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A nagy országúton.

Én is megyek, miként a többiek,
A végtelen, vénhedt országúton.
Ködből kigyóz szürkén, lomhán elő 
& Kékes homályba vész el lassúdon.

Lan kaszt a nap, korbácsol a hideg,
Por rám szitál, kő metszi lábamat;
Meleg kéz nem szorítja meg kezem, 
Biztatva rám tekintet nem tapad.

Elől-utól a nép tarkán nyüzsög,
Keverten jönnek aprók és nagyok. 
Robogva száguld sok fényes fogat,
Elér, elröppen, itt csak port hagyott.

Látom, ki mint tolakszik és üvölt, 
Lelketlenül verseng, irigykedik,
Nagyok felé szitkot, sarat dobál.
De hintájukra fölkérezkedik.

Kitérek én a zajgó ár elől 
És álmadozva lassan ballagok;
Felém mosolyg egy-egy szerény virág, 
Szivemben zsongnak édes dallamok.

Érjen zajütve, gyorsan célba más,
A rút hajszát megszokni nem tudom 
Megyek csendben, mélázva, társtalan 
A végtelen, vénhedt országúton.

Szalay Mihály.

A  keresztyén egyház feladata a 
szociális kérdés körül.*

Azért, amiképen vettétek a Krisztus 
Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő 
benne; meggyökerezvén és tovább épül
vén ü benne és megerősödvén a hitben, 
amiképen arra taníttattatok, bővölköd- 
vén abban hálaadással.

Meglássátok, hogy senki ne legyen, 
aki bennetek zsákmányt vet a bölcsel
kedés és üres csalás áltat, mely embe
rek rendelése szerint és nem a Krisztus 
szerint való ! (Kolossé 2, 6—8.)

Keresztyén gyülekezet !
Folytatni fogom a szociálizmusról megkezdett 

elmélkedésemet.
E tárgyról elmondott két beszédemben rámutat

tam arra, hogy a szociálizmusban — értve annak 
nemes, eszményi alakját — sok, a keresztyén egy
házéval közös vonás van, amennyiben ez is, amaz 
is arra törekszik, hogy az emberiség sorsán javít
son, részint a mai társadalmi életben tapasztalható 
ferdeségek kiküszöbölése, részint pedig a jólét 
emelésére alkalmas eszközök bevezetése által. De 
rámutattam arra is, hogy a szocializmus ezen eszme 
megvalósítására olyan útat és eszközöket választott, 
amelyek az emberiséget a kitűzött célhoz sohasem 
fogják elvezetni.

Szépek a szociálizmus álmai: általános jólét, 
olyan társadalmi viszonyok, amelyek között min
denki egyformán jó és boldog legyen, hanem hát 
erről le kell mondanunk! Az élet sohasem lesz a 
teljes boldogság megtestesülése; ez a föld soha
sem lesz a tökéletesség hazája; s a szociálizmus 
éppen nem alkalmas arra, hogy azt azzá tegye. 
Mert a szociálizmus mindjárt a kiindulási pontnál 
eltévesztette az útat arra nézve, hogy igazi jólétet

* Mutató Paulik János „Egyházi beszédek a szociáliz- 
musról” c. müvéből.

Megjelenik

minden

második

i/asárnaponK I A D J A  A L U T H E R  T Á R S A S Á G
Szerkeszti

KOVÁCS SÁNDOR theol. akad. tanár
Pozsony, Konvent-utca 11.

BUD APEST, Vili. K ER Ü LET 
S ZEN TK IR Á LY I-U TC A  5l/A.mely a hirdetéseket felveszi, a megrendeléseket nyil

vántartja s a hiányzó számokat megkeresésre pótolja.

Kiadóhivatal: A LU TH ER -TÁR SA SÁG  
=  EV K Ö N Y V K E R E S K E D É S E  =

A lap ára 
egész évre 
2 kor. Egy 
szám 20 f. 
Egy lapriyi 

hirdetés 
díja32kor.



114 13. sz.EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP.

teremtsen. Eltévesztette annyiban, amennyiben az 
életben előforduló bajok és elégületlenség okait 
egyoldalulag csak a mai társadalmi és gazdasági 
berendezésben látja és keresi s ezek megváltozta
tásával véli a bajt orvosolhatónak, holott ennek 
gyökerei mélyebben feküsznek; feküsznek t. i. az 
emberi lélekben, a valláserkölcsi viszonyokban, 
amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagynia 
senkinek, aki az állapotok javítására törekszik, sőt 
egyenesen ezeknek ajavításán kell a társadalom
javító munkát kezdeni.

Sohasem volt az emberiségnek jobb barátja s 
nagyobb jóltevője, mint volt Krisztus Urunk; és ő 
— amint tudjuk — az emberiség szebb jövőjének 
munkálását nem új társadalmi szervezetek létesí
tésével, hanem azon kezdte meg, hogy magukat 
az embereket törekedett megjavítani, szivöket igye
kezett megnemesiteni, tudván azt, hogy a jó intéz
ményeknek a jó emberek az igazi támaszai, sőt a 
nemes szívek minden külső rendszabályok nélkül is 
nemesen fognak tudni eljárni.

S ez az útja a társadalom javításának ma is. 
Ebben a munkában természetesen Krisztus szellemi 
örökösének: az egyháznak kell előljárni s azt ve
zetnie, karöltve mindazon tényezőkkel, amelyek 
ezen munkájában segítségére lehetnek, bármily 
nevet viseljenek is különben.

A szociális nagy kérdés, amely korunkban annyi 
észt és kezet tart állandó mozgásban, csakis a 
keresztyén egyházzal karöltve oldható meg; s nél
küle, vagy talán az ő szellemével ellentétes irány
ban, az mihamar zátonyra fog kerülni. Éppen azért 
kötelessége az egyháznak e téren megtenni min
dent, ami tőle telik.

S mi a keresztyén egyház feladata a szociális 
kérdés körül?

Éppen erre a kérdésre óhajtanék mai elmélke
désemben feleletet adni, amikor azt mondom, hogy 
feladata:

1. a vallásosságot ápolni,
2. a szeretetet hirdetni és gyakorolni s
3. odahatni, hogy az igazság és szeretet szel

leme hassa át a törvényeket is.

I.
Mit gondoltok, szeretteim, vájjon a legközelebbi 

évtizedekben előbbre haladt-e az emberiség a bol
dogság útján? Fényes kultúránk általánosabbá 
tette-e azt?

A tapasztalat azt tanúsítja, hogy nem. Amennyire 
egy korosabb ember az időnek egy nagyobb sza
kaszán végig tekinthet, úgy tapasztalja, hogy kö
rülötte sok minden előnyösen változott meg külső
leg, bensőleg azonban az emberek mintha hátrá
nyukra változtak volna meg. Régebben az emberek 
egyszerű hajlékokban laktak, messze mérföldekre 
gyalog, vagy rázós kocsin jártak, ruházatuk és 
eledelük is szerényebb volt, mint ennek a mai 
selyemben és aranyban pompázó nemzedéknek: és 
mégis — tudja Isten! — azok a régi, egyszerű 
emberek sokkal kedélyesebbek s boldogabbak vol

tak, mint a maiak. Ha baj érte őket, ügyüket az 
Istenre bízták! ha szenvedniük kellett, felnéztek 
arra a vérző főre ott a Golgothán s csendes meg
adással viselték keresztjüket s véteknek tartották 
volna még csak egy zokszót is kiejteni a gond
viselés intézkedése ellen; ellentétben a mai elké
nyeztetett nemzedékkel, amely a legkisebb meg
próbáltatásnál mindjárt összeesik, nagy igényekkel 
ostromolja az eget s örökös zúgolódással jár az 
Isten szép ege. alatt.

A közszellemnek ez a hátrányos megváltozása 
pedig onnan ered, hogy az emberek eltávolódtak 
az Istentől s így szivükben az a forrás, melyből 
az ősök életereje, boldogsága táplálkozott, kiszára
dott. Mert ha nem ámítjuk magunkat, be kell val
lanunk, hogy vallásosság tekintetében messze mö
götte állunk őseinknek. A vallásnak, úgyszólván, 
csak a külső kereteit tartottuk meg, tartalmát azon
ban nem. Tanítgatjuk ugyan ma is a vallás igaz
ságait az iskolában, de ezt a tanítást is leszorítot
tuk már heti egy-két órára. S a családi otthonok, 
amelyek hajdan mindmegannyi tűzhelyei voltak a 
vallásosságnak, ma már nemcsak hogy segítsé
günkre nem jönnek a vallásos érzés ápolásában, 
de sőt rossz példaadásukkal sokszor még ellene 
dolgoznak az egyháznak. Ennek folytán a mai nem
zedék vallási tekintetben tudatlanul nő fel; tele 
van hitetlenséggel, kételyekkel, amelyek azonnal 
megéreztetik vele bomlasztó erejüket, mihelyt az 
életben nagyobb megpróbáltatással találkozik.

Most már képzeljétek el az ilyen hitszegény 
lelket, hogy mi lesz vele, ha esetleg később olyan 
emberek befolyása alá kerül, — aminők, sajnos, 
korunkban nagyon sokan vannak, — akiknek min
den szavuk szintén izzik a gyűlölettől s elégület- 
lenségtől; akik mindent leszólnak a világon még 
magát a jó Istent i s ; de akik másfelől kitünően 
tudják legyezgetni az emberek hiúságát s tündér
világot festenek szemeik elé. Csoda-e, ha az ilyen 
erkölcsileg vérszegény lélek elkábul; meghasonlik 
önmagával, meghasonlik a világgal s törne-zúzna 
mindent, ami körülötte van, de mert azt nem teheti, 
legalább a folytonos elégületlenségben nyilvánítja 
benső nyugtalanságát.

Ez körülbelül a lélektana azon elégületlen tö
megeknek, amely körülöttünk örökké háborog s 
örökké társadalomjavító reformokon töri a fejét.

Hiszen mi, evangéliumi keresztyének, nem va
gyunk ellenségei a józan reformoknak, sőt kíván
juk, követeljük, hogy ami helytelen, az a társa
dalomból kiküszöböltessék. Tudjuk azonban azt is, 
hogyha az emberek társadalom javító törekvésük
kel célt akarnak érni, akkor első sorban önmagukat 
kell megjavítaniok; vissza kell térniök az Istenhez, 
akitől könnyelműen eltávolódtak ; életöket meg kell 
tölteniük Krisztus szellemével, amely nélkül tartós 
javulás e téren el nem érhető. Mert kérdem: mit 
ér az, ha a munkabéreket emeljük is, de az igé
nyeket mérsékelni nem tudjuk?! Mit ér, ha a munka
időt leszállítjuk is, de az embereket a korcsmától 
visszatartani nem tudjuk ?! Mit ér, ha nekik több 
jogot és szabadságot biztosítunk is, ha azokkal 
helyesen élni nem tudnak ?! És mit ér, ha a gyom
rukat megtöltjük is, lelkűk azonban kong az üres
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ségtől s nélkülözik a hitnek felemelő, megnyugtató, 
nemesítő erejét? !

A vallás volt mindig a szívek boldogsága s a 
népek ereje; s amely ember vagy nép maga alól 
ezt az alapot kirúgta, az romlásba sülyedett. Éppen 
azért a mai korban kétszeres buzgalommal kell az 
emberekben ápolnunk a vallásos érzést, mivel azt 
mindenfelől veszély fenyegeti. Nem lehet eleget 
hangoztatni az apostol szavát: Amiképen vettétek 
a Krisztus Jézust, az Urat, aképen járjatok Ó 
benne; meggyökerezvén és tovább épülvén 0  benne 
és megerősödvén a hitben, amiképen arra tanítattatok!

Az embereket tovább építeni a Krisztusban, 
erősíteni a hitben: ez a keresztyén egyház első 
feladata a szociális kérdés körül; a második pedig

mályosultak vele. S úrrá lett az önzés! Mindenki 
csak a maga hasznát nézi. A cseléd, ha tudja, 
csalja-lopja urát; a munkaadó meg viszont a mun
kást sokszor nem tekinti egyébnek, mint az ő ké
nyelmére kihasználandó eszköznek. Viszonyukat 
ritkán szenteli meg a kölcsönös megbecsülés, jó
indulat s méltányosság érzete . . .  A régi szép 
erkölcsök, mikor a családfő asztalához ültette mun
kásait s szivének minden jóindulatában részesítette 
azokat, kipusztultak; aminthogy viszont kipusztul
tak azok a régi, jó cselédek is, akik uraikért tűzbe 
mentek volna; s ma a cseléd sokszor fizetett ellen
sége a gazdájának. Hogy kinek a hibájából fajul
tak el ennyire az állapotok, azt nehéz volna meg
mondani. Csak azt látjuk, hogy így van és — azt

A deáktéri ̂ templom.

II.

hirdetni és gyakorolni a szeretetet.
A végítélet harsonájának halottébresztő szóza

tával szeretném odadörögni a világnak: „Emberek, 
akartok-e kedvezőbb társadalmi viszonyokat, több 
örömöt és boldogságot? — Akkor nagyobb tért 
engedjetek életetekben a szeretetnek!“

Mert hiszen a mai nyomorúságok nagy része 
honnan ered?

Az emberek önzéséből, amelynek mindenféle rút 
megnyilatkozásait annyiszor láthatjuk. Lent úgy, 
mint odafent; a munkásosztálynál éppúgy, mint az 
uraknál. Elhomályosodván a lelkekben a Krisztus, 
természetszerűen a belőle fakadó erények is elho-

mondom — így is lesz mindaddig, mig a munka
adók meg nem tanulják az apostol szavát: Ti
urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitok
nak megadjátok, tudván hogy nektek is van uratok 
a mennyekben! — s míg az alkalmazottak lelki
ismeretét is át nem hatja az apostoli intés: Ti 
szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való 
uraitoknak szíveteknek egyenességében, mint a Krisz
tusnak; nem a szemnek szolgálván, mint akik em
bereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus 
szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját leiekből! 
(Efez. 6, 5—6.)

Sokan azt hiszik, hogy a munkásviszonyok ren
dezése, a nagyobb műveltség s a vele járó több 
belátás megszünteti az e téren tapasztalható nyo
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morúságokat; én azonban azt hiszem, hogy sem a 
nagyobb jövedelem, sem a puszta szellemi kultúra 
nem lendít nagyot az állapotokon, amíg a szívek 
meg nem melegednek. Nem annyira több tudásra, 
mint inkább több szeretetre van szükségük a mai 
embereknek ! Hogy pedig ezt életre kelthessük, új 
életre kell keltenünk a Krisztus szellemét, melyet 
a mai kor anyagias iránya háttérbe szorított.

Ez az egyháznak egyik feladata a szociális 
kérdés körül, lévén feladata az is, hogy maga is 
gyakorolja a szeretetet s abban jó példával jár
jon elől.

A mi egyházunk szegény, de azért szépen ki
veszi részét ebből a nemes munkából s híveinek 
áldozatkészségéből igen sok emberbaráti intézetet 
tart fenn, igen sok sebet kötöz be a jótékonyság 
balzsamával.

S ennek így is kell lennie, szeretteim! Nekünk 
evangélikusoknak, ha nevünkre méltók akarunk 
lenni, nem szabad megrestülnünk a jótevésben; s 
nem szabad különösen azoknak, akik bőséges 
anyagi javakban részesülnek az Úr kegyelméből. 
Nem szabad felednünk azonban azt sem, hogy a 
gazdagok asztaláról lehullott morzsák még nem 
elegendők a szegény Lázárok megelégítésére, a 
sok nyomor és méltánytalanság megszüntetésére s 
az általános jólét meggyökereztetésére, azért az 
egyháznak s minden hívének oda kell hatnia,- hogy

III.
az igazság és szeretet szelleme hassa át a törvé

nyeket is, melyek társadalmunkat szabályozni hi- 
vatvák, hogy ahol önként meg nem adódik, a tör
vény osztó igazsága adja meg mindenkinek, ami 
őt megilleti.

Mert hiszen, ha az egész világ keresztyén volna 
s magok a keresztyének is nemcsak névleg, hanem 
tényleg volnának keresztyének: akkor kényszerítő 
rendszabályokra nem volna szükség, sőt a szociális 
kérdés mai alakjában egyáltalán fel sem merül
hetne, mivel a krisztusi szellemtől áthatott szivek 
annak elejét vennék. Csakhogy a keresztyén tár
sadalomban nagyon sok a pogány szív, melyek az 
igazság és méltányosság magaslatára magoktól nem 
tudnak felemelkedni. Épp azért országos törvények
kel kell az ilyenek önzése és kapzsisága ellen a 
gyöngébbek jogát biztosítani; s a szeretet törvé
nyét nemcsak magán összeköttetéseinkben kell gya
korolnunk, hanem a társadalmat is aszerint kell 
szerveznünk.

Ez a szervezés pedig abban áll, hogy sem
mit meg ne tűrjünk, ami akárkit is igaz illetéké
ben megkárosíthatna; vagy ami akárkit is másnak 
a rovására méltánytalanul megelőnyösítene. Nem 
szabad megengednünk, hogy egyes fák talán az 
égig nőjjenek s körülöttük a kisebb növények nap
fény és eső híján elpusztuljanak. Nem szabad meg
engednünk, hogy a kapzsi nagy vagyonok kizsák
mányolhassák a szegénység szorultságát s a munkás
nép talán kolduskenyéren tengődjék, mialatt munka
adói gondtalan semmittevésben pazarolják verejté
kének gyümölcsét. Oda kell hatnunk, hogy a 
boldogulásnak ne legyen s ne lehessen más esz
köze, mint a becsületes munka ; és hogy a becsü

letes munka mindig megtalálja a maga méltó jutalmát 
s a hű munkás a maga jogait s tisztességét. S min
denkit biztosítanunk kell az ellen, hogy lelkére 
vagy becsületére a nyomor és zsarnoki önkény 
alkut tarthasson, vagy hogy a keresztyén embertől 
vasárnapjait bárki is elvehesse.

Szóval: igazságos, keresztyén szellemtől átha
tott törvényekre van szükség s ezeknek sürgeté
sében és megalkotásában egyházunknak, mint 
Krisztus szellemi örökösének, elől kell járnia; s 
enemű törekvésében az egyházat minden embernek 
támogatnia kötelessége.

Ebben áll a mi evangéliumi egyházunknak a 
feladata a szociális kérdés körül, amely feladatát, 
sajnos, eddigelé nem végezte olyan eréllyel, mint 
aminővel hivatásánál fogva végeznie kellett volna, 
aminek az az oka és magyarázata, hogy szegény 
egyházunknak eddigelé a létfenntartás keserves har
cát kellett vívnia. Mert ha volt e világon valaha 
proletár, — ahogy a szociálisták magukat nevezni 
szeretik, — üldözött, elnyomott és kizsákmányolt: 
akkor az a mi evangéliumi keresztyén egyházunk 
volt! És ha volt e világon az emberiségnek igaz 
jóltevője: akkor az szintén a mi egyházunk volt, 
mely a keresztyén erények, a műveltség, a felvilá
gosodás és a szabadság szellemének istápolása 
által folyton szélesbítette azokat a forrásokat, me
lyekből az emberi nem előhaladása s jóléte táplál
kozott ! És a szociálizmuspak erről nemcsak hogy 
nem szabad megfeledkeznie s egyházunkkal nem
csak hogy nem szabad ellentétbe helyezkednie, 
hanem ha igazán jót akar, a protestáns egyházzal 
társulnia szükséges, mert ezen társulás által csak 
nyerhet: tisztulhat, tökéletesbülhet s előmozdíthatja 
a benne rejlő igazságok diadalát.

*
Keresztyén gyülekezet, az Úrban kedves test

véreim !
Ezzel végére jutottam a szociálizmusról szóló 

beszédsorozatomnak.
Beszédeimből kivehette a figyelmes hallgató, 

hogy a szociálizmusban sok igazság van, de hogy 
egyúttal olyan tévedések is előfordulnak rendsze
rében, amelyek érvényesülésük esetén az emberi
séget veszedelembe sodornák. Azért, hogy ezeket 
kikerüljük, tekintetünket állandóan arra a vezér
csillagra kell irányítanunk, mely az élet útvesztői
ben eddigelé az emberi nem biztos kalauzának 
bizonyult, t. i. a Jézus Krisztusra. Az ő szellemében 
rejlik a korunkat mozgató nagy társadalmi kérdések
nek a kulcsa, aminthogy a körülöttünk folyó harc 
okozta sebekre is a balzsamot ő fogja nyújtani. 
Meglássátok azért, hogy senki ne legyen, aki ben
netek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás 
által, mely emberek rendelése szehnt, a világ elemi 
tanításai szerint és nem a Krisztus szerint való! 
— intlek titeket Pál apostollal. Sőt arra igyekez
zünk, hogy Krisztus legyen úrrá mindeneken; az 
ő istenfélelme, emberszeretete s szent ideálizmusa 
hassa át a szíveket és a törvényeket: akkor ma
goktól is megfognak szűnni ama nyomorúságok, 
amelyek ma emberi önzés folytán a sziveket kínoz
zák s az emberiségre egy magasabb jólét verőfénye 
fog felragyogni. Ámen. Paulilc János.
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A  vízcsepp.

I.

Falu végén állt a Faragóék háza, nem is 
annyira állt, mint inkább ült nekitámaszkodva 
a domb oldalának; nem is ház volt az, hanem 
kidiilt-bedült oldalú rozzant viskó, melynek volt 
is, nem is teteje. Istenkisértés volt abban lakni, 
de Faragó János mégis abban lakott élete pár
jával és hat gyermekével. A kis rozoga alkot
mány rossz állapotát talán maga is unta, mert 
meghasadozott falai szünet nélkül nagyokat 
ásítottak; a tetó'zete meg összegubbaszkodva,

hajlik a Faragó János viskójára, mintha simo
gatná, mintha takargatná, féltve a pusztító szél
vésztől. S ha teljes erővel kitör- a vihar, akkor 
félelmetes még csak az erdőben az Istenítélet. 
Dübörögaszélvész, félelmetesen harsog a hangja; 
a jobbra-balra hajlított fenyők minduntalan 
összecsapnak, mintha hadakozó felek lennének; 
innen is, onnan is rettenetes recsegés, ropogás 
hallatszik s tömérdek egészséges, szép, fiatal 
sudár fa derékon kettétörve, vagy gyökerestől 
kitépve rettenetes zuhanással dől egymáson 
keresztül-kasul le a földre.

— Ilyenkor arat az erdő kaszása.
Hát bizony vihar idején hátborzongató az

Székács József sírja a Rábóczy-út melletti temetőben.

összehúzva magát, meglapult, mintha félt volna, 
hogy az idő vaskeze, amely lenyomta, egyszer 
egészen öszeroskasztja.

No, de ha rossz és csúnya volt a viskó, 
annál szebb volt a háttere. A lankásan emel
kedő domboldalon a kert folytatásaként, nagy
kiterjedésű fenyveserdő húzódott el. Beb szép 
is az erdő, Istenem, beh szép! Mint orgonasípok 
emelkednek egymás mellett az egyenes fenyő
szálak az ég felé és zizeg, zsong mind, mintha 
titkos beszélgetést folytatnának egymással. Oly
kor-olykor haragos zúgást hallat a fenyves. A 
fékevesztett szélvész éles sivítással, sikongással 
támad a büszke fenyőkre, meghajlítja őket 
mélyen, mintha hatalmát akarná fölöttük fitog
tatni. Egyik-másik fenyő csaknem egészen rá-

erdő mellett lakni; mert nemcsak a szünet nél
kül tartó zúgás, dübörgés, de a sokszor le-le- 
csapó villám szemvakító fénye s a földet meg
rázó mennydörgés is félelemmel tölti el az 
embert.

E miatt mondja a népdal is:
„Nem jó erdő mellett lakni!"

De csendes időben, ozondús tiszta levegőjé
vel, csengő madárdalával, virágillatával, a ke
délyre kimondhatatlanul jótékonyan ható, zavar
talan nyugalmával dúsan kárpótolja az erdő 
azt, a ki közelében ütött magának tanyát.

Még télen is, bár rideg, de fenségesen szép 
az erdő képe. — Mindenik fenyő egy-egy kará
csonyfa, feldíszítve az Alkotó által örök zöld
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levelekkel, zúzmara láncokkal s vakítóan tiszta 
fehér hóval, melynek fagyos tűalakű szilánkjai 
csillognak, ragyognak a reájuk hulló fénylő 
napsugártól.

Megvallom, én szeretem az erdőt és sajnál
kozom a fölött a pusztítás fölött, amelyet elég 
gyakran végez benne a vihar őrületes halál
tánca. — Szerettem m ár gyermekkoromban is, 
amikor málnát, szedret, gombát keresve olyan 
sokszor andalogtunk benne, s árnyas fái alatt, 
a nyári nagy vakációban annyi sokszor, sok 
verset összeírve tartottunk költői versenyt, mint 
annak idején Eperjes mellett tartott az „Erdei 
lak“-nál hazánk három nagy költője. Csak egy
szer haragudtam meg reá, mikor egy karácsony 
előtt régi jó szokás szerint a tanítónk által 
küldve ostyát vittünk a juhász gazdának, aki 
viszont kolbászt, oldalast rakott a kosarunkba 
a mester részére s hazafelé menet, sötét lévén 
már, eltévedtünk. Talán ki sem jutottunk volna 
aznap az erdőből, ha utánunk nem küldik a 
sántalábú hetest, aki addig kiabálta a „koledá- 
lók“ neveit, míg végre hosszas bolyongás után 
fázva, sírva, a hang után haladva kijutottunk 
az erdőből s haza vetett bennünket a késő 
este.

. Szerette az erdőt Faragó János is. Nyáron 
azért, mert pompásan esik az alvás a fák árnyé
kában; télen pedig azért, mert közel volt s 
könnyen került fűteni való. — Mert tudni kell, 
hogy nem mindenkinek van pénze fűtőanyagra 
s e miatt a tél hideg napjaiban, csikorgó hideg
ben sok szegény család didereg fűtetlen szobá
ban, s hogy meg ne vegye a szűkölködőket az 
Isten hidege, míg csak le nem esik a hó, az 
ínséges család — amikor csak teheti — künn 
bolyong az erdőn s fakérget, gallyat gyűjt s 
hord a hátán haza, az erdőtulajdonos elnézése 
mellett, hogy legyen mi melleit melegedni, főzni 
a lél napjaiban. — így tettek Faragóék is, helye
sebben mondva, az asszony, meg gyermekei; 
mert magának a gazdának — amint később 
látni fogjuk — mint minden más dologhoz, úgy 
ehhez sem volt kedve.

Faragóék kis háza mellett istálló is volt 
összetákolva, abban éldegélt egy riska tehén, 
a család szemefénye, eltartója. Összes vagyo
nuk ez az egy tehén volt, e mellett örvendeztek, 
ha sziliig telt a zsojtár és szomorkodtak, ha 
apasztotta a „Bazsar“ a tejet. Hogy milyen nagy 
jótétemény egy kis riska tehén a szegény em
berre nézve, azt csak az érti meg. akinek 
egyebe semmije sincsen. Faragóéknál pedig ez 
igy volt. Az igazság kedvéért meg kell jegyez
nünk, hogy ez a tehén sem a gazda szerze
ménye, hanem a jószívű földes uraság adom á
nya volt, aki mint régi, jó cselédjének, a sok
gyermekű Faragónénak adta azt ajándékul. — 
Faragó barátunk szerezni nem igen igyekezett, 
sőt ellenkezőleg, elköltötte volna, ha kezébe 
kerül, a Dárius kincsét is.

Hogy ki és milyen ember volt ő kigyelme, 
elmondom sorjában.

(Folyt, köv.)

A  nő hivatása a magyar protestan
tizmus küzdelmében.

Sztehlo Kornél felolvasása.*

így okoskodik a nép, amely a katholicizmus 
hódító álmából felébred és amelynek aztán a val
lás és a vallástalanság között kell választani.

Milyen máskép fejlődne a dolog, ha az elé az 
ébredő ember elé odalépne a protestáns lelkész 
és azt mondaná neki: Társad vagyok a földi nyo
morúságban, a szegénységben. Osztozom veled 
örömedben, bánatodban, együtt érzek veled mély 
elkeseredésedben. Ne nézd azt, hogy Jézus urunk 
méltatlan követői mit csináltak az ő tanításából. 
De azt nézd, hogy Jézus volt a te igazi, legjobb 
barátod, jóakaród és támaszod. Rajtad akart ő 
segíteni, midőn ő tanította először, hogy mindnyá
jan egyenlők, egy atyának fiai vagyurtk. Rajtad 
akart segíteni, amikor az önzetlen emberbaráti sze- 
retetet és a jótékonyságot tűzte ki vallása vezér
elvéül.

Ámde, kedves gyermekeim, jól tudjátok, hogy 
protestáns vallásunk elvei szerint a mi egyházunk
ban nemcsak a felszentelt theologusok vannak 
hivatva az Isten országát ápolni és terjeszteni, de 
minden protestáns ember, férfi vagy nő egyaránt. 
Ezer meg ezer alkalmatok lesz nektek, ha kiléptek 
az életbe, ha papnék, tanítónők vagy akár földes
asszonyok lesztek, a néppel érintkezni, és ha látni 
fogjátok, hogy az a nép a gazdasági küzdelemben 
hitében meginog, ha azt tapasztaljátok, hogy hamis 
próféták kedélyét megmérgezni és őt a vallástól 
eltéríteni iparkodnak, álljatok oda mint vallásunk 
papnői és ha ti, mint a nyomorult nép jóltevői 
fogjátok neki azt elmondani, amit imént a protes
táns pap szájába adtam, rátok bizonyosan hallgatni 
fognak.

íme, kedves gyermekeim, mily magasztos fel
adat ! Azt elősegíteni és kivinni, amire a klerika- 
lizmus nem képes, az emberiséget a socialisztikus 
mozgalmak, a mindent felforgató anarchia veszé
lyétől megóvni azáltal, hogy szeretettel és oda
adással megnyeritek a szegény nép bizalmát és 
megnyeriték azt Jézus evangéliuma részére.

A magyar protestáns nőnek azonban, hogy ezt 
a szerepet betöltse, a társadalmi téren kell mű
ködnie. Vegyetek példát a katholikus nőktől, a 
közjótékonyság és az emberbaráti szeretet műve
lésében. De ne csak példát vegyetek tőlük, hanem 
iparkodjatok őket a nemes versenyben legyőzni, 
ami sikerülni is fog, mert ti a szegényeknek és 
nyomorultaknak nemcsak külső bajait gyógyitani, 
hanem ha abban az irányban haladtok, amelyről 
előbb szólottám, az ő lelki felszabadításáról, az ő 
lelki békéjéről is gondoskodni tudtok.

Annak az önfeláldozó keresztyén irgalmasság
nak cselekedetei pedig, amelyek előtt a protestáns 
ember is zászlót hajt, ne legyen a katholikus apácák

* Felolvasta 1909 május 20-án az aszódi bányakerületi 
leánynevelö intézet vallásos estélyén. Nagyszámú érdeklődő 
kérésére a kitűnő szerző átengedte Társaságunknak ez 
értékes dolgozatát, amelyben a lányokhoz szólva az anyákat 
emlékezteti kötelességökre. Szerk.



13. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 119

kizárólagos privilégiuma, ezt a keresztyén irgalmas 
ságot gyakorolni a ti kötelességtek is, protestáns nők !

És most foglalkozzunk még egy veszéllyel, 
amelynek a mi magyar protestáns egyházunkat a 
klerikalizmus részéről régóta fenyegeti, és amely 
téren ez az utóbbi nemcsak a múltban, hanem 
sajnos a jelenben is, nagy eredményeket ért el, 
ez a hittérítés veszélye.

Azt hiszem, kedves gyermekeim, a ti hitetek 
megerősödött abban, hogy a mi evangélikus vallá
sunk a maga tisztaságában az a pótolhatatlan kincs, 
amelyet nemcsak azért szerettetek meg, mert szü
léitek is azt vallották és titeket abban neveltek, 
hanem azért is, mert meggyőződtetek arról, hogy 
a mi vallásunk megtisztítván Jézus urunk evangé
liumát a tévelygésektől, az embert legközelebb hozza 
Istenéhez. Nem kételkedem, hogy ti erősek lesztek 
abban, hogy ezt a kincset mindenkivel szemben, 
tehát még azokkal szemben is, akiket nagyra 
becsültök és szerettek, védelmezni és hozzá tör- 
hetetlenül ragaszkodni fogtok.

Mégis, habár közületek az ifjabbak ezt talán 
még megérteni nem fogják, most, midőn ti nagyob
bak nemsokára az életbe léptek, figyelmeztetni 
akarlak azokra a veszélyekre, amelyekkel az óléi
ban találkozni fogtok.

Tudjátok, hogy a nő legszebb hivatása házas
ságra lépni és boldog házasságban családot alapí
tani. A mi vallásunk a türelem vallása, mi nem 
tanítjuk azt, hogy csak a protestáns ember üdve- 
ziil, mi tehát nem látunk abban semmi bűnt, ha 
más vallású lesz az a férfi, akihez szivetek von
zani fog. Mi azt sem követeljük, hogy azt a más 
vallású férfit hitének elhagyására rábírjátok, mert 
mi a meggyőződés nélküli hitváltoztatást erkölcstelen 
dolognak tartjuk. De vannak egyházak, amelyek
nek tanítása szerint súlyos bűn a vegyesházasság, 
és amely tanítás szerint súlyos bűnt követ el az a 
más vallású férfi, ha titeket evangélikus leányokat 
nőül vesz. Ezek az egyházak az ily bűn alól való 
felmentést szigorú feltételekhez kötik, azt követe
lik, hogy a protestáns menyasszony vagy térjen át 
a vőlegény vallására, vagy hogy a protestáns anya 
adja oda gyermekeit az idegen egyháznak. Szer
ződést fognak tőletek követelni, hogy ebbe adjátok 
beleegyezésieket és ha azt megadjátok, akkor az 
a legszentebb kapocs, amely az anyát leánygyer
mekéhez fűzi, a vallás kapcsa, szét lesz tépve, fel 
lesz dúlva. Leányaitokat arra fogják tanítani, hogy 
a szegény anya, aki szivvére árán szülte gyer
mekét, aki legközelebb van hozzá, mint eretnek 
el fog kárhozni, és előtte a menyország kapui 
zárva vannak. (PoIyt. köv)

VEGYES.
Pöstyén kérő szózata. Magyar Bethesdánk 

gondnokától, ílaerlen Gyula úrtól a következő fel
hívás érkezett hozzánk : A helybeli kicsiny leány
gyülekezet egy pár évvel ezelőtt keletkezett Isten 
segítsége s a nemesszívű adakozók támogatása

folytán. A pőstyéni evangélikus gyülekezet kicsiny 
és szegény, hisz mindössze csak mintegy 50 lélek
ből áll. De tekintettel arra a számos fürdővendégre, 
kik a híres pőstyéni világfürdőt évenkint felkere
sik, templomot kellett építtetnie, ha mindjárt nagy 
anyagi áldozatok árán is. E fürdővendégek száma 
mintegy 12.000-re rúg, kik között az idény tar
tama a'att körülbelül 4000 hivő jár az evangélikus 
istentiszteletekre. De miután a rendes istentiszte
leteket a szomszéd, sőt távolabb eső gyülekezetek 
lelkészei tartják, a kiadások igen nagy összeget 
emésztenek fel, úgy hogy szükségessé vált oly haj
léknak a felépítése, mely otthonul szolgálhatna 
azon lelkészek számára, kik ingyen lakás és a 
fürdő szabad használata fejében a fürdőidény 
(május 15—szept. 15) tartama alatt az itt tartandó 
háromnyelvű istentiszteletek megtartásáról gondos
kodnának. De miután az ily hajlók felépítéséhez 
szükséges anyagi erő — körülbelül 12.000 kor. — 
nem áll rendelkezésünkre, újból a nemesszívű ada
kozók támogató szeretetébe vetjük bizodalmunkat, 
kérve, hogy akárminő szerény anyagi segítségben 
ezúttal is részesíteni szíveskednének, hogy ez Isten
nek tetsző hajlékot mihamarább felépíthessük. — 
A Mindenható Isten áldja meg a nemesszívű ada
kozót, kinek szives adományát köszönettel fogadja 
a helybeli gyülekezet gondnoksága. A nemes célt 
melegen ajánljuk az adakozó hívek szeretetébe.

Dr. Haubner Rezső hagyatéka. Néhai dr. 
Haubner Rezső soproni orvos végrendeletében tete
mes vagyonának örökösévé a dunántúli ág. h. ev. 
egyházkerületet tette. Vagyonát különféle egyházi 
célokra hagyta. A végrendeletet távolabbi rokonai, 
annak kihirdetése után megtámadták. Perre azon
ban mégsem került a dolog, mert a megtámadók 
panaszukat visszavonták, s így az örökség a vég
rendelet értelmében a megjelölt egyházi célokra 
fordittatik.

Egyházi borajánlat. A szeutantalfai ág. hitv. 
evang. egyházközségnek nagyobb mennyiségű 1906. 
évi óbora és 1908. évi újbora még eladatlan. Ha 
gyülekezetünk bora szüretig el nem kel, az eset
ben az idén várható szüret elhelyezéséhez az 
egyház sem pincével, sem hordóval nem rendelke
zik. Azért bizalommal kérem az „Evangélikus Csa
ládi Lap“ nagyérdemű borkedvelő közönségét, mél- 
tóztassanak borszükségletüket gyülekezetünknél 
beszerezni. Vasúton, kölcsönhordóban szívesen kül
dünk bort ötven literen felüli mennyiségben. A bo
rok tiszták, fehérek s Badacsonyvidéki hegyi borok. 
Az óbor ára 55 fillér, az újbor ára 40 fillér literen- 
kint. Ehhez járul a csekély vasúti díj. Kocsifuvart 
nem számítunk. Aki saját hordóját küldi, némi 
engedményben részesül. A bizalommal kórt meg
rendelések alulírott lelkészhez intézendők. Nagy 
Lajos ev. lelkész, Szentantalfa, Zalamegye. Vasút
állomás jún. 30-ig: Tapolca, július elseje után: 
Zánka—Köveskál.
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FIGYELEMRE MÉLTÓ KÖNYVEK!
a Luther-társaság ev. könykereskedéséből

Budapesten, VIII. kér. Szentkirályi-utca 51/a.

A protestantizmus haladásának akadályai.
Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi 
Jenő. Ára (10 fill., portómentesen küldve 05 fid.

Sztehlo Kornél felolvasásai. I. Modernizmus 
és protestantizmus. II. A jövö vallása. Ára 1 kor., 
portómentesen küldve 1 kor. 05 fill.

Házi oltár: Iskolák és magánosok házi buz- 
gólkodására szánt evangéliomi elmélkedések. 1. 
Adventtól pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára 
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 60 fill.

Zsilinszky Mihály újabb munkái:
A magyarhoni protestáns egyház története

a művelt közönség számára, Farkas József, Kovács 
Sándor és Pokoly József közreműködésével szer
kesztve. Remek képes díszmunka, közel 300 kép
pel a szövegben, 12 műmeiiékíettel és számos 
kézirathasonmással. Ára fűzve 14 kor., vászonbá 
kötve 17 kor., díszes és tartós félbőrkötésben 19 kor.

Az 1848-iki vallásügyi törvénycikk törté 
nete. Képes kiadás Ára fűzve 2 kor.

Papi kongrua és a jogegyenlőség. Ára 
fűzve 1 kor.

Miről van szó? Válaszul némely támadásokra. 
Ára fűzve 1 kor.

Negyedfélszázados főiskola Sopronban. Em
lékfüzet a soproni evang. líceum 350 éves jubileu
mára írta Payr Sándor. Ára 1 kor.

A pietizmus pedagógikája. Spencer, Francke 
és a magyar pietista-nevelök. Neveléstörténeti 
tanulmány. írta Payr Sándor. Ára 2 kor.

A protestáns pedagógia eszméje. írta dr. 
Szelényi Ödön. Ára 30 fill.

írói arcképek. Népszerű tanulmányok. Hat 
képpel. írta dr. Szelényi Ödön. Ára 2 kor. 50 fill.

Öngyilkosság és etika. írta dr. Szelényi 
Ödön. Ara 2 kor.

Comenius Ámos János és Apácai Cseri 
János pedagógikájának birálatos egybevetése, 
különös tekintettel a felsőbb oktatásügyre. írta 
Algöver Andor. Ára 1 kor.

Ad astra, A művelt társadalom kérdéseiből. írta 
Kapi Béla. Ára 3 kor. — T a r t a l ma :  De profun- 
dis (A müveitek társadalma) A boldogság (Levél 
egy boldogtalan asszonyhoz). A szenvedés. A mű
veltség. A női szépség. Ad astra (Életideálok).

Harangszó. Hat vallásos ének zongorakisé- 
rettel. Szerzi Kapi Gyula. Ára 3 kor.

Szavaló és daloskönyv nemzeti ünnepé
lyekre. A magyar tanítóság és a magyar ifjúság 
számára , szerkesztették Mendöl Ernő és Tóth 
Aladár. Ára vászonba kötve 2 kor.

A római katholicizmus és a protestantiz
mus befolyása, és jelentősége az államra. írta 
Boross János. Ára 3 kor.

Ez a munka nagy kavarodást idézett elő az ellentáborban. 
Támadója, a katholicizmusnak egy oszlopos tagja, mindent 
Ígért a szerzőnek, ha beismeri tévedését, de ez nem történt 
meg, hanem erősen visszaverte a támadást.

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította, 
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsó- 
szopori Nagy Ferenczné. Ára fűzve 3 kor , kötve 
3 kor. 60 fill. Portóme'ntesen 20 fillérrel több.

Ima- és emlékkönyvek.
Paulik János: Konfirmációi emlékkönyv az

evang. prot. serdülő ifjak és hajadonok számára. 
Ára kötve 3 kor. 50 fillér, díszkötésben 6 kor.

Payr Sándor: Hárfahangok. Vallásos költe
mények gyűjteménye egyházi és iskolai haszná
latra. Ára diszkötésben 5 korona.

Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv 9-ik 
bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14l/a x9  cm nagy
ságban 1 kor.SOfill., fekete bőrbe kötve arany vágás
sal tokban 6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv. ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., aranyvágás
sal, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 K, párnázott borjubőrbe kötve 8 K.

Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete 
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 6 kor.
— — Őrangyal. Prot. ifjak és leányok különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjú bőrkötésben, tokkal 6 kor.

Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv 
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás. 
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.

Székács József: Imádságok és buzgólkodá- 
sok evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 14'/aX 9  cm. nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjubőrbe kötve 10 korona.

Énekeskönyvek.
Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve 

2 kor. 20 fill — Egész vászonba kötve, valódi 
aranynyomású kehellyel 2 kor 60 fill. Chagrin 
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel 
és metszettel 6 kor. — Finom chagrin bőrbe kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel és aranymetszés
sel 7 kor. — Finom chagrin bőrben, valódi arany
nyomású kehellyel, kapoccsal és aranymetszéssel 
7 kor. 50 fill. — Éinom chagrin bőrben, valódi 
aranynyomású kehellyel, gyöngyvirágdíszítéssel, 
arany és fehér nyomással 8 kor. — Párnázott 
borjúbőrben, valódi aranynyomású kehellyel, arany 
szegéllyel és aranymetszéssel 10 kor. 50 fill.

Győri énekeskönyv. Egész vászonba kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel 3 kor. 60 fill. — 
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehely- 
lyel és aranymetszéssel 8 kor.

— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Békéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba

kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Beliczay-féle keresztyén halotti énekes

könyv. Egész vászonba kötve 2 kor. 40 fill.
Aranykönyvek egyházak részére, legdíszesebb 

selyem-v. chagrin bőrbe kötve, gazdagon aranyozva, 
a nagyság és terjedelem aranyában 30—40 kor.

Új előfizetőink figyelmébe ajánljuk, hogy az 
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908-ikí év
folyamaiból vannak még teljes példányaink, melyek 
könyvkereskedésünkben egyenkint 1K ért kaphatók.
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