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Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
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koron a.

-» l Egyes szám ára 20 fillér. 4«—

egy oldal 24 korona,
fél oldal 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.
A h ird etés d i j a :

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

Nyolczadik évfolyam.

Szerkeszti:
BÖNGÉRFI

JÁNOS

IX., Knézits-utcza 17. szám.
A Luther-társaság tagjai e lapot
ingyen kapják.

A z e lő fiz e té s és h ird e té s díjai a Tnithertárs. pénztárába (IV., Deák-tér 4.) küldendők.
A szerk esztőség ír ó s z o b á ja :'I X ., Knézits-u. 17. S7„, hova a Kéziratokat kell küldeni.
A reklam álásokat Hornyánszky V. könyvnyomdája
(VI., Aradi-utcza 14) intézi el.

—Hi Kéziratokat nem adunk vlssrn ?'*

Budapest, 1903. január 15.

1 szám.

lékát? S az ember, a teremtés koronája, hit
ványabb volna az ég madarainál?
Nem ; ezt józan észszel senki sem állíthatja.
(fí.) Letűnt az ó-esztendő s vele együtt
hány reményünk szállt korai sírjá b a ! Egy A reménység nem szégyenít meg minket, az
évvel ezelőtt milyen szépnek gondoltuk a be a reménység t. i., a mely Istenben remél.
Évezredek teltek el azóta, hogy a zsoltár
állott új esztendőt, mennyi reményt fűztünk
hozzá! S m a? Nem kell-e csalódott szívvel író így intette népét, híveit:
— Boldog, kinek segítője a Jákob erős
tapasztalnunk, hogy reményeink nagy része
eloszlott, mint a füst és pára ? A gyors szár Istene és a kinek reménysége vagyon az ő
nyakon repülő idő elvitte álmainkat, kiszárí Urában, Istenében! (CXLVI. zsoltár, 5.)
S ki az a vakmerő, a ki e szavak igaz
totta reményünk örökzöld fájának ágait s leve
ságában kételkednék? Nem az Ú r intézője-e
leinek nagy részét.
És én mégis azt mondom: reméljünk! jövőnknek? Kitől függ életünk, jelenünk és jö 
Remény nélkül lehetetlen kiizdenünk és győz vendőnk, ha nem v-Tőle? Kiben is remélnél
nünk, lehetetlen élnünk és boldogulnunk. A másban, ha nem i enne?
Talán emberbe vetnéd bizalmadat? A legnagy apostol is erre tanít. A veszteséget
nem érezzük, a csapás nem fáj, a csaló bölcsebb, a leghacalinasabb, a legtekintélye
dás el nem keserít, ha fülünkbe zeng a biz sebb ember élete is a bölcsőtől a koporsóig
terjed. Egyik naptól a másikig a bizony
tató szó :
A reménység meg nem szégyenít! talanság sűrű ködében élünk. Nincs ember,
a ki meg tudná mondani, mit hoz a jövő.
(Róm. V. 5.)
Kiben remélhetnél tehát, lia nem az Ú r
Miért vonulnánk tehát vissza szárnyaszeban,
kinél nincs változás, sem a változásnak
getten küzdelmeink színteréről? Ha vihar
megtépdesi a fecske puha fészkét, tűzvész árnyéka? H a az élet keserűségei borússá
megemészti: nem építi-e fel újra gyönge haj teszik napjaidat, ha a kínok tengerében ke

Reméljünk.
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servesen vergődöl, ha a tömérdek csapás folytán
féregként a föld porát túrod: nem tekintesz-e
akaratlanul is az É g felé? A mindenható,
nagy Istent hívod segítségül, benne veted
reményedet, benne bizol.
És csalatkoztál-e már benne? Ki Istenben
bízik, meg nem csalatkozik soha. Az ő útjai
ugyan kifiirkészhetetlenek, intézkedéseit gyarló
emberi észszel sokszor fel nem foghatjuk;
de az a tudat, hogy 0 szeret minket, hogy
a mi szerető mennyei Atyánk, a ki nem
akarja vesztünket, sőt javunkat munkálja:
hittel és reménynyel tölti bé lelkünket.
Az új év küszöbén, mikor ismét neki indu
lunk annak az áthatatlan sárii ködnek, me
lyet jövőnek nevezünk: Istenben vetett re
ménységgel vértezzük fel magunkat. Ez a
reménység biztató fénysugarakat hint majd
vándorú tunkra, s ha sorscsapások é rn e k : ez
önt erőt fáradt, csüggedt tagjainkba.
H a Istenbe vetjük reményeinket, nyugodtan
kiálthatunk fe l:
— A reménység meg nem szégyeníti
Az új esztendőben hittel evezz, reménynyel
kormányozz!

Ének as újévben

.

Irta: S s a b o l c s k a M i h á l y .

F ölszállok Hozzád, m agas sziklaszálam
Te változatlan m inden változásban.
— E n is te n e m ! (fsak tégedet ölelve
.S zá ll nyugalom , szá ll Bizalom szívem re ,
tiátván idődnek örvénylő folyását.
E szten d ei n m e k sebes elfutását,
Eövényszem én, e zúgó Babba vetve,
f f onnan vegyek szó t Bála-énekem be?
fjeg yelm ed et Uram, m ikép diesérjem ?
A m ú lt évvel .Hogy nem fogyott el éltem . . .
ffo g y napról-napra , Babról-Babra átvisz,
.8 elértem im ez új év Hajnalát is.
fiú b a n , veszélyben örizöm Te voltál ,
S z ív e m Ba vérzett: fölibém Hajoltál.
A d tá l sebet, de azt be is kötözted,
fíe azt is, a m it em berek ütöttek.
S bár vágyaim ból vágyak még m aradtak !
Eegyen úgy m inden, a Hogy Te a k a rta d !
E z esztendőt is leteszem kezedbe ,
E n lábaim nak ösvényt Te m u ta ss , Tg !
Vezess Uram, s a m it Te rám boesátasz,
ffe m félek én, legyen bár száz Halál az !
— ÖB, engem a sir bízvást eltakarliat.
M egnyugtat ott is az, Hogy Te akartad 7

f f add ölellek Hát erős szikla szá la m ,
Te változatlan, m inden változásban
S n eved a Biztos diadal szavával
A z elzúgó időbe Hadd kiáltsam !
M ert m it szivem n ek? — Ba Te vagy vezére, —
E v e k Hatása, évek születése !

Id. K. Molnár Viktor.
1826— 1882.

Egy igénytelen kis magyar falunak egyszerű
lelkipásztora volt: mégis fejedelem, a csángó nép
vezére, lelke, éltetője. Méltóságát, hatalmát nem
örökölte: lelki nagysága, fenkölt gondolkozása,
nemes szive, puritán jelleme szerezte meg számára.
Szive a népért, híveiért buzgott; mint az édes atya
szereti gyermekeit, úgy viselte gondját népének,
híveinek. Fiatalok és öregek egyaránt szerették,
tisztelték, becsülték. Komoly magatartása, hatá
rozott fellépése, ritka éleslátása, ítélőképessége,
bölcsesége mindenütt tiszteletet keltett és kiváló
tekintélylyel ruházták fel Isten emberét.
Teste, múlandó része, rég egybevegyült az anya
földdel, szelleme most is él és élni fog, míg a
szegény csángó magyar nép ki nem vész szükebb
hazája földjéről.
Kaposi Molnár Viktor a brassómegyei Krizbán
született, a hol atyja, Sándor, szintén ág. hitv. ev.
lelkész volt. A nemes család Ungból szakadt Er
délybe, hogy a bérezés haza elnyomott csángó
népének felszabadítójává legyen. Apáról fiúra szállt
a nemes hivatás s az unokának jutott az a ritka
szerencse, hogy elődeinek alkotásait megszilárdít
hassa, megkoronázhassa. Itt igazán bebizonyult,
hogy a vér nem tagadja meg magát.
Molnár Viktor középiskolai tanulmányait a brassói
szász ev. főgimnáziumban végezte, majd két évet
töltött a lipcsei egyetemen. Már ekkor mutatkozott
lelki kiválósága, mely később a nép hivatott vezé
révé avatta. Tanulótársai a szeretetreméltó, igaz
lelkű, lovagias és minden szépért hevülő magyart
nagyrabecsülték. Az alapos készültségi! ifjút a
lipcseiek annyira megkedvelték, hogy tanári állással
kínálták meg, de szive hazavágyott.
Brassóban, a magyar evang. egyháznál éppen
tanítót kerestek, s Molnár Viktor, a ki külföldön
visszautasította a fényesebb tanári pályát, szülő
földjén a sokkal szerényebb néptanítói állást szí
vesen elfogadta. 1853-ban a zajzoni ág. hitv. evang.
leányegyház választotta lelkészévé, honnan rövid
időre ismét Brassóba távozott, de 1860-tól haláláig
mint a hosszúfalu-alszegi ág. hitv. evang. egyház
lelkésze fejtette ki soha nem múló, áldásos műkö
dését. A csángó népet elhagyatott, elnyomott hely
zetéből kiszabadította, erkölcsileg és anyagilag a
fejlődés útjára terelte s így a nép megmentője lett.
A szószéken szívhez szóló beszédeivel, atyai
tanításaival és intéseivel, az életben pedig áldott
jó szivével hódította meg a népet. Felkereste híveit
otthonukban, benézett a szegények kunyhóiba s
mindenütt vigasztalt, enyhítette a nyomort és Ínséget.
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Az árvák, özvegyek és elhagyatottak könyeit letörlé, lett a megalakult brassói magyar evangélikus espeaz éhezőnek és koldusnak kenyeret juttatott, a rességnek.
Példás családi élete is nemesítő hatással volt
munkátalant munkához segítette és egyáltalán a
az egész népre. Családot 1854-ben alapított, amikor
szeretet apostola gyanánt élt népe körében.
Nagy gondot fordított a nép lelki szükségletei oltárhoz vezette örömeinek és bánatának hű osz
nek kielégítésére. Úgy anya-, mint leányegyháza tályosát, a műveltlelkű brassói Stenner Júliát.
iskoláit és templomait jó karba hozatta s mívelt Frigyüket az Ég 4 gyermekkel ajándékozta m eg:
tanítókról gondoskodott, hogy a nép tudatlanságán 3 leánynyal és egy fiúval. Mindannyit a leggon
segítsen. Iskolái részére hat osztályú népiskolai dosabb nevelésben részesítették a szülők s mind
tantervet készitett és kiváló tankönyvekről gondos egyik díszére vált az emberi társadalomnak. A
kodott, Luther Márton Kis Kátéját maga fordította leányok férjhez mentek s a legnagyobb tisztelet
volt mindenha részük Irén már meghalt, de Ilona
magyarra.
Az iskolából kikerült serdülő ifjúság erköl és Júlia még él. Ilona, ha nem tévedünk, tanítónő
cseinek megóvására és továbbképzésére legény Brassóban; Júlia, férjezett Kupcsay Jánosné, elismert
én leánytársaságokat alapított, a népmüveltség ter írónő. Viktorról, a legnépszerűbb miniszteri taná
jesztésére nép- és iskolai könyvtárakat létesített, csosról, már megemlékeztünk. Benne tovább él
édes atyja: a csángó nép feledhe
az egyházi zene fejlesztésére
tetlen apostola, megszabadítója.
tanítói dalosköröket szervezett,
Szeretett hitsorsosaim, míg
később pedig megalapította a
ilyen papjaink lesznek, minő
„Brassóvidéki Népnevelés Egye
volt id. Molnár Viktor, bátran
sületét*. Hogy a csángó nép ma
tekinthetünk a jövőbe. Ilyen
gasabb fokú műveltségre tehes
vezéreket tüzön-vizen át köve
sen szert, kivitte, hogy a magyar
tünk, s ha kell, testünkkel is
kormány 1871. november. 6-án
megvédelmezünk. Ilyen vezérek
műfaragás zattal kiegészített fel
tették nagygyá a múltban egy
ső népiskolát alapított Hosszú
házunkat, ilyen vezérek teszik
faluban. Ezt az iskolát újabb
nagygyá a jelenben s teszik
időben a magyar kormány a
majd a jövőben. Áldott legyen
csángó nép lánglelkű apostolá
id. Molnár Viktor emlékezete!
nak méltó fia: Molnár Viktor
miniszteri tanácsos közbenjárá
sára polgári iskolává változ
tatta s új, díszes hajlókba köl
Kalászok.*)
töztette.
III.
A nép anyagi jólétének elő
mozdítására faiskolát alapított,
A mi ág. hitv. evang. egy
meghonosította a konyhakerté
házunknak erőssége a liivek ál
szetet., kölcsön-magtárakat állí
dozatra kész egyházszeretete. A
tott fel és végül évek hosszú
míg ez érzés ott él a protes
I d . K . M olnár V ik t o r .
során át folytatott kitartó küz
táns hívek szivében— addig nem
delemmel, tengernyi gonddal és
kell féltenünk az evang. egyhá
fáradsággal visszaszerezte a csángó népnek a hét- zat ; ez a szeretet, hű ragaszkodás nem engedi el
falusi erdőket, és földeket.
veszni. Ez tartotta fenn egyházunkat a múltban is —
Igazságórzetét nagyon bántotta a szászok részéről s ettől függ ennek jövője is. Ezért evang. egy
tapasztalt nagy sérelem. Az evangélikus magyarság házunknak létérdeke az, hogy híveink szivében
összes papjai, egyházai és iskolái ugyanis a brassói fentartsuk és ápoljuk az egyház iránti szeretetet,
szász evang. első papnak voltak alárendelve. Sem hithűség érzelmét, mert ezek áldozatkészszé teszik
a papi, sem az egyházmegyei gyűléseken nem volt őket. A ki szereti egyházát, az kész érte áldozni;
szava magyar evangélikus lelkésznek. A szászok minden erejével azon van, hogy egyháza érdekét,
egy része maga is belátta, hogy a magyarok hely javát munkálja. Az az egyház, a melynek hívei
zete tarthatatlan. Molnár Viktor ekkor elhatározta, ily áldozatkészek — ne féljen a jövőtől, arra csak
hogy megalakítja a barczasági magyar evang. espe- felvirágzás, anyagi és erkölcsi gyarapodás vár.
rességet.
Innen van az, hogy éppen napjainkban kiváló
Nehéz és nagy munka volt az önállósítás. Molnár gondot fordítanak arra, hogy a hívekben felébViktor csüggedetlenül küzdött, mert ebben is a reszszék, ápolják s erősbítsék a protestáns öntu
csángó nép javát látta és tudta. Mikor már-már datot, éleszszék az egyház iránti szeretetet. Ma
czélt ért, paptársainak nagy része elhagyta s ő már mindenki tudja, hogy a protestáns egyház ezek
keserűen csalódva, de hitét, reményét el nem nélkül fenn nem állhat, hanem a végpusztulás örvé
vesztve, erős lélekkel a jövőtől várta eszméinek nyébe keiül. Ezért minden eszközt megragadunk
megvalósítását. Jól tudta, hogy csak idő kérdése arra, hogy híveinket erős protestáns hitben neveljük,
az önálló magyar esperesség megalakítása. S bár hogy sziveikben már kora ifjúságuktól kezdve
ő maga meg nem érhette, fia, ki atyja lánglelkét ébren tartsuk az egyház iránti szeretet érzelmét.
és jó szivét örökölte, első egyházmegyei felügyelője
*) Lásd VII. óvf. 1G6. és 176. lap.
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Ezen czél elérésére az úgynevezett belmissziói sőt mi magunk űztük oda leányainkat. Hogyan is
munkásságon kívül, melyről még megemlékezünk, remélhettük volna tehát az ilyen nevelésű ev. nőktől,
az újabb időben kiváló gondot fordítanak a mi hogy ők majdan saját gyermekeiket hithű evan
protestáns egyházaink a nőnevelésre. Egyházunk gélikusoknak neveljék. A mit az a fogékony, haj
nőnevelő iskolákat létesít, anyagi megerőltetés mel lékony leányszív magábaszedett ott a zárdában —
lett bár — azért, hogy itt ez intézetekben hithű, az megmaradt abban mindvégig. Megmaradt abban
igazi protestáns nőket neveljen s így ezekben az még akkor is, ha felnőtt a leányka s anyává lett.
egyház számára éber őröket nyerjen. Csodálatos 0 maga is szívesen küldte leányait a zárdái nőne
dolog, de valóság, hogy a mi protestáns egyházunk velő intézetekbe. És így veszett el a mi egyhá
eddig a leánygyermekekre vajmi kevés figyelmet zunkra — ki tudná megmondani — hány női lélek ? !
fordított. A fiúgyermekek kiképzésére az elemi
Végre belátta a mi evang. egyházunk, hogy a
iskolákon kívül egyházunk nemcsak középiskolákat, nőnevelés ügyét nem szabad ezentúl így elhanya
de akadémiákat is tart fenn; a leányokra eddig golni. Leánynevelő intézetet állított fel Aszódon,
nagyon kevés, úgyszólván semmi gondot sem for Kőszegen és Modorban. Most már nem vagyunk
dított az egyház.
kénytelenek katolikus zárdákba küldeni leánykáin
Pedig a leányra, a nőre, az igazán hithű és kat. Van már saját intézetünk, a hol nem kell félteni
buzgó protestáns nőre nagyon sok feladat vár gyermekeinknek hitét, vallását. Most már kellő
a mi evangélikus egyházunkban. Már Luther vallásos nevelésben részesülnek a mi ev. leányaink
Márton adott kifejezést ennek akkor, midőn a is: S ez nagy nyereség. Nagy nyereség különösen
reformáczió kezdetén kijelenté, hogy a nőnevelésre az evang. lelkipásztorokra nézve, mert ezentúl az
a mi egyházunknak is kell figyelmet fordítani, mert olyan családanyákban, kik leánykorukban evang.
ezt saját egyházunk jól felfogott érdeke kivánja. intézetekben jártak, munkatársat, támaszt nyernek
És csodálatos, hogy a mi egyházunk, a mely az igazi, protestáns vallás terjesztésében.
Mert a nő vallásosságától igen sok függ. Ez
pedig az oktatás és nevelés egyházának vallja
magát — mintha megfeledkezett volna hivatásáról adja meg az irányt a család tagjainak: a gyerme
s nagy reformátorunknak szavairól — a nőnevelés keknek vallásos nevelésénél. Ha a nő még leány
ügyében nagyon keveset, úgyszólván semmit sem korában tisztelni, szeretni tanúira az ő egyházát,
tett. Pedig ezzel pótolliatlan mulasztást követtek vallását — ott az ev. intézetekben — akkor az,
el a múltban. Ezzel a saját egyházának leányait ha családanyává lesz is — az ő családját ily hitben
mintegy maga űzte a róm. katholikus zárdák inté neveli s valósággal az ev. templom előcsarnokává
zeteibe. Mert a protestáns előkelő szülők nem akar avatja az ő házát, melyből az ő gyermekei hithűván leánygyermekeiket magasabb nevelés nélkül séget, egyházszeretetet sprotestáns öntudatot visznek
hagyni, valósággal kénytelenek voltak gyermekeiket magukkal ki az életbe. Az ilyen gyermekeket aztán
beadni a katholikus leányiskolákba: a zárdákba. nem kell félteni kint az élet piaczán. Ezek ellen
Itt, a katholikus zárdákban nevelődtek eddig a mi hiába kísérli meg csábításait az eltérítésre a kath.
előkelő protestáns urainknak leánykái, sőt a mi a egyház. Ezek hűek maradnak mindvégig apáiknak
legszomorúbb, még az evang. lelkészek és tanítók hitéhez, egyházához.
A mi protestáns egyházunknak ilyenekre van
leányai is. Nem volt-e ez bűn, vétkezés a mi jól
felfogott egyházi, sőt családi érdekeink ellen? De szüksége. Ezért kell tehát első sorban kiváló gondot
hát mit tehettek mást? A világ megkívánta, hogy fordítanunk a protestáns nőnevelésre, leányainknak
a jobbmódúak kissé „jobb“ nevelést adjanak leány- protestáns, evangélikus intézetekben leendő tanít
gyermekeiknek, hogyha csak 1—2 évre is beadják tatására. Mert a mint a jól nevelt leányból jó édes
valamelyik „intézetbe". S mivel ilyen intézete a mi anya lesz, úgy a protestáns vallásosságban nevelt
evang. egyházunknak nem volt — kénytelenek nő az ő egyházának hithű, áldozatra kész, öntu
voltak a katholikus egyház zárdái leánynevelő inté datos gyermekeket nevel.
Gergelyi.
Mohácsy Lajos,
zeteibe adni kis leánykáikat. Itt aztán ugyancsak
evang. lelkész.
„kinevelték" őket. Megtanították őket mindenre —
csak éppen arra nem, a mi a léleknek a legfőbb:
apáink vallásának szeretetére s az Istennek lélek
ben és igazságban való imádására. E helyett kiok->
A ki mindenekre vigyáz.
tatták őket arra, hogyan kell keresztet vetni, hogyan
Elbeszélés.
kell a rózsafűzért végig imádkozni, a legkülönfélébb
szentek előtt térdelni, lábukat összecsókolni, sőt
Irta : P e t r y G y u l á n é .
az eretnekek kiirtásáért imádkozni. Ez aztán üdvös
I.
nevelés volt. Mire a kis lányka kikerült az inté
zetből — elfeledte azt is, hogy evangélikus volt.
Százados tölgyek suttogó lombjai alatt, benn az
Ezek teljesen el voltak veszve a mi egyházunkra erdő mélyén állott az erdőcsősz házikója. Rozzant,
nézve. Hiábavaló volt az apának intése — a leányka régi. kis épület, foltozott tetejével, hasadozott fa
szive már meg volt mételyezve. Neki jobban tetszett ablaktábláival és mégis a természet, ez a csodá
a tömjén, a félig homályos templom, a tarka ruhás latos varázslómester, a maga ezer szépségeivel úgy
ministránsok éneke. Ezek már elhidegültek saját körülvette, felékesítette, hogy valami szokatlan báj
egyházuktól. Így pusztított köztünk a kath. egyház jal tárul az arra haladó vándor elé. Üde zöld repaz ő zárdái nevelésével. S ezt eddig mi eltűrtük, I kény futja be falait, puha pázsit szőnyeg terül el
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előtte, melybe ezer vadvirág szép kis feje van
belé szőve.
Néhány lépésre a házacskától lombos hárs tete
jén vadgerle család fészkel s gondtalan kaczagása
fel-felrezzenti az erdő magányos csendjét. A vidám
bangókra a csalogány zengő trilliái felelnek, csak
olykor hallgatnak el az erdő kis szárnyasai, ha
ropogó léptektől zörren meg a haraszt, de foly
tatják ismét, ha a lombok közül Patak András, az
erdőcsősz, becsületes arcza bukkan elő. Óh, őt jól
ismerik, hisz immár 15 éve járja a nagy erdőt,
rövid egycsövű puskájával, nagy csizmáival és
kopott, fekete kalapjával fején. Tizenöt esztendő
fáradsága nyugszik a vállán, annak a gondja re
dőzte be verejtékeS homlokát.
Patak András istenfélő, jámbor és talpig becsü
letes ember, a ki egyetlen száraz gályát sem tulaj
donít el a falu erdejéből, a mely nem az ő járan
dóságához tartozik, de oly szegény, mint a templom
egere s örül, ha a hat gyermekének egy-egy fa
latka kenyeret adhat, mielőtt az éji nyugalomra
térnek. Felesége, a szelíd Örzse asszony, pedig az
ő gyönge egészségével nem egyszer teszi meg az
egy órai járót a faluba egy kis napszámért. Mosás,
egy kis gyomlálás a kertben akad az áldott lelkű
tisztelendő asszonynál, a ki még a napszámon
felül egy-egy bögre levest is ad vele a gyerekek
nek. (Hogy az Isten áldja is meg, a hol egyet lép).
Hej, bizony, sok kell a gyerekeknek. Öt már az
iskolát járja. Hány pár csizma kell télvíz idején,
míg a tudnivalót onnan kitanulják. A hatodik gyer
mek még csak egy csepp, a kiért majd megsza
kad az anyja szíve, mikor a niosóteknő mellett
sír a kántorék pitvarába’ és fel nem veheti. Volt
egy hetedik is, az már segítség lenne, de az el
ment az akáczfák alá pihenni, hogy soha vissza
ne térjen. Begyepesedett a sírhant szépen felette,
de az Örzse asszony szíve még egyre siratja.
Az anyának soha sem hal meg egészen a gyer
meke; csak egy emlék kell, hogy feltámadjon,
csak egy emlék kell hozzá, hogy eltemesse, meg
sirassa újra.
Meleg, napfényes tavaszutó volt, a mint Örzse
asszony főzte ott künn a délre való rántott levest,
közbe meg a Palikát ringatta a vesszőből fonott
kosárban. A gyermek azon fáradozott, hogy mind
a két öklét a szájába dugja és miután ez a kísér
let eredménytelen maradt, keserves sírásra fakadt,
és most már a két gyámoltalan kezecske tétova
kapkodással szántogatta a levegőt.
Az asszony szelíden csitítgatta:
— No, no, lelkem, várj csak, tüstént megétetlek,
csak a leves hogy kész legyék, mert az apjok
meg a sok éhes gyerek majd itthon terem.
Megkotorta a tüzet, felöntötte a rántást s közbe
aggodalmasan nézett fel az égboltozatra.
A nap állása delet mutatott.
De hol is van a kis Rózsi ? 0 ma elébb haza
került, mert a kis tanító elébb kiengedte az első
osztályosokat. A kis Rózsi meg ha itthon van,
mindig ott settenkedik a bölcső körül. Segít az
anyjának. Rózsika az ő szöszke hajával, édes kék
szemeivel maga a jóság. Ót a Zsófika .küldte az

égből maga helyett, hogy az anyja ne legyen oly
szomorú.
Haza szállingóznak lassanként mind. Patak And
rás szépen köszön az asszonynak, megcsipkedi a
gyermek piros orcáját s aztán a puskát felakasztva
az ajtó mellé vert szögre, fáradtan telepedik a
gyepre. Örzse asszony kitölti a levest, kinek-kinek
a magáét. Csak egy tányérkának nincs gazdája.
— Istenem apjok, hol a kis Rózsi ?
Az erdőcsősz szelíden korholta.
— Anyjuk, anyjuk, ugyan hová lenne? A föld
csak nem nyelte el.
Az asszony most már izgatottabb hangon mondá:
— Meg kén keresni.
Patak András feltápászkodott.
— Jó, jó, mondá minden kedvetlenség nélkül,
hiszen megnézhetem.
Alig hogy elindult, apró léptek siető nesze hallszott a bokrok között s egy pillanat múlva ott
állt a kis Rózsi kipirulva, csillogó szemekkel rö
vidke, babos szoknyájában.
— Éds apám, éds anyám, kiáltá el-elfulladva a
gyors szaladástól, hát a mint egy tarka pillét ker
getek, meglátok egy szép urat meg egy czifra
asszonyságot az erdőn. A királyéknak sincs szebb
ruhájuk bent a szobánk falán.
— Az új nagyságosék voltak, vágott közbe az
erdőcsősz, a kik a Korondy báró birtokát vették
meg nem sok ideje. Hallottam, hogy szeretnek
sokat jönni-menni.
A gyermek aztán elméselte, hogy beszédbe ered
tek vele, kikérdezték, hol lakik, ki lánya, aztán
egymás között beszéltek valahogy furcsán, a mit
a gyermek nem értett meg, végre az úr, a kinek
nagyon nyájas arcza volt. a kezébe nyomott vala
mit, hogy vegyen rajta magának olyat, a mi örö
met szerez.
— Jaj, mit adott, mit adott ! végezte a gyermek
egy örvendező kiáltással. Azután óvatosan kinyi
totta a kezét és lopva körültekintett.
A barna kis tenyéren ott csillogott egy újdonat
új ezüst forintos
Jóska meg a Gyuri szemei mohó vágyakozás
sal tapadtak a fényes pénzdarabra, míg a Pistagyerek
kerekre tátotta a száját nagy bámulásában.
A barna kezecske ismét ökölbe szorult s
aztán ki-ki leheveredett a gyepszőnyegre, hogy
nagy éhesen az ételhez lásson. Hja, mégis csak
ez az első. Az éhség nagy úr!
Nyugalmas csend támadt, nem hallatszott más
hang a nagy erdőn, csak a pléh kanalak kocódása s a repülő cserebogarak szárnya-zúgása.
A kis Rózsi levese érintetlen maradt. () neki
most az a nagy úr sem parancsolt. Hátát egy fa
törzshöz támasztva, álmodozva nézte a lombok
nyílásain a kék eget.
Igen, igen a jó Istenke küldte neki ezt a sok
pénzt. Hányszor vágyódottt egy olyan piros kendő
után, a minőt a biró Eszti viselt kényesen a nya
kán. Piros kendő, kék és sárga rózsákkal körös
körül a szélén. A kis leány ajka körül boldog
mosoly játszott.
Majd abba megy a templomba az édes anyjával
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Most. hirtelen az anyjára pillantott s látta, hogy
az sem eszik még. Kis gyermekét tartotta jól előbb,
s most altatta csendesen dúdolva.
A kis Rózsi nézte az anyja halvány arczát s
látta, hogy milyen fáradtan vonszolja lábát, a mint
jön-megy.
Egyszerre eszébe jutott, hányszor mondta neki:
„Csak legyek én nagy,édes anyám, nem engedem
mosni járni a faluba."
Megint csak elmerült az ezüst forint nézésébe.
Hátha a jóistenke nem a piros kendőre küldte a z t!
De mikor a piros kendő oly szép s a sárga és
kék rózsák szinte ott tánczolnak a napsugarakkal
átszőtt tavaszi levegőben.
Újra elgondolkozott. Egyszerre felugrott s az
anyjához szaladt. Az asszony éppen a fejkendőjét
oldta le, hogy az alvó gyermek feje fölé borítsa,
nehogy a legyek felcsípjék.
— Édes anyám, suttogta a kis Rózsi anyjához
simulva, ne menjék kend holnap a faluba. Itt
van a pénz kenyérre.
Az asszony megrezzent és hirtelen tele merült a
két szeme könynyel, azután goudolkodva végig
simogatta a szöszke fejét egyszer, kétszer, három
szor ; utoljára egyet sóhajtott s a pénzt elvéve,
gondosan bekötötte kendője csücskébe és kebelébe
rejté.
Harmadnap, éppen vasárnap együtt volt az egész
háznép. Ilyenkor Patak András fel szokott olvasni
a bibliából s ezt úgy megszokták, hogy e nél
kül tán élni sem tudnának. A szegény, fáradt
asszony úgy is mondja, hogy ha ez a vasárnap
nem volna, a mikor együttesen felfohászkodhatnak
az egy igaz Istenhez, tán nem is volna ereje, hogy
újra a hét munkáihoz lásson.
Az erdőcsősz éppen azt olvasá, a mit az Űr
monda Ábrahámnak Mózes első könyve szerint.
„Én vagyok a te oltalmad és a te igen nagy
jutalmad".
De alig olvasta el a szentírási helyet, szokatlanul
látogató érkezett egy előkelő, idős úr személyében.
Az idegen nyájas arczczal köszönt:
- Jó napot, András gazda, kérni jöttem, ma
gukhoz.
Elmondta aztán, hogy ő Zalay Ákos, az új bir
tokos s hallván, hogy milyen derék, becsületes em
berek, bizalommal fordul hozzájuk. Ugyan nekik
nagyon megtetszett a kis Rózsi s miután gyerme
kük nincs, szeretnék magukhoz fogadni, kötelez
vén magukat, hogy kim fivehetik, jólétbe helyezik,
s a jövőjéről bőkezűen gondoskodni fognak. Egye
dül azt kötik ki, hogy halálukig nincs a szülők
nek semmi joguk hozzá.
— Nos, mit szói hozzá András gazda? kérdé kis
szünet után az idegen.
András gazda dehogy is tudott szólni, csak
törülgette verejtékes homlokát és nagyokat gon
dolt. Végre határozatlanul fordult az asszony felé,
a ki a felsíró gyermeket csitítgatta s alig hallott
a beszédből valamit. Bíz Isten, gondolta magában
az erdőcsősz, a korán hervadt, szegény asszonyt
nézve, elkéue az istenadtának, ha egy gonddal

kevesebb vón a nyakán, de Uram Isten, mitévők
leszünk, ha elviszik a kis Rózsit?
— Szóljon az asszony is, nyögte ki végre Patak
András.
A földesúr most az asszonyhoz fordult, ki végre
elcsendesítette a síró gyermeket s újra ismételte,
mi járatban van.
Az asszony rémülten csapta össze kezét. A kis
Rózsit elvinni! Hisz a Zsófikát is elvitték már,
ezt se lássa többé ?
Sírva fakadt, de az idegen úr nyájasan bíztatta,
beszélt neki róla, hogy a gyermeke jólétét moz
dítja elő, ha beleegyezik. Hiszen szeretni, beczézni fogják a kis Rózsit.
Igaz, igaz, ha a kis Rózsi a legjobb, mért ne
lehetne a legboldogabb is !
A szegény asszony tördelte a kezét, de nem
tudott határozni.
— Meggondolom, uram, meggondolom, motyogta.
— Jól van, mondá Zalay Ákos szelíden, holnap
eljövök a válaszért.
(Folytatjuk.)

Közlemények
a kertmívelés és mezőgazdaság köréből.')
Miihle Vilmostól Temesvárott.

X. A legfinomabb főzelékfajok.
Finom főzelék tekintetében Magyarországon ál
talában, sajnos, még nem vagyunk a kor magas
latán, tenyésztjük ugyan mind a fajokat, de csak
elvétve és a tinomabbakat többnyire csak urasági
kertekben, nem pedig általánosan, polgári körökben,
mint azt régi idők óta Francziaországban teszik,
hol minden egyes kerttulajdonos maga tenyészt és
így minden évszakban jó főzelékkel el van látva.
A finom főzelékhez első sorban is a főzelékek
királya, a spárga tartozik, azután a gomba, melyek
mindegyikéről külön-külön czikkben teszek említést.
Mindenekelőtt a karfiolt vagy virágoskelt aján
lom, melyet június—júliusban, majd pedig szep
tember végétől egész deczemberig jól tenyészthe
tü n k ; a nagy hőség folytán csak július, augusztus
és szeptember hónapokban nem fejlődik jól a kar
fiol és ha fejlődik is, nem oly ízletes. A karfiol
igen mélyen ásott tápláló földet és sok vizet kivan.
Bimbús- vagy rózsákéi. Ez a kitűnő, késő őszi
téli főzelék még igen kevés figyelemben részesül,
pedig mindenütt igen könnyen és jól terem ; ősz
szel a törzsön kicsiny kemény bimbókat hajt, me
lyek oly kitűnő ízűek, mint akármely másfaj és
különböző módon készíthető el. Valóban megér
demli a nagy elterjedést.
Leveles- vagy téli fodroskel, kék vagy barna kel
nek is nevezik.
A hol a leveles kel ismeretes, ott mint igen
finom téli főzeléket, igen nagyra becsülik és marónival szegélyezve, felséges ízű. Ezen kelfaj min
denütt jól terenj, különösen ősz felé és a szabadban
is maradhat, mert nem fagy meg, hanem jobb,
*) Lásd VII. évi'. 224, 233, 245, 255 és 264. lap.
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édesebb és finomabb lesz, ha a téli fagynak ki
van téve.
Articsóka. Igen finom, pompás, mellékételnek
való főzelék, mely ezideig csak urasági asztalokon
volt található; a virágfejek, a melyek a finom
ételt szolgáltatják, különböző módon, de legjobban
vajjal és tejföllel készíttetnek e l; az erős nö
vények több évesek és télen a hidegtől megóvandók.
Cardy. Ez a finom főzelék igen nagy levelű,
erős levélszárakkal, melyek halványítva igen zsen
gék és élvezhetők. A növények erősek és teljes
kifejlődésükkor halványítás czéljából szalmával
egészen be lesznek kötve, a midőn is a zsenge
levélszárak spárga módjára vagy pedig mártással
lesznek elkészítve.
Fekete gyökér vagy pozdor (Scorzónera.). Az úgy
nevezett téli spárga, mely csaknem pótolja a spárgát.
Ez kora őszszel vetendő, mint a zöldség és a gyö
kerek télire a földből óvatosan kivéve, zöldség
módjára homokba vagy földbe eltehetők és télen
épp úgy élvezhetők, mint a spárga, vajjal és tej
föllel vagy pedig másképen elkészítve. Levesben
és fricassében is igen jóízű. Termesztése igen
könnyű, épp úgy, mint a petrezselyem vagy pastinák gyökereké.
Spárga saláta. Ez magasra növő és szárat hajtó
salátafaj, mely áprilistól júliusig vethető és ha
már 3 dm. magasságra nőtt és bimbók is mutat
koznak, a föld színe fölött levágandó; a szárak
és az erős levélbordák lehámozandók és spárga
módjára készíttetnek el, de az erős szárakat (tor
zsákat) télre sóba rakva is el lehet tenni.
A karották vagy aranyrépácskák általánosan vet
tetnek és közismertek, de nálunk csak egyszer
vetik tavaszszal, ami helyes, mert június és július
ban még egyszer igen zsenge főzeléket szolgál
tatnak, de őszszel kevésbbé zsengék és későbben
már csak levesfőzelékül használtatnak. Főzelékül
ajánlom a karottákat május és július végével még
egyszer vetni, hogy mindig fiatal karottákkal ren
delkezzünk, a mire a franczia rövid és félrövid
faj a legjobb.
Metélő-czellér. Nálunk igen kevéssé ismert főze
lék, de Francziaországban, Angliában, Belgiumban
stb. minden jobb házban igen nagyra becsült cse
mege. A metélő-czellér általános használata igen
kívánatos volna. Finom, frissítő főzelék, mely meg
sózva, nyersen élvezhető és igen egészséges és a
fentnevezett országokban majdnem nélkülözhetet
lenné vált.
Limabab. Amerikai vajbab. A kerttulajdonosok
figyelmét fel akarom hívni az Amerikából szár
mazó limababra, mely minden meleg tájékon igen
jól terem ; én már 2 éven át kísérletet tettem és
igen jó eredményt értem el. Május hó elején ve
tendő, éppen úgy, mint a mi babjaink, hüvelyei
azonban nem élvezhetők, hanem csak a magvak
(babszemek), akár zölden akár szárazon főzve.
Amerikában igen nagy mennyiségben termesztik
és a termés felét zölden, a maradékot pedig to
vább érlelve télen szárazfőzésre használják.
Mangold laboda, nyár közepére. Mihelyt május

közepe elmúlt, a téli laboda többé nem ked
velt és kevésbbé j ó ; akkor zsenge édes nyári labodát kívánunk és ez első sorban a Mangold,
mely czéklarépa módjára nő és júniustól egész
késő szeptemberig a legjobb labodafőzeléket nagy
mennyiségben szolgáltatja.
Évelő kereklevelü sóska a legfinomabb faj már
tás készítésére, mint spinót sokkal finomabb és
édesebb, mint a nagylevelű franczia és német
sóska; minden háziasszonynak a legjobban aján
lom. A mag tavaszszal vetendő és a palánták má
jus végével ültetendők ki vagy pedig kész palán
tákat ültetünk október hónapban, melyek már a
jövő évben jó termést adnak.
Rhabarber vagy Rheum. Különösen Angolor
szágban általánosan kedvelt főzelék csemegéül,
mely különösen jó a gyomornak és a jó emész
tést elősegíti. A növény 1—2 év után igen erős
lesz, temérdek levelet hajt, sok éven át megma
rad és a levélszárak fiatal és zsenge korban él
vezhetők ; hüvelyk hosszúságú darabokra vágva,
meghámozva czukorral és borban, mint az almát
befőzve a legfinomabb befőtt csemegét szolgáltat
ják. A Rhabarberszárak tészták és torták készíté
sére is használtatnak és bőségesen czukrozva min
den formában élvezve, kitűnőek.
Végül a salottákról is meg szeretnék emlékezni,
melyek sokkal finomabb ízűek, mint a hagymák;
tavaszszal zölden élvezhetjük, télen hagyma he
lyett az ételekhez használva azoknak finomabb ízt
adnak és tínnyásabbak által is élvezhetők, kik a
hagymát máskülönben nem szeretik. A fent emlí
tetteken kívül még más finom főzelékkel is ren
delkezünk, de egyelőre a fentieket ajánlom kü
lönösen.

Aranykönyv.
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(Kraul E. 20, Mocsáry S. 40, Teruska 20, Kraul
Gy. 20, ifj. Kraul L. 40, Bieber M. 20, Hant Gy.
40, H. Gyuláné 40 fül., Hoffmeister Ferencz (Bécs)
1, Strasser Gyula 1, Kraul Lajosné 1 K, Kraul
Lajos 4 K 60 fül.), Kraft János (Kadarkút) 10 K,
mezőberényi II. kér. ev. egyház Jeszenszky Károly
ev. lelkész révén 5 K, nemesdömölki ev. egyh.
Nagy S. ev. lelkész útján 2 K, Bognár Endréné
(Lovász-Patona) gyűjt. 6 K (özv. Szaladkey Ottóné
(Fegyvernek, Hont m.) 1, Bognár Endréné 3, Bog
nár Endre ev. lelkész 2), Hegyi Antalné (Boba,
Vas m.) 2 K. Összesen: 64 K 70 fül. Főösszeg:
4615 K 90 fül. A Mindenható áraszsza el a kegyes
adakozókat legjobb áldásaival.
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Különféle.
L a p u n k mai számával immár a VIII évfolyam
küszöbét lépte át. A mai viszonyok között ez az
idő diadalt és sikert jelent. A Krisztus evangyéliomának igazságát és erejét hirdettük nehéz időben,
s ha szavunk nem volt kiáltó szó a pusztában:
Istené legyen a hála és dicsőség. Lapunk megje
lenésében
sokak kivánságára
az az újítás
történt, hogy évfolyamai ezentúl nem szeptemberben,
hanem januárban kezdődnek s deczemberben vég
ződnek. T. olvasóink óhaját mindig figyelembe
szoktuk venni. Mentői nagyobb és mentői lelkesebb
tábor támogat minket: annál több eredményt érhetünk
el. Akinek a lap sorsa szívén fekszik, a ki a Krisztus
evangyéliomának terjesztésén örömét találja: álljon
mellénk. Ne csak maga fizessen elő a lapra, de
ismerősei, rokonai, barátai körében is ajánlja és
gyűjtsön előfizetőket. A lap ára oly csekély —
egy évre két korona
hogy a szegény emberis
járathatja.
Vallásos estélyt tart a Luther-társaság és a
Tabitha nőegyesület folyó hó 17-ikén (szombaton)
este 7 órakor az ág. ev. gyülekezet dísztermében
(Sütő-u. 4. sz ). Belépőjegy ára az első 5 sorban
3 korona, a többiben 2 korona. Jegyek válthatók
az ev. polg. leányiskola írószobájában. Estély után
társasvacsora az István főherczeg szálló éttermében
(V. Akadémia-u.). Egy teríték ára 2 korona.
A m agyar-bólyi (Baranyamegye) ág. hitv. ev.
gyülekezet ifjú lelkésze nemes lelkesedéssel buzgólkodik a vallásos élet fejlesztésén Kossuth Lajos
születésének li)0-ik évfordulója alkalmával köz
adakozásból „Kossuth Lajos-alapítvány“-t létesített,
hogy a magyar nyelvben legjobb előmenetelt tanú
sító iskolás növendékeket jutalmazhassa. A reforináczió emlékünnepén megalakította az ev. nőegye
sületet, elkészítette és elfogadtatta az egyesület
alapszabályait, melyeket megerősítés végett felter
jesztett a belügyminisztériumhoz. A vallásos esté
lyeket is meghonosította. Lélekemelő ünnepélyt
rendezett karácson előestéjén. A templomban az
oltár előtt gyönyörűen díszített karácsonfa állott,
alatta az iskolás növendékek. A karácson nagy
eszméjéhez méltó s a szíveket mélyen megható
ünnepség folyt le így a különféle vallásfelekezetűekkel zsúfolásig megtelt templomban.
A szegény asszony áldozata. Fenn a menny
országban az angyalok nagy aranykönyvbe írják
bele azoknak a nevét, a kik idelenn a földön jót
tesznek. Abba az aranykönyvbe bizonyára bele
kerül Hegyi Antalné neve. Ez a szegény asszony
— amint Pulay Gábor bobai ág. hitv. ev. lelkész
úrtól értesülünk — régóta összekuporgatta filléreit,
míg két koronát megtakaríthatott. Ezt az összeget
az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. templom- és papilakalapnak szánta és már be is küldötte. Ez a szegény
asszony nagyobb áldozatot hozott, mint sok előkelő,
nagy úr. A jó Isten fizesse vissza nagylelkű ado
mányát. Lelkes áldozatkészsége pedig indítsa tettre
jobbmódú hitsorsosainkat!

Köszönet. A mihályházi ág. hitv. ev. leánygyü
lekezet leégett templomának felépítéséhez ez ideig
a következő adományok érkeztek: Raisz Ede 2 K,
Sass Aranka 2 K, Laschóber Mátyás 10 K, Kál
mán Sándorné 1 K, Kajali gyülekezet 10 K, Teési
gyülekezet 16K 46 fill., Galsa 2 K 78 fül., Bakonyszentlászló 1 K 60 fill., Brem Zoltán 1 K, Hősig
Anna 5 K, Hány 2 K, Rigács 13 K 40 fill., Veszprém
3 K, Kerta 18 K 50 fill., Öskü 3 K, Böngérfi János
2 K. Összesen 93 K 74 fillér. Midőn hálás köszö
netét mondok e nemesszívű adakozóknak sorsiildözött híveim iránt tanúsított jóságukért, egyúttal
ismételten is ajánlom ügyünket lapunk jóindulatú
olvasóinak figyelmébe. Adományokat, bár csak néhány
fillért is, nagy hálával fogadunk s hirlapilag nyug
tázunk. Mohácsy Lajos ev. lelkész. Gergelyi, Veszprém
megye.
A nyolezvanadik születésnap. S á rk á n y Sá
muel, a bányai ág. hitv. evang .egyházkerület ősz, jósá
gos arczú püspöke, folyó hó 19-ikén éri meg nyolez
vanadik születésenapját. Kevesek az Úrnak ama
kiválasztottai, kiknek ily magas kor jut osztály
részül. Sárkány Sámuelnek, a mi jó, szelidlelkű
főpásztorunknak becsületes munkában őszültek meg
fürtjei. Vihar se kímélte, megtépdeste majd itt,
majd ott, de a nemes tölgyet ki nem dönthette,
mert gyökere az Istenbe vetett rendületlen bizalom
vala. S ime, ez a bizalom csudákat művelt. Az
ötvenhat évvel ezelőtt megválasztott segédlelkész
elnyerte azt a legmagasabb kitüntetést, a mely
minden protestáns lelkész hő vágya: a főpásztori
botot. Az az ünnepély, mely az egyszerű pilisi papi
lakban fog lefolyni ez alkalommal: a becsület, az
éidem ünnepe, melyet egyházmegyéje, az egész
magyar ág. hitv. evang. egyház szeretete tesz
magasztossá. Vezesse lépteit tovább is az Ur,
kiben senki meg nem csalatkozik, övéinek díszére,
a mi büszkeségünkre. Úgy legyen!
Dianiska Frigyes beiktatása. Megható ün
nepély folyt le a múlt év november havában Kés
márkon. Az érdemekben megőszült főesperes : Dia
niska András iktatta hivatalába fiát, az ev. egyház
megválasztott líj pásztorát. Apa és fiú állott az
oltár előtt a, díszes templomban, mely zsúfolásig
megtelt. Az Úrnak e kiváló munkása ékesszólásával,
tartalmas beszédével igazolta, hogy e kiváló gyü
lekezet bizalma érdemes férfiúra esett. Kisérje az
Úr áldása terhes, de nemes útjában!
Karácsoni ünnepély Orosházán. Orosházán is
meghozta a Jézuska kedves ajándékait a szegény
gyermekeknek. Az ev. egyház kegyes szívek ado
mányaiból negyven szegény gyermeket ruházott fel
kétszáz korona költséggel. Kiosztáskor Kovács
Andor lelkész hirdette a karácsoni örömet a ki
csinyeknek.
Vallásos estélyeket tartanak újabb időben Oros
házán is, ebben a nagy és vagyonos községben,
melyben hitünknek sok ezer cseléde él. Kovács
Andor ev. lelkész lelkes kezdeményezésére az első
vallásos estélyt folyó hó 6-ikán tartották meg nagy
sikerrel. Az ilyen estélyeken a Luther-társaságról
is lehetne felolvasást tartani s lapunkat ajánlhat
nák a népnek. Csak közös munkával, egyesült
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erővel haladhatunk előre. Ha megértenék egymást:
ellenállhatatlan hatalommá válnánk.
Ajándékozás. A fóthi ág. hitv. evang. gyüle
kezet a napokban szép ajándékban részesült. Falvay Gizella, a budapesti evang. leányiskola egyik
buzgó tanítónője ugyanis gyönyörű oltárterítőt hím
zett, melylyel karácson ünnepén először díszítették föl
az Úr asztalát. Ez az ajándék dicsérendő példája
annak a hitbuzgóságnak, melylyel a nők is kife
jezést adhatnak vallásukhoz való tántoríthatatlan
ragaszkodó suknak.
Orgonaavatás. A felső-rakonczai ág. hitv. evanyaegyház a múlt év . utolsó vasárnapján lélek
emelő ünnepélynek volt részese. E vasárnapon avatta
fel szép új templomi orgonáját. Az avató szer
tartást szép beszéddel a nagyhonti ev. egyház
megye ismert nevű alesperese, Krupecz István,
udvarnoki lelkész, Dianovszhy János, darázsi s a
helybeli lelkész közreműködése mellett végezte.
Az ünnepélyes istentisztelet a darázsi lelkész ha
tásos igehirdetésével s az alesperes imájával és
áldásával végződött.
Műkedvelői előadás. A bakony-szentlászlói ág.
hitv. ev. ifjúság a múlt év deczember 27-ikén mű
kedvelői előadással egybekötött zártkörű tánczmulatságot rendezett könyvtára javára, mely alka
lommal szépszámú közönség vett részt a vigalomban.
A nemes czélt pártolva, többen feliilfizetéseikkel
is szívesek voltak az ifjúság ügyét támogatni. A
kegyes adakozók: Nagy Sándor 1 K, Szabó János
1 K, Holtzinger Gergely 1 K, Földvári Benőné
2 K, Szalai Dénes 1 K, Hédi József 2 K, Erdélyi
István 50 fill., ifj. Germán Imre 1 K, Koronczai
Sándor 1 K, Füri Gábor 40 fill., Svedics Mihály
1 K, Germán Imre 1 K, Sokoray Gyula 1 K. Fo
gadják a kegyes adakozók e helyütt is a rende
zőség hálás köszönetét.
Lelkészválasztás. A homok-bödögei ág. hitv.
ev. egyház Kiss Lajos lelkész elhalálozása óta
üresedésben levő lelkészi állását múlt hó 28-ikán
töltötte be, a mikor is a hívek egyhangú lelkese
déssel Tóth Kálmán pápai segédlelkészt kiálltották
ki lelkészüknek. Tudós papja után a homok-bö
dögei egyház Tóth Kálmánban nagybuzgalmú gya
korlott vezérhez s kiváló szónokhoz jutott.
Jó könyvek. A szervezendő népkönyvtárakban a
következő művek foglalhatnak helyet: 1. A Luthertársaság népies kiadványai, melyek olcsók és az
egyházias gondolkozás fejlesztésére alkalmasak.
(Kaphatók Budapesten Hornyánszky V. könyvke
reskedésében V. Akadémia-u. 4.). 2. A Magyar
protestáns irod. társaság népies kiadványai. Kap
hatók Hornyánszkynál. 3. Vaday József: A pro
testáns lelkűiét ez. történeti olvasókönyve. Megren
delhető a szerzőnél Nagyváradon. 4. Benedek Elek:
„A magyar nép múltja és jelenei Két kötet, számos
szövegképpel és műmelléklettel. Ara egy-egy kő-'
tetnek 16 korona. Kiadja az Athenaeum Buda
pesten. Igaz, hogy egy kissé drága, de valóságos
népkönyv, melynek egyetlen népkönyvtárból sem
volna szabad hiányoznia. 5. Magyar Könyvtár.
Szerkeszti: Radó Antal. Kiadja Lampel R. (Wo-

dianer) Budapest, VI. Andrássy-út 21. sz. Egy-egy
füzet ára csak 30 fillér. Petőfi, Arany, Berzsényi,
Jókai S annyi más szellemóriás örökéletű művei
ebben a vállalatban olcsó füzetekben jelentek meg.
E vállalatnak füzeteit válogatva a nép is olvas
hatja. 6. Remekírók Képes Könyvtára. Szerkeszti
Radó Antal. Kiadja Lampel R. (Wodianer) könyv
kereskedése. Egy-egy kötet ára 6 korona. Eddig
14 kötet jelent meg pompás kiállításban. A világ
legjelesebb elméinek alkotásait tárja az olvasó
elé. A nép műveltebb rétegei élvezettel és gyö
nyörűséggel olvashatják.
Gyászrovat. I Molnár Lajos, nyugalmazott fel* peczi ag. hitv. ev. lelkész a múlt
hó 3-ikán, életének 70-ik évében a sopronmegyei
Mihályiban az Úrban elszenderiilt. Legyen álma
csendes! Mint részvéttel értesülünk dr. Masznyik
Endrére, a pozsonyi ev. theologia igazgatójára, is
ránehezült az Úr sújtó keze. Egy éves fiacskáját:
Bandikát az ó-év utolsó napján szólította magához
az Úr. Aki sebet ütött, a sebet be is hegeszti.
S z ív e s k é r e le m . Lapunk szerkesztője
szeretettel kéri a t. olvasókat, hogy az elő
fizetés díjait ne hozzá, hanem Bendl Henrik
pénztáros czímére küldjék, amint az a lap
homlokán olvasható. A szerkesztőhöz csakis
a kéziratok küldendők

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1902. deczember 1-töl 31-éig
befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tökefizetése: Dr. Wagner Géza 200 K,
Légrády Károly 200 K, Dr. Győry István 200 K.
2. Örökös tagok tőkefizetése: ifj. Hallyko Mihály 100 K>.
Farbaky István 100 K, Svehla Gyula 100 K, Kaohelmann
Farkas 100 K.
3. Alapító tagok kamatfizetése: 1901—1902-re: B. Csaba
egyház 20 K, 1902-re: Dr. Dinner Gusztáv 10 K, Dr. Krcsmárik János 10 K.
4. Rendes tagsági díjak évi S koronával: 1902-re: Lajosfalva egyház, Doleschall Lajos, Győri egyházmegye, Baczó
Mihály. Nagy Geresdi egyház, Kálmán Sándor, Roliáti Lajos,
Horvát Emil, Frint Lajos, Modori egyház, Koricsánszky Já
nos, Jolsvai egyház, Baltazár János, Viola Béla, Mekónyesi
egyház, Haft'ner Vilmos, Magyar-Óvári egyház, Soproni alsó
egyhm. tanítói egylet, Petrovics Pál, Ruszti egyház, Hoffmann János, Sztraka György, Dr. Brori László, Beller Ká
roly, Bazini egyház, Büki Ádám. Mrva György, Veszprémi
egyház, Győri ev. tanító egylet, Jeszenszky Nándor, Késmárki
egyház, Hat sz. k. vár egyházmegye, Deák Sándor, Leibiczi
egyház, Lőw Fiilöp, Csöngei egyház, Körmendy egyház,
Eperjesi városi és vidéki egyházak, Pazar István, Tizenhárom
szepesi vár egyházmegye, Alsó nógrádi egyhm., Eperjesi
fögymnasium tanári kar, Kolbenhayer Lajos, Nemes Magasi
egyház, Breyer Jakab, Czapkay Imre, Bartholomeidesz Gyula,
Ihász László, Czabulka Adolfné, Király Kálmán, Bereczky
Sándor, Bendl Henrik, Mikolik Gyula, Horváth Sándor, Hor
váth Lajos, Blatniczky Pál, Pifkó Gusztáv, Jeskó Lajos,
Horváth S nmei Sass Béla Pankuch Gusztáv, Soproni ifjú-

10
9. Könyvekért: Kókai Lajos 1901 évi leszámolása 64 K
sái^i olv. egylet, Krupecz István, Klaár Fülöp, Schranz Já
60 fillér.
nos, Falvay Antal, Weber Rudolf. 1901 -1902-re: Símkó
10. Adományokból: Győri ev. tanító testület 2 K. Gyurátz
József, Durándi egyház, Jamrit Károly, Böjtös János.
Ferencz püspök 2 K., Pap Ferencz 80 fill, Szakái László
1900-1901-re: Svehla István. 1895-re: Poputb Viktor.
1896—1902-re: Dr. Török István (50 K.) 1903-ra: Gyurátz 20 fillér.
Összesen befolyt 2630 K. 16 fill.
Ferencz,, Schleitfer Károly, Frenyó Gyula, Nógrádi egyház
Budapest, 1903. január 1.
megye, Soproni felső egyhm., 1901: Matthes Sándor, Bras
Bendl Henrik,
sói apáczaí egyház. 1902—1906-ra: Heincz Hugó, 1900
társ. pénztáros.
—1902-re: Csanád-Apáczai egyház, 1893—1901-re : báró
Nyáry Béláné, 1892—1902-re: Rudnay József, 1893—1897-re:
Dr. Gertinger Pál, 1897—1901-re: Beszterbányai elemi is
kola, 1900-ra : Újpesti egyház.
Kalauz a biblia olvasásához.
5. Fiókegyleti tagoktól évi 4 koronával: 1902-re : NagySzlaba egyház, Ziermann Ede.lAmbrózfalva egyház, Fürst
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik
János, Schweitzer Jakab, Barbierik Emil, Bencze Samu,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
E ste.
Iíusitzky György, Bielek Antal, Dr. Maugich Albert, Tromp
R e g g e l.
Január
ler János F., Ramtóczky Andor, Liptó-Szt.-Iváni egyház,
II. Sám. 15, 25—29
Zsoltár 42, 2 —6.
16.
Fábry József, Sztoószi egyház, Sztehlo Andor, Bergmann
Jól) 19, 25—29.
Zsolt. 17, 11-15.
17.
Ágost, Graef János, Dér István,'1.901 - 1902-re: Thomay Jó
Zsolt. 51, 17—21.
18.
Ézs. 57, 15—21.
zsef, (28 K.) Dr. Röck Ernő, Lángé Pál, Tomassek Istvánné,
Luk. 2, 25—34.
I Kor. 1, 22—31.
19.
1903- r a : Hubán Mihály, 1902 I-ső felére, Krizsán Mihály.
Jer. 29, 11—19.
11. Kir. 17, 6 -1 4 .
20.
6. Pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1902-re Chován
Ézs. 41, 10 16.
Ézs. 60, 1—12.
21.
Viktor, Guóth Mártonné, Wapp Károly, Karner Samu, Gáb
Máté 5, 39—48.
Róm. 12, 18—21.
22.
I. Ján. 2, 20—25.
riel Gottfried, Franz Adolf, Kraft Frigyes, Kleinrath And
II. Kor. 1, 21-24.
23.
rás, Schreiner Károly, ifj. Kraft János, Schröck András,
Luk. 1, 46-49.
Zsolt. 32, 5—11.
24.
Franz Samu, Kraft Károly, Konrád Károly, Gábriel Lajos,
Tit. 2, 6—11.
I. Pét. 3, 11-17.
25.
Franz János, Watczel Pál, Gábriel Károly, id. Wapp Lajos,
I. Pét. 2, 11-17.
26.
Róm. 6, 12—18.
Zsolt. 132, 12—18.
Tremmel Fér., Spah Endre, Kraft Samu, Wapp Mátyás, Schadl
Jer. 17, 14—17.
27.
Márk 2, 3—12.
Pál, Saly Károly, Dienes Elek, Justh Gusztáv, Ondód egy
Máté 9, 2—8.
28.
Máté 22, 37—40.
ház, Magyari Miklós, Nemes Vigánd, Kapolcs egyház, Mada ’ 29.
Róm. 13, 7 -10.
Zsolt, 79, 8—13.
rász János, Wittchen Frigyes, Kreichel Artúr, Günther Adolf,
Ézs. 64, 6 -9 .
30.
Selmeczi János,-Schmickl Gergely, Weillaeher Károly, Hege
Máté 5, 14—18.
Fii. 2, 11-15..
31.
dűs János, Nagy György, Záborszky Lajos, Weiner Samu,
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
Sárkány Ernő, Barna Sándor, Haekel Samu, Gaál Pál, Birós tartják." Lukács 11, 28.
Mihály, Pintér János, Ilalgas János, Földvárszky János,
Földvárszky Pál, Bánszky Ján., Polgár György, BernhardtJán.,
Szalovák János, Tót János,^Takács Ferencz,'Sümegi Istvánné,
A szerkesztő üzenetei.
Fehér József, Bernát István, Takács István, Körös József,
K A . O rosháza. Az egyházi élet köréből mindig szí
Bokor János, Hollosí József, Takács János, Tóth István, vesen fogadunk híreket. Kérem, keresse fel lapunkat más
Balcsó Lajos, Rúna Aurél Lazányi Samu, Doktorics Samu,
szor is. — K . A n Sztrázsa. Felhasználtuk. — K E . K is 
Puchói egyház, Stempel Lajos, Borosa Mihály, Zelenka Fri m arton . Nagyon sajnálom, hogy nem találkozhattunk. A köz
gyes, Zelenka Frigyesné, Vénkler Ferenczné, Endersz Já ügyek annyira lefoglalják minden időmet, hogy részemről
teljes lehetetlenség volt óhajának teljesítése.
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