
 A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS N ÉPIES LAPJA,

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
Előfizetés díja egy évre 2 korona.

—»l Egyes szám ára 20 fillér.
A hirdetés díja: e g y  o ld a l 2 4  k o r o n a , 

fél o ld a l 1 2  k o r ., n e g y e d  o ld . 6  k o r . s tb .

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

Szerkeszti:
B Ö N G É R F I  J Á N O S

IX., Knézits-uteza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

Az előfizetés é s  hirdetés díjai a Luther- 
társ. pénztárába (IV., Deák-tér 4.) küldendők.

A szerkesztőség írószohája: IX., K n é -  
z its -u .  1 7 .  s z .,  h o v a  a  K éz iratok at k e l l  k ü ld e n i.

A rek lam á láso k a t Hornyánszky V. könyvnyomdája. 
(VI., Aradi-utcza 14) intézi el.

— Kéziratokat nem adunk vissza. $<—

Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1903. április 15. 7. szám.

Jézus él. 

(B.) Bérez, völgy harsogtatja s a megújult 
egész természet hangosan hirdeti:

— Keresztyének, örvendjetek, tegyétek le 
a nyomasztó fájdalom gyászos fátyolát, mert 
Jézus él, a halál nem vehetett rajta diadalmat, 
a koporsó nem éreztethette vele fulánkját!

Oh, mily boldogító a tudat, hogy az Igaz
ságot le nem tiporhatja az ármány, a gonosz. 
A Nagypéntek megrendítő gyásza súlyosan 
nehezedett lelkünkre, de ime, harmadnapra 
életet hirdet a Húsvét hajnalpirkadása. „Kö
zöttünk a próféta, cselekedetekben és beszé
dekben hatalmas/4 (Luk. XXIV. 19.)

Töröljétek le tehát bánatos könyeiteket, 
mert hitünk fejedelme: Jézus él. Nem fogott 
rajta az enyészet, a múlandóság le nem győz
hette. Miként kételkedhettetek csak egy pilla
natig is benne, miként csüggedhettetek el, 
habár csak rövid időre is?

Nem látjátok, nem tapasztaljátok-e, hogy 
a természet is évről-évre megújul? Nem hal 
meg a természet, csak elszenderül. Oszszel

behunyja szép fényes szemét s arczulata télen 
át csak sivárrá, rideggé válik. De ha eljő a 
langyos tavaszi fuvallat: zsendülésnek indul 
minden s az egész természet képe ellenállha
tatlan bájt ölt magára.

Fű, virág s a fakadó lomb is azt suttogja: 
- Feltámadunk! Feltámadunk!

Kinek a szive nem érzi a feltámadás ma
gasztos voltát? S ha minden megújul körü
löttünk, egyedül Jézus maradt volna a sírban, 
a ki előre jelezte feltámadását?

A mi ellenségeit rettegéssel töltötte el, bé- 
teljesült jövendölése legnagyobb örömünkre 
vált. „Elronthatom az Istennek templomát 
és harmadnapra megépíthetem azt.“ (Máté 
XXVI., 61.)

Meghalt érettünk, de fel is támadott, hogy 
életet szerezzen számunkra.

Mily mohón adták tovább a tanítványok az 
angyal biztató szavát:

— Ne féljetek! A názáretbeli Jézust kere
sitek, a ki megfeszíttetett vala; feltámadott, 
nincsen itt. Imhol a hely, a hová helyezték. 
(Márk XVI. 6.)

— Jézus él, Jézus é l! — hangzik az örven

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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detes hír s csakhamar megbizonyosodik róla 
tanítványainak lelkes csoportja.

— Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon 
és azt mívelte, hogy megjelenjék nyilván. 
Nem mind az egész községnek, hanem a 
bizonyságoknak, kiket ő az előtt választott 
vala, tudniillik nékiink, kik ettünk és ittunk 
ő vele együtt, minekutána feltámadott a halál
ból. (Apóst. X. 40—42.)

Ma már az egész világ elismeri, hogy Jézus 
él, az ő áldó szeretete munkálkodik az em
beriség könyörületes munkáiban.

Örök példát adott nékünk a felebaráti sze
retet gyakorlására nemcsak nemes, fenkölt 
életével, hanem főleg halálával. Megmutatta, 
hogy felebarátaink javáért mint kell munkál
kodnunk, sőt szükség esetén még saját éle
tünket is fel kell áldoznunk a közjóért. Ön- 
feláldozásunkra vonatkozó intelme milyen fen
séges :

— Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, 
mintha valaki az ő életét adja az ő barátaiért! 
(Ján. XV. 13.)

Jézus él, ő a mi kincsünk, el ne hagyjuk. 
Kövessük Pál apostolt:

— Elek immár nem én, hanem él bennem 
a Krisztus. És a mely életet most élek a 
testben, az Isten Fiában való hit által élem, 
ki szeretett engem és adta ő magát én érettem. 
(Gál. II. 20.)

Jézus él, él bennünk is, ha hiszünk benne.

F e ltá m a d u n k  !
ö li  M egváltónk, k i  a Halálnak 
JSötét Hatalmát megtöréd, 
ífá lá s keBeííeí üd vö zö ljü k  
Feltámadásod ünnepét.
Harsány Hozsannát zeng az ének  
A z  ég s fö ld  áldó Istenének.

A  tá j is im e ünnepelve 
U j ifjú  d íszöen  á ll körül,
A  Buzgó Hívek énekéBe 
Vidám paesirtadal vegyül.
U j életről szó l ezer nyelven  
E rd ő  mező, távol s közelBen.

I(it a BúBánat, m in t a sírnak  
Nyom asztó éje elBorít,
B ízzá l, remélj, feltörte ilézus  
A  sír  Bezárult a/'tait.

M it s ír i éjlie vont a Bánat,
A  Holt Boldogság is feltámad.

A  ti a Bűn gyászos m arfaíéki 
I( ik n ek  m ár élte is Halál,
S erken je tek  fö l ú j  erőre,
A  m egtérő üdvöt talál,
S  fiz  éíetBen Holtak valótok 
UaíáíBan élet vár teátok.

T orkos L á szló .

Rabbuni.
Nézzétek az életet, olvassátok az írásokat, a női 

szív megosztja a fájdalmat, a női szív könyörületes, 
a más szenvedésén megered a könye. A golgothai 
gyászmenetben nők siratják a „Feszítsd meg“-gel 
halálra szánt Mestert. Ha rajtuk állna a pálcza- 
törés, a gyászos úton zokogás helyett hozsánna 
hallatszanék, a fájdalom helyett öröm szűrődnék a 
szemen keresztül. De bételik a próféták mondása: 
„A mi békességünknek veresége vagyon ő rajta“. 
(Ezsaiás Lili. 5.) Az istenteleneknek adá az .ő kopor
sóját és a gazdagnak az ő halálát: jóllehet nem 
cselekedett hamisságot és álnokság nem találtatott 
az ő szájában". (Ezsaiás Lili. 9.)

Mi nemes vonása az istenembernek, „kinas. ke
resztre ítélve utolsó útján is vigasztal: „Jeruzsálem 
leányai, ne sírjatok én rajtam". (Lukács XXIII. 
28.) Két egész nap nyűgözi lelkűket a legsötétebb 
fájdalom (már-már kételkednek az igazságban) el
vesztették mindenüket, el önmagukat, világosságu
kat, kit követtek, mint a bölcsek a csillagot. E 
napokban életük nem élet. Vigasztalóul csak a sír 
maradt, hová a szeretet készteti őket könyet ejteni 
s a könynyel fájdalmat feledni.

Alig múlik el az ünnep, drága keneteket vőnek, 
a sírhoz sietnek; de a kit keresnek, nincsen ott, 
feltámadott. „Mit keresitek holtak közt az élőt“ 
hangzik az angyal ajka. „Mária pedig sírván áll 
vala a koporsón kívül. Elvitték az én Uramat és 
én nem tudom hová tették". De ama pillanatban 
megjelenik előtte az Úr élve, dicsőségben. A nő 
ajakáncsak egy a szó, a meglepetés szava: Rabbuni, 
Mesterem! Szemében a köny már az öröm könye.

Ez a magasztos pillanat ihleté a művész ecset
jét, melyet oly megkapóan ad vissza képünk. Mária 
előtt a feltámadt Üdvözítő teljes dicsőségben, előtte 
térdre hullva e nő, a mint éppen e szót ejti k i : 
„Mesterem". Vajha soknak feltámadnék, vajha sokan 
megértenék e szót: „Mesterem".

Horváth Lajos.
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A galgóczi husvét.
Történeti elbeszélés az ellenreformáczió korából.

Irta : Horváth Lajos.

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős, írja egyik leve
lében: „A mint minden fának vagyon férge, min
den seculumnak (századnak) van gonosz Géniusza 
(szellemei, úgy a 17-ik században a vallásüldözés 
volt a Géniusz**. Bátran elmondhatjuk, hogy nem
csak egy századot tölt be a protestánsok „jaja“, 
panasza, hanem még a 19-ik század első' felében 
is gyakran foglalkozik 
vele a törvényhozás.
Sőt napjainkban is akad 
olyan vakbuzgó papja, 
vagy barátja a katli. 
egyháznak, ki szentül 
megvan győződve arról, 
hogy biztosan a menny
országba jut, ha egy 
idegen vallásfelekezetű 
embert az „egyedül üd
vözítő vallás" aklába 
bevezet. Hártyán vol
tak ilyenek hajdan, mi
kor az ország királya 
is fogadalmat tett, hogy 
Magyarországot: „reg- 
num Marianum“-má, az
az szűz Mária orszá
gává, katholikussá te
szi, mikor a király maga 
nyújt szabad kezet £>ze- 
lepcsényi, Kollonics ér
sekeknek a térítések
hez. Ne higyjük azon
ban, hogy a térítéseket 
a tiszta hitbuzgalom 
szülte. Korántsem, a 
legtöbb esetben a gyű
lölet, a bosszú, a pénz 
vagy uralomvágy lap
pangott mögötte. íme, 
az üldözések fejét, Sze- 
lepcsényi prímást, így 
jellemzi egy buzgó kath. 
ember, Nádasdy Fe
renc/.: „Ordít, visít a 
hamis mammonra, nincs oly hamisság, a ki nála pén
zen nem árus, édes mézet nyal ajkain, midőn ocsmá- 
nyul hazud“. Osztrositsné, Révay Kata meg azt 
írja róla: „A farkas néha változtatja szőrét, de ter
mészetét soha**. Csak így érthető meg, hogyan tu
dott olyan rengeteg vagyont összeharácsolni az 
esztergomi érseki széken húsz év alatt.

Mennyire kicsinyes volt a térítések alkalmával 
a hitbuzgalom, elbeszélem a következő esetet.

A galgóczi paróchia.
— Már, már azt hittem, nem tisztel meg becses 

látogatásával, komám uram, ebben a pogánynak 
való időben bizony magam is meghánynám-vetném, 
kitegyem-e a lábamat az utczára, vagy se. Össze-

csapzott bajusza, havas szakála, nekipirult arcza 
ugyancsak megmutatják a rossz időt.

— Sebaj, tisztelendő komám uram, Lutherünk
kel szólva, ha annyi ördög állta volna utamat, 
mint a mennyi Galgóczon a zsindely, mégis szerét 
ejtettem volna idejövetelemnek szép levelére. Rosz- 
szat sejtettem, aztán olyan bolondos álmot láttam 
a múlt éjszaka, hogy akaratlanul is gondolkozóba 
estem felette. Bizonyosan megint valami rossz dol
gon töri a fejét ez az idecsöppent mézes-mázas 
szájú csuhás faj, úgy-e? Ne titkoljon el semmit

tisztelendő uram, minél 
nagyobb a baj. annál 
gyorsabban kell ten
nünk valamit.

—Igaza van, komám 
uram! Ezért hivattam 
ide, hogy meghányjuk- 
vessiik a tennivalókat. 
Olvassa ezt a levelet:

Tisztelendő Uram! 
„Amióta a barátok 

szolgálatába állottam, 
nincs a fejemnek any- 
nyi hajszála, a hány
szor megbántam tette
met. Igaz szolga vol
tam a tisztelendő úrnál 
is, de legalább ember
módra bánt velem. Soha 
sem felejtem el, hogy 

engem, az apátián, 
anyátlan gyereket ma
gához vett, felnevelt. 
Meg akarom most há
lálni. Tudom, a fejem
mel játszom, ha eláru
lom a barátok titkát, 
de azt is tudom, hogy 
tisztelendő uram soha
sem tudna elárulni. 
Nagy veszedelem fenye
geti a tisztelendő úr 
hitén valókat, különö
sen a gazdag molnárt, 
meg a tisztelendő urat. 
Ma este, a várbeli tiszt

tartó kereste meg a gvardiánt. Olyan sebbel- 
lobbal jött, hogy engem, ki az ajtóban állottam, 
szinte feldöntött. Lerítt az arczárói a rosszaka
rat. Nem szokásom a hallgatózás, de isten bűnül 
ne vegye, kihallgattam a beszélgetésüket. Azt 
határozták el, hogy a gazdag lutheránus molnár 
vagyonán megosztoznak. A templomukat elve
szik, a tisztelendő urat meg elteszik láb alól. 
Isten oltalmazza, én megakadályozom a tervüket, 
ha csak lehet.

Az Istem oltalmába ajánlom tisztelendő urat 
kedves családjával együtt. Miska.“
A molnárnak nem rándult meg egy arczizma 

sem a levél olvasására, pedig tisztelendő komája 
ura ugyancsak sasszemmel fürkészte a hatást.
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— A Miska írta, hm . . . hm, az a talált gyerek, 
ki komám uramnál cseperedett fel. Hogy a pokolba 
került ez a tisztességtudó legény abba a tisztesség
telen kolostorba. Nincsen annyi sár az útközépen, 
mint a mennyi hozzátapadt a lakói leikéhez. Bezzeg, 
másként állna sorsuk, csak maga a királyné, Mária 
Terézia, ne fogná pártjukat.

(Folytatjuk).

A vallásos édes anya!*
Irta: Horváth Lajosná — Böngérfi Ilona.

A családalapítást igen sokan a fészekrakáshoz 
hasonlítják s valljuk be, nem is ok nélkül. Csak
hogy annak a fészeknek, melyet a férj és feleség 
rak, a szeretet, kölcsönös megbecsülés, tisztelet, 
vallásosság meleg pelyheiből kell felépülnie. A 
szeretet amaz erős fundamentum, mely az élet 
viharának bármikor ellenáll, a vallásosság amaz égi 
angyal, mely a fészeklakókat a földről felemeli. 
Beh boldog is lehet az a fészek, melyet a földiek s 
égiek védenek. A vallásosság bearanyozza szerete- 
tüket. Az Isten nevében kezdett munkán meglesz 
az Isten áldása a megelégedés képében, avval az 
édes tudattal, hogy a ránkbizottaknak hű sáfárai 
voltunk.

A családnak azonban éltető lelke a nő. Férjének 
hű osztályosa, segítő társa, fele segítsége. Mikor a 
férj hazatér a meleg otthonba, arczán a gondok húzta 
barázdával, kérges két kezével, melyet a minden
napi kenyér utáni fáradság tett kérgessé, ki simítaná 
el a barázdákat, ki könnyítené meg a redős homlok 
gondjait szelíd szóval, biztatással, Istenbe vetett 
rendületlen hittel, ha nem a feleség, a nő; mond
ván: ki a mát megadta, a holnapot is elhozza 
kevesebb bánattal, még kevesebb gonddal. Ki gon
dot visel az égi madárra, nekünk is szállást ád, 
csak hitünk legyen szilárd.

Vájjon ki tagadhatná el, hogy a gondos feleség 
hivatott a férj kereste filléreket megtakarítani s 
így a családfentartáshoz felényivel legalább is éppen 
úgy hozzájárulni, mint a férj.

Komoly és fontos hivatása van a nőnek mint 
feleség, de sokkal fontosabb, magasztosabb az anyai 
tiszt méltó betöltése. Sokkal fontosabb, de sokkal 
nehezebb is, sokkal több körültekintést, szeretettel 
párosult szigorúságot követel.

A gyermek sorsa, jövője a neveléstől függ. A 
jó nevelés annyira reá nyomja bélyegét a gyer
mekre, hogy még évek hosszú során is meglátszik 
rajta a gondos anyai kéz. Ez állításom nemcsak 
általában bizonyult valónak, hanem áll ez a vallá
sos nevelésről is. A gyermeki szív, a gyermeki 
lélek fogékony minden szép, minden nemes dolog 
iránt. Olyan az, mint a feslő bimbó. A nap első sugára 
feltárja kelyhét, de érintse porszem, jöjjön zivatar, 
összezsugorodnak szirmai. Hogyne volna akkor

* Szerzője általános tetszés között felolvasta Erzsébet- 
falván f. é inárczius hó 8-án tartott vallásos estén.

A szerk.

fogékony a vallásosság iránt, csak lássa, hogy az 
a szív mélységéből jő, nem pedig talmi arany.

Felújulnak előttem a gyermekévek, az első 
vallásórák emlékei. S fájdalom, hány magamfajta 
kis leány ült ott, ki még a legszebb imádságot: a 
Miatyánkot sem hozta kísérőül hazulról. Pedig e 
szép imádságot tudja minden szülő, fel sem tételez
hetem, hogy akadna olyan, ki ne tudná s gyer
mekét íme, még sem ért reá megtanítani.

Elengedhetlennek tartom, hogy minden édes anya 
maga tanítsa meg gyermekét imádkozni. Az imával 
vesse el szivébe a vallásosság első magját, ezt a kicsi 
mustármagot, melyet ezután csak ápolnia kell, hogy 
terebélyes fává növekedjék. Sohasem felejtem el 
azt a lelkem mélyébe vésődött képet, melyet egy 
ízben utazásom alkalmával láttam. Pár vonással 
megkísérlem lefesteni.

Egy szegényes szobában ifjú viruló édes anyát 
láttam, a mint levetkőztette kicsi, háromévesnek 
látszó, aranyhajú, kis babáját. A ruhája gondosan 
összehajtogatva az ágy melletti széken van. Ő 
maga pedig a vallásosság megihlette arczczal a 
felbontott ágy szélén ülve, összeteszi térdeplő gyer
meke kezét, kinek imára nyíltak ajkai. A kis gyer
mek átszellemült arczczal néz fel az égre. Az abla
kon pedig átszürődik Jézus fenséges alakja, a mint 
kezét áldólag emeli fel. A kép alatt ez egyszerű 
felírás: „Keressétek és megtaláljátok". Az én ajkaim 
pedig önkéntelen is elrebegték vallásos költőnk 
egyszerű szívből fakadt sorait: „Kis kacsóid össze- 
téve szépen, imádkozzál, édes gyermekem". Tanítsuk 
meg a mieinket korán a Jézus nevére, ha először 
öntudatlan mondják is el a kicsi ajkak, lassanként, 
szinte észrevétlenül lopódzik szivük mélyébe az 
Isten félelme. A kis gyermek maga figyelmezteti 
anyját, ki siet őt pihenőre küldeni: Hiszen még 
nem is imádkoztam. A szentírás szavait: „szünet 
nélkül imádkozzatok" a kis gyermeknél nem való
síthatjuk meg. „A jóból sem jó a sok" — mondja 
a példaszó — hanem igenis méltán követendőnek 
vélem a reggeli, ebé d előtti, utáni s az esti imád- 
koztatást. így a kicsi gyermek korán tudatára 
ébred annak, hogy mi mindenünket a jó Istennek 
köszönjük, meg is kell hálálnunk. Nem aranyat, 
nem ezüstöt vár ő, hanem szivünknek tiszta indu
latát, egy őszinte fohászt azért, hogy az éjjel is 
mellettünk álltak őriző angyali, azért, hogy meg
adta a napi kenyeret, azért, hogy egész nap szárnyai 
alatt volt menedékünk.

Nemde megható jelenet, mikor együtt a család 
apraja, nagyja ebédre készen, s az asztal mellett 
a legkisebb gyermek állva elmondja:

„Jövel Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, a mit adtál nékünk“ Ámen.

Vagy este, mikor pihenőre térés előtt együtt 
imádkozik az egész család: fenhangon az apa, tér- 
denállva csendesen utána az apróság.

Nem is kell megemlítenem, hogy az így meg
kezdett vallásos nevelés meghozza áldott gyümöl
cseit minden téren. Az így nevelt gyermek tiszteli 
szülőit, mint Isten után legnagyobb jóltevőit, ellenük 
soha nem szegül, szófogadó, engedelmes lesz 
egész életén keresztül. Idegennel szemben illedelmes.
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Ne higyjük azonban, hogy az anyai gondos kéz
nek nem akad munkája, ha a gyermek az iskolába 
jár, hol a vallásos nevelést átveszi tőle a tanító 
vagy a pap. A rendszeres vallásos nevelést neki 
mindenben elő kell mozdítania. Ekkor kezdi meg
ismertetni gyermekét az Isten házával, a templom
mal, el-elviszi magával, különösen nagyobb ünnepek 
alkalmával, útközben megmagyarázza neki a nap 
jelentőségét. Ha már előbb felébresztette gyermeke 
szivében a vallásosságot, kérdezni fog ez tőle 
annyit, hogy alig győz reá felelni. Az édes anya 
kötelessége már ekkor, hogy a mit a gyermek az 
iskolában nem értett meg egészen, neki megmagya
rázza. Így figyelemmel kisérheti gyermeke vallásos 
nevelését mindaddig, mig az a konfimáczióban be
tetőzést nem talál. Természetesen ezen a fokön már 
nem szabad elmúlnia egy napnak sem, hogy ne 
merítene az élet buzogó forrásából a szentírásból. 
■Sőt el sem hihetem, hogy miképen a szarvas a 
folyóvizekre, azonképen ne kívánkoznék lelke az 
Úrnak pitvariba való menetelre; hogy meg ne 
ismerné az isteni kijelentésből a szabadításnak urát, 
a mi hitünknek fundamentumát a Krisztust; hogy 
meg ne ismerné: „Nem vagy többé szolga, hanem 
fiú, hogyha fiú, tehát Istennek örököse is a Jézus 
Krisztus által“ (Pál Gál. IV. 7.). Ekkor már abban 
fogja örömét találni, ha a szent könyvből olyan 
helyet olvashat fel apja, anyja előtt, melyet azok 
még nem ismernek. Cselekedjék, beszéljen ekkor 
már bármit, az Ur Jézusnak nevében cselekszi, 
s tudatára ébred, hogy a hozzá való menetel nem 
hiábavaló, mert egyedül tőle tanulhat erős hitet, 
munkás szeretetet s tűrő reménységet.

Milyen magasztos ünnepe lesz így a családnak, 
sőt az egyháznak is a konfirmáczió, annak ecsete
lésére gyenge az én toliam. Szinte látom lelki 
szemeim előtt az ilyen vallásos nevelés szülte fér
fiakat, családanyákat, kik lelki meggyőződésűkhez, 
vallásukhoz hívek maradtak mind halálig. Hiába 
volt Karafía bitója, hiába a jezsuiták hátborzongató 
kínzása, kerékbe törése, a mieinket megtántorítani 
nem tudták, pedig hitünk cselédinek egy volt a 
fegyvere: a Krisztus.

Újuljatok meg ti hitben erős idők, ismerjétek 
fel édes anyák a hatalmat, mit a vallás ad keze
tekbe, akkor a' tieitek közül hitéhez egy se lesz hir
telen, inkább az életét adja, de szennyes nyere
ségért a hitét soha.

Golgota.
— Gerok Károly. —

Sok földel én bejártam,
Hová utam víve,
Sok bérczietön megálltam,
A mélybe nézni le.
De sehol sem találtam 
Oly bérczet én soha,
Oly csöndes földi halmot,
Minő a Golgota.

Nem nyúl úgy égbe törve 
Jégfedte homloka,
Napfénybe megfürödve,
Mint Alpok bércz-hona;
De főidtől távol, éghez 
Közel még nem hoza 
Egy bérez sem úgy e földön, 
Miként a Golgota.

Nem díszlík tar fején se 
Dús lomba korona,
Mit tölgyek terebélye 
Vagy czedrus alkota.
Királyi bár a czedrus 
A Hermon bérezfokán,
De meghajol előtted,
Kereszt a Golgotán.

Hiányzik ott a pompa,
Nincs földi fény sehol,
Nincs dús víránya, lombja, 
Ezüst folyó se foly.
Egész föld összes kincsén 
Mit csüngjek — gondolám — 
Öt látva bús keresztjén 
Ott fenn a Golgotán.

Moh-fedte ágyban ottan 
Nem csörgedez patak,
Onnét le büszke folyam 
A mélybe nem szakad.
De ott a szent keresztről 
Egész világon át 
Mint üdv forrása ömlik 
A vér a Golgotán.

Sötét e hegynek orma,
Ott napfény nem ragyog, 
Zord felhő száll gomolygva 
S  örökké háborog.
De Hellas s Róma fénye 
Ha rám sugároza,
Szent árnyadat kerestem 
Még ott is, Golgota.

Ott vezekelve várt a 
Hitetlen is halált,
Lator halál-tusája 
Ott égi kéjre vált.
Ott angyalok hárfáján 
Hangzék a GLÓRIA, 
Dicsérve zengtek hymnust 
Te rólad Golgota.



58

Föld vándora, te menj hát 
S  ott tarts te pihenőt,
Bűn-terhedet, ki megvált,
Ott tedd le az előtt 
S  hirdesd: ki ott pihent le,
Az boldog igazán.
Az út a mennybe ottan 
Visz át a Golgotán.

Fordította: H egedű s István,
egyetemi tanár.

Kalászok.
Most jelent meg nyomtatásban a pápai ág. h. 

ev. gyülekezet „Évkönyve" Gyurátz Ferencz pápai 
lelkész, a dunántúli ev. egyházkerület nagyérdemű 
püspökének szerkesztésében. Ez „Évkönyv“ immár 
27 év óta, évről-évre hirdeti a pápai gyülekezet 
híveinek egyházszeretetét, hitbuzgóságát s közszere
tetben álló lelkipásztorának fáradhatatlan munkás
ságát.

Az elmúlt 1902. év mezején is sok szép kalász 
tűnik fel a pápai ev. egyház életében. Méltó, hogy 
a kalászokat összeszedjük.

A gyülekezet lélekszáma 2902, az 1901. évi nép- 
számlálás adatai szerint. Bizonyos azonban, hogy 
ma már a háromezret is meghaladja még akkor is, 
ha az évenként nagyobbodó bevándorlási szaporu
latot figyelmen kívül hagyjuk. Így az 1902. évben 
is 64 a születési szaporulat. Iskolába járt 442 nép
iskolai növendék.

A gyülekezetnek évi bevétele 16,362 K 07 fillér 
volt. Az alapítványi tőkék összege 86,015 K 82 fillér. 
Ezen tőkéje az elmúlt évben megint tetemesen 
növekedett. Krompacher Józsefné örökösei 200 K, 
özv. Bráder Sámuelné pedig 25,000 K-t ajándékoz
tak az egyháznak. Az évkönyv arankönyvi rovatá
ban még a következő adományok szerepelnek: 
özv. Horváth Dánielné alapítványa 60 K, Pápai 
Takarékpénztár 100 K, Pápavidéki takarékpénz
tár 50 K. A nőegylet, illetve leányegyletnek czél- 
jaira adakoztak: özv. Bráder Sámuelné 300 K, 
Szente Károlyné 10 K, Mohácsy Lajosné 10 K, 
Szutter Dánielné 2 K stb. E mellett gyűjtés volt a 
kőszegi felsőbb leányiskola, ( tápintézetek, szegény 
iskolás fiúk részére stb. És minden gyűjtőíven 
maga a lelkész-püspök és kedves neje jár elől, tekin
télyes összeggel tanúsítván azt, hogy mint minden 
jóban, úgy ehhez is példát akar szerezni híveinek. 
És hívei követik is önként, szeretettel. így aztán 
nem maradhat el az eredmény: a pápai ev. egyház 
fellendülése, felvirágozása.

A gyülekezet kebelében áldásos munkát fejtenek 
ki a nő-, leány-, legényegyletek, melyek a jótékonyság 
gyakorlása mellett igen jó szövetségesei a lelkész
nek a lelki gondozás terén. Ezek u. i. a vallásos 
esti összejövetelek mellett havonként 1—2, szava
latokkal, felolvasásokkal és karénekkel fűszerezett 
és kedves szórakozást nyújtó gyűléseket tartanak s 
így a lelkésznek belmissziói munkásságát meg
könnyítik.

Végül a pápai ev. gyülekezet múlt évi beléleté- 
nek mezején a kalászokat szedegetve, egy igen ked
ves, örvendetes ünnepségről kell még megemlékez
nünk kedves olvasóink előtt. A pápaiak u. i. az 
elmúlt 1902. év folyamán ünnepelték meg lelkészük
nek Gyurátz Ferencz püspök úrnak ottani lelkész
kedése harminczadik évfordulóját. Ez alkalmat arra 
használta a pásztorát rajongva szerető hívek serege, 
hogy szív szerint ünnepelje őt, hogy kifejezést adjon 
annak a hálának, szeretetnek, örömnek és rendít- 
hetlen ragaszkodásnak, melylyel az ő személye 
iránt viseltetnek. Emlékül egy igen értékes, vert 
aranynyal és ezüsttel diszített bibliával ajándékoz
ták meg szeretett lelki atyjukat.

Az öröm, mely Gyurátz Ferencz püspök úrnak 
ünneplése alkalmával nyilvánult, nemcsak a pápaiak 
öröme. Az a tisztelet, szeretet és őszinte nagyra
becsülés, mely őt működése helyén Pápán környezi, 
ott él nemcsak híveinek, hanem az agész város 
népének szivében vallás és társadalmi rangkülönb
ség nélkül. Igaz szeretettel és ragaszkodással visel
tetünk főpásztorunk személye iránt mi mindnyá
jan, kik benne lánglelkű, törhetetlen akaraterejű és 
apostoli buzgóságú vezérünket bírjuk és tiszteljük.

A jó Isten tartsa is meg őt még igen sokáig a 
mi igaz örömünkre és Krisztus egyházának dicső
ségére.

Gergelyi. Mohácsy Lajos,
ev. lelkész.

Az emmausi tanítványok.
A golgothai kereszttel rövid diadalt ült az ár

mány, a gonoszság. A félrevezetett tömeg legna
gyobb jóltevőjére kiáltá a „Feszítsd meg“-et, mély
séges szeretetének jutalma a kínos keresztfa. Meg
verték a pásztort, vaj’ mi lesz a nyájjal? Mi ama 
kicsi, de hű sereggel, mely mindenét elhagyta s 
követte a Mestert? Körültük ellenség, fogát feni 
rájuk. A zárt ajtók sem védik, menekül a város
ból, ki teheti. A tanítványok árvák, közülük kettő
nek kezében vándorbot, szivükben mázsányi teher, 
a szó ajkukon panaszszó változik, mikor „szólnak, 
beszélnek vala maguk között mindazokról, melyek 
lettek vala“.

De mi módon hagyná el az Úr elárvult tanít
ványait, hisz „a hol ketten vagy hárman össze
gyülekeznek az ő nevében, ott vagyon ő közöttük". 
„Maga Jézus mene hozzájuk és velek együtt me
gyen vala az úton; az ő szemeik tartóztatnak vala, 
hogy meg ne esmérnék“. Tartóztatnak vala, a 
veszteség, a súlyos bánat lehajlítá a gondterhelte 
főket, szivük gondolatja nem Emmaus, hanem a 
gyászos Golgotha. A társul szegődő ismeretlen sza
vára szemrehányólag kérdi az egyik: „ Csak te 
vagy-e jövevény Jeruzsálemben és nem tudod-e 
minémú dolgok lettek abban e napokon?"
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Nézzétek a Mester fenséges alakját, mintha szó
lana hozzánk: „Oh, balgatagok! Nem ezeket kel
lett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni bé 
az ő dicsőségébe ?“ Az ismeretlen utas beszédével 
bételik a vándorok szive, „Maradj velünk“ mond
ják búcsúzóul. „Beméne azért, hogy velük ma
radna0. A kenyér megszegésétől megnyilatkozának 
szemeik, láttak, kik nem látának; „de ő elvitetik 
azok elől".

Nincs kötelék, mi itt tartsa őket, sötét éjben 
visszavezérli Jeruzsá
lembe a szent lelkese
dés, az édes örömhír:
„Feltámadott az Űr bi
zonynyal “.

Nyilatkozzanak meg 
a ti szemeitek is, tá
madjon fel nektek is a 
Krisztus.

Horváth L.

Apró történetek.
A legnagyobb ál

dás. Egy jeles angol
író : Coleridge (f 1834) 
nem sokkal halála előtt 
unokájához egy levelet 
írt, a melyben egyebek 
közt ezeket ír ta :

„Halálom előestéjén 
azt mondom neked, 
kedves unokám, hogy 
az egészség és a gaz
dagság, tisztességesen 
szerezve, nagy áldás s 
nagy áldás az is, ha az 
ember hű és szerető 
barátokkal s rokonok
kal dicsekedhetik; de 
az áldások legnagyob
bika : keresztyénnek 

lenni, a minthogy ez 
összes jogai közt a legmagasztosabb s legszen
tebb előjoga is az embernek."

Az áldások legnagyobbika : keresztyénnek lenni!
Oh, hogy ezt a legnagyobb áldást sokan mégis 

sárba tapossák!
*

A régi és az új hit. Egy szocziálista gyűlésen 
az egyik szónok nagy hangon azt bizonyítgatta, 
hogy a keresztyén vallás már túlhaladott álláspont; 
hogy a túlvilágot, az azt prédikáló papokkal együtt, 
el kell törülni, mert a mennyire ő a természeti tör
vényeket ismeri, se pokol, se mennyország nincs, 
nem lehet; ez mind csak dajka-mese, a melylyel 
legfeljebb csak a tudatlan gyermekeket lehet ijeszt
getni. Tanácsosabb volna bizony — tette hozzá nagy

tudákosan — a templomokból gyárakat, állat- 
tenyésztő istállókat csinálni, mert ennek legalább 
hasznát vennék az emberek. „Új hitet kell terem
teni, — végzé szavait — olyat, a milyen az enyém, 
a mely mindenben gyakorlatiasan gondolkozik! “

A szónok diadalmasan nézett körül, a mint nagy
hangú szavaira hallgatóinak sorából a tetszés mo
raja és sűrű éljenzés hangzott fel s büszkén fel
szólította a jelen voltakat, hogyha beszédére valaki
nek valami megjegyezni valója volna, álljon elő s 
mondja el.

Erre egy töpörödött, öreg anyóka állt fel s jelent
kezett szólásra.

Általános gúnyos mo
soly fogadta az öreg 
anyókát, a mint ódivatú 
ruhájában a szónoki 
emelvény előtt megje
lent. A kíváncsiság azon
ban csakhamar csen
det teremtett a zajgó 
néptömegben; mire az 
öreg anyóka így szó
lott :

„Én nem vagyok sem 
annyira okos, sem any- 
nyira tanult, mint ön, 
szónok ú r ; mert én 
csak kevés iskolát jár
tam. Boldogult tanítóm
tól azonban azt tanul
tam, hogy a mit az 
ember kevés szóval el 
tud mondani, arra sok 
szót ne vesztegessen. 
Röviden mondom el 
tehát én is azt, a mi 
mondani valóm van ... 
Mikor évekkel azelőtt 
férjem itt a gyárban 
szerencsétlenség áldo
zata lett s én nyolcz 
apró gyerekkel özve
gyen maradtam, hajlék 
és kenyér nélkül,elkese
redésemben fogtam egy 
kötelet, felmentem a 
padlásra,hogy magamat 

felakaszszam.Ott azonban, szerencsémre, a Bibliának 
egy mondása jutott eszembe, melyet még az isko
lában tanultam : „Hívj engemet segítségül a te nyo
morúságodnak idején és én megszabadítlak tégedet/“ 
Erre én a haláltkínáló kötelet eldobtam s térdre 
vetettem magamat az előtt, a ki e szavaiban ke
gyelmesen biztatja a szenvedőt s ekként könyö
rögtem hozzá: „Oh, Uram, bocsáss meg nekem, 
hogy Benned csak egy pillanatig is kétkedni me
részeltem s vógy gondviselő irgalmadba, hogy gyer
mekeimmel éhen ne veszszek ! ‘ S hogy nem vesz
tem éhen: ime, láthatja, s hogy gyermekeim sem 
vesztek éhen, azt tudja mindenki, a ki családomat 
ismeri; mert bár nem milliomosok is talán a gyer
mekeim, de mindeniknek megvan a maga tisztes

Az emmausi tanítványok.



60

séges mindennapi kenyere. Sok csapás, sok meg
próbáltatás ért az életben, de azért itt vagyok! 
íme, szónok úr, erre segített engemet az a régi 
hit, a melyet ön szavaiban annyira leszólt, ócsárolt. 
Mondja meg tehát ön is nekem, hogy az ön új hite 
mit használt önnek és önt mihez segítette ?“

A szónok úr azonban ama régi hit csodás erejé
nek ilyetén egyszerű, de hatalmas tanúbizonysága 
előtt „elnémult0, mint az a bizonyos evangyéliom- 
beli lakodalmas vendég, a kinek nem volt menyeg
zői ruhája. (Máté 22, 11—12.)

*
Nem többet! Saladin, Egyptomnak és Syriának 

egykori híres uralkodója, (f  1193), mikor valahol 
táborozott, egy fehér lepedőt köttetett fel egy ma
gas póznára, azt szolgáival a táborban kürülhor- 
doztatta, mialatt egy kikiáltó a következő szavakat 
hangoztatta :

„A hatalmas szultán, Saladin, ki egész Ázsiát 
és Egyptomot uralma alá hajtotta, semmi mást 
nem visz el magával a világból, mint csak ezt a 
fehér lepedőt — szemfedőnek!“

Oh, de jó volna e néma alázatos gondolatokkal 
megtelni a hiúságra hajló emberi sziveknek!

*

A mi a terhet megkönnyíti. Két cselédleány, 
Klára és Mari, a város felé igyekezett, gyümölcs
csel telt kosarat czipelvén a hátán. Klára folyto
nosan nyögött, zúgolódott; Mari azonban tréfált, 
nevetett.

„De hogy tudsz te ilyenkor nevetni? — förmedt 
rá haragosan Klára, — hiszen a te kosarad is csak 
olyan nehéz, mint az enyém, s nem is igen vagy 
erősebb0.

„Csakhogy én, lelkem, — felelt erre tréfásan 
Mari — varázsfüvet tettem a kosaram alá, s ez 
könnyűvé teszi a terhet nekem. — Tégy te is úgy 1“

Klára valami boszorkányságra gondolt s kapva- 
kapottaz alkalmon. „Ezigazán sokat é r— mondotta 
— ugyan kérlek, micsoda varázsfű az ? Szeretném 
én is használni0.

Mari nevetve szólt:
„A neve: türelem0.
Bizony, bizony, nagy terhet is megkönnyít a 

türelem!
Közli: Paulik János.

A gyermek keze.
Elbeszélés.

Irta : M o rav csik  G yuláné.
(Folytatás.)

Andris nem tudta helyesen megítélni a szüleit, 
csak azt tudta, ha az anyja nincs otthon, minó' 
csendes a ház, naphosszant nem szól senkisem egy 
szót sem, s mihelyt az anyjuk megjött, tele van 
dallal, vidámsággal a ház, mindjárt nem olyan szo
morú minden, mégis mért bántják a faluban az ó' édes 
anyját ?

Ezen gondolkozott folyton, a míg a földet hordta. 
Estefelé még eró'sebb lett a szél, alig lehetett kiállni, 
a szegény fiú talicskája olyan keservesen nyikorgóit, 
a mint neki hajtott vele a gátnak, a szél könye- 
ket facsart a szeméből, mégis melegséget érzett 
arra a gondolatra, hogy ma szombat van s ma az 
anyja is hazajön a városból, talán megint hoz onnan 
valamit, szinte érezte már az anyai kéz lágy simo- 
gatását a homlokán.

Szegény gyermek, a kinek még játék, anyai dé- 
delgetés kellene és már is ki van dobva az életbe, 
ott küzd ő is már, a hol a nagyoknak, az erősek
nek is nehéz a küzdelem.

II.
Este lett. Kigyultak az égen a nyájas csillagok 

és szelíd fényt hintettek mind a boldogokra, mind 
a szerencsétlenekre, mit is tudnának ők ott fent 
arról, hogy mennyi küzdelem, mennyi szenvedés 
folyik itt alant, ők ragyognak, fénylenek tovább 
és a földi vándorok idelent küzdenek, szenvednek 
tovább.

A munkások is hazatakarodtak a gátról, elha
gyott, csendes lett a töltés, csak a Tisza habjai 
békétlenkedtek, csapkodva a partokat, mintha szét 
akarnák vetni a korlátokat, mit az emberi kezek 
raktak az útjába; és a szél maradt még odakint 
az elhagyott gáton, a hol szabadon zúgott, szágul
dozott végig.

A kis Hantos gyerek is hazaért, már messze 
világított a házuk ablakából a mécsvilág, annak 
a jele volt ez, hogy már az anyja is otthon van, 
mert addig a gazda és a kis Erzsiké csak úgy 
sötétben üldögéltek.

Vigabban tolta a talicskát, a mécsvilágot látva 
és betolta mindjárt az udvaron a kis kamrába s 
vígan lépett be a sötét kis pitvarból a szobába.

— Adjon Isten jó estét, köszöntött be a szo
bába, a hol a tűzhely melletti padkán az édes apja 
üldögélt, míg anyja a tűzhely előtt állt a vacsorái 
levest habarta és a kis öt esztendős Erzsi mellette 
volt s a szoknyájába fogódzott.

— Jó estét Andris, fogadta a köszönést az apa, 
de az anyja nem szólt semmit, csak rosszkedvűen 
kavargatta az ételt.

Elszomorodva ült le Andris is a padka másik 
szélére, nem mert ő sem szólni, csak a kis Erzsit 
integette titkon magához, a ki oda is somfordáit 
hozzá, s leülve mellé, halkan beszélni kezdett.

— Nem hozott ám az édes szülénk semmit a 
városból, nagyon szomorúan jött meg, aztán porolt 
is az édes apánkkal, azt mondta, hogy meddig lesz 
még ilyen nyavalyás, hogy ő már nem győz annyit 
dolgozni, megunta már a sok munkát, itthon meg 
a sok bibliaolvasást.

— Szegény szülénk sokat is dolgozott a télen 
Erzsi, mentegette anyját a fiú, elkéne neki egy kis 
pihenés. De téged sem vett az ölébe, kérdi aztán 
a húgát?

— Nem a’, válaszolt a kis leány, még inkább 
eltolt magától, mikor közel mentem hozzá.

— Engem sem simogatott meg a kezével, a 
hogy szokta, mondta búsan a fiú, pedig hallod
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Örzsi, de hideg van a tiszai gáton, azt hittem, 
hogy elfagy a kezem, olyan hideg szél fújt.

A vacsora elkészült, ott párolgóit már a tálon, 
körül is ülték csakhamar, a gazda elmondta az 
asztal-áldást, de az áldásnak most nem volt foga
natja, mert a házas társak elégedetlenek voltak, 
a két gyermek pedig szomorú.

nr.
Nagyon ellentétes természet volt a Hantos András 

meg a felesége. Hantos András már legény korá
ban is komoly, kevésszavú ember volt, a ki sze
retett magába vonulni, inkább otthon olvasott va
sárnap is, minthogy valahová menjen, csak a tem
plomba járt. S éppen a templomban látta meg a 
feleségét Dallos Juczit, a ki szintén az ő falujuk
ból való volt, de mint árva leány már évek óta 
a városba szolgált, csak vendégnek jött olykor
olykor haza a falujába.

Odalett a Hantos András nyugalma, mióta a 
szép Juczit meglátta, a nyugodt, komoly legény 
nem ismert magára, s addig-addig járt a leány 
után, míg csak el nem mátkásodtak vele.

Juczi ugyan soká gondolkozott, a míg ráhatá
rozta magát, talán érezte előre, hogy nem össze- 
valók, az ő csapongó, pillangó természete nem 
illik a komoly legényhez. Víg kedvű leány volt 
Juczi, de ez magában nem lett volna baj, dolgos 
is volt, csakhogy jobban szerette a könnyebb vá
rosi munkát; hanem hiú volt nagyon, nagyon sze
rette a szép ruhát, szép kendőt, más ilyen hiába
valóságot. Szerette a víg életet, nélküle nem esett 
táncz a korcsmában, a templomba is eljárt, de csak 
inkább szokásból, mint igaz szívbeli szükségből, 
mert nem volt a lelkében az igazi vallásosság, a 
nélkül pedig az emberi szív csak olyan, mint pengő 
érez és a zengő czimbalom.

Mondták eleget a Hantos barátai, hogy ne vegye 
el a czifra Juczit. így hívták a falun czifra öltöz
ködéséért.

— Nem tehozzád való, mondták neki, nem lesz 
belőle jóravaló, takarékos asszony, csak hivalkodni, 
czifrálkodni szeret, mindig mulatságon jár az esze.

— Az az én bajom, mondta rá Hantos, majd 
leszokik róla, ha asszony lesz, leszoktatja róla a 
biblia.

De nem úgy lett ám, a hogy Hantos azt szépen 
elgondolta. Az asszony jószivű teremtés volt, de 
gyenge mint a nádszál, arra hajolt, a merre a 
szél fújta. Hallgatott az ura szavára is, de csak 
éppen addig, a míg hallotta, de ha más mondott 
valamit, vagy valami más jutott neki az eszébe, 
megint csak a szerint cselekedett.

Es Hantos, daczára látszólagos keménységének, 
nem tudott szigorú lenni a feleségéhez, nagyon 
szerette és ez volt a gyengesége, sok czifra 
kendőre, tarka viganóra valót kihizelkedett tőle az 
asszony, s még a tánczba is elkísérte az asszonyát, 
ha ő maga nem is tánczolt.

-— Mi rossz van abban, mentegette saját enge
dékenységét és az asszonyt is Hantos, fiatalka még, 
hagy élje kicsit a világát, majd ha megjön a kis 
vendég, a kit várunk, majd másként lesz akkor.

Megjött a kis Andris, s az asszony csakugyan 
szívesebben maradt otthon a gyerek kedvéért, mert 
nagyon szerette a gyereket és Hantos András már 
a lelkében örült a változáson, csak azt vette még 
zokon, hogy estenként, a mikor ő bibliából felol
vasott, a menyecske nagyobbrészt elszundított, a 
gyerekkel qlében, s csak arra riadt fel, ha az ura 
rászólt :

— De Juczi lelkem, hát nem hallod ezt a gyö
nyörűséget, a mit én olvasok, Uram, Uram, serkenj 
fel a szavamra.

— Hallom, hallom András, szólt zavartan az 
asszony, csakhogy keveset aludtam az éjjel; kis 
Andrisnak bárha nem a foga jön.

Hantos csak a fejét rázta és nagyot sóhajtott, 
félt most már maga is, hogy nem lesz ő a felesé
gével soha egészen egy lélek, egy szív.

És az évek be is igazolták ezt, mert bár az 
asszony nem volt soha veszekedő, se nem truczos- 
kodott, a gazda pedig maga volt béketürés és jó
ság, így nem volt közöttük rossz élet, de mégsem 
volt az az igazi elégedettség, a minek a jó hitves 
társak között lenni kellett volna. Az asszony min
dig visszagondolt a víg városi életre, a mely után 
vissza vágyott, Hantos pedig hovatovább érezte, 
a mint az évek tűntek, hogy feleségének szépsé
génél minden elszáll, a mit az asszonyban szere
tett, mert hiszen a lelke idegen volt neki.

így múltak az évek, azért csak meglettek volna, 
ha nem jön az a nedves őszi sok eső, a hol 
Hantos tönkre hűtötte a lábát, hogy aztán egész 
télen feküdt. A mi megtakarított kis pénzük volt, 
felment orvosra, patikára, pedig mind hiába, a 
gazda mégsem tudott talpra állni. Az asszonynak 
kellett hozzálátni a dologhoz, csakhogy falun az 
sem igen akadt. Bejárt hát a városba mosni és ez 
volt a szerencsétlensége.

Egész héten a városban volt, hálásra odajárt az 
egykori asszonyához, a ki szívesen adott neki 
éjszakai szállást, s a hol éppen egy régi leány
kori pajtása szolgált, a kivel még régen, mikor ő 
is a városban lakott, sokat voltak együtt. Kéry 
Katának hívták pajtását, a ki még mindig na
gyon szép volt, Olyan sem asszony, sem leány, a 
milyen sok van a nagyvárosokban, oda is valók, 
a város többi szennyeséhez, a tiszta falu meg nem 
törné magában, de kidobná, mint a piszkot.

Ezzel a Kéry Katával újra összebarátkozott Han- 
tosné a télen, hogy odajárt hálni, a ki nem győ
zött neki eleget beszélni, hogy milyen jó itt a vá
rosban, mennyivel jobb annak, a ki szolgál s foly
ton mutogatta a sok czifra rongyot, a mit a szol
gálatban szerzett, a mivel két láda is tele volt.

— De ba látnád, mondogatta eleinte Hantosné, 
az én Erzsikémet, meg Andráskámat, gyönyörű 
egy pár gyerek, aztán milyen okosak, de kivált az 
András.

— Ja, nekem is volt, mondta rá a Kata, de 
áldom Istent, hogy elvette, csupa vesződség a gye
rek, nyűg a szegény ember nyakán. Az én Jánosom 
is akarta már, hogy álljunk mi is össze, de én nem 
akartam, én is szolgálok, ő is keres, most ugyan 
faczérkodik, mert otthagyta a mesterét, de ha mun-
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kaja van, mindkettőnknek jó dolgunk van, ha meg 
összekerülnénk: csupa nyomorúság lenne az élet. 
Most meg ha vasárnap felveszem a tafota szok
nyámat, hozzá selyemkendőt, ha végigmegyek a 
városon, mindenki utánam néz, még az urak is 
hátrafordulnak . . . Rajtad meg még most is a 
lánykori kendőt látom.

— Igaz biz’ a', mondta szomorúan Hantosné, de 
még eleinte nem hatott lelkében egészen a méreg, 
mit Kéry Kata csepegtetett bele a beszédével. De 
minél többet járt be a városba, annál elégedetle
nebb volt otthon. A nehéz munka is fárasztotta, 
eddig nem volt ahhoz szokva, mind jobban feltá
madt benne a hamu alatt lappangó szikra, a vágy 
a könnyebb, a vígabb élet után. Tudta, hogy 
most kötelessége dolgozni a beteg ura helyet', de 
kötelességének a bű teljesítése nem okozott neki 
benső megelégedést, csak tehernek tekintette azt. 
Szegény asszony nem volt igazán vallásos, nem bírta 
a hitnek végtelen nagy kincsét és így a nehéz bajok 
között nem talált lelke sehol megnyugvást.

Nem úgy, mint az ura, a ki a fájdalmas betegsé
get is békén tűrte és akkor is csak a bibliát forgatta, 
és mindig azt mondta, hogy ha abból olvas, nem 
érzi a lábában úgy a hasogatást és a lelke is min
dig megkönnyebbül.

Tavasz felé járt már az idő s Hantosné mindig 
mogorvább lett, pedig az ura nyavalyája is javult, 
már a ház körül elödöngött s egyre biztatta a feleségét:

— No, Juczi ne félj, nem sokáig töröd már 
magadat, ha én dologhoz látok, te itthon maradhatsz.

— Ideje is már, mondta rosszkedvűen Juczi, 
mind kiette a lúg a kezemet, a lábaim is fájnak, 
hogy örökké a teknőnél állok.

Pedig nem az a baja volt az asszonynak, erős volt ő, 
bírta a munkát, de az bántotta, hogy nagy tusakodás
ban volt magával. Mert a Kéri Kata egyre csábít
gatta, nem hagyott neki békét, hogy menjenek el 
együtt Budapestre, ott van csak arany élet, a János 
is oda megy munkát keresni, milyen jó lesz hárman 
együtt mennek. Úgy fizetik ott a cselédet csupa 
nagy baukóval s munkát alig kívánnak érte; ott 
lesz csak jó dolguk, élik a világukat.

Eleinte Juczi az ily beszédekre a fülét se moz
gatta, de éppen az volt a baj, hogy nem merte 
meghallgatni.

— Jaj, dehogy hagyom el a hites uramat, sza- 
bódott, két kis magzatomat, nem én, akárhogy kell 
is érte törni magamat.

— Jobban meglesznek ők nélküled, folytatta a 
csábítgatást Kata, az urad úgy sem szeret, ha mindig 
csak a bibliát bújja, aztán majd visszajösz, ha sokat 
szereztél, még segíthetsz is rajtuk, ha elmész, még 
a te részed is nekik marad, egy szájjal kevesebb, 
az is segítség ilyen Ínséges időben.

Hantosné ellentállása mindinkább gyengült, s 
végül megígérte Katának, hogy elmegy vele, csak 
azt várja meg, a míg a gazda dologhoz láthat, s 
az úti költségre oda adta keresményének egy részét 
Katának, a kinek, bár régen szolgált, alig volt 
egy-két megtakarított fillérje, minden felment a 
czifra rongyokra, meg a Jánosra, mikor az faczér- 
kodott. (Folytatjuk.)

Bimbók.
Sok gazdag ember azt hiszi, hogyha a templom 

előtt üldögélő és imádkozó szegénynek pár fillért 
ad, már megváltotta az imádkozást.

*
Az Isten házában csak egyféle emberré lehetünk, 

ha igaz lélekkel léptünk oda b e : Isten alázatos 
és engedelmes szolgái.

*
Külsőleg legkönnyebb hatni az emberekre. Mily 

magasztos és megnyugtató dolog, hogy a Minden
ható előtt nem a ruha teszi az embert.

*
Befestettem kívülről a templomot, mondta a gaz

dag és most már Isten szeretni fog és megbocsátja 
rossz cselekedeteimet, mert láthatni, hogy az Isten 
háza külsejével én is törődöm.

*
Kérni hamarabb megtanul az ember, mint adni.

*

Hány szórakozott hivő van, a ki többet tudna 
arról beszélni, hogy mennyi mindent látott, mint
hallott az Isten házában.

*
Mentül jobban elmélyedik valaki a vallás tanai

ban, annál magasabbra emelkedik a lelke.
*

— De szép templomot emeltek a hívők! — 
mondják az új templomra.

— Mennyivel szeb lesz, ha nem lesznek benne 
gyakran üresek a padok!

*
Nincs az az eltévedt lélek, a mely megtérni ne

szeretne, csakhogy nem egyszer már csak nagyon 
is későn.

Perényi Lajos.

Az esküvő előtt való este.
— Elbeszélés. —

Irta : Zschokke Henrik.

I.
„Mi egymással bizonyára nagyon boldogok le

szünk!" — szólt Lujza nénjéhez, esküvője előtt való 
estén, s piros arcza még pirosabb lett, s szemei 
ragyogtak a benső elragadtatástól. Könnyű elgon
dolni, hogy a mikor egy menyasszony azt mondja 
„mi“, kit kell azalatt érteni.

„En abban nem kételkedem, kedves Lujzám, 
— válaszolt a néni, — csak arra legyen gondotok, 
hogy boldogságtok tartós is legyen!"

„Oh, ki kételkednék azon, hogy az lesz! Én 
ismerem magamat. S ha még nem volnék elég jó: 
jobbá fog tenni hozzá való szerelmem. S a míg 
egymást szeretni fogjuk, nem lehetünk boldogtala
nok. A mi szerelmünk sohasem fog megvénülni."

„Ah, — sóhajtott fel a néni — úgy beszélsz, 
miut egy tizenkilencz éves leány az esküvője előtt 
való napon szokott, a teljesült vágyak, szép remé
nyek és sejtelmek édes mámorában. Kedves gyer
mekem, emlékezzél arra, a mit mondok : a szív is



megvéniil. Jönnek napok, a mikor az érzékek igé
zete meggyöngül. És ha az igézet elöszlik, akkor 
tűnik ki csak, ha vájjon csakugyan szeretetre
méltók vagyunk-e. Ha a megszokás az elbájolót 
köznapivá teszi; ha az ifjúi üdeség elhervad; ha 
a családi életben a fényhez mindég több és több 
árnyék társul: akkor Lujzám, és nem eló'bb, mond
hatja csak a nő a férfiról, hogy szeretetreméltó; s 
viszont a férfi is csak akkor mondhatja a nőről, 
hogy el nem múló kellemmel van felruházva. Ha
nem az esküvő előtt való napon az ilyen állítások 
előttem természetesen nevetségesen hangzanak.“

„Értem önt, kedves néném; ön azt akarja mon
dani. hogy csak kölcsönös erényeink lesznek ké
pesek értékünket egymás szemében fentartani. De 
hát az, a kié leszek, — mert magam részéről más
sal, mint jó szándékkal nem dicsekedhetem, — az, 
mondom, nem a legderekabb s legnemesebb e vá
rosunk összes fiatal emberei között? Ninesenek-e 
meg lényében mindama nemes tulajdonok, a me
lyek boldogítani képesek ?“

„Gyermekem, — válaszolt a néni — igazat adok 
neked abban, hogy nemes erények virágai virág
zanak a te szivedben is, az övében is; ezt minden 
hízelgés nélkül mondhatom neked. De, édes szivem, 
csak virágzanak s még távolról sem lettek a nap 
hevében s viharban megérlelve. És semmiféle más 
virágok nem csalják meg annyira a várakozást, 
mint éppen ezek. Az ember sohasem tudja róluk, 
hogy milyen talajban gyökereznek. Ki ismerné a 
szív rejtélyeit?"

„Jaj édes néném, ön igazán megrémít!"
„Annáljobb, Lujzám! Lásd, azilyesmi éppen az es

küvő előtt való estén hasznos. Őszintén szeretlek, azért 
el akarom neked mondani, hogy én azt mikép gon
dolom. Én nem vagyok még öreg nénike. Harmincz- 
két évvel az ember még vigan nézi az életet s 
ebben a korban még nem öreg anyóka. Nekem 
derék férjem van. Boldog vagyok. Azért van jogom 
hozzád így beszélni és téged olyan dologra figyel
messé tenni, a mely előtted talán még ismeret
len s a miről egy csinos, fiatal leány előtt nem igen 
szoktak beszélni; a mivel egy fiatal ember nem 
igen szokott foglalkozni. — a mi pedig minden 
családi életben főfontosságú, mivel állandó szerelem 
és zavartalan boldogság csak belőle fakadhat.44

Lujza mind a két kezével megragadta nénje 
kezét. „Jóságos néném! Ön tudja, hogy én önnek 
mindent hiszek. Ön azt akarja mondani, hogy tartós 
boldogságnak és állandó szerelemnek nem véletlen- 
ségekben, múló bájokban, hanem a szív azon eré
nyeiben rejlik záloga, a melyeket egymáshoz viszünk. 
Ez a legértékesebb hozomány, a mit egymáshoz vi
szünk; azok nem vénülnek meg".

„A hogy veszszük, Lujzám! Az erények is meg
vénülhetnek s a korral megcsúnyulnak, mint a 
test bájai."

„De, néném, mit nem mond ön! Szerezzen meg 
nekem csak egy erényt is, a mely "a korral meg- 
csúnyulhatna!44

„Ha megcsúnyult, akkor többé nem nevezzük 
erénynek, a mint a leányt sem nevezzük szépnek, 
ha idővel öreg anyóka lett belőle.44

„De hát, kedves néném, az erény nem földi dolog".
„A hogy veszszük.44
„Miként válhatnék csúnyává például a szelidség 

és a gyöngédség?"
„A mint idővel lágy gyengeséggé fajul.44
„Hát a férfias bátorság?"
„Ha durva makacssággá változik."
„És a szerénység?"
„Ha csúszás-mászássá aljasul."
„És a nemes büszkeség?44
„Ha alacsony gőggé lesz."
„És a szolgálatkészség?"
„Ha kegyhajhászássá fajul.44
„Nem, kedves néném, ön igazán megharagít. Az 

én jövedőbelim annyira sohasem fajulhat el. Egy 
erénye megvan, a mely őt minden eltévelyedéstől 
megóvja, kebelében egy mély érzés honol: kiirt- 
hatatlan előszeretet minden iránt, a mi magasztos, 
jó és szép. S ez a minden nemes iránt való érzék 
megvan énbennem is. Ez velünk született záloga a 
mi boldogságunknak."

„És ha ez veletek együtt inegvéniilne s csúnya 
érzékenykedéssé fajulna? Az érzékenykedés pedig 
valóságos ördöge a családi életnek. A nemes érzést 
nem akarom elvitatni tőletek, de az Isten óvjon meg 
attól, hogy ez a gráczia veszekedő vén asszonynyá 
változzék. Ismered Várady grófnét?"

„Azt, a ki egy évvel ezelőtt elvált az urától?"
„S ismered-e igazi okát elválásuknak?“
„Sokfélét beszélnek."
„Nekem a dolgot maga mondta el, én meg el 

akarom mondani neked. Nagyon nevetséges, de 
egyúttal tanulságos is; példaként mondom el."

II.
Lujza nagyon kiváncsi lett. Nénje a következő 

történetet beszélte el:
Váradyt és nejét a legszeretetreméltóbb s leg- 

irigylésreméltóbb házaspárnak tartották az emberek. 
Házasságuk hosszú, több éves érintkezésből eredt 
gyöngéd vonzalom kifolyása volt. Valóságos rajon
gással szerették egymást. Mintha csak egymásnak 
lettek volna teremtve: szépek, jók s finom érzé- 
süek voltak mind a ketten; minden kívánságuk s 
nézetük találkozott.

Az emberek még emlékeznek arra a jelenetre, a 
mely akkor játszódott le, a mikor már forma sze
rint jegyesek voltak s szülőik egymással meghaso
nulván, úgy látszott, hogy a házasságból semmi 
sem lesz. A grófnő halálos beteg lett a bánattól s 
a rajongó kedves azzal fenyegetőzött, hogy Göthe 
Werterjéhez, vagy Miller Siegwartjához hasonló 
módon vet véget életének. Elég az ahhoz, hogy a 
szülők, hogy a fiatal grófnő életét megmentsék s 
a grófot is valamely kétségbeesett ballépéstől vissza
tartsák, akarva-nemakarva, legalább külszínre, kény
telenek voltak egymással kibékülni. A kibékülés 
megmentette a jegyesek életét; de mihelyt a grófnő 
túl volt a veszélyen, a szülők egymás iránt ismét 
elhidegültek s az egybekelést néhány évre elhalasz
tani törekedtek. Erre a fiatal pár fogja magát, egy 
szép éjjelen megszökik, megesküszik s mint férj és

63



64

feleség tér vissza. S ezzel az egész mennyország 
rajok szakadt.

Ettől fogva az ifjú pár házassága a legboldogabb
nak, azr egyetértés és béke példányképének tekin
tetett. Úgy látszott, mintha a fiatal házastársaknak 
egyébre sem volna gondjuk, mint hogy reggeltől 
estig egymás kedvében járjanak. Az első évben 
még költeményeket is írtak egymáshoz, tele gyön
gédséggel s szerelemmel, a mint képzelhető. Télen 
úgy, mint nyáron jelentős virágokkal diszítgették 
fel egymás szobáját; minden bútordarabot valamely 
kedves emlék tette előttük becsessé. — A második 
évben ugyanaz a rajongó érzelem, a mely már 
majdnem érzelgésbe ment át, kissé lelohadt, de 
azért minden társaságban, házi mulatságon, bálban 
és mulatóhelyen csak egymást látták, szemeikkel 
csak egymást keresték, egymásnak éltek. Az em
berek ezt már majdnem illetlennek találták. — A 
harmadik évben erről a szeretetreméltó illetlenség- 
ségről letettek ugyan, de otthonukban továbbra is 
csak olyanok maradtak. — A negyedik évben a 
szerelemnek amaz első hevességéből már — úgy 
látszott — kigyógyultak, legalább annyira, hogy 
itt vagy amott egy jó társaságban el tudtak töl
teni egy estét, vagy néha egy napot, a nélkül, 
hogy a honvágy megölte volna őket. Annál nagyobb 
volt a viszontlátás öröme. — Az ötödik évben a 
gróf néhány hétre már el is tudott utazni, a nélkül, 
hogy a szive a fájdalomtól meghasadt volna, vagy 
hogy a grófnő az elválásnál ájuldozott volna. Ha
nem az ilyen alkalmakkor egymáshoz írt levelei
ket kellett volna olvasnod! Valóban, Heloise Popé 
tollával nem írt gyöngédebben, nem hevesebben. — 
A hatodik évben végre már annyira okosakká let
tek, hogy néhány heti elválás alkalmával egy-két 
barátságos levéllel is beérték. — A hetedikben 
arra a meggyőződésre jutottak, hogy két lény igen 
szeretheti egymást, a nélkül, hogy arról reggeltől 
estig szóval vagy írásban egymást biztosítgatni 
volna szükséges. Ezt már fölöslegesnek találták. 
Boldogságuk tetőpontra hágott, mivel egymás irá
nyában a gyöngéd barátság csendes bizalmával 
viseltettek. Fordította: Paulik János.

(Folytatjuk.)

<3? ,3? ,3? ,3? <3? <3* <3? <3? <3? »3? <3?

Aranykönyv.
I .A z  erzsébetfalvi ev. templom és papilak-alap javára ada

koztak: Mauritz Vilmos bpesti háztulajdonos 5 kor., dr. Nagy 
Dezsöné 5 kor., Babcsányi Péter gyűjt. 170 kor. 47 fill. 
(Ebből adott: Kurtz Vilmos 1 kor., Andrásffy Gyuláné 1 kor., 
Krausz Gusztáv 1 kor., Sturza János 1 kor., Fegyver- és 
gépgyár 5 kor., Orth Ambrusné 1 kor., Komáromi János 
1 kor., Kéler Napóleon 1 kor., Szabó Istvánná 1 kor., Gegus 
Imre 1 kor., Sulla Jánosné 1 kor., Zechmeisterné 1 kor., 
Janik Ferenez 1 kor., Szerb ügynökség 1 kor., dr. Haag 
Ödön 1 kor., Lázár Pál 1 kor., Schulekné 2 kor., Schulek 
J. 1 kor., Kollerné 1 kor., Szalavszky Gyula 1 kor. Névte
lenek : 145 47 kor.), Odor Emília (Budapest) 5 korona, Zó
lyomi Wagner József 2 kor., dr. Zólyomi Wágner Géza 100 
kor., összesen: 287'47 kor. Főösszeg: 5324 korona 56 fil
lér. A kegyelem Istene áraszsza el legjobb áldásival a ke
gyes adakozókat!

II. A Luther-szoborra begyült: Doktorics Miklós (Ér- 
zsébetfalva) 3 kor., St. J. (Bártfa) 1 kor., múlt számunkban 
kimutatott 11 koronával együtt összesen: 15 korona.

Egyesületi élet.
A Luther-társaság folyó évi április 3-án tartott 

végrehajtó bizottsági ülésén beterjesztette Bendl 
Henrik pénztárnok az 1902. évi felülvizsgált és tel
jes rendben talált zárszámadásokat, melyek szerint 
a befolyt évi folyó-számlán a bevétel 10,88564 ko
rona, a kiadás 10,538‘65 korona és így a marad
vány új számlára 346'49 koronát tesz. A tőke
számla jelenleg már 30,872-65 korona, mely a 
múlt évi 22,782-65 koronához képest 8090 korona 
szaporodást mutat. Mindamellett, hogy dr. Kéler 
Zoltán ügyészünk a hátralékosokat ismételten fel- 
szólítá kötelességeik teljesítésére, a tagdíjak hátra
lékos összege még mindig 3029 koronára rúg. A 
pénzügyi bizottság javaslata folytán elhatároztatott, 
hogy a Luther-társaság 26,000 koronát tevő érték
papírjai ezentúl letétben az „Egyesült Budapesti 
Főv. Takarékpénztárban0 helyeztessenek el. Az el
fogadott költségvetés szerint a folyó évben kiadvá
nyokra 6123'49 korona fordítható. A tagok jelen
legi létszáma: alapító tag 79, örökös tag 54, rendes 
tag 595, fiókegyleti rendes tag 138, fiókegyleti pár
toló tag 455, összesen 1321 tag; tavaly volt 1106 
tag; emelkedett tehát a létszám 215 taggal. Mind 
ez, mind a vagyonszaporodás csakis örvendetes 
tudomásul szolgálhatott. Behatóbban tárgyaltatván 
a „Bibliai olvasókönyv“ ügye, a bizottság sajná
latát fejezte ki a felett, hogy ennek érdekében az 
egyházi lapjainkban közölt elvi harcz személyessé 
fejlődött, minek folytán a szerző urak a velünk 
kötött szerződés alul való feloldást kérték; mind- 
azáltal felszólítottuk, hogy értékes művöket az 
Egyetemes gyűlés által kívánt azon feltételek sze
rint, a melyeket alapelveik feladása nélkül teljesít
hetnek, mielőbb dolgozzák át és mi azon leszünk, 
hogy bibliai olvasókönyvük már a jövő tanévben 
iskoláinkban bevezethető legyen. Elhatároztatott 
még ezen ülésen a következő munkák sajtó alá 
rendezése: Paulik János: „Konfirmácziói emlék
könyve“ kétféle kiadásban; — a dunántúli ev. egy- 
házker. lelkész-egylet által ajánlott — az új házas
társaknak egyházi esketésük alkalmával adandó 
„Keresztyén családi emlékkönyv“ magyar nyelven. 
Dr. Maszuyik Endre: Luther Aranymondásainak 
(Tischreden) III. és IV. könyvecskéje; Weber Rezső 
írta: „Buchholtz György életének története és művei* 
(hazai reform, történetünknek kútforrásul szolgáló 
igen értékes munka, melynek kiadása költségeit 
nagyrészben a szepesi egylet tagjai fedezik); a 
tavalyi közgyűlés által elfogadott: „Diaspora-Káté“ 
magyar fordítása, illetőleg bővítése; az igen ke
lendő díszes „Konfirmácziói Emléklapok“-nak újabb 
kiadása mind a három nyelvben. Mindezek által 
kimeríttetvén a költségvetés szerint rendelkezé
sünkre álló összeg, a beküldött többi munkák 
egyelőre nem kerülhetnek sorra, kivéve a „Népies 
iratkákban'í megjelenő különlenyomatok az „Evang. 
Családi Lapokból".

Nagy örömmel és köszönettel fogadtatott még a 
szabadkai egyházgyülekezetnek, valamint a torzsai 
egyháztanácsnak szives meghívása, hogy az idei 
közgyűlésünket, illetőleg Luther-estélyünket a ne
vezett helyeken ünnepeljük; az eziránt szükséges
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további intézkedések miatt az E. E. E. Gyáminté- \ 
zet Elnökségéhez fogunk fordulni. Több kisebb 
folyóügy elintézése után, még megbizatott a jegyző', 
hogy a fiókegyleti bizományosokat szólítsa fel a 
náluk lévő könyvek még az idei május hóban ok
vetlenül beküldendő elszámolásra, valamint, hogy 
az irodalmi szakbizottságot egy évekre kiható munka- 
prograinm megállapítása végett husvét utánikeddre 
ldvja össze, mely napon annak vidéki tagjai tán 
legkevésbbé lesznek akadályozva a megjelenésben.

Falvay Antal, 
jegyző.

Különféle.
L a p u n k  in a i , ü n n e p i  s z á m a  a rendes idő

nél néhány nappal korábban jelenik meg. Terjedelme 
a szokottnál nagyobb, külső kiállítása is csinosabb. 
Tisztelt dolgozótársainknak, jóakaróinknak, bará
tainknak s a lap minden olvasójának boldog ünnepe
ket kívánunk. Legyen részük a húsvét igaz örömében.

Evangélikus Homiletikai Folyóirat. Hézag
pótló vállalat indult meg a napokban Geduly 
Henrik nyíregyházi ev. lelkész szerkesztésében. Az 
első szám változatos tartalma a következő: 1. Prolog 
Sántha K.-tól. 2. üdvözlet a szerkesztőtől. 3. Az 
„Oltár költészetéből". Nagy L.-tól. 4. Virágvasár
napi beszéd Materny J.-től. 5. Nagypénteki beszéd 
Gyurátz F.-től. 6. Húsvétvasárnapi beszéd Paulik 
Jánostól. 7. Húsvét hétfői beszéd Balthazár J.-tól
8. Husvét utáni I. vasárnapi beszéd Chriastély Gy.-tó'l.
9. Husvét utáni II. vasárnapi beszéd Liszkay J.-től. 
10.,.. Általános keresztelési beszéd Liszkay J.-tól.
11. Általános esketési beszéd Balthazár J.-től.
12. Általános avatási beszéd Balthazár J.-tól. 13. 
Általános gyermektemetési beszéd Balthazár J.-tól.
14. Gyermekistenitiszteleti beszéd Adorján F.-től.
15. Külföldi anyag a „bibliáról" szóló beszéd
sorozatból. 16. Szerkesztői üzenetek. — A folyó év 
hátralévő hónapjaira előfizethetni 8 koronával. Lel
készek és vallástanárok jó hasznát vehetik.

Nagy orgonahangverseny. Múlt hó 31-én dél
után öt órakor érdekes hangverseny volt a fővárosi 
Deák-téri ág. hitv. ev. templomban az evang. fő
gimnázium új épülete javára. A hangversenyen 
közreműködött hazánk egyik legkiválóbb orgona
művésze: Altdörfer Viktor. Előadásra került többek 
közt Bach: praludium és fuga, Brahms: Choral elő
játék, Daint-Saens: praludium és fuga H-durban, 
továbbá Rheinberger nagy orgonahangversenye 
F-durban, zenekari kisérettel. Schranz Margit úr
hölgy magánénekével bilincselte le a hallgatóság 
figyelmét. Az anyagi sikerről — lapunk zártáig — 
nem értesültünk.

Konventi elnökök. A soproni evang. konvent 
múlt hó 24-én választotta meg elnökét és alelnökét. 
Elnök lett dr. Démy Lajos, alel nők: Ritter Vilmos. 
Mindkettőt egyhangú lelkesedéssel állították az 
ügyek élére. A bizalom kipróbált erőket ért, a 
gyülekezet hivatott vezérekhez jutott.

Alapítványok. Mohácsy Lajos, evang. lelkész, 
lapunk kiváló dolgozótársa, és neje: született
Pelárgüs Emma, a gergelyi ág. hitv. evang. gyüle-

! kezetnek „templomtoronyalap" czímén 500 koronát 
adományozott. Egy szegény evang. lelkész-család 
valóságos fejedelmi hőkezűséggel siet gyülekezete 
fölsegítésére. Nem lélekemelő jelenség-e mai anya
gias gondolkozású, önző korunkban? A Krisztus 
szelleme nyilatkozott meg egyik méltó szolgájában. 
Míg ilyen papjaink, ilyen hiveink lesznek, ki kétel
kedhetnék, hogy Jézus él? A feltámadás ünnepén 
jól esik ezt az örvendetes bizonyítékot megírnunk. 
Örömmel tudatjuk továbbá, hogy Kiss Ferencz, 
szergényi lakos, néhai nejének Sipkovits Erzsébet
nek emlékére 100 koronát ajándékozott az ottani 
templomalapnak. Dr. Zólyomi Wágner Géza, a 
budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. gyülekezetnek nagy
érdemű felügyelője, pedig az erzsébetfalvi evang. 
templomalap javára 100 koronát adományozott. Az 
Ur áldja meg a nemesszivű adakozókat!

Uj gondnok. A gergelyi evang. egyház az anya
gyülekezet gondnokává Boda József földbirtokost 
választotta meg. Mihályházán Pulay István, Szer- 
gényben Piri Ferencz lett az új gondnok. Isten 
áldása legyen munkájukon!

A pesti ág. hitv. ev. német egyházgyülekezet 
múlt hó 22-én tartotta meg rendes évi közgyűlését 
Fuszek Tivadar felügyelő és Schranz János lel
kész együttes elnöklete alatt, Schranz János lelkész 
előterjesztette az évi jelentést, melyet a közgyűlés 
felolvasottnak tekintett és egész terjedelmében jóvá
hagyott. A jelentés szerint az istentiszteletek, külö
nösen sátoros ünnepeken, igen látogatottak voltak; 
a reformáczió-ünnep istentiszteletén nemcsak a hí
vek jelentek meg nagy számmal, hanem a presbitérium 
a felügyelővel egyetemben testületileg is részt vett. 
Ezen ünnepi alkalmakkor az egyházi énekkar mű
ködött közre. A hívek áldozatkészsége elismerésre 
méltó; önkéntes évi járulékokból 4590 korona, egy
házi áldozatokból 663 korona 74 fillér, perselyjöve
delemből 341 korona 80 fillér, adományok és ala
pítványokból 310 korona folyt be. A szegény-alap 
2271 korona 96 fillérre rúg ; kamataiból 40 sze
gény családot segélyeztek. A Luther-alap kama
tostul 10,414 korona 31 fillér; ebből a múlt évben 
öt konfirmándust ruháztak fel 155 korona 12 fillér- 
nyi költséggel. A jubileumi kiházasítási alap 1587 
korona 6 fillér, míg a Schneider Zsuzsánna-féle 
kiházasítási alap 15,353 korona 11 fillér. A helyi 
gyámintézetnek 465 korona 98 fillérnyi évi jöve
delme volt és rendes, köteles kiadásain kívül egy 
egyháznak és egy gimnáziumi tanintézetnek nyúj
tott szeretetadományt. A pogánymisszióra is gyűj
töttek, az e czélra a templomban felállított persely 
10 koronát jövedelmezett, „egy hálás leány pedig 
az Úrban elhunyt édes anyja emlékére" 20 koro
nát adományozott, úgy, hogy 30 koronát küldtek 
a lipcsei ev. luth. missziónak. Az egyház énekkar 
27 alapító, 121 pártoló és 31 közreműködő tagból 
áll és 446 korona 43 fillért vett be, tőkéje 1859 
korona 21 fillérből áll. A múlt évben 150 gyer
meket kereszteltek, konfirmáltak 23-at, eskettek 
751 párt, meghalt 116, az Úr vacsorájához járult 
1852 lélek; áttért 7 róm. kath. és 8 izr. vallású ; 
kilépett 23 egyén. A gyülekezet 4000 lelket számlál. 
A gyűlés további folyamán jóváhagyták az 1902.
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évi zárószámadásokat és a segédlelkésznek sze
mélyi pótlékot szavaztak meg. A Békés-Csabán fel
állítandó Luther-emlékszobor költségeihez száz ko
ronával járult a közgyűlés. Az egyházmegyei kö
vetek megválasztásával véget ért a szépen láto
gatott közgyűlés.

A Protestáns Orsz. Árvaegyesület múlt hó
28-án Budapesten dr. Kovácsy Sándor min. taná
csos elnöklete alatt és özv. Habererné, Hunfalvyné, 
Liedemanné stb. női, Wagner Géza, Beniczky Lajos, 
Darányi Kálmán, Szőts Farkas, Horváth Zoltán stb. 
férfi választmányi tagok jelenlétében igazgató-vá
lasztmányi ülést tartott, Dr. Jelenik Zsigmond és 
Aebly Frigyes elhunyt választmányi tagoknak ér
demét jegyzőkönyvében megörökitette s ezenkívül 
dr. Jeleniknek, a ki 30 éven át ingyen gyógy
kezelte az árvaház betegeit, nevét az Árvaházban 
levő Jóltevők emléktáblájára felvésetni határozta. 
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár négyezer ko
ronával az egyesület alapító tagjai sorába lépett, 
mit a választmány köszönettel vett tudomásul; de 
megkeresni határozta a takarékpénztár igazgató
ságát, hogy a szokásos hatszáz korona évi segély
adományt tovább is szíveskedjék kiszolgáltatni A 
fölvételi bizottság jelentése alapján tudomásul vette 
a választmány, bőgj évközben két leányárvát in
gyenesnek, egy fiúárvát négyszáz korona fizetés 
mellett föl kellett venni és hogy öt kiinlakó árvá
nak évi segély szavaztatott meg. A már bejelentett 
Sidlay-Csóris Teréz-tele nyolezezer korona végren
deleti alapítványra vonatkozólag, mely 1904-ben 
lesz esedékes, úgy intézkedett a választmány, hogy 
az alapítvány kamatát mindaddig tőkésíti, a 
a míg az alapítvány tízezer koronára szaporodik, 
hogy akkor a végrendelet értelmében a kamatok
ból egy árva eltartassék. Az 1902. évi zárószám
adásból sajnálattal értesült a választmány arról, 
hogy az egylet folyó jövedelmei nem fedezték a 
szükséges kiadásokat, a mi főleg annak a két kö
rülménynek kifolyása, hogy az egylet tőkéi a ka
matláb általános csökkenése miatt kevesebbet ka
matoznak, s hogy az árvák ruházata, s különösen 
az élelmezése az általános drágaság miatt sokkal 
drágább lett. A számvizsgáló bizottságba az elhunyt 
Aebly Frigyes helyébe dr. Keserű Lajos kir. ügyészt 
választotta be a választmány.

Misszió-estély. A soproni ev. népiskola vizsga
termében Löw Fiilöp, locsmándi lelkész, a dunán
túli gyámintézet egyházi elnöke, a múlt hó 8-ikán 
nagy közönség jelenlétében előadást tartott a kül
földi misszióról, érdekes, vonzó magyarázat kísére
tében gyönyörű vetített képekben mutatta be a 
misszió fejlődését és áldásos működését.

Egyházi közgyűlés Győrben. A győri ág. b. 
evang. egyházközség a múlt hó 25-én délelőtt 
9 órai kezdettel tartotta meg az egyházközség 
tanácstermében évi rendes számadó közgyűlését 
Perlaky Elek kir. tanácsos, felügyelő és Eső Vincze 
lelkész, egyházi elnök közös vezetése mellett. A 
mint az imádsággal megnyitotta, a felügyelő üdvö
zölte a megjelent tagokat. A közgyűlésen mindenek
előtt az elnöki előterjesztéseket olvasták fel. A hit
oktatói állás díjazásához a minisztérium részéről

kért hozzájárulás ügyében tett jelentést a közgyűlés 
tudomásul vette. Ezzel kapcsolatban bejelentette az 
egyházi elnök, hogy Kovács Zsigmond hitoktató, 
s.-lelkésznek a réti gyülekezet adminisztrátorává 
történt kineveztetésével a hitoktatói állás megürült 
s a betöltésre nézve a mai közgyűlés van hivatva 
intézkedni. A közgyűlés az elnöki tanács ajánlatát 
elfogadva, Laucsek Miklóst a hitoktató s.-lelkészi 
állásra egyhangúlag megválasztotta. A közgyűlés 
ezután a számadás megvizsgálására tért át, melyet 
vita nélkül elfogadott. Az egyházközség bevétele 
volt az 1902. évben: 190,068 K 12 fill., kiadása 
pedig 173.472 K 30 fillér s így a maradvány az 
1903. év javára: 16595 K 82 fill. Az alapítványi 
vagyon összege 257.742 K 34 fill. Az egyházközség 
vagyonmérlege az 1902. év decz. 31-én: a) vagyon: 
890,142 K 40 fill., b) teher: 372,440 K 47 fillér, 
tiszta vagyon: 517,701 K 93 fillér. A „szegény 
és árvaintézeti számadást", valamint a „Házi sze
gények alapítványa" czimen kezelt alapról szóló 
számadást a közgyűlés szintén egyhanulag elfogadta. 
Az alapítványi bizottság ajánlatára a közgyűlés az 
alapítványok jövedelméből összesen 2265 K 60 fill.-t 
osztott ki a segélyért folyamodók közt. Az alapít
ványi bizottság 1903. február 3-án tartott ülése 
jegyzőkönyvének alapján a közgyűlés elfogadta 
kezelés végett Barczi Jánosné, Katona Katalinnak 
1000 koronás alapítványát, melyet nevezett az ál
tala megjelölt czélra, Pálmai LajÖs újonnan válasz
tott lelkészi beiktatásának emlékére tett. A köz
gyűlés jegyzőkönyvi köszönetét szavazott Gutmann 
Lipót dr. városi tb. főorvosnak a szegény- és árva
intézet betegeinek sok éven keresztül ingyen, szíves
ségből teljesített gyógyításáért, valamint köszönetét 
nyilvánította Benedek Vincze egyházközségi jegyző
nek, az intézet 1902-ik évi állapotát feltüntető, 
részletesen megszerkesztett jelentéséért. Az egyházi 
elnök beterjesztő a fiókegyházközségek anyagi és 
szellemi állapotáról szóló jelentését. A gyámintézet 
elnökségéről I’só Vincze lemondván, lemondását a 
közgyűlés sajnálattal bár, elfogadta, hogy nevezett 
egyházi elnök terhein könnyítsen s helyébe Pálmai 
Lajos új lelkészt választotta meg. A tárgysorozat 
ezzel kimerült. Szétosztás előtt még Németh Elek 
ügyész szólt, a ki az egyházközség felügyelőjének, 
Perlaky Eleknek érdemeit méltatta meleg szavak
ban. Szavainak hatása alatt a közgyűlés nagy lelke
sedés között köszönetének jegyzőkönyve iktatását 
határozta el. l’só Vincze lelkész, egyházi elnök 
hálaadó imádsága után a közgyűlés véget ért.

Evang. tanítóképzőintézet Kőszegen, ügy 
látszik, a soproni ág. hifv. ev. tanitóképzőintézet 
Kőszegre kerül. Sopronban nem támogatják eléggé 
az intézetet s ezért a dunántúli ev. egyházkerület 
vezetősége Kőszegre szeretné áthelyezni, a hol az 
intéző körök — állítólag — semmiféle áldozattól 
sem riadnának vissza. Annyi tény, hogy evang. 
egyházunknak sok kedves emléke fűződik ez inté
zethez és nem egy sikere találta meg csiráját az 
itt kifejtett népnevelői munkában.

Protestáns asszonyok. Pünkösdre jelenik meg 
Juhász Sándor „Protestáns asszonyok" czímű könyve, 
mely tartalmazni fogja Kálvinná, Lutherué, Mélánk!:-
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tonné, Cvingliné, Lorántffy Zsuzsánna, Bethlen Kata, 
Cserey Ilona és Barcsay Ágnes életrajzát. Ára fűzve 
2 kor., díszes egész vászonkötésben 3 korona. Jelent
kezések, vagy előfizetési pénzek márczius végéig 
szerző czíraére Szentleányíálván (posta Arad) kéret
nek.

Az ágfalvi ev. gyülekezet múlt hó 22-én Fischer 
Imre kir. ügyész, gyülekezeti felügyelő és Scholtz 
Ödön lelkész kettős elnöklete alatt tartotta meg 
egyházi közgyűlését, melyen előterjesztették az 1902. 
évre vonatkozó és a presbyterium részéről jóvá
hagyott egyházi számadásokat. Legelőbb is Ágfalva- 
Bánfalva-Lépésfalva egyesített községek egyházi 
számadásait olvasták fpl. Ebben a számadásban 
felvétettek az összes járulékok, melyeket a községek 
fizetnek a templom és a papiak fentartási költsé
geire. A bevételek 1902. évben 1969 kor. 42 fill.-re, 
a kiadások 1976 korona 91 fillérre rúgtak. Ezután 
a különböző alapok számadásait vizsgálta felül a 
gyülekezeti ülés. Az alapok 1902. évi deczember 
végén összesen 9684 korona 90 fillérre szaporodtak. 
Még a gyülekezeti iskolaügyi számadások kerültek 
tárgyalás alá; ebben azokat az összegeket számol
ták el, melyeket az ágfalvi anyaközség iskolájára, lel
késze és tanítója javadalmazására fordít; a bevételek 
itt 6194 koronával voltak előirányozva, a kiadások 
5656 kor. 47 fill.-rel; pénztári maradvány 537 kor. 
53 fillér.

Bálványkép-gyárak. Különös dolgot leplez le 
most egy angol újság. Anglia seregszámra küldi 
a misszionárusokat a vad népek közé, hogy ezeket 
a kereszténységnek megnyerjék ; de ugyancsak 
Angliából seregszámra szállítja néhány czég a 
bálványképeket, szobrokat is a pogány népeknek. 
Az Evening News, a mely ezt a legnagyobb mér
tékben sajátságos dolgot megírja, részleteket közöl 
erről a nemes üzletről. A bálványképek legnagyobb 
szállítója Birmingham városa. Megesett, hogy_ugyan
az a hajó, a mely hittérítőket szállított Ázsiába, 
a raktárában több száz métermázsányi különböző, 
Birminghamban készült bronzszobrot, csupa bálvány
képet vitt a pogány templomok számára. A bir
minghami czégek óriás üzleteket csináltak ilyen 
gyártott istenségekkel, vajmi keveset törődve azzal, 
hogy a hittérítőknek éppenséggel nem könnyítik 
meg a dolgát. A legutóbbi időben ádáz verseny 
fejlődött ki az üzletnek ebben a sajátságos ágában. 
Egy Krohzukon nevű koreai ember telepedett le 
Amerikában és ez az élelmes úr fölvette a versenyt 
a birminghami szállítókkal. Furcsa ruhába öltözött 
ügynökei elárasztották Kinát és hirdették, hogy a 
birminghami istenségek hatalma megszűnt, csak 
az „érvényes", a melyik Amerikában készült és 
nem, mint a birminghamiak, bronzból, hanem ková
csolt vasból való, A leleplezés Angliában nagy fel
zúdulást keltett, a minél azonban a birminghami 
czégeket jobban bántja — az amerikai verseny.

K ére lem . Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev fiók
egyház felügyelősége tisztelettel kéri azokat a 
nagyt. lelkész urakat, a kiknél még gyűjtőív 
van, szíveskedjenek azt mielőbb visszaküldeni. 
Kiváló tisztelettel: Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. 
fiókegyház felügyelősége (Erzsébet-utcza 79. sz.)

Pénztári kimutatás.
A Luthertársaság pénztárába 1903. márczius l-töl 31-éig 

befolyt összegekről:
1. Alapító tagok tőkefizetése: Dr. Zsigmondy Jenő 200 

korona.
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1903-ra: Tisza- 

földvár egyház, Masznyik János, Geduly Elek Ferencz, dr. 
Zsilinszky Endre. 1901—1902-re: Dévény József. 1902-re : 
Glauf Pál. 1896—1902-re: Csók György.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1903-ra: 
Húsz Sándor. 1902-re: dr. Flórián Károly.

4. Fiókegyesületi pártolótagoktól évi 1 koronával: 19<)l-re: 
Lukacsek István.

5. Evang. Családi L apra : előfizetőktől 20 korona.
Összesen befolyt 341 korona.
Budapest, 1903, április 1-én.

Bendl Henrik, 
társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert nektek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Á p r i l i s Reggel. Este.

16. Luk. 24, 28—35. Ap. csel. 4, 29—33.
17. Róm. 14, 6—9. Ap. csel. 10, 37—42.
18. Kor. 3, 1—6. Ap. csel. 18, 1—5.
19. I. Pét 1, 3 - 9 . I. Kor. 3, 10-17 .
20. I. Kor. 1, 25-31 . Jer. 23, 6—9.
21. I. Ján. 5, 4—8. Máté 28, 16—20.
22. II. Tim. 2, 3 - 9 . Máté 28, 1—7.
23. Jel. 20. 4—6. I. Péter 2, 5—10.
24. 11. Móz. 15, 2—6. Zsoltár 118, 1—9.
25. I. Kor. 15, 38—45. Filip. 3, 17—21.
26. I. Kor. 6, 14—17. Róm. 6, 5—8.
27. Efez. 2, 4—9. I. Ján. 3, 1 -5 .
28. Ján. 10, l l —17. Eféz. 2, 12—15.

-2 9 . Zsid. 4, 1—4,- Márk 16, 14—16.
30. I. Pót. 2, 21—25. Ján. 8, 42—47.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
St. J . B á rtfa . Örömmel olvastam hithüségéröl tanúskodó, 

lelkes sorait. Az ősök nemes példája legyen tovább is vezér- 
csillaga. — M. L. G erge ly i. Minden Demosthenesnél szeb
ben beszél a tett. Boldog lehet az a gyülekezet, melynek 
i yen lelkes papja van! — G. P. „A szívtelen gazdag és 
örökösei" ez. elbeszélő költeményének sorát ejtem. — 
V. G. B u d a p es t. Műfordítása nem sikerült. Szárnypróbál- 
gotások nem lapunkba valók.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
április 10.

G a b o n a f a j
E g y  h e k t o l i t e r  

s ú l y a  k i l ó k b a n
Á r a  100  k g r n a k  

l e g k i s . á r j  le g n .  á

B á n s á g i  b ú z a  . . . . 74—81 15.— 1 6 . -
T i s z a v i d é k i  b ú z a  . . 74—81 J 5 40 16.50
l ’e s tv i d é k i  „ . . 7 4 -8 1 15.10 16.20
F e h é r m e g y e i  „ . . 74—81 15.10 16.10
B á c s k a i  „ . . 74—81 15 10 16-10
R o z s ,  1. r e n d í t  . . . 70—72 13 50 13.70

„ I I .  „ . . . — 13.30 13.40
Á r p a ,  t a k a r m á n y  . . 60—02 11.80 12.20

»> é g e t n i  v a ló  . . 62—64 11.40 11 60
„ s e r f ö z é s » e  . . 64—66 — . — — . —

Z a b , ó ............................. 39—41 12.60 12.80
n Ú j ................................ 39—41 12.30 12.50

T e n g e r i ,  b á n s á g i ,  ó — 12.50 12.80
„ m á s n e m ű ,  ú j . — — . — — .—

R e p c z e ,  k á p o s z t a  . . — 20.60 21.—
„ b á n s á g i  . . . — — . —

K ö le s ,  ó ............................ — — ,— — •—



68

A Luther-társaság kiadásában megjelent

olcsó, szép o lvasm ányo k
a nép számára.

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

2. Az első máglya. Elbeszélés a magyar reformáczió elő- 
idejébó'l. írta Rexa Dezső. 4’Á ív. Ára 8 fill. (Elfogyott.!

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

Gyuláné. Ára 6 fill. (Elfogyott.)
5. Egy új apostol. Elbeszélés. írta Fidesz. Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula. 

Ára 6 fill.
7. Gusztáv Adolf élete. Irta Stromp László theol. tanár

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

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

Paulik János. Ára 2 fill.
10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. Irta dr. Moravcsik 

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

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

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

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

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

15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkeriilők 
számára.) Irta Paulik János. Ára 4 fill.

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

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

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

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

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

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

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

23. „A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké."
Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.

24. Irgalom. Elbeszélés. írta Dr. Moravcsik Gyuláné. Ára 
10 fillér.

25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A Szent
lélek útja. Elbeszélés. írta Petry Gyuláné. Ára 10 fillér.

26. Dieső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta Frenyó 
Lajos és A király és a szegény anyóka. Történeti 
rajz. Francziából Győry Flemér. Ára 10 fillér.

27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné és 
Az ezermester. Elbeszélés. írta Győry Elemér. Ára 
10 fillér.

23. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass 
János. Ára 10 fillér.

29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos. Ára 10 fillér.
30. Imádkozzunk Elbeszélés. Irta Petry Gyuláné Ifjú 

hitvallók Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fii.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. írta Olyntha. Ára 10 fii.
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés, 

í r ta : Horváth Lajos. Ára 10 fillér.

Ugyancsak a Luther-Társaság kiadásában 
jelentek meg :

1. Gyúrátz Ferencz: *Hit oltára> czímíí imakönyv II. 
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor 60 fill. (Kapható bőr
kötésben és chagrin díszkötésben is 4 kor.-tól 8 kor.-ig.

2. Sántha K ároly: <Buzgóság könyve* czímű imakönyv. 
Ára 4 kor., fekete bőrköt. 6 kor., chagrinbőrköt. 8 kor.

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

4. Hörk József: <Hős Keezer András ev. vértanú 
és családja* czímű népiratka. 30 fill. (Elfogyott.)

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

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

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

8. Famler G. A .:  (Christian Traugott, Leidens- und 
Lebensgeschichte eines ev. Predigers in Ungarn.* 60 fill.

9. Reviczky László. (Elbeszélések a magyar reformáczió 
történetéből*. 24 fill.

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

nicht. > 50 fill.
12. Hörk József: «A nagysárosi var ura.* 20 fill.
13. Famler Gusztáv Adolf: <Hochmuth kommt vor dem 

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

80 fill.
16. Bierbrunner G .: Matthai am Letzten. 40 fill.
17. Böngérfi, János. Az árva. 40 fill.
18. Paulik János: Az ágostai hitvallás. 50 fill.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú díszkép. 

Ára csomagolással 2 kor. 60 fill.
20. Evangélikus Családi Eap. Szerkeszti Böngérfi János. 

Ára egy évre 2 kor. 10 gyűjtött előfizető után egy tisz- 
teletpéldánynyal szolgál a társaság.

21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill.
22. Krizko P á l: Melanchton Fülöp levele. 20 fill. — 

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

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

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

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

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

28. Konfirmáczió! áldások. (Versek és Szenírási idéze
tek.) A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.

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

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

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

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

33. Bachát Dániel: Cim jest a co chce Lutheruv spo-
lek í  Ára 10 fill.

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

E könyvek és népies kiadványok megren
delhetők Hornyánszky Viktor könyvkiadó hivatalá
ban (Budapest, V., Akadémia-u. 4.).

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


