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Istenért, hazáért.

Széles, rögös mező terül előttem,
Gondot, törődést hoznak a napok.
De munkásul szivem szerint szegődtem
S egész szivvel, örömmel fáradok.

(Folytatás).

Kezem feszült innal nyúl az ekére,
Még ifjúnak, erősnek érezem.
Dúsabb mező, több fény csalhatja félre:
Nem tétováz, előre néz szemem.
Munkám zaját a szél nem hordja messze,
Én nem nevem híréért dolgozom.
Babér, cserág másutt terem, nem erre;
Előbb számít tövisre homlokom.
Csendben töröm, gyomlálom szakadatlan
A nyers mezőt, a dudvás parlagot;
Nem válogat szemem más-más talajban,
Csak hintem egyaránt a jó magot.
A jó magért mást illet a dicséret,
Mert nem sajátomból meritgetem:
Názáret látta, hol, mint, meddig érett
S miként veté ott áldott Mesterem.
Tudom: nem egy helyen csírázni sem tud,
Másutt tövis közt senyved a vetés;
Itt-ott felszökken, ám kalászba nem jut;
A tiszta, biztos föld nagyon kevés.
Ott is, ki tudja — tán én megsem érem —
Mikor terem ? . . . Hadd érje, lássa más 1
Nekem bőségesen meglesz a bérem,
Csak tudjam: nem kellett hiába élnem,
Vetésemből lesz egyszer aratás.
Szalay Mihály.

Wasa Gusztáv egyre növekvő seregével gyors
m enetben Stockholm felé vonul. Az ennek hatá
rában összegyűlt s vele szembeszálló ellenséget
véres csatában leveri. Ezután m ár a dánoknak
nem volt m aradásuk svéd földön. A még dán
kézen volt várak őrsége rem ényt vesztve, az
első felhívásra kaput tár, vagy be sem várva
a svéd lobogókat, elhagyja az erődöt s a tenger
p artra siet, hogy még a kikötőkben tartózkodó
dán hajókon menekülhessen az ellenség elől.
A fiatal svéd vezér célt é rt; fogadalmát
betöltötte, csapásai alatt a honára vetett rabiga
széttört. A főváros piacán, hol a 94 honfi vére
elfolyt: újra a nemzeti zászló leng. Apjának,
anyjának hamvai szabad földben pihennek.
A diadalmenet napján egy kedves családi
ünnepélyen is részt vett. Ekkor jegyezte el
unokahugát, Olgát, hű bajtársa Raden Oszkár,
ki ekkor m ár tábornoki rangot viselt.
Wasa Gusztáv, m iután az alkotmányt vissza
állította, a tartom ányokban a közigazgatást a
hazai törvények alapján rendes folyamatba
h o z ta : országgyűlésre hívta össze a rendeket,
hogy előttük tetteiről beszámoljon.
A teljes szám m al összejött rendek a lelke
sedés örömével hallgatták előadását s érde
meit megörökítették az ország törvénykönyvé
ben. Azután egy akarattal a királyválasztást
tűzték napirendre. Ezt egy ősz nemes e nyi
latkozattal vezette be:
— Hagyományaink nem ismernek köztár
saságot. Nálunk az alkotm ánynak első őre a
király. Aki most szabadságunkat kivívta: az
lesz ennek leghűbb védője is.
— Éljen W asa Gusztáv király! — tört ki
a lelkesedés egyhangúlag a rendek sorai között.
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A hős tiltakozva emel szót:
— Engem et nem a dicsvágy vezérelt. Én
nemzetem szabadságáért harcoltam. Ezt Isten
segítségével kivívtuk, szerepem ezzel véget ért.
A trónra ültessenek mást, akinek ehhez több
hajlama és képessége van.
— Uram, — szól egy másik nemes —- nem
találsz te ez országban honfit, aki m agát mél
tóbbnak higyje, vagy mi érdemesebbnek tartsuk
a királyságra, mint téged. A királyi trón téged
illek
Alhatatos vonakodásával Gusztáv mégis ki
vitt annyit, hogy a királyválasztás a jövő országgyűlésre maradt. Mikor ez is egyértelemmel
nyilatkozott az ő megválasztása m ellett: végre
meghajolt a nem zet osztatlan bizalma előtt.
Megkoronáztatása a nép minden osztályai
nak öröm ünnepe volt.
Uralkodásával bebizonyítá, hogy nem csak
a hadvész idején volt győzni tudó hős, de mint
király az ország ügyeinek vezetésében is meg
állta helyét. Erős kézzel tartotta a kormányrudat. Intézkedései céltudatosságról, határozott
ságról tanúskodtak s üdvöseknek bizonyultak.
Megszilárdult a rend, a földművelés mellett fej
lődött az ipar, kereskedés. Emelkedett a nem 
zetnek ereje, tekintélye s a közjóiét.
Ekkor m ár a W ittenbergben Luther által
megkezdett reformáció hatalm as hullámzással
hatolt tovább országról-országra. W asa Gusztáv
király felfogta ennek nagy jelentőségét s szívvel-lélekkel csatlakozott hozzá és elhatározta,
hogy a reformáció tanaival népét is visszavezeti
a lelkek főpásztorához: a Krisztushoz. Behívta
az evangélium hirdetőit apostoli buzgósággal
pártolta annak terjesztését. Gondoskodott a
gyülekezeteknek az evangélium alapján szer
vezéséről, a szentírásnak lefordításáról s a nép
pel megismertetéséről. Lelkes fáradozása nyo
mán néhány év alatt megalakult a svéd evang.
kér. nemzeti egyház. Ezzel lerakta népe szebb
jövőjének alapköveit.
Áz ő unokája Gusztáv Adolf, a hitvédő hős
király.
* ■
— Felséges m ám , — szól hozzá egykor
Raden Oszkár barátja — nagy feladatot végez
tél. Hazádnak visszavívtad az elvesztett alkot
mányt, az egyházat visszaállítottad igaz alap
jára : az evangéliumra. Biztosítottad a nemzeti
és a lelki szabadságot. Ezért érdem es volt szen
vedni, küzdeni.
— Istené a hatalom, -— válaszol a király —
én csak gyönge eszköz voltam az ő kezében.
Övé legyen a dicsőség.
Mikor Wasa Gusztáv meghalt, egy ország
mély gyásza kisérte a sírba. Egy nemzet hálája
hangoztatá:
— Isten dicsőítése, hazájának boldogsága
volt vezércsillaga. Áldott legyen emlékezete.
(Vége.)
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Gynrátz Ferenc.

Egyházi emlékek Urai-Ujfalunak és
vidékének múltjából.
(Folytatás.)

ím e mennyi kegyeletes emlék fűződik csak
magának Urai-Újfalunak és a hozzátartozó leányés fiókgyülekezetek múltjához is. És ha vala
mivel távolabb szállanánk ki Vas vármegye
berkeiben, még többet találnánk.
Csak a Gyöngyös partján épült Szécsényt
említem a XVII. században virágzó evang. gyü
lekezetnek és buzgó protestáns patrónus csa
ládnak volt ősi fészke ez is. A vasmegyei ’felekesről nevezett Telekesi Török János feleségé
vel Gersei Pethő Margittal, Enyingi Török István
özvegyével 1(120 körül kapta Szécsényt. Ez a
buzgó házaspár szép és új templomot építtetett
a maga kastélyától délre. A papiak is ott állott
a piacon és szemben vele az iskola a Gyöngyös
partján. Jeles papjai voltak, köztük Perennyei
Bálint, akiért Kőszeg és Sopron is versengett.
A Török-család három generáción át virág
zott Szécsényben. János fia volt idősb István,
Fisztrovics György püspökünk jó b a rá tja ; és
ennek fia, ifjabb Török István, aki később Sopronm egyébe Egyedre költözött át s Rábaköz
nek és a soproni iskolának lelt kiváló pátrónusa. Ez az utolsó Telekesi Török, a kuruc
huszárezredes még itt Szécsényben született
1666-ban. Bátyja! egy külön rezidenciát épít
tettek szám ára a kastély mellett, ahol m agán
nevelője, a felvidéki Okolicsányi Menyhért ta
nította, m ert nyilvános iskolánk akkor sehol
sem volt. Mikor aztán ennek a jeles családnak
is magva szakadt (Istvánt Vadosfán temették
el 1723-ban), akkor egy Schilson nevű német
báró kapta meg úgy Szécsényt, mint Egyedet.
ím e így ritkította a halál is a mi evang. családainknak amúgy sem sűrű rendéit.
Itt van közelebb Ostffy-Asszonyfa, ősi fész
kük az Ostffyaknak, akik még Nádasdy Tamás
sal esküdtek hűséget a reformációnak. Egyik
ősük, Miklós asszonyfai várát is áldozatul hozta
kithűségének. Házába fogadta az üldözött Szenczi
Fekete püspököt. Tanácsolták, fenyegették : adja
ki, bocsássa el. De ő, a vendéglátó magyar ne
mes, magához méltó feleletet ad ott: „Készebb
vagyok jószágomtól és fejemtől is megválni,
hogy sem Feketét elküldjem, mivel az én religióm ezt hozza magával." És várát csakugyan
a Győrből ide vontatott ágyúkkal lövették porrá.
Ilyen apának volt méltó fia a m ár említett
Oslffy Mihály, első kerületi felügyelőnk, akit
m ár az 1715 évi országgyűlésen vádoltak azzal,
hogy Dömölkön királyi engedély nélkül népes
zsinatot tartottak és ott veszélyes dolgokat for
raltak. Utóbb, különösen az 1732. évi nagy ül
döztetés idején, majd a dömölki templom épí
tésekor szerzett igen nagy érdemeket, amikor
Vidos Miklós társaságában sokszor fáradt fel
audienciákra Pozsonyba és Bécsbe.
Kemenes-Mihályfa mint anyaegyház a kemenesaljai esperesség megalakulásakor 1695-ben
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és a kuruc világban 1706-ban játszott fontosabb
szerepet Ez utóbbi évben ugyanis Bercsényi
Miklós ide idézte meg ja n u ár 17-ére, fej- és
jószágvesztés terhe alatt az összes lelkészeket,
hogy Rákóczynak hűséget esküdjenek, amit
előleges istentisztelet után nevüknek aláírásával
meg is tettek. S ezt az alkalmat használták fel
Telekesi Török István szenátor és a többi vilá
giak, hogy Kemenesaljának, mivel Asbóth János
m ár 1704-ben meghalt, új esperest válasszanak
Aáchs Mihálynak, a volt tábori lelkésznek és

De kim ért időnk és m ár felettébb igénybe vett
türelm ük nem engedi, hogy róluk is emlékez
zünk.
*

A hallottak is eléggé bizonyítják, hogy egy
háztörténetünk mezején mily sok az elhullott
kalász, melyeket össze kell szednünk. És egy
házunk régi erősségének romjaiból még sok
beszélő kő m aradt fenn, amelyeknek kiáltó
szavát meg kell hallanunk.

Az urai-ujfalui evang. templom szószékje.

egyházi énekköltőnek személyében. Mihályfa volt
a Koltai Vidosok székhelye, akiknek sorából
különösen Yidos Miklós válik ki, Ostffynak fá
radhatatlan m unkatársa és Yidos József, ki épp
a válságos 1848/49. években volt egyházkerü
letünk felügyelője.
Dukáról nagynevű szülöttjén, Dukai Takách
Judithon kívül, aki Sopronban Kis János szár
nyai alatt nevelkedett s ott is halt meg 1836ban, csak Dukai Takách Ferencet, a kissomlyói
gyülekezet volt felügyelőjét említem meg, ki a
hosszú elnyomatás után, a XVIII. század végén
első protestáns tisztviselője lelt a vármegyének.
És hány fontos gyűlésnek volt színhelye
Nemes-Dömölk, hány jeles esperes és püspök
lakta annak egyszerű p ap lak át: Miskey Ádám,
Perlaky Gábor, Hrabovszky Sámuel, Perlaky
Dávid, Kis János, FIdvi Illés Pál, Tóth János!

Miként a Jordán vizén áthaladt Izrael népé
nek, úgy a mi sok szenvedésen és viszontagsá
gon átvergődött evangélikus egyházunknak is
állíttatott a hatalmas Jehova emlékköveket (Jó
zsiié 4, 21—22.) azzal a meghagyással: „Legyen
ez jegyül ti köztetek és m ikor kérdendik a ti
fiaitok: Mire valók ezek a kövek ? M egjelent
sétek a ti fiaitoknak, ezt m ondván: Szárazon
jö tt által az Izrael e Jordánon.“
Ilyen emlékkövek mellett haladtunk el lélek
ben mi is. Óh értsük meg, miről szólallak ezek.
Szólanak üldöztetésről, szenvedésről, de szóla
nák hitvalló bátorságról kitartó hűségről, fárad
hatatlan szent m unkáról és áldozatkészségről.
Szólanak protestáns népünknek jó erkölcseiről
műveltségéről és tudományszeretetéről, amely
nélkül elvesz a nép, ha még oly nagy nemzet
volna is. Éppen Vas vármegye, mely m inden
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kor oly gazdag volt művelt protestáns csalá
dokban s ezért elsőrendű szerepet játszott orszá
gos közügyekben és a m agyar művelődés tör
ténetében, szép példa erre.
Tanuljunk azért az ősök példájából, mert
amelyek megiraltak, a mi tanulságunkra Írattak
meg. És szívleljük meg, amit a nemzet bölcse,
Eötvös m ond: „Szép nagy ősök emlékére vissza
tekinthetni, de meghaladni elődeit nagy tettek
kel, ez szebb, dicsőbb hivatás.
(Vége.)

Payr Sándor.

A torzsai ev. Konfirmandus-Otthon
J909. évi jelentése.
Alábbiakban rövid összefoglalásban jelentést
kívánunk tenni a torzsai ev. egyházban létesített
Konfirmandus-Otthonról, mely még árvaházzal megfelelőleg kibővítendő. Miután ez a legelső ily irányú
intézet hazánkban, bizonyára hálával fogadják a
szíves olvasók és jóltevők, ha röviden körvona
lazzuk annak célját és feladatát.
Intézetünk célja: a délmagyarországi szórvány
területén élő ágost. hitv. ev. árvákat és olyan evang.
gyermekeket, akik kedvezőtlen családi körülmények,
avagy elhanyagolt nevelés következtében az elzüllésnek vannak kitéve, végül olyan evang. gyermeke
ket, akik templomtól és iskolától távol lakván, kellő
vallásoktatásban nem részesülhetnek, méltányos
ellátási díj ellenében, igazolt vagyontalanság és
segélynélküliség esetén pedig teljesen díjtalanul az
intézetbe befogadni, ott tartózkodásuk alatt testileg
és lelkileg gondozni, gondos nevelésben, vallás-*
oktatásban részesíteni, mindaddig, míg meg nem
konfirmáltatnak.
De még a konfirmáció után is kell, hogy inté
zetünk növendékeink otthona s menhelye marad
jon, s amíg csak rászorulvák, pótolnia kell szá
mukra a szülői házat. Gondoskodni óhajtunk róluk
továbbra is s őket azután derék keresztyén házak
ban elhelyezni. Ki hivatást, ügyességet s így ked
vet mutat az ipar valamely ága iránt, azt ipari
pályára adjuk, elhelyezvén őt inasnak valamely
becsületes keresztyén iparosnál.
Azon evang. gyermekek száma, kik evang.
közönyösség s Róma ébersége s cselszövése követ
keztében jogtalanul katholikusoknak neveltetnek, sok
kal nagyobb, mintsem hogy gondoljuk! Végtele
nül örülünk annak, hogy ezen szomorú tényt egy
házunk legszélesebb köreiben szóbeszéd tárgyává
teszik s konventjeínk és közgyűléseink figyelmüket
e tárgyra is fordítják s felszínre ju t az a törekvés,
hogy a veszélyeztetett evangéliumi ifjúsággal komo
lyan foglalkozzanak, különösen a vegyes házas
ságokból eredő s a túlnyomóan kath. lakosság közt
élő ifjúsággal.
Nem Róma elleni ellenzékeskedésböl, hanem
saját lelkiismeretünk megnyugtatására, megkísérel
jü k ezen gyermekeket megtartani anyaszentegyházunknak, hogy részeseivé lehessenek az evangé
lium áldásainak; de ekként arra vagyunk utalva,

14.

SZ.

drága hitsorsosaink, hogy a Ti könyörülő szive
tek szeretetének közremunkálkodását és segítségét
igénybe vegyük s tesszük ezt azon sürgős kérel
münkkel: „Legyetek segítségül nekünk e művet
kiépíteni, segéljetek meg minket adományaitokkal !“
(Tekintsétek úgy a mi munkásságunkat, mintha az
a magyarhoni evang. keresztyénség közös munkája,
sőt mintha az a Ti munkátok volna, melyre Ti is
Istentől elhivattattatok s ki-ki járuljon hozzá e
veszélyeztetett gyermekek mentési művéhez.
Már három télen át munkálkodunk a keresz
tyén felebaráti szeretet ezen szent művén s miután
eleinte nem volt számukra biztos menedékünk,
három télen át kocsin hozattuk be őket, jó meleg
takarókba s ruhákba beburkolva, az oktatáshoz, s
órákig tartó útjukon verte őket az eső, szél és hó,
míg mások gyalogszerrel tették meg az utat. S
bizony gyakran megesett, hogy utóbbiak az ijedt
ségtől s rémülettől holthalványan érkeztek meg,
mert útközben dühös ebek támadták meg őket,
letépték a ruhát testükről s a jó Isten tudja, mi
történhetett volna még, ha rémületszülte kiáltá
saikra a tanyák lakói segítségükre nem siettek
volna.
S midőn eleintén csak konyhát állítottunk a
gyermekek ellátására, ilynemű szomorú tapasztala
taink arra késztettek bennünket, hogy biztos mene
dékhelyről gondoskodjunk számukra. E célra meg
vásároltunk a múlt évben egy házat tágas udvarral
és kerttel, mely templomhoz és iskolához egyaránt
közel fekszik.
Alig rövid idő alatt az intézet híre elterjedt
nemcsak a szomszédos községekben, hanem Délmagyarország legtávolabbi egyházainak lakosai
közt is, minek következtében nagy számmal érkez
etek be a folyamodványok árvák s konfirmandusok
részéről az intézetbe való felvétel iránt. S ó,
mennyi nyomor, mennyi szenvedés szívetfacsaró
képe tükröződik vissza az elhagyatott gyermekek
kérvényeiből. Ízelítőül csak egynéhány sort Klobusiczky kölpényi lelkész úr leveléből . . . „A sze
gény fiúcska neve Kicsiny Pál, született 1900.
évi szept. hó 16-án, nincs sem apja, sem anyja,
eddig szegény nagyatyjánál tartózkodott, kit azon
ban szintén e hó 19-én temettem el. Temetés után
a kis fiút a szomszéd istállójában sírva találták,
egyelőre távoli rokonságnál tengődik. Ismételten
kérem tehát Nagytiszteletűségedet, hacsak lehet,
kegyeskednék ezen árvának az Otthonba való fel
vételét kieszközölni és így az elzülléstől megmen
teni." Hasonlókép hangzanak a többi kérvények is.
Vájjon maradhat-e itt szív hidegen s szem könnytelenül ?
De hol helyezzük el ezt a sok gyermeket? Nem
maradt számunkra egyéb választás hátra, mint
ezen, intézeti célokra amúgy is nem alkalmas, tűz
veszélyes háznak átalakítását tervbe venni. Nem
akarunk mi pompás épületet emelni, hanem csak
egy tervszerű, a célnak megfelelő házat 25—30
gyermek számára. Mégis a szerény kivitel dacára,
25,000 koronába kerül az építkezés, mely öszszegből mindmáig — fájdalom — még csak a felé
nél alig valamivel több áll rendelkezésünkre. De
nem csüggedünk. A jóságos Isten, ki a mi bizo-
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dalműnk és erősségünk s akinek nevében a művet országi templomok egyike, alapköve letétetett s e
megkezdettük, bizonynyal továbbra is velünk marad napon hálaünnepet ültünk, egy Eben-Ezert s
s az ő szeretete és hűsége átsegítend bennünket az intézet zárókövét letenni. Szeptember hó végén
a gondok előttünk álló hegyén is.
pedig, amidőn a Magyarországi Egyetemes Evan
Miként az áldott Gustav Adolf-egylet magas gélikus Egyházi Gyámintézet 50 éves ünnepét üli,
központi elnökségénél s annak kegyes ajánlására fel akarjuk avatni azt, mint ennek gyámoltját s
a nőegyesületeknél, úgy itt itthon is a legbarátsá rendeltetésének ünnepélyesen átadni. Mindkét
gosabb fogadtatásban részesültek kérvényeink és ünnepségen élénken veend részt környékünk
esdő szózataink s felénk fordultak hazánk minden evangéliumi lakossága s már most legyen szabad
vidékéről a segítő kezek s óh mily gyakran erő valamennyi kedves jóakaróinkat, pártfogóinkat,
sített minket hitünkben a tántoríthatlan hithűség jóltevőinket s barátainkat ezen szívetemelő ünnep
felénk hangzó vallomása s mily gyakran emelt fel ségekhez a legszivélyesebben meghívni.
fáradságos munkánkban a legmelegebb rokonérzés
Évi zárszámadásainkból van szerencsénk a
nemesszívű kifejezése. A legmeghatóbb, de egy következő tételeket közölni. Bevétel: 1908. évi
úttal legfelemelőbb vala, midőn teljesen szegény pénzkészlet 1868 kor. 77 fül. Múlt évi gyűjtés
gyülekezetek, vagy szükséget látó személyek adták 13,760 kor. 92 fill. Összesen 15,629 kor. 69 fill.
át özvegyi filléreiket. Tapasztalhattuk, hogy az Úr Kiadás: Gyermekellátás, élelmezés, nyomtatványok,
áldása van művünkön s hogy az Istenfiak kedvüket adó, posta stb. összesen 2348 kor. Pénztári készlet
lelik benne.
13,281 korona 69 fillér.
Meleg érdeklődést tanúsít a jó ügy iránt a
Az alapító tagok sorába 100 kor. tagsági díj
mi egyházkerületünk is s évente jelentékeny segít jal beléptek a múlt évben a következő jóltevök,
ségben részesít minket. S kérésünkre két tagja egyletek és egyházak: Ferenczy Izabella és Breuer
által képviselteti magát a mi választmányunkban: Vilma budapesti úrhölgyek: Soltvadkerti egyház,
Rohonyi Gyula államtitkár s Kaczián János buda Birman, szül. Heip Erzsébet, Döringer Fülöp és
pesti esperes által. Az ő jelenlétükben határoztuk neje, Machmer, szül. Vombohr Erzsébet, Gutwein
el 1909. évi okt. hó 14-én, hogy az intézetet a Irma és Kaderle Jakab, torzsai lakosok, „Torzsai
Rosenauer építész-mérnök úr által kidolgozott s díj Haladókör “, „Torzsai Gazdasági Egyesület “, „Torzsai
talanul rendelkezésünkre bocsátott terv szerint épít Takarékpénztár Részvénytársaság", „Torzsai Első
jük fel.
Temetkezési Egylet".
Felemelő s szivet indító különösen kedves
Miután a ház átalakítása már a múlt őszszel
helyi lakosaink áldozatkészsége, e jó emberek a versenytárgyalási úton kiadatott s rá nemsokára a
többieknek akarnak jó példával előljárni. Nagyok régi épület lebontatott, a múlt télen nem helyez
és kicsinyek, szegények és gazdagok elhozzák hettünk el ott gyermekeket. Úgyszintén nem engedte
adományaikat; szegény béresek és szolgálók verej pénztárunk állapota, melyet az építkezés miatt kell
tékkel szerzett keresményükből, amerikai munká most legfőképen igénybe vennünk, hogy e télen
sok sok nélkülözésekkel félretett garasaikból; több mint 14 gyermeket gyámolíthassunk.
gyermekek ürítik ki ragyogó szemmel takarékper
Jóllehet évi számadásunk december hó 31-ikéselyük tartalmát a papiak asztalán. Husvétkor egy vel záródik, mégis elhatároztuk, hogy — miként
csöppnyi gyermek egy levélkét hozott két koronával az majd valamennyi bel- és külföldi jótékony egy
terhelten s abban ez állott: „Édes drága lelki leteknél szokásos — a csatolt adományjegyzékbe
atyám, itt adunk: én s Péter bátyám a szegény- még azon adományokat is felvesszük, melyek
gyermek-házra egy-egy koronát. Tudjuk, hogy ez jelentésünk összeállításáig 1910. évi ápr. 1-éig
bizony vajmi csekély kincs, de árvák vagyunk mi befolytak. A helyi lakosok szeretetadományai a
is és egyebünk nincs!" S ily módon rövid idő szószékről hirdettetnek ki s azután megörökíttetnek
alatt közel 6000 kor. gyűlt össze helységünkben. az egyház aranykönyvében. S azonfelül köszönet
Az intézet belső berendezését községünk jósá tel feleltünk minden küldeményre, lett légyen az
gos asszonyai s anyái maguk akarják beszerezni s a legcsekélyebb is. S ez a szokás, hogy minden
valóságos öröm deríti fel szivünket, midőn látjuk, adományért köszönetét s üdvözletei küldjünk, a
mily gondozó szeretettel igyekeznek mindannyian jövőben is meg leszen tartva. Ha valamely ado
a szegény gyermekek fészkét jó puhán s melegen mányozó nem kapja meg rövidesen a vétjelenberendezni. Egymásután hoznak edényeket és tést, úgy az vagy mint kézbesíthetetlen vissza
poharakat, evőeszközöket, székeket és padokat, érkezett, vagy a postán elkallódott, ami — bár ritkán
asztalokat és ágyakat; megnyílnak a jó öreg — de mégis megtörténhetik.
tölgyfaládák és szekrények, tele maga szőtte vá
Kedves hittestvéreink! Drága Atyánkfiái 1 Már
szonnal és gyapottal. S olyik anya, ki szülötte gyer előbb mondottuk, hogy ezen munka az evangéliumi
mekét elvesztette, sebgyógyító könnyek között arra keresztyénség közös munkája, jertek hát által és
gondol: „Mennél több jót teszek én e szegény legyetek segítségül minekünk, legyetek segítségül
gyermekeken, annál puhábbra veti meg az Üdvö a jövendő nemzedékeket az egyházhoz és gyüle
zítő az én drágámnak ágyát odafönt, az Ő áldó kezethez kapcsolni s minden idegen befolyás ellen
karjai között". Igaza van, hisz azt mondja az Úr: megoltalmazni. Ha valahol, úgy itt, az evangéliumi
„Amit cselekedtetek eggyel ezen én kicsiny atyám egyház legszélsőbb őrshelyén van szükség arra,
fiái közül, én magammal cselekedtétek!"
hogy szegény, evangéliumi hitükben súlyosan ve
1910. évi június hó 4-én volt 100 éve annak, szélyeztetett Atyánkfiái számára létesítsünk egy
hogy templomunk, mely a legrégibb délmagyar magas mentsvárat, csendes otthont s bátorságos
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mentshelyt! Épp most, a reánk nézve oly komoly
időben, midőn vészben, viharban hányattatik ma
gyarhoni ev. egyházunk hajója a tenger zajgó
hullámai közepette: épp most vagyon nagy szük
ség hív barátokra, most kell mindannyiunkban
állhatatosaknak bizonyulnunk! Sursum corda! Fel
a szívekkel, fel a fejjel s csüggedetlen bátorság
gal kiáltsuk mind hangosabban: Uram segíts!
Urunk maradj velünk!
S amidőn szívből eredő hálát mondunk úgy az
egyeseknek, mint az egyesületeknek nyújtott szeretetadományaikért, minden reményünket az isteni
segedelembe vetjük. Az Úr ezután is találand uta
kat és módokat.
Minden, még a legszerényebb szeretetadományért
is, m e ly e k e t a z ág-, h itv. evan g. le lk é s z i
h iva ta lh o z v a g y H ü tte n b e rg e r K á ro ly
p é n z tá ro s ú r c ím ére k ü ld e n i kérü n k, hálás
köszönetét mondunk előre is azon óhajjal: az Úr
fizesse meg most itt a földön s egykoron odafent
az égen!
_
Famler G. A. s. k.
ev. lelkész,
bányakerületi gyámint. egyli. elnök.

A készülő új énekeskönyvből.
Az elnyomott protestáns egyház.
(III. Károly és Mária Terézia korában,)
Dallam : Vizeidnél óh Babilon.

Nőttön-nő a mi nyomorunk,
Mint zúgó vésznek árja;
Az ajtót, hova fordulunk.
Az ellenség eláll ja.
Hogy minket kiirthassanak.
Együtt tanácsot tartanak
Szent örökséged ellen.
Kivitte régi ellened:
Sorsod kegyelmi rendelet,
Hogy igazat ne nyerjen.
Elszéled a nyáj, pásztorát
Nincs, aki védje bajban.
A hatalomhoz pártol át,
Ki védelmezte hajdan.
Árván maradt s fogy a sereg,
Irányt veszítve tévelyeg,
S hiába kél fohásza.
Szétfoszlik lassan a remény,
Nincs már a föld kopár terén
Egy szebb tavasz nyílása.
Örömmel mondták ezideig:
Menjünk az Úr házába.
Most összedugva kezeit
Mind elvonul magába’,
Oh mert sorvasztják népedet
És régi örökségedet
Már idegenek lakják ;
Hogy foglalók lakoznak itt,
Édes beszéded hangjait
Oh ezek nem hallgatják.

SZ.

Uram, bűnünkért sújt kezed,
Nincs már .próféta itten,
Már bölcs irányzó nem vezet,
Meggyengülünk a hitben.
Azért bocsátód, óh Atyánk,
A lesve lappangót mi ránk,
Kezed ő véle büntet;
Nincs, aki megállítaná,
Ki tőlünk visszatartaná
Halálos ellenünket.
Oh csak nálad van oltalom,
Nálad van menedékünk,
Te vagy az örök irgalom,
Mi megmaradt mi nékünk.
Mint boldog néped emelé:
A földi rögről ég felé
Emeljük szemeinket:
Hozzád kiált fel panaszunk,
Nálad keressük vigaszunk’,
Te megsegítesz minket.
A te szent igazságodért
Üldöznek és utálnak,
Hitünknek hű vallásáért
Jegyeztek el halálnak.
Vagy megtagadjuk mostohán,
Vagy szenvedőn a Golgotán
Kereszt alá kell állnunk,
Oda megyünk, ha akarod. . . .
Legyen meg szent akaratod
Te benned bízva várunk.
(Az egykorú debreczeni könyörgés után szabadon.)

A gazdag és a szegény adakozása.
.Bizony mondom néktek, hogy
ez a szegény özvegyasszony töb
bet vetett, hogynein mind a többi,
akik a perselybe vetettek vala.“
Márk 12, 43.
I.

A bibliának itt szereplő emberei, kikről a fenti
ítélet hangzott el Jézus ajakáról, a társadalom két
nagy osztályának egyoldalú képviselői. Az egyik
képviseli önmagában összegyűjtve a gazdag ősz
tálynak minden hibáját, gyengeségét, a másik pedig
a szegény osztálynak csupán fényoldalait állítja
elénk a maga cselekedetében. “
Egy ilyen gazdag embernek pompás palotájába
vezetlek el benneteket. A természet s az emberi
kéz ügyessége földi paradicsommá varázsolta e
palota belsejét és külsejét egyaránt. E palota
leendő birtokosa ez emberi vágyak által szebbet,
kívánatosabbat nem óhajtó helyen nevelkedett fel
tétlenül, gondtalanul. Nem ébredt fel benne vágy,
mely kielégítést ne talált volna, agyának nem volt
gondolata, mit nem teljesítettek volna azok, kik
hivatva voltak urukat szolgálni I
Sorsa intézőinek felfogása szerint úri voltához
az illik, ha neki gondolkoznia sem k ell! Elvégzik
helyette azok, kiket azért fizetnek, hogy urukat
minden testi fáradságtól, minden felesleges szel
lemi megerőltetéstől szabadítsák meg.
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A helyzet akkor sem változott, a mikor ő lett „a nyomor csalt ki a szenvedő emberiség sápadt
e földi paradicsomnak ura, tulajdonosa. Ugyanaz orcájára".
Ilyen két embernek az adományáról hangzott
a természet pazar szépséggel megáldott gazdagsága
vette őt körül, ugyanolyan kész szolgahad leste el az ítéletben soha nem csalatkozó biró ajakéról
most is szive minden dobbanását, agya minden ez az ítélet: „Bizony mondom néktek, hogy ez a
szegény özvegy asszony többet vetett, hogy nem
gondolatát!
Úgy szoktatták, hogy úri voltához tartozik az mint .a többi, akik a perselybe vetettek vala“. ...
Krisztus Urunknak e szavai ezt a szegény aszis, ha évenként bizonyos összeget a köznyomor
enyhítésére áldoz! Megteszi tehát évről-évre, hogy szonyt a maga csekély kis adományával keresztyén
elmegy a templomba s az ott kitett perselybe úri szempontból jobbnak, nagyobbnak minősítik ama
gazdag embernél, ki többet adott, áldozott! Az
hanyagsággal bedob bizonyos összeget.
Ily tartalommal megtelt emberi szív sohasem előbbinek az a cselekedete ugyanis, hogy utolsó
érzi azt a jóleső melegséget, mely átjárja annak kis tőkéjét is oda szentelte a köznyomor enyhíté
az embernek a bensejét, ki saját lelkének indítá sére, azt árulja el, hogy jó cselekedetének indítója
sára vitt végbe valami nemeset; ilyen embernek az a Krisztus által rendelt rugó, melynek szeretet
a szemében sohasem csillan meg az a könny, mely a neve. Az özvegyasszonynak az adománya azért
felragyog annak a szemében, aki már egyszer iga nagyobb értékű, mert önmagát adta oda akkor,
zán szenvedett, de szenvedését szerető szív mele amikor odaadta szívének önkéntes jóságát, mely
többet nyom minden aranynál. „Krisztus maga pénzt
get sugárzó kezei enyhíteni próbálták...
Egy nyomorult viskó, kezdetleges emberi alkot nem adott soha; mégis minden élet, mely vele hit
mány jelenik meg előttünk, mely szinte nyomasz által érintkezett, megsegítve és meggazdagodva jött
tólag hat az emberre, ha a viskót körülvevő el tőle. 0 szeretetet adott s a szeretet az a leg
természet szépségét s gazdagságát is megnézi. Csak fényesebb és legdrágább pénz, amit e földön valaha
a véletlen s gazdáinak a természeti erőkkel is erő vertek.“ A szegény asszonynak perselybe dobott
sen daczoló fizikai ereje az, mi megmenti attól, két fillére ennek a szeretetnek a melegét sugározta
vissza, azért volt a becse nagyobb a gazdag em
hogy egyenlő legyen a föld színével.
Ebben a rozogakülsejű, belül kisméretű, rossz ber adományánál, mely csak a szoktatás ridegsé
levegővel telt kis viskóban nevelkedik fel Istennek gét viselte magán.
íme mily óriási az ellentét a két ember s ado
egy teremtménye. Önmagára hagyatva, korán kell
hozzászoknia sok botlás és szenvedés után ahhoz mányuk között!
a gondolathoz, hogy — ha nem akar elpusztulni
II.
az élet-halálharcban — neki magának kell össze
A külsőleg csupa gazdagságot s a külsőleg
szednie minden erejét, hogy életének fentartásához
a szükséges dolgokat megszerezhesse! Sokszor szen csupa szegénységet mutató két ember áll a temp
vedett testi bajokat, sokszor érezte az éhség ked lom perselye előtt! A külsőleg s bensőleg nagy
vet, kedélyt rontó hatását, de még többször vér ellentétet mutató e két embert azonban egy eddig
zett a szive az emberi ridegség fegyvereinek mindkettőnek részéről nélkülözött drága kincs na
gyon hasonlóvá teszi!
sziírásitól!
Szegények ők mindaketten: „mert szegény vagy
Küzdött azért tovább, míg végül annyit szerzett
a férjétől is megfosztott szegény özvegyasszony, bizonyára, lia leörüled sehol nem csillog egy örömsugár, ha szeretetnek szíved nem örülhet; ha nyájas
hogy félre is tett magának két fillért!
Ekkor ez a nagyszerű s megható jelenet ját szemből részvét nem mosolyog rá<f, ha panaszodra
szódott le lelkében: eszébe jut mind az a sok vigasz nem felel, ha jó barátod bánatát te sem oszlat
nyomorúság, melyen oly sokszor kelle átesnie, vissza hatod résztvevőn el.“
Érezhet-e azonban örömöt az, kinek lelkét az
idézi emlékező erejével mind azt a sok kínosan
keserves percet, melyet át kelle élnie. De sokszor unalomnak: ennek a százlábú állatnak a körmei
enyhítette volna nyomorúságát egy két igaz baráti tartják folytonosan fogva; örülhet-e a szeretetnek
részvétszó, de sokszor megmentette volna őt a az, ki a szeretet melegét bensejóben soha nem
kétségbeesés nehéz kisértésétől egy-kót fillér em érezte; oszlathat-e bánatot, viselkedhetik-e igaz
bertársai részéről! Számára azonban nem volt sem részvéttel társai szenvedése iránt az, ki soha igazán
szerető szív őszinte megnyilatkozása, sem egy-kót nem szenvedett!
Szegény vagy te, bibliai gazdag ember! Olyan
fillérnyi adomány !
„Miért ne adjak azonban én, miért legyek én szegény, mint az özvegy asszony! Szegény vagy
kőkeménységű szívnek hordozója." Nem. Ő nem te gazdag ember, mert nélkülözöd azt a kincset,
lehet ilyen! Mert aki már egyszer szenvedett, az mely első sorban teszi az embert gazdaggá, bol
tudja: mi a szenvedés; aki egyszer már átesett doggá: a szeretet; szegény vagy te is özvegy
valami szenvedésen, az feltudja fogni, meg tudja asszony, mert terád „nyájas szemből részvét nem
becsülni azt az állapotot, melybe a szenvedés mosolyog", panaszodra „vigasz nem felel".
Hasonlók vagytok ti mind a ketten, mert egy
elmúltával kerül az ember! Magához veszi ezért a
felmaradt kis összeget! Elmegy a templomba! ugyanazt a kincset nélkülözitek: a szeretetetTe bibliai gazdag ember nélkülözöd a szeretetet
Beledobja a perselybe ! Hadd enyhítsen e két fil
lér a többi ott összegyűlttel azokon a szenvedéseken, bensődben, és te özvegy asszony, bár szíved telve
amelyeken ő már keresztülment, hadd járuljon e van ezzel az érzelemmel, nélkülözöd a szeretetet
két fillér is azon könnyek letörléséhez, melyeket külsőleg: embertársaid részéről!
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Az az ellentét tehát, mely a bibliai gazdag és
szegény között mutatkozik, melyet ma oly sokan
igyekeznek teljes buzgósággal kiélesíteni, egy pon
ton megszüntethető. Szegénységről van itt szó
mindkét részről. Szegénységről, melyet csak úgy
szüntethetünk meg, ha mindkettőnek megadjuk
azt, amit eddig nélkülözött: a szeretetet. Szokjon
a bibliai gazdag emberhez hasonló ahhoz, hogy a
maga szemével lásson, boldogságáért önmaga küzd
jön, mert „gazdag jutalmat ad minden napra, ha
magad lelsz erőforrást magadban s azt más küz
dőkkel is megoszthatod". Az ilyen gazdag mél
tányolni fogja tudni a szegény küzdését, s ha
segít, nemcsak pénzt, hanem első sorban szeretetet
ad. így jut el a bibliai szegény is ahhoz, mit eddig
nélkülözött! így kapcsolódik a két ember élete
egymáshoz természetes utakon, isteni utakon.
így teszi élete központjává mindkettő az irgal
masságot oly találóan jellemző költő szavait: „Cse
kélység : adni egy pohár vizet, de forró ajknak
üdítő ital, mely a gyönyör villanyütését adja, az
elaléltnak nektárnál becsesb. Csekély dolog: egy
szót szólani, mely a mindennapos használaton
már elkopott s becsét veszté; de annak, ki azt
hivé, hogy siratlan hal meg, mint égi dallam biz
tatása hangzik."
Sípos András
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szüntetésének érdekében a kezdő lépéseket meg
tegye. A nagygerezsdi egyezséget érintő pontokra
pedig bizottságot küldött ki adatgyűjtés céljából.
A közgyűlés a további tárgyalás során megerősí
tette a pesti magyar egyház módosított vallástanári
hiványát, valamint a protestáns iparos és kereske
delmi tanuló ifjak otthonának alapszabályait. A
bányai egyházkerület missziói szabályrendeletének
javaslatához az egyházmegye hozzájárult. Több
kisebb jelentőségű tárgy elintézése után az egyházmegyei gyámintézet tartotta meg közgyűlését. A
gyámintézet méltóképen vesz részt az egyetemes
gyámintézet ötvenedik évfordulóját megünneplő
egyetemes gyámintézeti közgyűlésen.
Halálozás. Schranz János a pesti ág. h. ev.
németajkú egyházközség nyugalmazott lelkésze,
volt theologiai tanár, a Ferenc József-rend lovagja,
élete 81-ik évében június 18-án Bécsben jobblétre
szenderült. Hálás gyülekezete haza hozatta porait
s június 20-án nagy részvéttel temette el a Deák
téri templomból. A gyászoló családon kívül nagy
számú közönség volt jelen, többek között Fabiny
Gyula egyházmegyei felügyelő, Scholtz Gusztáv
püspök, Droppa Vilmos tábori főesperes, Horváth
Sándor és Morhács Márton lelkészek, Wagner Géza
dr. egyházfelügyelő, Beliczay Béla és Glück Fri
gyes fővárosi bizottsági tagok, a pesti németajkú
egyházközség presbitériuma Daur György felügyelő
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vezetésével, Gundel János, Mauritz Vilmos és Hősei
A budapesti ev. egyházmegye közgyűlése. A János gondnokok, Rátz László és Scholtz Lajos
' budapesti ág. hitv. ev. egyházmegye m a este ta r iskolaigazgató, Liedemann Frigyes dr. egyházi fő
totta meg az évi közgyűlését a Deák-téri egyház jegyző stb. A gyülekezet gyászéneke után Broschkó
dísztermében. A gyűlésen egyházi részről Kaczián Gusztáv Adolf lelkész gyászbeszédben méltatta az
János esperes, világi részről pedig Sztehló Kornél elhunyt érdemeit. Ezután Kaczián János esperes
dr. elnökölt. Jelen volt Scholtz Gusztáv püspök, az egyházmegye nevében búcsúztatta el a halottat.
mint a budai egyház lelkésze, Scholtz Gyula mi Az énekkar gyászdalának elhangzása után meg
niszteri tanácsos, Mágócsy-Dietz Sándor, Bendl indult a menet a Kerepesi-úti temetőbe, a hol Lauff
Henrik, a magyarhoni ev. egyetemes egyház pénz G. segédlelkész imát mondott és Broschkó lelkész
tárosa és az egyháznak még számos oszlopos tagja. megáldotta a halottat.
A gyűlés első tárgya az esperesi jelentés volt, a
Protestáns patronázs-egyesölet. Az Országos
mely rámutatott az elmúlt esztendő több szomorú Protestáns Patronázs-Egyesület a múlt napokban
jelenségére, a reverzális-ügyre s az evangélikus választmányi ülést tartott Kaczián János esperes,
házasuló felek közönyösségére. Kifejezte a buda egyházi elnök vezetésével. Lázár Andor főtitkár
pesti egyházak egyesülése felett való óhaját, mint bejelentette, hogy az igazságügyminiszter az egye
amely körülmény, az erők tömörítése sokszorosan sület dunaalmási szeretetházát a javító-nevelés cél
fokozná a pesti egyházak ellentálló erejét. Meg jaira kijelölte s bemutatta a minisztérium közre
emlékezett az elmúlt esztendő halottairól, Mikszáth működésével megszerkesztett szervezeti és műkö
Kálmán, Beniczky Lajos, Schranz János elveszté dési szabályzatot, melyet a választmány egyhangúlag
séről. A személyi változások, a fejlődő hitélet, a elfogadott, s az elnökségnek a minisztériummal kö
kedvező tanügyi állapot és a hívek áldozatkészsé tendő szerződés aláírására felhatalmazást adott. A
gének fokozódását kimerítően feltáró jelentés után választmány köszönetét szavazott az igazságügyi
az esperes bemutatta a közgyűlésnek Móhr Hen és földmívelésügyi minisztériumnak hathatós támo
riket, az óbudai anyaegyház új lelkészét. A körül gatásáért. Elhatározta, hogy a dunaalmási szeretekintő gonddal és nagy szaktudással készített tetházat e hó végén fogja ünnepélyesen megnyitni.
jelentéshez Sztehló Kornél dr. szólt elsőnek s fel Ezután Pekáry Ferenc dr. főkapitányhelyettes tett
hívta a gyűlés tagjait, hogy a jelentésnek a szo jelentést a Kerkápoly-Bodor alapítvány állásáról.
morú jelenségeket tárgyaló részéhez szóljanak hozzá. A választmány Pekáry főkapitányhelyettesnek meg
Morhács Márton, Sztehló Kornél dr., Szelényi Ala köszönte fáradozásait.
dár dr., Wagner Géza dr., Scholtz Gusztáv püspök,
Nevelőnek ajánlkozik egy a bajai tanítóképzőBroschkó G. Adolf, Hüttl Ignác s többek hozzá intézetben III. osztályt jeles eredménnyel végzett
szólása után a közgyűlés hálás köszönettel és tanítójelölt. Ág. h. ev. vallású, a zongorajátékban
egyhangú elismeréssel vette tudomásul Kaczián teljesen jártas. Megkeresések a bajai evang. lel
János esperesi jelentését s felkérte az elnökséget, kész! hizatalhoz intézendők, mely a szükséges fel
hogy a feltárt sajnálatos sérelmes jelenségek meg világosításokkal készségesen szolgál.
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