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Osztroluczky M iklós dr. székfoglaló beszéde.
Tisztelettel haj lom meg a közgyűlés kitüntető bizalomnyilvánítása előtt s midőn e
megválasztatást hálás köszönettel elfogadom, elsősorban annak a nagyérdemű férfiúnak az
emlékét kell felidéznem, ki ebben az elnöki székben elődöm volt, ki életének munkásságát
javarészt egyházának szentelte, működésének súlypontját pedig az egyházi irodalom műve
lésére helyezte, arra a térre, amelynek gondozására Társaságunk megalakult.
Zsilinszky Mihály azon kevesek egyike volt, kik az egyház tanító hivatásának fel
karolásában a világi elemet képviselte, ékesszólásának és tollának erejével, történelmi készült
ségének gazdag tárházával, mindenek felett pedig meggyőződésének egész hevével és
lelkesedésével.
Ő maga egyházi irodalmunk egyik legbuzgóbb és leghivatottabb művelője volt, kinek
nevével társulatunk kiadványain gyakran találkozunk.
Működésének emléke nemcsak irodalmi alkotásaiban, de a protestáns közszellem minden
életnyilvánulásában, melynek egyik ébresztője volt, sokáig élni fog.
Tisztelt K özgyűlés!
A Luther-Társaság az evangélikus vallásos irodalom fejlesztésére és terjesztésére
alakult meg.
Alapszabályaink e cél elérése végett az első helyre — igen helyesen — a népies
vallásos irodalom ápolását tűzték ki.
Az a nagy átalakulás, amely a ma élő nemzedék szemei előtt foly le, a kor mozgató
eszméinek hordozóivá az öntudatra ébredő széles társadalmi rétegeket tette meg.
Nemcsak a gazdasági rendszerek, hanem az erkölcsi világnézetek küzdelmében is az
az irány fog győzedelmeskedni, mely a nép nagy tömegeinek elméjét és lelkivilágát képes
lesz meghódítani.
Más vallásfelekezetek, olyanok is.,, amelyek az igehirdetés és igemagyarázat népszerű
sítésétől idáig elzárkóztak, évszázados hagyományokkal szakítva s a keresztyénség és a
szociális gondolat egymásra utaltságának felismerésére jutva, a dogmák és az egyházi
tanítások próbakövévé, az élet nagy gyakorlati problémáinak megoldását tették meg.
Mennyivel inkább van azonban a mi evangélikus egyházunk arra utalva, hogy a hívők
nek ama rétegeihez forduljon, amelyeknek az élet küzdelmeiből a legnehezebb osztályrész
jutott s ezért az ige vigaszára s a hit fentartóerejére leginkább reá szorultak.
Hiszen az egyház tanító hivatására már szentegyházunk megalapítója, Urunk és
Üdvözítőnk adott példát s az a nagy szellem is, kinek védszárnyai alatt alakult meg
társulatunk, dr. Luther Márton maga, a népies egyházi irodalom megteremtőjének
tekinthető.
De feladatunkat képezi még a tudományos theológia művelése is.
Az egyháznak szociális missziója, a fejlődés különböző alakulataihoz képest, változhat
és változik is.
Az élet forrása azonban minden időkön át az evangélium tanítása marad, az a pozitív
dogmatika, amelyet ősi, hamisítatlan tisztaságában hirdetni, képviselni és megvédelmezni a
tudomány korszerű színvonalán a protestáns theológiának hivatása.
Hasonló jelentőséggel bír a belmisszió gondozása a falvakon s talán még inkább a
városokban is.
Az evangélium tekintélyét s tanításainak hatását az a vallásos közöny s a tagadás
szellemének az a romboló terjedése ássa alá, amely, sajnos, sokféle, de leginkább talán a
nagyvárosi elem körében pusztít.
A külföld protestáns országaiban ennek ellenhatójaként a városi belmisszió gyakorlása
számottevő eredményeket ért el s azt hiszem, hogy ennek az akciónak meghonosítása egyik
feladatunkat kell hogy képezze a jövőben.
Hivatásunkat két ellentétes áramlat kereszttűzében kell teljesítenünk.
Egyfelől a destruktív irányzatok, másfelől a fejlődés negacióját képviselő álláspontok
között kell az evangélium pozitív, építő és fejlesztő szellemét terjesztenünk.
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Teljesítsük ezt a küldetést erős szívvel, felemelt lélekkel és egyházunk nagy hagyo
mányainak gondolatával.
Ne tévesszük soha szem elől, hogy feladatunk az igazság hirdetése a meggyőződés
eszközeivel a szeretet jegyében.
Ehhez a munkához a Társaság elnöki székébe hívtak meg a mai napon.
Érdemek híján, de igaz protestáns vallásos hittel és szolgálatkész munkaszeretettel
ajánlom fel közreműködésemet, kérve a Mindenható áldását együttműködésünkre, kérve
tisztviselőtársaimnak, köztük elsősorban egyházi elnöktársam Öméltóságának kollégiális
jóindulatát s kérve a Luther-Társaság, de evangélikus egyházunk minden tagjának is
támogatását közös munkánk sikerének biztosítására.
Az új elnök életrajzi adatai a következők: Osztroluczky Miklós született Osztrolnkán 1868 bán.
Középiskoláit Szarvason, Pozsonyban és Sopronban végezte, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen,
hol államtudori oklevelet nyert. 1898 bán a breznóbányai kerület országgyűlési képviselővé választotta
meg s ezt a kerületet képviselte az 1901/4-iki s az 1905/6-íki országgyűléseken is. 1906-tól 1910-ig
Zólyom megye főispánja volt.
Osztroluczky Miklós dr. a felvidék egyik ősi, buzgó evangélikus családjának sarja, aki a köz
pályán való eddigi működésével is bebizonyította egyéni kiválóságát. Ebben az új hivatalában evan
gélikus egyházunk örömmel és szeretettel köszönti őt s működésére eredményt, Istennek áldását kívánja.

A

Luther-Társaság rendkívüli közgyűlése.

F. é. november hó 10-én tartotta a LutherTársaság rendkívüli közgyűlését Budapesten. A
közgyűlésen a társaság tagjai nagy számban jelen
tek meg. A közgyűlést Scholtz Gusztáv püspök, a
társaság eddigi alelnöke nyitotta meg s jelentette,
hogy az egyetemes közgyűlés jóváhagyta a társa
ság megváltoztatott alapszabályait s ez új alap
szabályok értelmében elrendelte a szervezkedést
és a tisztújítást. Mindenekelőtt tiszteletbeli elnökké
választotta a közgyűlés nagyérdemű volt elnökét:
dr. Zsilinszky Mihályt, azután betöltötte a tiszt
ségeket következőképen : világi elnök : dr. Osztro
luczky Miklós; egyházi elnök : Scholtz Gusztáv;
világi alelnök: Lány L ajos; egyházi alelnök: Veres
József; főtitkár: Majba Vilmos; titkár: Szentiványi
Géza dr.; ügyész Kéler Zoltán dr. ; pénztáros:
Bendl Henrik; ellenőr: Liedemann Rezső. Az igaz
gató-tanács tagjai: Baltik Frigyes d r , Gyurátz
Ferencz, Geduly Henrik, Doleschall Lajos, Bancsó
Antal, Gyürky Pál, Hándl Vilmos, Hornyánszky
Aladár, Kaczián János, Kovács Sándor, Masznyik
Endre dr., Mayer Endre, Mágócsi-Dietz Sándor
dr., Payr Sándor, Paulik János és Raffay Sándor.
Az új világi elnököt, dr. Osztroluczky Miklóst kül
döttség kereste fel s vezette a közgyűlésbe, hol
Scholtz Gusztáv üdvözölte szép beszéddel s kérte
a megválasztás elfogadását Az új elnök tisztségét
egy gyönyörű beszédben fogadta el, melyet lapunk
mai számában egész terjedelmében közlünk s me
lyet a közgyűlés folyton megújuló helyesléssel és
tetszéssel kísért.
Ezután megválasztották az irodalmi, a gazda
sági és az agitácionális bizottság tagjait, majd a
besztercebányai közgyűlés által a bizottságokhoz
utalt ügyek között tárgyalta a közgyűlés az iro
dalmi bizottságnak lapunkra vonatkozó indítványát
s azt el is fogadta.
Ez indítvány szerint a Luther-Társaság belát
ván azt, hogy amíg kitűzött céljához képest a nép

számára igyekszik vallásos irodalmat nyújtani lap
jában : az Evangélikus Családi Lap bán, addig
abba a furcsa helyzetbe kerül, hogy a többség
ben lévő intelligens tagoknak is ugyanezt a lapot
kell tagilletmény gyanánt adnia, viszont ha a lap
tekintettel van a társaság tagjainak szellemi igé
nyére, kénytelen el-elhagyni a népies hangot s
középutat keresni, tehát a népies vallásos irodal
mat s a művelteknek szóló közleményeket egy
szerre ugyanegy lapban egyesíteni nem lehet, úgy
határozott, hogy az Evangélikus Családi Lap szá
mára előirányzott összegből támogatja a Dunán
túli Evangéliomi Egyesületnek Kapi Béla szerkesz
tésében megjelenő lapját, a „Harangszót0, illetve
előfizet annyi példányra, ahány tag kívánja azt
olvasni, a társaságnak magasabb intelligenciájú
tagjai számára pedig fenntartja az Evangélikus
Családi Lapot, mint a művelt evangélikus családok
lapját havi folyóiratban. A társaság tehát január
elsejétől kezdve (attól az időtől kezdve tehát la
punk nem jelen formájában fog megjelenni!) két
lap között enged szabad választást tagjainak: a két
hetenként megjelenő népies Harangszó és a mű
velt osztály számára szerkesztendő havi folyóirat
alakjában megjelenő Evangélikus Családi Lap
között.
E kétségtelenül fontos elhatározás, azt hisszük,
örömet fog kelteni a társaság tagjai és lapunk ol
vasói között, mert így kiki olyan irányú lapot
választhat, amilyenre szüksége van.
Végül döntött a közgyűlés jövő évi kiadványai
ról s azután az elnök megköszönvén a tagok buzgó
érdeklődését, a gyűlést bezárta. A részletes jegy
zőkönyvet annak idején még közölni fogjuk.
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Bora Katalin.
Irta : Kiss Samu.

(Folytatás.)

Ehhez járult, hogy maga Luther nagyon is
adakozó volt s a pénzzel egyáltalán nem tudott
bánni. Aki oly rendkívüli és gazdag szellemi kin
csekkel rendelkezett, hogy is tulajdonított volna az
értéket a földi, múló vagyonnak ! Túlságos jószívű
ségében szétosztotta volna a szegények közt min
denét. Hogy másokon segíthessen, nem egyszer
zálogosította el ajándékba kapott ezüst-tárgyait,
így egy alkalommal egy kéregető diák jött hozzá,
akinek nem volt semmije. Luther minden habozás
nélkül kivette egyik ezüst-serlegét a szekrényből s
hiába igyekezett őt visszatartani felesége is, meg
a diák is, egy perc alatt összetörte s e szavakkal
adta át a diáknak: „Nekem ezüst-serlegre nincs
szükségem ; itt van, vidd az aranyműveshez*1. Éppen
így ajándékozta el munkáit is minden díj nélkül
a könyvkiadóknak s kereken visszautasította aján
latukat, midőn évi négyszáz forintot kínáltak fel
neki azokért. „Isten kegyelmét — úgymond —
nem akarom eladni. Megelégedett vagyok így is.“
Felolvasásaiért sem fogadott el soha semmit. Mikor
egy jó barátja kétszáz forintot adományozott neki,
a szegény diákok közt osztotta azt szét. Egy ízben
Katalin gyermekágyban feküdt, ekkor jött hozzá
juk egy szegény ember, akinek nagy szüksége lett
volna egy kis segítségre. Luther rögtön fogta a
keresztapa által az újszülöttnek ajándékozott pénzt
és odaadta neki. Mikor felesége ezt később meg
tudta, zsörtölődött is miatta, Luther azonban azzal
nyugtatta m eg : „De édes Katicám! Isten gazdag,
majd ád másikat. “
Ezek után elképzelhető, hogy Katalin asszony
nak mily gazdaságos beosztással kellett vezetnie a
háztartást. Ha nem lett volna oly számító, körül
tekintő és takarékos, sokszor talán még betevő
falatjuk sem akadt volna. De hát az ő figyelme
és gondoskodása kiterjedt mindenre. A gyermeknevelés ügyes-bajos dolgai és a háztartás anyagi
gondjai mellett arra is, hogy még a távolba is
utasításokat küldjön férjének, mikép öltözködjék,
mihez tartsa magát, hogy valami baja ne legyen.
Övéin való túlságos aggságoskodásai felett leve
leiben gyakorta kedélyesen tréfálkozik is vele
Luther. így Eislebenből egy alkalommal azt írja
nek i: „Az én kedves háziasszonyomnak, önmártiromnak Wittenbergben, az énkegyelmes asszo
nyomnak kezeibe és lábaihoz. — Kegyelem és
békesség az Úrban! Olvasd csak édes Katám Jánost
és a kis kátét, amelyről egyszer azt mondtad,
hogy az egyenesen neked szól. Mert te Isten
helyett is gondoskodni akarsz, mintha ő nem is
volna mindenható, aki tíz Márton doktort teremt
het, ha az az egyetlen öreg a Saalba fulladna,
vagy a kályhalyukba, vagy a farkasverembe“ . Majd
ismét egy másik levelében, amelyet a maga „szent,
gondos asszonyának, legkegyelmesebb úrnőjének**
címez, azt mondja: „Legszentebb doktorné asszo
nyom ! A legszívesebben köszönjük felettébb nagy
gondoskodásodat, amely miatt még aludni sem tudsz.
Mert, ha te nem gondoskodtál volna rólunk, bizony
megemésztett volna bennünket a tűz házunkban és

a te gondoskodásod nélkül tegnap minden kétsé
gen kívül valami kőszikla zuhant volna a fejünkre
és szétlapított volna, mint az egérfogó. Tartok tőle,
hogyha te megszűnsz aggódni és vigyázni, még a
föld nyel el és minden elemek ránk zúdulnak “ .
Pedig hát nem volt egészen ok nélküli Katalin
nak a gondoskodása és aggodalma. Az ő gyengéd
szíve megérezte, hogy férjének, akivel folyton egy
egész ellenséges világ állott szemben, szüksége
van arra, hogy figyelmeztető szeretettel és féltő
gonddal őrködjék valaki mellette. Hiszen ellenei
egy percre sem hagytak fel az áskálódással és
alattomos cselvetéssel. Sőt annyira mentek, hogy
1525-ben egyenesen életére törtek egyes vakbuzgó,
sötét lelkű nemesek; amit Katalin megtudván, szí
vének egész félelmével azon volt, hogy férje leg
alább egy időre rejtekhelyre vonuljon. így aztán
azt sem engedte meg neki, hogy elmenjen egyik
barátjának, Spalatinnak az esküvőjére. Később meg
betegen fekvő édes apját sem látogathatta meg, mert
ellenségei észrevehetően szövetkeztek ellene. 1540ben egy zsidó orvost vesztegettek meg kétezer
forinttal, hogy mérgezze meg Luthert; a következő
évben egy wittenbergi züllött alak sütötte rá ka
bátja alatt elrejtett puskáját. Élete tehát folytonos
veszedelemben forgott. Valóban, mintha csak ön
magáról írta volna fenséges himnuszában azokat
a szavakat:
„A mi ellenünk
Háborog velünk,
Erővel, fegyverrel
És nagy csalárdsággal
És minden nagy hatalmassággal."

Mennyi aggodalmat, mennyi rettegést és kínt
állhatott ki ily körülmények között férjéért az a
szegény asszony !
Hozzá még Luthert betegség is gyötörte állan
dóan. Az idegfeszítő és gyakran túlcsigázott szel
lemi munka, valamint a sok szorongattatás, támadtatás és küzdés, amiből oly bőven kijutott a refor
máció hősének, nagyon megviselte szervezetét. Már
1527-ben oly súlyos betegség támadta meg, hogy
hozzátartozói halálától tartottak. Elgondolható Kata
lin fájdalma, amidőn eg\ik gyermekével karján, a
másikkal meg szíve alatt ott állott nagybeteg urá
nak ágyánál. És mégis erős lélekkel uralkodva
magán s visszafojtva előtörni akaró könnyeit, ő
vígasztalgatta még a neje és kicsiny gyermekei
jövője felett aggódó férjét: „Kedves doktorom,
miattam s a gyermekek miatt ne aggódjál és ne
remegjen a te szíved. Az özvegyek és árvák atyja
nem hagy el bennünket. Sőt kegyelméből és irgal
mából reméllem, hogy téged is meggyógyít szá
munkra “ .
A reménység pedig nem szégyenít meg. Kata
lin nagy hite és bizodalma elvette jutalmát: térje
csakugyan felépült.
A következő évben azonban megint elővette
nehéz betegsége s ettől kezdve éveken keresztül
kínozta. Azonkívül a gyermekek közt is nem egy
ízben ütötte fel fejét valami betegség, úgy hogy
Katalin élete nem volt egyéb örökös rettegésnél.
Ehhez járult, hogy Luthernek sokat kellett utaznia.
(Folyt, köv.)
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Szomorú fűz alatt.
(Folytatás.)

A vidámságnak, az édes nyugalomnak ragyogó
szinpompában gyönyörködtető ligetét egy sötét
napon komor ködfelhő rejtette el szemeim elől
és nem dereng előttem vezérfény, mely melleit azt
újra megtalálhatnám.
Amíg ama bájos ligetben volt mindennapi ott
honom, szeretet sugárzott felém minden oldalról
és boldogságtól áradó szívem vért fakasztó tövisre
nem akadt. Örömben úszó társaság örömöt gyúj
tott keblemben s felebarátaim bánatában készség
gel részt vevén hittem, hogy őszinte szívből fakadó
szavaim nékik enyhülést szereztek, amint megvígasztalódtam én is, midőn nehéz óráim szenvedé
seit felebarátaim, közelállóim, meleg szavai elosz
latták.
Az emberi lélek minden nyilatkozata, mely
kívülöttem a sors változásai szerint megszólalt,
visszhangot keltett szívemben és éreztem, tudtam,
hittem, hogy nem idézhetne lelkemben az élet
bármely hullámzása oly érzetet, melynek nyilvánulása felebarátaim lelkében részvevő húrokat ne
pendítene meg.
Ez az együttérzés az emberiséggel, közeli s
távolálló felebarátaimmal kibeszélhetíen nyugalom
hangulatát árasztotta el egész lényemen. Békesség
ben éltem az emberekkel, a világgal,_az Istennek
e remekével és az én mennyei jó atyámmal.
A szent békét keserű háborúság váltotta fel.
Boldogságom paradicsomából kiűzött a pusztítás
zord szelleme, melynek lángélű pallosa egy suhin
tással kioltotta az én éltem világosságát.
Vak sötétség fogott körül, szemeim elhomályo
sultak, nem látom az embereket; vad zivatar zú
gása tölti be a levegőt, nem hallom a szeretet
nyilatkozatait. Mintha kipusztult^volna köriilem
minden élő lény, mintha elnémult volna az egész
világ a pusztulás ijesztő sivárságában érzem ma
gamat. E rideg zárkózottság dermedt fásultsággal
vonja be lelkemet. Úgy látszik, mintha megfagyott
volna bennem minden érzés, nem örülök senki
örömén, nem illet meg senki szenvedése, nyomora,
nem szeretek senkit; hiszen az egyetlen, ki oly
teljes szívvel szeretett, kihűlt szívvel pihen mélyen
a föld alatt és más nem jár a földön, ki engem
szerethetne.
De a föld felett, fejem felett kéken mosolygó
ég ölében az áldást osztó nap melegen ontja fény
sugarait. És minden, ami élő a földön, örömmel,
hálával fogadja e jótéteményt, mely éltet, nevel,
fenntart. Ez a jótétemény szeretetnek, kifogyha
tatlan atyai szeretetnek munkája, mely életre kelti
a magban szunnyadó csirát, virágot lehel a gyü
mölcsfa ágaira, szívgyönyörködteíő színt varázsol
a rózsa arcára s édes illattal tölti meg annak
kebelét, harmatgyöngygyel ékesíti a fűszálat, üdítő
szellővel hűsíti a tikkasztó napsugárban munkál
kodó ember arcát, madarak zenekarával ébreszti
fel téli álmából a dermedt természetet. Szeretet él
körülem a nagy természetnek minden jelenségei
ben ; atyai gondviselés igazgatja annak számtalan
egymásra ható erőit s őrködik ezek váltakozó
működésében az örök rend fenntartása felett.
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Nem vagyok egyedül, óh nem vagyok elha
gyatott. Velem van a Mindenható, kinek utait nem
ismerem, de felemelkedem hozzá rendíthetetlen
hitem szárnyain s gyermeki bizalommal, buzgó
szívvel esedezem az ő oltára előtt szabadulásért
kínos gyötrelmeimből.
Jóságos Isten, mennyei atyám ! te látod néma
szenvedésemet, te tudod, hogy azt a szeretetet,
mely tőlem elveszett, nem pótolja semmi e vilá
gon, egyedül az irgalom kiapadhatatlan forrása,
mely te nálad vagyon. Gondos kezeiddel szárítod
fel titkon hulló könnyeimet; adjad vissza lelkem
világosságát, mi mellett lássam, érezzem, hogy a
szeretet, mely után keblem epedve sovárog, most
is valóban körülvesz és hűségesen velem is marad
Taníts megnyugodni szent akaratodon, áraszd reám
szereteted sugarát, hogy szívem jégkérge felolvad
ván érzelmeim húrjai megzendüljenek. Szeressem
a te bölcs kezeid dicső teremtményeit, a nagy ter
mészetet, az embereket s a szeretet világában
kereshessem és megtaláljam legalább romjait a
boldogság ama templomának, mely előttem össze
omlott.
Benned bízom és remélek !
Sass János.

Hit és haza.
(Schönherr Károly drámája.)

Aligha részesült irodalmi mű igazságtalanabb
megítélésben, mint Schönherr Károly Olaube und
Heimat c. drámája a budapesti Vígszínházban tör
tént előadása után. Szinte hihetetlen közönnyel, felü
letességgel, nem értéssel szólták le a hivatalos
bírálók ezt az elsőrendű irodalmi művet és külö
nösen sötét fényt vet irodalmi és társadalmi viszo
nyainkra, hogy szinte egyhangúlag [konstatálják:
„a darab lényege iránt közönségünk közönyös".
A legtöbb kritikus egyetért abban, hogy nálunk e
darabnak nincsen talaja: nem érthetjük meg. „Mert
nálunk senki sem törődik se a hazájával, se a
hitével, minket legfölebb a felekezet érdekel" . . .
„Mi tessék e darabban nálunk? Nálunk közel két
száz éve el van hántolva a protestánsok üldöz
tetése . . . Ha jól értem a közvéleményt, nálunk a
katholikusok panaszkodnak arról, hogy a protestán
sok hatalmaskodnak fölöttük (!). Képtelenebbnél kép
telenebb állítások ! Hogyan, tehát nálunk hit, vallás
nincs, csak felekezet? Hát ennek nem a vallásos
hit az összetartó ereje ? A protestánsokat — igaz
— ma úgy nem üldözik, mint 200 évvel azelőtt,
de nem elevenedik-e meg a szegény tiroli parasz
tok rettenetes lelki vívódásában, a mi nemzeti
szabadságharcainknak a képe, a mi külföldre szorí
tott hőseinknek a gyötrődése?
Ezt még sem akarjuk hinni, hanem meg vagyunk
róla győződve, hogy csak az a néhány kritikus
nem volt képes, vagy nem akarta e darabot meg
érteni (hála Istennek, még sem mind!), de közön
ségünk ha elfogulatlanul szemléli, ha elolvassa jeredetiben, felejthetetlen benyomást fog nyerni. Annyi
igaz, hogy a lefordítás által sokat veszít e mű
eredeti zamatjából. De a lélek megmarad a fordí
tásban is, csak hozzá kell férkőzni és van benne
a léleknek oly ereje, mely elpusztíthatatlan.
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De nézzük már magát a darabot. Az első fel
vonás Rotték házába visz bennünket. Itt van az
öreg Rótt és fia, Kristóf, akik szivükben már
lutheránusok, de nem mernek nyílt hitvallást tenni,
mert félnek a hatóság üldözésétől, hiszen a császár
kiadta a rendeletet hogy aki protestáns, annak
távoznia kell az országból. Pedig minden paraszt
vére minden cseppjével ragaszkodik a földhöz,
mely őt eddig táplálta. A fiatal Rótt Pétert, aki
nyíltan lutheránusnak vallotta magát, máris kiker
gették az országból és mikor elrongyolódva haza
érkezik, apja és bátyja nem merik befogadni, mert
a császár lovasa itt van a faluban és őket is szám
kivetésbe küldené. De Kristófot állandóan furdalja
a lelkiismerete és amikor magára marad apjával,
felemeli a padló egyik deszkáját, kiveszi alóla az
eldugott bibliát, de hiába keres benne vigasztalást,
csak azt olvassa belőle: „A képmutatók pedig és
a színt nem vallók nem állják meg a próbát, hanem
lehullanak, mint a férges gyümölcs". És jön a pil
lanat, amikor a szomszéd Sandpergernét, aki nem
akarta kezéből kiadni a bibliáját, a császár lovasa
leszúrja. Senki sem tudja a holt asszony kezéből
kivenni a szent könyvet. Ekkor Kristóf teszi meg
és bátorságot merítve, a haldokló nő heroizmusából
határozottan kijelenti: „Isten és az emberek előtt
fennszóval és nyíltan vallom íme hívéül magamat
a rendületlen augsburgi hitvallásnak . . . Ez az első
felvonás. A többi felvonással gyorsabban végez
hetünk. Tehát Kristófnak is vándorbothoz kell
nyúlnia, követi felesége is, aki bár hitbuzgó katholikus, de urát nem hagyja el. Az öreg Rótt még
mindig nem vall, mert itt akar meghalni és eltemettetni, hisz a javas már csak két hetet adott neki.
De Kristófékat még az utolsó percben szörnyű fáj
dalom éri. A császár lovasa kihirdetteti, hogy a
kiskorú gyermekeiket nem vihetik magukkal a ki
utasított lutheránusok. Tehát a Kristófék egyetlen
gyermeke a Verébnek is itt kell maradni. De
Kristóf lelkét a hit annyira megerősítette, hogy
elviseli azt a fájdalmat is. Elérkezik végre az el
indulás napja. Az öreg Rótt is velők tart, mert
mióta meghallotta, hogy a meghalt protestánsokat
nem temetik el, hanem a kutyapecér dombjára
vetik ki, ő is hitvallást tett. Már el akarnak indulni,
mikor a Veréb megtudja, hogy nem mehet az
apjával. A makacs gyermek a császári parancs
ellenére mégis utána iramodik, mikor pedig a katona
útját állja, a vakmerő beleveti magát a patakba és
Kristóf csak a holttestét húzza ki a hullámokból:
A szívén sebzett apa, mint a fenevad ugrik neki
a kegyetlen páncélos lovasnak, leteperi és fojto
gatja, neje már hozza neki a baltát, mert ez a
parasztfegyver, ezzel fogja ellenfelét kivégezni. De
az utolsó percben Kristóf magára eszmél. „Krisztus
parancsa nem szól vérre." Elereszti ellenségét, a
taligára felteszi egyetlen fia holttestét és meg
indulva feleségével világgá . . . És mégsem indul
meg, iszonyú lelki harcot vív, végre is győz a hit:
megbocsát ellenségének és kezet nyújt neki. A lovas
remegve ragadja meg ezt a kezet, "majd^mikor a
taliga már messze jár az ország útján megrendülve,
legyőzve, vad mozdulattal tapos kardjára és ketté töri,
mert vele annyi becsületes embert földönfutóvá tett.
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Csak Rotték tragédiáját mondtuk el, pedig az
egész nép tragédiája viharzik ebben, melynek összes
parasztalakjait a szerző mesteri kézzel faragta ki.
Mennyi mélység, mennyi igazság, mennyi poézis e
darabban, aki figyelmesen, érző szívvel szemléli,
lehetetlen, hogy meg ne induljon rajta! Még az is,
aki nem ismeri azt a paraszttípust, mely a darab
hőse, de lehetetlen, hogy az általános emberit e
darabból ki ne érezze, bármily távol is áll tőlünk
az a kor, mikor a protestánsokat vallásukért kiiildözték, mikor a paraszt is tragikus magaslatra
emelkedett azáltal, hogy hite és hazája között
kellett választania. Hihetetlen, hogy jó ízlésű bírá
lóink sem akarták a darab műbecsét elismerni,
mintha még most is fáznának egy oly darab látá
sától, mely látszólag az „eretnekek" pártjára áll!
Pedig maga a költő katholikus és mégis a k a t o 
likusokat tünteti fel irgalmatlanoknak és véreng
zőknek, az evangélikusokat pedig majd mind a
hithűség, lelki nemesség képviselői (kivételt képez
a két csavargó: a Kesselflik-Wolf és kedvese: a
Strassentrapperl, akik szintén a kivándorlókhoz
csatlakoznak). És mégsem mondhatni, hogy a költő
mindenben együttérez a protestánsokkal, a k a t o 
likust pedig mind feketének festené. Hiszen maga
a császár lovasa sem vérengző fenevad, hanem
hitbuzgó Márialovag, aki fanatikus meggyőződésből
térítgeti a lutheránusokat, azért, hogy megmentse
a kárhozattól. A költő rokonszenvez ugyan a hazá
jukat hitökért feláldozó kivándorlókkal és mesterileg ecseteli Kristóf lelkének az átalakulását a
hit hatása alatt (és erre a mély pszichológiával
rajzolt lelki történetről mondották, hogy nincs benne
haladó, drámai cselekvény!), de az ő nézete mégis
más. Ő a lelkiismeret szabadsága alapján áll és
amennyire elítéli a vakbuzgó üldözést, épp oly fájda
lommal nézi; nemzeti, hazafias szempontból fájlalja
a protestánsok kivándorlását. Ő tehát a haza állás
pontján áll, melyet a vak fanatizmus annyi nemes
fiától fosztotta meg. Úgy hisszük, hogy maga a
költő beszél, midőn Rótt Kristóf azt mondja az
utolsó percben protestáns hitét megtagadó Sandpergernek . . . „Szomszéd, te vagy a legeslegerősebb0;
mert ez az ember mégis itt maradhat rongyos házi
kójában, az édes hazai földön.
Itt Rótt bizonyára a költő gondolatát fejezi ki.
Látnivaló ebből, hogy túlzással sem lehet költőnket
vádolni vagy elfogult kedvezéssel. De a klerikális
körökre így is kellemetlen volt ez a darab. Ráfog
ták tehát, hogy plágium, hogy szerzőnk HandelMazzetti bárónő „Die arme Margaret" c. regényéből
vette témáját, közelebbről, hogy a császár lovasa
e regény egyik alakjának, Herliberg hadnagynak
a mása. A rosszakaratú kritikusok azonban poruljártak. Maga a katholikus bárónő kijelentette, hogy
plágiumról szó sem lehet. De hogy is, csak nem
az ő kiváltsága az osztrák ellenreformáció korának
a költői kiaknázása és azután a bárónő határo
zottan katholikus állásponton áll (még gyönyörű
pályanyertes regényében, a Jesse és Máriában sem
tagadja meg magát). Schönherr maga pedig nyíltan
kijelentette egy hírlapi cikkben,^hogy ki volt az ő
lovasának a m odellje; senki más, mint II. Ferdinánd császár, akit Lösche György, bécsi evang.
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teológiai tanár Geschichte des Protestantismus in
Sandperger: Kiszusszantott. (Éles keservesen.)
Osterreieh c. művéből ismert meg ilyen jellemű No hát most itt a bibliás vígasztalásod I (Fásult
nek. Nem, nem, akárhogy mesterkednek is a rossz kedvűén kuporodik a padra.)
akaratú és közönyös kritikusok, ezt a színművet
A lovas (kivont pallossal ront a szobába).
nem lehet holttá nyilvánítani. Ez élni és hatni fog
Rótt (a lovashoz, padlóra mutatva): Hüvelybe
és szerzője vele vitathatlanul az osztrák költők első azt a kést. Semmi sem kell már ennek.
sorába emelkedett.
Rottné: Látja vitéz úr , . . vér.
Még csak megjegyzést. Mikor a színművet a
A lovas (pillanatig rá mered a padló vérfoltjaira
tavaszi hónapokban a pozsonyi német színtársulat s lassan elgondolkodva dugja kardját a hüvelybe.
színre hozta, itt polgári körökben mély és álta Hirtelen, indulatosan szétsurolja talpával a vérfol
lános hatást tett, mert a pozsonyi német ajkú pol tokat. Rottnéhoz): Asszony! Vakard végig a pad
gárok úgy érezték, hogy a költő nem Tirolra, lót ! Eretnek v é r! ördög trágyája. Hat új isten
hanem Salzburgra gondolt (igaz is, hogy a költő káromló nő belőle. (Gyorsan a halotthoz Megkísérli
csak annyit mond : „történik az osztrák-alpesi ellen- a görcsösen megmerevedett ujjak közül kifeszíteni
reformáció korában), már pedig Salzburgból emi- a bibliát.) Adod ide a bibliádat? Ördöngős boszor
1gráltak az ő őseik és a Duna mentén haladva itt kány ! Az ördög van benne. Ne adj’ Isten, hogy
a Kis-Kárpátok lejtőin telepedtek le. Ez ugyan szétfeszíthetném a görcsös karmait.
nem igen valószínű, mert a költő ilyen határozott
Rótt (akinek lelkében iszonyú harc dúl): Úgy-e,
időpontot nem jelöl meg, de a pozsonyi lutherá vitéz, az ilyen parasztnópnek horgosak az ujjai ? !
nusok magvát képező derék polgárok mégis Schön- (Hirtelen, mint aki nagy dologra szánta el magát,
herr hithű és önfeláldozó parasztjaiban őseik szen a lovashoz lép s széles mozdulattal félre tolja.)
vedéseinek a képét szemlélhetik.
Hadd próbálom meg é n ! Hátha nekem id’adja m ajd!
Ez igénytelen soroknak csak az volt a célja, (Letérdel a halott m ellé; lelke csupa lángoló indu
hogy Schönherr remekművét evangélikus hitsorso- lat : megkísérli a görcsösen megmerevedett ujjakat
saink komoly figyelmébe ajánljuk. Aki a szín leválasztani.) Ugyan szomszédasszony, engedd el,
padról nem láthatja, ne sajnálja a könyvet ere hallod-e ? (Hiába erőlködik.) Szent Isten ! Asszony,
detiben vagy fordításban olvasni, magyarra fordította de erős v a g y ! (Titkolt izgalomtól remegve, kérlelni
Telekes Béla „H it és szülőföld“ címen (Nyugat kezdi a halottat, mint valami csökönyös gyerme
könyvtára, ára 30 fillér), a Vígszínház részére pedig ket.) Ugyan eredj már, Saudpergerné! (Mind csen
Garvay Andor, sőt olvasva talán még szebbnek gőbben és erőteljesebben; benső elhatározását szóba
fogja találni. ízelítőül itt is közlünk egy mutat öntve. Add nekem a bibliádat; nálam jó helyen
ványt az I felvonásból:
van ! . . . (A görcsös markolásból kifeszíti a köny
Rottné (az ablak mellől, lélekszakadva hátra- vet ; feláll.)
hátra szól): Kristóf! A Sandpergerné! Micsoda
Vén Rótt (botjára rá nehezedve felbukkant a
csetepaté. Kristóf! A lovas el akarja venni tőle a jobboldali ajtóba.)
bibliát. S ő nem adja. Kristóf, n ézd!
Rótt (belső hévtől tüzelve): A vér jó trágya ám,
Rótt (haragosan, anélkül, hogy csak arra is pil vitéz ú r ; a vér erőt ad. Egynek a véréből nőnek
lantana) : Nézd csak t e ! Én nem bámulom azt, majd hatan! (A vérfoltos bibliát az asztalra teszi
és eskühöz való ujjait rá illeszti; hatalmas indu
hogy jóravaló embereket miként marcangolnak.
lattal.)
Lelkiismeretem nyughatatlan ösztökélésére. . .
Rottné (megütközve e hangon, elfordul az ablak
Isten és az emberek előtt fennszóval és nyíltan val
tól s Rotthoz lép): Mi bajod?
lom íme hívéül magamat a rendületlen augsburgi
R ótt: Semmi. (Kis szünet.)
hitvallásnak . . .
Sandpergerné (halotthalványan menekül be a
Rottné (sikoltva): Kristóf!
szobába. Vérző mellére mindkét kezével görcsösen
R ótt: A színtiszta evangéliumnak és Isten megszorítja bibliáját).
hamisíthatatlan igéjének és megmaradok ebben, Isten
Rótt (pár pillanatig nézi, megrémül): Szomszédengem úgy segéljen! (Boldogan fellélegzik.) Úgy!
asszony ! Vér csöpög a melledből.
Most végre künn van . . . (Ford. Telekes Béla.)
Sandpergerné: Vér csurogj! A bibliámat nem
adom. (A padlóra roskad; görcsösen szorítja a
Dr. Szelényi Ödön.
bibliát.)
Sandperger (berohan a középső ajtón): A lovas
megszúrta. (Sandpergernéhez fordul.)
Sandpergerné (szemének fénye megtörik): Döfj
csak újra, lovas! A bibliámat nem adom. (Mozdu
latlanul fekszik.)
Sandperger (mellette térdel): Asszony! (Meg
rázza.) Meghalsz?
Sandperger (kis vártatva a félkezével a padló
nak neki támaszkodva még feltápászkodik: másik
félkezével, görcsös markolással tartja a bibliát):
Ne beszélj sokat . . . hallgass . . . hitedre . . . (Hol
tan hanyatlik el,)
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Luther-T ársaság.
A Luther- Társaság pénztárába 1911 október 1-töl 30-áig
befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító tagok kamatfizetése: Dr. Johann Krcsmarik,
Wien.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Buják Emil
Tiszaszentmiklós, dr. Beller Jenő Ózd, dr. Polner Lajos
Gödöllő, Maróthy Emil Vanyarc, Hollerung Károly Modor,
Balogh István Porogszentkirály, Bokodi ev. egyház, Szalay
Mihály Bököd, Magyarbolyi ev. egyház, Merényi ev. egyház,
Homokbödögi ev. egyház, Takács Elek Homokbödöge, Bobál
Samu Egyházmarót, kapi Gyula Sopron, Bognár Endre
Lovászpatona, gr..Dégenfeld Lajosné Szirák, Alsódörgicsei
ev. egyház, ifj. Bakay Béla Apostag, özv. Gravátsch Á g os
tonná Sopron, Kármán István Nandrás, Ev. egyház Lúcfaiva,
ifj. Schneider János Szeghegy, iLírai Vilmos Kiskőrös,
Droppa Samu Oroszlány, Oroszlányi ev. egyház, Téti ev.
egyház, Horváth Sámuel Tét, Venvidéki ev. egyház, Irsai
ev. egyház, Jankó Károly Irsa, Kassai ev. II. egyház, Nagybecskereki ev. egyház,'Jeszenszky Nándor Nagybecskerek,
Lovászpatonai ev. iskola, Ajkai ev. egyház, Csávái ev. egy
ház, Cserny Károly Felsöcsalogány, Király Emma Kismárton,
Borszig Gyula Kisélesd, dr. Kicska Emil Felsőbodok, B.Mérgesi ev. egyház, Borbély János Mérges, Matisz Károly
Kispéc, Wágner Samu Gyönk, Nagyváradi ev. egyház,
Rábcakapi ev. egyház, Besztercebányai ev. egyesület, Tiszavidéki ev. egyházmegye, Tiderenczel Mihály Ózd, Izák Mária
Modor, dr. Beyer Ede Baja, Péteri evang. egyház, W olf
József Losonc, Soproni felső ev. egyházmegye, Gánts Jenő
Székesfehérvár, Libetbányai ev. egyház, Szentgyörgyi ev.
egyház, Baloghy Farkas Budamér, Szever Pál Selmecbánya,
Szarvasi főgimn. tanári kara, Meszléni ev. egyház, Bolla
Lajos tanár Aszód, Balassagyarmati ev. férfiak és ifj. s z ö v ,
Poprádi ev. egyház, Jeszenszky Károly ev. s.-lelkész Szentes,
Ochnyár András Ózd, Hofbauer Pál Magyarszombathely,
Magyarszombathelyi ev. gyülekezet, Margócsy István lelkész
Ácsa, Petöcz Ferenc lelkész Böny, Veszprémi ev. egyház
megye. Wenk Károly ev. lelkész Freyler Lajos Kőszeg,
PauioviCs József igazgató Orosháza, dr. Magyar Győző Po
zsony, Győri ev. egyházmegye, dr. Baltik Frigyes Balassa
gyarmat, W elky János lelkész Rozsnyó, Pethö Pál, Mészáros
Károly, Gecsenyi András Szilsárkány, Szilsárkány! ev. egy
ház, Sopronnémeti ev. egyház, Somlószőllösi ev. egyház,
Lajoskomáromi ev. egyház, Kirnbauer Gyula Vágod, Felsődörgicsei nőegylet, Varga Gyula Vönöok, Vönöcki ev. egy
ház, Bábaszéki ev. egyház, Marék Károlyné Ipolyság, Nemes
János Kisvecke, Kissváry Sándor, Baltrezi Frigyes, özv.
Hubay Józsefné, Evang. leányiskola, Krante Albert, Pelczer
Károly, Werner Samu, Zsigmondy Zsigmond, dr. Kellner
Károly, Zsedényi József, Mőszl Gusztáv, Záborszky Béla,
Ruttkay János, Czitó Gyula, Lahr Henrik, Fleischer Kálmán,
Spielmann Ervin, Hensch Ernő, Laszgallner Albert, Binder
Ernő, Binder Samu, Putanko Mihályné, Jeney Károly, Piathy
Mihály, Megay Arthur, Szopko Róbert, dr. Kriebel Edgár,
Oelschíiiger Lajos, Friedler Szilárd, Zóbel Gyula, Jaschko
Géza, Lux Samu, Kozáry Rezső, Bittelmajer Márton, Adriányi
Béla, Lux Lajos, Topscher Győző, Schirger Gusztáv, Regitko
Ágost, br. Amelin Guidóné, Fest Oszkár, Bethlenfalvi Antal,
Raisz Béla, Benczúr Vilmos, özv. Szakmáry Károlyné, Kohányi Jánosné Kassa, Kassai ev. I. egyház, Holbenheyer
Lajos Rimabánya, Melna Géza Balassagyarmat, Póniki ev.
egyház, Póniki ev. népiskola, Budaméri ev. .egyház, Koritsánszky János, Szmik Antal, R eif Pál, Generich Antal,
Raffay Sándor, dr. Szalay Jenő, Francsek Imre, Bendl
Henrik, Broschko G. A., Ilsemann Keresztély, Ulbrich Sán
dór, Bene László, Isó Dániel Budapest, Buják Pál Tisza
szentmiklós, Bálfi ev. egyházközség, Rimakokovai ev. egy
ház, Bánczik Sámuel Rimakokova, Zalaegerszegi ev. egyház,
Király M áyás Zalaegerszeg, Péterhegyi ev. egyház, Terplán
Jenő Péterhegy, Abaffy Miklós Neudorf, Magyaróvári ev.
leányegyház, Bezegh Sámuel Budapest, Varga József Sár
vár, Harltai ev. egyház, Nemespátéri ev. egyház, Somogyi
ev. lelkész-egylet, Mesterházy Sándor Nemespatis, Weszter
Pál Nagyszalók, Kővágóőrsi ev. egyház, Tési ev. egyház,
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Pavr Sándor Sopron, Masznyik Gyula B u i^ e s t, Horváth
Emil Besztercebánya, Institoris Kálmán Arad, br. Buttler
Ervin Nándorkelecsény, Levél-i ev. egyházgyülekezet, Algöver Andor Budapest. 1905—1911. évre: Fazekas varsandi
ev. egyház 1909— 1910. évre: Haffner Vilmos Mekényes.
1909— 1911. évre: Törökbecsei ev. egyház, br. Podmaniczky
Pál Felsőszelő, Eperjesi ev. theol. akad. Önképző kör. 1910.
évre: Dr. Dobrovics Mátyás Pozsony, dr. Ittzés Zsigmond
Somogyszill, Matz József Borjád, Tomka Gusztáv Györköny,
Petrivalszky Péter Gergelyfalva. 1910—1911. évre: Szék
udvari Horváth Miklósné, Németh Gyula Szekszárd, Lőcsei
ág. hitv. ev. egyház, Furgyik János és fia Besztercebánya,
Pápai Károly Bakostörék, Fekete Imréné Ipolyság, Orihodosi
ág. hitv. ev. egyházközség, Libertinyi Gusztáv Galgóc, Jakab
Iván Sár, Vitális Béla Balassagyarmat, Bősze János Sobor,
Fizelyi Ödön Aranyosmarót. 1911. év I-ső felére: Dr. Guhr
Mihály Tátraszéplak (4 K). 1911 év I l ik felére: Haniffel
Sándor Sárszentmiklós (4 K). 1911—1912. évre: Dr. Ittzés
Zsigmond Somogyszill.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re :
Bundschuh Anna Sárvár, Gura Jenő Merény, Paliéin János
Zornbor, Orsovai ev. egyház, Franz Ede Orsóvá, Bencze
Samu Sajógömör, Frecska Soma Balassagyarmat, Ambrózfalvai ág. hitv. ev. egyház, Matsóci ev. egyház, Scholtz
Albert Slatsóc, dr. Dienes Elek Körmend, Matherny Lajos
Debrecen, Takács Géza Rimakokova, Geisztlinger Pál Harka,
Sobori ev. egyház, Molnár Sándor Sobor. 1910— 1911. évre:
Bősze János Sobor, Ruttkay Sándor Salgótarján, Prokopy
Imre Zombor.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1911-re :
Nandrási ev. egyház, Gömörrákosi ev. egyház, Matherny
Imre Nagyvárad, Ábrahám Vilmos Torzsa, Varga István,
Hofifer Ferenc, Mirth Ferencné, Evang. nő-egylet, Zsuzsannaleányegyesület, Konfirmándusok, Ifjúsági egylet Székesfehér
vár, Osgyany István, Breuer György, Pogány Miklós, Such
Albert Lupény, Bernáth István, Bernáth József Hegyfalu,
Tomcsányi József Nagyszénás, Weiszer Samu, Záborszky
Lajos, Hegedűs János Sajógömör, Lázi ev. egyház (4 K),
Walter Péter Apafin (2 K). Wanitaek Karolina Sopron,
Krahulecz Aladár Grinád, Ulrich Oszkár Grinád, Bokor Já
nos, Pócza János Iván Egerszeg, Kovács Sándorné Pozsony,
Berke Géza, Berke Gézáné Sárvár, Bakonyszentlászlói ev.
egyház, Tóth János, Bokor János, Tóth István Hegyfalu,
Balczo Lajos Ozdin, Jeszenszky Lajos Kiskőrös, Hillebrand
Ferenc Hatvan, Lipták Endre, Virosztek János, Zajacz István,
Zuberecz János, Szalatnay Pál Rimakokova, Bánczik Pál,
Takács Gyula Klenóc, Jeszni Gáspár Kokova, Veszer Lajos
Szombathely, Selmeczi János, Günther A., Schmickl G.
Magyaróvár, Kelemen Pál Kiskőrös, Berke Béla Sárvár.
1907— 1911. évre: Klein Mihály Ókér. 1909— 1911. évre:
Bakos Béla Pusztaföldvár, Gömöry Samu Szepesbéla, Záboji
Béla Kiskőrös, Fillo János Breznóbánya, Quitidián György
Szakolca, Kübeeher Albert Leibic. 1909—1912. évre: Joó
István Kiskőrös. 1910. évre: Binder Béla Székesfehérvár.
1910— 1911. évre: Bally István Pusztaföldvár, Trugly János
Komárom, Szalontay Miklós Tótpelsöc, özv. Györy Lajosné
Orosháza, Polgár György Pilis, Kozlay József Pazdics, Kocsond György Pusztaföldvár, Marschalko Sámuel Kisszeben,
Mendeléuyi János Kiskőrös. 1910—1912. évre: Daxer György
Pozsony. 1911— 1912. évre: Keler Imre Mád, Szedliák András
Hajnik, Justh Gusztáv Menhárd, Szepesszombati ev. egy
ház. 1911—1913. évre : Noszlopi Elek Orosháza. 1911—1915.
évre: Povázsay Mihály Tótkomlós. 1912. évre: Bohus Nán
dor Kisszeben 1913. évre: Horváth Sándor Nagyveleg.
1914—1915. évre: Thern Ede Matóc.
5. Adományok: Kimer Jánosné Rozsnyó (2 K).
6. Előfizetések az Evang. Családi Lap ra: könyvkeres
kedés útján (3760 K).
7. Évi járulék: Dunántúli egyházkerület járuléka (600 K).
Összesen befolyt 2724 kor. 60 fillér.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1911 november hó 1.
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