barmokat, elszundikált a tűz mellett.

Hétfőn reggel 5 óra előtt már csaknem felöl
tözött, amikor eszébe jött, hogy nincs miért fel
kelnie és — kelletlenül — visszafeküdt, míg a 
menye reggelire nem hívta.

„Elmúlik egy kis idő. míg megszokom; de azt 
hiszem, kellemes lesz“ — mondotta fiának. Sámuel 
nevetett.

„Lgy beszél apa, mintha nemdolgozni nehéz 
munka volna" — és tényleg az öreg embernek 
lehangolt arca ezt a benyomást tette.

Pár napig nyugtalan volt, ácsorgóit a ház-ajtó 
előtt; néha bejött — az időre valami megjegy
zést tenni.

„Legyen nyugodt nagyapa vigasztalta a 
menye — megérdemelte a pihenést, . . . .  most 
élvezze."

„Élvezem" — volt a kissé szomorú felelet.
Csütörtökön elment reggeli után és csak dél

után tért haza. „A babot néztem ineg“ — mondta 
mentegetődzve fiának — „itt az ideje, hogy 
leszedjük".

„Hagyja a babot apa; eleget dolgozott a bab 
körül életében, . . . .  legyen nyugodt és élvezze 
a pihenést".

„Jaj fiam . . . .  mikor ez szokatlan s nekem
oly nehezemre e s ik ............ Gondolom, hogy ha
egy kicsit aludtam, elmegyek és megmondom az 
uramnak, hogy a babot . . > ." A fia nevetése 
félbeszakította mondafát.'

Következő napon otthon maradt és mogorván 
ült a tűz mellett. Pipázott, a tüzet piszkálta, elszun
dikált ; de az órák lassan múltak és örült az öreg, 
mikor eljött az este. Azután minden nap unoká
jáért ment az iskolához, azonkívül kérte a menyét, 
hogy ő vásároljon be az üzletekben.

„Hallom, hogy egész úr lett — mondta az 
egyik boltos — és hogy nem dolgozik, mióta fia
hazajö tt............ Szeretném, ha valaki nekem
mondaná, hogy nem kell többé dolgoznom."

..Fogadja el egy öreg ember tanácsát és dol
gozzon. ameddig bír" — felelte az öreg távozóban. 
A boltos utána mosolygott. „Némely ember nem 
tudja, mikor van jó dolga?"

De nemsokára eljött az a nap, mikor reggel
től estig maradt távol az öreg otthonról. Az övéi 
kissé aggódva várták hazatérését. Mikor megjelent, 
határozottan vígabb volt és dacára annak, hogy 
nem igen számolt be távollétével, jókedvűen fecsegett 
a vacsoránál,

..Megszokja már" — szólt halkan Sámuel nejé
nek. mikor az öreg nyugalomra tért, — „féltem, 
hogy nem fog tudni beletörődni".

November végén már egészen felmelegedett az 
öreg Ábrahám és egészen jókedvűen hallgatta fia 
Canadába való visszatérésének tervét.

„Csodálatos ország az apa; ott egész újonnan 
kezdheti életét."

„Igen, igen, elhiszem, hogy csodálatos ország". 
Egy délután egész véletlenül az apa volt gazdá
jával találkozott Sámuel.

-No Sámuel — mondta az úr — elhiszem, *

hogy maguknak egy kis csalódás ez ; de az öreg 
emberek megrögzöttek maradnak . . . .“ Sámuel 
bámult . . . „Mit ért ezalatt?" — kérdezte. „Hát 
az apját!" — felelte a gazda. „Mi van vele? 
nem értem, februárban kiviszem őt Canadába . . .“ 
Most a gazda bámult . . . „Lehetséges, hogy az 
öreg semmit sem szólt volna nekik?" — egy 
percig gondolkozott, aztán szólt: „Jöjjön velem 
kocsikázni; megnézzük, hogyan dolgoznak az 
emberek?" Egy pár percig tartott, míg odaértek.

„Fogja egy percig a gyeplőt, nüg kiszállok"
— mondta mosolygó szemekkel a gazda. De a 
fiatal ember mozdulatlanul ült a helyén, egész 
bambán nézett egy öreg görnyedő alakra, aki ott 
dolgozott a többi napszámossal az árokban.

„Mi baja?" — kérdezte az úr.
„Nézze csak. ott az apám . . . . "  A gazda jól 

elnevette magát.
Ábrahám — mert tényleg ő volt — felnézett. . . ., 

letörölte homlokáról az izzadtságot és lassan a 
kocsihoz közeledett.

„Sámuel, fiam, bocsásd meg öreg apádnak . . . 
Kedves volt tőled, hogy pihenést akartál nekem 
adni, de nem tudtam. Próbáltam, de rájöttem, hogy 
semmit sem tenni a legfárasztóbb dolog a világon." 
És arca olyan volt, mint azon rajtacsípett gyer
meké^ ki iskola helyett a játszóteret kereste fel.

„Ugy-e mondtam — szólt diadalmasan a gazda,
— tudtam, hogy így lesz".

Egy órával később az öreg bűnös mindent 
bevallott fiának és . . . .  ezt jegyezte meg otthon 
menyének: „Menj csak férjeddel Canadába, leányom; 
én itthon maradok, míg meg nem tanulok pihenni
— a temetőben."

A fiatal asszony lecsüggeszté fejét, hogy a 
könnyeit el ne árulja; a fiatal ember megfogta 
apja kezét és így szólt: „Isten áldja meg apám, 
Isten áldja meg . . . .  Nem fogjuk magát el
hagyni . . . .  Canada várhat egy kicsit — Aztán 
a feleségéhez fordulva hozzátette — Mit szólsz, 
ha a gazdától elkérem az alsó majort? . . . . 
0  maga mondta, hogy kettő sok neki."

Mikor Ábrahám nyugalomra tért, fiához for
dulva szólt:

„Holnap korábban kell kelnem . . . ., de azért
ne zavartassátok magatokat. A ludjatok............
Azt mondják, fiataloknak jobban kell az alvás, 
mint az öregeknek............ Jóéjszakát.

Ch. Catkie Dallas.

Stabat Mater.
(Jacoponus t  1306.' 

K eresztfán  az Isten Fia,
Ott zokog, ott s ír  M ária; 
A tku lcso lván  a keresztfá t, 
Lelkét éles tőr hatja  át.

F ájdalom nak éles tőre,
Óh m in t v é r z ik  a s z ív  tő ié ! 
Én Uram, e gyö trő  k ín tu l  
A kem ény kő is  megindul.
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Jézus, megsebesítettél,
Én bűnöm ért Te szenvedté l; 
H add g y ó g y u lja k  te sebeddel, 
S ok n a g y  bűneimet vedd e l !

Szeretetnek m ély  tengere,
Add, m erüljön  lelkem  bele,
H ogy én szivem  felbuzduljon,
S  érted, Uram, lángra  gyűljön.

Jézus K risztus, én királyom ,
K i fü g g s z  k ín o s keresztfádon: 
Oltsd lelkem be a te lelked, 
Megbocsátó n a g y  szerelmed.

M íg  végszavad  elhal lassan, 
Bűneimet m egsirassam  ;
Szent véred kiom ló á r ja  
Lelkem  mossa m eg tisztára.

M int Te, tű r je k  és szenvedjek, 
Megbocsássak, m egengedjek, 
Ügyemet Istenre hagyjam ,
Szent tetszésén megnyugodjam.

Már veled m egfeszíttettem ,
Nem én élek, Te élsz bennem, 
A k i engem ú g y  szerettél,
H ogy értem ha lá lra  mentél.

M ikor rossz napok jö n n e k  rám. 
Sűrű könyto l á z ik  orcám :
K öny záporán át is  lássam  
Irg a lm ada t ragyogásban.

Hogyha eljösz ítéletre,
V íg y  át engem szebb életre; 
Tekints rám  irga lm assággal,
S  koronázz m eg bo ldogságga l!

Sántha K ároly.

A hóvirágok.
(Mese.)

Még az erdőt mély hó takarja,
De a március szelíd napja 
Rásüt s itt-ott egy folt fölenged, 
Nyomában tüstént élet gerjed. 
Fölébrednek a zöld fűszálak, 
Regélik, hogy mit álmodénak.
Forr, pezseg a termő föld nedve 
S ím egy szép nap hajnalra kelve, 
Felöltvén ünneplő ruhájok. 
Előbújnak a hóvirágok.
Apró kelyhök öröm dagasztja, 
Rámosolygnak a fényes napra. 
Szívják az üde, hűs levegőt, 
Köszöntgetik a járókelőt.
De a zord kritikus, a veréb 
Fanyalogva közelökbe lép

S szól: „Vannak-e még e világon,
Kiket jobban lehetne szánnom,
Mint ti, tavasz zsenge szülötti!
Még alig alig ütköztök ki 
S már is az enyészet karja vár,
A szép május, a bűbájos nyár 
Fényét, pompáját nem látjátok:
Ugyan miben áll boldogságtok ?
„Ne hidd, — szóltak a kis ünneplők. 
Hogy tán a nyarat nem ismernék!
Oh sokszor látjuk mi álmunkban 
A virulást, mely kél nyomunkban; 
Megtelik a szivünk örömmel 
S oly édes büszkeség tölti el,
Hogy bár idő előtt elhalunk,
A szebb kornak, a bűvös nyárnak 
Első hírmondói mi vagyunk!“

* **

Óh ti nagyok, ti félistenek!
Kik egy jobb jövőért küzdtetek,
Üldözve fent, gúnyolva alant,
Mig kezetekből kihullt a lant,
Miben állt a ti boldogságtok?

Csakis abban.
Hogy a szebb kort megálmodtátok.

Albert József.

Ha szeretet nincsen bennem, 
semmi vagyok.
— Irta : Ládonyi Pál. —

Lina félénk hangon tett egy kérdést, mert 
hátha kiváncsinak tartja majd érte a diakonissza.

„Mielőtt a pályára lépett, volt családi köre, 
ugy-e ?“

„Szívesen elmondom mi indított erre a lépésre. 
Jómódú családból származom, de sohasem találtam 
örömet abban, amit a vagyon nyújthat. Mostoha
anya nevelt fel s korán férjhez adott. Házasságom 
nem volt boldog, de egyetlen fiacskám mindent 
feledtetett velem. Három éve, hogy meghalt és 
életem örömét magával vitte _ a sírba. Nemsokára 
azután özvegyen maradtam. Éreztem, hogy egyedül 
állok a világon s szivem csapásoktól vérzett. Ekkor 
jött az a gondolatom, hogy Istennek szentelem 
hátralevő életemet és beléptem a diakonissza-ott
honba. Megtört szivet vittem oda és vigasztalást 
találtam a szeretet munkájában. Másokon segítve, 
a magam nyomorúsága, bánata megenyhült."

„És a családi élet — nem nyújt ehhez fogható 
lelki nyugalmat és boldogságot, ugyebár?" — kér
dezte remegő szívvel Lina. Éélt a választól, mert 
tudta, hogy egész életútjára döntő hatású lesz.

„A családi élet, a házasság a legszebb meg
oldása a nő életének, ha választása szerencsés. 
Menjen férjhez, ha szive mélyéből szeret és meg
ért egy derék férfit. De én, aki sokat átéltem, 
kérem, óvom önt, ne kössön soha házasságot, ha 
nem a szive viszi reá ! Az élet nehéz és még az 
egybeforrott lelkekre is sok szomorú nap, megpró-
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báltatás vár, de ha csak megszokás a családi élet
nek alapja, higyjen nekem, nem boldogság, hanem 
gyötrelem az ! Ha mindenki megszívlelné, hogy a 
házas életen kívül is van még boldogság, kevesebb 
volna az egymáshoz láncolt szerencsétlen élet
társ és több megelégedett, hű szolgája volna az 
Úrnak. “

Lina nem kérdezett többet. A beteg felébredt 
és vizet kért; ő meg sietett vacsorát adni az ara
tóknak.

De hiába fárasztotta el aznap a testi munka,

lelkében csak úgy tolongtak a gondolatok. Egy új 
világ épült fel odabent s most már egyre tisztáb
ban állt előtte az, ami homályos elmosódott sej
telem gyanánt régóta foglalkoztatta. Alig várta az 
éjjelt, hogy a homályos szoba csendjében össze
szedhesse gondolatait.

íme, itt van az az életcél, melyet ő kitűzött ma
gának, melyben minden tehetségét az önzetlenség, 
a szeretet szolgálatában áldozhatja fel. Ez az a 
„jobb rész“, mely után a lelke mindig vágyott s 
mely kielégítette. „Árva vagyok és szegény — gon
dolta, — de nem arra teremtett-e az Isten, hogy 
gyámolítsam azokat, akik még nálamnál is szegé
nyebbek és elhagyatottabbak ? Ö adott dolgos ke

zet és jó egészséget, hogy azokért dolgozzam, 
akiket meglátogatott. Érzem, hogy erre vagyok 
hivatva és itt találom fel boldogságomat! “ Fülébe 
csengtek még a kegyes nő szavai: „ne kössön há
zasságot, ha a szive nem viszi rá.“ Az ő szive 
hallgat, nem is dobogott soha egy férfiért sem 
hevesebben. A családi boldogság, melyet maga 
körül sohasem látott zavartalannak, szinte hidegen 
hagyta, mikor a magasztos hivatásra gondolt, melyre 
most szánta magát. „Megtört szivet vittem oda és 
megvigasztalódtam“ — mondta a diakonissza. De

hát nem tetszőbb-e Istennek, ha nemcsak akkor 
adjuk néki magunkat, mikor már belefáradtunk az 
életharcba, hanem amikor még fiatal, viruló erőket 
szentelhetünk néki?

„Én sebzetten és tiszta szívvel megyek“ — 
gondolta magában és vasárnap reggel, amint házi 
dolgaitól szabadulhatott, komoly arccal és lel
kében szilárd elhatározással indult meg a lelkész
lak felé.

A jóságos tisztelendő urat a kerti pádon ülve 
találta Lina, a maga ültette szép árnyas diófák 
alatt. Nyájasan kérdezte, mijáratban van s a lányka 
felbátorodva a biztató szavaktól, elmondta kérését 
diakonissza szeretne lenni és útbaigazítást, felvilá

Jézus feltámasztja? Jainis leányát.
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gosítást kér a tisztelendő úrtól, ki még kis gyer
mek korában megengedte, hogy hozzáforduljon 
bármikor tanácsért.

A lelkészt meglepte a leány beszéde. Elgon
dolkozott.

„A feltevés szép és nemes — mondta azután, 
— s én, mint lelkipásztor, örömmel fogadom s 
szívesen felvilágosítlak. Mégis — mint igazi jó
akaród, mint lelkiatyád, kérdezlek: nem hamar- 
kodtad-e el e lépésedet? Meggondoltad-e jól, mi 
vár rád e szép, de olyan nehéz és sokszor szo
morú pályán? Nem akarod-e tán szived csaló
dását gyógyítani, mikor mások szenvedéseit eny
híted ?“

Végtelen szeretettel és szelídséggel hangjában 
beszélt a lelkész, Lina nyíltan felelt, szemébe nézve 
a kérdezőnek:

„Köszönöm hozzám való nagy jóságát, tiszte
lendő ú r ! Ne higyje, hogy más, külső ok vezetett 
e döntő lépésre, mint a hivatás, melyet magamban 
érzek és az emberszeretet, melyet jó szülőim után 
tisztelendő úr ültetett szivembe. Érzem, hogy 
ezen a pályán találom fel csupán a boldogságot."

„Ha így van, leányom — mondta a lelkész, ün
nepélyesen felemelkedve helyéből — akkor a ter
mészet ujjmutatását mellőzni vétek volna. Menj el 
békével a magadválasztotta úton; kisérjen az Isten 
áldása és az a tudat, hogy életed áldott lesz az 
emberek előtt és a mennyei atya előtt kedves. Az 
ón őrködő szeretetem veled lesz s majd egyengeti 
útjaidat. “

Lina megindultan vett búcsút e nemesszivű fér- 
títól, ki atyja helyett igazibb atyja volt Sándor 
bátyjánál és megnyugvással szivében tért haza.

Pár hét múlt el azután. Eszter néni lassacskán 
felépült s a diakonissza, az egyetlen, kinek Lina 
eddig elárulta titkát, elhagyta a házat, azzal az ígé
rettel, hogy az új életben barátja és útmutatója 
lesz. A derék nő anmyira megnyerte az egész 
háznép tiszteletét és szeretetét, hogy megérezték 
hiányát mindannyian.

Ősz felé járt az idő. A szép meleg délutánon 
Eszter néni a ház előtt sütkérezett a padkán. A 
fekvésben elbágyadt tagjainak jól esett a meleg 
napfény; a frissen kaszált sarjú illata, melyet fe
léje hozott a szellő, felüdítette a szobai levegő 
után. Új erőt, kedvet érzett az élethez; gondola
tai tarkán zsongtak lelkében. Csak most távozott 
mellőle büszkesége, legónyfia, kivel hosszan és 
nagyon komolyan beszélgettek. Arról a tervről volt 
szó, mely régóta kedves volt előtte, mióta meg
szerette Linát és jó tulajdonságait mindig jobban 
felismerte. Fiával már tisztában volt, arról meg 
nem is álmodott, hogy a leány ne fogadná öröm
mel a nagy kitüntetést, hogy ő menyének vá
lasztotta.

Aznap este mindent közölt férjével, ki szörnyen 
emlegette ugyan, hogy Linára mily nagy szeren
cse, hogy ilyen első gazdasszony lesz a faluban, 
de nem ellenkezett. Másnap, vasárnap akarták 
tisztába hozni az ügyet a fiatalokkal; hadd legyen 
meg minél előbb a boldogságuk!

Pedig aligha terveztek volna ilyen nyugodtan 
az öregek, ha tudják, hogy aznap levelet kapott

7. sz.

Lina diakonissza barátnőjétől, melyben értesíti, hogy 
gyámja beleegyezése esetén felvételének semmi 
akadálya nincsen. Egész éjjel azon töprengett a 
fiatal leány, szóljon-e már most elhatározásáról 
nevelő szüleinek, hogy beleegyezésöket kikérje, 
vagy megvárja még nénje teljesen felépül?

Másnap, vasárnap délelőtt a gazda templomba 
ment fiával, azután összegyűlt az egész család. 
Lina a konyhába szorgoskodott, de bátyja beszó- 
litotta:

„Jere be, leányom, néhány komoly szónk van 
veled."

Lina megdöbbent. Azt hitte, hogy elárulták 
titkát s most talán neheztelnek reá rokonai zárkó
zottságáért, vagy épen ellenzik is tervét. De azért 
engedelmeskedett. Arca kipirult még a tűztől s 
még üdébb, még szebb volt, mint rendesen.

„Édes húgom — kezdte a gazda ünnepélyes 
hangon, — ülj le közénk, fontos dolgot kell el
rendeznünk. Gyámleányom vagy és gondoskodni 
akarok rólad a jövőben is, mint ahogy eddigi éle
tedről gondoskodtam. Eddig gyermek voltál, de 
most már itt az ideje, hogy a jövődet megbeszél
jü k ; erről akarok most szólani."

Lina bizonyosra vette, hogy felfedezték szán
dékát és félénken kérdezte: „Hát tudják tervei
met kedves bátyámék ?“

Galambos gazda arra gondolt, hogy a leány 
gyengéd titkát érti és elégült mosolygással foly
tatta :

„Talán többet tudunk, mintsem gondolnád. Mon
dom felnőtt leány vagy és az a dolog rendje, hogy 
most már ne mások keze-lába légy, hanem a ma
gad assszonya. Magyarán mondva, itt az ideje, 
hogy férjhez menj és bekössék a fejedet. Talán 
már magad is gondoltál ilyesmire. . . "

„Sohase volt ilyen szándékom, kedves bátyám. 
Ne is beszéljünk erről 1“

Gyurka, aki az ablaknál iilt, hátrahúzódott az 
árnyékba, hogy arca változása el ne árulja izga
tottságát, Jövője, életsorsa függött attól, ami kö
vetkezni fog.

(Folyt, köv.)

II. Rákóczi Ferenc emlékezete.
Templomi szent ének a XVIILik századból.

Régiek gyászát éneklem
Keserves nagy zokogással sírva;

S ez ének megcsúfolt lelkem 
Bánatának is beszélő húrja.

Hogy szivem oly fájón mitől dobban : 
Zokogásom mondja el legjobban.

Alom-e, hogy anya voltam ?
Napjaimat im ! bús magam töltöm 

Ínség közt, nagy fájdalomban
Bujdosnom kell nem hazai földön. 

Nincs is, aki szánakoznék rajtam ;
Meg se sirat senki, ha meghaltam.
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Csak arra kérlek meg Isten!
Árváimat el ne hagyjad soha.

Közölök egyet se sértsen
Gaz kéz, fegyver vagy önkény ostora. 

Sőt hirdesse a te szent sereged 
Oh igazság! örök győzelmedet!

Az 1674-ik évben kelt szárnyra azon ének, 
mely a magyarországi evangélikusok „Cithera 
sanctorum“ című énekeskönyében a 494-ik lapon 
ily cim alatt fordul elő; „az anyaszentegyhá.?siralma“. 
Ebben azon áldozatok lelke szólal meg, akiket az 
ugyanakkor Pozsonyban összeült rendkívüli vér
törvényszék, — a Wesselényi-féle összeesküvésben 
való részvétel gyanúja alapján előbb halálra, — 
utóbb miután I. Lipót nem hagyta helyben ezen 
ítéletet — száműzetésre, várfogságra és gályarab
ságra ítélt.

Ezen magyar történelmi vonatkozású, rendkívül 
érdekes éneket, —t feledésbe ment eredeti régi 
magyar dallamával — elénekelték a múlt évi ok
tóber 7-én a magyarországi ev. lelkészek egyetemes 
értekezletén, — Budapesten, aDeák-térievangélikus 
egyház dísztermében. — az evang. polgári leány
iskola növendékei.')

Úgy dallam, mint szöveg tekintetében feltűnő 
nagy a hasonlóság a fentebb említett és az itt 
közölt ének dallama és szövege között.

Ez utóbbiban II. Rákóczi Ferencet, az elbuj
dosott kurucfejedelmet, a magyar nemzet és a 
lelkiismereti szabadság elbukott hősét siratja, — 
a templomokba menekült magyar nemzeti érzés és 
vallásos áhítattal párosult kegyelet.

Mikor keletkezett ez ének ? egész pontosan 
nem lehet megállapítani.

Valószínű, hogy II. Rákóczi Ferenc nevét akkor 
hozta kapcsolatba a Wesselényi-féle összeesküvés 
áldozatait sírata ének szövegével. — a hazafias bú 
és kegyelet, — midőn az 1736 ik évben ily cím 
alatt megjelent iratban: „Projectum de exstripendis 
ez universo őrbe protestentibus“, — megnyilatko
zott és uralomra törő szellem, — a Boeskay, Bethlen 
és Bákóczi népének a föld színéről való kiirtását 
vette célba.

Mintha csak a templomok boltozatairól vissza
verődött visszhangja volna ez ének ama „sírfelirat 
nak, melyet egy 1764-ik évből származó kéziratban 
találtam s mely így hangzik:

Kit kérjek és hova menjek?
Sérelmemet kinek panaszoljam ?

Idegen nyelvű nemzetnek
Fia csak azt kérdi: hazád hol van ? 

Sok irígyem mást se kíván nekem,
Mint hogy sírba hanyatlanék fejem !

Oh Isten! hát mihez fogjak?
- Tanács híjján tőled én ezt kérdem. 
Könnyeim ha mind elfolytak,

Könyörögni ki fog majd én értem ?
()h én árva, elhagyatott lelkem!
Jobb lett volna rég nyugodni mennem !

Csak sírok nappal és éjjel,
Hogy szívedet óh hatalmas Isten! 

Könnyeim bús beszédjével
Igazságos ügyemhez térítsem,

De te hallgatsz, felém se tekintsz már, 
Legédesebb reménységem vagy b á r!

Időm hajh! beh hamar múlt e l!
Arcomon kín hagyott sok rút foltot. 

Koronám sok drága gyöngygyei 
Fejemről o h ! a porba lehullott.

S ruhám mért vet oly sok sötét ráncot? 
Mert jaj ! népem hős vérében ázott!

Fel bún lányai jertek !
Virágtalan sírom vár ti rátok.

Kit dicső, idők ismertek :
Gásza napján meg ne utáljátok! 

Fiaimtól megfosztatott árva:
Szívetekből ne legyek kizárva!

Ellenem mért fordulnátok ?
Nincs okotok pirulni miattam!

Tudjátok jajt! mért kiáltok?
Mert hű voltam s ím vért, gyászt arattam ! 

Szánakozva jöjjetek hál hozzám, 
Törüljétek könnyáztatta arcúm? !

Reszkető kézzel itt állok,
De nincs, aki fájdalmamat értse. 

Harcolni bár nem egy látott, — 
Vígasztatni nem akar most egy se.

Ki felül állsz földi igazságon:
Isten! te vagy az én vígasságom!

Elmennék én innen messze,
Hogy ha volna mint a sasnak szárnyam ! 

Oda, hol nyomom is veszne
És e világ hírt sem venne rólam ! 

Felrepülnék amaz égi várba.
Hol lelkemet üdvözítőm várja!

Ne szólj hát hozzám óh világ!
Tőrvetésid lelkem’ meg ne csalják! 

Szivembe aki jól belát:
Birám te vagy óh örök igazság!

Te tudod, hogy bűnöm mind megbántam, -rr? 
Üdvözíts hát Fiad halálában!

..Epitaphium, .
flungara Libertás Libertás aurea quondam,
Hic jacet a natis ipsa peremta suis !
Martia quae quondam toto fulgeaat in őrbe :
In tenebris noctis praecipitata jacet. “

„A magyar szabadság, — aranyos szabadság hajdan, — 
Itt fekszik a saját fiaitól meggyilkolton,
Mely ragyogott egykor harcok között világszerte :
Éj sötét árnyában itt fekszik, — földig leverve."

Bár mi lett légyen indító oka ez ének kelet
kezésének: minden magyar szivet felemelő bizo-

*) Dallamát Szügyi József békési ref. zenetanár látta el 
harmónium kísérettel; szövegét lásd a , Gyámintézet" folyó 
évi január havi számában a 3-ik lapon.
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nyítóka ez annak, hogy a magyar nemzeti géniusz 
teremtő ereje, -  a maga nemzetmentő, — gyara
pító munkájában, — győzedelmes elhaladásában 
nem hagyja magát feltartóztatni semmiféle téves 
elméletek és ostromok által.

A sírba temetni kívánt „magyar szabadság“, 
mely a vérbe hajtott evangéliumi egyház szabad
ságának is legerősebb biztosítéka volt, — a „kopor
sóból kitört " és — „eget kér“.

Az elbujdosott kurucfejedelem szelleme bevonult 
minden magyar szivébe!

És a panaszos szózat:
„Idegen nyelvű nemzetnek

Fia csak azt kérdi! „hazád hol van'?“
Sok irigyem mást se kíván nekem."
Mint hogy sírba hanyatlanék fejem."

Ott hangzik vádként mindazok lelkiismeretének 
ítélő széke előtt, akik igényt tartanak a „hungarus" 
névre — mégis „idegen11-nek tekintik a „magyar“ 
nemzetet és annak nyelvét —- magukra nézve!

A szabadság kürtje, a bús tárogató megszólalt 
a magyar vértanúk templomaiban és annak szivet 
rázó hangjai mellett százezrek ajkáról száll ég felé 
az im a:

„Csak arra kérlek még Isten !
Árváimat el ne hagyjad soha!

Közülök egyet se sértsen
Gaz kéz, fegyver vagy önkény ostora.

Sőt hirdesse a te szent sereged 
Oh igazság! örök győzelmedet!"

Lehetséges-e, hogy a „Magyarok Istene" meg 
ne hallgassa ez imát'?

Hisz magának, az emberré lett isteni szeretet
nek saját szavai ezek :

„Kicsoda ti közületek, ki atya lévén, ha az ő fia 
kenyeret kér ő tőle: Követ ád-e néki ? vagy ha 
halat kér, vájjon a hal helyébe kígyót ád-e néki? 
és ha tojást kór — skorpiót ád-e néki? Ha azért 
ti, gonoszok lévén —■, tudtok a ti fiaitoknak jó 
ajándékokat adni! Mennyivel inkább a ti mennyei 
Atyátok ad szent Lelket azoknak, akik ő tőle 
kérendik?!“ (Luk. II. 11—13.).

Nagypénteken — az emberiséget megváltó sze
retet keresztre feszittetésének — és II. Rákóczi 
Ferenc halálának napján — csendüljön meg újra 
négy millió magyar protestáns szivében ez a régi 
magyar ének!

Ki „a zajos élet lejártával — század óta hall
gat" : azt már nemcsak a „vadbokor" gyászolja:

„Rá sötét fátyolként 
Árnyékot borítván."

Az egész, „felriadt" magyar nemzet gyásza 
borúi annak „sírjára".

. . . .  kinek emlékére 
Lángolunk és sírva fakadunk".

Jeszenszky Károly.

Az egyházi zene jelentősége.
Közismeretit tény, hogy a művészetek felkaro

lása általában rendkívül kedvező hatással van ér
zelmi világunkra, kedélyünkre. S mivel a művésze
tek élvezése nem annyira értelmünket és agyunkat, 
mint inkább érzelmeinket és szívünket foglalkoztatja, 
a művészeteknek általában tulajdonított kedvező 
hatás annak a művészetnek felkarolásánál lesz leg
inkább észlelhető, mely szivünkhöz, érzelmi vilá
gunkhoz a legbensőbb, legközvetlenebb viszonyban 
áll. S ez a művészet a zene.

S bár igaz az, hogy éppen a zenénél a művészi 
szép élvezése egy bizonyos fokú készültséget és 
szellemi munkát igényel, ez a körülmény, mely 
különben is csak átmenetileg és nem tartósan já r 
némi fáradsággal, mit sem von le annak az állí
tásnak igazságából, hogy a zene élvezése végered
ményben mégis érzelmi hatásokkal jár és pedig 
erősebb hatásokkal, mint más művészeti alkotás 
élvezése.

Ne foglalkozzunk most azokkal az okokkal, 
melyek tételünk helyességét élettani alapon ma
gyarázzák s melyek javarészünkben még ma is 
tudományos vizsgálat tárgyát képezik; hanem elé
gedjünk meg egy tapasztalati magyarázattal jelesül 
azzal, hogy a zenei elemek és az érzelmek közötti 
hatások kölcsönösek. Vagyis, nem csupán a zenei 
hangok és zenei elemek lopóznak be gyorsan szi
vünkbe, hanem emberi szivünk is érzelmeink ki
nyilatkoztatásánál ösztönszerűleg keresi a zenei 
eleméket.

Ha megfigyeljük akárcsak a közönséges be
szédet is, azt látjuk, hogy annak elemei vagyis a 
hangok egymás felé és alászállása a rövid és hosszú 
szótagoknak váltakozása lassú vagy gyors egymás- 
utánisága lényegileg azonosak a zene elemeivel; 
szóval a beszédben is van melódia és ritmus, de 
mivel a beszéd hangjai nem zenei hangok és a 
benne rejlő zenei elemekben nincsen semmi mű
vészi szép, — tulajdonképpeni zenéről itt szó sem 
lehet. — De ha megfigyeljük egy és ugyanazon 
ember beszédét olyankor, midőn a beszélő kedélye 
nyugodt s olyankor, midőn örömteljes vagy fájó 
érzetek járják át keblét, megállapíthatjuk, hogy 
az utóbbi esetben az illető egyén beszédében sok
kal több és változatosabb a zenei elem mint az 
első esetben. S hogy a zenei elemeknek ez a vál
takozó hullámzása még nagyobb ezeknél a szóbeli 
előadásoknál, melyeknek czélja egyenesen az, hogy 
a hallgatóságban bizonyos érzelmi hatásokat kelt
senek fel, mint pl. a költői művek szavalásánál, 
szónoklatoknál az mindnyájunk előtt ismeretes. 
Végül azt is tudjuk, hogy az élettelen zenei ele
mekből művészi széppé alakuló énekek, dalok, 
zeneművek előadására, vagy csak a legközönsége
sebb nótázásra is leginkább akkor van kedvünk, 
ha vagy örömérzetek hatása alatt állunk, vagy 
ellenkezőleg, ha kedélyünk aggasztó, bántó érzések 
nyomasztó hatása alól szabadulni kiván.

Az emberi szívnek a zenei elemek iránti fogé
konysága tehát emberi természetünknek egyik alap
sajátsága.
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Természetünknek ez a sajátságos vonása még 
egy tételt világít meg. Azt t. i., hogy a zeneművek 
megalkotásánál az alkotó művész érzésvilága jobban 
reányomja bélyegét a megalkotott műre, mint más 
művészi alkotásoknál.

A zenei fantáziának ugyanis nagyobb szerepe 
van, mint más művészi fantáziának. Míg pl. a 
képíró és a szobrász a természetben és az életben 
készen találja a művészi szépet és fantáziájának 
csak az a feladata, hogy a különböző szépségeket 
kiválogatva, összehordva egy egységes művészi szépet 
alkosson — addig a zeneíró az egységes művészi 
széppé egybeforrasztandó egyes zenei szépségeket, 
thémákat, melódiákat nem találja készen a kül
világban, hanem azokat magának kell megalkotnia. 
A zeneíró tehát alkotás közben inkább saját ben
sőjére lévén utalva, fantáziája is inkább szívbéli 
érzéseiből táplálkozik, s így alkotás közben érzelmi 
világa is erősebb hullámzásnak lesz kitéve.

Ezért jutott a zeneesztetika általában arra az 
elméletre, hogy a zene érzelmeket fejez ki s a 
zenemű tárgya mindig egy bizonyos érzelem.

Ez azonban téves felismerése a helyesnek. A zene 
sohasem fejez ki érzelmet, mert tárgya a művészi 
szép. De igenis az érzelmek általában vezető, irá
nyító befolyással vannak a művészi fantáziára s 
ez a befolyás legerősebb a zenénél. Egészen más 
zenei gondolatokra jut a zeneíró akkor, ha erős 
érzések járják át szivét.

Ha pedig a zeneirót pl. egy költői gondolat foglal
koztatja (mert a zene mindig előszeretettel simul a 
költészethez) és az illető költői gondolatban meg 
nyilatkozó érzések úgy szólván teljesen átjárják a 
zeneírót, akkor az érzéseknek a zenei fantáziára 
gyakorolt hatása oly erős lesz, hogy a zenemű a 
hallgatóságban, mely szintén zenei fantáziával 
dolgozik akkor, midőn a zenét élvezi, esetleg tel
jesen hasonló érzéseket fog felkelteni. Természetes, 
hogy mivel a zeneírónak és a zene hallgatójának 
zenei fantáziája többnyire különböző keretekben 
mozog, kettőjüknek kedélye, vérméséklete s egyéb 
egyéni tulajdonságai is ritkán egyformák, az érzelmi 
hatásoknak a hallgatóságra való átvitele rendsze
rint szükségessé teszi azt, hogy a hallgató előre 
tudja és ismerje is azt az érzést, melynek hatása 
alatt a zeneíró dolgozott. De ez többnyire lehet
séges is, mert a zeneművek nagy része, mint em
lítettük, a költészet szolgálatába áll és azok vagy 
egyenes megzenésítései valamely szövegnek, vagy 
legalább olyanok, melyek egy, a zeneíró által meg
nevezett költői műnek, vagy egyes — érzelmeket 
keltő — eseményeknek hatása alatt keletkeztek.

S mentői jobban átjárták a zeneirót az illető 
érzések, s mentül mélyebbek, emberibbek azok s 
végül mentül erősebben, találóbban jutnak kifeje
zésre azok az érzések az előadó ének és zene
művészek játékában, annál valószínűbb, bizonyosabb 
az, hogy a zenemű hallgatóságát is, éppoly erővel, 
bensőséggel meg fogják ragadni s át fogják hatni 
az illető érzések.

S most lássunk egy ilyen mély emberi érzést, 
— a hitnek érzetét.

Az igaz ember hitből él, — mondja Pál apos
tol. Hiába mosolyognak ezen a tételen azok, kik

a vallás és hit dolgai iránt közönyösök és a létező 
vallásokat a tudomány mai állása mellett elavul
taknak mondják, vagy azok, kiknek vallása az. 
hogy : nincs Isten !

A legnagyobb tudós is csak ember; gyarló 
földi lény. S midőn tudományos elméleteivel fel
fegyverkezve oda áll a hívő elé s fülébe dörgi azt, 
hogy egyedül az Erő, az Anyag, az ami a világ- 
sorsát intézi; lehet hogy a következő percben ő 
lesz az első, akinek ajkairól a sokszor megtaga
dott Isten neve elröppen s ha az az ismeretlelt 
hatalom pl. megrengeti a földet, bizony a nagy 
tudós is ott lesz azok között a kétségbe esett 
remegő alakok között, kik összekulcsolt kezekkel 
fordulnak az Ég felé. Hiába állanak tehát csata
sorba a tudománnyal felvértezett emberi nagyságok 
a Péter sziklája, az Isten nagyságára fektetett érő 
hit most is áll szilárdan a habok között. S legyen 
az embernek bárminő képzete is Isten felől s legyen 
az Isten az ő hite szerint akár haragos boszú- 
álló Jeliova, akár a mi jóságos mennyei Atyánk, 
s akár olyan, a kihez mi földi halandók közvetlenül 
beszélhetünk, akár olyan, kinek titokzatos szemé
lyéhez a gyarló ember csak felsőbb lények köz
vetítésével közelíthet, annyi bizonyos, hogy többé- 
kevésbbé, előbb vagy utóbb minden embert átjárt 
a hit boldogító érzése.

Engedőimet kérek igen tisztelt közönség e ki
térésért, de reá kellett mutatnom arra, hogy a hit a 
vallásosság egy alapérzése a szivnek. S valamint 
azt a kis drágakövet, mely ma még a föld mélyé
ben van, egy rejlett erő holnap már felszínre hozza: 
éppúgy a hitet ma még talán nélkülözhetővé teszik 
az élet örömei, — vagy gyűlöltté az élet szenve
dései, — s holnap tán egy váratlan csapás, egy 
soha nem várt csalódás, vagy egy testi-lelki kór
nak hirtelen megszűnése napfényre hozza az elte
metett drágakövet.

Minthogy tehát a vallásos érzelmek az emberi 
szív legmélyebb érzései, fel kell ismernünk azt az 
igazságot, hogy a vallásos érzelmek hatása alatt 
megírt zeneművek művészi, azaz az érzéseket ki
fejezésre juttató előadás mellett épp olyan előkelő 
és fontos tényezői a hitéletnek, mint a minők 
ezeknek az érzéseknek az imákban, egyházi beszé
dek, bibliamagyarázatökban való megnyilatkozásai. 
Ha tehát siílyt helyezünk arra, hogy az emberek 
vallásosak legyenek és az Ige hirdetése által igye
kezünk a bennünk élő hitet embertársainkba át
vinni, illetve az azokban csirájukban meglevő val
lásos érzéseket kifejleszteni és termékennyé tenni, 
akkor a vallásos érzések hatása alatt megalkotott 
zenei termékeket oda kell állítanunk a vallásos 
gondolatokat tartalmazó szellemi termékek mellé.

S hogy ez az elv helyes, tanú rá a vallások 
egész sora. A zene minden kultusznak egyik fő 
tényezője, az egyházi ének a hívek lelki szükség
lete s az isteni tisztelet egyik dísze.

így van ez a keresztény egyházban is — de 
hogy is lehetne máskép! Hiszen a kereszténység 
a szeretet egyháza; s a zene a szeretettel és vele 
rokon érzésekkel áthatott emberi szív alkotása, a 
szeretet művészete!

S ha visszatekintünk a kereszténység két ha
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talmas árnyalatának, a katholicizmus és a protes
tantizmusnak múltjára, — mit látunk ? Azt, hogy 
míg a katholicizmus valóságos melegágya volt a 
képzőművészeteknek, addig a protestantizmus egyik 
leghatalmasabb fejlesztője, sőt újjáteremtő patro- 
nusa volt a zenének.

A protestantizmussal járó radikális szellem többé- 
kevésbbé mindazon művészeteket száműzte a tem
plomból, melyek alkotásai a régi katholikus kul-. 
túszra emlékeztettek. De egyet érintetlenül hagyott, 
— az éneket, a zenét. A protestantizmus megérezte 
azt. hogy Isten azért tette az emberiség közkin
csévé a legnemeseb hangszert az emberi hangot, 
hogy az kísérőnk, vigasztalónk, hűséges élettársunk 
legyen a bölcsőtől a sírig. S a. protestantizmus 
nemcsak szívébe zárta, hanem a legnagyobb mér
tékben fejlesztette is a művészi zenét; mert lénye
gesnek találván azt, hogy a keresztény ember lélek
ben és igazságban, de egyúttal énekkel és énekben 
is imádja az Urat, megkívánta azt, hogy a hívők 
is részt vegyenek a templomi ének és zenében. A 
hívek részvétele pedig természetszerűleg maga után 
vonta azt, hogy a nép azokat az énekeket meló
diákat, melyekben odakint az Isten szabad ege 
alatt gyönyörködött és azt az egyéni közvetlenséget, 
mely a népies zenei elemekben sazoknak kifejezések
kel teljes előadásában rejlett, lassankint bevitte a 
templomba s ezzel az egyházi éneket és zenét 
rendkívül fejlesztette. S mivel másfelől a protestan
tizmus egyebek között a művészi alkotásnak is 
szabad folyást engedett s az egyházi zenének nem 
szabót törvényeket, mint pl. azt a katli. egyházban 
a tridenti zsinat tette, az egyházi ének és zene
élet mindinkább változatosabb s újabb műformák- 
kal gazdagodott, s a protestantizmus csakhamar 
oly hatalmas zeneművek szülője lön, melyek már 
nem csupán a hívők lelki épülésére szolgáltak, 
hanem a világi zene fejlődésére is alapvető be
folyást gyakoroltak.

S valamint Luther nem csupán theologus és 
vallási reformátor, hanem egyúttal az emberi szel
lem szabadságharcának egyik úttörő bajnoka volt, 
úgy egy Bach Sebestyén, a lipcsei Tamás templom 
igénytelen organistája is nem csupán a protestáns 
egyházi zene legkimagaslóbb alakja, de egyúttal 
a zene és zenetudomány terén az emberiség oktató 
mestere volt és hátrahagyott müveivel oktató 
mesterünk még ma is.

A protestantizmust tehát úgy lényegénél, hiva
tásánál. mint történeti múltjánál fogva a legszorosabb 
kötelékek fűzik a zenéhez; s nem mulaszthatom el 
annak kiemelését, hogy ennek a köteléknek leg
hívebb, legbuzgóbb ápolója éppen a mi Lutherünk volt.

Mint zeneköltő, Luther dilettáns volt s mégis 
„Erős vár a mi Istenünk" kezdetű choralja nem 
csupán tipusa a protestáns choraloknak, hanem 
éppen dallamának a szöveggel való csodás egybe- 
forrottságánál, vagyis az emberi szívnek a zene 
iránti fogékonyságát visszatükröztető közvetlensé
génél fogva imája, fohásza, harcidala volt mindig 
a protestantizmusnak.

Magyar evangélikus egyházunk küzdelmes múlt
jánál és ezt a küzdelmet követő fáradságánál fogva 
az egyházi ének és zene terén nem áll azon a

fokon, melyet pl. a virágzó német protestantizmus 
elfoglal. S míg az utóbbinak templomaiban az isten- 
tisztelet keretén belül is van művészi ének és zene 
és a hívek a legszebb, leghatalmasabb zeneművek
ben gyönyörködhetnek, addig nekünk az orgona
hangversenyek némi egyházi jellege mellett be kell 
érnünk azzal az elnyújtott s minden ritmus nélküli 
közénekkel, mely úgy nálunk, de különösen kálvi
nista atyánkfiáinál általános.

Hiszem, hogy e téren is változást fog hozni a 
jövő s ha már nehezen is tudunk rászokni arra, 
hogy katholikus keresztény testvéreinktől újból 
megtanuljuk azt, amit ők tőlünk tanultak s amit 
mi elfeledtünk — értem az egyházi zene intenzív 
felkarolását, — meg kell azt tennünk ugyancsak 
Luther intelmeinél fogva ; mert Luther volt az, aki 
a zene jelentőségét kiemelő megjegyzései között 
egyebek között ezt mondotta: „ich gebe dér Musik 
deu ersten locum nach dér Theologie". Vagyis az 
ő gondolatkörében az általa legszentebbnek tartott 
thologia után első helyen állott a zene.

S azért, mert ez nem frázis, hanem az em
beri szív és lélek egyik legalaposabb ismerőjének 
jól átfontolt véleménye, meggyőződésem az, hogy 
a mi evangélikus egyházunk fáradt tagjaiba is 
akkor fogunk új, pezsgő életerőt önteni, ha a 
Szentírással együtt a karnagyi pálcát is bevisszük 
a templomba.

VEGYES.
A pozsonyi evang. egyházközség általános 

tisztújítása. A pozsonyi evang. egyházközség álta
lános tisztújítása vasárnap délelőtt folyt le a köz
gyűlésen. Örömmel emeljük ki. hogy a közbizalom 
a felügyelői székbe ismét dr. Dobrovits Mátyást 
emelte, akit úgy mély s nemes vallásossága, emel
kedett erkölcsi világnézete s minden körülmény 
közt érvényesülő emberszeretete, mint törhetetlen 
magyar hazafisága egyenesen ily kiemelkedő s 
nagy hatáskörű állásra szánt. Pozsonynak alig van 
alakja, aki a közügyet oly önfeláldozással,'az idea
listák vas következetességével és fáiadhatatlansá- 
gával szolgálná, mint éppen dr. Dobrovits. Új meg
választása bizonyára közörömöt okoz városunkban. 
Az ő alakja a nemes értelemben vett szabad 
gondolkodást képviseli: szereti saját vallását,
áldozik is érte, de mások vallásos meggyőződését 
tiszteli. Elve az, hogy az irányok harcolhatnak, 
harcoljanak is egymás ellen, mert az élet harcot 
jelent, de az emberek, a szemben álló áramlatok 
képviselői szeressék egymást. — A másik választás, 
amelyről meg kell külön emlékeznünk, a gazda
sági választmány elnökéé, aki a felügyelőt is he
lyettesíti s a kire a mintegy öt millió koronára 
rugó egyházi vagyon kormányzása van bízva. A 
közbizalom Tichy Gusztáv körül csoportosult, aki 
a választást el is fogadta. Eskütétel után rövid 
beszédben megköszönte a bizalmat s részletes 
programm helyett esküjére utalt, mely hűséget, 
munkásságot, kitartást követel tőle. A munkában 
boldogságát lelő becsületes férfi komoly fogadalma
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volt az, mely nem szavakkal, hanem tettekkel 
akar tényezővé válni. Semmi kétség, hogy az egész 
gyülekezet lelkesedéssel fogja támogatni. — A 
közbizalom megtartotta újra Sziklai Ottót a lic. 
tanács, dr. Samarjay Emilt a jogügyi bizottság, 
Pröhle Henriket az iskolaszék elnökségében, 
dr. Frühwirth Samut az ügyészi, Márton Jenőt, 
Schrödl Józset, dr. Lederer Józsefet a jegyzői 
tisztben. Levéltáros lett újólag Schrödl József lic. 
tanár. A presbyterek s a különböző szakbizottságok 
tagjai a régiek maradtak. Néhány lemondott tag 
helyett választottak újat.

Az evang. családi kör (Budapesten) 1909. évi 
március hó 27-én, szombaton d. u. 6 órakor a 
Deák-téri egyházi épület dísztermében (IV., Sütő
utca 5.) nagyon látogatott s fényesen sikerült 
estélyt rendezett, a következő műsorral: 1. Tschaj- 
kovszky: „Dumka**, zongorán előadja Fischer Gizi 
úrnő, az Ev. Cs. K. tagja. 2. „Dalok**, énekli 
Pichler Elemér úr, az operaház tagja. 3. Telsőczy 
Kata Szidónia. Felolvasás, tartja Kovács Sándor 
úr, pozsonyi theol. akad. tanár. 4. Vendéghegyi 
Géza: „Tisza**, Melodráma. Hazafias tárgyú köl
temény a márciusi nagy napok emlékére. Zongorán 
előadja a szerző, Vendéghegyi Géza úr zongora
művész, szavalja Járossy Jenő úr j. h. 5. a) Kistler: 
Hűség eskü. b) Grieg Ede: G-mol vonós négyes, 
előadják Kalina Tivadar, Böske, Ferenc és László, 
a nemzeti zenede növendékei. 6. a) Sortzing A.: 
„Standchen**. b) Neidhart: „Szerelmi dal“, vadász
kürtön előadja Fridi János úr, zongorán kiséri 
Fridi Frigyes úr. Az est .sikere főkóp Majba Vilmos 
igazgató fáradozásainak eredménye. Lapunk szer
kesztőjének felolvasása meg fog jelenni a Családi 
Lapban.

A Protestáns Esték böjti sorozata Pozsonyban 
nagyon szép sikerrel járt. A felolvasók, akiknek 
neveit egyik múlt számunkban közöltük, egytől 
egyig rászolgáltak az elismerésre. Mégis ki kell 
emelnünk Posch Károly grinádi tanítót, aki kiváló 
természettudományi jártasságával, mély vallásossá
gával ' és költői leikével nagy hatást ért el s 
büszkeségünkre szolgál, hogy egyházunk ily kitűnő 
tanítót bir egyik falusi iskolájában. Az esték vonzó 
erejét részint szavalattal, részint ének- és zene
előadásokkal nagyban gazdagították Hanély Flóra, 
dr. Trsztyénszky Ferencné, Kirchner Ida, Farkas 
Lenke úrhölgyek és Herr Bezső főmérnök, dr. Ku- 
bii sek Albert főreáliskolai tanár, Sipos András 
theologus, akiket a háládatos közönség méltán 
tüntetett ki tapsaival.

Vallásos esték Késmárkon. A Prot. irodalmi 
társaság legújabb fiókja, a „Késmárki protestáns 
kör“ — mely szervezkedésében a jóhirű Pozsonyi 
kört választotta mintául — a lefolyt böjti időben 
négy nagysikerű vallásos estélyt rendezett. Felolva
sásokat tartottak: Kirchknopf Gusztáv lelkész: 
A nők szavazati joga egyházi ügyekben. Dr. Révay 
József: Oskeresztyén mondák. Dr. Szelényi Ödön: 
Korunk vallásos problémája és Votisky Károly: 
Kálvin és reformáció Genfben. Valamennyi előadó 
szellemi termése legjavát igyekezett nyújtani.
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Minden egyes alkalommal szavalatok is fokozták 
az estélyek élvezetességét. Szavalatokkal gyönyör
ködtették a közönséget: Genersich Aranka, Patonay 
Ilona, Toppercer Laura, Kiszely Erzsiké úrleányok 
és Báthory Andor és Weiszer Róbert lic. tanárok, 
Kirchknopf lelkész. Az esték vonzópontják képezték 
az alkalomszerű zene-és énekelőadások is. Ezekben 
jeleskedtek: Sauter Margit és Rumancsik Mici 
úrhölgyek, továbbá Karátsony Zsigmond, Kirch
knopf Gusztáv, Szenczy Gábor, Szaumélisz Alfréd, 
Weisz G. A. és Kintzler Béla. Az utolsó estélyt 
Karácsony Zsigmond lic. igazgató beszéde és 
Kirchknopf Gusztáv lelkész imája zárta be. Az 
estélyek állandóan nagy látogatottságnak örvend
tek és önkéntes adományozás útján 84.60 K. 
juttattak a kör pénztárának.

Igen örvendetes jelenség ez is, hogy a vidéki 
egyházak is kezdenek érdeklődni az esték iránk.

Jótékonyság. A pesti ev. magyar egyházhoz 
újabban a következő adományok érkeztek be. Petz 
Ilonka emlékezetére atyja 200 koronát, a Belvárosi 
takarékpénztár a felállítandó Luther-otthonra 200 
koronát, dr. Hernádi Mórné, férje emlékezetére és 
szegény gyermekek taníttatására 600 koronát, test
vére, Tomka Adél emlékezetére, hasonló célból 
500 koronát, dr. Holitscher Pál és neje 500 koro
nát adományozott. A Deák-téri lelkész által egy 
második úrvacsorái kehely beszerzése érdekében 
megindított gyűjtés 160 koronát eredményezett.

A besztercebányai evang. egyesület 1909. évi 
március hó 14-én, vasárnap Bethlen Gábor-utcai 
otthona nagytermében V. protestáns estélyét tar
totta a következő műsorral: 1 Jézus, hozzád emel
kedünk, 1. és 2. vers énekli a közönség. 2. Gusz
táv Adolf svéd király emlékezete, felolvasás tartja 
ifj. Rosenauer Lajos úr. 3. Stein: (C. III.) Zsoltár, 
Figuss Vilmos e. karmester úr vezetése mellett 
énekli az egyesületi férfikar. 3. „Gusztáv Adolf“ 
Csengey Gusztávtól, szavalat előadja Barth Ilona 
úrleány. 5. Haydn József: „Krisztus 7 szava a 
keresztfán**. 1. sz. Bevezetés. Előadja Figuss Vil
mos e. karmester úr vezetése mellett az egyesületi 
zenekar. 6. Légy üdvözölve és áldva, 1. és 2. vers, 
énekli a közönség.

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság
igazgatósága által a választmányi ülés elé terjesz
tett 1908. évi mérleg az összes üzletágakra vonat
kozólag 4,215.871 K. 25 fillér tiszta nyereséget 
mutat ki. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
egyértelmű indítványa alapján elhatározta a választ
mány, hogy a folyó évi április harmadikára egybe
hívott közgyűlésnek minden egész részvény után 
500 korona osztalék kifizetését fogja javasolni. 
Egyúttal megállapította a választmány a közhasznú 
adakozások, valamint a társaság félszázados fenn
állása alkalmával megalkotott 500,000 korona ösz- 
szegű közcélú alapítvány kamatai hovafordítására 
vonatkozólag a közgyűlésnek teendő javaslatát. 
A társaság a tiszta nyereség nagy részét biztosí
téki alapjainak és tartalékainak gyarapítására for
dítja, minek következtében az elemi ágazat díjtar
taléka 7,998.355 K. 01 fillérről 8,382.972 K. 77 
fillérre, a külön tartalék 3,797-739 K. 33 fillér
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ről 4,298.341 K. 85 fillérre emelkedik Az élet
biztosítási üzletágban ezúttal is eredménydús műkö
dést fejtett ki a társaság, úgy hogy a túlnyomó 
részben belföldön elért új szerzemény összege 
84.775,513 K 29 fillérre rúg. Az életbiztosítási 
üzletállomány a halálozások és lejárt tőkék címén 
kifizetett összegek és a törlések levonása után 
418,736.383 K 94 fillérről 446,300.763 K 86 
fillérre emelkedett. Ezen biztosított összeg fede
zésére a társaság 120,090.742 K51 fillér összeget 
képviselő díjtartalékkal rendelkezik, az előző évi 
111,471.258 K 45 fillérrel szemben. A társaság- 
tartalékai, melyek 1907-ben 135,338.327 K 58 
fillér összeget képviseltek, 1908 deczember 31-én 
144,772.057 K 13 fillérre emelkedtek s a követ
kező értékekben vannak elhelyezve: betétek taka
rékpénztáraknál és bankoknál 4,261895 K 95 
fillér, záloglevelek 98.830-317 K 48 fillér, magyar 
járadék és államilag biztosított vasúti kötvények 
13,142.686 K 11 fillér, olasz járadék és egyéb 
értékpapírok 4,159.089 K 79 fillér, tárcában levő 
váltók 7,425.517 K 82 fillér, jelzálogkölcsönök 
275.478 K 98 fillér, életbiztosítási kötvényekre 
adott kölcsönök 13,168.771 K. a társaság házai 
3,508.300 K; összesen 144,772.057 K 13 fillér. 
A társaság biztosítéki alapjai a múlt év végével 
186,926.344 K 63 fillérre rúgnak.

RÖVID HÍREK.
Az országos evangélikus tanáregyesület e hó

14. és 15 ik napjain Pozsonyban tartja közgyűlé
sét. Tudósítást hozunk róla. — A gyermekvédő 
liga e hó 2. és 3-án gyermeknapot tartott céljaira 
való adakozással. Budapesten e két nap alatt a 
hölgyek 106.000 koronát gyűjtöttek. — Az olasz- 
országi földrengés áldozatai számára hazánkban 
közel 600.000 korona gyúlt össze; hatszor több, 
mint amennyit Olaszország (amelynek népessége 
kétszer annyi) annak idején, ezelőtt 30 évvel az 
elpusztult Szeged javára gyűjtött.

Helyreigazítás. Lapunk 6-ik számában a Misszió 
egyesület felhívásának végén Steltzer Endre vil. elnök 
neve mellett „ág. hitv. ev. orth.“ jelző áll. ,,orsz.“ 
(országos) helyett. Több olvasónk kértére e hibát 
helyreigazítjuk.

Halálozás. Id. Wallentinyi Samu, az egyházas- 
dengelegi ág. hitv. ev. egyháznak 44 éven át volt 
hűséges lelkipásztora, jNógrád vármegye törvény
hatóságának bizottsági tagja folyó évi márczius 
21-én, Rimaszombatban 68-ik, boldog házasságának 
44-ik évében hosszas szenvedés után örök nyuga
lomra tért. — Temetése 23-án, kedden délután 3 
órakor volt. G-ászolja a nagyszámú rokonság.

A derék lelkipásztor csak pár hónapja ment 
nyugalomba elbetegedése miatt. Nyugalmát alig 
élvezhette, már magához szólította őt az Aratásnak 
Ura. Nagy családot nevelt föl szerény papi fizetés
ből, hű szolgája volt egyházának, nemzetének, 
dogot szerzett reá, hogy tisztelettel őrizzük emlé
két. Béke hamvaira.

JO  KÖ NYVEK.

Lainpértli (léza, korunk költői nemzedékének 
egyik legtehetségesebb tagja A boldogság vándora 
cím alatt bocsátja közre újabb költeményeit. Köl
tőnket, aki gyönyörű költeményei révén olvasóink
nak is régi jó ismerőse, nem kell külön ajánl- 
gatnunk, mert arra nem szórni. Elég, ha hírül ad
juk az örvendetes eseményt, A könyv ára fűzve 
3 kor. kötve 5 kor. Megrendelhető lapunk szer
kesztősége útján is.

A Képes Folyóiratnak (a Vasárnapi Újság- 
füzetekben) az utolsó füzettel negyvenötödik kö
tete fejeződött be. E kötet is a magyarság kultur- 
életének értékes, gazdag fejezete. Elbeszélést írt 
bele Mikszáth Kálmán, Bársony István, Jakab 
Ödön, S zívós Béla, Krúdy Gyula s az olasz Fo- 
gazzaro Antal; Költeményt Endrődi Sándor, Lam- 
pórth Géza, Lévay József, Szabolcska Mihály, 
Szász Károly, Szávay Gyula, Telekes Béla, Zem
pléni Árpád. A szépirodalmi részen kívül tenger- 
változatosságú időszerű cikk, életrajz, képmagyará
zat teszi értékessé a lapot,(valamint a szebbnél-szebb 
képek sorozata, mely e lapnak régi fényes helyét 
biztosítja irodalmunkban s a családban. A Vasár
napi Újság a régi nemzeti irodalmi hagyományok 
hű őrzője. Szerkesztője Hoilsy Pál, főmunkatársa 
Mikszáth Kálmán. Ára egész évre (24 füzet) 14 K 
40 fillér, fél évre (12 füzet) 7 K 20 fillér, negyed
évre (6 füzet) 3 K 60 f. Megrendelhető a Franklin- 
Társulatnál (Budapest, IV. Egyetem-utca 4.).

A „Téli Újsághoz" hasonló fizetési feltételek mel
lett 1909 március 20-ikától november 20-ig terjedő 
időben „Nyári Ujság“ címen kiadok 13. számot — 
K. E. lapból. Kérem a nt. Lelkész és tek. Tanító 
urakat a szives terjesztésre s közlését velem annak, 
hogy hány mutatvány számot küldjék az első szám
ból. Szalag József\ nagybecskereki lelkipásztor.

A Népszerű Kálvin-életrajz második kiadása 
és a Kálvinképek. A református egyház egyetemes 
konventjétől a nagy reformátor születése 400 éves 
fordulójára kiadott Kálvin-életrajz kezd immár na
gyobb elterjedést venni. Mikor a konvent elhatá
rozta, hogy ilyen népszerű és rendkívül olcsó kis 
füzetet bocsát a ref. hívek rendelkezésére, arra 
számított, hogy a jubileum esztendejében talán nem 
lesz egy magyar református ember sem, aki azt 
azért a néhány fillérért megszerezni ne iparkodjék. 
Számított különösen a lelkészek, tanítók és értel
mes presbiterek lelkes ügybuzgóságára. Mint a jelek 
mutatják, e részben talán nagyot nem csalódik. A 
füzet, melyet S. Szabó József irt, alkalmasnak 
bizonyult a hívek érdeklődésének a fölkeltésére és 
-a nagy reformátor életének s küzdelmeinek az olva
sók lelki szemei elé való állítására. Immár 21 ezer 
példányban forog népünk kezén, úgyhogy újabb 
20 ezer példány kiadása vált szükségessé. De még 
ez mind csak kezdetnek vehető, ha meggondoljuk, 
hogy több százezer református külön háznép él 
széles ez országban, amelynek asztaláról bizony 
nem volna szabad hiányozni ennek az olcsó és szép 
képekkel ékesített füzetnek. A most megjelent
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második kiadásban igen előnyös változásokat is 
veszünk észre. A füzet papírja sokkal fehérebb, 
finomabb és tartósabb, mint előbb volt. Ezen a 
betűk is tisztábbak és jobban olvashatók. Aztán 
Béza Tódornak egy igen sikerült, új arcképe van 
beleillesztve ebbe a füzetbe a régebbi képe helyett, 
amely ezt a nagy embert kissé mogorva szinben 
tüntette fel. Mindent összevéve, nagyon örülünk a 
füzet második, megszépített kiadásának és újólag 
a legteljesebb mértékben hívjuk fel reá legfőkép
pen a lelkészek figyelmét. Kövessenek el mindent 
a híveik között való terjesztése érdekében ! Ezzel 
nemcsak azt mozdítják elő, hogy magyar népünk 
megismerje Kálvin életének fölemelő, a református 
öntudatot szilárdító és lelkesedésre buzdító törté
netét, hanem a tiszta jövedelemből létesíteni szán
dékolt Kálvin jubileumi alap növeléséhez is jelen
tékenyen hozzájárulnak. A füzet ára egyenkint 20 
fillér. Megrendelhető a dunántúli ref. egyházkerü
letpüspöki hivatalában Komáromban. Ugyancsak itt 
rendelhető meg, mint a ref. lelkészi hivataloknak 
megküldözött előfizetési felhívásból is olvasható, 
Kálvinnak ugyancsak az egyetemes ref. konvent 
által kiadott nagy fali arcképe, mely szintén most 
jelent meg, valóban gyönyörű kivitelben, kisebb és 
nagyobb alakban. A nagyobbnak ára egyenkint 
40 fillér, a kisebbé 30 fillér. Oly rendkívül jutá
nyos ár ez, melyet csak nagy tömegben való elő
állítás mellett lehet elérni. Ennek a képnek sem 
szabad hiányozni egyetlen jó ref. ember szobájának 
faláról sem. A kép Kálvint, mint a szószékben álló 
prédikátort ábrázolja. A reprodukció finom kréta- 
papiron nagyszerűen mutatja a reformátor hű voná
sait. A lelkészek, tanítók buzgólkodjanak ennek a 
terjesztése körül is. Ne legyen egyetlen református 
iskolaterem, melynek faláról ez a kép hiányozzék!

Pályázat.

A magyarországi ágost. hitv. evang. keresztyén 
egyetemes egyház főiskolai internátus-bizottsága az 
1908. évi egyet, közgyűlési jegyzőkönyv 137. pontja 
értelmében az 1909- év október elsején Budapesten 
megnyitandó Luther-Otthon (főiskolai internátus) 
igazgatói állására pályázatot hirdet.

A megválasztandó igazgató kötelessége: igaz
gatja és képviseli az intézetet, vezeti könyveit; 
szigorúan ügyel a házirend megtartására, a ren- 
detlenkedőket meginti s esetleg, ha jónak látja, 
szüleiket tudósítja; utánajár, hogy tanulmányi köte
lességeiket lelkiismeretesen teljesítsék ; hónapon
ként jelentést tesz a kormányzó-bizottság elnökének; 
általában mindent elkövet, hogy az intézet igazán 
a szeretet hajléka, az evangélikus hit és magyar 
hazafias szellem egyik tűzhelye és bástyája legyen.

Teendőit részletesebben a szervezet és házi
rend szakaszai, valamint a kormányzó-bizottság 
határozatai szabják meg.

Javadalma: 2 utcai, 1 udvari szobából s a

szükséges mellékhelyiségekből álló lakás, szabad 
fűtés és világítás, személyére szóló élelmezés, 
továbbá évi 1200 korona készpénz, havi előleges 
részletekben, az intézet pénztárából.

Pályázhatnak oly tanárok és lelkészek, akik
ben az általános műveltség kiváló paedagógiai 
érzékkel és keresztyén lelkiilettel, evangélikus hit- 
bugósággal párosúl. Az igazgatót a kormányzó 
bizottság választja s alkalmazásának feltételeit 
szerződésileg szabályozza.

A pályázók kérvényeiket a minősítést igazoló 
összes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és 
működési bizonyítványnyal, esetleg a nevelésügy 
terén való irodalmi működést feltüntető mellékle
tekkel az evang. egyet, egyház főiskolai internátus- 
bizottságához intézve 1909. évi május hó 1-ig a 
bizottság egyházi elnökénél, Scholtz Gusztáv bánya
kerületi püspöknél (Budapest, I. Vár. Verbőczy- 
utca 28.) nyújtsák be.

Ha a pályázat kielégítő eredménynyel nem 
járna, a kormányzó-bizottság új pályázatot hirdet 
vagy pályázat mellőzésével intézkedik az állás be
töltéséről-

Az evang. egyet, egyház főiskolai internátus- 
bizottságának 1909. évi február 5-én Budapesten 
tartott üléséből.

Kovács Sándor 
biz. jegyző.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

Olvasóinknak boldog húsvéti ünnepeket kívánunk. 
Bocsánatot kérünk, hogy sok beküldött könyvismertetése 

a jövő számra maradt hely szűke miatt.

 Kérjük igen  t isz te l t  o lvasóinkat,
hogy szíveskedjenek könyvszükségletük beszerzése végett a

Luther-Társaság Evang. Könyvkereskedéséhez

(Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a.) fordulni. A Luther- 
Társaság könyvkereskedése az első, minden izében protestáns 
könyvkereskedés, melynek gyarapodása érdekében áll minden 
hitsorsosunknak.

Hangsúlyozzuk, hogy a társaság utazó - ügynököket 
nem tart és ha ilyenek mégis jelentkeznek, azok közön
séges csalók.
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Mo t jelnt meg!

HÁZI OLTÁR
Iskolák és magánosok házi b u z g ó l k o d á -  
sára  s z á n t  e v a n g e l i o m i  elmélkedések.

IRTA :
R A F F A Y  S Á N D O R ,
budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

-------- I. rész. Adventtól—Pünkösdig.---------
Ára fűzve................................. 1 kor. 50 fillér.
Portóm entesen........................1 „ 60

Családi körben, családi kör számára 
készültek ezek a rövid elmélkedések 
— írja a szerző — de hasznos szolgá
latot tehet ez a kis munka nem evan
geliomi intézetek internátusaiban is, 
valamint támaszt találnak benne buz- 
gólkodásuk számára a leánygyülekeze
tek és a szórványokban lakó hívek, kik 
a templom rendes látogatásának áldá
saiban nem részesülhetnek. — Szóval, 
egyházi irodalmunk olyan kiváló és 
fontos könyvvel gyarapodot t ,  mely 
hivatva van evang. híveink buzgóságát 
és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.
-------------------------- K a p h a t ó : ------ - '

A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

R E N D K Í V Ü L I  K Ö N Y V Á R L E S Z Á L L Í T Á S !
ÜNNEPI ÉS KONFIRMÁCIÓI AJÁNDÉKUL FELETTÉBB ALKALMAS MÜ

KOVÁCS SÁNDOR
pozsonyi theologiai akadémiai tanár

KERESZTYÉN IMÁDSÁGOS KÖNYVE
mely a szerzőnél Pozsonyban megrendelhető kü lönféle  kiadásokban.
Nagyobb megrendelés esetére rendkívül árleengedés. — Nevezetesen:
I. legalább 5 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 00 fillér helyett 
1 korona, fehér elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 0 korona.
II. legalább 15 példánynál: csinos vászonkötósben 1 kor. 00 fillér helyett 
80 fillér, fehér elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 5 korona.
III. legalább 25 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 00 fillér helyett 
70 fillér, elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára.

Ajánljuk a nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a 
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező esetben utánvétellel. 
Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön megállapodás létesülhet.

Hornyánszky Viktor esász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 44781

Konfirmáltak számára alkalmas ajándékok
a Luther-Társaság Ev. Könyvkereskedéséből

B u d a p e s t e n ,  Vi l i .  k é r . ,  S z e n  t k i r á l y  i • u t c z a  51/a.

Paulik János. Konfirmációi emlékkönyv az evang. 
prof. serdülő ifjak és hajadonok számára. Ára 
kötve a kor. 50 fillér, díszkötésben (> korona.

Payr Sándor. Hárfahangok. Vallásos költemények 
gyűjteménye egyházi és iskolai használatra. Ára 
díszkötésben 5 korona.

Gyurátz Ferenc. Lelki vezér. Imakönyv 9-ik bőv. és 
jav. kiadás. Vászonba kötve 14l/2X9 cm nagyság
ban 1 kor. 50 fill., fekete bőrbe kötve aranyvágással 
tokban 0 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.

— — Hit oltára. Imakönyv. ev. keresztyének számára. 
3. kiad. Vászonba kötve 1 kor.OOfill., aranyvágással, 
tokban 3 kor., fekete bőrbe kötve, arany.vágással, 
tokban (í kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.

Sántha Károly. Buzgóság könyve. Fekete bőrbe kötve, 
aranyvágással, tokban 6 kor.

------ Őrangyal Prot. ifjak és leányok, különösen
konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjubőrkötésben, tokkal 0 kor.

Kovács Andor Lelki tavasz. Imádságos könyv gyer
mekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás Kék 
vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjubőrbe kötve arany
metszettel, tokban (! korona.

Székács József Imádságok és buzgólkodások evan- 
gyéliumi prot. keresztyének számára. 6. kiadás. 
Vászonba kötve 14V2X 9  cm. nagyságban, arany 
nyomással és vágással, tokban" 5 kor. Bőrbe 
kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párnázott 
borjubőrbe kötve 10 korona.


