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utas is akaratlanul süpped mindig lejebb és
lejebb. Szeretne menekülni, de a maga erején
(.B .) Az emberek legnagyobb része a földi nem tud. Eljön az idő, a mikor a földi kincs
kincsben, a világi gazdagságban keresi bol után szaladgáló ember is észreveszi, hogy ve
dogulását. Töri, zúzza magát, hogy mentői szedelembe került. Szabadulna, de nincs ereje.
Az önző ember nem ismer sem rokont,
nagyobb vagyont szerezzen, mentői több kin
cset halmozzon föl. Vakon rohan előre a meg sem barátot, sem közjót, mikor a maga érde
gazdagodás csábító útján s nem veszi észre kéről van szó. Felebarátjainak rovására akar
az ólálkodó veszélyeket. Úgy já r, mint az tollasodni, gazdagodni, hatalomban és tekin
ismeretlen, puszta vidékre tévedt utas, ki a télyben növekedni. Szivéből kivesz a kimélet,
távolból viruló szigetet vélt felfedezni s mikor a könyöriilet s kegyetlenül keresztül gázol
már elérte czélját, csalódva tapasztalja, hogy mindenkin, a ki útját állja.
Gondolhat-e az ilyen ember Istenre és az
ingoványra került. Siippedékes, veszélyes ingoő
országára?
S ha néha napján mégis eszébe
ványra, melyből nincs szabadulás, ha csak
ju
t
az
Úr,
nem
a legborzasztóbb lelkifurdalás
Isten csodája nem történik vele.
A ki a Mammont imádja, nem gondolhat fogadja-e? Csak lelki javakkal juthatunk egy
Istenre. Világosan megmondta Istennek fia, koron e földi világból egy tökéletesebb or
a mi Urunk, hogy senki sem szolgálhat két szágba: a lélek országába.
Azért, míg nem késő, lelki kincsek után
úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli, a má
sikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, törekedjünk. Ne vesztegessük gyorsan elmúló
a másikat m egutálja; nem szolgálhattok Isten földi életünk napjait és esztendeit hiábavaló
nek és a világi gazdagságnak (Máté VI. 24.). ságok, gyarlóságok összehalmozására. A test
A világi kincseket hajhászó ember csak a törékeny és mint az elhervadó rózsa csak
maga érdekét n ézi; észrevétlenül, fokról-fokra ideig-óráig tart, de a lélek örökkévaló, soha
önzővé, kapzsivá lesz. Az ingoványba került meg nem hal és ereje ellenállhatatlan.

Keressétek Isten országát.
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A testi örömök pillanatnyi hatásúak, de a
lelki örömök örökkévalók. Csak az esztelen,
a könnyelmű, a meggondolatlan áldozhatja
fel az örökkévalóságot egyes pillanatokért.
S mi já r a testi öröm nyomában? G yak
ran elkedvetlenedés, szomorúság, bú, gond
és gyötrelem. A lelki örömök ellenben vég
telen boldoggá tesznek. Lelki gazdagságra
törekedjünk tehát, mert csak a lelkileg gaz
dag ember valóban gazdag, hatalmas és tekin
télyes. Müveit értelme gazdaggá, jó szive
hatalmassá és a kettő együtt véve tekinté
lyessé teszik.
Isten szent akaratában való megnyugvá
sunk, sorsunkkal való megelégedés, lelkünk
békéje, nyugalm a: többet ér a világ összes
kincseinél; szegény és szerencsétlen ember
társaink fájdalmát, szenvedéseit inkább eny
híthetjük szivünk jóságával és nemességével,
mint a lelketlen földi kincsekkel.
A szív nemessége, a lélek gazdagsága az
igazi tekintély, mely isten országába vezet
minket.
Az Üdvözítő szavaival végezzük:
— Keressétek először Istennek országát
és igazságát, a többi mind megadatik n é k tek !
(Máté VI. 33.)

A honvéd á rvá ja .
Ir ta : Tóth István.

1.
Sötét az éj, komor sötét;
Éjfél felé jár az idő.
Falu végén alacsony ház,
Közel hozzá a temető.
Alacsony ház szűk ablaka
Ont ki csak fényt a sötétbe.
Azt jelenti: nincs a háznak
Boldogsága, békessége.

2.
Leesett áll, nyitott szem
Gyorsan hűlő erek.
Kinek van kedve nézni
Halottat, emberek ?
Koldusasszonyt kiváltkép
És árva gyermeket.
Hol nyári lég s halottszag
Mind együvé rekedt.
Hol egy rozzant fogason
Rongy lóg a rongy felett ;
Hol nem találsz a polezon
Egy falat kenyeret.
Hol száz „ja j“ szóra nincs egy
„Ne sírj“ avagy „ne félj";
Vagy a ki mondaná, hogy:
Az árvák Atyja él.
No, jer, kegyes
Kél nemsoká
Jer, magtalan,
Bátran lehet

keresztyen,
a nap.
ez árva
fiad.

Lehúzod róla rongyát,
S adsz rá helyébe mást;
Megmosdatod s szeretni
Éogod szemlátomást.
Mert jó fiú; a jóság
Látszik szeméből is.
Koldult szegény, de jó volt
S szelíd az anyja is.
Honvédtiszt volt az atyja
S a vérmezőn maradt ;
Míg házukat a vad rácz
Fölgyújtá azalatt.
Szülői oltalomhoz
Fordultak volna még,
De rácz vért és m agyar nőt
Szülői megvetek.

A boldogság és békesség
Hogy’ lakoznék koldustanyán,
Honnan ez a szó haitik ki:
„Jobban vagy-e, édes anyám ?a

Bujdokolt hát az özvegy,
S vivén kis magzatát,
Koldusként járta bé a
Levert magyar hazát.

„Jobban vagyok*, nyög valaki.
S ha benézünk a szobába:
Koldusasszony keblén, látjuk,
Mint tapos a halál lába.

Itt egynéhány krajezárért
Hímzett, varrt és szabott ;
Mosott, vasalt, tanított,
Kötött s horgolt amott.

Alig van már egy-két szava
Sirva-síró kis fiához.
E z is annyi: Isten veled!
Égbe megyek föl, apádhoz.

Míg bírt dolgozni, tette,
Mivel megbizaték;
S örült, ha este bizton
Lehajtható fejét.
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De végre gyönge teste
Emésztő leért kapott.
S többé dolgozni nem bírt,
Csupán Icoldulgatott.

Belé szállott pihenni
S meghalni. És míg élt,
A kis fiú koldult csak
Orvosságöt s kényért.

De ezt se bírta hosszan:
Csekély kis összegért,
Mit megkuport, hat évre
Házacskát vett szegény.

Most árva is, koldus is
A kis honvéd firí.
Derült az ég, a nap kél,
Csak a ház szomorú.
(Folytatjuk.)

W im m er

G, Á g o s t o n ,

1793—1863.

Nagy emberek életrajzának nemesítő, nevelő ere
jét — mondjon bárki bármit — megtagadni nem
lehet. Mi más szabályozza a történetet, ha nem
ezek cselekedetei. Nagy
emberekben, kiváló pa
pokban a protestantiz
mus múltja nem sze
gény.
Ebben a szunnyadó
korban, tán nem ha
szontalan munka avval
a jeles férfiúval foglal
kozni, kit követni min
den protestáns papnak
erkölcsi kötelessége. —
Erkölcsi kötelessége,
hogy a gondjaira bízott
nyáj szellemileg, anya
gilag — pásztorát kö
vetve — a boldogulás
útját megtalálja. A pro
testáns pap eszmény
képét kevés pap valósí
totta meg annyira, mint
W immer Gr. Á goston
felső-lövői (Yasin.) lel
kész. Mintha a sors
vaskeze kigúnyolná a
paloták bíboros, bárso
nyos szülöttét, azt emeli
magasra, ki rongyos,
szegény; hogy odarugja ennek a mammonhoz ka
paszkodó kornak : a szellem, a lélek szárnyait meg
szegni nem lehet, a férfit akaratereje magasra
emeli. Ezért testvéreim jöjjetek velem, tanuljunk
Wimmer életéből. Fáradságtok nem lesz haszonta
lan ; késő unokák áldják a nevetek, ha hozzá csak
hasonlók lesztek.
1793-ban született Bécsben. Szegény volt az
atyja, szegény az édesanyja. Kilenczéves korában
már árva, kezében a vándorbot, küzd, hogy meg
élhessen. A gyermeket a remény, hogy a szorgal
mas, szegény fiúnak akad itt pártfogója, Magyarországba hozza. Nem is csalódott. Selmeczbányán,
Osgyánban, Eperjesen, Beszterczebányán, Sopron
ban gyűjtheti a szellemi kincseket. Gyönkön tanár,
a Szontágh családnál utóbb nevelő. Sarkalta a
vágy, új hazáját még alig ismerte; fogta magát,
rövid nyolez hónap alatt Felső-Magyarországon
kívül beutazta Ausztria és Németország nagy részét.

Mikor Sopronba visszatért, a felsőlövőiek kül
döttsége keresi föl, 1818 okt. 18-án már felsőlövői
lelkész. — A fiatal, lelkes, erőskezű pap megtalálta
itt a talajt a gyomlálásra. Egyháza erkölcsi
leg, anyagilag annyira
zilált, hogy minden lelki
erejét latba kellett vet
nie, mivel reformátori
működése különben tel
jesen eredménytelen.
így is ezer a keserű
sége. A nép rövidlátó,
felzúdul, sőt nyílt ellen
sége, mikor a javát
keresi; megrögzött er
kölcstelenségét, tunya
ságát nem akarja el
hagyni. Úgy hogy, úgy
látszik, az ifjú pap lel
kesedése megcsappan,
kezéből kiejti a gyep
lőt, mikor a saját hívei
elől Modorba menekül
1833-ban. De két évre
rá újból pásztora a
felsőlövői nyájnak, mert
a józanabb gondolko
dású hívek ellenségeit
megtörik; örömmel hív
ják a maguk körébe.
A jó pap jön, feledi a sértést, áskálódást; meg
bocsát.
Előttetek Wimmer valódi nagyságban. Munkás
újból az Úrnak szőlejében, oly gyülekezetben, hol
megszégyenített ellenségei bizonyára minden követ
megmozdítottak élete megkeserítésére. Nem retten
meg, Lutherként szilárdan áll, esperességgel, kerü
lettel száll szembe; de új énekes könyvet ad hívei
kezébe. Ez időtől kezdve hatalmasan nyilatkozik
meg benne a teremtő, szervező erő. A hol bajt
lát, kész az orvossága; mint a jó orvos, inkább
mélyebben vág, de a betegségnek meg kell gyó
gyulnia. Kezdeményezésére rázza le gyülekezete a
jobbágyság bilincseit, eltörli a persely-pénzt, sőt
a szegényeken segélyegylet megalapításával könynyít. Belátta, hogy az anyagi erő híján a legeré
lyesebb akarat is megtörik, szép nemes tervei
meghiúsulnak, azért községét anyagilag is erőssé
akarta tenni. A kövecses, dimbes-dombos talaj,
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melynek legnagyobb részét erdők boríták, a gabona
termelésre nem alkalmas, úgy hogy belőle, a leg
nagyobb feláldozással, a legszorgalmasabb mun
kával is csak igen szegényesen élhet meg; népével
a gyümölcsfa-tenyésztést kedvelteti meg. Ezeren
áldják ma érette.
Nem volt az a baja népének, melyre ő írt ne
tudott volna. Fogat húzott, gyermekeit beoltotta.
Ez a „magyar Francke" nem állott még itt meg,
híveinek szellemi szegénysége bántotta. Kibontja
a zászlót, a zászlón ez a szó: haladás. Megteremti
rövid idő leforgása alatt a felsőlövői tanintézetet.
1842 május 17-én teszik lé alapkövét, 1845 május
13-án már ünnepélyesen megnyitják. Életének légmagasztosabb percze ez, mikor az új „alma matert"
a hazának ajánlja.
Mit művel az erős akarat, legyen mindnyájunk
előtt örökké élő példa Wimmer. Mikor tanintézetét
tervezte, a kerületi gyűlésen azt kérdezték tőle:
„Mivel fogja fentartani?" „Remélem, úgymond,
hogy Krisztus Urunk még nem mondott csődöt."
Ez a sziklahit, mely a Krisztuson épült fel, meg
teremtette áldott gyümölcseit. A tanintézet áll még
ma is, fejlődött, erősödött. Teljes gimnáziummá
bővült, teljes tanító képzője is. Számosán áldják
szerte a hazában. Nagy emberek kerültek ki innen.
Wimmer azonban nemcsak anyagyülekezetét
emelte magasra, fiókegyházait is ellátta iskolákkal,
tanítókkal. Ha valamelyik beteg lett, tanított he
lyette maga. Most már, ha el akart volna menni,
sem eresztették volna hívei, kiknek önfeláldozása
ezóta páratlan.
Az 1848/49-iki forradalom Wimmert is a cselek
vés terére szólítja. Tollal, karddal mindenütt az
első. Lelkes, hazafias felhívását Vas vármegye
nyomatja ki, maga meg a magyar kormány biz
tosa, a nemzetőrök parancsnoka lesz.
Mikor a magyar a szomorú világosi gyásznapra
virradt, a hazában gombamódra szaporodott az
árulkodó, feladó. Wimmer is földönfutóvá lesz, a
német katonák üldözik, de hívei szeretete meg
menti életét, álruhában átcsempészik a határon.
Előttetek tehát a valódi pap, ki az elvetett mustár
magot, a szeretetet, ezernyi vihar közepette fává
növeli s most árnyékában pihenhet meg.
Mindaddig külföldön maradt, míg a hatvanas évek
elején szelidebb szellő kezdett lengedezni sokat
zaklatott hazánkban. Visszatértében Bécsben érte
utói a halál 1863 május 12-én.
Mikor halála híre Felsőlövőre eljutott, egész gyü
lekezete könyezte meg, siratta el.
Nemde, tanulhatunk életéből! Mert manap is van
gyenge gyülekezet, mely erős kezű papot vár, ma
nap is van egyház, hol tág tere nyílik a munká
nak. Meg ne restüljetek. Az ember valódi becsét
akaratereje szabja meg. Legyetek jó pásztorok, a
nyáj hálakönye lesz a legszebb jutalom. Legyetek
erősek a viharok között, mint Wimmer, úgy a fergeteg múltával kiderül az ég.
Úgy legyen.
Horváth Lajos.

Bizzunk Istenben.
Elbeszélés,
í r t a : Olyntha.

I. A válás.
A laczháziak éppen most temették el áldott jó,
öreg papjukat. Özvegye és felnőtt leánya siratta.
A nép is fájlalta a lelkipásztor halálát, mert ha pré
dikált, nem volt egy lélek sem, a kit meg ne hatott
volna.
Még alig földelték el, már is új papról kellett
gondoskodniok. Összeült tehát az egyháztanács.
Sok tanácskozás után végre az öreg kántor meg
szólal :
— Ismerek, nem is olyan messze tőlünk, egy
derék papot. Törekvő, szorgalmas ember; egy éve
már, hogy fölszentelték, de még nem kapott papi
állást. Ha akarják, irok neki, hogy jöjjön el, tart
son próbaprédikácziót. Ha a híveknek megtetszik,
megválasztjuk.
Általános helyeslés követte az öreg kántor javas
latát, mert önzetlen férfiúnak ismerték, a ki eddig
is az egyház javán fáradozott. Ezért jelöltjét egy
hangúlag hívták meg papjuknak.
Tóth István, szegény, de becsületes szülők gyer
meke, kitűnő sikerrel végezte iskoláit. Már kora
gyermeksége óta ellenállhatatlan vágyat érzett a
papi pálya iránt. Tanárai a szorgalmas, törekvő,
szerény fiatal embernek szép jövőt jósoltak.
Theologiai tanulmányainak végzése után vissza
tért a kedves szülői házba s várta, hogy valamelyik
egyház meghívja papjának. Eltelt egy esztendő, de
a várt parochia csak nem mutatkozott. Idejét nem
töltötte tétlenül; tanult, készült magasztos pályájára.
Végre egy nap örömtelt arczczal lépett be szü
leinek szobájába:
— Édes anyám — szólalt meg — lám, meg
mondtam, bízzunk az Istenben, majd megsegít és
teljesíti reményeinket.
Ezzel egy levelet adott át, a mely így hangzott:
„Kedves Tisztelendő Úr! Meghalt a papunk. Az
egyháztanács fölkéri Önt, hogy legyen szives próbaprédikáczióra hozzánk fáradni. Ha híveink rokonszenvét megnyeri, Ön lesz a papunk. Nagyon örül
nék, ha olyan lelkes fiatal ember lenne népünk
lelkipásztora, a minő Tisztelendő Úr. Legyen szives
velünk tudatni, mikor jön. Megválasztatása esetén
útiköltségét megtérítjük. Kiváló tisztelettel: A laczházi egyháztanács."
Örültek a szülők, hogy szemük fénye: egyetlen
fiuk közeledik czéljához.
A fiatal ember öröme azonban csakhamar szo
morúsággá vált, mert sziveválasztottját kellett ott
hagynia. Előre félt a válás fájó perczétől s hogy
ez a keserű pohár mielőbb elmúljék, rohant a falu
alsó végére, mert ott lakott az „ő" Jolánkája, Éppen
künn rendezte a kis virágos kertet, mert hát dol
gos egy lány volt.
— Édes Jolánkám, tüdőd, mi az újság? Alig
hanem megválasztanak. Végre fólderül a mi napunk
is. Úgy-e, mindig mondtam: csak raegválaszszanak,
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akkor leszek boldog, mert akkor igazán enyimnek
vallhatlak! No, de ne sírj, viszontlátjuk mi még
egymást.
A mint az örömláz csillapodott, bementek a házba.
A leány nagy örömmel adta édes szüleinek tudtára,
hogy Istvánt meghívták papnak.
— Segélje meg az Isten, mondta az édes anya.
A mi papunk most bevallotta a szülőknek, hogy
Jolánkát szereti és tisztelettel megkérte kezét.
A szülők — jómódú földbirtokosok — nem ellen
keztek, mert látták, hogy a fiatalok szeretik egy
mást. Azután Tóth István tetőtől-talpig derék ember
volt. Miért akadályozták volna meg a fiatalok bol
dogságát?
Végre elérkezett az indulás ideje, mindkettőjük
keblét a válás fájó érzete töltötte be.
— Itt hagysz? — kérdezte remegő hangon a
leány.
— Kis bohó — szólt a férfiú — talán kétkedel
szerelmemben ?
A leány szótlanul lesütötte szemét, ő meg biztató
hangon folytatta:
— Édes angyalom, egy kis időre távozom. De
ha elmegyek is, lelkem felét itt hagyom nálad. Ha
élőszóval nem beszélhetünk is, beszélünk gondolat
ban. Én soha, soha nem feledlek el téged! Sze
retlek szivem legforróbb hevével, szeretlek lelkem
tiszta szerelmével! Mondd, Jolánkám, vársz-e reám?
— Örökké! — suttogá a leány. — A te boldog
ságod nekem is öröm, a te bánatod nekem is fáj
dalom. Tiéd leszek, mig sírom hideg ágya el nem
takar.
— Óh, mily boldoggá tettél! Mily édes lesz most
küzdenem, mikor tudom, hogy boldogító szerelmed
lesz jutalmam.
Mindnyájan könyes szemmel búcsúztak el tőle.
A mint a kapun kilépett az ifjú, hirtelen meg
állt, halkan mondott valamit, mintha fogadást tett
volna.

Igen, megesküdött az élő Istenre, hogy ezt az
áldott lelkű leányt soha el nem hagyja. És ha
mégis megszegné szavát, büntesse meg a hatalmas
Isten erejének egész hatalmával. Föld porladó tes
tét be ne fogadja, menny elszálló lelkének szállást
ne adjon.
Bohó ifjú, mire való ez az átkozódás? A fiatal
szivek mind ilyen lobbanékonyak, gyakran könynyelműek és meggondolatlanok.
Nehéz szívvel lassú léptekkel távozott De mind
untalan megállt, hátrafordult s nézett a ház felé,
a mely mind távolabb és távolabb maradt tőle.
Elgondolkozott jövőjén. Mi vár reá? Öröm-e vagy
bánat? Nem tudta. Titkos égi kéz zárva tartja
előttünk a jövőt, hogy emberi sejtés bele ne pil
lantson.
Talán jól van ez így, mert sokan volnának, a
kik visszariadnának az élet küzdelmeitől, ha tud
nák, hogy jutalom helyett gyakran szenvedés, gáncs
és félreismerés, néha még megvetés is lesz osztály
részük.

II. Az új pap.
Laczházán várták már a papot. A kurátor meg
a presbyterek a falu végén csoportosultak, mert
azt hitték, kocsin jön. A kurátor erősen készült a
beszédre, de a kocsi csak nem akart mutatkozni.
Végre is elszontyolodva haza mentek.
Pedig a fiatal pap ezalatt már a parochián el
helyezkedett. Úgy ám!
Gyalogszerrel, a kertek alatt futó ösvényen jött
a faluba. Mikor a templom közelébe ért, hirtelen
megállt, szive elfogódott:
Istenem, vájjon méltó szolgád leszek e? Lesz-e
erőm ezt a nemes, ezt a szép pályát úgy betöltenem, hogy tetszéseddel találkozzam? Égi Atyám,
ne hagyj el; légy velem!
Önkénytelenül meleg szívből fakadó fohászra
nyíltak meg ajkai. Azután bátrabban folytatta útját.
A templom mellett emelkedett az egyszerű de
csinos, barátságos külsejű papi lak. Bekopogtatott.
A gyászoló özvegy és hajadon leánya éppen
olvastak. A kopogásra felemelték fejüket és kíván
csian néztek a bejárat felé.
Magas, barna fiatal ember lépett a szobába.
— Tóth István, felszentelt lelkész vagyok, mu
tatta be magát a jövevény.
A szép pap-kisasszony hangosan felkaczagott.
Majd felugrott az asztal mellől és eltűnt a szom
széd szobában.
Tudja Isten, min kaczagott. Annyi bizonyos, hogy
nem az apja halála jutott most az eszébe.
— Isten hozta! — köszöntötte az özvegy. — Fog
laljon helyet. Ah, olyan unalmas ez a falusi élet!
— tette hozzá ásítva, letevén a könyvet kezéből.
Nemsokára Sárika is, mert így hívták a pap
leányt, visszatért a szomszéd szobából. Negédes
tartással fogott kezet az ifjúval.
— Igazán szép, hogy már eljött — szólt az ifjú
paphoz. — Meglássa, milyen sokan lesznek holnap
a templomban. Aztán röviden beszéljen, mert a
népre nagyon fárasztó a hosszú beszéd. Szegény
édes apa is akkor érte el a legnagyobb hatást szó
noklataival, mikor velős rövidséggel beszélt.
— Milyen bölcs mesterem akadt kedves kisaszszonyban. Nem is hittem volna, hogy ilyen philosophus lélekre találok e szerény papi lakban.
A leány jóízű kaczagással felelt a bókra, míg
az anyja politikusán mosolygott a fiatalok barát
ságos eszmecseréjén.
Rövid beszélgetés után szobájába vezették az
ifjút.
— Míg vendégünk lesz, érezze magát otthonosan
— szólt a papné.
— Igen, ez az ön szobája lesz, — hagyta reá
a papkisasszony.
Örült az ifjú, hogy magára maradt, mert a hoszsxú út kifárasztotta. Holnap meg már prédikálnia
is kell. Elgondolkozott, vájjon meg fogja-e hódítani
a híveket. Tudta, hogy ettől a fellépésétől függ
jövője.
Végre elérkezett a várva-várt nap : vasárnap.
Ilyenkor falun mindenki korán kel, az udvaron a
legnagyobb rendnek és tisztaságnak kell lennie,
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sőt a kapu előtt is söpörnek, tisztogatnak. A falu
apraja, nagyja felölti ünnepi ruháját s a fehérnép
imádságos könyvét veszi kezébe. A mint a harang
megszólal, kezdődik a templomba való vonulás.
Gyönyörű tavaszi napra ébredt a falu. A nap
barátságosan tekintett alá a magas égről és be
aranyozta az egész vidéket. Sehol egy felhőfoszlány
meg nem zavarta az óriás mennybolt azúrkék szí
nét. A fák virágsátorukkal igéző látványt nyújtot
tak, a csicsergő madarak felvidították az emberi
szivet. Pezsgő, új élet látszott keletkezni.
Másszor a hívek a kapuk előtt várták meg az
első harangszót, most mindenki a papi lak elé
tódult, mert az „új papot“ akarták látni. Kíván
csian kérdezősködtek jobbra-balra:
— Derék, szálas ember-e? Szőke, avagy barna?
Nyájas, barátságos-e, vagy magábazárkozott, mo
gorva?
De a pap csak nem akart mutatkozni. Nem ért
rá most beszédbe ereszkedni senki fiával, mikor a
próbaprédikáczió foglalta el agyának minden gon
dolatát, szivének minden érzelmét.
Harmadik harangszóra mindenki a templomba
indult, hogy óit helyét elfoglalja. Megszólalt az
orgona is. A nép kiváncsian tekintett a templom
bejárata felé. Végre csakugyan láthatóvá lön Tóth
István magas alakja.
Lassan, méltóságosan ült helyére, az oltár mel
lett készült papi székbe. Az egyházi ének fenséges,
magasztos hangjai betölték a templom hajóját s
még ünnepiesebbé tevék az ünnepi hangulatot.
A fiatal pap is a meghatottságtól reszkető han
gon fogott próbaprédikácziójába. De a mint tovább
és tovább gördítette beszéde fonalát, a nemes hév
elragadta és lelkesültségtől duzzadó szavakban inté
hallgatóit a békességre, az egyetértésre, a szeretetre.
A hívek ámulva hallgatták ez ékesszavú szóno
kot. így még nem beszélt egy papjuk sem
vélte
mindegyik. Nem azért, mintha a szeretetrŐl, az
atyafiságos benső életről nem prédikáltak volna
nekik; de az előadás módja, a zengzetes nyelv volt
szokatlan előttük. Óh, ilyen papot elhallgatnának
akár estig is. Ez az ő szivükhöz beszél s értelmük
is felfogja, a mit nekik mond.
Az isteni tisztelet végével a kis kapunál gyűlt
össze a nép, hogy mindenki őszinte tiszteletének,
hódolatának adjon kifejezést.
A presbyterek rendre megszólították:
— Tisztelendő Úr! Ön lesz a mi papunk, senki
más.
Tóth István meghatva csak ennyit válaszolt:
— A mit az Úr rendelt, abban megnyugszom.
Három hó múlva egyhangúlag papjuknak válasz
tották a laczháziak.
Az ifjú könyes szemmel ült Íróasztalához, hogy
Jolánkájának levelet írjon:
— Édes Jolánkám, a jó Isten megsegített; egy
hangúlag megválasztottak. — Isten bocsássa meg
bűnömet, — magam se tudom, hogy néha mit be
széltem, mert mindig a te képed volt én előttem!
Óh! igen, a te szerelmed vezérelt! A mostani bol
dogságomból csak még az hiányzik, hogy te, édes,

nem lehetsz most itt mellettem. De azért, — ne
félj, s ne csüggedj, bízzál Istenben és szerelmem
ben. Ha melletted nem is lehetek, a szivem nálad
marad.
Emberi kéz le nem írhatja, a mit az ifjú most,
— hogy egy község papjává, lelkipásztorává lett —
érzett.
Épp a levelet ragasztotta le, mikor az ajtaján
kopogtatás hangzik.
Sárika lép be, a nyúlánk papi leány.
— No igaz, én még nem is gratuláltam Ezennel
én is az üdvözlők csapatába állok be és sok örö
met, mentői kevesebb bút kívánok új állásához.
Az ifjú udvariasan megköszönte a figyelmet s a
postára sietett, hogy személyesen adja fel levelét.
A kis levél röpült, röpült, örömet vive a csendes
faluba, Jolánkának.
(Folytatjuk.)

A szép Forgách Zsuzsanna.
Történeti elbeszélés,
í r t a : Horváth Lajos.

Avult foliánsi (lapjai) a régi időnek! nagy em
berek tettét zengi a sorotok. Megdobban a szivem,
lelkem újra éled. kebelem meg régi dicsőség emeli.
Hadverő vitézek, bátor daliák képe, szende szüzek
vonulnak előttem. Gyöngyhímes a párta, aranyszállal varrták, zászlós urak leányai a tűt is for
gatták. A költő szava itt állja meg helyét: „Nagy
volt hajdan a magyar".
Mintha megélednének a porlepte sorok, egy-egy
vitéz képe épül ki belőlük. Vagy egy szende alak,
egy nemes honleány, „mártírja11 ki vala a saját
szivének. Tanuljatok tőlük mindent feláldozni, iga
zán szeretni. Talán róluk zengte a költő egykoron:
„A szerelem mindent pótol, a szerelmet nem pó
tolja semmi".
A vőlegény.
Forgách Imrééknél hangos az udvarház, pedig
elrepült már két nagyobb galambja: Mária, Ilona.
Az egyik Szklabinyára, Illavára a másik. Hárman
turbékolnak még az ősi fészkekben, Gymesen,
Brunóczon, Bitsén vagy Komjáton. Zsuzsánna köz
tük most a legidősebb, valamennyi között ő vala
a legszebb.
Névnapra készülnek; Imre napja lesz ma, azért
zajos a komjáti vár. A félszemű Gyurka ugyan
csak működik, verginája*) mellett magyar nóta
járja, dalolnak, tánczolnak, a katonák közt sípos,
trombitás is akadt. Gyurka is effajta, túl a Duná
ról szakadt ide. Mindez Zay Péterné szül. Poltári
Soós Kalára asszony engedelmével esik meg, kire
a gondos édes atya, Forgách Imre úr, feleségének
Zrínyi Katalinnak **) korai halála után gyermekei
nevelését bízta.
*) A vergina valami guitar- vagy czimbalomféle hang
szer volt.
**) A szigetvári hős leánya, 1585-ben halt meg.
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Zsnzsánnát mindenki szerette. Nyájas, lebilincselő
magaviseletét mindenki dicsérte. Különösen Gyurka
tett meg érte mindent. Milyen örömmel illesztgette
kis kezét a vergina húrjain, íme, az a csodálatos
szerszám neki is engedelmeskedik. Alig múlt el tíz
éves, a „verginát már kellemesen tudta verni“.
— Csendesen, gyerekek, megérkezett már uraatyátok, izibe itt terem — szól Kalára asszony. —
Elmondd, gyöngyöm, szépen, a mit tanultál — meg
simogatja a legkisebbik arczát, aztán megapolja
(megcsókolja).
A leveles szín ajtaja kinyílik, a várva-várt lép
be, porosán, fáradtan. Udvözlik mindnyájan, a leg
kisebb lánya szégyenkezve állott meg előtte:
Kedves uramatyám,
Engedje az Isten
Sok számos esztendőt
Kegyelmed hogy érjen.
Apró cselédeit
Mind, mind felnevelje,
Szeresse, kedvelje,
Jó anyánk az égből
Hálát mond majd érte.

Ezért óvta, beczézte, dédelgette a jó öreg turbékoló kis galambját. Végre is — gondolta magában
— a leány csak a főkötőben ékes, szerelem az
evezője, főkötő a kikötője, menjen. Csak nem ülhet
örökké ilyen magamfajta, duruzsoló öreg ember
mellett.
Ha éppen nem is volt egészen kedvében Révai
Ferencz ür, a mint meg is mondta, de a leánya,
Mária, addig törte, simogatta, mig akarva, nem
akarva, a „békesség kedvéért®, rábólintott Révai
Péterné asszonyom kérelmére.
(Folytatjuk.)

Aranykönyv.

Az erzsébetfalvi ág. ev. templom és papi lak alap
javára adakoztak: felsőalmási ev. egyház 2 K.,
medgyesegyházai ev. hitközség 2 K. 1 fii., kolozs
vári ev. egyh 4 K., bp. m. egyli. gyámint. 20 K.,
bp. egyházm. gyámint. 40 K., Mészárovits M. 10 K.,
A mire a végére ért, el pityeredéit a „csöppség". Oberg János 1 K. 40 fii., nómetszentniihályi ev. gyűl.
Alig tudták megvigasztalni. Maga sem tudta miért, 2 K., németlipcsei ev. egyh. 2 K., Mesterházy S.
de olyan igen-igen jól esett neki most a sírás.
1 K., breznóbányai ev. egyh. 5 K., ivánkafalvi ev.
Aztán lakomához ültek, a fiatalság a végét sem egyh. 2 K., a pozsonyi ev. lyc. gyámegyes. Holcli
Ottó elnök úr útján 20 K., Madár M. ev. leik. úr
várta, már is tánczra perdült.
Imre úr Kalára asszonynyal fontos beszédbe útján a felpóczi nőegyl. 1 K., N. N. 1 K., dr. Sztaneredt.
kay Aba 1 K., Szlnka János ev. leik. 40 fik, Hodza,
— Kézhez vettem Révai Péter fiamuram levelét, z.-radványi ev. leik. 4 K., Maliarik János n.-lévárdi
meg édes leányomét, Máriáét, melyben „kis ura“ ev. leik. 8 K., n.-rőczei ev. egyh. 2 K., Mikler
számára (ifjabb sógora) Zsuzsánna kezét kéri meg. Sám. ev. leik. (Beszterczebánya) 5 K., özv. Kvacsala
Sokat gondolkodtam rajta, Runek udvarbiróval is Jánosné (Szarvas) 11 K., Wajdits Gizella, áll. taní
megbeszéltem vala a dolgot. Határozni nem hatá tónő, k a. gyűjtése 89 K. 20 fik, Kunszt János, ig.
roztam; előbb Zayné asszonyom gondolatját óhaj 4 K., Fejér Gynla piirkereczi ev. leik. gyűjt. 5 K.
tom hallani.
28 fik, szarvasi ev. egyh. 4 K., Liptai A. fakóveze— Urambátyám — mond Klára asszony — Zsu kényi ev. leik. gyűjt. 4 K. 4 fik, pozsonyi egyh.
zsánna már kész feleség. A főzés, czipó, pogácsa gyámint. 20 K., Csermák Kálmán tótkoinlósi ev.
és kalácssütés titkait már rég elleste. Hímes var leik. 2 K., Langhoffer Andor pénzbeszedő gyűjt.
rásban remekel; arany-ezüst szállal érti a bánást, 80 K. 10 fik, Hörényi Lajos ev. leik. 1 K., rima
épp úgy a csipkeverésben is otthonos. A kertészet bányai ev. egyh. 1 K., horháti ev. egyh. 1 K., Bönben meg éppen mester.
gérfi János és családja 100 K., N. N. 80 fik Ösz— Leányom haladása asszonyomat dicséri, de szesen 402 K. 23 fik Főösszeg: 3379 K. 28 fik
másrészt terhes a fejem. Ferencz uramöcsém ő keme Az Úr áldja meg a kegyes adakozókat!
nem talál leányomhoz, fiamuram Péter olyan szé
pen ír, meg leányom, hogy összekelésüknek tán
nem valljuk kárát. Aztán egy fedél alá költöznénk
Péterékkel. Ha Zayné asszonyom nem mondana
Különféle,
ellent, Zsuzskánk Révai Ferenczné lehetne.
— A leány sorsa, hogy elhagyja apját, anyját
L a p u n k n a k e z a s z á m a — tekintettel
és kövesse azt, kit az Isten számára kiszemelt, a küszöbön levő egyházi ülésekre — a rendes
asszony sorsa meg, hogy a férjének mindenben időnél korábban, a legközelebbi szám e hó
engedelmes legyen.
— Eddig tehát volnánk. Meg is írom menten a végén jelenik meg. A Luther-társaság meg
kérőlevélre : fiamuramat Pétert szívesen látom az hívóját t. olvasóink lapunk végén találják.
Új egyházi felügyelő. Örömmel értesülünk, hogy
.öcscsével egybe egy kis beszélgetésre.
Az öreg Forgách szeme csillogott az örömtől, a hodrusbányai ősrégi ág. hitv. ev. egyház a közel
megbabonázta Zsuzsánnája remek táncza, viruló múltban lelkes, buzgó felügyelőt választott. Az
szépsége. Szép is volt, mint a feslő, harmatos egykor virágzó gyülekezet lélekszáma ma már —
rózsabimbó, dalos, mipt a pacsirta.
fájdalom — nagyon leapadt. Annál inkább szük
Hosszabb leánykodása, hű ragaszkodása miatt, séges az ilyen helyeken az összetartás, a testvéri
büszkesége, szemefénye a már pár esztendeje öz szeretet, az apostoli buzgólkodás. Az új egyház
vegységre jutott apának, meg a nevelő anyjának. felügyelő : Sobó Jenő, m. kir. bányatanácsos, sel-
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meczbányai akadémiai tanár. Az Űr áldása legyen
működésén!
Leánynevelésünk érdekében az utóbbi időben
örvendetes mozgalom indult meg. Aszód és Kőszeg
mellé újabban Modor sorakozik. A dunáninneni ág.
liitv. ev. egyházkerület ugyanis — a mint értesü
lünk — Modorbau leánynevelő intézetet állított fel,
mely egyelőre 4 polgári leányiskolái osztályból fog
állni és szeptember 1-én nyitja meg az I. és II.
osztályt. Ezen czélra egy egészen új, czélszerű s
minden közegészségügyi követelményeknek meg
felelő épületet építtetett, mely egészen közel a
városhoz és mégis teljesen szabad, pormentes terü
leten áll, a hol friss levegő és világosság minden
helyiséghez bőven jut. Az iskola internátussal lesz
összekötve 50 növendék számára, ezidén 25 benn
lakó vétetik fel az I. és II. osztályba. A tanítást
pontosan az állami tantervhez alkalmazzák; képe
sített, tapasztalt és buzgó tanítónők és tanítók
fognak a legjobb módszer szerint tanítani; az in
ternátusbán a nevelés ev. szellemű lesz. A testi
fejlődés felett az intézeti orvos fog szigorúan
őrködni. Az oktatásnál a gyermek erejéhez mérten
annyi fog követeltetni, a mennyit kedvvel és szol
galommal végezhet. Hogy az intézetben vallásos
ság, munkakedv, egyetértés, vidámság uralkodjék,
arról az intézet vezetősége gondoskodik. Felhívjuk
a kerület kilencz esperességének ev. családjait,
hogy leányaikat ebbe az iskolába küldjék és ennek
a nagy áldozatokkal felállított iskolának előnyeit
gyermekeik üdvére használják fel. Az eltartás díja
az intézetben 450 korona, tandíjjal és orvosi díjjal
együtt. Lelkészek és tanítók leányai 350 koronát
fizetnek. Az intézeten kívül több polgári családnál
szintén lehet jó és olcsó ellátást kapni. Bejárók
fizetnek 60 korona tandíj t, a modoriak 40 koronát.
Az internátusbán a díj három részletben is fizet
hető és pedig szeptember, deczember és márczius
hónapok elején; zongoratanitásért külön díj jár.
Felvétetik az első osztályba az olyan tiz éves leány,
a ki az elemi iskola 4 osztályát sikerrel végezte,
vagy felvételi vizsgát tesz. Felvételre szükséges
az iskolai bizonyítványon kívül: születési, himlő
oltási és orvosi bizonyítvány. Az internátusba való
felvételre Hollerung Károly modori esperesnél kell
jelentkezni, a ki szívesen szolgál bővebb felvilá
gosítással.
Kossuth-ünnep. F. hó 19-én lesz száz eszten
deje, hogy a magyar nemzet egyik legnagyobb fia,
evangélikus egyházunknak is dísze, megszületett.
Ünnepet ül az egész ország e történelmi jelentő
ségű napon. Fényes ünnepre készül különösen Buda
pest polgársága, hogy méltóan a nagy névhez,
méltóan az ország hatalmas fővárosához, mint az
ünneplő ország érző szivének hálás és kegyeletes
megdobbanása nyilvánuljon és emelkedjék ki az
egész ország ünnepségeinek sorozatából Budapest
ünnepe.
Ez alkalomra Fülöp József körmendi (Vasm.) ev.
ref. lelkész lelkes beszédet írt, megfelelő elő- és
utóimádsággal. Ára 50 fillér.
Lelkész-beiktatás. A tolna-baranyai ág. evang.
egyházmegye egyik, a többitől távolálló németajkú

egyházában a múlt hó 17-én iktatták be hivatalába
a pápai volt püspöki titkárt, Baldauf Gusztávot,
a gyülekezet szép reményekre jogosított ifjú lel
készét, ki szép beszédével megnyerte a három
negyed év óta lelkész nélkül szűkölködő híveket.
Horváth Sándor főesperes figyelemmel hallgatott
magvas beszéddel iktatta hivatalába és ecsetelte
a fontos missziót, mely itt a lelkészre várakozik.
A beiktatáson résztvettek Sehőtt hidasdi és Hess
Mihály kácsfaludi ág. ev. lelkészek, Iványos Soma
nagyharsányi ref. lelkész és még számosán, a kör
nyék értelmiségéből, a kik a látottakból ítélve,
azzal a reménynyel távoztak, hogy az ifjú lelkész
derék püspökétől vett lelkesedéssel, egyházáért való
munkássága mellett, hazafias missziót is teljesít
Ácsán két héttel ezelőtt iktatták hivatalába Margo'csy István ág. hitv. ev. lelkészt. A hívek egy
része Szlopovszky Károly mellé csatlakozott, de re
mélhető, hogy a változhatatlanban megnyugodnak
és most már mindannyian kivétel nélkül szellemi
vezérük: új lelkipásztoruk köré csoportosulnak.
Új püspöki titkár. Gyurátz Ferencz püspök
Kapi Bélát, az artikularis nemesdömölki nagy gyü
lekezet szép tehetségű segédlelkészét hívta meg
maga mellé a titkári állásra.
Áttérések a protestáns hitre. A bécsi evan
gélikus egyházba, hivatalos kimutatás szerint, az
1902. év első felében beléptek 442-en.
Magyar egyházi statisztika. Magyarországon
(Horvát-Szlavonországot is ide számítva) jelenleg
az egyházi szervezetek, személyek és intézmények
számaránya a következő : a) A rom. katholikus egy
házban van 269 valóságos kanonok, 147 czímzetes
kanonok; főesperes 113, alesperes 3779. Anya
egyház 3779, leányegyház 10,396. Férfi szerzetes
2041. Női szerzetes 4627. Plébános 3147, káplán
1885, egyéb pap 671, növendékpap 1301, nyugal
mazott pap 332 (világi papok és szerzetesek). —
b) A görög kath. egyházban: valóságos kanonok 49,
czímzetes 19. Főesperes 57, alesperes 155. Anya
egyház 2127, leányegyház 3007; férfi szerzetes 38.
Plébános 1442, káplán 635, egyéb 104, növendék
pap 266; nyugalmazott pap 46 (világi pap és szer
zetes). — c) A görög keleti egyházban: 3 érsekség,
10 püspökség, esperes 93, anyaegyház 2488, leány
egyház 622, férfi szerzetes 144, plébános 2272,
káplán 298, egyéb pap 66, nyugalmazott pap 45,
növendék pap 317. — d) Az ág. h. ev. egyházban :
egyházmegye 56, anyaegyház 901, leányegyház 722,
lelkész 911, segédlelkész 193, theologus 219, nyu
galmazott 25. — e) Az ev. ref. egyházban: egy
házmegye 56, anyaegyház 2004, leányegyház 439,
lelkész 2042, segédlelkész 211, theologus 275.
nyugalmazott pap 26. — f) Az unitárius egyház
ban: egyházmegye 8, anyaegyház 111, leányegyház
58, lelkész 102, segélelkész —, theologus 13, nyu
galmazott pap 5. — g) Az izraelita hitfelekezetben:
anyahitközség 581, fiókhitközség 1763, rabbi 405,
rabbi helyettes és vallástanító 1351.
Az eperjesi ág. hitv. ev, kollégium igazgató
választmánya közelebb tartotta gyűlését Glauf Pál
főesperes és dr. Schmidt Gyula kollégiumi elnökök
elnöklete alatt. A gyűlés örömmel vett tudomást a
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kollégium egyre növekvő vagyoni viszonyairól s
különösen a jogakadémiának, a hazai ág. hitvallású
evangélikusok ez egyetlen ilynemű tanintézetének,
folytonos gyarapodásáról és fejlődéséről. A jogaka
démia dékánjának javaslatára kimondotta, hogy
1Hassics minisztert, az egységes jogi államvizsgála
tok ügyében elfoglalt s a jogakadémiák érdekeire
oly kedvező, helyes álláspontjáért melegen üdvözli
s biztosítja arról, hogy a kollégium minden lehetőt
el fog követni arra nézve, hogy ősi jogakadémiáját
minél magasabb színvonalra emelje. Egyben ki
mondotta a gyűlés, hogy kérvénynyel fordul az
egyházkerület után az ág. hitv. ev. egyházegyetem
hez, hogy a jogakadémián egy tanszék díjazását
teljesen elvállalja, hasonlóan kérvénynyel fordul
Sáros vármegye közönségéhez is, melynek részéről,
a Dessewffy Arisztid-alap átengedésével, a jogaka
démia eddig is oly sok jóindulatot és nagylelkű
támogatást tapasztalt, egy tanszék díjazásának tel
jes elvállalása érdekében. Elvileg kimondották egy
új rendes jogtanári széknek a szervezését, valamint
azt, hogy a jövőben jogtanárrá csak egyetemi magán
tanári képesítéssel biró, vagy e képesítésnek záros
határidő alatt leendő megszerzésére magukat köte
lező egyének lesznek választhatók. Ezen a gyűlésen
történt meg a kollégiumi tisztújítás is. Megválasz
tották kollégiumi igazgatóvá Csengey Gusztáv theol.
tanárt, theol. dékánná dr. Szlávik Mátyást, jogaka
démiai dékánná dr. Horváth Ödön kir. tanácsost,
egyetemi m.-tanárt, főgimnáziumi igazgatóvá Gömöry
Jánost, tanítóképző-int. igazgatóvá Gamauf Györ
gyöt, koll. pénztárossá dr. Flórián Károly jogtanárt,
jegyzővé dr. Vallentinyi Samu főgimn. tanárt és
tápintézeti gondnokká Mayer Endre theol. tanárt.
Dr. Raffay Ferencz egyetemi m.-tanár, jogakadémiai
tanárt és dr. Flórián Károly jogakadémiai tanárt
állásukban véglegesítették. Bruckner Vilmost fő
gimnáziumi tanárrá választották. Elhatározták, hogy
a koll. tápintézeti épületet kibővítik.
Vallástanárok értekezlete. Az ág. hitv. evang.
vallásoktatók július 4-én délelőtt 9 órakor a Deák
téri ág. ev. főgimnázium dísztermében értekezletet
tartottak, melyen az ország távolabbi vidékeiről is
jelentek meg ág. ev. hitoktatók. Az értekezletet
Bándy Endre imája vezette be, mely után Horváth
Sándor értekezleti elnök mondotta el megnyitó be
szédét, fejtegetvén a vallásoktatás jelentőségét. Az
ülés megnyitása után megalakították az ág. evang.
vallásoktatók testületét, melynek világi elnökévé
Zsilinszky Mihály államtitkárt, egyházi elnökévé
Foszvék Sándort, a soproni líceum igazgatóját vá
lasztották. Hetvényi Lajos titkár (Sopron), miután
jelentést tett a múlt évi eseményekről, indítványt
tett a bibliai olvasókönyvre vonatkozólag, mire
nézve az értekezlet azt határozta, hogy a bibliai
olvasókönyv mielőbbi kiadását szükségesnek tartja.
Következett Dér István (Temesvár) tanulságos előelőadása a valláserkölcsi nevelésről általában. A
tetszéssel fogadott értekezés után Frenyó Lajos
tartott előadást a bibliai anyag beolvasztásáról a
vallásoktatásba. Az indítványok letárgyalása után
Pröhle Károly (Ó-Buda) imájával az értekezlet vé
get ért.

Beírás. Az eperjesi ág. hitv. ev. kér. kollégium
főgimnáziumában az 1902/3. tanévre szóló beira
tások f. ó. szeptember 1., 2., 3-án lesznek; a be
hatásokat megelőzőleg aug. 30. és 31. napjain
tartatnak a felvételi, javító és esetleg magánvizs
gálatok. Az előadások a főgimnáziumban szeptem
ber 4-én veszik kezdetüket. A koll. főgimnázium
növendékei vallásfelekezeti különbség nélkül része
sülhetnek a kollégium kebelében fennálló tápintézet
kedvezményeiben; az ezekre nézve megállapított
díjak mindig félévenkint értve, a következők: ebéd
és vacsoráért 62 korona, csupán ebédért 38 korona,
Ezen díjak félévenkint előre fizetendők; a tápinté
zeti díjakból elengedésnek is van helye. Van a
kollégiumnál azonkívül számos alapítvány, melyek
ből évenkint 10 —110 koronányi ösztöndíjak és
prémiumok osztatnak a koll. növendékeinek ; a múlt
iskolai évben 27 gimnáziumi tanuló részesült ösz
töndíjban. Szegény hitsorsosainknak melegen ajánl
juk ezt az evangéliumi szellemű főgimnáziumot.
Özv. barcsfai Király József
Gyászrovat.
Pálné, szül. Lukáts Zsuzsanna
f. é. július hó 6-án, áldásos életének 77-ik, özvegy
ségének 16. évében végelgyengülésben az Úrhoz
költözött. Az elhunyt buzgó híve volt evangélikus
vallásunknak s gyermekeit is istenfélelemre ne
velte. Áldott legyen emléke ! Július hó 13-án hunyt
el szepesszombathi Szontagh Gyula, az aradi ág.
hitv. evang. egyház buzgó másodfelügyelője. Béke
poraira!

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Szeptember

R e g g e l.

Este.

16.
Efez. 1, 15—21.
Filip. 2. 9—11.
17.
Ézs. 34, 1—16.
Ján. 1, 9—16.
Efez. 4, 7—16.
Róm. 12, 3—6.
18.
19.
Ján. 3, 27—36.
Ján. 3, 12-18.
20.
Kol. 2, 6—12.
Efez. 1, 17-22.
21.
Efez. 3, 14—21.
Csel. 10, 34-36.
22.
Csel. 6, 9—15.
Jer. 26. 11—15.
23.
Csel. 16, 24—26.
Csel. 12, 1 -7 .
24.
Csel. 14, 8 20.
Róm. 1, 21—25.
Csel. 16, 25—34.
25.
Luk. 3, 10—13.
26.
Csel. 18, 1—11.
Ján. 10, 11—16.
Csel. 23, 1 —11.
27.
V. Móz. 17, 8 -1 1
28.
Csel. 27, 22—36.
Máté 10, 28—30.
29.
Zsolt. 28, 6 -9 .
Zsolt. 20, 7—10.
30.
Zsolt. 40, 2 -6 .
Zsolt. 38, 16—23.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
Szives figyelméért fogadja hálás
köszönetünket. „A gyermek keze" ez. elbeszélésére sor
kerül. — T. I. Foktő. Ne felejtkezzél meg október hó
31-röl! Ha anyagilag nem is tudom jutalmazni fáradságodat:
a munka öröme a tied. — F. A . B pest. Óhajod szerint
D r . M . Gy.-né. A szód.
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jártam el. — K . E. Selm eczbánya. Szives értesítést kö
szönettel vettük. — T is z te lt o lv a s ó in k a t kérjük, hogy
bármily csekélynek látszó egyházi ügyről értesítsenek minket.

3MK" A k ia d ó h iv a t a l k é r i a la p t.
e lő fiz e tő it, h o g y a z e l ő f i z e t é s t m e g 
ú jíta n i
szív e sk e d je n e k .
Egyúttal
k é r i la p u n k b a r á t a i t , h o g y kiki l e g 
a l á b b e g y új e lő fiz e t ő t s z e r e z z e n .

Az erzsébetfalvi ev. fiókegyház fel
ügyelősége (Erzsébet-utcza 7 9.) tisztelettel
kéri mindazokat, a kiknél még gyűjtőív van,
szíveskedjenek haladéktalanul visszaküldeni,
mert az elszámolás ideje elérkezett s minden
gyűjtőívről számot kell adnia.

A budapesti gabonapiaca jegyzései
szeptember 2-án.
E g y h e k t o lit e r
s ú l y a k iló k b a n

G a b o n a f a j

B án ság i b ú za . . . .
T is z a v id é k i b ú z a
. .
I’e s tv i d é k i
„
. .
F e h é rm e g y e i „
. .
B ácsk ai
„
. .
R o z s , I. r e n d ű
. . .
„ I I .
„
. . .
Á rp a , ta k a rm á n y
. .
*»
é g e tn i v a ló . .
„
serfö zésre
. .
Z ab, ó
..........................
n
Ú j .............................
T e n g e r i, b á n s á g i , ó
„
m á s n e m ű , új .
R epcze, k á p o sz ta
. .
„
bánsági . . .
K ö le s , ó ............................

74—81
74—81
7 4 -8 1
74—81
74—81
70— 72
—
60—02
62—64
64— 66
39—41
39—41
—.
—
. —
-

Á r a 100 k g r n a k
l e g k i s . á r | íe g n . á r
18.10
18.40
18.30
18.3C
18.20
14 90
14.70
12.20

11.50
— .—
14.60
14.—
10.20
11.70
— .—
— .—

19.10
19.60
19.30
19.50
19.10
15.10
14.90
12.40
12.—
—. —
15.—
14.30
10.50
12.—
—.—
—. —
—• —

M e g h ív ó
a „LutherTársaság“-nak a magyarhoni e. e. e. gyámintézettel egyidejűleg folyó 1902. évi
szeptember hó 13. és 14. napjain Kőszegen megtartandó

XVI. r e n d e s évi k ö z g y ű l é s é r e .
....í= ^

v.S=== t . . .

Napirendje :
A közgyűlést megelőzőleg a Luther-Társaság igazgató-tanácsa szeptember 12-én, délután 6 órakor,
Budapesten ülést tart, melyre a Társaság igazgatótanácsának tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk.
A Gyámintézet és a Luther-Társaság tagjai szeptember 13-án reggel Budapestről a győri gyors
vonattal 7 óra 30 perczkor elutazván, déli 12 óra 31 perczkor Szombathelyen lesznek, ott megebédel
vén, délután 3 óra 15 perczkor Kőszegre indulnak, hova délután 4 óra 1 perczkor érkeznek.
Este 6 órakor a kőszegi ev. templomban tartjuk meg a Luther-estélyt a következő tárgysorozattal:
5. Karének orgonakisérettel.
1. Egyházi ének. (Erős várunk az Úr Isten.)
6. Értekezés. (Kőszeg és vidéke ev. egyházunk
2. Ima. Mondja Prohle Henrik, kőszegi lelkész.
történetében.) írta és felolvassa Payr Sándor, sop
3. Zsilinszky Mihály elnök megnyitó beszéde.
4. Ünnepi beszéd német nyelven. (A keresztyén- roni theologiai tanár.
7. Egyházi ének. (Ila Krisztus maga oltalma.)
sóg alapigazságai.) Tartja dr. Tirtsch Gergely, űj8. Offertorium a Luther-Társaság javára.
pázuai lelkész.
Ezután ismerkedési estély és vacsora a „Kováts“-fóle vendéglőben.
Vasárnap, szeptember 14-én reggel 9 órakor gyámintézeti istentisztelet és utána gyámintézeti
közgyűlés.
Déli 1 órakor közebéd a „Mulató" helyiségeiben.
Szeptember 14-én délután fél 5 órakor megtartjuk a Luther-Társaság rendes évi közgyűlését, mely
nek tárgyai:
1. Elnöki megnyitó.
4. Az alapszabályok módosítása.
2. A végrehajtó bizottság jelentése.
5. Esetleges indítványok.
3. A számadások és költségvetés előterjesztése.
Mindezen ülésekre a Luther-Társaság tagjait és barátait, valamint szeretett hitsorsosainkat álta
lában ezennel tisztelettel meghívjuk.
Budapesten, 1902. évi augusztus hó 15-én.

Horváth Sándor,

Zsilinszky Mihály,

alelnök,

elnök.

K e d v e z m é n y e s v a s ú t i j e g y e k ügyében intézkedett az elnökség; a vendégek elszállásolásáról pedig
a kőszegi gyülekezet t. egyháztanácsa s ennek megbízásából, mint az elszállásoló bizottság elnöke, Próhle Henrik lelkész
fog gondoskodni. — Kérem ennélfogva t. tagjainkat, kik közgyűlésünkön megjelenni és a kedvezményeket igénybe venni
óhajtják, hogy eziránt alulírottnál legkésőbb f. évi szeptember 6-ig jelentkezzenek. A kik kedvezményes vasúti jegyekre
igényt nem tartanak, hanem csak elszállásolást kérnek, közvetlenül Pröhle Henrik kőszegi ev. lelkésznél szíveskedjenek
jelentkezni.

Falvay Antal,
jegyző. Budapest, Deák-tér 4.
Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.

