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Budapest, 1903. szeptember 30.

Egy a szükséges.
(B.) A jgyámintézeP és a Luther-társaság
ez idei közgyűlése külső fényben és pompában
felülmúlt minden eddigit.
Zászlódísz, taraczklövés, fáklyásmenet,
zeneszó, díszhintó, fejedelmi lakomák, a ható
ságok fejeinek üdvözlő beszédei, lelkes fel
köszöntői mind tündérálmaikat látszottak meg
valósítani.
Vándorüléseink szédítő diadalmenethez
hasonlítottak. A hol megjelentünk, mindenütt
hódolat, tisztelet fogadott s győzelem, diadal
kisérte lépteinket. Házi gazdáink tejbe-vajba
fiirösztöttek, tenyerükön hordtak s szeretetüknek, tiszteletüknek igyekeztek külső kifejezést
adni.
A szeretetnek és tiszteletnek ez a meg
nyilatkozása nagyon megható volt. Ám ez
csak a bibliai Márta szerepe. A jobbik rész,
a Máriáé hiányzott.
A fényes fogadtatás, az ünnepi lakomák,
a fogatok, zászlók és díszítések tengernyi
pénzbe kerültek. Hány szegény árvának, özvegy
nek, Ínségesnek könyeit száríthatták folna fel
az eltékozolt pénzen? Hány szegény egyház

14. szám.

szeretne templomot és papi lakot építeni, de
esdő szózatuk siket fülekre talál.
A külső fény és pompa nem illik az igaz
protestánshoz. A mi életünk a becsületes sze
génység. Mihelyt elhagyjuk ezt az alapot,
lejtőre jutunk, a mely szédítő mélységbe vezet.
A ,gyámintézet‘ és a Luther-társaság nem
azért tartja meg vándorüléseit, hogy fényűző
lakomákat rendezzenek, hanem azt kivánja,
hogy tömörüljenek híveink, növekedjék egyházi
öntudatuk, ismerjék meg a ,gyámintézet£ és a
Luther-társaság nemes czélját s támogassák
mindkét intézményünket.
Szabadka, Torzsa, Verbász a bibliai Márta
szerepében versenyre keltek egymással, de váj
jon hányán támogatják a ,gyámintézetek s a
Luther-társaságot nemes feladatában ? Hányán
léptek a Luther-társaság tagjai sorába?
A fényes lakomák nyomában gyakran lehangoltság támad, de a jótékony és nemes
alapítványok csak áldást árasztanak.
Önkéntelenül is eszünkbe jutnak Krisztus
Urunk szavai:
— Márta,Márta! szorgalmatos vagy s sokra
igyekezel. De egy a szükséges dolog. Mária
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pedig a jobbik részt választotta, mely el nem
vétetik ő tőle. (Lukács X ., 41— 42.) Ne felejt
kezzünk el a jobbik részről, a szükséges
dologról.

Ha szű k ö t látsz bölcseségben.
—

Jakab I r. 5. 6. v.

—

Ha szűköt látsz bölcseségben,
Fönt az égben
Istennél megtalálod.
Hanem előbb hittel kérjed,
Hogy beérjed
Véle, míg jö halálod.
Szemrehányás nélkül adja
Világ Atyja
Mindennek azt bőséggel.
De a kiben kétség támad,
Súlyos bánat
Jár majd annak éltével.
Ne habozz hát, gyarló ember,
Mint a tenger,
Ha vízét föl szél veri.
Bízodalmad az Úr légyen,
S nem ér szégyen,
Mert ö a jót kedveli.
T ó th Istv á n .

Szabadka.
— Mai képünkhöz. —

A szabadkai ág. hitv. evang. templom és a
mellette épült papi lakás a szívós kitartás és erős
akarat diadala.
A nagy és népes katholikus városban 1886-ban
mindössze csak negyven ág. liitv. ev. család lakott
mintegy száz lélekkel. Ez a maroknyi nép lelkész
után vágyódott s évi 800 korona egyházi adót
vetett ki magára, hogy missziói lelkészt tarthasson.
Belohorszlcy Gábor főesperes ideiglenes minő
ségben Korossy Emilt küldte Szabadkára misszioná
rius lelkésznek, a kit ügybuzgóságáért, lelkes, fárad
hatatlan tevékenységéért annyira megszerettek a
a hívek, hogy már két év múlva — az esperesség
hozzájárulásával —egyhangulaglelkészüknek válasz
tották meg s fizetését ezer koronára emelték. Majd
Ivánka Imre szabadkai országos képviselő és Kállay
Albert főispán közbenjárására a belügyminisztérium
engedélyt adott nekik, hogy templom és papi lak
építésére az egész országban könyöradományokat
gyűjthessenek.
Hogy a templom és lelkészi lak felépült: ez
nagy részben Korossy Emil lelkész érdeme, a ki

éjjelt-nappalt együvé tett, hogy a hívek régi vágya
teljesülhessen.
Apostoli buzgósággal és megingathatatlan hittel
fogott a gyűjtéshez. Mindenütt fölkereste a jó sziveket
s habár sok helyütt csalódás volt a jutalma: nem
csüggedt. Egy évtized alatt mintegy hatvanhatezer
koronát gyűjtött összö, úgy hogy 1900. szept. 23-án
Sárkány Sámuel, bányakerületi püspök, már föl is
szentelhette a felépült templomot.
A lelkésznek jobb keze volt ebben a dicső mun
kában a szabadkai ág. hitv. ev. nőegyesület. Ez
utóbbi gondoskodott a templom harangjairól. A
legnagyobb harang súlya mintegy 6 métermázsa,
G hangú, felirata: „Erős vár a mi Istenünk", a
legkisebb l x/2 métermázsa súlyú, D hangú, „Jövel
Szentlélek Ur Isten" felirattal s a középső súlya
2 */4 métermázsa, H hangú s felirata: „Krisztus az
én életem".
Csak zúgjatok szabadkai harangok s terjeszszetek igaz hitéletet s erős, öntudatos protestáns
szellemet!

Gyűléseink.
I. Szabadka.
Az egyetemes ev. „gyámintézet" kiküldöttei
dr. Boltik Frigyes püspök s a Luther-társaság
tagjai dr. Zsilinszky Mihály államtitkár vezetése
alatt érkeztek Szabadkára folyó hó 19-én. Künn
a vasúti állomáson a város részéről dr. Biró Károly
polgármester, az egyház részéről pedig Korossy
Emil szabadkai ev. lelkész üdvözölte a vendége
ket, a kiknek fogadására Schmausz Endre főispán
s a város egyéb előkelősége is megjelent. Hosszú
kocsi sor indult meg a zászlódíszbe öltözött város
fő-utezáin, hogy a vendégeket az ev. templomba
vigye. A templomban Baltik Frigyes püspök az
oltár előtt imádkozott s rövid beszéd után meg
áldotta a gyülekezetei
Innét a vendégsereg szállására sietett, hogy
még idejében érkeztessék Lelbach János, szabad
kai ev. egyházfelügyelő vendégszerető hajlékába.
Nevezett egyházfelügyelő ugyanis az összes ven
dégeket ebédre hívta s fejedelmi megvendégelésével feledhetetlen emléket állított magának s a ház
szeretetreméltó asszonyának a résztvevők szivében.
Aznap este 6 órakor a Luther-társaság Zsi
linszky Mihály c lnöklete alatt igazgató-tanácsi ülést
tartott, melyen előzetesen' megbeszélték a közgyű
lés tárgyait.
Másnap reggel 9 órakor a „gyámintézet" kül
döttei istentiszteletre gyülekeztek. A megnyitó harmonium-játék s a gyülekezeti ének elhangzása
után Korossy Emil lelkész alkalmi oltári imád
ságot mondott, melyet ismét ének követett. Majd
Fammler G. A. bányakerületi gyámintézeti elnök
lépett a szószékre és hatalmas, szép beszédben
fejtegette egyházi gyámolító intézetünk feladatát,
czélját. Lendületes szavakkal végzett szónoklata
mély hatást gyakorolt a jelenvoltakra. A gyüle
kezeti ének ismét felzendült, Baltik püspök áldást
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osztott s a Hymnusz eléneklésével véget ért az
istentisztelet.
Egy fél óra múlva ugyanott a „gyámintézet"
tartotta meg 43. évi közgyűlését.
Dr. Baltik Frigyes egyházi elnök jelentette,
hogy báró Radvánszky Béla világi elnök beteg
sége miatt nem jelenhetett meg. Helyette a dunán
túli gyámintézet világi elnökét, dr. Berzsenyei Jenőt
kérte fel az elnöki szék elfoglalására, a ki meg
nyitó beszédében ismertette a gyámintézet magasz
tos és jótékony hivatását. Belohorszky főesperes
egyházmegyéje, Zsilinszky egyházkerületi felügyelő
pedig a bányakerület nevében üdvözölte a köz
gyűlést. Ezután az egyházi elnök előterjesztette
jelentését. Ismertette a
Gusztáv Adolf-egyesület munkásságát, majd
Fammler G. A., Raab
Károly, Löw Fülöp és
Materny Lajos egyház
kerületi elnökök évi je
lentése következett.
Összesen befolyt 23,581
kor. 66 fillér szeretetadomány.
A számvizsgálóbizottságjelentését-Bo#nár Endre jegyző aján
latára elfogadták s mi
vel mindent rendben
találtak: a felmentvényt
megadták. A négyezer
koronányi nagy szeretetadomány a sátor
aljaújhelyi ev. missziói
egyháznak jutótt. Korbély Géza sátoraljaúj
helyi lelkész nyomban
ékes szavakban meg
köszönte egyházközsé
ge nevében a kegyes
adományt. A szabadkai
ev. nőegyesület remek
művű ezüst keresztelő
edényeket ajánlott fel
a gyámolító intézetnek,
a mely a mitroviczai
ev. híveknek juttatta az
ajándékot. Makó és Keszthely egy-egy remek bib
liát kapott.
Az új alapszabálytervezet elfogadása után el
rendelték a gyámintézeti elnökségre a választást. A
jövő évi gyűlést, a révkomáromi egyház szives
meghívására, Révkomáromban fogják megtartani.
A nagygyűlés után a Bárány-szálló nagytermében
díszebéd volt, a melyen mintegy ezren vettek
részt.
A lakomán számos felköszöntő hangzott el,
az elsőt Zsilinszky Mihály államtitkár, a Luthertársaság elnöke, mondotta, éltetvén a királyt.
A kitörő lelkes éljenzés lecsillapodása után a
közönség, a mely a felköszöntőt állva hallgatta
végig, a zenekar kisérete mellett elénekelte a Hym-

nuszt. A díszebéd után a közönség az esti gyors
vonattal Torzsára indult a Luther-társaság köz
gyűlésére.

II. Torzsa.
Szabadkáról Torzsáig valóságos diadalmenet
volt az útunk, már Kulán fáklyás-zenével és üd
vözlő beszédekkel fogadtak. Éljen-riadal követett
egész Torzsáig, a hol újból felharsant a lelkesítő
Kákóczy-nóta, megviUantak a fáklyák, megnyíltak
az ajkak s a nép ezreinek sorfala között szaka
datlan harangzúgás és taraczklövések közepett
robogtak a kocsik vendégeikkel a zászlókkal, lomb
bal, virággal díszített, községbe.
A menet a tündéri
fényben úszó papi la
kásra vonult, hol a
házigazda és kedves
neje bőséges vacsorá
val várták a vendége
ket. Kedves emlékek
kel távoztunk e hely
ről,?kiki nyugovóra tért,
hogy a holnapi nap is
mét helyünkön talál
jon.
Szeptember 2l-én
reggel 9 órakor a tor
zsai ev. templom zsú
folásig megtelt hall
gatósággal. Kezdetét
vette a Luther-ünnepély
A híres reformátor örök
becsű, hatalmas éneke:
az Erős várunk megreszkettette a templom
falait s a sziveket.
Klaár Fülöp budapesti
vallástanár szép oltári
imádságot mondott s
felolvasta az epistolát.
Zsilinszky elnök hatá
sos megnyitóját a gyü
lekezet éneke követte,
Belohorszky egyházi
beszédében a nap jelen
tőségét fejtegette, majd
Scholtz Ödön tartott
tetszéssel fogadott felolvasást. Ének és offertorium
zárta be a szépen sikerült ünnepélyt.
*
Az elnöki megnyitó beszédet egész terjedel
mében itt közöljük.
5fC

*

Zsilinszky Mihály megnyitója.
Mélyen tisztelt gyülekezet!
Testvéreim az Úrban!
Midőn mi, mint a Luther-társaság tajai, Istennek
e díszes hajlékába léptünk, lelkünket a tisztelet és
hála érzelmei foglalták el.
Tisztelet e virágzó gyülekezet népe iránt, mert
ilyen szép templom alkotásában fejezte ki vallásos
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mély érzelmeit,evangéliumi hitéhez való hű ragaszko
dását és áldozatkészségét; a'7i«te'érzelme pedig azért
tölti el szivünket, hogy minket, az ev. vallásos
irodalom szerény munkásait, meghívni s vendégekül
oly páratlan fénynyel fogadni szíveskedett.
Fogadják ezért, kedves testvéreim, a Luthertársaságnak szives köszönetét 1 Legyenek róla meg
győződve, hogy örömmel jöttünk ide és boldogok
nak érezzük magunkat, hogy, e pillanatban itt az
isten házában, ilyen szép számban együtt láthatjuk
és üdvözölhetjük önöket.
Ennek a mi látogatásunknak azonban nemcsak
az a czélja, hogy egymást üdvözöljük. Nekünk,
mint irodalmi társulatnak, magasabb feladatunk is
van, melyet az Ur ekképen fejezett ki: „Munkál
kodjatok, míg nappal vagyon, mert bekövetkezik
az éjszaka, midőn senki nem munkálkodhatik
többé“. Pedig nekünk evangélikusoknak igen sok
okunk van a serény munkálkodásra ; mert mi az ev.
irodalom terén is csak önmagunk erejére vagyunk
utalva. Ha mi nem ápoljuk, ha mi nem védjük,
ha mi nem pártoljuk, ha mi nem erősítjük és nem
gyarapítjuk irodalmunknak termékeit, akkor mások
kevésbbé fognak velük törődni.
Ez a tudat arra ösztönöz bennünket, hogy
egyesült erővel végezzük azt a munkát, a melynek
elvégzésére egyes ember nem képes. Nehéz hely
zetünk azt követeli, hogy lehetőleg mindnyájan
sorakozzunk azon oltár körül, melyen hitéletünk
szent lángja lobog és ápoljuk azt közös erővel,
hogy soha ki ne aludjék, hanem örökké melegítse
kebleinket áldozatkészségre, egyházi szent érde
keinkért.
Hogy mire képes a lelkes, öntudatos és egy
czélra törekvő nép, arra íme buzdító például szol
gálhat nekünk ennek a kis torzsai ev. egyháznak
felvirágzása! Mi volt ez az egyház még ezelőtt
száz és néhány esztendővel, mikor a ti őseitek a
nagy német birodalomból ideszakadtak, hogy itt
a hazában új otthont teremtsenek maguknak!? Mi
volt az a varázserő, mely képessé tette azt az egy
néhány családot arra, hogy nemcsak önmagának
hitközséget alapítson, hanem a sorsukat bölcsen intéző
hatalmas Istennek is hajlékot emeljenek? Mi volt az,
a mi az ősök fiait és unokáit képessé tette arra,
hogy számban és erőben gyarapodva vagyont sze
rezzenek s necsak önmaguknak, de Istennek dicső
ségére is új iskolákat építsenek?
A hitbuzgóság az isten- és emberszeretet örök
tüze volt az, atyámfiai, mely áldozatokra és alko
tásokra ösztönözte apáitokat és — remélem — ösz
tönözni fog titeket is mindenkor, mindnyájunknak
őszinte örömére. Mert szent igazság az, hogy a ki
magát el nem hagyja, azt az Isten sem hagyja el;
a ki bízik saját erejében, azt mindenkor megsegíti
a jó Isten.
Ezt az igazságot hirdeti a Luthér-társaság
élőszóval és írással; terjeszti lapok és jó köny
vek útján. Terjeszti és hirdeti szent meggyőződés
sel az evangélium igazságait és azt az örökké élő
kér. szeretetek mely az emberi sziveknek leghatal
masabb összetartó kapcsát teszi.
A Megváltó szent beszéde ihlette a költőt, a

ki nem régen többek között ezeket írta a szeretet
hatalmáról:
Lehetsz nagy Űr, hogy akár a királyok
Irígylik meg roppant gazdagságodat. . .
Fürödhetsz a dicsőség özönében
És elbonthat minden földi érdem:
Ha nincs érző melege a szivednek,
Semmi se vagy, akárkinek neveznek!

Csak egy szentség, csak egy bölcsesség, csak
egy_ hatalom, csak egy érdem van a világ felett:
az örökkévaló szeretet.
Ez a nagy és örökké tartó hatalom hozott
bennünket is ide a ti kedves körötökbe, torzsai
ev. testvéreink! E legfőbb hatalom iránti bizodalommal kérünk benneteket, hogy karoljátok fel
a Luther-társaság ügyét. Ismerkedjetek meg ma
gasztos feladatával és kiadványaival, könyveivel ;
és ha azokból meggyőződtök arról, hogy czélunk
szent, hogy törekvéseink nemesek, szándékaink és
eszközeink tiszták és önzetlenek: akkor fogadjátok
be kiadványainkat családi szentélyeitekbe s terjeszszétek azokat azzal a buzgalommal, mely az
apostolokat lelkesítette az Úr tanainak terjesz
tésében.
A mindennapi tapasztalás bizonyítja, hogy a
jó könyvek a családoknak legjobb barátai és leg
megbízhatóbb tanácsadói. Azért fogadjátok a német
költő tanácsát, a ki ezt ajánlja:
Scliaff gute Bücher in dein Haus,
Sie strömen reichen Segen aus;
Und wirken als ein Segenshort,
Auf Kinder und auf Enkel fó rt!

Ezzel nyitom meg Luther-ünnepélyünket; kérve
a Mindenhatót, hogy áldással kisérje továbbra is
munkálkodásunkat.
*
*
*
A Luther-ünnepély után kezdődött a Luthertársaság közgyűlése. Zsilinszky Mihály elnök üdvö
zölvén az egybegyűlteket, rámutatott a katholikus
világ törekvésére, mely irodalmi társaságok szövetke
zésére irányul. A katholikusok manapság megfigyelik
a kor eszméit és kitartással a maguk czéljának meg
valósítására felhasználják. Azt a bámulatos tehetséget,
mely jelenleg a kath. egyházi és világi elemekben
megnyilatkozik s azt a kiváló buzgóságot, mely őket
jellemzi, át kell vinnünk az ev. egyházba. A népet
fel kell világosítanunk, a tömegekre kell hatnunk.
Majd az ülést megnyitja s az évi jelentés alapján
kezdetét veszi a tanácskozás.
A bibliai olvasókönyv ügyében a bizottság aján
latát fogadta el a közgyűlés. Az egyházi hivatalos
közlöny megindítását a kerületek nyilatkozataitól
teszik függővé. A theologiai szaklap részére ez idén
is 300 korona segélyt szavazott meg a közgyűlés. A
kiadványokra vonatkozólag az intéző-bizottság javas
latát fogadta el a közgyűlés. Paulik János nyíregyházi
és Kovács Andor orosházi lelkészeknek hálás köszö
netét fejezte ki a közgyűlés, a miért lapunknak, az
Ev. Csal. Lapnak, közel száz-száz előfizetőt szereztek
s ezt a köszönetét jegyzőkönyvi kivonatban is tudomá
sára hozza nevezett lelkészeknek.
Kovács Sándor theologiai tanár indítványát,
hogy a tankönyvvállalat megvalósíthatása czéljából
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Társaságunk olcsó részvényeket bocsásson ki: a
közgyűlés elfogadta.
Luther munkáit Masznyik Gyula theol. igazgató
fordítja le magyarra s ezek Társaságunk kiadásában
fognak megjelenni. Még sok hasznos dolgot határozott
el a közgyűlés. így kimondta pl., hogy a gyüle
kezetek levéltárainak kincseit fel kell használnunk;
az elnökséget felkérték, hogy az irodalmi bizottság
tagjainak számára kedvezményes vasúti jegyeket
szerezzen stb.
Az elnök örömmel jelentette be, hogy Társasá
gunk javára rendezett offertóriumunk 113 koronát
eredményezett. Majd egyhangú lelkesedéssel hálás
köszönetének adott kifejezést a közgyűlés T)r. Kéler
Zoltán ügyész iránt, a ki kétezer korona pályadíjat
tűzött ki a ónra pastoralisról szóló nagyobbszabású
munka megírására. A nagylelkű adomány mélyen
meghatotta a gyűlés tagjait.
Az elnök végül köszönetét fejezte ki mind
azoknak, a kik munkájában támogatták, mire a
közgyűlés is úgy az elnöknek, mint az ünnepély
összes közreműködőinek, a torzsai evang. egyházközségnek, az elöljáróknak és Fammler lelkésznek
hálás köszönetét mondott.
I1T. Yerbász.

Nem volna teljes tudósításunk, ha verbászi
kirándulásunkról — legalább röviden — meg nem
emlékeznénk.
Még a délelőtt folyamán Torzsán küldöttségileg
kérték fel Zsilinszky Mihály államtitkárt, hogy
tekintse meg a verbászi államilag segélyezett al
gimnáziumot. Az államtitkár megígérte megjelenését
és délután 4 órakor négyes fogat — hosszú kocsi
sortól kisérve — röpítette Uj-Verbászra. Lelkes
fogadtatás várt reá és kíséretére. A fellobogózott
helység utczáin ünneplő ruhában több ezer ember
éljen-riadallál fogadta. Az algimnázium épülete előtt
a község nevében Wagner G. Adolf verbászi ev.
lelkész üdvözölte lelkes, szép beszédben az állam
titkárt, a ki válaszában megígérte, hogy a maga
részéről szívesen fogja támogatni a gimnáziumnak
nyolezosztályúvá való fejlesztését. Az épület belsejé
ben a tanári kar élén Székely Sándor igazgató
fogadta és üdvözölte a kultuszminisztérium kép
viselőjét, mire a gimnázium bejárása és alapos meg
vizsgálása következett.
Este 8 órakor lakomához ült a fényes társaság,
mely után az államtitkár és kísérete elutazott.
A verbásziak régi óhaja egy lépéssel ismét előre
haladt. Adja Isten, hogy tervük mielőbb meg
valósulhasson !
—i.

Az ördög bibliája.
— Elbeszélés. —
írta: P aulik János.

„Az a boldogság, — szólt erre a maina — a
melyben Zalainé az urával élt, határozott czáfolata
a te beszédednek. Oh, nagyon is vannak egyszerű
körülmények között is olyanok, a kik boldogok.

Ott, hol a szivek okosan bele tudnak illeszkedni a
viszonyokba s a házastársak szeretettel és gyön
géd kézzel segítik viselni egymásnak az élet ter
heit, melyek a jóléttől sem idegenek : ott a szegény
ségben is boldogok lehetnek. S nekem vájjon mi
hasznom volt a te gazdagságodból ? — Hogy talán
drágább ruhám volt mint Zalainénak, mely alatt
azonban a szivem mindig fázott és didergett, mert
sohasem sugárzott rá a szeretet melege ? En bizony
Zalainét egyszerű körülményei közt is irigyeltem
s fiát ügy szeretem, mintha tulajdon fiam volna."
„No, én nem ! — pattant fel újra a férj — s
ismervén, szándékodat, meg fogom tiltani hogy ezen
túl a házamba járjon. Holmi felhőkből kapott eszmék
kel nem hagyom tönkre tenni a lányom jövőjét.
Érted? Nem hagyom tönkre tenni! Majd meg
mutatom, hogy ki itt az úr! . . . “
Lenke a másik szobában reszketve hallgatta
apjának haragos kitöréseit. S bár apja tulajdon
képen az ő érdekében szólott, mégis elsápadt bele.
Mikor az apa kiment a szobából, befutott édes any
jához s keblére rejté arczát s elkezdett könnyezni.
A mama nem kérdezte könnyei okát, csak ölelte,
csókolta leányát s együtt könnyezett vele ; meg
értette ő azokat a könnyeket, tudta ő mit jelent
leányán az a különös elváltozás, valahányszor Zalai
Béla belépett házukba; az anyai szem éles, sokat
lát s maga is átélvén azt, megérti a fiatal leány
szív illatos virágfakadását.
Este felé egy levelet hozott át a Zalaiék cse
lédje. Könnyektől pecsétes volt a levél, mert könnyek
között íródott s fájdalom diktálta. A levél így hang
zott :
„Igen tisztelt Lenke kisasszony!
Szokatlan dolog ugyebár, hogy én önnek
levelet írja k; de ma délután olyan meglepő
dolog esett meg velem, hogy lehetetlen arról hírt
nem adnom. Édes atyja egy levélben röviden, de
elég érthetően, azt adta tudtomra, hogy mivel
gyakori látogatásom esetleg szóbeszédre adhatna
alkalmat s az ön szerencséjének útjába állhatna,
házukat ne látogassam........Mintha tört döf
tek volna szivembe, mikor e sorokat elolvas
tam! Hiszen nekem az Önök háza volt a leg
kedvesebb helyem e világon, mivel Ön lakik benne,
Lenke kisasszony, legszebb álmaimnak állandó
tárgya, életemnek éltető reménye. Ha szivem
megfájdult a világ zajában, ha kutatva a mindenség rejtélyeit, lelkem megzavarodott: ott az
Önök kedves körében újra felüdültem s az élet
nek legtitkosabb rejtélyeit megértettem a szere
tetnek ama meleg sugarainál, a mely nemes
lényükből felém sugárzott.
Oh, Lenke kisasszony ! nem tudom, vájjon
Istennek, vagy csak embernek akarata-e az, a
mi velem történt, de reám nézve iszonyú. S
bár talán a szivem összetörik alatta, atyjának
akaratját, jól van, teljesíteni fogom, nem akar
ván sem magamat megszégyenítéseknek, sem
Önt, jó édes anyjával együtt, netáni szemrehá
nyásoknak kitenni Csak arra kérem ebben a
szomorú órában, hogy azt a jóindulatot, a melyet
eddig részéről élveztem, tartsa meg továbbra is
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számomra s gondoljon néha szerencsétlen barát
jára■, kinek, a mióta érezni tud, Ön volt mindig
legédesebb. áíma; s a
bármit hozzon is a
jövendő, Önhöz hű marad sziliének utolsó dob
banásáig Angyali Lenke kisasszonyáén szeretni,
forrón szeretni fogom Önt örökre! 8 ha talán
egykoron látva szenvedésemet, mue melegebb rész
vétre, melegebb rokonérzésre nyílnék meg irán
tam, úgy kérem, ne nyomja el, ápolja azt az
érzést szivében, a mint én is állandóan fogom
szerelmemet ápolni, mert hiszen nélküle sötét,
csillagtalan éjszakába merülne egész életem. Oh,
ha ez így lenne, — a miért naponként nem
szűnöm meg kérni Istenemet, hogy így legyen —
ha szivecskéje mellettem dobbanna fel: úgy bíz
zék bennem s bízzunk mind a kelten a jó Isten
ben, a ki a benne bízó. szerető sziveket csodás
módon czéljukhoz segíti!....... “
Ez volt a levél, melyet Lenke a mamájával
együtt olvasott el.
Apjának szavai után sejtette, hogy így lesz.
Választ is küldött mindjárt a levélre. Abból
a csokorból, a mely keblére volt tűzve, kikeresett
egy szegfűt, a legpirosabbat, azt küldte válaszul.
S azután kebelébe rejtette a kis levélkét. Majd
újra elővette, újra elolvasta. Elolvasta kétszer, elol
vasta tízszer. Már könyv nélkül tudta minden sorát
és mégis olvasta... „Gondoljon néha szerencsétlen
barátjára, kinek, a mióta csak érezni tud, Ön volt
mindig a legédesebb álm a; s a ki, bármit hozzon
is a jövendő, hű marad Önhöz szivének utolsó
dobbanásáig !“ — ismételgette sorait s szive édes
fájó érzésben dobbant meg. Neki még soha nem
mondtak ilyent. Bár senki nem látta, mégis elpirult
s eltakarta a rc z á t.... „Gondoljak rá! — meren
gett magában, — hát lehet-e rá nem gondolni! ? . . . .
„Ha szive mellettem dobbanna f e l!“ — idézte
fel újra Zalai Béla szavait, s szivecskéje e gon
dolatnál erősebben feldobogott, mintha csak azt
mondotta volna : „már is érted dobogok s dobogni
fogok, míg élet lüktet bennem ,..."
Lenke kebelébe rejtette végül azt a neki üdvöt
és bánatot hozott levelet, elvonult a legbensőbb
szobába s elkezdett keservesen zokogni.
S aztán az a gyönyörű, üde-piros arcza, mint
mikor a viruló rózsát tövében féreg támadja meg,
elkezdett sápadni, elkezdett hervadni...
III.
Szeptember első napján podgyászokkal meg
rakott kocsi hajtatott ki a Karácsonyi portáról.
A bakon Sándor ült s hetykén hajtotta a lovakat.
Az öreg Karácsonyi is elkísérte fiát a legközelebbi
állomásig, a honnan Sándor Pestre utazott az egye
temre, hogy apja szavajárása szerint, majdan „a
vármegye első embere" legyen. Az öreg Karácso
nyi ugyan talán maga sem volt azzal tisztában,
hogy kicsoda, micsoda az a „vármegye első embere"
de hát úgy értette a dolgot, hogy első gavallér
váljék a fiából, a kinek kalandjairól, párbajairól,
lovairól stb. az egész megye beszéljen, mivel az —
nézete szerint — a tetőtől talpig gavallér ember
elengedhetlen kellékeihez tartozott. Hogy az egye

temre járjon, azt legfeljebb csak azért tartotta
szükségesnek, mert hiúságának jól esett, hogy fiát
úgy emlegethesse : „a jogász fiam", „fiam, a ki
most a jogot hallgatja", de meg gondolta, hogy a
gavallér-mundúr jobban fog állami egy jógvégzett
emberen.
(Folytatjuk.)

Apró történetek.
Gyermeki hála. Kedves, megható példáját
mondom el a gyermeki háladatosságnak:
Nagy Frigyes híres generálisának, a vallásos
ságáról ismert Ziethennek seregében egy Kurzhagen nevű kapitány szolgált, ki, mint okos, vitéz
és gyöngédkedélyű ember volt ismeretes. Szülei
szegény parasztemberek voltak. A hétéves háború
befejezése után ez a kapitány, sok érdemrenddel
kitüntetve, Parehim nevű városkába vonult vissza.
Szülei ennek hírére, ott hagyván szerény falucs
kájukat, elébe mentek több év óta nem látott fiuk
nak s szerényen félrehúzódva vártak rá a piaczon.
A mint azonban fiuk meglátta öreg szüleit a tömeg
ben, gyorsan leszállt lováról s örömkönnyek közt
szorította őket keblére. S nem is engedte el őket
többé magától; vele kellett menniök lakására s
bármily előkelő vendégei voltak, öreg, paraszt szü
lei mindég ott étkeztek vele az asztalnál.
Egy alkalommal egy fiatal katonatiszt gúnyos
megjegyzéseket tett arra nézve, hogy a híres kapi
tány parasztokkal szokott együtt étkezni. „Nos
hát, igen, -— szólt erre komolyan a kapitány, —
hogyne becsülném életemnek első jótevőit; hiszen
mielőtt a király kapitánya lettem, az ő gyermekük
voltam. . . . “
A jeles generális: Ziethen halván az eset
ről, több előkelő törzstisztével vendégül jelentke
zett a kapitánynál. A szegény szülők hallván azt,
hogy a kegyelmes úr több előkelő úrral lesz fiá
nak a vendége, kérték fiukat, hogy ez alkalommal
odakint étkezhessenek a konyhában, mert hiszen
az ő jelenlétük csak feszélyezné az urakat s ők
is zavarba jönnének, a mibe fiuk, méltányolván
félénkségüket, bele is egyezett. A mint azonban
a társaság az asztalhoz ült, az öreg generális mind
járt kérdezte : „De hát, kedves Kurzhagen, hol
vannak a szülei? Hiszen tudtommal ön mindég
velük szokott étkezni". Mire a kapitány elmondta
szüleinek az aggodalmát. Erre Ziethen felállt s
felkeresvén a konyhában a szülőket, azokat maga
vezette be a szobába s egyiket jobbfelől, másikat
balfelől, maga mellé ültette az asztalhoz. Mikor
pedig a társaság tagjai egymás egészségére koczCzintottak, Ziethen felállott s poharat ragadva, így
szólott : „Uraim ! Ezt a poharat ezeknek a derék
szülőknek érdemdús fiára emelem, a ki magavise
letével gyönyörűen mutatja meg azt, hogy többet
ér egy hálás fiú, mint egy büszke kapitány!“
Később a generálisnak alkalma volt egyszer
a királylyal is beszélgetni a derék kapitányról,
elmondván annak szülei iránt való gyöngéd szeretetét s háláját, a minek a király nagyon megö
rült. Mikor azért a kapitány egy alkalommal Be^
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linben járt, a király meghívta őt asztalához. Az
asztalnál aztán egyebek közt azt a kérdést intézte
hozzá: „Mondja csak, kedves kapitány,milyen család
ból származik ön s kik a szülei ?“
Mire a kapitány tisztelettel, de bizonyos önér
zettel így felelt: „En, Felség, egyszerű paraszt
kunyhóból származom s szüleim egyszerű parasztemberek, a kikkel most megosztom azt a szeren
csét, melyet Felséged kegyéből élvezek11.
„Nagyon derék ! — felelte erre a király —
A ki szüleit megbecsüli, az tiszteletreméltó ember ;
a ki pedig megveti azokat, nem érdemli meg, hogy
született légyen!“
. . . íme, ezeknek a kiváló embereknek pél
dája gyönyörű példa arra nézve, hogy a gyermek
szüleit miként tisztelje ; s az ő nemes eljárásuk a
szégyen bélyegét süti mindazoknak homlokára, a
kik később, jobb sorsba jutva, szegény szüléikért
szégyenkeznek !
Közli: Paulik János.
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Aranykönyv.
I. Az erzsébetfalvi ev. templom- és papilak-alap javára
adakoztak : Jamriska Lajos péczeli k. jegyző' ívén: Péczeli
hitelszövetk. 5 K, Schwachhoffer Ödön 10 K, Jamriska La
jos 2 K, Lipthay Alex 2 K, özv. br. Prónay Istvánné 4 K, özv.
gróf Wilczek Kdénó 2 K, özv. Eleissy Imréné 1 K, Kalix
Józsefné 2 K, Jeszenszky Sámuel 1 K, Erődi Lajos 1 K,
összesen !10 K ; Liszkay János ev. lelkész (R.-Brezó) 2 K,
korponai ág. hitv. ev. egyh. (Kliment Lajos ev. leik. útján)
3 K, kapolcsi ev nöegyes. l -50 K, Sebeiken József gyűjt. 15 K
(ehhez járult Schelken József 10, Kutschera R. 2, Goszlech
István 2, Schveitner 1 K), Michael Böhm ev. leik. (Jaád) 2 K,
uhorszkai ev. egyh.[l K. Svehla János ev. leik. 1 K, vazseczi
evang. egyh. (Okályi Viktor leik. útján) 1 K, Hidasi Sán
dor (Ungvár) 2 K, Csánky Viktor kir. tanfelügyelő 1 K,
Petőcz Ferencz ev. leik. gyűjt. 5 K, (ehhez járultak a hőnyi
ev. egyh. 1 K, Komjáthy Károly tanító 1 K, Németh Sám.
1 K, Petőcz Ferencz ev. leik. 2 K, diósgyőri ev. egyh. 1 K,
Nemes Károly ev. leik. 1 K, Alexy Gyula (Bpest) 4 K, veszverési ev. egyh. 1 K, Kellner Gusztáv ev. leik 50 f, Andreas
Menning ev. leik. (Szász-Nádas) 2 K, györkönyi ev. gyüle
kezet 1 K, Tomka Gusztáv ev. leik. 1 K, Bugyi Ferencz J.
1 K. Összesen: 77 K. Főösszeg: 5620 K 16 f. Az Ur áldja
tneg a kegyes adakozókat és tegye áldásossá adományaikat.

Különféle.
A gyűlések hava. Szeptember havában ren
desen annyi egyházi gyűlést tartanak, hogy mél
tán elnevezhetjük a gyűlések havának. Az egyete
mes ,gyámintézet’ s a Luther-társaság közgyűlésein
kívül a bányakerület s a protestáns irodalmi tár
saság több napi tanácskozása is széles körben lekö
tötte a figyelmet. Lapunk szűk terénél fogva csak
a minket leginkább érdeklő gyűlésekre terjeszked
hettünk ki.
Pályázat. A Luther-Társaság ügyésze, dr. Kéler
Zoltán adományából pályázatot hirdet a hívek
lelkipásztori gondviseléséről (cura pastoralis) szóló
nagyobb munkára. A dolgozat 30—40 nyomtatott

ívnyi terjedelmű legyen s tartalma egyenlően szóljon
a gyülekezete javán szeretettel esüggő s útmutatást
váró protestáns lelkésznek és az egyház ügyei iránt
érdeklődő, a lelkészszel a szent czélra közreműködni
kész világi elemnek.
A mű tartalmát a fent kitűzött czél határozza
meg. Benne foglaltatik a lelkipásztori munkásság
egész mezeje; szólnia kell mindén módról és eszköz
ről, a melylyel a lelkipásztor hívei javát előmozdít*
hatja, egyházát építheti. Találó vonásokkal meg
kell rajzolnia a keresztyén lelkipásztor eszményét,
nyilvános és magánéletét, az egyéniségében rejlő
építő és nevelő erőt. Nagy protestáns papok, a régi
köztiszteletben álló egyházi atyák életéből hiteles,
talpraesett példákkal értesse meg, hogy válhatik
a pap népe lelkivilágának, eszejárásának, külső
viszonyainak biztos ismerete alapján nyájának fel
tétlen hatalmú vezérévé, jóltevőjévé, valóságos
pásztorává, a ki a rábizottakat gyönyörűséges és
füves helyekre, kies vizek mellé viszi (23. Zsolt.).
Tüntesse fel, mint az Úrnak igazán hivatott ihletéből
s nem csupán a mindennapi kenyérért fáradó szol
gáját a templomban, az istentiszteleten, az igehirde
tésében^ mint szavával hívei lelkét felszántja stermőmaggal elveti; az iskolában mint a Krisztus felé mu
tatós vezető, a gyermekeket magához kapcsoló oktatót
(konfirmáczió), a családokban mint a régi hitbuzgóság esüggedetlen élesztgetőjét, mint bölcs, szerető
lelkiatyát, a ki öröm és bánat idején egyiránt jelen
van, tanácsot ad és vigasztal. Mint hite, egyháza
elszánt s tapintatos védőjét az ostromló r. katb.
egyház, rajongó szekták és merő tagadás irányaival
szemben, a ki bármilyen állásponttal mérkőzni mer
s az egyházi irodalom java termékeinek okos terjesz
tésével népét is határozott küzdővé képezi. Rajzolja
meg magánéletét a földi pálya minden viszonyábán
s fejtse ki, milyennek kell lennie, hogy személyében
nemcsak népe, hanem az egész társadalom meg
szeresse, tisztelje az egyházat, a melynek szolgál.
Szükséges a keresztyén lelkipásztorkodás történeté
nek, az egyházi szeretetintézményeknek, az u. n.
belső missziónak ismertetése. S mivel prot. egy
házunk a tiszta evangélium alapján áll, a műnek
meggyőzően ki kell mutatnia a protestáns lelki
pásztori munkának bibliaszerű voltát, s illető helyen
méltatnia reformátorainknak lelkipásztori nagyságát.
Szóval a pályadíj kitűzője s a Luther-Társaság
olyan könyvre gondol, a melyet minden protestáns
lelkész haszonnal olvashasson s az ifjú Timotheusok
kalauzképen magukkal vihessenek útjökra. A szer
zők a megjelölt anyagon kívül felölelhetnek mindent,
a mi a lelkipásztori munkáról alkotott eszményükbe
beleillik s a minek tárgyalását igazolni tudják. A
szerkezet, beosztás, felfogás a pályázók szabad joga,
csupán az kívántatik meg, hogy á tudományos
bírálat mértékét megüsse. Természetesen a műnek
a magyar egyházak sajátos viszonyait és életszükségletét kell első sorban szem előtt tartania.
A tudományos módszer, a szépirodalmi forma, folyé
kony, világos, magyaros és lehetőleg vonzó szép
nyelv egyiránt megkivántatik, mert a könyv csak
így válhat általános olvasmánynyá.
A jutalom 2000 kor., azaz kétezer korona, a
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melyet csak a kor tudományos színvonalán álló
mű kaphat meg. Már nyilvánosságra jutott munka,
idegen művek fordítása, szolgai átdolgozása, be
fejezetlen, vagy csupán vázlatot tartalmazó munka,
továbbá oly mű, a melynek szerzője szóval vagy
jellel a bíráló bizottságnak csak egy tagja előtt is
nevét fölfedezte, jutalomban nem részesülhet. A
győztes mű a Luther-Társaság tulajdona s a tör
vényben biztosított határidőig minden egyes kiadása
után szabályszerű tiszteletdíj jár a szerzőnek, vagy
igazolt jogutódainak.
A pályaműveket ívnagyságban, gépírással, vagy
idegen kézzel másolva, lapszámozva, bekötve, széles
margót hagyva, a használt forrásokat helyenként
pontosan megjelölve a szerző nevét rejtő jeligés
levélkével együtt 1905. évi október hó 3l-ig kell
benyújtani a Luther-Társaság elnökénél, a ki a
beérkezett munkák czímeit és jeligéit a társaság
hivatalos lapjában s még más két egyházi lapban
a pályázók megnyugtatása végett 14 nap alatt közzé
teszi, a jeligés levélkéket pedig közös borítékba
zárva, őrizet alatt tartja. A mely munkának boríték
ján a postabélyegző azt mutatja, hogy 1905. október
31-ike után, tehát november 1-én, vagy később
adatott fel, a pályázatból kizáratik.
A bíráló bizottság elnökéül a pályadij ado
mányozója Zsilinszky Mihályt, a Luther-Társaság
elnökét, tagjaiul pedig dr. Bartók György erdélyi
ref. és Gyurátz Ferencz dunántúli cvang. püspököt,
Csiky Lajos debreczeni ref. és Kovács Sándor po
zsonyi evang. theol. akad. tanárt, Baksay Sándor
kunszentmiklósi ref. és Terray Gyula rozsnyói ev.
esperes-lelkészt kérte fel. Egyszersmind fentartotta
maga részére a jogot, hogyha a bírálók valamelyike
akadályozva volna tiszte gyakorlásában, helyette
más bírálót kérjen fel.
A bíráló bizottság a pályázat eredményéről a
Luther-Társaság 1906. évi közgyűlésén tesz írásbeli
jelentést, mely a társaság évkönyvében és hivatalos
lapjában közzététetik. Ha azonban a kitűzött határ
időre egy dolgozat sem érkeznék be, vagy ha a
beérkezett dolgozatok közt egy sem akadna, mely
a jutalomra mindenképen méltó, a bíráló bizottság
nak joga van a pályadíj kitűzőjének, dr. Kéler
Zoltánnak beleegyezésével a pályázatot újra ki
hirdetni, szükség esetén egyes érdemes elismert
tekintélyű theol. írókat a pályázatra felszólítani.
Ha ez újabb pályázat is meddő maradna, a pályadíj
adományozója, vagy igazolt jogutódja belátása szerint
valamely protestáns irodalmi czélra fogja a pályadíj
összegét fordítani.
A Luiher-Társaság a győztes munkát egy év
alatt kiadja s a mű minden egyes kiadásából a
pályadíj adományozójának vagy igazolt jogutódjá
nak 10— 10, a bíráló bizottság Ragjainak pedig
fejenkint 1—1 példányt bocsát rendelkezésére.
A Luther-Társaság pénztárába befizetett 2000
korona pályadíjnak a jutalom tényleges kifizetéséig
járó kamatjövedelme részint a bizottság körében a
pályázathirdetéssel kapcsolatban esetleg felmerülő
kiadásoknak, részint a birálatszerkesztő tisztelet
díjának fedezésére szolgál.
Felhívjuk a két protestáns testvéregyház theol.

íróit, a kik egyházunk jelen sinylődésén segíteni,
a szebb jövendőt munkálni készek, siessenek a
pályázatban megjelölt munkamezőre. Isten uevében
lássanak a dologhoz s reméljük, hogy a pályázat
eredménye becsületére fog válni a magyar protestáns
irodalomnak, hasznára küzdő evangéliumi egyhá
zunknak. Az Urnák kegyelme maradjon mi velünk.
Kelt Torzsán, 1903. évi szeptember hó 21-én.
Zsilinszky Mikály, a Luther-Társaság elnöke.
Rákóczy fája Daliás időknek viharedzett emlé
kéről, egy kétszáz esztendős fáról legendát közöl
velünk egy olvasónk. Győr megyében, a Sukoró
hegyláncz tetején áll egy büszke fa, mely kétszáz
év óta hirdeti a nagyságos fejedelem emlékét.
1709-ben, mikor Rákóczi Ferencz hadával Győr
alá érkezett, táborát a Rába jobb partján helyezte
el, ő maga pedig a méfői hegy tetején ütötte fel
hadiszállását. Ekkor történt, hogy a lahanezok hir
telen megtámadták a gyanútlan kuruc/, tábort,
mire Rákóczi egy karvastagságú fához kötve lovát,
harczba szállt az ellenséggel. Mikor onnan vissza
tért, lovát eloldotta s a fába véste a nevét. A fa
kiforrta a nagy nevet, de később a moha benőtte
s a fa göröngyei betakarták.
A csillagok sebessége. Ma már nincs csil
lagász, a ki elhinné, hogy mozdulatlan, a helyét
meg nem változtató csillag is van a menny hatal
mas boltozatán. Ma tudjuk, hogy kivétel nélkül minden
csillag mozog és. hogy épp azok a csillagok, me
lyeket azelőtt mozdulatlanoknak hittek s hócsillag
nak neveztek, haladnak talán a legnagyobb sebes
séggel a világűrben, mert ezeknek a tömegük,
azaz a súlyuk a legnagyobb. Ezt a mozgást azon
ban nem vehetjük észre, mert az állócsillagok
roppant messzeségben vannak tőlünk. A föld és a
legközelebbi állócsillag, a Kentaurusz alfája között
4.750,000,000,000 mértföld a távolság. A messze
ségnek ezt az óriás voltát egy csillagtávolságnak
nevezik. Negyedfél évig tart, míg a fény ezt az
utat megfutja. A fényes Sziriusz-tól, melyet sokáig
a legközelebbi állócsillagnak hittek, tizennégy évig
tart, míg a fény a szemünkhöz jut, a Nagyinedve
csillagaitól huszonnégy-huszonöt, a Sarkcsillagtól
negyvenhárom évig jön a fény.
Elnökünk kitüntetése. Mint lapunk zártakor
értesülünk, Zsilinszky Mihályt, a Luther-társaság
elnökét, a protestáns irodalmi társaság egyik alelnökévé választotta.
A második országos zenészeti kongreszszusra, melyet Budapesten október hó 13—16.
napjain tartanak meg, felhívjuk az összes zene
tanárok, zenetanárnők, zeneírók, zeneművészek, egy
házi és világi zenészek figyelmét, hogy vegyenek
részt minél tömegesebb számban. A kongresszuson
ezúttal nemcsak zenei kultúránk napi és égető kér
dései kerülnek szőnyegre, hanem lesznek zene
pedagógiai, ismeretterjesztő, valamint egyházi és
világi zenei előadások is, melyekkel fűszerezve
lesznek az összejövetelek. A kongresszuson résztvenni kívánók tisztelettel kéretnek, szíveskedjenek
ebbeli szándékukat a kongresszust előkészítő zenei
szaktanács intéző igazgatójával Ságh Józseffel (Buda
pesten, VIII. kér., Baross-utcza 81.) tudatni. A je
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lentkező zenetanároknak, zenetanárnőknek meg
küldik a részletes műsort a tudnivalókkal együtt.
A világ legnagyobb bibliája. A Vatikán
írott kincsei közt őrzik a világ legnagyobb bibliá
ját. A hatalmas könyv héber nyelven van írva s
háromszázhusz font nehéz. Három ember alig birja.
A bibliának legendája is van. 1515-ben a velenczei zsidók meg akarták venni II. Gyula pápától
és annyi aranyat kínáltak érte, a mennyit nyom. A
pápa azonban nem fogadta el az ajánlatot. Ha a
pápának ma tennének hasonló ajánlatot, úgy a
biblia súlyának az arany mai ára mellett közel
két millió korona értékű arany felelne meg.
Győr az alkoholizmus ellen. Bereg vár
megye törvényhatósága egyik legutóbb tartott ülé
sén tudvalevőleg határozatot hozott, a melylyel eré
lyesen megrendszabályozza a korcsmákat, vendég
lőket s mindazon" nyilvános helyeket, a hol italt
mérnek ki. Ezzel az intézkedésével a törvényható
ság az alkoholizmus terjedésének akar gátat vetni.
A vármegye ezt a határozatot megküldötte az
ország összes törvényhatóságainak s többek közt
Győrnek is. Győrött, mint onnan írják, élénk vissz
hangot keltett a beregi átirat s a tanács már kiadta
azt a rendőrkapitánynak, hogy a megfelelő elő
tanulmányokat elvégezze.
A nagyvárosok füstje. Minél nagyobb egy
város, annál satnyábbak és betegesebbek a lakói.
Az emberek százezreinek kigőzölgése kétségkívül
károsan hat a szervezetre, de sokkalta károsabb
még az ezer meg ezer kémény füstje, a mely meg
fertőzi a levegőt. Sokat gondolkoztak már, hogy
milyen módon lehetne a füst ellen védekezni, de
hiába. Páris városa még díjat is tűzött ki olyan
találmányra, a mely a világvárost ettől a bajtól
megszabadítaná. Amerikában is sokat kísérleteztek
s párával akarták levezetni a füstöt, a próba azon
ban nem vált be. Legfélelmetesebb a füst London
ban, a hol a ködök napjaiban valóságos gyötrelem
a brit főváros hatmillió lakosa között élni. A sűrű
ködök akadályozzák a kémények füstjének elillanásáts a feketére festett köd heteken át ott lebeg az ut
cában, befurakodik a lakóházba, bemocskolva a ruhát
és megmételyezve a tüdőt. Londonban legfőképen
szükség volna valami óvószerre s mint olvassuk,
éppen ott is találták azt végre föl. A kőszén füsttelenítése igen egyszerű: kevés salétromot kell
belevegyíteni, kis mennyiségű nitrátoldattal és a
füst hamuvá lesz. A találmánynyal szélesebb kör
ben kísérletet tettek s mindenütt bevált.
Változás a lelkészi karban. A dunántúli
ev. egyházkerületben a következő változások álltak
be legutóbb a lelkészi karban. A régi segédlelké
szek közül Kalmár Pál várpalotai segédlelkészt
rendes lelkészszé választotta meg a sikátori evang.
egyház. Seregély Béla balti adminisztrátor a paksi
ev. egyházhoz került segédlelkészi minőségbeu ; he
lyébe Gyalog István nemesdömölki káplán ment.
Nemes-Dömölk Piri Károlyt hívta meg segédlel
készül. A többi, a múlt héten Sopronban lelké
szekké avatottak közül Böhm Richárd Tolna-Hidegkútrn, Vértesi Zoltán és Pócza Ferencz Pápára,
Takács Elek Vadosfára hivatott meg segédlelké

szi minőségben. Horváth Sándor pápai segédlel
kész Nagy-Vázsonyba megy helyettes lelkésznek.
Teke Dénes, eddigi vadosfai káplán, az alsó-lendvai újonnan szervezett missziói körnek lett lel
késze. Hudák János valószínűleg a várpalotai
esperes, Szalay Ferencz mellé megy esperességi
káplánnak.
A gyöngy mérge. A gyöngy nemcsak örömet
szerez, hanem bajt is okoz. Dr Apert, párisi
orvos gyakori ólommérgezést állapított meg azokon
az ékszerészeken, akik gyöngynek aranyba foglalá
sával foglalkoznak. A gyöngy foglalásánál ugyanis
Parisban a gyöngy és arany közé ólomfehér és arabs
mézga keverékből vékony réteget tesznek, és a
munkások között meghonosodott az a szokás, hogy
a réteg fölöslegét nyelvükkel,'távolitják el. Ennek
a rossz szokásnak az ólommérgezésen kívül egyéb
rossz következései is vannak, úgymint iny-betegségek és fogkihullás. A párisi egészségügyi tanács
körlevélben figyelmeztette erre a gyöngyrakó mun
kásokat.
Papszentelés. A napokban szentelte papokká
Gyurátz Ferencz ev. püspök Laucsék Jónás espe
res, Zábrák Dénes, Menyhárd Frigyes soproni lel
készek, Poszvék Sándor theologiai igazgató, Jausz
és Payr theol. tanárok és Hetvényi Lajos exhortator segédletével Biri Károly, Pócza, Ferencz, Hudák
János, Vértesi Zoltán, Takáts Elek és Böhm Richárd
theologosukat.
Templomavatás. A nemesmagasi ág. hitv. ev.
gyülekezet nagy költséggel ujjáalalakított templo
mának a napokban volt a felavatása. A felavató
szertartást főt. Gyurátz Ferencz püspök végezte,
igen szép és lendületes beszédet intézve az egybegyült hívekhez. A szép ünnepélyen Maróthy László
orsz. képviselő is jelen volt.
Könyvesbolt. A napokban hagyta el a sajtót
Társaságunk 47. és 48. kiadványa. Az előbbi
Luther aranymondásait tartalmazza, kiválogatta és
magyarra fór ütotta : dr. Masznyik Endre evang.
theol. akad. igazgató-tanár, az utóbbi konfirmácziói
emlékkönyv, melyet ev. protestáns ifjak és hajadonok számára összeállított Paulik János, nyiregyházi ev. lelkész. Mindkét könyvet jó lélekkel ajánl
hatjuk híveink, a szülők és ifjak pártoló figyelmébe.
Luthert nem kell dicsérnünk. Masznyik és Paulik
evang. egyházi íróink legjelesebbjei sorába tar
toznak s könyvük jóságáról az előkelő kiadó is
kezeskedik. Luther aranymondásai ára 80 fillér,
az Emlékkönyv ára nincs kitéve.
E két kiadványnyal egyidejűleg nehány el
beszélés is megjelent külön — tiz filléres — füzet
ben, mint az Ev. Csal. Lap különlenyomata. E kis
füzetek a nép széles rétegében való terjesztésre
igen alkalmasak. Kaphatók Hornyánszky Viktor
könyvkiadó hivatalában. (Budapest V., Akadémiautcza 4.).
Bibiai történetek. Népiskolák számára. Irta
Kaczián János ág. hitv. ev. hitoktató-lelkész. Buda
pest, Kókai Lajos kiadása. Ára 70 fillér.
Ez a tíz nyomatott ívre terjedő kézikönyv szerzőjé
nek ügybuzgalmáról. tapasztáitságáról és paedagogiai
képzettségéről tanúskodik. A tanítás anyagát he-
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G. Kiadványokért befolyt: Majba Vilmostól 168 K 11 f,
lyesen osztotta fel, jól megválogatta s ügyesen
domborította ki a lényeges dolgokat. Volnának Planetz Gyulától 7 K 28 f.
7. Evang. Családi Lapra: Előfizetőktől 22 K 80 f, hir
ugyan kifogásaim is, de ezek a könyv értékét detési
díj 86 K.
nem kisebbítik. Azt hiszem, népiskolai tanítók jó
8. Értékpapírkamatokból: 411 K.
Összesen befolyt 1723 K 19 f.
hasznát veszik majd e könyvnek.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1903. szept. 1-ón.
A keresztyén anyaszentegyház rövid tö r
ténete ev. népiskolák felsőbb osztályai számára.
Bendl Henrik,
Irta Klaár Fülöp ev. hitoktató-lelkész. Budapest
társ. pénztáros.
Kókai L. kiadása. Ára 60 fillér.
^
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Öntudatos iró munkája, a ki feladatára lelkiismeretesen készült. Munkájának alaphangja: Isten
országa ti bennetek vagyon, erre építette hármas
Kalauz a biblia olvasásához.
hangzatát: a hitet, reményt és szeretetet.
„Tudakozzátok az írásokat, mert uéktek ágy tetszik,
Számolt egyfelől a tanítás idejének rövidsé
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
gével, másfelől a tanulók értelmi és érzületi ere O k t ó b e r
E ste.
R e g g e l.
jével. Ehhez képest mintegy hat nyomatott íven
Ján. 3, 31-33.
1.
Eféz. 3. 18—21.
csak a legszükségesebb dolgokra igyekezett szorít
2.
Róm. 14, 17—23.
Tit. 1, 15-16
3.
Gál. 5, 19—21.
Róni, 8, 14-17.
kozni. Bevezetésül röviden megemlékezik a keresz4.
Róm. 5, 1—2.
Jak 1, 2 -4 .
tyénség előtti népek valláserkölcsi életéről, az I-ső
Máté 6, 27—34.
5.
Filipp. 4. 4 7.
részben rátér a keresztyén anyaszentegyház alapí
Jak. 2, 17—26.
6.
Gál. 5, 4 - 5 .
tására, terjedésére és megromlására, a II. részben
Zsolt. 40, 8—14.
7.
Ján. 14, 27—31.
Jób. 10, 20—22.
Zsolt. 39, 6 14.
8.
szól a keresztyén anyaszentegyház javításáról, vé
Jer. 23, 29 -40.
Zsid. 4, 9—13.
9.
gül a III. részben tárgyalja a reformácziót MagyarHózs. 14, 2 -3 .
10.
Zsid. 13, 14—17.
országon.
Filipp. 2, 9—11.
11.
Eféz. 1, 17-20.
Igen helyes, hogy az iró konczentrálásra törek
Kol. 2, 14—20.
Zsolt. 68, 20—23.
12.
Filipp. 3, 7—14.
13.
Filipp 1, 21-30.
szik. A tanuló jobban érti meg a történetet, ha az
Thess. I., 4, 14—17.
14. . Ján. 14, 1—4.
eseményeket egyes kiváló történelmi alakok köré
Kor. I., 3, 16-23.
15.
Róm. 8, 6—9.
csoportosítjuk. A 26. és 28. §-ban igen sok név
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
fordul elő, a mi a tanuló emlékezőtehetségét meg tartják.' Lukács 11, 28.
terheli. A mellékalakok név szerint való felsoro
lása monográfiában helyénvaló, de tankönyvben
elég általánosságban szólni róluk. Egyébként a
A szerkesztő üzenetei.
könyv határozott haladást tüntet fel egyháztörté
P.
J.
Nyíregyháza.
Megérkezett. Sajnálom, hogy ülé
nelmi kézikönyveink között, a miért szép jövőt
seinken nem vesz részt. — B. G. Ostfifyasszonyfa. Igen
jósolunk neki.
szívesen. A közvéleményt mindig figyelembe veszem. —
G y á sz ro v a t. A soproni alsó ev. esperességi Özv. M. Gy.-né. Aszód. A kéziratokat köszönettel meg
papságnak nagy gyásza van. kaptam. A költemények megérdemlik a kiadást, a mi tőlem
telik : szívesen. — Többeknek. A szerkesztőségnek be nem
Testületének egyik legrégibb tagja, Bejek György, küldött
könyvekről nem szólhatunk. — P. L. Bpest. Kö
nemeskéri ev. lelkész, f. hó 3-án, élte 74, lelkész szönet. Alkalmilag felhasználom. — T. R. Ostfifyasszonyfa.
kedésének pedig 45-ik évében meghalt. Halálát Utánajárok s ha lesz egy kis érkezésem, írok. — T. J.
özvegye, egyetlen fia, aki vasúti főnök, s nagy F oktő A küldemény megérkezett. Telik onnan szebb is,
jobb i s ! A polémiát nem helyeslem. Legalább nem a mi
rokonság gyászolja. Nyugodjék békében !
lapunkban. — K. E. Kismarton. Érdekesebb egyházi híre
ket kérünk.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1903. június hó 1-től aug.
31-éig a következő összegek folytak be:
1. Bányakerülettöl évi segély 600 K.
2. Alapító tagoktól: Paulik János Nyíregyháza 200 K.
3. Alapító tagoktól kamatfizetés: Budai egyház 10 K,
Bányakerület 10 K.
4. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával befolytak, 1903-ra :
Bpesti elemi és polg.'isk. tanítótestület, Eperjesi fögymn.
önképzőegylet, Halmi Aladár, Kispesti egyház, Aradi egyh.,
Fejér Gyula, Scholtz Róbert, Nagylionti egyházai., Pesti m.
egyh., Pesti ném. egyh., Nagyszombati egyh., Bánsági egyházm. (10 K), Viola Mihály (4 K), Zólyomi egyh., Bolla L.,
Eperjesi gyámint. nöegylet, Palka Gyula, Iglói fögymn., Nagy
Sándor, Holuby Vilmos, Ferjentsik Miklós, Bikácsi egyház,
dr. Ajkay Béla, Bácsi egyhm., Nagy Lajos, Köhler Edinhard.
1901—1903-ra: Szegedi Albert.
. 5. jFiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1093-ra:
Rapos Samu, Schweitzer Jakab, Fulajtár Dániel, Grauzer
Nándor, dr. Jeszenszky Géza, Jeszenszky Nándor, 1092-re:
Csáki Frigyes.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
szept. 29.
G a b o n a f a j

Egy hektoliter
súlya kilókban
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