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Ének. N ikodémus.
Siralom völgyén lakom,
Jézus, hajnalcsillagom,
En sötét ösvényemen 
Te világolj énnekem !

Ezer nap fényessége 
És tündöklő szépsége 
Nem oly nagy, nem oly ékes,
Mint Te vagy, oh Fölséges.

A hol szent Igéd ragyog,
Minden fénybe derül ott;
Hol Te hintesz fényt széjjel,
Nappallá lesz az éjjel.

Míg a földön bujdosom,
Légy vezérem, Jézusom,
A sötét éjszakában 
Meg ne ütközzék lábam.

Vigasztalást, fényt hozván.
Jövel Jézus énhozzám;
Te kísérgess engemet,
Míg sírom el nem temet!

S ch e ffle r  után Sántha K á ro ly .

Ha valaki nem sziileténdik vértől 
és Szent-Lélektől, nem mehet 
be az Isten országába. Ján. 3, 5.

A három első evangeliom szerint Jézus, ga- 
lileai nyilvános működése alatt egyetlen egyszer 
sem fordult meg Jeruzsálemben. Szerintük első 
Ízben, mint 12 éves gyermek zarándokolt oda; 
azután utoljára akkor, midőn útja a kínos-keserves 
Ciolgothára vitte. Első útjából újra hazatért szü
lötte földére, a kedves Názárethbe, második és 
utolsó útjából, oh igen, akkor is hazatért, de nem 
földi, hanem mennyei honába, oda, a honnét jö tt: 
igazi Atyjához, Urához és Istenéhez.

János evangelioma szerint azonban Jézus, 
galileai nyilvános működése alatt is megfordult 
Jeruzsálemben, még pedig mindjárt a legelső hús
véti ünnepek alkalmával. És ottani időzését külö
nösen két esemény tette örök időkre emlékeze
tessé. Az egyik a templomtisztítás, a másik pedig 
a Nikodémussal való éjszakai beszélgetése. Mind 
a kettő még a húsvéti ünnepeket megelőző napokon 
esett meg.

Ha a kállai mennyekzőn véghez vitt csoda
tettével értésére akarta adni a világnak, hogy a 
régi vallás helyére új vallásnak kell lépnie az ő 
újjáteremtő isteni ereje által s ha a templom- 
tisztítással nyilván megmutatta, hogy az új vallás 
új templomot: vásárcsarnok helyett imádságnak 
házát s az Istennek lélekben és igazságban való 
imádását követeli, úgy a Nikodémussal folytatott 
beszélgetésében arról győz meg minket, hogy az 
új vallási közösségben magának az embernek, még 
pedig minden egyes embernek is újjá kell születnie.

Mind a három rendkívül érdekes és épületes, 
de egyéni természeténél s vonatkozásánál fogva 
kiváltképen az a Nikodémus története.

Nikodémus nem a nép fia volt. 0  az előkelő 
osztályból származott. A hagyomány szerint erede
tileg Nakdimonnak hívták s mint gazdag család
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sarja s egyébként is igen tehetséges egyén, igen 
magas, befolyásos és tekintélyes állást vívott ki 
magának. Beválasztották a főtanácsba s reá bízták 
a kutak és források felügyeletét s ünnepekre össze- 
sereglett vidéki vendégek ellátását.

Pártállasa szerint az írástudók és farizeusok 
táborába tartozván, kezdettől fogva igen élénk 
érdeklődéssel kisérte a Jézus által megindított nép
mozgalmat s alapjában nemes egyéniségére a Jézus 
által hirdetett új eszmék rendkívül nagy hatást 
gyakoroltak. Úgy érezte, hogy Jézusban, ha nem 
is maga a Messiás, a ki után az ő lelke is epedve 
vágyakozott, de mindenesetre egy igen kiváló pró
féta jelent meg. Épen azért titkos vonzalom ébre
dezett szívében iránta. Látni s hallani óhajtotta őt. 
Hanem félénk természete miatt nyíltan nem mert 
hozzá közeledni. Azért — kíváncsiságának nem 
tudván ellent állani — csak úgy titkon s hogy 
senki meg ne lássa, éjjel kereste őt fel.

őszinteségében nincs okunk kételkedni. Első 
szavai nem csupán üres bók, hanem az ébredező 
hitnek megnyilatkozása. „Mester! tudjuk, hogy az 
Istentől jöttél tanítómesterül : mert senki nem 
teheti a jeleket, a melyeket te tészesz, hanem ha 
Isten leend azzal!“

Tehát elismeri, hogy: „Istentől jö t t!“ Elismeri, 
hogy ő több, mint közönséges írástudó, puszta 
betűvágó. Elismeri, hogy ő benne a régen kihalt 
prófétai szellem kelt újra életre, hogy nem ember, 
hanem Isten igéit hirdeti. De azért mégis csak 
mestert, tanítót lát benne és nem látja magát az 
Istennek fiát, a Messiást 1

Jézus belát szíve mélyébe s egyenesen arra a 
kérdésre adja meg neki a választ, a melyet ő 
elméjében forgat ugyan, de kimondani nem mer. 
Ez a kérdés: mit cselekedjem, hogy elnyerjem az 
üdvösséget, hogy bejussak az Isten országába? 
Ez az, a mi miatt nem alhatik ez a félénk, aggódó 
és tépelődő lélek ! Ez az, a mi őt sivár társasá
gából éjnek idején hozzá, az új prófétához vezé
relte ! Hallja meg hát arra az elhallgatott, de lelkét 
emésztő nagy kérdésre, az ő nyílt és határozott 
feleletét: Bizony bizony mondom néked : Ha valaki 
líjonnan nem születéndik, nem láthatja az Istennek 
országát".

Újjászületni! Igen, — ez az üdvösségnek titka. 
A régi ember helyébe kell új embernek lépni. 
Az ó embert kell levetkőzni és az új embert fel
öltözni Isten országában; nem az a kérdés: mit 
teszesz, hanem, hogy milyen vagy. Isten nem a 
cselekedeteidet mérlegeli, — egyet kíván csak: 
Fiam! add nékem szívedet!

Nikodémus, a törvény _ szerint igaz izraelita, 
ezt nem tudja megérteni. Újjászületni! Ezt lehet 
mondani és követelni egy pogánytól, de nem Abra- 
hánmak igaz fiaitól, — a tiszta és szent eredetű és 
életű farizeusoktól. Azért farizeus-észszel egyet 
csavarint a dolgon és mintha félreértette volna a 
Jézus világos beszédét, a betűt kezdi ő is rágni 
s a betű szerint való értelembe kapaszkodva, a 
Jézus mondása tiszta értelméből egy nagy értel
metlenséget és képtelenséget süt ki. Szinte gúnyo
lódva mondja: „Mi módon születhetik az ember, 
ha már vén?“

Jézus a betűvágás és szócsavarás e ravasz 
mesterségéhez nem ért. Azért minden vitatkozás 
nélkül egyszerűen, komoly méltósággal és határo
zottsággal újra megismétli, a mit mondott: „Bizony 
bizony mondom néked: Ha valaki nem születendik 
vérből és Szent-Lélekből, nem mehet be az Isten
nek országába". És a mit mond, azt legott meg is 
magyarázza neki. Értsd meg Nikodémus 1 A miről 
én beszélek, az nem test szerint való születés. A 
mi testtől születik, test az, bármi legyen neve, 
származása. Ha mindjárt Nikodémusnak hívják is, 
az teljesen mindegy. E részben hát újon szüle
tésre neked sincs szükséged. így születve újon, 
ismét csak test, múló semmi lennél, mert test és 
vér nem öröklik az Istennek országát.

Az Istennek országa a Lélek és a lelkek or
szága. Azért, a ki ide akar bejutni, annak a Lélek
ből kell újon-születnie, még pedig attól a Lélektől, 
a mely onnét felülről vagyon. És az újon-születés 
pedig titokzatos és csodálatos dolog. Olyan az, 
mint a szél. A hová akar fúni, fú és annak zúgá
sát hallod, de nem tudod, honnét jő és hová me
gyen. így van mindaz, a ki Lélektől születik.

Nikodémus bámulva hallja e szavakat, de 
megérteni most még kevésbbé tudja. Pedig ő is 
mester, írástudó volna Izraelben!

S nem is értheti meg, mert erre nézt hiány
zik még nála az alapfeltétel. E feltétel maga is 
a Lélek adománya: a h it!

No hát Jézus által a Lélek ezt a hitet kelte- 
geti benne. Bizonyságot tesz előtte arról, a mit 
tud és látott. De vajh’ elfogadja-e e bizonyság- 
tételt. Hiszen a Nikodémusok, ha földi dolgokról 
szól, azt sem hiszik, mi módon hinnék hát, ha 
mennyeieket mond nekik? Mi módon fogadnák be 
azokat az isteni igazságokat, a melyekbe csakis 
az vezetheti be őket, a ki a mennyből szállt alá?

De majd hinni fognak, igen hisz majd Niko
démus is, ha ő az emberfia, ő a Messiás bevégzi 
munkáját e földön, ha szenvedésen és halálon át 
felmagasztaltatik!

S úgy lön. Az éjszaka nemsokára elmúlt és a 
Lélek világossága utóbb, a váltság nagy fényeinek 
hatása alatt behatolt a Nikodémus szivébe is. Ő, 
ki vén volt, elvégre mégis újjászületett, hitellen
ből hívővé lett.

Vajha e munkát, az üdvösség áldott munkáját 
ugyanazon Lélek elvégezné mi bennünk is ! Vajha 
mi is újjászületnénk és hinnénk mindnyájan a fel
magasztalt Úrban!!

Szentlélek Isten! te cselekedd meg ezt!
Dr. Masznyik Endre.

A  mi öregeink.
Az élet egy nagy álarcos-bál. Ide-oda támoly- 

gunk a zagyva tömkelegben, igyekezünk táncra 
perdülni a szerencsével és azon vagyunk, hogy 
minél jobb társaságban mentül jobb helyet bizto
sítsunk magunknak a Jólét asztalánál. Ügyet sem 
vetve a múltra, kergetjük a csábitó Jövőt, a szín
falak mögül pedig — a hol mintha szünetelne az 
élet, nagy csendesség honol és lassan ülepszik
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egyik réteg por a másikra — két hűséges szempár 
tele aggodalommal és reménykedéssel kiséri min
den törekvésünket.

Idővel mindinkább elhomályosodnak ezek a 
szemek, látóképességiik mindjobban gyöngül és 
inkább fölfelé irányul, aztán — kialusznak, először 
az egyik pár, aztán a másik. Ilyenkor valami 
különös hidegséget érzesz a szívedben, mintha nagy 
üresség venne körül, egy pillanatra sírsz is talán, 
de aztán csak mulatsz tovább. Ha megfigyelnéd 
az égboltozatot, két pár csillaggal többet láthatnál 
azontúl ott fönn ragyogni, melyek a nagy minden- 
ségből is csak téged néznek.

A vén színfalak mögött pedig most már min
den elcsendesül, elmentek az „öregek" és vissza 
se jönnek többé. Oh, kedves őszhajú öregeink — 
kik attól a pillanattól kezdve, hogy életünk mécse 
kigyulladt, soha meg nem szűnő gonddal kiséritek 
földi tévelygéseinket — vajha sokáig velünk marad
hatnátok ! Vajha sokáig követhetné életpályánkat 
homályos pillantástok, ti hűséges szemek!

A gyorsan iramló élet forgatagában ha el
tévesztjük szem elül egymást, gyakran mint ide
genek látjuk viszont; ha évek múltán visszatérünk 
a helyre, hol egykor minden szív tárva állott 
előttünk, lehet, hogy dermesztő közöny fogad ben
nünket legjobb barátunk tűzhelyénél.

Ámde, ha azokat, a kik egykor ujjongó 
örömmel hajoltak bölcsőd fölé, évek hosszú során 
át elhanyagoltad is, mikor egyszer némi honvágy
tól űzetve újra fölkeresed, tapasztalni fogod, hogy 
ők a régiek maradtak és szívükben úgy, mint 
házukban fönntartották számodra a régi meleg 
helyecskét. Este, midőn gyerekkori ágyadban pihe
nőre térsz, úgy tűnik föl, mintha csak tegnap 
hagytad volna el őket, bennük, körülted olyan 
változatlan maradt minden.

Kedves öreg szívek, csak dobogjatok minél 
tovább és tartsátok melegen számunkra a kis 
szobát, hogy mikor elfáradunk az élettel való 
küzködésben, legyen hol megpihennünk!

Bárhol a világban a szerint fogadnak, a hogy a 
szerencse kedvezett. Ha arany duzzasztja zsebedet 
és megfelelő irányú szelek vitorláidat, ha sikerült a 
szerencsét megnyerned hajód kapitányául, bátran 
vethetsz horgonyt a földnek bármely partvidékén, 
ámde az egész világon csak egyetlen kikötő van, 
hova tört árboccal, megtépett vitorlákkal is bátran 
beevezhetsz, még ha magát a Halált hordoznád is 
a roncsolt fedélzeten. A „szülői ház“, ez a kikötő, 
atyád keblén ott menedéket találsz, s anyád köny- 
nyeire megcsöndesül az üldöző vihar. És ha egyál
talában lehetséges a hajótöröttnek, hogy újra föl
vegye harcát a vad elemekkel, diadalmasan hasít
ván a szilaj hullámokat, csak akkor kísérelheti 
ezt meg, ha előbb hajóját e békés révparton ki
javította, rendbehozta.

Vannak unalmas öreg urak és hölgyek, a 
kiket úgy messziről nézve a megtestesült önzésnek 
tartanál. Nem érdeklődnek se az irodalom, se 
a művészet, se a magas politika iránt, aféle itt
feledett ócska madárijesztők, örökké boszusak és 
hallgatagok.

Szeretnéd bírni szivük kulcsát ? Akarod, hogy

e hidegség mint egy varázsütésre fölengedjen, s 
hogy az önző embereket megélénkülni, mosolyogni 
lásd? Olyan egyszerű módja van ennek. Csak oda 
kell fordulni a mérges kedvű öreg úrhoz, vagy a 
barátságtalan anyókához s ilyenformán kezdeni 
velük társalgást: „Most jövök a megye székvárosá
ból, tiszteletet hozok kedves leányától, a ki most 
ott a társaság elismert csillaga", vagy : „Soha éle
temben nem láttam olyan gyönyörű lóherét, mint 
tegnap az ön tisztelt fiának birtokán", vagy : „Sze
rencsém volt tegnap poharat üríthetni a hadnagy 
úrral, az ön nagyreményű fiával, mondják hogy 
jelenleg ő az ezred legkiválóbb fiatal tisztje".

Ilyen, vagy ehhez hasonló közönséges beszéd
forma elegendő, hogy az öregeket teljesen átvál
toztassa, nyájassá és beszédessé tegye őket.

A kit szeretünk, annak birtokán nem akarunk 
osztozni senkivel, az jellemzi ezt az érzelmet. Van 
mégis egy fajtája ez érzésnek, melyet a nagy 
Nazarethi is az 0  hozzánk való szeretetéhez 
hasonlónak ismer el, mert önzés nélkül való. A 
szülői szeretet ez, melynek lángja az égben gyul
ladt, noha a földön ég tovább.

Felnő a fiú a családban, hol minden szükség
lete talán csak keserves nélkülözések árán volt 
fedezhető. Az édes anyját tartja a legtökéletesebb 
lénynek a világon, és az is szereti őt, jobban mint 
az életét. Húsz-harminc évnek gyöngédsége, nyug
talansága, gondja, fájdalma sokszorosan drágává 
tették előtte gyermekét, a kinek szeretetére — 
úgy érzi -  mindenek felett való igénye lehet.

Egy napon aztán boldogságtól sugárzó arccal 
jön haza a fiú, keblére öleli édes anyját és ineg- 
vallja neki, hogy helyét szivében egy fiatal leány 
töltötte be, a kit pár hónapja, vagy talán egy 
féléve ismer és neki már ezentúl csak a morzsák
kal kell megelégednie, melyek a családi boldogság 
dúsan terített asztaláról majd számára is hullanak. 
Mindezek mellett mint a legtermészetesebb dolgot, 
azt kívánja, hogy az édes anyja vele örüljön. És 
az képes erre is. Olykor ugyan megakar szakadni 
a szive fia elvesztése fölötti bánatában, de aztán 
csak meggondolja magát az a jó szív és inkább 
kitágul, hogy az idegen leányt is befogadja.

Ugyanaz a mogorva öregasszony, a ki oly 
nyájasra vált mihelyt a leányát említetted, kész 
lesz a nyakadba borulni, a mint egy elismerő szót 
mondasz az unokájáról.

Mert lássátok — az anyák oly magasan áll
nak szeretetben az apák fölött, mint a hogy az 
apák a többi emberek felett, azért ha én egy 
nagymamát látok kis unokájával karján, mindig azt 
gondolom, hogy az egy érdemrend Isten képmásá
val, melyet hosszú, hűséges szolgálatai fejében 
kapott.

Nem vinne reá a lélek, hogy a szemébe ka
cagjak annak az elfogult anyának, ki azt képzeli, 
hogy félkegyelmű fia minden leányszivet meghódít 
és szeretném látni azt a bátor embert, a ki föl 
merné világosítani az unokájára büszke nagymamát, 
hogy az a butácska hájtömeg, melyet térdén rin
gat, egyáltalában nem csodagyermek és hogy min
den kis gyerek abban a korban szakasztott olyan.
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Ez különben meddő fáradság is volna, mert úgy 
se hinné el.

Ne is élceljetek hát efelett, inkább azon le
gyünk mindnyájan, hogy a mennyire hatalmunkban 
áll, megvalósítsuk mind a reményeket, melyeket 
ezek a kedves makacs öregek, irántunk való nagy 
szeretetükben hozzánk fűznek.

Drága, öreg szüléink, érett kalászok, vajha 
soká kerítene még sort reátok, éles sarlójával a 
nagy Arató! Hedenstjerna Alfréd után:

Farkas Mihályné, Kenessey Gizella.

Egy siketnéma vak leány története.
Érdekes és tanulságos könyv jelent meg nem 

régiben Keller Helén siketnéma vak leány önélet
írása címen, melyet dr. Boros György ültetett át 
angol nyelvből magyar nyelvre. Nemcsak maga a 
történeti rész, melyet magáréi mond el a leány, 
érdekelhet sok olvasót, hanem tanulságos és becses 
annak a megfigyelése, hogy hogyan fejlődik ennek 
az emberi nyomoréknak a lelki élete, hogyan tanul, 
Jiogyan gyarapodik szellemi és lelki javakban, 
hogyan tesz szert a legnagyobb tudományosságon 
alapuló műveltségre. Az a sok gondolat, mely olva
sás közben úgyszólván a könyv minden fejezete 
után az olvasó leikébe tolul, lélektani és nevelés- 
tani szempontból annyira értékes, hogy emiatt főleg 
az ifjúság nevelői és tanítói forgathatják nagy 
haszonnal e könyvet.

Keller Helén jómódú amerikai szülők gyer
meke, 1880-ban született, csecsemő korában telje
sen éptestű volt, sőt már beszélni is kezdett. Körül
belül tizenkilenc hónapos lehetett, a mikor egy 
súlyos betegsége alatt hallási és látási képességét 
elveszítette, süketté és vakká lett. így elveszítette 
azt a két érzékszervét, a melyeknek segítségével 
legelső sorban szerzünk tudomást a rajtunk kívül 
álló világról, sőt beszélni is elfelejtett. Azok a 
képzetek és ismeretek, melyeket ép állapotában 
máris szerzett a világról, legközelebbi környezeté
ről, szülői családjáról, mivel újabb szemléletek 
híjján nem erősödhettek, mindig jobban és jobban 
elhomályosultak, kevesbedtek; a kis leány lelke 
tartalomban nem gyarapodott, sőt inkább fogyott. 
Csak nagysokára, mikor szegényke, testileg ügye
sebb lett, használhatta a tapintás szervét, a kezét, 
ismeretszerző és közlő eszközül; újjaival tapoga
tott meg mindent, a miről tudni akart, újjainak 
segítségével ismerte fel a különféle ételeket, újjai
nak játékával közölte gondolatait, akaratát édes 
anyjával. „A kezemmel megéreztem — mondja 
magáról — minden tárgyat, megfigyeltem minden 
mozgást s így sok dolgot megtanultam. Csakhamar 
kezdettem érezni a szükségét a másokkal való 
érintkezésnek s idétlen jeleket csináltam. A fej
rázás nem-et jelentett, a bólintás igen-t, a húzás 
azt jelentette: jöjj, a taszítás : menj. Ha kenyér 
kellett, mutattam a kenyérszelést s a vajjal be- 
kenést. Ha ebédre fagylaltot szerettem volna enni, 
mutattam, hogyan keverik s dideregtem, jelezve a 
hideget." A szagló képessége is igen élessé fejlő
dött, már messziről megismerte a legkülönbözőbb

virágokat, ennek révén tudta meg, hogy a kertben 
vannak vagy a mezőn sétálnak avagy az erdőben 
barangolnak.

A kis leány azonban úgy magára hagyatva, 
minden lelki vezetés nélkül sokáig nem maradha
tott ; belátták ezt az aggódó szülők, a kiket nagyon 
bántott gyermekük szerencsétlen helyzete s a kiket 
mindig jobban aggasztott gyermekük lelki elmara
dottsága, főleg azonban erkölcsi érzéketlensége? 
Mert a kis leány, a ki immár hat éves lett, igen 
akaratos, haragos, indulatos, makacs és engedetlen 
teremtéssé nőtt, a mi utóvégre érthető és lelkileg 
könnyen megmagyarázható. Hiszen mi mással törőd
hetett volna ő első sorban ezen magára hagyatott
ságában, mint azzal, a mi őt, az ő testi életét, 
önfenntartására vonatkozó vágyait kielégíti; mi 
mást kívánhatott volna édes anyjától, mint azt, 
hogy, a mi neki jól esik, azt megtegye s hogy 
mindazt megtegyék neki, a mit ő akar; hogyan 
tudott volna ő különbséget tenni a jó és nem jó 
között, honnan tudhatta volna ő azt, hogy mi sza
bad és mi nem szabad, mikor neki az erkölcsi 
jóról, a tiszteletről, a szeretetről fogalma sem volt, 
de nem is lehetett. Hiszen, szegényke, éppen abban 
a korban, a mikor a gyermeki lélek legfogékonyabb 
a külső benyomások iránt, a mikor a kis gyermek 
a legtanulékonyabb, a mikor testileg és lelkileg is 
legalkalmasabb a tanulásra, az ismeretszerzésre, az 
erkölcsi irányításra és nevelésre, éppen akkor volt 
a legérzéketíenebb a külső világ iránt, éppen akkor 
volt legjobban magára hagyatva.

Sok apró csínytevése közül, a melyek mind 
ezen erkölcsi elmaradottságra mutattnak, álljon itt 
egy-kettő. „Egyik napon a kötényemre vizet öntöt
tem, aztán ráterítettem a nyílt tűzhelyre. Nem tet
szett, hogy oly lassan szárad, hát odább tettem, 
rá egészen a parázsra. A kötény meggyuladt, lángra 
lobbant s egy perez alatt a ruhám is lángban volt. 
Iszonyú zajt csaptam, mire az öreg dada elősza
ladt. Egy gyapjútakarót dobott rám, majd hogy 
meg nem fullasztott, de a tüzet eloltotta. Csak a 
kezemet érte nagyobb sérelem és a hajam perzse- 
lődött meg". Egy másik ilyen eset volt a követ
kező : „Ekkor tájban jöttem rá, mire való a kulcs. 
Egyik reggel anyámat bezártam az éléskamrába. 
Három óra hosszat volt kénytelen ott ülni, mivel 
a cselédek a ház másik részében voltak. Anyám 
verte, rázta az ajtót; én pedig a tornácz lépcsőin 
ültem s vígan nevettem, érezvén a padló rezgését".

A szülői gondoskodás végre alkalmas tanító ; 
után nézett; Miss Sullivan volt az a gyöngéd, 
szerető lelkű nő, a ki 1887-től kezdve tanította a 
kis Helént, a ki buzgó, de fáradságos és nehéz 
munkát végzett, hogy a kezére bízott lelki nyo
morékot megmentse az életnek, sőt addig teljes 
sivár lelkét megnyerje a tudománynak s a lég- j 
magasabb műveltségnek. Miss Sullivan szakszerű, 
módszeres vezetése mellett gyorsan megismerkedett ; 
a kis Helén a külső világgal; a módszer szemlél- s 
tető volt, mely természetesen csak a tapintás és 
szaglás érzékszervére szorítkozhatott; minden tár- ; 
gyat kezébe vett, vagy megfogott, melynek nevét 
aztán tanítója kezére betűzte. A kézre betűzés úgy , 
történik, hogy a ki olvas vagy beszél, a kezével
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betűz, a vakok által rendesen használt kézi betűk 
segítségével. A tanítvány a beszélő kezére teszi 
kezét, de csak oly könnyedén, hogy ne akadá
lyozza a kéz mozgását, melyet könnyen lehet érezni 
és eltanulni; állandó gyakorlat folytán az új jak 
nagyon hajlékonyak lesznek és gyorsan mozognak, 
így megismervén sok tárgy nevét, ezek között 
többre ráismert emlékezetből, melyeket már beteg
sége előtt tudott, a mi nagy örömmel töltötte el 
lelkét, úgy hogy bizalma folyton növekedett taní
tója iránt, a kinek bizony eleinte sok baja volt 
tanítványával, mert vele szemben is engedetlen- 
kedett, makacskodott, pedig, mint Miss Sullivan is 
mondja, „az engedelmesség az a kapu, a melyen 
a tudáshoz és szeretethez el lehet juttatni a gyer- 
meket“. Legelőször tehát engedelmességre kellett 
szoktatnia Helént, a mi bizony lassan ment, de 
szigorú következetességgel végre is sikerült, idéz
zünk erre nézve egy érdekes példát, melyet Miss 
Sullivan maga beszól el: „Helén az asztalnál úgy 
bánik el a holmival, hogy engemet egészen föl
háborít. Belenyúl szomszédjának s ha kedve kere
kedik, mindenkinek tányérjába. Mikor az ételt 
körülhordozzák, belenyúl a tálba s azt veszi ki, 
a mi neki legjobban tetszik. Már tiltakoztam ellene. 
Ő nem akart tágítani. Valóságos párviadal kelet
kezett köztünk. A család oly zavarba jött, hogy 
az asztaltól fölkeltek és az ebédlőből is távoztak. 
Az ebédlő ajtaját bezártam s tovább folytattam az 
ebédemet. Helén a földre vetette magát, rúgott, 
karmolt, kapálózott, ki akarta húzni a széket alólam, 
Legalább félóráig tett így. Ekkor fölkelt, de nem 
engedtem meg, hogy a kezét bele tegye a tányé
romba. Elkezdett csípni, én mindannyiszor rácsap
tam a kezére; egészen megvadult; majd visszaült 
a helyére s kezével kezdett enni; kezébe adtam 
a kanalat, ő a földre dobta; fölvétettem vele a 
kanalat. Egy pár percig gondolkozott, engedelmes
kedett és csöndesen elköltötte ebédjét“. Ily követ
kezetes szigorúsággal engedelmességre szoktatta 
Helént, a ki csakhamar oly bizalommal volt tanítója 
iránt, hogy a kölcsönös szeretet nagyon megkönnyí
tette munkájukat; Helén tanulása gyorsan ment. 
A kézrebetüzést követte az olvasás, mely domború, 
tapintható betűkkel ellátott papírlapon történt úgy, 
hogy az előtte levő tárgynak, a melyről tudomást 
szerzett, rakta ki a nevét; majd több tárgyat állí
tottak egymás mellé s ezeknek különféle viszo
nyait mondatokban kifejezték s a mondatokat ki
rakták. „Volt egy kis keretem, — írja — melybe 
egy-egy mondatot állítottam össze, de ezt meg
előzőleg tárgyakból raktam ki a szavakat: Ki
kerestem ugyanis papirdarabkáimat, a melyek 
„baba", „van", „ágy" szavakat jelentettek. Eze
ket egymás után rendbe raktam, azután minde- 
nikre rátettem a nevet, majd a babát rátettem 
az ágyra és kiraktam e szavakat: az ágyon
van. így lett a tárgyból meg a szavakból egy 
mondat: „baba az ágyon van." Nagy nevelési elvet 
látunk itt érvényesítve, mely az egész gyermek- 
nevelésnek, elemi oktatásnak az alapja: tárgyat 
és annak a nevét egyszerre, együtt kell megismer
tetni a gyermekkel, tárgynak és a tárgy nevének 
együtt kell a gyermek leikébe bejutnia, tárgyak

ismerete nélkül neveknek, üres szavaknak a tanu
lása haszontalan munka, mely a gyermek lelkét 
megtölti ugyan tartalmatlan szavakkal, jelentés- 
telen nevekkel, de célját téveszti, mert az ilyen 
lelki tartalom értéktelen, könnyen elfelejthető s 
csak teher az ifjú lélekben. Miss Sullivan tehát 
gyönge nő létére is nagy nevelő volt.

Ilyen helyes vezetés mellett hamar megtanult 
olvasni és írn i; nyolc éves korában már igen vilá
gos fogalmazású leveleket írt. 1890-ben kezdte 
tanulni a beszólést, melyre Fuller Sára kisasszony, 
a siketnémák tanításában jártas nő oktatta. Mód
szere az volt, hogy mikor beszélt, tanítványának 
kezét arcához, ajakához és nyelvéhez érintette, 
hogy a beszélő szerv mozgását ellesse s maga is 
utánozza. Helén az első órában hat hangot tanult 
meg ilyen módon s mint írja, „Fuller kisasszony 
összesen tizenegy leckét adott. Soha sem feledem 
el azt a meglepetést és örömet, a melyet az első 
mondat kiejtésekor éreztem: „Meleg van". Igaz, 
hogy szakadozott és ingadozó szótagok voltak biz’ 
azok, de már emberi nyelv volt". így a beszéd 
elemeit is megtanulta s innen kezdve Miss Sulli- 
vannal folyton gyakorolta a beszélést, fennhangon 
olvasott vagy kedvelt költőiből szavalt egy-egy 
versszakot, miközben tanítója kijavította hibáit. 
1893 bán kezdett hozzá rendes tárgyaknak meg
határozott órákban való tanulásához. 1896-ban be
fejezte ú. n. középiskolai pályáját s innen kezdve 
1899-ig az egyetemre készült; 1900-ban a Horvard- 
egyetem, Amerika egyik leghíresebb egyetemének 
Radcliífe-college nevű intézetébe lépett, a hol a 
legnagyobb tudományos képzettséget is megszerezte. 
Anagnos, a Perkins-intézet vezetője, Helén legjobb 
barátja és egykori igazgatója így ír róla: „Keller 
Helén ma már megállapodott, nagyszabású lady, 
az írói, művészi és jótékony világ központja Eszak- 
Amerikában. Ha valamely új intézményt nyitnak 
meg, az ünnepélyre elhívják és szerephez juttat
ják, épen mint a legkiválóbb férfiakat. A szavát 
meghallgatják, ítéletére sokat adnak; barátságát 
keresik, társaságát élvezik".

Dr. Jeszenszky István.

V E G Y E S ,

A bányakerület új püspöke. Július 3-án 
bontotta fel a kiküldött bizottság Zsi
linszky elnöklete alatt a püspökválasztásra 
beadott szavazatokat. Az eredmény a kö
vetkező : Beadatott összesen 357 érvényes 
szavazat. Ebből Bachát Dániel budapesti 
esperesre esett 242, Veres József békési 
esperesre 53, Laukó Károly kecskeméti 
lelkészre 42, Scholcz Gusztáv budai lel
készre 8, Belohorszky Gábor bácsi espe
resre 6, Petrovits Soma csanád-csongrádi 
esperesre 4, Szeberényi Lajos Zsigmond 
csabai lelkészre 2 szavazat. Megjegyez
zük, hogy Verest kivéve, az összes jelöl
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tek visszaléptek s Laukóra, valamint a 
többiekre a határozott lemondás dacára 
estek szavazatok. E szerint 128 több
séggel Bachát Dániel le tt a bánya
kerület püspöke. Bachát Dánielt, a ki 
Luther-Társaságunknak hosszú időn át 
alelnöke volt, a Családi Lap nevében 
örömmel üdvözöljük a hatalmas kerület 
püspöki székén s életére, munkájára Isten 
áldását kérjük! Megválasztása azért is 
fontos, hogy ezen a téren Budapest megint 
püspöki székhelylyé lett. Az új püspököt 
okt. 4-én iktatják be.

A Családi Lap jelen számát készakarva 
később küldtük széjjel a rendes időnél, 
hogy olvasóinkat a püspökválasztás ered
ményéről tudósíthassuk. Mivel lapunk a 
nyáron át szünetel, az új püspök élet
rajzát és képét egyik szeptemberi szá
munkban közöljük.

A soproni felső egyházmegye június hó 14-én 
Sopronban tartotta ez évi közgyűlését, melynek 
kiváló érdekességet kölcsönzött az új felügyelőnek, 
dr. Démy Lajosnak beiktatása.

Reggeli 8 órakor gyániintézeti istentiszteletre 
gyülekeztek össze az esperességi kiküldöttek. Az 
ünnepi szónok Pröhle Károly lajtaujfalui lelkész és 
theol. tanár volt, a ki II. Tim. 1. r. 6—7. v. felett 
mondott igen szép, magvas és épületes beszédet.

A beiktató ünnepélyre megjelentek a vármegye, 
a város, a róm. kath. és izr. vallásfelekezetek kép
viselői is.

A választási jegyzőkönyv szerint az egyház
megye Brunner János soproni lelkészt egy újabb 
cyklusra ismét egyhangúlag esperesnek választván, 
mindenekelőtt ő foglalta el helyét s az új felügyelőt 
már ő iktatta be hivatalába.

Dr. Démy Lajost a közgyűlés lelkesült éljen
zéssel fogadta. Az eskü letétele után következett 
a minden tekintetben sikerült, tartalmas és emel
kedett hangú székfoglaló beszéd. Megilletődve, a 
vallásos érzelem őszinte hangján mondott hálát az 
új fejügyelő a gondviselő, jó Istennek, a ki bölcső
jétől kezdve mindekkorig atyai jósággal vezette. 
Majd megköszönvén a belé helyezett bizalmat, a 
megtisztelő állást, melyet a vele járó felelősség 
miatt nem keresett, sőt félve fogadott, evangeliomi 
kötelességérzettel mégis elvállalja. Részletesebben 
három tárgyról szólott ú. m. í.prot. autonómiáról, 
a melynek kiváló becsét és értékét hangsúlyozva, 
erélyes szavakkal kelt ki korunknak közönye és 
lágymelegsége, a közügyek iránt való részvétlensége 
ellen, melyek elszomorító példái jelentkeznek már 
egyházi téren is. Szólott továbbá 2. evang. isko
láinkról, melyek egyházunknak mindenkor büszke
ségei és népünk magasabb műveltségének szilárd 
alapjai voltak. Ezeknek támogatását és felvirágoz
tatását a jövőben is mindenkor elsőrendű egyházi 
feladatnak fogja ismerni. Végül 3. az egyház munká
sairól, lelkészekről és tanítókról szólva elodázhatatlan

követelménynek nyilvánítja anyagi ügyeinek ren
dezését, hogy a legnemesebb és legértékesebb 
munkát a súlyos anyagi gondoktól menten végez
hessék.

És ezeken kívül egyházunknak egyéb feladatait 
is az új felügyelő oly kiváló ékesszólással tolmácsolta 
s már az első gyűlést is oly nagy erélylyel és 
szakavatottsággal vezette, hogy működése iránt 
egyházmegyénk a legszebb reményeket táplálhatja. 
A régi magyar ároni nemzetségnek, a veszprém- 
megyei Démy papoknak méltó sar jadékát örömmel 
üdvözöljük az új felügyelőben.

Soproni egyházközséglés egyházkerületi iskolai 
felügyelősége mellett ez a harmadik felügyelői tiszt, 
melyet az egyházmegye az érdemes férfiúra egy
hangúlag reá ruházott. Miként a fehér asztalnál az 
egyik szónok elmésen mondotta, van végre egy 
doctorunk, a ki nem juris, hanem medicináé doctor. 
Mert sokféle bajainkban nemcsak törvénymagyará- 
zóra, hanem orvosra is van szükségünk.

Meg kell még említenem, hogy az új felügyelő 
ez ünnepély emlékére 500 koronás alapítványt tett, 
a melynek kamatait lelkészek és tanítók özvegyei
nek és árváinak szánta. Újabban még Rupprecht 
József 4000, Jány Ferencné 2000, Eckel Emília 
2000 és Töpler Károly 600 koronás alapítványt 
tettek.

A közgyűlés tárgyai közül fontosabbak voltak, 
hogy Lajta-Ujfalu az osztrák határszélen 21,000 
korona költséggel igen szép templomot épített, 
özvegy Benner Henrikné, Töpler Amália elhalt fér
jének, a volt esperesnek emlékére Harkán házat, 
kertet és szántóföldet adományozott egy evang. 
kisdedóvó céljaira, Balf és Csáva falusi gyüleke
zetek evang. nőegyletet alapítottak. Jó rendre mu
tat, hogy a gyülekezetek évi egyházi adóikat és 
egyéb tartozásaikat mind lefizették. Az esperességi 
belmissiói egylet Löw Fülöp és Pröhle Károly veze
tésével igen szép eredményt ért el, nagy számmal 
adott el épületes vallásos műveket. Az egyház
történeti forrásművek kiadására vonatkozó múlt évi 
indítványnak már is meg lett az a sikere, hogy az 
egyházkerület a fontosabb dunántúli forrásiratok 
összegyűjtésével Payr Sándor theol. tanárt meg
bízta.

Nagyobb vitát két ügy idézett elő. Az egyik a 
bánfaival harmadik tanítói állásnak államosítása 
volt, a melyről úgy határoztunk, hogy a leány
gyülekezet az evang. érdekek és különösen a val
lástanítás biztosítása mellett megkezdheti az állam
mal a tárgyalásokat. Tervbe van véve ugyanis 
ugyanott egy missiói lelkészi állás szervezése. A 
másik vitás ügy pedig Vepperd filiáé volt, mely 
Kaboldtól elszakadni és önálló anyaegyházzá kíván 
alakulni. A vepperdiek oly nagy buzgóságot és ál
dozatkészséget tanúsítanak, hogy az esperesség a 
szent tüzet megoltani nem akarja s mivel a vagyon
kimutatást is megfelelőnek találta az anyásítás ki
mondását és a templomépitési engedélynek sürgős 
megadását ajánlja az egyházkerületnek.

A Zsedényi díjra Diebold Károly soproni, a 
Simunyák-segélyre pedig Klenner János kaboldi 
tanítót ajánlja az esperesség.

Közgyűlés után közös ebéd volt a kaszinó
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éttermében, melyen nők is voltak jelen és nem volt 
hiány az új felügyelőre mondott lelkes felköszön
tőkben. Este pedig az evang. ifjúsági egylet tartott 
nyári mulatságot az Erzséljet-kertben.

Közgyűlések. A győri evang. egyház folyó hó 
12-én Tsó Vince lelkész és Fischer Sándor fel
ügyelő elnöklete mellett közgyűlést tartott. A Tétben 
tartandó esperességi gyűlésre kiküldték Thamm Fri
gyest, Czigler Jánost, Spath Gyulát és Benedek 
Vincét, jegyzőkönyvi kivonattal Herczegh Ferenc, 
Kovács Dániel és Gróf Endre egyháztagokat. El
fogadták és az esperességhez jóváhagyás céljából 
felterjesztik a szabádhegyi új iskola építésére 
vonatkozó szerződést. Az építéssel Lakatos András 
vállalkozót bízták meg. Tárgyalták és elfogadták 
az egyházközség vagyonkezeléséről és ellenőrzésé
ről készített szabályrendeletet, a báró Solymossy- 
alapítvány kormányhatóságilag jóváhagyott alapító- 
levelének bekövetelése ellen beadandó óvást, az egy
házközség monographia megjelenéséről szóló jelen
tést. — Sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés 
Fadgyas Pál igazgatótanítónak beadványát, mely
ben tekintettel hajlott korára felmentését kéri 45 
éven át hűséggel betöltött állásából. Az egyház az 
ő és Cserhalmi István tanítónak — a ki szintén 
ez évben tölti be tanítói működésének 40-ik 
évét — tiszteletére ünnepélyt készül rendezni.

j- Schönvizner János. A megboldogulttal sze- 
pesmegyei és hazai egyházunknak erős, megbízható 
oszlopa dőlt ki június hó 16-án, 19-én nagy rész
evét mellett temettük. Nem csak hívei jelentek 
meg, hanem a környékbeli közönség, a XIII városi 
és a tátraaljai egyházmegye lelkészei is s ott volt 
a kerület püspöke, Zelenka Pál. A gyászolóház 
előtt a helybeli daloskor énekelt s Faix Mihály 
imádkozott, azután a számos koszorúval díszített 
koporsót a lelkészek és különféle testületek tag
jai a templomba vitték. Székely Gyula tátraaljai 
főesperes épületes gyászbeszédet tartott, méltatván 
a halott érdemeit. Híveinek szeretete és ragasz
kodása, legszebb bizonyítvány hű sáfárkodása mel
lett. A község megható éneke után a (Einen 
guten Kampf hab ich gekámpfet), a helybeli lel
kész, Faix Mihály adta elő a boldogult életraj
zát : Született Késmárkon 1825-ik évi ápril. 6-án. 
Szülővárosában végezte az elemi iskolákat és a 
gymnasiumot az 1841—1842. tanév kivételével, a 
melyet Rozsnyón töltött a magyar nyelv elsajátítása 
végett. Istenfélő anyja kedvéért theologiai pá
lyára lépett, a melyet szintén a késmárki lyceum- 
ban végzett el, 1846-ban jún. 20—21-én Jozéffy 
Pál superintendens előtt letette a candidaticumot és 
azonnal Jénába ment, hol Varé, Rückert és Schwartz 
tanárok előadásait hallgatta. Előbb Késmárkon volt 
segódtanár, 1850 óta izsákfalvi lelkész, 1858 óta 
iskolavizsgáló. 1867-ben Nagyszalókra választották 
meg, a hol 37 évig munkálkodott. 1878-ban Tátra- 
alja alesperessé, 1890-ben főesperessé választotta. 
1900-ban a vidék s az egyház lelkes tüntetése 
közben ünnepelte félszázados szolgálatát, mely alka
lommal a király is kitüntette. Gyengélkedése miatt 
1903-ban esperesi, 1904-ben lelkészi hivataláról is le
köszönt. Áldással bocsátottuk révébe a kifáradt utast. 
Emléke tovább él közöttünk, mert megőrzik jótettei.

Kitüntetés. Ő Felsége a király dr. Moravcsik 
Ernő Emil budapesti tudomány-egyetemi nyilvános 
rendes tanárnak, az orvosi tudomány és szakokta
tás körül szerzett érdemei, valamint a közigazgatás 
és különösen a véderő, nevezetesen pedig a hon
védség érdekében tett sikeres és önzetlen szol
gálatai elismeréséül, a magyar királyi udvari taná- 
ácsosi címet díjmentesen adományozta.

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

hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
Július Reggel.

1. Luk. 13, 22—30.
2. Luk. 14, 16—24.
3. Tim. I., 2, 1—7.
4. Csel. 13, 38—52.
5. Márk. 10, 17—31.
6. Ján. I., 2, 12—17.
7. Kor. I., 1, 18—31.
8. Máté 21, 28—32.
9. Luk. 15, 1—10.

10. Luk. 15, 11—32.
11. Ezs. 49, 1—15.
12. Jer. 3, 1 1 -2 2 .
13. Márk. 2, 14—17.
14. Máté 18, 10—18.
15. Jer. 7, 1—7.
16. Luk. 6, 36—42.
17. Móz. II., 33 7 -3 4 -9 .
18. Kir. I., 19, 8—18.
19. Zsolt. 103, 1—22.
20. Luk. 6, 27—35.
21. Kor. II., 9, 1—15.
22. Efez. 4, 29—5, 2.
23. Luk. 5, 1 11.
24. Rém. 10, 9—17.
25. Máté 10, 1—22.
26. Máté 10, 2 3 -4 2 .
27. Csel. 8, 26—40.
28. Tim. II., 4, 1—8.
29. Máté 13, 4 7 -5 0 .
30. Máté 5, 20—26.
31. Máté 5, 2 7 -3 2 .  
Augusztus.

1. Máté 5, 33—37.
2. Máté 5, 38—48.
3. Máté 6, 1 -8.
4. Máté 15, 1 20.
5. Róm. 7, 7 17.
6. Márk 8, 1 - 9.
7. Móz. II, 16, 1—15.
8. Ezs. 55, 1 11.
9. Ezs. 61, 1—11.

10. Máté 11, 25—30.
11. Ján. 7, 37—49.
12. Jer. 31, 20 25.
13. Máté 7, 15—23.
14. Ján. 1, 4, 1—8.
15. Máté 5, 13—16.
16. Ján. 15, 1—8.
17. Jak. 2, 14—26.
18. Róm. 8, 1—11.
19. Máté 13, 31—33.
20. Luk. 16, 1 -9.
21. Máté 6, 19 -2 3 .
22. Máté 13, 44—46.
23. Luk. 12, 13 21.
24. Mark 8, 34—38.
25. Tim. I., 6, 6—19.
26. Luk. 16, 10 13.
27. Luk. 19, 41—48.
28. Ezs. 5, 1 -30 .
29. Jer. 9, 1—26.
30. Jer. 18, 1—17.
31. Jer. 19, 1—15.

Este.
Móz. V., 32, 1—20. 
Ján. I., 3, 13—18. 
Jak. 2, 1—8.
Ján. I., 2, 7—11. 
Róm. 16, 1—6.
Kor. I., 6 , 1—8.
Kol. 1, 1—8.
Luk. 6, 20—28.
Péter I., 5, 6—11. 
Jak. 1, 12—15.
Ezs. 30, 15—21.
Jer. 29, 11—14. 
Zsolt. 91, 1 16. 
Bírák 10, 6—16. 
Zsolt. 77, 1—21. 
Róm. 8. 18—23.
Ezs. 65, 17—25.
Jer. 24, 1—10. 
Siralm. 3, 22—33. 
Jer. 33, 1—11.
Zsolt. 36, 1 13.
Jel. 21, 1—7.
Péter I„ 3, 8—15. 
Példb. 1, 1—33. 
Zsolt. 5, 1—13. 
Zsolt. 34, 1—23. 
Máté 12, 33—37.
Fii. 3, 12—17.
Kol. 1, 21—23.
Róm. 6, 3—11.
Márk 9, 43—50.

Fii. 4, 8— 13.
Tim. II. 2, 1 5 -2 1 .  
Róm. 14, 12—23. 
Tit. 3, 9—15.
Róm. 7, 18—25. 
Róni. 6, 19—23. 
Móz. IL, 23, 20—25. 
Sám. I., 12, 14—25. 
Zsolt. 97, 1—12. 
Móz. V., 4, 23—31. 
Gál. 4, 7—20.
Márk 12, 1—9.
Róm. 8, 12—17.
Ezs. 51, 11—16.
Jer. 31, 1—14.
Jer. 31, 27—34. 
Zsolt. 37, 27—40. 
Máté 12, 46 — 48. 
Gál. 4, 4—7.
Kor. 1., 10, 6—13. 
Móz. II., 32, 1—14. 
Móz. IV., 11, 1—6. 
Móz. V., 28, 1—19. 
Móz. III., 26, 1 -1 7 .  
Luk. 17, 22—36. 
Példb. 8, 1—36.
Kor. I., 12, 1—11. 
Jer. 1, 1 - 9 .
Róm. 1, 1—7.
Kor. I., 12, 2 7 -3 1 .  
Gál. 1, 1 -1 2 .
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Szept. Reggel.
1. Jer. 52, 1—20.
2. Siral. 1, 1—22.
3. Luk. 18, 9— 14.
4. Sám. II., 12, 1—10.
5. Jónás 3, 1—4.
6. Dániel 9, 3— 19.
7. Esdr. 9, 1—15.
8. Máté 3, 1— 12.
9. Siralm. 3, 39—44.

10. Márk 7, 31—37.
11. Ezs. 1, 1—20.
12. Hozs 14, 2—10.
13. Ezék. 37, 1—14.
14. Jer. 17, 9—14.
15. Csel. 26, 1—23.

Este.
Tim. I., 3, 1 -1 2 .  
Tim. I ,  4, 12— 16. 
Kor. I., 15, 1— 10. 
Csel. 16, 1—10. 
Csel. 18, 1— 11. 
Csel. 19, 8—20. 
Csel. 19, 21—40. 
Csel. 20, 17—27. 
Róm. 1, 8—17.
Kor. II., 3, 4— 11. 
Kor. II., 3, 12—18. 
Gál 1, 13—24.
Fii. 1, 12—20.
Kol. 4, 1—6.
Tess. I., 2, 1—8. 

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

Pályázat.
Az Evang. Theologusok Otthona a loósi és 

egervári id. báró Solymosy László nevére tett 
alapítványból az 1905/6. akad. évre betöltendő

ingyenes helyre
pályázatot hirdet

Az ingyenes helyért az alapító báró Solymosy 
Ödön egyházmegyei felügyelőnek az 1904. évi 
egyet, közgyűlés jegyzőkönyvében és a Hivatalos 
Közleményeknek f. 1905. évi 2. számában közzétett

alapító levele értelmében első sorban a fehér-komá
romi egyházmegyéből, másodsorban a dunáninneni 
egyházkerületből való jeles szorgalmú, feddhetetlen 
viseletű, egyházias jellemű és magyar hazafias 
érzelmű theol akad. hallgatók folyamodhatnak, a 
kikről egyházunk fáradhatatlan és eszményi lelkű 
szolgát remélhet. Ha érdemes fehér-komáromi vagy 
dánáninneni ifjú nem akadna, az alapítványi hely 
más kerületből származó theol. akad. hallgatónak 
is adományozható.

Az alapítványi helyet az alapító báró Solymosy 
Ödön adományozza a theol. akad. tanári kar aján
lata alapján.

A folyamodványokat 1905 évi augusztus hó 
20-ig a theol. akad. tanári karhoz címezve az 
akad. igazgatóságnál kell benyújtani (Pozsony, 
Konvent-utca 13). A folyamodók mellékeljék a ki
kötött feltételeket igazoló okiratokat; ha theologusok, 
az utolsó félévről szóló leckekönyvet, ha gymna- 
siumi tanulók, az érettségi bizonyítványt eredeti
ben vagy hiteles másolatban. Szeptember elején 
az otthonbeli helyet csak az esetben lehet elfoglalni, 
ha a jótétemény élvezője igazolni tudja, hogy a 
folyó iskolai évet sikerrel elvégezte. Ellenkező eset
ben új pályázatnak van helye

Kelt Pozsony, 1905. április 10-én

Dr. Masznyik Endre, Kovács Sándor,
a theol. akadémia igazgatója. a Theol. Otthon felügyelője.

P á l y á z a t
ág. hity. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli bittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizoltság ezennel közhírré teszi, 
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi vagy pedig gimnáziumi tanári pályára 
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenként 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1905 —19 06.tanévre, 
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni hét éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei :
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi 

folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns 
theologiai intézetben.

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi 
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel 
tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya kü
lönbsége nélkül legyen :

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja 

és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány által 
igazolandó be ;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felbivatnak a külhoni egyetemeken levő

mindazon lelkész-vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a 
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni 
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva
levő feltételek teljesítése mellett 1905. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló 
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és 
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek 
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1905—1906. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy

Kelt Budapesten, 1905. május 1-én.
Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt 
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett 
kérvényeiket f. 1905. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8.szám) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeug- 
niss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről 
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, 
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, 
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan 
megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig 
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy 
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanuta, 
s a második évben is tanulja ; végre, ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német 
egyházgyülekezet tanodájában, ha kivántatni fog, mérsékelt 
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Fabiny Gyula, elnök.
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Megjelent és kapható

D. Luther Márton művei
Szerkeszti _______ I. k ö t e t e .  -  Kiadia:

Dr. M asznyik Endre.          Luthernek egykorú képével                                     a Luther-Társaság
fl kötet 30 ívnyi ferledelmű. (Eranach li.) fl kötet 30 ívnyi terjedelmi^

Hra az egész  mű m egrendelőinek fűzve 6 kor., d íszes kötésben 8 kor. 50 fillér, 
m egrendelhető K ovács Sándor theol. akad. tanárnál, az Svang. Theol. Otthon

felügyelőjénél, Pozsonyban.

. T A R T A L M A .
1. huther elüljáró b eszéd e i. Fordította 

Dr. ITlasznyik Endre.
2. fl 95 tétel. (1 5 1 7 .)  Ford. Dr. ITlasznyik E.
3. fl 95 tétel m agyarázata. (1 5 1 7 .)  Fór* 

dította Dr. ITlasznyik Endre.
4. Hz ágostai k ihallgatás. (1 5 1 8 .)  For

dította Stromp üászló .

5. B éketárgyalások  ITliltitzczel. (1 5 1 9 —  
1520.) Fordította Stromp üászló .

0. fl l i p c s e i  v i t a .  (1 5 1 9 .)  Fordította 
Stromp üászló .

7. fl római papságról. (1 5 2 0 .)  Fordította 
Stromp üászló .

8. Jegy zetek .

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLITÁS!
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkalmas 
mű KOVÁCS SÁNDOR pozsonyi theol. akad. tanár

                  =  Keresztyén i mádságos könyve, =
a mely a szerzőnél Pozsonyban, vagy a kiadónál, Balassagyarmati könyvnyomda-szövet
kezet Balassagyarmat, megrendelhető különféle kiadásokban. N agyobb m egrendelés 
ese té re  rendkívüli árleengedés! — Nevezetesen: I. legalább 10 példánynál: csinos 
vászonkötésben 1 kor. 60 fii. h e ly e tt 1 kor., angol vászonkötésben finomabb papíron 
5 kor. h e lye tt 3 kor., fekete bőr, v. fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. h e ly e tt 
5 kor. II. legalább 25 p é ld án y n á l: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fii. h e ly e tt 
80 fii., angol vászonkötésben finomabb papíron 5 kor. helyett 2 kor. 50 fii., fekete 
bőr, vagy fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. he ly e tt 4 kor. egy példány ára. 
Ajánljuk a nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. A ki a 
könyvek árát efőre megküldi, a csomagot bérm entve kapja, ellenkező esetben u tá n 
vétellel. A ki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön megállapodás *

létesülhet.
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A LUTHER -TARSASAG kiadásában megjelent alábbi müvek kaphatók :

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKIADÓHIVATALÁRAN
Budapest, V., Akadémia-utcza 4. szám.

I .  Imakönyvek.
Gyurátz Ferencz.: „Hit oltára". Imakönyv evangélikus 

keresztyének szám ára. Fekete bőrkötésben arany- 
m etszéssel tokban 6 korona. V attázott borjúbőr
kötésben 8 kor.

Sántha K. : „Buzgóság könyve". Fekete bőrköt 6 kor.
B ierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Ein An- 

dachtsbuch fü r allé Lebensverháltn isse evange- 
lischer G laubensgenossen. Fűzve 1 kor. 20 fill., 
kötve 1 kor. 60 fill.

II. Vallásos tartalmú könyvek.
Antalffy Endre. Petröczy Katalin Szidónia élete és 

m unkái. 80 fill.
Béri Gyula. Hit, remény, szeretet. 40 fill.
Bettex F. Mi tetszik néktek ama Krisztus felől ? Német

ből ford. S tráner V. 70 fill.
Böngérfi János. Az árva. 40 fill.
Egyházunk nagyjai. I. E rdősi Sylvester János sárvári 

tanító  és m agyar bibliafordító. Irta  P ayr Sándor 
30 fill. —■ II. Apáczai Cseli János. Egy csángó 
fiú története. Irta  Strom p 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 m agyar reformáczió 

történetéből"■ 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. M asznyik E n d re : „Bahil Mátyás" Életkép a

m agyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből 50 fill.

Dr. M asznyik E Luther aranymondásai. I. köt. 80 fill.
Ugyanaz, II. kötet 80 fill.
M ayer Endre. Pál apostol élete. 20 fill.
M ayer-M elanchthon. Apológia Á ra 3 kor.
M oravcsik Gyuláné. Gróf Teleki Józsefné, Róth Jo 

hágná. 4 képpel. Á ra 30 fill
Pálmay Lajos. „Az Isten megsegít" 20 fill.
Paulik  János. Az ágostai hitvallás. II. kiadás. 6 kép

pel. 50 fill
Paulik János. Az álpróféták, vagy m iért nem lesz 

az evangélikus em ber bap tis tává?  60 fill.
Paulik  János. Luther 95 tétele. M agyarázatokkal és 

5 képpel. 20 fillér.
Paulik János. Konfirmácziól emlékkönyv. V ászonkötés

ben 3 kor. 50 fill.
Ugyanaz, finomabb papíron nyomva, díszkötésben, 

aranym etszéssel, 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. 

Á ra 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. II. kiad 40fill.
Torkos László. Áloás és szerencse. 40 fill.
Zsilinszky M ihály : Kerman Dániel püspök élete. Elet- 

és korrajz. 80 fill.
Zsilinszky M ihály : Achim Adám élete. 30 fill.

III. Olcsóbb népies olvasmányok.
5. Egy új apostol. Irta  Fidesz. Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta  ifj. Porkoláb 

Gyula. Á ra 6 fill. ,
7 Gusztáv Adolf élete. Irta  Stromp László theol.tanár.

3 képpel. Ára 10 fill.
8. Az „Élet" családba. Irta s az ifjúságnak  ajánlja  

Dorner Soma. A ra 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak szá

m ára. Paulik  János. Ára 2 fill.

IV. Képek,
Keresztyén, házi áldás. Szép, nagy színnyom atú dísz

kép. Á ra 2 kor. 60 fill.
Ma yar protestáns gályarabok. Réthy L ajos czeglédi 

tanár tu sra jza  után reprodukált történeti kép a 
hazai protestánsok üldöztetése korából. Á ra 2 kor.

Képek Luther Márton életéből. Á ra 1 kői. 50 fii.

V. Tankönyvek,
B achát Dániel. Maly Katechismus doktora Martina 

Luthera. Á ra 20 fillér. *
Bereczky Sándor. „Bibliai történetek. 4-dik kiadás. 

Kötve 70 fill.
Fam ler G. A. Dr. Martin Luther’s Kleiner Katechis 

m us. Á ra 16 fill.
Geduly Lajos. Evangéliumi Káté. Kötve 50 fill.
M ajba J . V. Dr Luther Márton Kis Kátéja. 16 fillér. 
Stettner Ju liu s. Kurzgefasste Geschichte dér christ- 

lichen Kirche. Kötve 60 fill.
Zaturecky L. P. Obrázkovy Slabikár prva Citanka. 

Kötve 40 fillér.
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10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. ír ta  dr. Morav- 
csik Gyuláné. Ára 8 fill.

11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. ír ta  dr. 
M oravcsik Gyuláné. Á ra 8 fill.

12. Miért égette el dr. Luther Márton a pápának s hívei
nek iratait ?  írta  dr. Luther M árton. Fordította s 
m agyarázatokkal ellátta Paulik  János. (3 képpel.) 
Á ra 10 fill.

13. Tudomány és hit. Rajz. ír ta  ifi. Porkoláb Gyula. 
Ára 8 fill.

14. Képek az éjetbó’l. Elbeszéli Király M átyás és Kovács
Andor, Á ra 8 fill.

15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők 
szám ára.) ír ta  Paulik János. Á ra 4 fill.

16. Emlékezzetek I Búcsúszó, a konfirm andusokhoz. 
Gerok u tá n : L adány i.,Ára 2 fill.

17. Hiú álmok. Elbeszélés ír ta  Torkos László. 10 fill.
19. A, testvérek. Elbeszélés. ír ta  M oravcsik Gyuláné. 

Á ra 4 fill.
20. Széchy Györgyné,, Homonnay Drugeth Mária. írta: 

Frenyó Lajos. Á ra 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. Irta 

Király M átyás és K ovács Andor. Ára 10 fill.
23. „A mi Istenünk, beszéde megmarad , mindörökké."

Történeti rajz. Irta  Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. ír ta  d r M oravcsik Gyuláné. 

Á ra 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. ír ta  Frenyó Lajos és A 

Szentlélek útja. Elbesz írta ,P e try  Gyuláné. 10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. ír ta  P'renyó 

Lajos és A király és a szegény anyóka. Történeti 
rajz Francziából Győri Elemér. A ra 10 fill.

27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. ,írta  Béri Gyuláné 
és Az ezermester. Elbeszélés. ír ta  Győri Elemér. 
Ara 10 fill.

28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta  Sass 
János. Á ra 10 fill.

29. Három elbeszélés. írta  H orváth Lajos. Á ra 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés ír ta  Petry Gyuláné Ifjú 

hitvallók. Történeti rajz ír ta , Frenyó L ajos.10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés ír ta  O lyntha Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsanna. Történeti elbeszélés, 

ír ta  H orváth Lajos. Á ra 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. ír ta  Geduly Lajos. — 

Aki mindenekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.' 10 fill.
34 Apró történetek. K özli:, Paulik  János. Ára 10 fill.
35. A vallásos édesanya. írta  Horváth Lajosné. — A 

galgóczi husvét. ír ta  H orváth Lajos. Ára 10 fill
36. Kis káté a váltanokról. ír ta  dr. Lechler K. Fordí

to tta : Kapi Béla. Á ra 4 fillér.
37. Karácsoni ajándék. Elbeszélés. Irta  Geduly Lajos 

és Karácsoni vendég. Elbeszélés. Irta  "Parrag  
Ferencz. Á ra 10 fillér.

38. Az ördög bibiiája. Elbeszélés. Irta  Paulik János. 
Á ra 10 fillér.
A fenti sorozatból az 1 -4 .  és 18. szám ok elfogy

tak . M egrendelésnél elegendő a  szám  megnevezése.


