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F O H Á S Z .

Nem vétünk Ellened, ha a csapás felett 
Vérzik, a szív s könyár borítja a szemet, 
Nem tehetünk róla, ajkunkon a panasz, 
Bocsáss meg Istenünk, nem zúgolódás az, 
Nehéz bánatunkat Előtted kitárjuk,
Áldott vigaszodat megnyugodva várjuk.

Fut, fárad az ember, de mit ér munkája, 
H a küzdő szorgalmát Isten meg nem áldja, 
He e földnek éljünk, szerezzünk kincseket, 
Melyeket moly nem bánt, lopó el nem vehet, 
K i üdvét keresi —  bevégződvén útja  — - 

Vár reá az örökélet koszorúja.

Szőlőhegyeinknek lehullt ékessége, 
Reményünk virágja mind-mind összetépve, 
De csak földi remény, a mit elvesztettünk, 
Múló jó, a mivel szegényebbek lettünk,
Égi reményeink törhetlenül állnak,
Sírunkig kisérnek s teljesülést várnak.

E  múló világban állandóság nincsen, 
Csalódás, tört remény, bizalomra intsen, 
Sok, a mi elveszett pár pillanat alatt,
De hitünk, vallásunk, Istenünk megmaradt, 
H a Isten van velünk, ki lehet ellenünk? 
Jöhet ezer veszély, de el nem csüggedünk!

Nem vétünk Ellened, ha a csapás felett, 
Vérzik a szív s könyár borítja a szemet, 
Nem tehetünk róla, ajkunkon a panasz, 
Bocsáss meg Istenünk, nem zúgolódás az, 
Nehéz bánatunkat Előtted kitárjuk,
Áldott vigaszodat megnyugodva várjuk!

--------- ---------------------------------
N a g y  L a jo s.

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P

A. sz en ta n ta lfa i 1901. m á ju s  l5=iki p u sz tító  jégv ihar u tán .
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Kaposi Molnár Viktor.
(Képpel.)

Az ág. liitv. ev. egyháznak nagytehetségő és 
ritka hű fiát mutatjuk be e lapok tisztelt olvasói
nak. Komoly férfias arczvonásai törhetetlen akarat
erejéről tanúskodnak; jóságos szeme nemes szi
vére vall.

Édes atyja és nagyatyja ág. hitv. lelkészek 
voltak a csángó magyarok között. Mind a ketten 
lelkiismeretesen teljesítették nemes tisztüket s a 
népnek, híveiknek igazán vezéreik, lelki atyjuk 
valának. A vasszorgalom, hű kötelességteljesítés, 
komoly, méltóságos magatartás, tudoraányszomj, a 
mellett a legnemesebb emberszeretet érzülete, me
lyek Molnár Viktor annyira jellemzetes tulajdon
ságai : mind föllelhetők elődeiben.

Született Brassóban 1859 aug. 29-én. A közép
iskolát a szászok brassói ág. hitv. ev. főgymnaziu- 
mában végezte kitűnő sikerrel s habár abban az 
időben nem a leghazafiasabb szellem lengett a szá
szok iskolájában : Molnár igaz magyarságához egy 
szemernyi kételkedés sem férhet, mert a tántorít
hatatlan hű magyar apa keze erősebb volt az is
koláénál. Jogi tanulmányait a kolozsvári egyetemen 
kezdte s a budapestin fejezte be. Közben külföldön 
járt, beutazta Belgiumot, Német- és Francziaorszá- 
go t; mindenütt a tudomány és művészet kincseit 
kutatta, gyűjtötte.

Mint a mézzel megrakott szorgalmas méh vissza
siet köpüjébe, az alapos képzettségű Molnár is 
hazájába vágyott. [Trefort Ágost kultuszminiszter 
hamar fölismerte a fiatal ember szép készültségét, 
kiváló tehetségét, vasszorgalmát és egyéb jó tulaj
donságait. A kultuszminisztériumba hívta s csak
hamar titkárává tette. Megható az a benső barátság, 
a mely az ősz miniszter és a fiatal hivatalnok kö
zött kifejlődött. A fiú nem szeretheti jobban az 
édes atyját, mint a hogy Molnár az agg miniszter
hez ragaszkodott. Még a gondolatját is kileste az 
öreg úrnak s mindent helyén, rendben végzett. 
Nem csoda, ha Trefort is igazán megszerette a 
fiatal embert, a ki a jó és rossz napokban egy
aránt kitartott főnöke mellett. Mikor az agg minisz
ter utolsó napjait élte : Molnár nem távozott szere
tett főnöke nyoszolyájától, éjeken át virrasztott 
mellette s önfeláldozóan ápolta, gondozta. Életét 
nem menthette meg, de fájdalmait enyhítette s örökre 
bezáruló szemét részvétteljes szívvel lefogta.

Mutassatok nékem hivatalnokot, a ki ennyire 
tiszteli, becsüli, szereti főnökét! Mutassatok nékem 
embert, a ki embertársához ily tiszta önzetlen sze

retettel ragaszkodik. Hisz manapság az igazi barát
ság ritka, mint a fehér holló.

Ritka jó szivéről sokat említhetnék még meg. 
De csak egy esetet akarok még felhozni. Mondják, 
hogy egy jónevű író többször járt nála bizonyos 
összeg felvétele végett, de nyugtatványát kiállítani 
nem tudta: Molnár szó nélkül megírta helyette. 
Végre az író is megsokalta a dolgot s egyszer ő 
maga írta meg nyugtatványát, de megint csak 
rosszul. Molnár mosolyogva magyarázta meg az 
illetőnek, hogy nyugtatványra előbb kell felragasz
tani a bélyeget s azután átírni; majd — mintha mi 
sem történt volna— íróasztalához ült s újra megírta.

Trefort után gróf Csáky Albin lett a miniszter, 
majd rövid ideig báró Eötvös Loránd, míg jelen
leg Wlassics Gyula ül a kultuszminiszteri székben. 
Mindannyian, szerették dédelgették a komoly-törek
vésű, pontos, ernyedetlen szorgalmú, szerény maga
viseletű, nyájas, előzékeny modorú hivatalnokot: 
Wlassicsnak ma is szeme fénye — s egymás után 
előléptették.

Molnár még nem volt negyven éves s már is 
miniszteri tanácsossá lett. Hitte-e volna a jó tisz- 
teletes úr, hogy fiából ilyen hamar méltóságos úr 
lesz. Jó az Isten, ha az apa nem érte is meg ezt 
az örömöt, megérte helyébe az édes anya. Milyen 
igazi, milyen nagy lehetett édes anyja öröme ! Meg 
kell jegyeznem, hogy Molnár a rajongásig szereti 
jó édes anyját.

Molnár nemcsak hangyaszorgalmú, de rendkívüli 
munkaerővel bíró férfiú is. Állása, hivatala oly sok
oldalú munkával jár, hogy pusztán ebbeli köteles
ségének hű teljesítése elég egy embernek. De vala
mint a pálma terhének súlya alatt nőttön nő: úgy 
izmosodik az igazi nagy ember a munka szapo- 
rodtával. Molnár is oly sokoldalú tevékenységet 
fejt ki, hogy az ember bámulva kérdi:

— Uram, honnan veszed az időt?
Nem akarok ezúttal irodalmi tevékenységéről 

szólani, mert egyfelől nagyon hosszúra nyúlna czik- 
kem, másfelől e nemű munkássága e lap olvasóit 
közelebbről talán nem is érdekli. De annál inkább 
kell kiemelnem egyházi téren kifejtett buzgóságát, 
munkásságát.

A hosszúfalú-fűrészmezei ág. hitv. ev. egyház- 
község még 1891-ben megválasztotta felügyelőjének, 
mely tisztséget Molnár olyan lelkiismeretesen, olyan 
sikeresen töltött be, hogy néhány év múlva a brassói 
ev. magyar egyházmegye is felügyelőjévé válasz
totta s az egyházmegye gyámintézetének elnöksé
gét is reá ruházták. A brassói magyar iskolaegye
sület is benne tiszteli lelkét, fejét, vezérét.
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Nincs egyházi, nincs iskolai ügy a barczasági 
tnagyarság körében, mely tudta nélkül megalakul
hat. Az ottani magyarságnak ő a sava, mindene s 
bár távol lakik híveitől: inkább megérzik erejét, 
kezét, mint sok [ott lakónak. Hogy a barczasági 
evang. magyar egyházak újabb időben olyan 
szép fejlődésnek, virágzásnak indultak: az elévül
hetetlen érdeme Molnárnak. Rokonszenves alakja, 
mely tiszteletet és szeretetet ébreszt mindenkiben, 
a ki látja s érintkezik vele: a békességet hozta 
az egyházi életbe. Melegen érző lelke az ország 
szivéből is szeretetet sugároz hazánk délkeleti 
szögletébe s szerctetének melege, fénye a nagy 
távolság daczára sem veszít semmit sem erejéből.

Újabb időben a székesfőváros tőszomszédságá
ban Erzsébetfalván alakult meg az ág. hitv. ev. 
hívek fiókegyháza. A hívek felügyelőt kerestek s 
szemük megakadt az egyház buzgó fián: a lelkes 
Molnár Viktoron. E sorok írója soká habozott, míg 
végül felkereste. Félt a visszautasítástól. Persze, 
ha elébb ismerte volna a puritán jellemű férfiú 
gyémánt-tiszta lelkét: egy perczig sem habozik.

— Méltóságos uram, szóltam, egyházfelügye
lőnknek szeretnők tisztelni.

— Nagy az elfoglaltságom, attól tartok, hogy 
nem tölthetném be tisztemet.

De a mint kifejtettem előtte, hogy nemzeti mis
siót teljesít, ha a székesfőváros közvetlen közelé
ben a magyarságnak egy váracskáját segíti föl
építeni: jóságos szeme mindjobban fénylett, ragyo
gott, szive megolvadt s lelkes hangon kiáltott fel:

— Uram, lelkem legérzékenyebb húrját rezgette 
meg. Hazafiúi kötelességem teljesítem.

A magyar evang. egyház lelkes fia azóta az 
erzsébetfalvi ev. egyház szeretett felügyelője. Beik
tatása nem történt külső fénynyel, a mi különben 
egyházunkjszellemével is ellenkezik, de annál inkább 
a szív melegével, a szeretet, a tisztelet, a hála 
maradandóbb jeleivel.

Molnár Viktor szeretetreméltóságával, egyéni
ségének varázsával oltárt emelt szivünkben, a mely
nél naponkint forró fohászt küldünk az egek Urához:

— Tartsd meg őt, egyházunk oszlopát, nemze
tünk igaz hű fiát, ua lelkes jó magyart és buzgó 
evangélikus hitfelünket még számos, számos éven 
át egyházunk, nemzetünk, hazánk javára. Áldd meg 
családjában; add, hogy az a nemes törzs, mely e 
hazának oly sok derék fiat adott, tovább sarjadz- 
zék s századokon át éreztesse áldó hatását Ámen.

Böngérfi János,
a a erzsébetfalvi ág. hit. ev. fiókegyház tagja.

Jézus és a  sa m á r ia i no.
(  Képünkhöz.)

K i szomjan epedének 
Vizet nyújtott —  a nőnek 
ígérted az élet vizét,
Melyből kik egyszer isznakt 
Többé nem szomjúhoznak 
Szemök hálásan néz feléd.

Bőven buzog minekünk 
Igédben —  üdvösségünk 
Forrása Jézus, szüntelen!
K i lankad szomj hevétől, 
Merítsen szent vizéből 
8 belőle örökéletet vészén,

A két Széchy.
(Vége.)

A kormány visszakövetelte tőle a Homonnay 
árvák számára a terebesi jószágot. Széchy azon
ban nem volt hajlandó ezeket a birtokokat kezei
ből kibocsátani, épen azért Bethlennel magát ben- 
nök meg akarta volna erősíttetni.

Ezenkívül ugyancsak ekkor merült fel az a 
terv, hogy Széchy György legidősebb leányát, 
Máriát, a murányi Venust, Bethlen Gábor unoka- 
öcscsével, Bethlen Istvánnal házasítsák össze. Ez 
ügyben tárgyalt Bethlennel s megegyezésre is jutot
tak. Az 1625. évi országgyűlésen Széchy ismét 
nádornak akarta magát választatni, de az most 
sem sikerült neki, pedig a protestánsok mellette 
foglaltak állást.

A király azonban mindamellett jó indulatot 
mutatott iránta továbbra is, biztosította, hogy halála 
után örökösei a murányi és lipcsei uradalmakat 
háborítatlanul fogják bírni. Széchy ezalatt Göndör
ben újabb és újabb jószágokat szerzett. Mikor 
Thurzó Szaniszló nádor 1625-ben meghalt, a király 
május 5-én kelt levelével őt is értekezletre hívta 
Bécsbe.

De a zempléni jószágokat sehogy sem sikerült 
neki magának biztosítani, nem tudta azt elérni 
sem a királynál, sem Bethlennél s az országgyű
léstől sem várhatta a sikeres elintézést.

1625 nyarán elment terebesi jószágaira. A kor
társak azt hitték, hogy Bethlennel akart ott össze
jönni. Csakugyan így volt-e, ma már megállapí
tani nem lehet. Annyi azonban ibizonyos, hogy 
Széchyt itt érte a halál.

Széchy ugyanis 1625 augusztus Hl-én éjjel 
11 és 12 óra között Barkó váralján, Terebeshez 
közel, alig egy órányira, egy csűrben éjjeli alvásra 
vonult, hol szolgája vagy fegyverhordozója, Léthy 
Miklós vagy más egykorú feljegyzés szerint Penthe 
Tamás alvás közben orozva meglőtte. Más értesí
tés szerint a gyilkosságot többen követték el s 
három golyó járta volna át Széchy testét.
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Ki volt a gyilkosság értelmi szerzője, azt az 
eddig ismert adatokból meghatározni nem lehet. 
Széchy kortársai még Bethlent is gyanúsították, 
de Bethlen ma már tisztán áll.

Lehet, hogy Homonnay erőszakos halálát Széchy- 
vel hozták kapcsolatba s a gyilkosságot mintegy 
annak megboszulásaként hajtották végre. Azonban 
sokkal valószinűbb, hogy a gyilkosság magánboszú 
műve. Széchy György ugyanis szolgáival gyakran 
bánt kegyetlenül, sőt embertelenül. Lehet, hogy 
ezek így fizették vissza a tőle szenvedett bántal-

Györgyét is kassai üstfoltozóknak adta el, a pof
iadó csontokat pedig fa-koporsóba rakatta s úgy 
temettette el.

2.

Széchy György Homonnay-Drugeth Máriával 
nagyon boldog házaséletet élt 17 évig. Neje épen 
hozzávaló asszony volt, jellemökben sok is a rokon 
vonás, mindezek azonban nejében szelídebb alak
ban találhatók fel. Mindkettőjükben merész bátor
ság’ szívós kitartás, az élet javainak megbecsii-

makat. Bűnhődtek-e a gonosztevők vagy nem, 
perbe fogták-e, nem lehet ma már tudni.

Neje Murányvárában a kápolna sírboltjában 
fényesen, nagy részvét mellett temettette el. Koporsó
jára latin nyelven a következő feliratot vésette: 
„Rimaszécsi Széchy György, Gömör vármegye örö
kös főispánja, Murány, Lipcse, Balog, Felső-Lindva 
szabados ura, Magyarország királyi kamarásmestere, 
aranysarkantyús vitéz, a császári és királyi Felség 
titkos tanácsosa. Megöletett Barkó váralján 1625 
szeptember 1-én. Élt 48 évet.

Holt-tetemét azonban nem hagyták nyugodtan 
pihenni, e XVIII. század végső éveiben (1770 körül) 
ugyanis a hadi kincstár a murányi várkápolna sír
boltjában talált érczkoporsókat, köztük a Széchy

lése lakott s mindkettőben nagymértékű gyakor
lati érzék volt. Mindketten régi előkelő családok 
ivadéka, ugyanazon kor gyermekei, de Mária sok
kal megnyerőbb, rokonszenvesebb alak.

Széchy György dicsőség- és pénzvágyó, erő
szakos ember volt, ki pártot is változtatott, hogy 
magát és családját gazdaggá, nagygyá tehesse. 
Önzése, dicsőség és vagyonhajhászása, erőszakos
kodása, pártváltoztatása korának bűne, melyben 
kortársai közül számosán leiedzettek. Ezzel szem
ben állanak jó tulajdonai. Mint katonaember, vezér 
az elsők közül való, ki nem egy erősséget foglal 
el és pedig inkább észszel, mint erővel. Udvari 
szolgálatra szintén alkalmas ember volt, mint ezt 
Bocskay udvarában való szereplése is bizonyítja.



Bethlen felkelésében pedig öntése inellett is nagy 
szolgálatot tett az iigynek s vele az ország és a 
protestánsok vallásszabadságának

A mi pedig családi életét illeti, abban példány
szerű. Ha a politika és közélet terén kifejtett mü- 
ködé.-c nem megnyerő is, minden hibájáért kien
gesztel minket mint családapa. Szeretettel csüggött 
nején és gyermekein, de neje is rajta. Mintha az 
önző, pénz- és dicsőségvágyó embert kicserélték

volna, mikor családja körében időzött. Neje az ő 
fogyatékosságainak javítója, enyhítője s mindig 
hű hitvese. Balogvárából, a hová mézes heteiket 
tölteni vitte, eleinte a táborba is elkíséri, míg az 
anyai kötelességek nem tartják vissza. — A mit 
György szerez, azt ő meg tudja tartani.

Házasságukból kilencz gyermek származott, 
négy fiú : János, Péter, Sámuel, György s öt leány: 
Mária, Borbála, Magdolna, Kata és Éva. — A fiúk 
korán meghaltak, Magdolna szintén ifjan hunyt el 
villámtól lesújtva.

Széchy György leányai közül legjobban ked

velte a legidősebbet: Máriát, kit sok tekintetben 
úgy nevelt, mintha fiú lett volna. Még életében 
jutott megegyezésre Bethlen Gábor erdélyi feje
delemmel, hogy Mária a fejedelem unokaöcscsé- 
nek Bethlen István grófnak neje legyen, a mi 
később György halála után meg is történt. Mária 
hozományát ő maga állapította meg, nem vég- 
rendeletileg ugyan, mert a halálra az életerős férfi 
nem is gondolt, hanem azon tárgyalások közben,

melyeket a fejedelemel a házasság ügyében foly
tatott.

Még egy vonás van, a mely Széchyt nagy hibái 
mellett is jobb világításban tünteti fel, s ez az, 
hogy bár politikát, pártot változtatott, önző, gaz
dagságvágyó volt, vallásához hű maradt, a mit 
kcrtársai közül azokban, a kik vele pártot cserél
tek, hiába keresünk, sőt ev. egyházának határo
zottan jóltevője és védője volt.

Murányvára. alatta és neje alatt a protestáns 
szellem és műveltség székhelye volt. A gömöri ev. 
egyházmegye neki és nejének köszönheti, hogy
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békében maradhatott és fejlődhetett, mikor már 
másfelé az ellenreformáczió működött. Széchy tekin
télyén és befolyásán Pázmány minden törekvése 
hajótörést szenvedett ’s Gömörmegye ment maradt 
az ellenreformácziótól. Nem hiába nevezte őt el egy 
korabeli író „evangyélmi bősnek“.

Természete az egyházi ügyekben sem tagadta 
meg magát. A kath. papokat elűzte birtokairól, de 
a saját egyháza ügyeibe is sokszor nyúlt erőszakos 
módon, a mit a bálás gömöri ev. esperesség sem 
nézett szó nélkül. Papválasztásokba avatkozott bele, 
így például a kövi-i egyházra egy Lucius János 
nevű papot, breznóbányai káplánt erőszakolt. Hasz
talan tiltakozott az esperesség, hogy nem való 
Kövibe már csak azért sem, mert nem tud ma
gyarul.

Széchy azonban jó irányban is érvényesítette 
hatalmát. Ha a papság fordult hozzá segítségért 
a hívek engedetlensége ellen, Széchy börtönnel és 
pénzbüntetéssel fenyegette az engedetleneket.

Első kötelességének tartotta az esperes alá- 
szállt tekintélyét felemelni. Erre vall a dereskiek- 
hez intézett levele: „Adjuk tudástokra, hogy az 
mi religiónkon való ebben az vármegyében levő 
esperesnek és seniornak adtunk szabadságot, mikor 
hivataljára eleiben nem menendetek, bűnetek sze
rint titeket megbüntetni, hagyjuk azért és paran
csoljuk tinektek dereskiek, lévártiak és licziek 
erősen, hogy mikor eleiben hivat benneteket az 
megnevezett seniorunk, compareáljatok és azt, mit 
hivatalja szerint előttetekben ad, megcselekedjetek, 
szavát fogadjátok. Mert ha panasz jön reátok, az 
mint eddig lőtt, magunk is megbüntetünk bennete
ket tömlöczczel és nagy bírsággal.

Actum in Murán die 19. Januar 1622. G. Z.“ 
(L. S.)

Ib23. május 16-án Murány várából az akkori 
esperesnek idézések kibocsátására és büntető hatá
rozatok kimondására adott hatalmat, pártfogásába 
vette az egész esperességet is mindenkit figyelmez
tetett, hogy az esperesnek engedelmeskedjék.

Széchy György ezenkívül nemcsak védője volt 
a gömöri ev. egyházmegye gyülekezeteinek és lel
készeinek, hanem anyagilag is támogatója.

Összehasonlítva őt nejével és atyjával Széchy 
György mögöttük marad, mert mind a kettő tisz
teletre méltóbb, rokonszenvesebb alak mint ő, de 
azért nem szabad kicsinyelnünk azokat a szolgá
latokat, melyeket ev. egyházának közelebbről a 
gömöri ev. egyházmegyének tett. Ha tettéhez e téren 
is tapad önzés, ez csak azt mutatja, hogy Isten 
még a rosszat is a jó szolgálatába hajtja.

A gömöri ev. egyházmegye reá, a kin ez a 
mondás : „A világ dicsősége múlandó", beteljese
dett, ma is úgy emlékszik, mint legnagyobb jó
tevőjére .

J renyó Lajos.

Vegyes közlemények.
Egyházközségi közgylés. A pesti ág hitv. ev. 

magyar és németajkú egyházközség jún. 17-én d. u. 
tartotta rendes évi közgyűlését, Zsigmondi/ Géza 
felügyelőhelyettes elnöklete mellett. Dr. Zsigmondy 
Jenő szindikus előterjesztette a közös presbyterium 
évi jelentését, a mely megemlékezik dr. Vetsey 
István iskolafelügyelő és Kullmann Lajos buzgó 
presbyter haláláról, továbbá dr. Králik Lajos fel
ügyelő lemondásáról, a ki a főgimnázium javára 
4000 koronás ösztöndíj-alapítványt tett. A közgyűlés 
elhatározta, hogy hálás elismerésének jegyzőkönyv
ben és meleghangú átiratban kifejezést ad. Paulik 
János vallástanár helyébe, a kit Nyiregvházára hív- 
tak meg lelkésznek, Algöver Andor segédlelkészt 
választották meg segédhitoktatónak. A templom
építési alap 1900. év végén 574.533 koronára rú
gott. A közgyűlés a jelentést és zárszámadásokat 
tudomásul véve, a gondnoknak, valamint a pénz
tári tisztviselőknek jegyzőkönyvi köszönetét szava
zott. Ezután a közös presbyteriumnak egy új gim
náziumi épület felállítása iránt tett javaslatait fogad
ták el. Dr. Schneeberger Nándor gimn. segédtanárt 
egyhangúlag rendes tanárrá választották meg. Vé
gül kihirdették a tisztújítás eredményét. Felügyelő 
lett Fabiny Gyula, gimnáziális felügyelő dr. Mágócsy- 
Ditz Sándor, a polgári és elemi iskolák felügyelője 
Haberern J. Pál, közgondnok Stephani Lajos, iskolai 
gondnok Walther Ágost, sydnikus dr. Zsigmondy 
Jenő. Az újonan megválasztott tisztviselők nyom
ban letették a hivatalos esküt.

Gyógyítás imádsággal. Az északamerikai 
Egyesült-Államokban új vallási szekta kezd elter
jedni, az úgynevezett faith cure, az imádsággal való 
gyógyítás. Á szekta feje Dowie, a ki külön kórhá
zat állított föl, a melyből száműzve van az orvos 
és a patika s a pap helyettesíti a doktort. A ható
ságok erősen üldözik a faifh cure-1 és nemrég bör
tönbe került Dowie is, a ki az emberek hiszékeny
ségéből nagy vagyont szerzett. Kórházában meghalt 
egy Christensen Lajos nevú asszony s azt állítják 
hogy meggyógyult volna, ha orvos kezeli. Halála 
miatt pörbe fogták s fogságra vetették Hasonló 
sors érte Wbite Painseban J. Lutther Piersont, 
500 dollár pénzbírságra ítélték, mert gyermekét 
meghalni engedte a nélkül, hogy orvost hívott volna. 
Pierson a faith cure gyógyítás követője. A pénz
bírságot nem fizette meg és fogságba vándorolt. 
Ott tudta meg, hogy második gyermeke is meghalt.

Vas a tojásban. Az orvostudomány mai állása 
szerint egyes betegségeket vastartalmú orvosságok
kal gyógyítanak. De ez a gyógyítás nem valami 
könnyen történik, mert a gyomor nehezen emészti 
a vasat. így hát azon igyekeznek, hogy a vas 
minél könnyebben emészthető formában kerüljön 
a belekbe és többet használjon, mint ártson. E tö
rekvésükben a német orvosok a tyúkot sem hagy
ták ki a számításból s arra törekednek, hogy a 
derék tyúkok minél több vastartalommal bíró tojá
sokat tojjanak, mert így a betegek lágytojás alak
jában vehetnék magukba a gyógyító vasat. A ki-
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sérletezést tehát megkezdték és pedig Frankfurtban, 
a hol a kiszemelt tyúkokat különös módon etették 
s a hol az így táplált tyúkok tojásait elemezték. 
Az eredmény ezidejűleg abból áll, hogy azok a 
tyúkok, a melyek félíg-meddig vasas orvosságot 
tojnak, a kivánalmaknak elég jól megfelelnek. Mert 
a tojásban a vastartalom í -79 milligramm volt.

A váltóláz és a szúnyogok. A tekintetben, 
hogy a maláriát csakugyan a szúnyogok okozzák-e, 
nagyban folynak a kísérletek. Olaszországban leg
közelebb a malária egjik hírhedt fészkében, Ca- 
pacéió lapályán bizonyos területet elhatároltak. E 
területen 104 különféle korú és nemű lakos él, 
legnagyobb részt a vasút épületeiben elhelyezett 
hivatalnokok és családjaik. A tulajdonképeni nta- 
láris időben, júniustól szeptemberig, e vidék lako
sai rendszerint elhagyják lakásaikat, vagy legalább 
is éjjelre keresnek a távolabbra eső dombokon me
nedéket. 1900-ban azonban e szokástól eltértek és 
csak azon voltak, hogy a szúnyogok behatolását 
sajátságos eszközökkel megakadályozzák. Ez intéz
kedések abból álltak, hogy az ablakot, ajtót és a 
háznak egyéb nyílásait finom sodronygázzal (szú
nyog-hálóval) látták el, az éjjelre kirendelt hivatal
nokok pedig erős keztyűt és fátyolt hordtak. 
Azonfelül kbinint és khinafözetet szedettek mind
azokkal, a kik azelőtt malárisok voltak, vagy a 
malária utóbajaiban sinlődtek. — Az eredmény az 
volt, hogy semmiféle új fertőzés nem történt.

Az új parancsolat. Az 1656-ban meghalt Ushcr 
érsek egyszer hajótörést szenvedett, de szerencsé
sen szárazföldre jutott. A vidék terméketlen és sze
gény volt. Mindenétől megfosztva elment az érsek 
egy lelkészhez s kijelentette, hogy ő is lelkész, 
hogy ezáltal amazt könyörületre bírja. Erre az 
illető lelkész vizsgálatot tartott vele és kissé gú
nyosan megjegyezte, hogy nemcsak lelkészi minő
ségét vonja kétségbe, hanem vallásos ismereteit is. 
„Tudja-e egyáltalán hány parancsolat van kér
dezd a pap. „Természetesen'1 — feleié szelíden az 
érsek — „tizenegy". „Tizenegy parancsolat? mondja 
meg nekem" — szólt a pap — „a tizenegyedi
ket és én megadom a segélyt". „Engedelmesked
jék ezen XI. parancsolatnak és minden bizonynyal 
segíteni fog rajtam" válaszoló a főpásztor, „mert 
ez a parancsolat így hangzik: „Uj parancsolatot 
adok néktek, hogy egymást szeressétek: a mint 
én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egy
mást". (Ján. 13, 34.) Chr. Fr.

Búcsúszó.
Lapunk jelen száma az utolsó, mely szer

kesztésem alatt megjelenik. Azért szives búcsút 
veszek tisztelt olvasóinktól, kérve őket, hogy a 
Luther-társaságot nemes törekvéseiben továbbá 
is támogatni szíveskedjenek. Egyúttal köszö
netét mondok lapunk tisztelt munkatársainak 
buzgó közreműködésükért egyházunk s híveinek 
érdekében. Isten áldása legyen mindnyájunkon!

____  Szerit.

A Luther-társaság kiadásában megjelent olcsó, 
szép olvasmányok a nép számára.

1. Az élet könyve. — <Enyém a bosszúállás.» Elbe
szélések. írta Ludig Emánuel. Ára 4 fill. (Elfogyott.)

2. Az első máglya. Elbeszélés a magyar reformáczió elő- 
idejéből. írta Rexa Dezső. 4*/a ív- Ára 8 fill. (Elfogyott,)

3. Szózat a jó magyar néphez. Ára 2 fill.
4. A ki a hitét eladta. Elbeszélés. írta Dr. Moravcsik 

Gyulám. Ára 6 fill. (Elfogyott.)
5- Egy új apostol Elbeszélés. Irta Fidesz. Ára 10 fill.
fi. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifi. Porkoláb Gyula. 

Ára fi fill.
7. Gusztáv Adolf élete. Irta Stromp László tbeol. tanár.

3 képpel. Ára 10 fill.
8. Az <Elet> családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja Dorner 

Soma. Ára 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.) 

l'aulik János. Ára 2 fill.
10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. Irla dr. Moravcsik 

Gyuláné. Ara 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írta dr. 

Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.
12. Miért égette el dr Luther Márton a pápának s 

híveinek iratait? Irta dr. Luther Márton. Fordította 
s magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.) Ára 
10 fill.

13. Tudomány és hit. Rajz. Irta ifj. Porkoláb Gyula. 
Ára 8 fill.

14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács 
Andor. Ára 8 fill.

15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők 
szám ára) Irta Paulik János. Ára 4 fill.

16. Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok 
után : Ladányi Ára 2 fill

17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László. Ára 10 fill.
18. Dr. Zsilinszky M ihály bányaker. felügyelő Megnyitó 

Beszéde, melyet az 1900. szeptemberben tartott bánya
kerületi közgyűlésen mondott el. Ára 6 fill. (Elfogyott.)

19. A testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné Ára
4 fillér.

20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. írta 
Frenyó Lajos. Ára 10 fillér.

21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. Ára 
10 fill.

22. Az apa bűne és A testvérek. Két elb széles.. írta 
Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fillér.

Ugyancsak a Luther-Társaság kiadásában 
jelentek meg :

1. Gyurátz Perencz: «Hit oltára* czímű imakönyv 11. 
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor 60 fill. (Kapható bőr
kötésben és chagrin díszkötésben is 4 kor.-tól 8 kor.-ig.

2. Sántha Károly: «Buzgóság könyve* czímű imakönyv. 
Ára 4 kor., fekete bőrköt. 6 kor., chagrinbőrköt. 8 kor

3. Szeberényi L a jo s : Luther Márton életrajza II. ki
adás. Ára 40 fill.

4. Ilörk József: «Hős Keczer András ev. vértanú 
és családja* czímű népiratka. 30 fill. (Elfogyott.)

6. Bereczky Sándor: <Bibliai történetek prot. népiskolák 
számára, képekkel* kötve 80 fill. (Bevezetés czéljából 
szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal.)

6. Zathureczky Adolf: <Evanjelicky rozpravnik, lojest : 
Nábozenstwo w prikladocb zo ziwota. Swazok I. — 40 fill.

7. Dr. Masznyik Endre: *Bahil Mátyás*. Életkép a 
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldöztetésének ide
jéből. 50 fill.

8. Famler G. A .: <Christian Trangott, Leldens- und 
Lebensgeschichte eines ev. Predigers in Ungarn.* 60 fill.

9. Keviczky László. Elbeszélések a magyar reformáczió 
történetéből*. 24 fill.

10. I'álmay Lajos: «Az Isten megsegít* 20 fill.
11. Famler Gusztáv Adolf: <Gott verlasst die Seinen 

nicht. > 50 fill.
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12. llörk József : <A nagysárosi vár ura. > 20 fii],
13. Famler Gusztáv A dolf: .Hochmutli kommt vor dem

Fali.. 60 fill.
14. Payr Sándor : Fábri Gergely, 60 fill.
16. Sartorius Csepregi: Virágok a szentirás kertjéből

80 fill.
16. Bierbrunner G .: M a tth á i am  L etz ten . 40 fill.
17. Böngérfi. János. Az árva. 40 fill.
18. Paulik János . Az ágostai hitvallás. 60 fill.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú díszkép. 

Ára csomagolással 2 kor. 60 fill.
20. Evangélikus Családi Lap. Szerkeszti Torkos László. 

Ára egy évre 2 kor. Előbbi évfolyamok 1 kor.-ért kap
hatók. 10 gyűjtött előfizető után egy tiszteletpéldánynyal 
szolgál a társaság.

21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill.
22. hrizlco P ál:  Melanchton Fülöp levele. 20 fill. — 

(Ugvanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23. Pethes János: Melanchton Fülöp élete 80 fill.
24. Schrödl József: A magyarhoni protestantizmus 

hatása a magyar nemzeti szellem fejlődésére. 
12 ív. Ára 1 kor.

25. Moravcsik Gyuláné: Gróf Teleki Józsefné, Róth
Johanna. 4 képpel. Ára 30 fill.

26. Paulik János : Luther 95 tétele. Magyarázatokkal és 
5 képpel. Ára 20 fill.

27. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép szin- 
nyomalú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ára 24 fill., 
bérmentve 40 fill.

28. Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idéze
tek.) A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.

29. Zsilinszky M ihály: Kerman Dániel püspök élete. 
Élet- és korrajz. Ára 80 fill.

30. Paulik János: Az álpróféták, vagy miért nem lesz az 
evangélikus ember baptistává ? Ára 60 fill. 1 2 3

31. Sántha Károly: Zsivora György, a nagy emberbarát.
Ára 20 fill.

32. Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hansaltar. Német 
imádságos könyv. Ára kötve 1 kor. 60 fill, főzve 1 kor. 
20 fill.

33. Bachát D ániel: Cim jest a co chce Lutheruv spo- 
lek? Ára 10 fill.

34. Meyer— Melanchthon: Apológia. Ára 3 kor.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők 
Majba Vilmos ev. vallástanárnál (Budapest, VII., Rot- 
tenbiller-u. 12.). Tömeges megrendeléseknél 20% 
engedmény.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
június 14-én.

G a b o n a f a j Egy hektoliter 
súlya kilókban

Ára 100 kgrnak 
legkis. ár | legn. ár

Bánsági Búza . . . .  
Tiszavidéki búza . .

74-81 14.70 15.50
74—81 15.60 16.90

Pestvidéki „ . . 74-81 15.60 16.70
Feli érmegyei „ . . 74-81 15.60 16.70
Bácskai „ . . 74—81 15.20 16.20
Rozs. I. rendű . . . 70—72 14 70 15.—
. „ i i .  „ . . . — 14 50 14.70

Árpa, takarmány . . 60—62 12.80 13.50
» égetni való . . 
„ serfözésre . .

62-64 12.20 12.60
64—66 —.— —.—

Zab, ó ..................... 39—41 15 — 16.—
« ú j .................... 39—41 14.40 15.-

Tengeri, bánsági, ó — 10.90 11.10
„ másnemű, új . — 10.90 11.—

Repcze, káposzta . . ,— —.— —.—
„ bánsági . . . — —.— —.—

Köles, ó .................... —
Tojás (másodrendű ládaárú) 50 darab 2 korona.

P á l y á z a t
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhirré teszi, 
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára 
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1901 — 1902. tanévre 
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

A *  e l n y e r l i e t é s  f e l t é t e l e i  :
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi 

folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns 
theologiai intézetben.

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi 
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel 
tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen :

а) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
б) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja 

és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány 
által igazolandó be ;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felbivatnak a külhoni egyetemeken levő 

mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a 
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni 
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva 
levő feltételek teljesítése mellett 1901. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló 
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és 
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek 
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1901—1902. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy 

Kelt Budapesten, 1901. május 29-én.
Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki" 
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt 
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett 
kérvényeiket f. 1901. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeug- 
niss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről 
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, 
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, 
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan 
megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig 
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy 
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta, 
s a második évben is tanulja ; végre ba magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágb. ev. magyar-német 
egyházgyülekezet tanodájában ha kivántatni fog, mérsékelt 
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Dr. Králik Lajos, elnök.
Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


