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Pünkösd.
Szentlélek Isten, fény s erőnek
Csodás hatalmú, örök kútfeje.
Kitől az üdv m alaszti jőnek,
Áldásaiddal szállj a földre le!
M int hajdanában a nagy ünnepen,
Légy köztünk is lángnyelveken jelen !
Szentlélek Isten, gyújts világot
Lelkűnkben, mely homályban tévelyeg ,
H ogy szomjazván az igazságot,
M iért eped, benned találja meg.
K it nem vezérelsz lényed fényivel,
M agától hozzád soha nem ju t el.
Szentlélek Isten, kelts szivünkben
Erőt, követni szent törvényidet,
H a bűnre készt a vér erünkben,
Segíts győznünk a kisértés felett.
Kegyelmidben ha részesek leszünk,
E gy pünkösddé lesz teljes életünk,
T orkos László.

Pünkösd.
„Mikor pedig a Pünkösd napja'
eljött volna......... megtelének
mindnyájan Szentlólekkel.“
Apóst. Csel. 2, 1—3.

Mikor ott künn az Olajfák hegyén megvált az:
isteni Mester tanítványaitól s az a bizonyos felhő
— csodálatos homályborító egy felhő! — szemük
elől őt elszakasztotta — végső búcsúképen azt
mondta volt nekik : „Maradjatok Jeruzsálemben s
várjátok meg az Atya Ígéretét, a Szentlélek ere
jét, mely eljövend reátok. És lesztek nekem tanúim

Jeruzsálemben és egész Júdeábán, Samariában és
mind az egész földön.“
És a tanítványok, kik már szinte bizonyosra
vették, hogy a Mester legott megépíti Izraelnek az
országát, kelletlen bár, de belenyugodtak szavába s
Jeruzsálemben maradtak s várták, várták naprólnapra az Atya ígéretének beteljesedését.
E közben virradt reájuk a Pünkösd nagy
napja. Igen, nagy nap a zsidóknak, nagy hát ő
nekik is. Hisz ekkor ők is inkább zsidók, mintsem
keresztyének voltak.
Ama bizonyos sötét felhő, mely Jézust, a szel
lem és dicsőség Urát befogta és eltakarta szemük
előtt, még mindig ott borongott felettük.
Azért, mint a többi zsidók, ők is ugyan
ünnepeltek. A törvény szavára hallgattak; nem a
Szellem, hanem a betű szerint igazodtak. A tör
vény betűje pedig ígyen szólt hozzájuk: „Három
szor egy évben, a Páska, a Pünkösd és a Sátorok
ünnepén — jelenjen meg minden zsidó az Úr Isten
színe előtt."
Megjelentek ők is. Megjelentek most is. Mert
Pünkösd napja volt, s eme napnak rájuk nézve
nemcsak természeti, hanem történeti szempontból
is, mint a zsidó theokratikus élet alapvető ténye,
a Sinai törvényhozás nagy emléknapjának, elvi je 
lentősége volt. Felmentek hát a templomba az Úr
Isten színe elé zsenge s egyéb áldozatokkal s
aztán megint csak a Mester búcsúszavára gondolva,
egybegyűltek mindnyájan egy akarattal közös szál
lásukon s imádkozásban és könyörgésekben fog
lalatoskodva várták, várták nagy epedve az Atya
ígéretének beteljesedését. Szemeiket mereven,
emésztő hévvel s sóvárgó reménynyel az égre füg
gesztették : ha megnyílik-e már, ha visszatér-e
ama sötét felhő mögül az a fényes alak, a ki
mennybe emeltetett s felállítja-e nekik azt az ígé
ret szerint való országot, azt a világra szóló boldogságos messiási zsidó birodalmat?
S ím egy gondolat, egy érzés és egy akarat,
szóval a hívő szív ostromlására egyszerre csak a

98

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

felettük borongó sűrű, sötét felhő oszladozni kezd
s az Eszme, az Ige varázserejével, az imádkozás
és könyörgés szent csatornáján át megteljesedett
lélek lát és tapasztal nem földi tüneményt.
Egy szempillantás még s ama bizonyos, nem
a szemekre, hanem a lelkekre boruló felhő ketté
vál, megnyil az ég és „nagy hirtelenséggel lön az
égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése,
mely eltöltő az egész házat, melyben ülnek vala.
És látának kettős tüzes nyelveket és üle minde
nikre azok közül. “
Mily csodálatos és mégis mily egyszerű tör
ténet !
A Mester szent szellemének, az örök igazság,
út és élet lelkének hatása alatt állottak ők eddigelé is. De míg a Mester velük volt, az ő alázatos
és szelíd lelke fénye csak egy-egy sugárt vetett
rájuk; így lassanként s apránként szoktatgatta
őket a világossághoz, hogy attól a világotteremtő
isteni nagy fénytől, a mely szent személyiségében
napként ragyogott fel, meg ne vakuljanak.
De most, hogy ő maga — levetvén a gyarló
testet —■ örökre megvált a földtől s immár nekik
kell helyébe lépniök e földön, hogy tovább foly
tassák a munkát, melyet ő csak megkezdett volt,
mint a végesség kötelékétől és korlátjától felsza
badult s megdicsőült Eszme, mint a Szellem Ura,
a külsőkép megadott alkalom adtával, a világ min
den tájáról való ünnepszentelő, új igazságot éhező
s szomjazó sokaság egybegyültekor, egyszerre nagy
hirtelenséggel Szentlelke teljességét önti ki reájuk.
A Pünkösd nagy elvi jelentősége, hogy e
napon a Krisztus lelke a tanítványok leikévé lett,
hogy az égből a földre szállt s az új emberiség
benső vezérlő szellemévé vált.
Azért a pünkösdi történetnek nem szabad csu
pán külső, érzéki oldalánál megállapodnunk.
Égi, mennyei, vagy mondjuk így: szellemi tör
ténet az, a mi ott, ama házban a tanítványokkal
végbement.
A krisztusi szellem ereje az, a mi nagy hir
telen az ő szívüket betölté s őket nagy elhatározásra
indítá.
S ez a szellem olyan, mint a szél, igen mint
az erősen zúgó szélnek zendülése. Nem tudjuk
honnét jő, hová megy, csak érezzük, érezzük kü
lönösen válságos időkben, nagy eseményeknek szü
letése napjaiban, hogy az a csodálatos égi szellem
köröttünk fuj dogál, visz, ragad magával, hogy a
csiiggedőt felemeli, a félénket bátorrá, a gyengét
erőssé, a kicsinyhitűeket hegymozgató hősökké
avatja, s érezzük, hogy az a csodálatos égi szel
lem egyszersmind olyan is, mint a tűz, hogy egy
szerre kiéget a szívből minden salakot s oly tisz
tává teszi azt, minő a színarany, hogy hevít, mele
gít, lángra gyújt.
S mikor így az égből Szent-Lélekkel telik
meg az ember szíve, s az az égi tüzes lélek kezd
lievülni és lángolni bennünk, akkor beállt a cselek
vés ideje.
A lélek hatalmába keríti egész valónkat, a
szívnek teljességéből szólni kezd a száj. Támad
nak és előállanak a szent ügy apostolai; és be
szélnek a pünkösdi sokasághoz más nyelveken. A
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lélek nyelvén, isteni eszméktől és érzésektől ittasan.
S a nép álmélkodik, mert bármely fajból való
legyen, ebben az egyben, a Szentlélek isteni
nyelvében, a mely mindig, örökkön-örökké csakis
igazságot hirdet, a maga tulajdon nyelvére ismer,
a melyben született, és az igy hirdetett igazságot
hívő szívvel be is veszi.
Akkor az első Pünkösd napján valóban be
vette : a pünkösdi lélekkel a lélek igazságát szí
vébe fogadta.
Úgy, hogy bizony joggal mondhatta el Péter,
az apostolok feje: „Mostan teljesült be Joel pró
féta mondása: Kitöltők az utolsó időkben — ezt
mondja az Isten — az én lelkemből minden testre
és prófétáinak a ti fiaitok és leányaitok és látáso
kat látnak s véneitek álmot álmodoznak. “
De vajh’ a pünkösdi lélek csak volt — s ím
oda már örökre ? Az ég örökre bezárult és nem
nyíl meg soha ? Apostola s prófétája nincs immár
e földnek? Lélek, miként erős szél zúgása, nem
zendül meg többé és tüzes lángnyelvek nem ülnek
közülünk ezentúl senkire ? S nem fogunk már szó
lam sem más nyelveken ?
Fogunk. Én bízom a jövendőben úgyis mint
keresztyén és úgy is, mint magyar. S ezen bizal
mamat múltúnk tanulságaira alapítom. Az Eszme,
az Ige, a pünkösdi léleknek Ura él, ott vagyon
ma is, hová emeltetett, fenn a mennyben, ott a
sötét felhők mögött. S én hallom szózatát: „Csak
gyűljetek egybe s maradjatok együtt, egy akarat
tal s várjátok az Atya Ígéretét, a Szentlélek ere
jét!" Az a sötét felhő, amely fejünk felett, anyaszentegyházunk s édes magyar hazánk ege felett
borong, még egy szempillantás, és szerte fog oszlani és akkor lesz még egyszer ünnep a világon.
Megjelen az igaz világosság, mely megvilágosít majd
minden e világra született embert. Zendül, miként
erős szél zúgása, a pünkösdi lélek, kettős tüzes
lángnyelv ül mindenikünkre és beszélünk más
nyelven s azt a nyelvet megértjük mindnyájan,
kik e földön lakozunk. Ez a nyelv az igazság, az
egyenlőség, testvériség és szabadság nyelve leszen
egy új Luther s egy új Rákóczi ajkán.
Atyafiak! — nem halljátok az égi szót, nem
látjátok az égi tüneményt? Nem érzitek ott benn,
ott lenn szívetek legmélyén, a pünkösdi léleknek,
miként erős szélnek zendülését ?
Én érzem és imádkozom: Szentlélek Isten
— jövel, szállj reánk I Ámen.
Dr. Masznyik Endre.

Ének.
D a lla m : Mindenek meghallják.

Múlandó világnak
Múló dicsősége,
És ő hiúságának
Tündöklő szépsége,
Eltűn ékessége,
És megcsal reménysége.
Itt valamit szeretsz,
Változik, megszűnik,
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Kincs, arany oda lesz,
Idővel eltűnik;
Drága gyöngy olvadó,
S fényében nem maradó.
Szép arcról a vénség
Hullatja rózsáit,
A piros egészség
Nem virul sokáig,
Kifogy az erőbül
És sinlödő ágyra dűl.
Kincs, gazdagság, jószág,
Nehéz keresményünk:
Hiú múlandóság
És keserűségünk;
M id van, melylyel bírnál,
Hogy nem vész el a sírnál?
Elme, nagy bölcseség
Gyakorta megbódul,
Helyébe gyermekség
Gyöngesége tódul;
Méltóság károsul,
S nagy kisebbségre szorul.
Jókedvű vigságot
Nagy búbánat követ,
L éit szomorúságot
A ki reggel nevet;
A ki ízlelt étket,
Erez magában mérget.

— -

A z ember élete,
Mint a virág hervad,
Szívünknek mellette
Halál kaszát forgat,
Melyért testünk fonnyad,
S végre mint jég, elolvad.
Dolgodat, oh ember,
Kérlek, bár jól tekintsd:
Életed, mint tenger,
Melyben bátorság nincs.
Sirasd meg vétkedet
És jobbítsd meg éltedet.
A fő-jó az Isten,
Ahhoz kívánkozzál;
Múló jókban itten
Nagy-bízvást ne bízzál.
Lelkedet tekintsed,
S menny számára gyújts kincset.
Magas mennynek Ura,
Vond hozzád szívemet;
Világ hívságíra
Ne adjam szememet.
Te igazgass engem,
S végre vedd hozzád lelkem !
Javította: Sántha K ároly.
A strófák kezdő betűi szerint ez ének szerzője Miskei
Ádám.

Késön.
— Elbeszélés. —

— No még egygyel, de rögvest — kiáltotta
Márton gazda, nagyot ütve öklével az asztalra, a hol
már egy csomó üres palack tanúskodott arról, hogy
Márton gazda mit mivel. Jó ideje fogyasztja már
egy ültében a Léb Dávid karcosát.
Öblös egy torka van Márton gazdának. Sok
minden lecsúszott már azon egy-két esztendő alatt;
nem csak számtalan búza ára, a tinók ára, de két
szőllő és egy pompás rét is, a melyen olyan széna
termett, mint a selyemhaj. Most már a páskom
földeket kezdi iszogatni, pedig milyen istenáldotta
búza termett rajta ! búza, acélos, nehéz, piros. Nincs
annak a földnek párja az egész határban. De már
ez a föld is megkezdte a búcsúzást, más gazdá
hoz készül. Több gaz, mint búza a vetésben, mert
nincs, a ki művelje. A gazda hétszámra ott ül a
korcsma asztalánál, az eke szarva helyett a Léb
Dávid hosszú nyakú üvegeit forgatja s ha öreg
este haza vetődik, másnap délre ébred fel mámo
ros álmából. Mihez kezdjen akkor? a feje nehéz,
a lábai mintha ólomból volnának, nem érdemes
munkához fogni, hát csak elballag a korcsmába
és folytatja ott, a hol tegnap abbahagyta.
Régebben más élethez is tudott Márton gazda,
derék, munkás ember volt, a mikoron összekerült
a feleségével, a szelid Erzsi asszonynyal. Eleinte
csak a maga borát iszogatta, azt is képesint, de
aztán rákapott a korcsmázásra és testét, lelkét oda
adta az ördögnek. Az istenfélő jó emberből, házsártos,
veszekedő természetű lett, testét-lelkét megmérgezte
az ital.
Sokat sírt a szegény Erzsi asszony, de nem
segíthetett rajta.
Megpróbálkozott a gazdasággal, hogy útjába
álljon a pusztulásnak. Utána nézett a szolgale
génynek, de azt sem tehette mindig; négy apró
gyerek csüngött rajta, egyik kisebb mint a másik.
Meg aztán a szolga csak szolga, különösen ha tudja,
hogy nincs a háta mögött a gazda. A jószág egyre
pusztult, meg lehetett olvasni tehénnek, ökörnek
bordáját; az istáló fala dűlőiéiben, néhány tá
masztó gerenda tartotta benne úgy a hogy a lel
ket. Bomlik, pusztul minden, hiányzik a gazda
szeme, a gazda keze.
Aratás ideje van most is, minden kéznek ezer
a dolga, csak Márton gazdáéknál pihennek. A
szolgalegény a kaszát kalapálja a szín alatt órák
ó ta; nagyokat pihen közben, hogy meg ne erőltesse
magát A szegény Erzsi asszony meg már egy hét
óta az ágyon, betegen fekszik s halálos veríték
üt ki az arcán. Egy hete járt kint a határban,
nagyon kimelegedett, s azon izzadtan jót húzott a
réti kis kútból. Jól esett neki, de másnap már nem
bírt mozdulni. Szúrást érzett oldalában, kiverte a
hőség, a négy gyerek meg ott csipogott körülötte,
mint az anyátlan kis csirkeraj. A jó szomszéd
asszony jött át néha, hogy egy kis vizet adjon a
betegnek, s elkergesse róla akácgalylyal a legyeket.
Délután megint benézett a szomszédasszony
s látta, mennyire oda van a beteg. Menten elker
gette a doktorért a Pista gyereket.
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A doktor jött, de csak a vállait vonogatta.
— Miért nem hívtak elébb ? mondta harago
san ; írhatnék neki valami enyhítőt, de mire ideér
a városból, vége lesz szegénynek —
— Szentsé'ges Atyám! sopánkodott a szom
szédasszony, a mint az orvos elment; meghal sze
gény, az ura meg most is a korcsmában iszik. Eredj
csak Pistike, fordult a kis fiúhoz, hívd el az édes
apádat, hogy mindjárt meghal az édes anyád.
A gyerek szaladt, mintha kilőtték volna, s ép
abban a percben toppant be, midőn Márton gazda
leütött az öklével az asztalra.
— No még egygyel, de rögvest — mondta.
— Édes apám, kezdte Pista nagy lelkendezve,
jöjjön már haza, meghal mindjárt az édes anyám.
— Mit akarsz? mordult rá az apja, azért
küldtek, hogy hazacsaljanak, ismerem én az asszo
nyok trafikáját, mondd meg, hogy nem megyek, az
Istennek se megyek. Itt maradok, míg kedvem tartja.
Pista szaladt vissza a hírrel. Odabent már
egy csomó asszonyt talált. Körülvették a haldok
lót, s jajveszékelésükkel nehezítették utolsó perceit.
— Jaj, ez a szegény négy árva, siránkozott
az egyik. Mi lesz veletek, ha édes anyátok meg
hal, ki visel rátok gondot ?
— Az a gyalázatos, most se jön még haza,
szidta Márton gazdát egy másik. Hogy az Isten
kíméli az ilyen istentelen embert!
A haldokló tekintete a gyermekeit kereste.
Megrémülve álltak szegénykék az ágya körül; a
legkisebbet az egyik asszony tartotta, a most érke
zett Pista is odafurakodott az ágyhoz. Édes anyja
magához húzta, s beszélni kezdett hozzá, halk
suttogó hangon:
— Pista, édes lelkem, szaladj el még egy
szer, mond meg apádnak, hogy nem tudok meg
halni, míg vele nem szóltam. Fuss édes, kis cse
lédem.
Ezt már szakadozva, zihálva mondta a sze
gény asszony nagy félelmében. Nem a haláltól félt,
hiszen az ő számadása rendben volt, de abban
reménykedett, ha most szólhat az urával, talán ő,
a sír szélén álló visszarántja még a kárhozat örvé
nyéből.
Pista már az ajtóból kiabált apjának.
— Édes apám, jöjjön haza, nem tud meghalni
az édes anyám, a míg nem beszélt vele. Jöjjön
hát szaporán!
Márton gazda, a részegek együgyüségével ne
vetni kezdett. — Úgy is tudom, mit akar mon
dani : „Édes gazdám, hallgasson a jó szóra né le
gyen már olyan italos, tönkre megy mindenünk"
így hajtogatja minden áldott reggel. Holnap is ráér,
mond meg neki fiú.
Pista szaladt, szaladt vissza az utcán, de már
a kapuban elfogta a keresztanyja, s visszafelé
fordította megint.
— Eredj vissza ahhoz a rossz apádhoz, mond
meg neki, hogy meghalt az édes anyád. Nem szól
az már vele ezen a világon, de még a másikon
sem, mert apád a poklok fenekére jut.
A fiú végig sírta az egész utcát, a korcsmába
is sírva nyitott be.
— Azt üzeni a keresztanyám, hogy nem szól

11.

sz.

már az édes apámhoz édes anyám ezen a világon,
de a másikon sem, mert édes apám a pokol fene
kére jut.
— Mit beszélsz kölyök ? rivallt rá az apa,
öklét felemelve. Ebben a percben megcsendült oda
kint a lélekharang, csendítettek. Márton gazda ökle
leesett a harangszó hallatára. A mámor egyszerre
elszállt fejéből, szédelegve, tántorogva, de nem a
bortól, ment a fiához, a ki ijedten szaladt kifelé.
Apja az ajtóban elkapta.
— Pista, kérdezte rekedten, meghalt ? igazán
meghalt ?
— Meghalt, sírt a gyerek, pedig azt mondta,
addig nem tud meghalni, még édes apámmal nem
szól. Mégis meghalt, keresztanyám mondta. Én
nem láttam, mikor bent voltam, még egy kicsit élt,
s megsimogatta a fejemet.
Márton gazda csak húzta magával a fiát vé
gig az utcán. Azon a kis úton keservesen szenve
dett. Nem volt ő rossz ember, csak az ital elvette
az eszét. Azelőtt szerette, megbecsülte az asszo
nyát, úgy éltek, mint a páros galamb, az ital meg
rontott mindent.
Mire a házhoz értek, Márton gazda reszketni
kezdett, mint a nyárfalevél. A szobába érve, szétlökdöste a siránkozó asszonyokat, odament az ágy
hoz, a hol mindennel, mindenkivel megbékülve
feküdt szelíd jó felesége.
A nagy erős ember ledobta magát a földre
s ráborult az ágyra.
— Erzsi, Erzsi, mit akartál szólni ?
Az asszony azonban hallgatott, ajkai, szemei
lecsukódtak. Valami titokzatos kifejezés borult reájuk,
a mit nem fejthet meg senki a világon, akár milyen
nagy tudós legyen is.
Erzsi asszonyt eltemették. Márton gazdát azóta
nem látta senki a korcsmában. Otthon volt, vagy
kint dolgozott földjein. Dolgozott három ember
helyett is, hogy a munkával legyűrje magában az
ágaskodó szörnyeteget, az ital után való vágyat.
Eleinte bizony nehezen ment. Minduntalan
rajta kapta magát, hogy a korcsma felé ballag;
néha már az ajtó kilincsét is megfogta, de még
sem ment be. Megutálta az italt, a mi állatsorba
juttatta őt, az Isten képére teremtett embert. A
felesége halálos ágyához sem eresztette ; a nélkül
halt meg a jámbor lélek, hogy vele beszélhetett
volna.
A felesége édes anyját elhozta a másik falu
ból magához, hogy legyen, a ki a gyerekekkel
törődjék. Maga hozzálátott a munkához. Csak úgy
égett kezében minden. Egy év múlva bezzeg más
képe volt a portának, s pár esztendő jártával
rendbe jött a gazdaság. Márton gazda úgy elfelej
tette a korcsmát, mintha soha hírt sem hallott
volna felőle.
Annál többet járt az Isten házába. Sokszor
eszébe jutott, mit akart neki mondani a szegény
jó Erzsi elköltöző félben.
Mire gyermekei szép sorjában felcseperedtek,
Erzsiké eladó lány lett, Pista katona sor alá ke
rült, akkorra visszavásárolta a két szőlőt, a rétet,
sőt ráadásul még egy szép darab földet is szer
zett hozzájuk.
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Az első aratáskor az újonnan szerzett földön
Márton gazda vágta az első rendet nagy gyönyö
rűséggel. Egyszerre eszébe jutott valami s levette
kalapját s felsóhajtott:
— Csak ezt érte volna meg az az áldott
asszony!
Megérte, Márton gazda, megérte, hiszen azért
halt meg. A mi életében nem sikerült, azt halála
meghozta. Az Isten keze, mikor büntet, ugyan
akkor meg is áld.
Béri Gyuláné.

ev. leányainkra, jövendő nemzedékek anyáira a
rom. Icath. zárdák gyakoroltak, mert bizony oda
adták evangélikus szülők is szívesen a magok leá
nyait, mivelhogy ott megtanulhattak sok szép kézi
munkát, rajzolást, festést, jó modort és a maga
sabb műveltségre is szert tehettek. . . Ámde el
tanultak mást is. A kegyes nénik jól értették, mint
kell behálózni a tudatlan és fogékony ifjú lelke
ket s behízelgő jó modorukkal megejtettek sok
leányszívet s eltérítették édes anyáik hitétől. Jól

A modori leányiskola.

emlékszem, hogy például Istenben boldogult Czékus püspököt mennyire bántotta és aggasztotta e
dolog, s ő is volt — tudtommal — az első, a ki
belátva, hogy a veszedelem ellen csak egy orvos
ság v an : megtette e orvosság megszerzésére az
első lépést s megteremtette a Rozsnyón felállítandó
ev. kerületi leányiskola-alapot.
Egyébként a kor is mintegy kihívta a figyel
met ily iskolák létesítésének eszméjére. Az 1868.
évi közoktatásügyi törvény iskolai nevelésünket líj,
szélesebb és mélyebb mederbe terelte; az állam
maga egymás után állította fel a különféle polgári
és felsőbb leányiskolákat s nőtanítóképzőket; a
megváltozott életviszonyok magokkal hozták, hogy
a nőknek mind több önállóságra kellett töreked
niük s arról gondoskodniok, hogy az ehhez szük
séges előműveltséget idején megszerezzék. Azért
a kor törekvéseitől a mi egyházunk sem marad
hatott e l; ellenkezőleg igyekeznie kellett, hogy
azokkal maga is állandóan lépést tartson, tudva,
hogy a ki nem halad — az elmarad. Ám ha igye
kezett is, természete szerint, a kor követelményei
vel számot vetni: vallásos erkölcsi felfogása egy
ben megóvta őt a kor túlzásaitól. Nem vetette

(Képpel.)

Azaz, hogy a hivatalos cím szerint: A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület modori leánynevelő intézeted Hanem hát mi nevezzük csak úgy
családias rövidséggel azt a kedves és szép és mindenekfelett jó iskolát, a melyet ezúttal nyájas olva
sóinknak képben és írásban bemutatunk.
Miként a kiválóbb egyéneknél, úgy közműve
lődési intézeteinknél is első sorban arra vagyunk
kiváncsiak : hol, mikor született, mikor keletkezett,
mikép növekedett stb. ? Hát ennek az iskolának a
létesítése bizony-bizony nem volt valami könnyű
dolog s sok időbe, még több szívós és kitartó
munkába került, a míg végre megteremtette első
sorban is egy derék férfiú törhetlen buzgalma és ki
tartó lelkesedése ; a neve : Hollerung Károly, mo
dori ev. lelkész. Említsük becsülettel és tisztesség
adással.
Hanem hadd beszéljek el mindent a maga sora
és rendje szerint.
Orálló nagyjaink már hosszabb idő óta szomorú
szívvel tapasztalták a káros befolyást, a melyet
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magát bele a korral együtt az ú. n. nőémaneipádó
árjába, a melynek végső eredménye, hogy a kenyérkeresetben a nőt a férfi kiegészítő fele helyett
ennek versenytársává teszi; hanem megmaradt a
nő természetével adott természetes határnál: mű
velt evangélikus nőket, első sorban is jövendő édes
anyákat akar intézeteiben nevelni. Mert bizonyos
dolog, s őrálló nagyjaink helyjesen felismerték, hogy
év. egyházunk jövő sorsa első sorban is a jövő
édes anyáktól függ.
Azért midőn 1891-ben őrállóink zsinatra gyűl
tek egybe, a zsinatnak egyik fontos és életbe
vágó kérdését a leánynevelés ügye képezte s a
zsinat határozatilag ki is mondotta, hogy „felsőbb
leányiskolák felállítására első sorban az egyházkerületek vannak hivatva." (Egyházalkotmány 208.
§.) A kerületek ez alapon hozzá is fogtak komo
lyan a munkához. Alig telt el 10 év — s íme ott
állanak : 1891 óta Aszód, 1895 óta Rozsnyó, 1899
óta Kőszeg és 1902 óta Modor: leánynevelésünk e
kedves, e féltett, e nagyra hivatott fellegvárai. —
A szerkesztő úrnak majd lesz rá gondja, hogy a
három idősebb testvérnek, az aszódi, rozsnyói és
kőszegi leányiskolának képét s leírását is bemu
tassa : ezúttal figyelmünket a fészekfentő, a test
vérek legifjabbika, a modori leányiskola igényli.
Fészekfentőnek nevezi a magyar ember azt a
madárkát, a mely legutóbb bujt ki a tojásból, a
leggyengébb, a legnehezebben jut lábra s a leg
későbben kél szárnyra Szüleinek is azért a leg
több gondja-baja vele. De a legkedvesebbje is ám.
Hát bizony ilyen valóságos fészekfentő ez a mi
modori iskolánk is. A dunáninneni kerületet a zsi
natig állandóan belső zavarok emésztették. Sokat
politizáltak, keveset építettek. Hát ezt nem lehe
tett tovább összetett kézzel nézni. A zsinat ez álla
potoknak a kerületek új beosztásával ugyan sze
rencsésen véget vetett, ámde miként a súlyos be
tegség után hosszabb időre van szükség, míg a
beteg újból teljesen fellábad s régi erejét vissza
nyeri : így volt a dunáninneni kerületben is. A
zsinat utáni éveket bizony az új szervezkedés
teljesen lefoglalta s bárha a kerület rohamos lépé
sekben haladt előre a békés munkálkodás útjának
megépítésében : valami nagyszabású alkotásba egye
lőre nem foghatott. Csak a jók leikeinek mélyén élt a
vágy, a kerületi felsőbb leányiskolát mielőbb megépí
teni. Hanem hát hol? és miből? A kérdésre, hogy:
hol, nem lett volna nehéz a felelet. Ilyen intézetet
akármely egyház és helység szívesen lát körében,
bárha a hely szempontjából is bizonyára az egyes
gyülekezetek között van különbség. Fontosabb kér
dés a : miből. Mert hát ilyen iskola felállításához
pénz kell, sok pénz. A mi evangeliomi anyaszentegyházunk pedig, bárha bővelkedik is lelki javak
ban, de az anyagiakban, sajnos, vajmi szegény.
Hanem hát mire való az áldozatkészség ? Olyan
élőfa ez, hogy ha jó ügyben megrázzák, mindig
hull róla áldás és gyümölcs. Aztán meg tudni kell
az érdeklődést az ügy iránt folyton ébren tartani.
És még valami. Soha nem csüggedni, soha le nem
mondani, hanem tűrni, várni, remélni, de — dol
gozni, zörgetni és kopogtatni is ám unos untalan,
csüggedetlenül.
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Hát itt ember kell a gátra. És épen ilyen
embernek bizonyult Hollerung Károly. Csak mi,
dunnáninneniek tudjuk, mily sok közönynyel, félre
értéssel, ellenkező érdekkel kellett néki megküz
denie (bizony még magunk is kissé aggodalmas
kodtunk, vájjon az a modori terv nem túlmerész-e ?;
de hát ő nem ismert akadályt.
Ha ma nem ért célt, nem vesztette kedvét,
holnap újból kezdte. Végre is mindenki látta, hogy
tőle nem szabadul. Hát megadta magát neki min
denki. Hanem az igaz, hogy tudott jó csengő han
gon érvelni. Modor városától olcsó épületanyagot
szerzett, a két modori ev. egyháztól pedig a volt gymnasium jövedelmét, évi 2000 koronát, nemkülön
ben a modori német egyháztól tíz évre évi 400
koronát. Maga is egy földjének értékesítése útján
jelentékenyet lendített az épülettelek ügyén. Hát
ily ékesenszóló érvelés meghozta végül a maga
gyümölcsét. A kerület 1895-ben elhatározta, hogy
leányiskoláját Modorban állítja fel s e célra 1897ben a saját törzsvagyonából 40.000 koronát sza
vazott meg, 1900-ban meg elhatározta az építke
zést 40 benlakó számára. így épült fel s készült
el 1901-ben a Kittler és Gratzl pozsonyi cég által
106.368 korona költséggel tervezett gyönyörű iskola,
a melynek szépségét a mellékelt kép csak halvá
nyon adja vissza. Illetőleg az építés, egyelőre két
osztályra való berendezéssel együtt összesen 121.836
koronába került, mely többletet a kerület ugyan
csak a legnagyobb készséggel megszavazta, nem
csak : de 1903-ban 4000 kor. költséggel szép gaz
dasági melléképületeket is emelt; 1904-ben pedig
a IV. osztály berendezésére 4500 koronát utalvá
nyozott. Általán elmondható, hogy a kerület, élén
I). Baltik Frigyes püspök és Laszkáry Gyula
felügyelő urak ő méltóságaikkal, azon perctől
fogva, hogy az intézet létesítését kimondotta, azt
igazi szülői gonddal ápolja és fejleszti, a mi ter
mészetesen a tantestület buzgalmát és lelkesedését
is hathatósan fokozza. A kerületen kívül az intézet
jóltevői: Modor sz. kir. város, a két modori egy
ház, az egyetemes gyűlés. Ezenkívül az intézet
céljaira adakoztak: a nagyszombati ev. egyház
4000, a pozsonyi 500, Toppercer Emília úrhölgy
500, a gyámintézet 753, a németországi Gusztáv
Adolf-egylet eddig 4000, a Leopoldianum évi 4000
koronát, mihez járul áldott emlékű Csemez Miklós
8000 kor. hagyománya. Állandó jótevője meg:
Hollerung Károly művelt lelkű nejével s a modori
ev. gyülekezet apraja-nagyja, a kik valóságos büsz
keséggel becézik szívok, e kedves kincsét, s aján
dékaikkal szinte elhalmozzák az intézetet.
így kelt lábra és szárnyra, nehezen bár, de
diadalmasan a modori fészekfentő, sőt már el is
érte idősebb nővéreit s velők együtt híven és nagy
kedvvel és hivatottsággal végzi Mária és Mártha
feladatát . . . Három éves fennállása alatt teljes
virágzásba jutott s ez idén már április hava óta
oly váratlan sűrűn jelentkeznek a benlakók, hogy
valószínűleg már ez évben az épület szűknek fog
bizonyulni a jelentkezők számára.
E váratlan nagy felvirágzásnak több oka van.
Ismerem az intézetet kívül, belül: elmondom.
Hiszen nem lesz tanulság nélkül való.
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Először is maga a hely: Modor, a kiskárpátok
valóságos gyöngye. Gyönyörű erdősége (előkelő
villateleppel), kitűnő levegője. Maga az egyház buzgó,
vallásos. Az iskolaépület mintaszerű. A ki egyszer be
lép azokba a világos tónusban tartott termekbe s szemiigyre veszi azok berendezését, szinte rögtön otthon
érzi magát s visszavágyik gyermekkorába, hogy ily
iskolába járhasson . . . A tantermek a magas föld
szinten, az internátus az első emeleten. Ugyanitt
a zongora és munkaterem. Az udvaron: a torna
terem tőszemszédjában a pompás nagy fedett ve
randa, a mely alatt esős időben is a növendékek
szabad levegőn tartózkodhatnak összes szabad
óráikban. Az épület alatt a mellékhelyiségek. Min
den célszerű, nemes egyszerűségével szinte el
bűvölő. Hátul hatalmas gyümölcsös és konyhakert;
az udvaron a tennis-pálya elől pedig a gyönyörű
szép park, tele a virágok, díszbokrok és lombos
fák tömegével, (azaz, hogy az utóbbiak még csak
lombosodók, de nagyra nőnek mihamar, mint az
intézet, a melyet díszítenek). Ily fészekben persze
a kis muzsalányok ugyan pompásan érezhetik ma
gokat. . . No de van is ám ott döngicsélés, zugás-bong ás! Szinte mosolyog az egész épület az egészsé
ges víg kedvtől.
És ez az, a mi nekem ez intézetben főleg
tetszik.
Az egészséges vidámság, a közvetlen családias
hangulat. Az iskolának egyetlen fegyelmező elve
a szeretet. Egy nagy család az, a melyben tanító
nők és tanítványok, mint idősebb és ifjabb nővé
rek, összeborúlnak. Együtt játszanak, együtt örül
nek, együtt tanulnak, együtt búsulnak. Egymás ter
hét hordozzák, akár édes, akár keserű az, Bizony
nyal nagy istenáldása egy intézetre, hogy egy
ilyen ifjú lelkű, egyöntetű kedélyvilágú tanítónői kar
került benne össze, a melynek főszabálya a már
Salzmann által hangoztatott nagy paragrafus: „Légy
vidám /“ Vidámság csak ott van, a hol őszinteség
lakozik ; őszinteség pedig csak a szeretet alapján
lehetséges. És a szeretet — az „mindenre képes,“
mint az apostol mondja. Hát ily intézetben, a hol
a tanítótestületben oly egy a lélek, igenis megszülethetik egy egészséges Kzszellem is : s e köz
szellem az a lelki levegő, a mely minden gyermek
lelkét átjárja, felüdíti és új életerővel eltölti. ím e:
a siker főtitka. S hogy ez így v an : érte oroszlán
részben az igazgatónőt, Brand Vilmát, s az inté
zet igazi szellemi atyját, Hollerung esperest illeti
a babér.
Aztán még egy. Az iskolában uralkodó ugjran
a csín, de száműzve az igény. Arra is nagy gon
dot fordítanak, hogy a szülőket lehetőleg kíméljék. Az
a, hogy úgy mondjuk — „kizsákmányolási rendszer, “
a mely némely állami intézetekben dívik s a szülőket
különféle iskolai kiadások révén az év végén még
jelentékeny száinlapótlékkal lepi meg, az iskolától
merőben idegen. A ki gyermekét ide hozza, nyu
godt lehet, hogy kellemetlen kiábrándulásoktól
meg lesz kiméivé s gyermeke otthon helyett ott
hont talál.
És ezzel, azt hiszem, elmondottunk mindent.
Mert az „otthon" fogalmában meg van minden.
És ón, ki gyermekeimet a nagy városból e kies

kis városba, ez áldott iskolába küldtem, hogy
annak légkörében edződjenek az önállóságban s
fejlődjenek a vallásosan erkölcsi jellemben; ki
tehát közvetlen megfigyelés és tapasztalat alapján
beszélek itt: most nem tudok jobbat, igazabbat
és őszintébbet mondani ez intézetről, mint hogy
hálámat fejezem ki neki mint apa, elismerésemet
mint paedagogus s áldó jókivánatimat, mint evangeliomi egyházunk egyszerű tagja.
Stromp László.
B e n ic z k y P é te r p é ld a b e s z é d e ib ő l**
Jobb más rólad szóljon,
Téged magasztaljon,
Hogynem a maga nyelve.
Minden botnak végén
É s nem a közepén
Szokott lenni a feje.
Napot nem felköltin,
Hanem enyészetin
Dicsérik énekelve.

*

A jó hír megmarad,
Messze földre árad,
Meg nem gátolja sövény.
Nem szenved szorulást,
Kíván szabadulást
Mert hatható és kemény.
Napkeletről repül
S napnyugotra térül,
M int a tengeri örvény.
*

K i követ vet égre
S leesik fejére,
Nem jajgathatja sebét,
Mert ki szánt szándékkal
S bolond akarattal
Járja a maga kényét,
Kárvallása nem kár,
Ne is sirassa bár,
Hogy megütötte körmét.
*

Jó erkölcs s jó élet
Nagyobb hittel lehet
Szapora esküvésnél:
M ert gyakran esküdni
É s abban hibázni
Mivel jobb a szélvésznél.
De jó cselekedet
Hitelez tégedet
Jobb az elhányó hitnél.

*

Ne föbbség- s felséget,
Hanem békességet,
K ívánj inkább az Úrtól!
Méltóságos széket
É s nagy gondos tisztet
Ne kívánj a királytól,
íg y ju tsz jó vénségre
É s csendes életre
Ha üres lészesz gondtól.
*

Nem csak arany fénylik,
Agyag is tündöklik,
Midőn a nap rászolgál.
Nem mind pengő tallér,
Olykor csak tíz fillér,
M it számvető felszámlál.

* Beniczky Péter a XVII. ^században élt magyar költő.
Tanulságos oktató] példabeszédeiből bemutatunk néhányat.
Ma is érdemes elolvasni és megfogadni.
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Nem minden öröm jó,
Mely megmar, mint kígyó
S utána bánat talál.

*

.1 tisztességes kár
Nagyobb haszonnal já r
Éktelen nyereségnél,
Noha megszomorít,
De viszont bátorít,
Nem is vádol Istennél.
De a ragadmány,
Valamennyi s a hány.
Gyűlöltet embereknél.

JÓ KÖNYVEK.
Dalmácia. Illusztrált díszmű. írta : Dr. Havass
Rezső.
Havass hitsorsosunk neve a földrajzi tudomá
nyos irodalom terén hazánkban igen jóhangzású,
irodalmunkat nem egy becses munkával gazdagí
totta. Dalmácia kutatásával több, mint egynegyed
század óta foglalkozik olyan lelkesedéssel és olyan
alaposságggal, hogy e téren országos szaktekin
télynek tartják.
A közelmúltban az „Uránia* magyar tudomá
nyos színházban úgy a nagyközönség, mint az
ifjúság kitörő lelkesedéssel fogadta szerzőnek Dal
máciáról írott ismertetését. Most gazdagon illusz
trált könyvben részletesen fejtegeti Dalmácia külön
böző vonatkozásait, megemlékezik az ország múlt
járól és jelenéről. A fősúlyt azonban a dalmáciai
magyar emlékekre s a magyar vonatkozású tár
gyakra helyezi.
Elébb visszapillant Magyarország fénykorára,
azután áttér a dalmátországi magyar emlékekre,
majd Dalmácia történetéről, irodalmáról, művésze
téről, gazdasági és népéletéről nyújt egy-egy
megható, kedves képet.
Hogy a magyar társadalom újabban meleg rokon
érzéssel fordul Dalmácia felé: ez határozottan Ha
vass kitartó agitációjának köszönhető. Negyedszá
zad óta fáradhatatlanul dolgozik Dalmáciának orszá
gunkhoz való visszacsatolása érdekében. Ismételten
bejárta a természeti kincsekben bővelkedő, párat
lan földrajzi fekvésénél fogva hazánk politikai és
gazdasági életében kiváló szerepet játszó országot,
melynek minden röge egykori nagyságunkat és
dicsőségünket hirdeti.
Itt is, ott is serkent, lelkesít; eloszlatja a
félreértéseket és összhangot létesít.
A nagy érdekű munkát melegen ajánljuk t.
olvasóink pártoló figyelmébe. Ha az egyesek nem
tudnák megszerezni, legyenek rajta, hogy legalább
a könyvtárak vegyék meg. Ez ilyen illusztrált
tudományos munkák nemcsak a tanároknak, de a
lelkészeknek is igen, igen nagy szolgálatot tehet
nek. Az utazás — kétségtelenül nagyban szélesíti
szellemi látókörünket, a szóbanforgó munka pedig
mintegy pótolja az utazást.
A munkára előfizethetni 16 koronával Divald
Károly kiadónál (szintén hitsorsosunk), Budapest,
VIII. kér., Kisfaludy-utca 9. sz.
—s.

VEGYES.
Jótékonyság. Ő Felsége a király a templom
építő szentesi evang. egyháznak 200 koronát ado
mányozott.
Baltik püspök Nagyhontban. A dunáninneni
kerület hajlott korú, de hatalmas munkabírású püs
pöke május 19-től 26-ig egyházlátogatást tartott a
nagyhonti egyházmegyében. Az esperességnek északnyugati hegyes, nehezen járható részét kereste fel
s a fáradság annál nagyobb volt, mert az utak föl
fakadtak a sok esőzés miatt. Az egész visitatio
alatt alig akadt — kellemes szünetül egy derült
nap s Isten adta csodája, hogy az egészségtelen
időben a püspök és kísérete meg nem betege
dett. A visitatióval együtt járó szokásos fogadások,
ünneplések, diadalkapuk, bandériumok, virágszórás
és közlakomák ez alkalommal sem hiányoztak. Ez
útjában a püspök meglátogatta Bát, Bagyan, Bacsafalva, Felső-Almás, Selmecbánya, Hodrusbánya,
Zsarnócza és Újbánya egyházközségeket.
Lelkészválasztás. A pesti .magyar egyházban
f. hó 4-én volt a lelkészválasztás s a négy jelölt
közül Kacián János eddigi vallástanár győzött, a
mennyiben a beadott 666 érvényes szavazat közül
503 rá esett, 64 Geduly Lajosra 58 Blatniczky
Pálra és 41 Révész Jánosra. Az új lelkészt a magunk
részéről e helyütt is melegen üdvözöljük s őszintén
kívánjuk, hogy Isten áldása kisérje őt új működése
körében is. Nehéz és felelősségteljes helyre állította
őt híveinek bizalma. A pesti magyar egyház a
lélekszámot tekintve, legnépesebb egyházaink közé
tartozik, a közelmúltban keresztülvitt intézkedések
kel pedig oly alapokra helyezkedett, melyek hivatva
vannak fejlődését minden tekintetben biztosítani.
S e téren, az egyház jövőjének kiépítésében az
új lelkészre is nehéz munka vár. A ki azonban
eddigi működésével a hívek bizalmát oly mérték
ben tudta megnyerni, mint az a szavazásnál kitűnt,
annál megvan a jövőben való sikeres munkásság
nak biztosítéka is. Az új lelkész életrajzi adatai
rövid vonásokban a következők: született 1861ben Rozsnyón, Gömörmegyében; tanult Dobsinán
és Rozsnyón, a theologiát pedig Eperjesen és
Halléban végezte. Németországból visszatérve egy
évig Czékus István tiszakerületi superintendens
oldalán volt segédlelkész, 1885-től pedig Buda
pesten mint vallástanár és missió lelkész működött
s mindkét minőségben lelkiismeretes, buzgó mun
kásságot fejtett ki.
Tisztujítás. A pesti magyar és közös egyház
f. hó 4-én és 5-én tartotta meg tisztújító gyűlését.
Több listával szavaztak s győzelemre a hivatalos
lista jutott, mely szerint 6 évi tartamra megválasz
tattak a magyar egyháznál; felügyelőnek dr. Wagner
Géza, másodfelügyelőnek Solcz Gyula; gondnok
nak : Sztrelko Gusztáv; jegyzőnek : Posszert Gy.;
másodjegyzőnek : dr. Pollner Aladár; választatott
még 60 presbyter és 20 póttag; a képviselőtestü
letbe 30 rendes és 10 póttag.
A közös egyháznak felügyelője' lett dr. Zsigmondy Jenő, másodfelügyelője Gundel János;
iskolafelügyelő dr. Mágocsy-Dietz Sándor, másod-
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iskolafelügyelő dr. Haberern I. Pál, gondnok Walther Ágost és jegyző dr. Liedeinann Frigyes.
A budapesti tudomány-egyetem tanácsa) jú 
nius 8-án tartotta választó gyűlését. Rectorrá Láng
Lajost, v. b. t. t., a jogi karon a statisztika taná
rát választották meg. Láng Lajos egyházi életünk
nek egyik legtiszteltebb alakja, tiz év óta felügye
lője a pozsonyvárosi egyházmegyének, alelnöke a
Luther-Társaságnak s tudományát, tekintélyét, —
midőn miniszter volt, — hatalmát latba vetette
egyházunk jogos érdekéért. Tisztelettel köszöntjük
őt az egyetem rectori székén. — Üdvözöljük az új
orvoskari dékánt, dr. Qenersich Antalt is, a ki érde
mes tudós és egyházunk hű fia. Legyen áldás munká
jukon s hozzanak a régi mellé új díszt egyházunkra!
Választási hírek. A soproni felső egyházmegye
június 14-én iktatta székébe új felügyelőjét, dr.
Dérny Lajost. Dr. Démy egyúttal a soproni egy
ház felügyelőségét s a lyceumi kisbizottság elnök
ségét is viseli. — Levélen jún. hó végén lesz a
lelkészválasztás. Jelöltek Hajsó Gusztáv, Geiszlinger Pál, Kasper József s az egyházmegye részéről
dr. Tirtsch Gergely. — Budai hitoktatóvá Mohr
Henrik eddigi segédlelkészt választották meg, ennek
helyére pedig Hüttl Ármin cand. theol. hívta
meg az egyházközség Rostockból. — A sopronmegyei Szakony megváltotta a régi papi fizetést,
a tüzelőfa váltságát azonban a kerület püspöke
nem hagyta jóvá. E miatt a jelölés és választás késik.
A bányakerületi püspökválasztás. A csanádcsongrádi egyházmegye a püspökválasztás alkal
mából Nagylakon értekezletet tartott s bár Petrovics
Somát, tekintve apostoli szelídségét, ügybuzgalmát,
tudományát, a püspöki székre méltónak ítéli s
iránta teljes bizalommal viseltetik, mégis a viszo
nyok mérlegelése után abban állapodott meg, hogy
Bachát Dánielre adja szavazatát. Az értekezlet
Petrovits Somát bizalmáról és szeretetóről üdvözlő
táviratban biztosította. — A mint értesülünk, a
pestmegyei esperesség is, miután a maga jelöltje,
Lauko Károly, Bachát esperessel szemben jelöltetését nem kívánja fentartani, ez utóbbira fogja
szavazatát adni.
Tótkomlósról a napi sajtóban több zavaros
tudósítás jelent meg. Mivel eredeti értesülésünk
nincsen, a dolgot csak röviden érintjük. Veleje az,
hogy az egyház elöljáróságát, így a lelkészeket is
könnyelmű gazdálkodással és hűtlen kezeléssel
vádolták a hívek. Mivel Veres J. esperes az ügyet
békés úton elintézni a felizgatott gyülekezetben
nem tudta, az érdekeltségi kifogás elhárítása végett
külön biróság kiküldése vált szükségessé. A kerü
let az ügyet a pestmegyei esperesi törvényszéknek
osztotta ki (elnökei Török József és Beniczky La
jos pestmegyei alispán), a mely ítéletében a káro
sodást megállapította s a vagyoni felelősséget Gaj
dács Pál lelkészre, a gondnokra, valamint néhai
Csernák Kálmán örököseire is kiterjesztette. A meg
állapított kártérítési összeggel a komlósiak nem
elégedtek meg s nagy zajgással iparkodtak aka
ratuknak érvényt szerezni. A biróság nem hűtlen
kezélést, hanem könnyelmű gazdálkodást s rendet
lenséget állapított meg. A Magyarország és Alkot
mány kedveskedő jóakarattal célzatosan elferdítve

közölték az esetet s egyházunk belső életét maró
kritika tárgyává tették. Annyi bizonyos, hogy Tót
komlós megérett egy erélyes püspök erélyes egyház
látogatására.
Halálozás. Meghalt Derzsi Károly, az unitá
riusok volt budapesti lelkésze, a ki egykor a buda
pesti gyülekezetei alapította. Erős szervező talen
tum volt, de itt inkább írói tehetségét emeljük ki.
Nagy Lajos mellett ő volt az unitárius dogmatikai
álláspont legjellemzőbb s legtehetségesebb kép
viselője az „Unitárius szószék" című kötetben, a
melyet millenniumi emlékül adtak ki. — Meghalt
még 54 éves korában s 14-én temettetett el nagy
részvét mellett Mészáros János ceglédi ev. tanító.
Béke legyen az elhunytak hamvain.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1905. május hó 1-től
30-áig befolyt összegek kimutatása.
1. Dunáninneni kerülettől: Hív. Közleményekre 600 K.
2. Alapító tagok tőkefizetése: B. W. A. (Nmt. Zsi

linszky elnök útján) 200 K.
3. Alapító tagok kamatfizetése: Molnár Viktor, Láng
Lajos, Ivánka Oszkár, Szöts Pál, Sréter Alfréd.
4. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1905-re: Rácz
Zsigtnond, Noszko István, id. Alcziebler András, ifj. Alcziebler András, Alcziebler Mihály, Hrebenda Ágost, Polner La
jos dr., Guóth Kálmán, Iglói főgymn. kar, Eperjesi elemi és
polgári iskola, Broschkó G. Adolf, Ürményi Ilka, id. Cséry
Lajos, Gregersen Gudbrand, Koós Ottó, ifj. Cséry Lajos,
Mauritz Vilmos, Zólnay Jenő dr., Horváth Jenő dr., Roszner
István, Busbach Péter, Zsigmondy Gézáné, Liedemann
Samuné, Pözel István dr., Okolicsányi Gyula, özv. Matuska
Péterné, Dürringer Jánosné, Fabiny Gyula, Jurenák nővérek,
Beliczay Béla, Bpesti egyházmegye, Bpesti kerepesi-uti egy
ház, Bachát Dániel, Ferenczy Izabella, Brocskó Lajos, Kochmeister Frigyes báró, Magyar Szó szerkesztősége, Loisch
Ede, Miinster Károlyné, Budai evang. iskola, Scholtz Gusz
táv, Hegedűs Károly, Walther Ágost, özv. Haberern Pálné,
Tiringer Róza, Podmaniczky Gyula báró, Hollerung'Alfréd dr.,
Pildner Ferenc, Havas Rezső, Misura Mihály, özv. Markovits
Istvánné, Színik Antal. Benkő Gyula, ifj. Györgyi Kálmán,
Genersicli Antal. 1904-re: Bikácsi egyház.
5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1905-re:
Rapos Samu, Stiefelreiter Istvánné (5 K).
6. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1905-re:
Zelenka Ottó, Baross József, Fromm Géza. 1904. és 1905-re :
Linder Ferdinand. Összesen befolyt 1312 korona.
Budapest, 1905 június 1-én.
B endl H enrik,
társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon!" János 5, 39.
Június Reggel.
Este.
16. Csel. 6, 1—15.
Csel. 15, 1—12.
17. Csel. 9, 32—42.
Csel. 15, 13—31.
18. Ján. 3, 1—15.
Róm. 11, 33—36,
19. Máté 28, 16—20.
Móz. IV. 6, 22—27.
20. Móz. I. 17, 1—22.
Róm. 9, 17—26.
21. Efez. 5, 22—27.
Efez. 3, 1—12.
22. Kol. 3, 1-11.
Tim. I. 3, 13—16.
23. Efez. 4, 22—24.
Kor. I. 8, 1—6.
24. Márk. 10, 13—16.
Ezs. 6, 1—7.
25. Luk. 16, 19—31.
Ján. I. 4, 16—21.
26. Ezék. 18, 21—32.
Móz. V. 30, 11—20.
27. Móz. V. 11, 13—28.
Zsolt. 73, 16—28.
28. Móz. I. 25, 27—34.
Zsolt. 145, 1—21.
29. Zsid. 12, 12-17.
Máté 19, 23—26.
30. Zsid. 12, 18—29.
Jer. 17, 1—8.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.
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kiadásában megjelent alábbi müvek kaphatók :

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÜNYVKI ADÓHIVATALÁBAN
-------------------- Budapest, V., Akadémia-utcza 4, s z á m .-------------------I. Imakönyvek.

II. Vallásos tartalmú könyvek.
Antalffy Endre. Petrőczy Katalin Szidónia élete és
munkái. 80 fill.
Béri Gyula. Hit, remény, szeretet. 40 fill.
Bettex F. Mi tetszik néktek ama Krisztus felől ? Német
ből ford. Stráner V. 70 fill.
Böngérfi János. Az árva. 40 fill.
Egyházunk nagyjai. I. Erdősi Sylvester János sárvári
tanító és magyar bibliafordító. Irta Payr Sándor
30 fill. — II. Apáczai Cseli János. Egy csángó
íiú története. Irta Stromp László. 40 fill.
Hörk József. Farkasok a juhok között. 60 fill.
Hörk József. „A nagysárosi vár ura." 20 fill.
Kadlecsik János Karaffa Antal. 80 fill.
Reviczky László „Elbeszélések a magyar reformáczió
történetéből14- 24 fill.
Kovács Sándor. Zay Amália bárónő. 20 fill.
Kozma Andor. Vallásos költemények. 20 fill.
Kri/.ko Pál. Melanchton Fülöp levele. 20 fill. (Ugyanaz
megjelent német és tót nyelven is.)
Lévay József, Torkos László és ifj. Porkoláb Gyula.
Vallásos lant. 24 fill
Dr. Masznyik Endre: „Bahil Mátyás" Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből 50 fill.
Dr. Masznyik É Luther aranymondásai. I. köt. 80 fill.
Ugyanaz, II. kötet. 80 fill.
Mayer Endre. Pál apostol élete. 20 fill.
Mayer-Melanchthon. Apológia. Ára 3 kor.
Moravcsik Gyuláné. Gróf Teleki Józsefné, Róth Jo
hanna. 4 képpel. Ára 30 fill
Pálmay Lajos. „A z Isten megsegít" 20 fill.
Paulik János. Az ágostai hitvallás. II. kiadás. 6 kép
pel. 50 fill.
Paulik János. Az álpróféták, vagy miért nem lesz
az evangélikus ember baptistává? 60 fill.
Paulik János. Luther 95 tétele. Magyarázatokkal és
5 képpel. 20 fillér.
Paulik János. Konfirmácziói emlékkönyv. Vászonkötés
ben 3 kor. 50 fill.
Ugyanaz, finomabb papíron nyomva, diszkötésben,
aranymptszéssel, tokban. 6 kor.
Payr Sándor. Fábri Gergely. 60 fill.
Pethes János. Melanchton Fülöp élete. 80 fill.
Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idézetek.)
A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.
Sass János. Az evangéliumi egyház feladata az új szá
zadban. 25 fill.
Sántha Károly. Olajfalevelek. 30 fill.
Sántha Károly. Zsivora György, a nagy emberbarát.
Ára 20 fillér.
Sartorius Csepregi. Virágok a szentírás kertjéből. 40 fill.
Schrődl J. A magyarhoni protestantizmus hatása a ma
gyar nemzeti szellem fejlődésére. 12 ív. Ára 1 kor.
Szeberényi L. Luther Márton életrajza, n. kiad. 40fill.
Torkos László. Áloás és szerencse. 40 fill.
Zsilinszky Mihály: Kerman Dániel püspök élete. Eletés korrajz. 80 fill.
Zsilinszky Mihály: Achim Adám élete. 30 fill.

III. Olcsóbb népies olvasmányok.
5.
6.

Egy új apostol. írta Fidesz. Ára 10
Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta

fill.
ifj. Porkoláb
Gyula. Ára 6 fill. ,
7. Gusztáv A dolf élete. Irta Stromp László theol.tanár.
3 képpel. Ára 10 fill.
8. Az „É le t" családja. írta s az ifjúságnak ajánlja
Dorner Soma. Ara 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak szá
mára. Paulik János. Ára 2 fill.
H V C e g n e n - c le lé s é k n é l ,

Elbeszélés. írta dr. Morav
csik Gyuláné. Ára 8 fill.
Elbeszélés. Irta dr.
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.

10. A jó tett áldást hoz.

Gyurátz Ferencz : „H it oltára". Imakönyv evangélikus
keresztyének számára. Fekete bőrkötésben aranymetszéssel tokban 6 korona. Vattázott borjúbőr
kötésben 8 kor.
Sántha K .: „Buzgóság könyve". Fekete bőrköt 6 kor.
Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Ein Andachtsbuch für allé Lebensverháltnisse evangelischer Glaubensgenossen. Fűzve 1 kor. 20 fill.,
kötve 1 kor. 60 fill.

a

In i a. p é n z t

11. A ki Isten nélkül akart , élni.

12. Miért égette el dr. Luther Márton a pápának s hívei
nek ira ta it? írta dr. Luther Márton. Fordította s

magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.)
Ára 10 fill.
Rajz. írta ifj. Porkoláb Gyula.
Ara 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor, Ára 8 fill.
15. A minek az ,ördög örül. (Példázat templomkerülők
számára.) írta Paulik János. Ára 4 fill.
16. Emlékezzetek ! Búcsúszó, a konfirmandusokhoz.
Gerok után: Ladányi.,Ára 2 fill.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László. 10 fill.
19. A, testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné.
Ára 4 fill.
20. Széchy Györgyné,, Homonnay Drugeth Mária. írta:
Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta
Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
13. Tudomány és hit.

23. „ A

mi Istenünk, beszéde megmarad mindörökké."

Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
Elbeszélés. írta dr. Moravcsik Gyuláné.
Ara 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A
Szentlélek útja. Elbesz. írta,Petry Gyuláné.10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta Frenyó
Lajos és A király és a szegény anyóka. Történeti
rajz. Francziából Győri Elemér. Ara 10 fill.
27. Nagy Márton esete. Elbeszélés.,írta Béri Gyuláné
és Az ezermester. Elbeszélés. írta Győri Elemér.
Ára 10 fill.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass
János. Ára 10 fill.
29. Három elbeszélés. írtá Ho,rváth Lajos. Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné Ifjú
hitvallók. Történeti rajz írta, Frenyó Lajos.10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. írta Olyntha Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsanna. Történeti elbeszélés,
írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. —
Aki mindenekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné. 10 fill.
34. Apró történetek. Közli:, Paulik János. Ára 10 fill.
35. A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné. — A
galgóczi husvét. írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
36. Kis káté a váltanokról. írta dr. Lechler K. Fordí
totta : Kapi Béla. Ára 4 fillér.
37. Karácsoni ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos
és Karácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag
Ferencz. Ára 10 fillér.
38. Az ördög bibiiája. Elbeszélés. Irta Paulik János.
Ára 10 fillér.
A fenti sorozatból az 1—4. és 18. számok elfogy
tak. Megrendelésnél elegendő a szám megnevezése.
24.

Irgalom.

IV. Képek,
Szép, nagy színnyomatú dísz
kép. Ára 2 kor. 60 fill.
Réthy Lajos czeglédi
tanár tusrajza után reprodukált történeti kép a
hazai protestánsok üldöztetése korából. Ára 2 kor.
Képek Luther Márton életéből. Ára 1 kői. 50 fii.
Keresztyén, házi áldás.

Maoyar protestáns gályarabok.

V. Tankönyvek,
Bachát Dániel. Maly Katechismus doktora Martina
Luthera. Ára 20 fillér.
Bereczky Sándor. „Bibliai történetek. 4-dik kiadás.
Kötve 70 fill.
Famler G. ,A. Dr. Martin Luther’s Kleiner Katechis
mus. Ára 16 fill.
Geduly Lajos. Ivangéliumi Káté. Kötve 50 fill.
Majba J. V. Dr. Luther Márton Kis Kátéja. 16 fillér.
Stettner Julius. Kurzgefasste Geschichte dér christlichen Kirche. Kötve 60 fill.
Zaturecky L. P. Obrázkovy Slabikár prva Citanka.
Kötve 40 fillér.
e lő n e p o s t a u t a lv á n y o n
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