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Anyám  sírjánál.

Zarándok utamnak végcéljához jutva,
Egy korhadó fejfán nyugszik homlokom.

Hangtalan fájdalom békóiba verve,
Lelkem téged ölel: mohos sírhalom.

És ahogy ráhajtom bús, árva fejemet, 
Lent, a sír mélyéből mintha hallanám

Rég porladó ajkak áldó suttogását,
S előttem vagy újra drága, jó anyám!

Megérezem újra áldott anyaszíved,
S közeledben most is, úgy mint egykoron,

Megszűnik szívemben régi szenvedésem, 
Elpihen szívemben minden fájdalom!

Elhervadt virágok, lehullt falevelek 
Beszéljetek rólam a sír éjiben,

Mondjátok, hogy nagyon vágyom őhozzája, 
Csendes pihenés van nála, oda lenn!

De mégse szóljatok az én sóhajimról,
Ne okozzon szótok nehéz bánatot,

Tudom, hogy a szíve, áldott anyaszíve 
Most is gyermekéért ujjong, vagy zokog.

Ne raboljátok meg mostani nyugalmát,
Sok nehéz bánatát hadd pihenje ki.

Inkább mondjátok, hogy nagyon boldog 
Síri éjszakába napsugarat loptok [vagyok.

S rólam verőfényes álma lesz neki!

Hudy Ilona.

Ifjúsági könyvtárak és népünk.
A „Luther-Társaság1' életében nevezetes for

dulópontot képez a jelen év. Huszonöt esztendeje 
annak, hogy lelkes vezérek és lelkes kis csapat 
támogatásával áldásos munkásságát megkezdte. Az 
impulzust a társaság megalapítására Luther szüle
tésének 400. évfordulója adta meg s céljául tűzte 
ki a belső vallásos élet fejlesztését, a tudományos 
műveltség terjesztését s a vall ú sós népirodalom 
megteremtését. Nem célunk vizsgálat tárgyává tenni, 
hogy a lefolyt huszonöt év alatt mennyiben való
sította meg, a társaság kitűzött célját s mennyire 
erjesztette meg, mint kovász a lelkek evangélikus 
hitét, vallásához, egyházához való ragaszkodását. 
Mégis mondható e, hogy a huszonöt évvel ezelőtt 
elvetett mustármag ma már terebélyes fává növe
kedett? A válasz — sajnos — csak tagadó lehet. 
Mert ha tagjainak — az 1910- évi Évkönyvben 
kimutatott — 1833 számát tekintjük, e számadat 
szomorúan tanúsítja, hogy még sokan vannak úgy 
gyülekezetek, mint felügyelők, lelkészek, tanárok, 
tanítók, valamint a gazdagabb egyháztagok között, 
akik a társaság ügyét még fel nem karolták. Szo
morú tények, különösen ha látjuk, hogy míg a 
sokszor erkölcsromboló és a szocializmus karjaiba 
terelő krajcáros napilapokat híveink mohón olvas
sák és tulajdonosai — akik nem a mi vérünkből 
való vér és nem a mi testünkből való test — éven
ként ezrekkel gyarapítják vagyonukat; addig a 
„Luther-Társaság11 minden jó igyekezete mellett is 
csak nagy erőmegfeszitéssel tudja magát fenn
tartani s minden kérése, panasza kiáltó szóként 
hangzik el a pusztában.

A társaság érdemes alelnöke, Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspök egyik leiratában ifjúsági könyv
tárak szervezésére hívta fel az iskolafenntartó ha
tóságokat. Ha összes egyházközségeink tagjai vol
nának a „Luther-Társaság"-nak, melytől annak évi 
kiadványait tagsági díjaik fejében könyvtáraik szá-
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mára ingyen kapnák meg s többi könyveiket is a 
„Luther-Társaság“-nál rendelnék meg: mennyire 
fellendülne a Társaság s mennyivel jobban tudná 
megvalósítani a mai romboló korszellem mellett a 
valláserkölcsi élet fejlesztésére és ébren tartására 
irányuló törekvését. Pedig ennek megvalósitásához 
nem kell egyéb, mint ügyszeretet, egyházunk s 
népünk jól felfogott érdekeinek istápolása. Szent 
egyházunk örökkön élő tőkéje a hívek sokasága. 
A mi hibánk, ha utána nem járva elesünk annak 
édes gyümölcseitől. Körülöttünk a szellemélet terén 
mindenütt pezsgés, mozgás, haladás van. Az evan
gélikus egyház nem stagnálhat; mint a dicső múlt
ban, úgy most és a jövőben is be kell igazolnia ver
senyképességét, mondja nagyon helyesen a „Luther - 
Társaság“ érdemes elnöke, Zsilinszky Mihály.

De más erkölcsi és anyagi nyereségre is szert 
tehetne a „Luther-Társaság” a hívek buzgóságából.
■ Mikor a Társaság ezelőtt 16 évvel az Evan

gélikus Családi Lapot megindította, ezzel is a csa
ládi életre kívánt hatni. Önzetlen szerkesztők és 
munkatársak igyekeztek a lappal mind közelebb 
férni a családok szívéhez, fenntartani bennük az 
evang. szellemet, ápolni és szilárdítani a családi 
erényeket. A Társaság szűkös anyagi viszonyai 
eddig nem engedték, hogy hetenkénti kiadással s 
oly terjedelemben szolgálja a lap nemes feladatát, 
mint ahogy az evangélikus népünk jól felfogott 
érdekében kívánatos. Ez csakis úgy érhető el, ha 
előfizetőinek száma megkétszereződik. Aki a mai 
kornak társadalmi és egyházi mozgalmaiba bele
tekint, az észre fogja venni, hogy a világ minden 
felekezete a sajtó útján igyekszik elveit és törek
véseit előmozdítani. Csak éppen mi, evangélikusok 
nem akarjuk elismerni, hogy népünknek, eszméink, 
törekvéseink, evang. erkölcsi felfogásunk által kell 
egy szebb, nemesebb, egyháziasabb, szóval krisz
tusi életirányt szabnunk.

Azokhoz fordulunk azért elsősorban, akik a Tár
saság szent ügyét eddig is szívükön viselték a tagok 
gyűjtésével, kiadványaink terjesztésével, kérve min
denkit, hogy fokozottabb erővel igyekezzenek minél 
több tagot megnyerni a társaságnak; másodsorban 
pedig azokhoz, akik evang. híveinkre hatni képesek, 
de a Társaság ügyét eddig fel nem karolták. Ahol 
pedig a 8 K tagdij híveinkre nézve terhes, igyekez
zenek őket legalább az Evangélikus Családi Lapra 
való előfizetésre rábírni. A két kor. előfizetési díj oly 
csekély, hogy egy kis jóakarat mellett a szegényebb 
sorsú is könnyen megbírja. Ha minden előfizető tag 
legalább egy-két előfizetőt nyer meg a lap számára, 
ezzel is közelebb hozza a Társaságot régen óhajtott 
célja, a hetenkénti megjelenés megvalósításához.

Nehéz társadalmi és egyházi viszonyaink között 
nem az erők szétforgácsolására, szeparatisztikus 
törekvésekre, hanem tömörülésre van szükségünk, 
ha abban a nagy —- nekünk éppen nem kedvező — 
szellemi harcban, mely körülöttünk folyik, meg- 
állani s az evang. szabadság zászlaját fennen lo
bogtatni akarjuk. Egységes erővel igyekezzünk ösz- 
szetartani híveinket addig, míg az a sok körülöttünk 
ólálkodó ragadozó farkas még nagyobb pusztítást 
nem tesz sorainkban. Különben a jövő nem a miénk s 
mi elveszünk a harcban. Videant consules ! K. n.

Zsedényí István, a gályarab.
Látta-e már a szíves olvasó a Balaton ezüst 

tükrét, mikor a napnak arany sugara fürdik 
benne? Látta-e a partjait szegélyező zöld hegy
koszorút s egy-egy csúcson, mint odatűzött dia- 
démot, a porladó váromladékokat ? Érezte-e 
lelkében e szépséges tájon elömlő igézet vará
zsát, mi a költő képzeletét elragadta, hogy itt 
Isten a teremtéskor maga is örömkönnyeÖhul- 
latott?

„A könyü lecseppent
A legszebb vidéken;
A föld meg nem itta.
Megtartotta épen.

Tükre tőn az égnek
S szép Magyarországnak . . .
Nevezik e könyet
Balaton tavának.” Garai J.

Itt e bájos vidéken a régmúlt időkben a for
rongó, harcolva száguldó s romboló népek mind 
meghagyták a maguk lábanyomát, míg végre 
dicső elődeink győzelmes fegyvere állandó ott
hont, békés tűzhelyet épített a magyarságnak, 
majd nem sokára a keresztyén vallásnak is.

A figyelmes utazó észreveheti a régi hitélet 
mohlepte tanúit, az úgynevezett pusztatemplo
mokat. Hegyormon, lejtőkön s lent a völgyek 
mélyében meredeznek az ellenség keze, vagy 
a századok viharai által elpusztított düledékek, 
miken belül egykor Isten nevének dicsérete 
zengett. Ma pedig íntndéirTaTücskábáii láthatsz 
két-három égfelé mutató tornyot, jeléül annak, 
hogy több keresztyén felekezet szép békesség
ben imádja itt a maga módja s hitvallása sze
rint az Örökkévalót.

Már az egyházjavítás hajnalán bevilágított az 
evangéliom fénysugara az itt lakó emberek lei
kéibe. Hiába hozták a magyar rendek a Rákos 
mezején a törvényt, hogy : a lutheránusok meg
égettessenek, az Istentől származott új tudo
mányt s hitbeli meggyőződést emberi erőszak 
meg nem ronthatta. És ha régi feljegyzéseknek 
hitelt adhatunk, m ár akkor, midőn Mohácsnál 
a nemzet színe-virága elhullott, a Balaton part
ján,Boldogasszony Dörgicse községében a Luther 
szellemében megújított vallásnak követői vol
tak. Azután terjedt a véka alul kiemelt vilá
gosság, úgy hogy messze vidéken alig volt 
jelentékenyebb község, melyben nem protes
táns lelkipásztorok és tanítók hirdették volna 
az evangéliom igazságait. Mai időnkig azonban 
sok helyen ismét elhamvadt a világító tűz, mit 
ők élesztettek, úgy hogy csak szórványosan ma
radt meg itt-ott a régi dicső Sionnak egy-egy 
kis őrhelye.

Tudjuk, minő küzdelmet, valóságos élet-halál- 
harcot vívtak hitelődeink vallásunk fennmara
dásáért. Sok keserű köny s ártatlan vér hullott 
el a hitbeli meggyőződésért s a lelkiismereti 
szabadságért. 1. Lipót király idejében pedig a 
legszörnyűbb megpróbáltatások sújtották a ma
gyar protestánsokat, úgyannyira, hogy egyedül 
Isten mentő kezének köszönhetjük, hogy egy-
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házunk végképen meg nem semmisült. Spanyol- 
országban és Franciaországban a rémes inkvi
zícióval sikerült a protestánsokat kiirtani s a 
hajmeresztő rémtettek végtelen sora a történe
lem legsötétebb lapjaira van felírva. Hazánkban 
is a durva hatalom s a boszuló önkény kezet 
fogott a katholikus papság rajongó dühével s 
ezerféle írtófegyvert szegeztek a megrémített 
protestánsok mellének. Teljes kiirtásuk a király 
környezetében lett jelszóvá. Egyébként is az 
alkotmányától megfosztott s az elnyomatás ke
serűségei közt feljajduló nemzet fiait a börtön
ben s a vérpadon némították el. Villogott és 
sújtott a nemzet hóhérjai kezében a hóhérbárd, 
mint erdőben az irtó fejsze.

Ekkor működött Pozsonyban az az átkos 
emlékű, a nemzeti joggal és törvénnyel merő
ben ellenkező vértörvényszék, hogy megássa a 
protestáns vallás mélységes sírját, melyből ne 
legyen többé feltámadás. A sírásók szerepére 
magyar férfiak, magasrangú egyházi méltóságot 
viselő egyének: Kollonics és Szelepcsényi vál
lalkoztak. Pribékjeik, a vakhit nyomorult szol
gái: szerzetesek és egyéb papok, a királyi 
zsoldosokkal együtt, mint kopófalka, mint fel
bőszített vérebek száguldottak szét az ország
ban s felhajszolták, ki idejében el nem rejtőzött, 
vagy idegenbe el nem bújdosott. Mondanunk 
sem kell, hogy legkedvesebb zsákmányuk a 
protestáns prédikátorok és tanítók valának.

Ezek után térjünk elbeszélésünk tárgyára. 
1674-ijcn február 16-án egy zimankós téli alko
nyon a dörgicsei csendes parókia udvarára egy 
marcona lovascsapat csörtetett be. Váratlan és 
szokatlan vendégek. A katonák vezetője Zse- 
dényi István, a prédikátor után tudakozódik, 
ki csakhamar megjelenik a tornácon. Rosszat 
sejtve, alig palástolhatja meglepetését, midőn a 
tizedes egy nagy pecsétes levelet nyújt át neki, 
minek átvételéről írásbeli elismervényt kér.

Halvány arccal s ingatag lépésekkel tér vissza 
a szobába a szegény lelkész, kinek jó felesége 
az udvari jelenet után azonnal észreveszi férje 
arcán a borút s reszkető hangon kérdezi a 
nagy pecsétes levél okát és tartalmát. Csakha
mar megérti mind a kettőt. Férjét Pozsonyba 
idézik szívtelen birák elé a vértörvényszékre, 
alaptalan zaklatásokra, kínos vallatásokra. És a 
királyi parancsra mennie kell, mennie kikere
sett szenvedésekre, talán hosszú rabságra, talán 
örök válásra, a kínos halálra . . . Oh irgalom 
Istene, ne hagyj el minket, könyörülj raj
tunk ! . . .

Nem jött biz ez éjszaka álom szemeikre. A 
férj gondolataiba mélyedve, komor arccal lép 
ked fel s alá a kicsiny szobában, a nő lelkének 
keservében tenyerébe rejti orcáját s csendesen 
sírdogált, az ágyon az angyalarcú gyermekek 
pihegve aludták az ártatlanság boldog álmát. 
A hajnal pirkadása is így találta a levert csa
ládot. Végre is az erősebb lelkű, a férj keres 
bátorítást önmaga és övéi számára. Édes vigasz
talás hangján szól megnvugtatólag nejéhez, égbe 
szálló fohász kél ajkain s esdőleg könyörög a

Mindenható segedelméért: „Uram, te hozzád 
emelem fel az én lelkemet. Én Istenem, te ben
ned bízom, meg ne gyaláztassam ; ne örüljenek 
az én ellenségeim ra jtam ; mert mindenek, kik 
téged várnak, meg nem szégyenülnek; szégye
nüljenek meg. kik gonoszát cselekesznek ok nél
kül". (Zsolt. 25, 1—3.)

A lelkészlakon történtek híre csakhamar szét
fut a községben, aggódás és bánat szállja meg 
a nyájat pásztorának sorsa miatt. Aggok és ifjak 
egymásnak adják a kilincset, mintha csak ha

Luther fordítja a bibliát.

lottas házhoz mennének a gyászolók vigaszta
lására. A részvét és bizakodó reménység sza
vával köszöntenek el a papi családtól a távozó 
hívek s kiki otthagy útravalóul a lelkész szá
m ára pár fillért, a m agára maradt család szá
m ára különféle ételneműt. Köny pereg végig 
az egyszerű emberek orcáján s sóhajtozva kér
dezik : mi lesz most velünk, elhagyatottakkal ?

Mihamar a válás napja is elközelgetett. Szív- 
szakgató látvány volt, mint halmozza el búcsú
csókjaival a férj hitvesét, az apa gyerm ekeit: 
a virgonc kis fiút s a két szöszke leánykát. 
Alig szakad vége a búcsúzkodásnak, még egy 
édes csók, még egy ölelés, egy kézszorítás s 
azután ismét és újra . . . Fent a Gernyén álló
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templomban m ár vasárnap elbúcsúzott híveitől 
a lelkipásztor s áldását osztotta nagyokra, kicsi
nyekre, de azért itt van körülötte valamennyi, 
eljöttek, hogy egy Isten hozzádot mondjanak 
a távozónak, egy meleg kézszorítással, egy kéz
csókkal fejezzék ki ragaszkodásukat, tiszteletü
ket s szeretetüket. Most is ő vigasztalja a bús 
arcú em bereket: Ne csüggedjetek szeretteim, 
él az erős Isten, az igaz ügynek rossz kimene
tele nem lehet, védi az Úr övéit, visszatérek 
majd közétek, addig is oltalmatokba ajánlom 
támasz nélkül maradt nőmet, gyermekeimet . . .

Hosszú nagy út, a megpróbáltatások kálvária 
útja állott a vándor e lő tt: Dörgicsétől Pozso- 
nyig, onnan a sötét börtönbe, onnan nehéz rab
láncokban idegen bérceken, völgyeken át a 
nápolyi gályákig. A magyar tengertől a sósvizű 
nagy óceánig ezer gyötrelem, fohász, köny és 
siralom jelölte az utat. A Bakony rengetegein 
s a Duna síkságán át Pozsonyig pihenője, szál
lása lelkésztestvéreinek otthona volt, de leg
többje m ár szintén gazdátlan s bennük olyan 
szívettépő bánat, minőt ő hagyott otthon. Mert 
az 1674-iki év március 5-re 700 protestáns lel
készt idéztek az ország minden részéből Po
zsonyba s azok nagy része meg is jelent ott.

Sok régi ismerős, ifjúkori jóbarát s iskolatárs 
érkezett Pozsonyba a szomorú találkára, a kö
zös szenvedésre. Már fogadtatásuk olyan volt, 
hogy a legtöbbnek leikéből messze szállott a 
közeli szabadulás reménye. Majd biráik elé 
lépnek, ott hazug vádakkal gyötrik őket, védel
meiket meg sem hallgatják, pedig védelemhez 
jogot ád a törvény az elvetemedett futóbetyár
nak s a gyilkos haram iának is. Röviden, kur
tán állították fel előttük a kérdést, hogy a sza
badság á r a : a hitehagyás, a hivatalról való 
lemondás, vagy a számkivetés ; ezek közül vá
laszthat, kinek mi kedvesebb.

Zsedényit ápril 4-én vezetik birái elé, a vád 
ellene, mint valamennyi ellen, lázadásról és 
felségsértésről szól. A béke és szeretet apostola 
lázadó, az evangéliom hirdetője felségsértő, a 
kisded nyáj pásztora törvény ellen izgató ? 
Hiszen szegény papjaink az időben örültek, ha 
valahol egy félreeső kis zúgban báborítlanul 
meghúzhatták magukat az őket szüntelenül bán
talmazó egyházi és világi hatalom elől s állandó 
rettegésben éltek, hogy minden percben rájuk 
törhet az üldöző erőszak. És még ők lennének 
lázadók ? (Folyt, köv.)

Fenyves Ede.

A z Evangélikus Családi Lap 
pályázata.

Az Evangélikus Családi Lap szerkesztősége 
pályázatot hirdet kis elbeszélésekre.

Az elbeszélések tárgya szabadon választható, 
azonban a pályázóknak tekintettel kell lenniök 
arra, hogy e kis elbeszélések evangélikus népünk
nek lesznek szánva. Ezért — az irodalmi szín
vonal mellett — főkellék a természetes és nem a 
mesterkélt népiesség,tehát nem a stílus népiessége, 
hanem a gondolatmenet és a tanulság egyszerű
sége. Az elbeszéléseknek valamely valláserkölcsi 
igazságot, avagy tanulságot kell tartalmazniok.

Terjedelmük egy nyomtatott hasábtól leg
feljebb két nyomtatott hasábig lehet, ugyan
abból az indokból, hogy könnyen megérthető és 
könnyen megtartható kis történeteket akarunk 
népünknek nyújtani.

A beküldött pályamunkák közül az első leg
jobb t iz e n ö t k oron a , a második t íz  ko ro n a
jutalomban részesül. E díjazás, tekintettel arra, 
hogy a Luther-Társaság népies kiadványainak 
íveiért 40 korona tiszteletdíjat ad, igen magas, 
de e pályázat által, hogy úgy m ondjuk: mintá
kat szerelnénk nyerni a nép számára írandó kis 
történetekhez.

Az összes beküldött pályázatok az Ev. Csa
ládi Lap tulajdonát képezik és a két nyertes, 
valamint a dicséretben részesült munkák a szerző 
nevével, a többiek esetleg név nélkül, amennyi
ben jók, leközölhetők Egy szerző több elbeszé
léssel is pályázhatik.

A pályamunkák lehetőleg idegen kézzel Írva, 
jeligés levéllel együtt 1911 feb ru á r  12-ig  az 
Evangélikus Családi Lap szerkesztőségének cí
mére: Bpest, VI., Felsőerdősor 5. küldendők. 
Az eredményt a beérkezett anyaghoz képest, 
március 5-iki, vagy március 19-iki számunkban 
tesszük közzé.

Kérjük olvasóinkat, hogy másokat is buzdít
sanak a pályázatban való részvételre. —

Hitrokoni üdvözlettel

az Evangélikus Családi Lap
szerkesztősége.
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A  kis szőke Anna.
— Genfi emlékeimből. —

Annak a nagy, meleg, szinte testvéri szeretet
nek, mellyel minket.? kelet testvértelen népét, ott 
a távol Nyugaton, Kálvin városában fogadtak, kö
szönhettem, hogy jó helyet kaptam az evangélikus 
hittestvérek Rue de la Fontain-utcai kis im termé
ben, amelyet azon a szép júliusi vasárnapon úgy 
megostromolt a közönség, mint valami szinházat 
egy szenzációsnak Ígérkező előadás előtt.

Nem csoda. Az egyszerű kis oratórium öreg, 
rozoga szószékére valóságos papi fejedelem, vagy 
tán jobban mondva fejedelmi pap lépett ez alka
lommal. A németek hatalmas uralkodójának, Vilmos 
császár-királynak, egy imperator rexnek udvari 
papja, a nagyhírű Dryander. S a berlini dóm ékes- 
szavű főpásztorának messzezengő igéit nemcsak a 
genfiek és a reformáció emlékű ünnepére a világ min
den részéből összes-ereglett protestáns zarándokok 
akarták hallani, hanem a más hitfelekezetekhez 
tartozó nyári turisták is, akik ez alkalomból a 
rendesnél is nagyobb számmal lepték el a genfi 
tó mosolygó partjait.

Boldog volt, akit — habár kissé meghenge
relve is — besodort a tolongó áradat, s még bol
dogabb, aki odabent helyet is kapott. De a leg
boldogabb ember az egész ünnepi sokadalomban bizo
nyára a kis templom fehérhajú öreg lelkipásztora 
volt, aki kissé kopottas ruhában, de szinte neki
fiatalodott, sugárzó arccal járt-kelt, rendezkedett 
különösen a mindenféle nemzeti jelvényekkel ellá
tott küldöttségek törül. Ennél szebb napot csak
ugyan nem is álmodhatott ő a maga kis parókiá
jának. Azt hiszem, nem földi örömtől túláradt lel
kében ott zsongott már az agg Simeon éneke: 
„Uram, most már bocsásd el szolgádat békével" ....

Mikor az én háromszínű jelvényemet megpillan
totta, hozzám is mindjárt odafurakodott a szere
tetreméltó reverendás és vitt magával előre, egye
nesen a szószék elé egy kis padba, amely akkor 
már szintén jócskán tele volt.

— Itt még lesz egy hely, — mondta jóságos 
mosollyal, — nemde, Anna kisasszony, meg
engedi . _. .

— Oh igen, — mosolygott vissza Anna kis
asszony, a pad szélén ülő, szinte törékenyen 
gyenge termetű, nagy kékszemű kis szőkeség és 
még jobban összehúmdott, hogy a fele helyét 
nekem engedje át.

Először nem akartam elfogadni. — Majd csak 
elálldogálok — gondoltam, de hamarosan újabb 
jelvényes urat hozott a buzgó tiszteletes, akinek 
az állóhelyre volt szüksége. Behúzódtam hát a 
padba a szőke kis Anna kisasszony mellé.

Anna kisasszony kitárta kis bőrbekötött s — 
nyilván a sok használattól — már kissé kopottas 
énekes könyvét, majd kissé felém tolta s finom, 
kékeres fehér ujjával rámutatott a 212-es számra, 
jelezve, hogy ez lesz a kezdő ének.

Valami édes melegség öntötte el egyszerre a 
szívemet. . .  Abban a messze nagy idegenségben 
kezdtem magam úgy érezni, mintha nem is volnék 
én már ott olyan nagyon idegen. Úgy éreztem,

mintha az itthoni egyszerű, fehérfalú templomunk
ban ültem volna, ahol még szintén dívik a kedves 
régi, patriarkális szokás, hogy akinek nincs énekes 
könyve, azzal a szomszédja nagy szívességgel 
megosztja a magáét. És mintha a könyvével 
együtt a lelkét is kitárta volna előttem a szőke 
kis Anna. Már olvasgatni is kezdtem benne: csupa 
szép fehér, harmatos, édes történetet. . .  Oh van-e 
érdekesebb, gyönyörűbb, meghatóbb könyv a 
világon, mint egy tiszta, gyengéd, fehér leány- 
lélek...

Édes elmélázásomból az orgona (vagy tán csak 
aféle kis templomi liarmouium) hangja ébresztett 
fel. Néhány bevezető akkord után száz és száz 
ajkon egyszerre felharsant a 212. ének. Luther 
hatalmas, egekbe repdeső himnusza:

Eine teste Burg ist unser Gott. . .

A szőke kis Anna is énekelni kezdett mellettem 
tele lélekből. A kiejtésén rögtön észre lehetett 
venni, hogy tulajdonképen ő is idegen Genfben. 
Erős, kemény észak-német dialektussal csengett a 
szó ajkán. A hangja olyan volt, mint valami finom 
üvegcsengő játékos zengése. És mintha minden 
kis idegszála ráfonódott volna erre a csengőre s e 
szálak — mint végtelen finom kis harangkötelek —- 
mind a szívében futottak volna össze s ott húzta 
volna a harangot egy láthatatlan harangozó, a 
szőke kis Anna szívének lakója : a tiszta, mély
séges, igaz H it. . .

Az én lelkem mélyén is zengett már a hatal
mas zsolozsma, de az ajkam néma maradt. A 
szőke kis Anna csudálkozva vetette rám meleg 
tűzben égő nagy kék szemét és szemrehányólag 
kérdezte tőlem a nézése:

— Hát neked kőből vau a szíved, hogy 
meg nem indul és nem zengedez itt a zengede- 
zőkkel?

Megértettem a néma szembeszédet.
— Nem a szívemben, kis Anna, mondtam 

vissza szintén a tekintetemmel, — a nyelvemben 
van a hiba. Az nem akar sehogy sem ráfordulni 
a kemény germán szavakra. Éppúgy, mint nézd, 
ott a túlsó szomszédodé, azé a vézna, borotvált- 
ké| ű gentlemané, aki az Egyesült-Államok csilla
gos jelvényét viseli . . .  és itt a hátunk mögött 
ezé a napbarnitotta, vastagnyakú szál emberé, aki 
szintén velem zarándokolt ide valahonnan a ka
nyargó szőke Tisza partjáról . . . Hej’, pedig ha ő 
egyszer amúgy istenigazában kiereszthetné itt a 
hangját! . . .

A szőke kis Anna azonban, úgy látszott, nem 
értette meg az én védekezésemet. Csak tartotta 
elibém a könyvét, csak nézett rám a beszédes kék 
szemével és mutatta a sorokat az ujjával: Nézd, itt 
tartunk . . .  mondjad már te is, mondjad . . .

Elmosolyodtam és — ilyen bájos nógatásnak 
ki állhatna ellent — hátran nekivágtam és mond
tam a német éneket és zengettem a zengedezőkkel.

A bátorság ragadós. A nyurga yankee csak
hamar követte példámat és sziszegve eregette 
dúsan aranyozott fogai közül a kemény német 
szavakat. Majd egyszerre csak némi meghökkenés
sel tekintett hátra a szőke kis Anna. Érc-zengésű,
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gyönyörű, színes, meleg hang szárnyalt hirtelen a 
magasba. . .  Az én vastagnyakú, tiszai magyarom 
hangja volt, aki a német nyelv borzasztó kerékbe
törésével ugyan, de tiszta szívvel, hivő lélekkel, 
amúgy magyar kálvinistásan szintén énekelni 
kezdett.

Most meg már a kis Anna mosolyodott el. De 
csak egy ici pici kis pillanatra. Azután, mint aki 
valami rettenetes csínytevésen kapja magát, egy
szerre elpirult a szőke frizurája tövéig. . .  A hangjá
ban, amint komolyan tovább énekelt, mintha csak 
ez reszketett volna:

— Bocsánat, jó Istenkém, nem tehetek róla! . . .  
Én már sok furcsa német dialektust hallottam, de 
ilyen nevetségeset még soha ! . . .

Szerencsére nem sokáig tartott ez a helyzet. 
Az ének csakhamar véget ért s a nagy kíváncsi
ság hullámzó moraja között, majd az ezt követő 
mélységes csendben megjelent az egyszerű szó
széken a fejedelmi pap.

Őszbe borult, simára borotváltképű, magas
termetű, rendkívül rokonszenves, de egyben impo
náló megjelenésű Dryander. A lutheránus papok 
egyszerű ornátusa volt rajta, csak a mellén fény
lett egy hatalmas arany kereszt. Első látásra inkább 
valami Lajos-korabeli sima francia abbé hatását 
keltette, de mikor ércesen zengő hangján szólni 
kezdett, egyszerre kiütközött belőle a germán 
jelleg. Még a finom, puha arcvonásai is kissé 
szélesebbé, keményebbé változtak.

„Jesus Christus gestern, heute- und derselbe 
in Evigkeit" . . . .

Ez volt az alapigéje: „A Jézus Krisztus tegnap 
és ma ugyanazon volt, mindörökké is ugyanazon 
lészen". (Pál lev. a Zsidókhoz XIII. 8.) Lassan, 
átgondoltan, majdnem hogy vontatottan kezdte s 
azután egyre emelkedő, de mindig egyenesen mér
sékelt páthosszal folytatta nagyszabású, szinte 
klasszikus emlékbeszédét a genfi nagy reformátor
ról: Kálvin Jánosról. „Napóleon mondta — hang
zott ajkáról a szó, — hogy a lángész az, akiben 
a nagy értelmiség és a hatalmas akaraterő egye
sül és kölcsönösen egyensúlyban tartja egymást. 
Kálvin Jánosban így volt ez. Átható, éleselméjü, 
könyörtelen következetességű, mély gondolkodású 
teológus, írásmagyarázó, kihez hasonlót a refor
máció nem teremtett............ “ Majd szinte himnusz!
magasságokba szárnyaltak szavai, mikor „arra a 
még nagyobbra* tért át, aki a reformátorokat 
küldte s aki testet öltött bennük. „Berlini dómom
ban — mondotta — a kupolákat tartó hatalmas 
oszlopokról a reformációban szereplő fejedelmek
kel együtt a négy reformátor: Luther, Kálvin, 
Zwingli és Melanchton néz alá vasárnaponként a 
gyülekezetre. De a gyülekezet nem hozzájuk tekint 
fel, hanem messze fölöttük a magasba néz. Ahhoz, 
kiről ők bizonyságot tettek. . . . Ma is, amikor 
lélekben egyesülve Genf nagy reformátorára gon
dolunk, abban a tudatban tesszük azt, hogy ő ön
maga helyett arra a Nagyobbra mutat, kinek 
dicsőítésén fáradozott: Jézus Krisztusra, aki tegnap 
és ma ugyanaz volt, mindörökké is ugyanaz lészen. 
. . . .  Nem Kálvin, nem Luther, — Krisztus áll 
előttünk, s kéri szíveinket*............

A kis szőke Anna ezután már nem törődik 
velünk. Senkivel sem törődött. Tágra nyitott két 
kék szemét a főpapra függesztve leste, hallgatta 
némán, mozdulatlanul, szinte itta az ő szivének, 
lelkének és fülének oly gyönyörűségesen édes 
zengésű igéket, amelyek, mint valami szent evan
géliumi forrás üde, kristály habjai buzogtak, csör
gedeztek felé a főpap ajkairól............ Ha néha-
néha megmozdult, akkor kis batisztkendőjét emelte 
szeméhez, hogy kicsorduló könnyeit letörölje.

Nem figyeltem meg a másik két énekes-társa
mat, nem tudom, ők figyelték-e a szőke kis Annát, 
hanem én olykor-olykor — lopva, hogy észre ne 
vegye — rátekintettem és bizony mondom: az én
szemem sem maradt szárazon . . . .

*

Mikor távoztunk a templomból, a nagy tolon
gásban hirtelen elvesztettem szem elől a kis Annát. 
Pedig úgy éreztem, hogy volna valami mondani 
valóm hozzá.

Délután az Egyetem nagy, árnyas kertjében 
sétálgatva nagy örömmel láttam őt viszont. Tere
bélyes öreg hársfa alatt ült s mellette a pádon 
jegyzetekkel teleirott papirosok voltak szétterítve. 
Ő is észrevett, megismert és kedvesen rám mosoly
gott.

— Nos, kedves Anna kisasszony, — mondtam, 
hozzá lépve, — úgy-e, még most is mirajtunk mo
solyog . . . .  a mi különös éneklésünkön . . . .  
ugyancsak kerékbe törtük a német szót . . .

— Oh, az nem baj — csicseregte kedvesen 
Anna, énis óppúgyr töröm most kerékbe a franciát: 
Mert én is idegen vagyok itt. Északnémetországból 
jöttem ide a francia tanfolyamra. A szüléimét el 
vesztettem és egészen árva vagyok . . .  A francia 
nyelv tanításával fogom majd megkeresni kenye
remet.

— És nem félt neki vágni — vetettem közbe 
— a nagy idegenségnek, így egyedül?

— Nem féltem, — mondta határozott hangon 
a kis Anna, — nem vagyok itt sem egészen egye
dül. Itt van velem a jó Isten, aki nekem erős 
váram és menedékem, ahogyan az a gyönyörű 
ének zengi. És a jó tisztelendő úr is pártfogóm, 
aki a templomban ismert meg. Minden vasárnap 
eljárok és ott úgy érzem magam, mintha otthon 
volnék. De ilyen gyönyörű vasárnapom még soha 
sem volt . . . Életem legszebb napja ez uram! 
Ki sem tudom mondani, mily végtelenül boldog 
vagyok ,. . . .

— És nem is tudja, milyen nagy csodát müveit, 
különösen azzal a magas, fekete, vastagnyakú 
magyarral — emlékszik rá? — aki olyan különös 
„dialektusban* énekelt . . . .  Tudja-e, kis Anna, 
hogy az csak a nyelvtanból ismeri úgy — ahogy 
és soha még eleven német szót ki nem ejtett a 
száján . . . Nem is tudom, hogy lesznek az éne
kével oda fent . . . .

Óh, az nem b a j! — ismételte kedves mosoly- 
lyal a kis szőke Anna, — odafent a jó Istenke 
minden dialektust ért ám . . . .  és Ő nem a han
gokat vizsgálja, hanem a szíveket . . . .

És amint így' felfelé tekintett, az öreg hársfá
ról szép, fehér, illatos virágíürt esett a szőke kis
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Anna fe jé re ............Mintha csak az Ég üzenete
lett volna virágnyelven.

— Úgy van, kis Anna, igazad van — 0 nem 
a hangokat vizsgálja, hanem a szíveket. . .

Lampérth Géza.

V E G Y E S .
Ajánlat. Keresek egy evangélikus vallású árva 

jó fiút, női szabótanoncnak. akinek jóakarója és 
gyámolitója lennék. Ajánlatokat: Varga István női 
szabó, Székesfehérvár címre kérek.

A tiszakerületi püspökválasztás eredményét 
még mindig nem lehet előre tudni. A szavazatbon
tás február 14-én lesz s valószínűleg pótválasztásra 
fog kerülni a sor, amely esetben csak március 
közepe felé fog véglegesen eldőlni, hogy ki lesz 
a tiszakeröleti új püspök ?

Halálozás. Súlyos csapással látogatta meg az Úr 
Kovács Sándor theol. akad. tanárt, lapunknak hosszú 
időn keresztül volt szerkesztőjét: négy éves, kedves 
kis leánya: Dóra meghalt. Őszinte részvéttel osz
tozunk a szülői szívek mély bánatában s kérjük a 
vígasztalás kútfejét, hogy enyhítse meg a fájdal
mat, mely a kedves gyermek eltávozása miatt sajog. 
A család a következő gyászjelentést adta k i: 
Kovács Sándor theol. akad. tanár és neje, szül, 
Kéler Ida, valamint gyermekeik, Klára és Ákos 
megtört szívvel tudatják, hogy feledhetetlen kis 
leányuk és hugocskájuk Dóra kínos szenvedés után 
1911 január 27-én este 10 órakor négy éves földi 
útját megszakította és e bujdosás völgyéből mennyei 
Atyjához költözött. A drága halottnak porrészeit 
vasárnap, f. hó 29-én délután 41/* órakor helyez
zük nyugalomra a kecskekapui temetőben. Áldás 
emlékén, béke poraira! Máté evang. 5, 8. Boldo
gok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják.

Adományozás. Nemrégiben halt meg Sopron
ban virtsologi Rupprecht Kálmán földbirtokos és 
háztulajdonos.

Kulturális célokra több száz koronát hagyott 
ev. iskolákra és ezer koronát a soproni ev. dia
konisszaintézetnek .

Egyenkint száz-száz koronát hagyományozott a 
következőknek:

A szegényápolda, a soproni magyar kisdedóvó, 
a főreáliskola segélyegylete, a gyalókai önk. tűz
oltóegyletnek, a íelsőszakonyi ev. iskolának, a 
nagygeresdi ev. templomnak, az ágfalvi ev. iskolá
nak, a bánfalvi ev. iskolának, a lépesfalvi ev. 
iskolának, a sopronmegyei német ev. esperesség 
segélyegyesületének, Gyalóka és Nemesládony köz
ségeknek az ottani ev. kisdedóvók fenntartására, 
végül a répceszemerei ev. iskolának.

Kétszáz koronát hagyományozott a soproni ev. 
Gusztáv Adolf-egyesületnek. Kulturális célokra min
denesetre szép összegeket hagyott a nemes gon

dolkodású földbirtokos, amivel egyházunk hálás 
emlékezetét érdemelte ki.

Németország és a pápa. Miihlberg porosz 
követ a német császár születése napja alkalmából 
beszédet mondott. A követ azt mondta beszédében, 
hogy Rómában nagyon tévednek, ha azt hiszik, 
hogy Németországban a katholikusokat üldözik, 
mert sokkal inkább lehet arról szó, hogy a katho- 
likus kisebbség üldözi Németország negyvenöt millió 
protestánsát. A pápa viselkedése nagyon felizgatta 
a németországi protestánsokat. Vigyázzon a pápa, 
hogy olyan dolgokat meg ne ismételjen, amilyen 
a legutóbbi enciklika volt. Hogy Németország és 
a Vatikán közt ma még jó viszony van, az kizá
rólagosan a német császárnak köszönhető. A 
követ ezután azt kérdezte, hogy mikor fogja Róma 
magát arra elhatározni, hogy a német protestan
tizmust egyenjogú tényezőnek elismerje? Legfőbb 
ideje, hogy a Vatikán kinyissa a szemét és elfo
gultság nélkül nézze a dolgokat. — Bizony igaza 
van!

Az antimodernista eskü. A modern német 
papok hivatalos lapja, az „Új Század8 feltűnést 
keltő kimutatást közöl arról, hogy Németországban 
é§4,a szövetséges országokban a papok legnagyobb 
része megtagadta az antimodernista eskü letételét. 
A püspökök zavarban vannak a Vatikánnal szem
ben, mert a papokat nem lehet az antimodernista 
eskü letételére rávenni. — A bécsi egyetem hit- 
tudományi karának tanárai letették az antimoder
nista esküt, de mivel ezzel a teológiai tanárok a 
szabad tudományos búvárkodásra vonatkozó min
den jogukról lemondtak, a világi fakultások tanárai 
aligha lesznek majd hajlandók arra, hogy a hit- 
tudományi karból válasszanak rektort. Ez az intéz
kedés kiinduló pontja lehet egy akciónak, melyet 
az evangélikus hittudományi kar érdekében régóta 
terveznek. És így azután majd éppen ellenkezőjét 
éri el a pápa annak, amit akart.

A békéscsabai evangélikus hölgyek hang
versenye. Nagy sikerrel, osztatlan érdeklődés mel
lett folyt le a békéscsabai hölgyek hangversenye, 
melynek műsorát múlt számunkban közöltük. Min
den szám kitünően sikerült, különösen nagy sikere 
veit Babits Vilma kisasszonynak és a gyermek
darabnak, de az egész estély igazán ritka szép és 
élvezetes volt. A bevétel összege 3089 korona, 
melyből a tiszta jövedelem 1800 korona. Ebből 
1200 koronát a Luther-szobor-alaphoz csatolt a 
bizottság, 600 korona pedig a főgimn. alumneu- 
mának jutott. A Luther-szobor alapja most már 
14,605 korona.

Thea-estély. Fényesen sikerült thea-estólyt 
rendezett a Tabitha jótékony nőegylet jan. 17-én. 
A magas színvonalon álló hangversenyen közre
működtek dr. Axmann Béla és neje Harris Ervin 
és Szeghő Sándor urak klasszikus kvartettjükkel,
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dr. Bartha Richardné Imiing- Paula úrnő gyönyörű 
énekével, Lampérth Géza ismert költő mai szá
munkban közölt érdekes és kedves felolvasásával. 
Ringer k. .a. szabatos zongorajátékával, Sípos An
drás s.-lelkész melodrámai szavalatával gyönyör
ködtették a Deák-téri dísztermet színültig megtol-, 
tött hölgyközönséget. A jótékony célra felülfizet
tek: Scholtz Gusztáv püspök 10 kor., dr. Axmann 
Béla és neje 10 kor., Szelényi Aladár 4 kor,, 
Loksa Imréné 4 kor., Koób Jenőné 4 kor., Ringer 
Lajosné 4 kor., Góbi Imréné .3 kor., Geduly Elekné 
3 kor., Koch Jánosné 3 koiVi Ferenczy Margit 
3 kor., Bázel Aurélné 3 kor., T^ttay Janka 2 kor., 
Schermann Sándorné 2 kor., %;récz Ferencné 
2 kor., Ambrozovics Béláné 1 koil( Kovácsy Sán
dorné 1 kor., Baján Jánosné 1 kotr. A fényesen 
sikerült estély Láng Gizella és Raffay Sándorné 
úrnők érdeme. •'/ ’

Eljegyzés. Rohoska Géza szarvasi ev. tanító 
eljegyezte Molnár A jinuská l Nagyhalomról. Zavar
talan boldogságot kivívnunk !

Papválasztás. A kisbabot! evangélikus- égyház-

Praeuldium és fuga G-durban. Előadta: Altdörfer 
Viktor orgonaművész. 2. a) Purcell: Air. (XVII. sz.) 
h) Giordani; „Caro mio ben“. (XVII. sz.) Gordon- 

. kán előadta: Zsámboki Miklós zeneakad. növen
dék, orgonán kísérte: Zsizsmann Rezső zeneakad. 
növendék..3. Hans Fahrmann: Vorspiel und Doppel- 
fjige über „Bach“. Előadta: Altdörfer Viktor or
gonaművész. 4. a) F. Paolo Tosti: Ridonami la 
Calma. b) Schubert: Allmacht. Énekelte: Biró 
Malvin zeneakad. növ., orgonán kísérte: .Wehner 
Géza zeneakad. növ. 5- Josef Renner jnn a) Zweite 
Sonate (C-moll), b) Molto moderato. Adagio. Passa- 
caglia. Előadta: Altdörfer Viktor orgonaművész.

Az Evangélikus Családi Kör február 4-én tartott 
igen látogatott estélyt a következő műsorral: 
1. Trió, előadták Hegedűn Prostean Jean, gordon
kán Fink Jenő és zongorán Vendéghegyi Géza 
zenetanár. 2. Szavalat, előadta dr. Szeniiványi 
Gézáné. 3- a) Ariane: Marsenete, b) Ősszel: Makrav, 
énekelte Müller Józsa, zongorán kísérte Seltenreich 
Erna. 4. Felolvasást tartott Perényi Lajos tanár. 
5. Hegedűjáték, előadta Prostean Jean hegedű- 
művész.

község a minap tartott közgyűlésén dr. Ihász 
Lászlót egyhangúlag lelkészévé választotta meg. 
Az új pap Ihász Mihály volt kiélni boti ev. lelkész 
fia, aki most atyja örökébe lépett.

Alapítvány a diakonisszák javára. Dr 1% 
Alfréd, Ruszt város polgármestere és két testvére, 
Lgun éö alfniC a íjiu1v;*6yi novembér 20-án elhunyt 
édesanyjuk emlékére "a ruszti ev. gyülekezetnél 
150 koronás alapítványt tettek a diakonissza ala
pítvány javára.

Felhívás. A resicabányai ev. egyház ez úton 
kéri mindazokat, akik az 191CW- év • folyamán kapott 
gyűjtőíveket még nem küldték vissza, hogy azokat 
f. évi március 1-éig a resicabányai ev. lelkészi 
hivatalnak visszaküldeni szíveskedjenek, hogy a 
templomépítés befejeztével a kegyes adományokkal 
s az üres gyűjtőívekkel elszámolhassanak.

Estélyek Budapesten:
A Budapest-Jobbparti Protestáns Művelődési 

és Jótékonysági Egyesület január 20-án rendezett 
estélyt, melyen igen előkelő közönség jelent meg. 
Műsor a következő volt: 1. Beethoven: az Isten 
dicsősége. Előadta: a m kir. Operaház énekkara. 
2. Vallás és tudomány. Felolvasta: dr. Rónay 
Károly kir. közjegyző. 3. Hermann: „Szeress'1, 
Hildach: „Tavasz", Székács: „Dalok", énekelte 
Krén Margit úrnő. Zongorán kísérte Krausz Ervin 
zenetanár. 4. Dr. Hegedűs István:g.Tolstoj", köl
temény. 5. Isten a mi erős várunk. Énekelte a 
közönség.

A pesti ev. magyar egyház jan. 26-án rendezte 
a Deák-téri ev. templomban második orgonahang
versenyét a templomépítési alap javára. A művészi 
programm, melyet Altdörfer Viktor soproni zene
tanár állított össze, a következő volt: 1. Bách:

SZERKESZTŐI ÜZENET.
T. F. A karácsonyi vers későn érkezett, már akkor a 

nyomdában volt a lap. Szíves engedelmével eltettük és meg
őrizzük a jövő alkalomig. — P. Gy.-né Nagyvárad. A jövő 
számban hozzuk. A külön levél megérkezett azóta bizonyára.
y  -  ^  ’* T ! m  1‘AlaHA—i -

kapnunk „Gyógyfüvek“ c. munkájából? Szükségünk lenne 
rá, mert több érdeklődő kívánságára a gyógyfüvek gazda
sági oldaláról .szándékozunk egy cikket hozni. — B. L. 
Sárszentlőrincz. Nagyon-nagyon hosszú — ez az egyetlen 
kifogás ellene. Káthetenkiut egy- egy darabot hozni belőle, 
eltart két hónapig is, míg befejeződik. A pályázat értel
mében való apró elbeszéléseknek örülünk mink a leg
jobban, ilyent kérünk, akármennyit szívesen látunk. Üdvözlet! 
K. E. Sopron. Köszönjük.
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