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Év utolján.
Oh mint rohannak az évek!
Mint jár le minden itt alatt!
Öröm, kedv, játszi remények
És az élet egy pillanat;
Csak te vagy végetlen óh Isten,
Benned semmi változás nincsen.
Elmúlt egy esztendő ismét;
Ml jó volt benne, oda van,
De mik a szívet megvérzék
Eg a seb dobbanásíban.
Az enyhület csak tőled szállhat,
Szerető lelke a világnak!
Előtted állok remegve
Az évnek végső alkonyán,
Könyek szöknek fel szemembe
S imádlak téged jó Atyám !
Örökléted mély tengerének
Cseppjeíből elhullnak az évek.
Ki tudja, élek-e még én
Több esztendőt a nap alatt!
Vagy tán ez évnek eltűntén
Éltem napja is elhalad!
Óh kétes sors, óh titkos végzet,
Oh változó, óh tűnő élet!
De bár ha összedől a föld
És megroppannak az egek
S a rémület mindent eltölt,
Én még akkor se rettegek.
Lelkem a dűlt romokon által
Hozzád örök honába szárnyal.
Az öröklét erős hitével
Nézem a tűnő életet;
Lelkemíg a vész nem ér el,
Dacol csupán testem felett.
Lelkem a pornak istensége,
Lelkem telkednek egy része.
MEDGYES LAJOS.

Gondolatok az év végén.
Z soltár 97, 12.

Egy év repült ismét a múlandóságba!
Egy évvel vagyunk ismét távolabb a böl
csőtől, közelebb a koporsóhoz.
Egy év határkövénél állunk. Határkövénél a
múltnak s a jövőnek.
Mit adott a múlt, tudjuk mindannyian; mit
hoz majd a jövő, csak az Isten tudja.
Néma meghatottsággal állunk a határon. Bol
dog, ki nem áll elhagyatva, egyedül, hanem sze
rető szivek környékezik. De még boldogabb, a ki
mellett maga a hatalmas Isten áll hűséges társ
ként. Boldog, kit a jó Isten kézenfogva vezet át
e határon.
Sötét a jövendő, mint kívül az éj. S az
ember lelke a sötétben mindig úgy elfogódik. Áldott,
ezerszer áldott azért mennyei Atyánk, hogy szent
ségének világosságát itt ragyogtatja előttünk Fiá
nak evangéliomában! Áldott, ezerszer áldott a
jóságos Isten, hogy evangéliomának fénye beragyog
a bizonytalan jövőbe, fényt vet reá és nem látjuk
azt többé, olyan sötétnek, olyan félelmesnek. Hiszen
abban is Isten lesz velünk, mint a múltban volt.
A sötét éj minden legkisebb csillaga azt az igaz
ságot ragyogja felénk, hogy Isten szeme folyto
nosan fölöttünk virraszt!
Azért, midőn most egy évet temetünk, most, a
midőn válnunk kell a múlttól, ne zúgolódva, ne
sírással tegyük azt, hanem a zsoltáríró szavai
szerint hálával és bizodalommal: Örüljetek igazak
az Úrban és tiszteljétek az ő szentségének emlékezetét!
A távozó évtől úgy kell búcsúznunk, hogy a
múltért igaz hálaadás töltse be a szívünket. Mert
a múlt Isten jóságáról s bölcseségóről beszél.
Avagy nem hordozott-e minket az Úr szeretetének egész melegével, hogy nem ért bennünket
semmi veszedelem ! ? Nem vezetett-e kies helyeken
s nem legeltetett-e gyönyörűséges mezőkön? Nem
volt-e vezérünk, mikor tévelyegtünk; erősségünk,
ha csüggedeztünk; bátorítónk, ha meglankadtunk
és erős Istenünk minden időben? Nem ő mentett-e
meg minden veszedelemtől, mely fenyegetve vett
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körül bennünket, hogy megemészszen ? És a lesel
kedő bűn tőrétől nem ő szabadított-e ki szerető
gondviselésével? Egy esztendő nagy idő, sok-sok
embertársunk elhullott mellőlünk, sok-sok szép vi
rágot s félig érett gyümölcsöt rázott le a halál
szele az élet fájáról: ha minket meghagyott, ke
gyelem és szeretet dolga az, áldjuk érte a jóság
Istenét!
De nemcsak meghagyott és megvédett, hanem
meg is áldott bennünket.
Megáldotta kezeink munkáját, pedig sokszor
zúgolódva végeztük azt. Megadta a mindennapi
kenyeret, pedig sokszor elfeledtünk érte hálát
adni. Megőrizte testünk-lelkünk épségét, pedig
sokszor kitettük azt könnyelműen veszélynek. Meg
segített a nehéz napokban is igéjének vigasztaló
áldásaival,, pedig sokszor váltunk azokra érdemetlenekkó. Oh örüljetek hát igazak az Úrban és tisztel
jétek az ő szentségének emlékezetét!
És ha voltak rajtunk nemszeretem napok, ha
sokszor joggal nyílt zokszóra ajkunk a ránk zúduló
fájdalom súlya alatt; ha az elmúlt esztendő nehéz
veszteségekkel látogatott m eg; ha örömünk s bol
dogságunk legszebb virágainak lehullását kellett
megsiratnunk; ha lelkünk békéjét és nyugalmát
sírhalom takarja: akkor is áldjuk az Urat az erőért,
mely nem engedte, hogy szívünk leroskadjon a fáj
dalom súlya alatt; ka kegyelemért, hogy hagyott
még számunkra szíveket, kik meleg szeretettel
igyekeznek felszárítani hulló könnyeinket; a vigasz
talásért, mit szent igéje nyújt és a boldog viszont
látás édes reményéért, melylyel szent hitünk táplál.
Akár örömmel áldott, akár bánattal sújtott
atyai szent karja, jól esik hinnünk, hogy szeretet
tel s bölcseséggel bocsátja ránk a jót és a rosszat
egyaránt. S ha sújtol is, nem látogat felettébb,
mintsem elhordozhatjuk és áldó szeretetével mind
járt segítségünkre siet. Örüljünk azért az Úrban,
hogy ő vigyáz reánk s tiszteljük az ő szentségének
emlékezetét, melynek ezernyi áldásáról beszél
nekünk a múlt.
S a múlt beszéde bizalmat kelt szívünkben a
jövőre nézve is.
Ki Atyánk volt a múltban, Atyánk marad a
jövőben is. Ki gondunkat viselte eddig, ezután
sem feledkezik meg rólunk. Ki megáldott minket
a múltban, megáld a jövőben is, csak tudjunk
benne bízni.
S miért ne tudnánk? Nem azt hirdeti-e az
elmúlt napok és esztendők egymásra torlódó soka
sága, hogy ha mindenben csalódunk is, Istenben
való bizodalmunk soha meg nem szégyenül! ? Nem
örök igazság-e a zsoltáríró szava: Gyermek voltam,
megvénhedtem, de soha nem láttam, hogy az igaz elha
gyatott volna (Zsolt. 37, 25.). Mert a ki Űzik az Úr
ban, megkörnyezi azt az ö irgalmassága (Zsolt.
32, 10.).
Bánt a bizonytalanság kínos kérdése, hogy mit
hoz majd rád az új esztendő ? Ne félj, az ő szemei
vannak az ő irgalmasságában bízókon (Zsolt. 33,
18.). Kétkedés fogja el a szívedet az évek váltakozá
sának határán? Tekints a múltba: élted minden
napján ott láthatod az Isten szent kezét, a mint
megáld, segít, vezet; élted minden órája azt
hirdeti neked, ha Isten veled volt és te az Isten
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nel, áldás volt minden munkádon, gondolatodon
érzéseden, áldás még a szenvedéseden i s ! Szeret
néd fellebbenteni a jövendők fátyolét? Előre nem
tekinthetsz, szemeid gyöngék áthatni a homályon.
De tekints vissza s tekints fölfelé. A múlt szem
lélése is fölfelé^ irányítja szemedet. Hálára készt,
hogy örülj az Úrban és tiszteld az ő szentségének
emlékezetét. És e hála bizalmat kelt szivedben :
ki el nem hagyott a múltban, veled lesz a jöven
dőben i s !
Csak fölfelé hát az évek váltakozásának küszö
bén a szemekkel! De fölfelé a lélekkel is. Kishitű
csüggedés ne bántson, bánat s bizonytalanság ne
zavarja hálánk s bizodalmunk szent érzelmeit. Az
Úr velünk van s megáldja a mi kimenetelünket és
bemenetelünket egyaránt! Ámen.
R.

„Ö

semmirekellő volt.“
(Andersen).

A jegyző úr a községháza ablakán kinézett.
Ruhája elegáns, arca szépen borotvált, saját műve,
de egy kis vágás mégis látszott az arcán, melyet
darabka ujságpapirossal leragasztott.
„Hallod-e te fiúcska" kiáltott.
Az arra menő kis fiú, a mosóné kis fia, a ki
sapkáját tiszteletteljesen levette és zsebéből egy
kis üveg kandikált ki. A szegényes, de tiszta és
jól szabott ruhában, nehéz facipőben úgy állott
ott a kis fiú a jegyző úr előtt, mintha maga a
király lett volna előtte.
„Jó fiúcska vagy“ szólott a jegyző, „illedelmes
fiú vagy! Anyád bizonyára ruhát mos a patak
ban ; oda mégy azzal, a mit a zsebedben viszel.
Nem jót tesz anyád, mennyit viszel?"
„Fél itcét!" szólott a fiúcska ijedt, alig hall
ható hangon.
„Igen, bizonyára reggel is annyit vittél?" szó
lott a jegyző.
„Nem, csak tegnap !“ válaszolt a fiúcska.
„Két fél egy egész 1 A semmirekellő ! Borzasztó
ez a néposztály! Mondd meg anyádnak, hogy szégyelje m agát! Te meg ne légy soha iszákos . . .
de hisz te is az leszel! Szegény gyermek ! Menj
csak h á t!“
És a fiú elment. Sapkáját kezében tartotta,
a szél arany hajfürtjeit összekuszálta. Az utcán
végig futott, a sarkon megfordult, oda ért a patak
hoz, a hol anyja a patakban állva sulyokkal verte
a nehéz ruha csomót. Éppen erős sodra volt a
pataknak; mert a vízimalom zsilipjét megnyitották
s a víz majd felfordította a ruhapadot; a szegény
asszony alig bírta már magát tartani.
„Majd elúszom I" szólott az asszony, jó hogy
jösz, mert szükségem van egy kis erősítőre. Oly
hideg a víz, már hat óra hosszat állok itt. Hoztál-e
valamit nekem?"
A fiúcska kihúzta az üveget, az anyja szájába
vette és egy jó kortyot nyelt belőle.
„Oh milyen jót tesz! Milyen jól melegít! Éppen
olyan jó, mint a meleg étel és nem oly drága !
Igyál te is gyermekem 1 Oly sápadtan nézel ki és
fázol a vékony ruhában! Már őszre jár az idő!
Juj, de hideg a víz! Még beteg leszek! De azt
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csak nem teszem! Adj még egy cseppet és igyál
te is, de csak kis cseppet, neked nem szabad meg
szoknod az ivást, szegény, árva gyermekem!“
Oda ment a hídhoz, a hol a fiúcska állott, ki
lépett a partra; ruhája csurom víz volt.
„Törődöm, fáradok, a vér szivárog ki körmöm
alól, de mindezt elviselem, csak téged felnevel
hesselek édes gyermekem."
Abban a percben odajött egy kissé öregebb
asszony, szegényes ruhában, sánta, egyik szeme
felett nagy hajfürt lógott, hogy elrejtse vak szemét,
de ezzel csak még feltűnőbbé tette. A mosóné
barátnője, kit a szomszéd asszonyok elneveztek
hajfürtös „sánta Marinak."
„Te szegény lelkem, mily sokat dolgozol a hideg
vízben állva! Csak megérdemlőd, hogy felmelegítsd
magadat, s még azt a pár cseppet is rossz néven
veszik!" És elmesélte a jegyzőnek a fiúhoz inté
zett szavait, melyeket Mari is hallott és bosszan
totta, hogy így beszélt a fiúnak anyjáról és a csepp
italról, a mikor a jegyző jól terített asztalnál pa
lackszámra iszsza a bort. „Finom borok, erős
borok! Több a kelleténél! Azt nem nevezik ivásnak ! Ők derék emberek, de te semmirekellő vagy !“
„Ezt mondta neked, gyermekem" szólott reszkető
ajakkal a mosónő, „lám neked semmirekellő anyád
van és lehet, hogy igaza v a n ! De gyermekkel így
még sem szabad beszélni! No hisz abból a házból
sok rossz jön felém!"
„Maga szolgált abban a házban, a mikor a
jegyző szülei még éltek és ott laktak ; sok éve már
annak! Azon idű óta már sok sót fogyasztottak s
még most is szomjaznak. És ezt mondva, nevetett
Mari. „A jegyzőéknél nagy lakoma van, elszerették
volna halasztani, de már késő volt, az étel is már
meg volt főzve. A hetestől hallottam. Egy óra előtt
levelet kaptak, melyben tudósították őket, hogy a
jegyző öcscse meghalt Kopenhágában."
„Meghalt!" kiáltott fel a mosónő és halálsá
padt lett.
„Ugyan-ugyan" szólott Mari; hát olyan közel
ről érinti ez magát ? Persze ismerte m agát; mert
hisz maga ott szolgált a házukban.
„Meghalt! Ő volt a legjobb, a legáldottabb
ember! Megváltónknak nincs sok olyan embere,
mint a milyen ő volt!“ és könnyek peregtek arcára.
„Óh Istenem! Szédülök! Bizonyára azért, mert ki
ittam az üveg egész tartalmát! Nem bírom ki! Rosszúl
érzem magamat! És oda támaszkodott a kerítéshez.
„Uram Istenem, hiszen maga egészen oda van 1
Szedje össze magát, hogy haza jussunk, maga iga
zán beteg, legjobb lesz hazamenni!" szólott Mari.
„De hát mi lesz a ruhaneművel?"
„Azt majd haza viszem!" Fogja meg a karo
mat! A fiú itt maradhat és vigyázhat rá, mig majd
visszajövök és kimosom a maradékot, úgy is csak
kis csomó van hátra."
A mosónő lábai inogtak.
„Sokáig álltam a hideg vízben! Reggel óta
semmit sem ettem! Lázam van! Óh Jézusom, segíts
haza! Szegény gyermekem ! Hangosan zokogott.
A gyermek is sírt és hamar a patak partjára
ült a ruha mellé. A két asszony lassan haladt
előre, a mosóné hol ide, hol oda dűlt és a jegyző
háza előtt leesett. A nép összecsődült.
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Sánta Mari a jegyző udvarába szaladt segít
ségért. A jegyző és vendégei kinéztek az ablakon.
„Az a mosóné, sokat öntött a garatra; semmire
kellő ! Kár azért a szép gyermekért! Igazán sze
retem azt a gyermeket; de az anyja semmirekellő"
szólott a jegyző.
Magához jött, elvezették szegényes hajlékába,
a hol ágyba fektették. Egy pohár meleg sör, vaj
jal és cukorral, ezt főzte a derék Mari, azt hívén,
hogy ez lesz a legjobb gyógyszer — s aztán el
ment a patakhoz és mosott elég gyarlón, de jóaka
rattal, tulajdonképen csak a megnedvesített ruhát
kihúzta s egy ládába tette.
Este ott ült a mosónő szegényes szobájában.
Egy pár sült krumplit és kövér sonkadarabot kapott
a beteg számára a jegyző szakácsnéjától és jól
ízlett Marinak és a gyermeknek; a beteg megelé
gedett a szagával s a mint mondta, az is táplálta.
A gyermek is az ágyba ment, ugyanabba, mely
ben az anyja feküdt, kinek lábafejénól keresztbe
feküdt, régi, két ruhadarabból összevarrt takaróval
takaródzva.
A mosónő kissé jobban érezte magát; a meleg
sör átmelegítette, és a jó ételszag jól esett neki.
„Hála neked jó lélek !“ szólott Marihoz, majd ha
a gyermek elalszik, mindent elmesélek neked! Azt
hiszem, hogy már alszik is ! Milyen boldog az arca,
becsukott szemeivel! Ő nem tudja, milyen az anyjá
nak helyzete! Adja Isten, hogy sohase tu d ja! —
„Én a jegyző szüleinél szolgáltam, a mikor a leg
ifjabb fiú, a ki diák volt, haza jö tt; én akkor fiatal,
■üde, víg kedélyű, de erényes voltam, a mit Isten
színe előtt is bizonyíthatok 1“ mondá a mosónő.
„A diák víg, boldog volt! Minden csepp vére
becsületes volt, és jó, nem is volt jobb ember nálá
nál e földön. Ő úrfi volt, én szolgáló és mi meg
szerettük egymást becsülettel és tisztességgel —
egy csók még nem bűn, ha egymást becsüljük.
Ő ezt megmondta az anyjának, a kit legfőbb ura
ként tisztelt e földön, a ki oly jó, nemes és sze
retetreméltó volt. Elutazott, aranygyűrűjét ujjamra
húzta. Mikor már messze volt, űrnőm magához
hívott; komolyan és mégis oly szelíden szólott
hozzám, akár csak a Megváltó beszólt volna velem,
megmagyarázva lélekben és igazságban, hogy mily
nagy köz van közöttünk. „Most ő a te jó kinézé
sedre figyel, de a szép külső el fog tűnni I Te
nem vagy olyan művelt, mint ő — nem vagy
tok a szellem országában egyenlők — s ebben
van a veszedelem. Én becsülöm a szegényeket,
hisz lehet, hogy Istennél magasabb helyet foglal
nak el, mint sok gazdag, de itt e földön nem lehet
rossz kerékvágásba hajtani, ha előre akarunk
menni, mert különben felfordúl a kocsi és ti is
felfordulnátok! Én tudom, hogy egy derék ember,
egy iparos, Fehér Elek, a ki gyermektelen özvegy,
jómódú, megkért tégedet, gondold meg a dolgot!“
Minden szava késként metszette szivemet, de úr
nőmnek igaza volt és ez még jobban lesújtott!
Megcsókoltam kezét és zokogtam, még inkább,
midőn szobámban ágyamra dőltem.
Nehéz éjszaka volt az, melyet önmagámmal
küzdve átéltem, Isten tudja jól, hogy mennyit szen
vedtem. Vasárnap az Úr asztalához járultam, hogy
az Úr megvilágosítsa szívemet. Akkor történt, hogy
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a templomból jövet találkoztam Fehér Elekkel.
Akkor azután már nem kételkedtem, hogy állá
sunkat illetőleg egymáshoz valók vagyunk, hozzá
még ő jómódú ember, elé léptem, megfogtam kezét
és azt mondtam: „gondolsz-e reám még most is ?“
„Most és mindörökké" válaszok. „Akarsz-e egy
leányt bírni, a ki tisztel és becsül téged, de a ki
nem szeret, no de hisz még szerethet is!" Igen,
szerethet — és azzal egymásnak kezet adtunk. El
mentem úrnőmhöz; az aranygyűrűt, melyet fia adott,
nappal keblemen hordtam, csak este húztam újjamra,
a mikor aludni mentem. Csókolgattam a gyűrűt
addig, míg ajkaim véreztek, aztán odaadtam úrnőm
nek, megmondva, hogy a jövő héten hirdetni fog
nak a szószékről bennünket Fehérrel. Úrnőin meg
ölelt, megcsókolt s nem mondta, hogy semmire
kellő vagyok, de akkor még lehet, hogy jobb is
voltam, nem menteni át annyi megpróbáltatáson.
Új év után meg volt a lakodalom : az első évben
jól ment dolgunk, férjem legényeket és inasokat
tartott s te Mari nálunk szolgáltál."
„Oh maga jó úrasszony volt" mondá Mari „soha
sem felejtem el a maga és férje jóságát."
„Azok jó idők voltak, mikor te nálunk szolgál
tál ! Gyermekünk akkor még nem volt. A diákot
többé nem láttam ! De mégis én láttam őt, de ő
engemet nem látott, a mikor anyjának temetésére
jött haza. Láttam őt, mint állott anyjának sírjánál
halálsápadtan, bizonyára anyja halálát fájlalva.
A mikor az atyja meghalt, idegen országban járt,
nem jöhetett haza és későbben sem jött. Sohasem
nősült meg. Rám nem emlékezett és ha látott
volna is, nem ösmert volna meg; mert oly rosszúl
néztem ki. És így van ez jól!"
És beszélni kezdett megpróbáltatásáról, a nehéz
napokról, a mint csapás csapás után érte. 500
tallért örököltek és 200 tallérért egy ház eladó
volt s úgy látszott, hogy előnyös vétel lesz, ha
megveszik, ledöntik s a helyére újat építenek.
Megvették. A kőmíves és ács megcsinálták a
költségvetést, mely szerint ezerhúsz tallérba kerül
az új ház. Férjemnek volt hitele. Pénztkölcsön kapott
Kopenhágából, de a hajó, mely a pénzt hozta el
merült s vele a pénz is.
„Akkor szültem az én drága gyermekemet, mely
most itt alszik. Férjem súlyos betegségbe esett;
háromnegyed évig magam öltöztettem. Égyre job
ban estünk, kölcsönt kölcsönre vettünk, mindenünk
rá ment. Éérjem meghalt. Én tovább dolgoztam,
fáradtam, törődtem, súroltam, mostam, de nekem
sem ment jobban a dolgom. A jó Isten gondosko
dik rólam és gyermekemről."
így beszélve elaludt.
Reggel erősebbnek érezte magát s azt hitte,
hogy még elmehet dolgozni. Alig lépett a hideg
vízbe, reszketni kezdett, összeesett: kezével gör
csösen kapaszkodva kissé felemelkedett, azután
ismét összeesett. Feje a száraz földön feküdt,
lábai a patakban s facipői leestek a patak aljára,
de mindegyik cipőben volt szalmaköteg, azt a
víz sodra tovább vitte. így találta őt Mari, a ki
kávét hozott neki.
A jegyző üzent, hogy a mosónő siessen hozzá,
mert közölni akar vele valamit. De már késő volt.

20.

SZ.

Egy borbély odasietett, hogy eret vágjon, de a
mosóné már meghalt.
„Agyon itta magát!" mondá a jegyző.
A levélben, a mely értesítette a jegyzőt test
vére haláláról, volt a végrendelet is, mely szerint
600 koronát hagy a mosónőnek, ki egykor szülei
nél szolgált. A pénz nagyobb és kisebb részletek
ben kifizetendő a mosónőnek és gyermekének.
„Volt valami testvérem és a mosónő között"
mondá a jegyző „jó, hogy már a mosóné nem
él, a gyermek megkapja az egész összeget s derék
családban helyezem el őt, tanulhat mesterséget!"
És Isten megáldta e szavakat.
A jegyző magához hívta a gyermeket, meg
ígérte, hogy gondoskodni fog róla s azt mondta,
hogy jó, hogy anyja meghalt; mert úgy is sem
mirekellő volt!
Elvitték a temetőbe s a szegények sírja mellé
temették. Mari egy kis rózsabokrot ültetett a sírra,
mely mellett ott állott a kis fiú.
„Édes jó anyám!" szólott a kisfiú és könnyei
omlottak arcára; „igaz lenne az, hogy ő semmire
kellő volt!“
„O nagyon is derék asszony volt" mondá Sánta
Mari és az égre tekintett. „Én erről meggyőződtem
sok éven át s még az utolsó éjjelen is. Én azt
mondom, hogy derék asszony volt! és a mennyei
Atya is azt mondja — de a világ — hát az hadd
mondja, hogy semmirekellő volt!
Ford. Szeberényí Lajos István.

A soproni iskola múltjából,
Elesch Dániel magiszter, magyar nemes, ki
1652—59 volt iskolánkban konrektor, később mint
számkivetett bujdosván Németországban „Cynosura
peregrinantium" ciniű művének (Jena 1677) elő
szavában sorolja fel volt soproni tanítványait s
ezek között a Regal, Raumschüssel, Mandorf, Khevenhüller bárókat említi a Róttál, Héritsch, Preining,
Prisomann, Unger, Reichenhaller, Adami, Galli,
Wislicenus s a többi nevek mellett. Greifenberg
Regina bárónőt pedig magánórákon tanította a köl
tészettanra. Más forrásokból tudjuk, hogy ezeken
kívül az Althan, Auersperg, Herberstein, Jörger,
Roggendorf, Trautmansdorf, Windischgratz, Zinzendorf stb. osztrák főnemesek is itt laktak s itt tanít
tatták fiaikat. Egynémelyik alapítványt is tett a
soproni egyház és iskola céljaira.
A Seelmann távozásakor 1661-ben készült album
aláírásai szerint a tanulók közt külön csoportjai
voltak akkor az előkelő konviktoroknak, a magán
tanulóknak, a külföldre induló abiturienseknek, a
németeknek, magyaroknak, a soproniaknak, az erdé
lyieknek, a bányavárosbelieknek s az ének- és
zenekarnak.
A nevelés szelleme és iránya most is olyan,
mint az előbbi időszakban: humanisztikus. Ilyen e
korban az összes külföldi és magyar iskoláké is
protestánsoknál és jezsuitáknál egyaránt. Csak az
alsó osztályokban tanítják és használják az anya
nyelvet, a többiben latinul tanítanak. Nagy és
merész újítás lesz az, mikor Apáczai Kolozsvárott
és Thomasius Halléban anyanyelven kezdik meg
művelni és előadni a tudományt.
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Újítás és érdemszámba kell vennünk, hogy a
reáliák közül Schwanshofer idejében a heti egy
órás compendium phisicum is szerepel, de nem mint
kötelezett, hanem csak mint szabad (arbitrariuni)
tantárgy. Halléban is a reáltárgyakat kezdetben
csak rekreationális, üdítő, szórakoztató foglalkozás
nak tekintették.
A theologusok is teljes kiképzést szerezhettek,
mert Müller György végzett soproni tanulót pld.
Kiss Bertalan püspök a n.-keresztúri zsinaton
1630-ban nyomban felavatta lelkésznek.
A város nagy áldozatkészséget és meleg érdek
lődést tanúsított az iskola iránt. Lackner Kristóf
külön diákszövetséget is alapított segélyezés, tanu
lás, nemes szórakozás és a barátság ápolása cél
jából. A tanács mindig több alumnust ségélyez.
Az ellenőrzést külön felügyelő-bizottságok által
gyakorolta.
Az iskolai színjátékot a tanács jegyzőkönyvileg
is sürgette. Úgy látszik, a polgárság kedvét találta
benne. Klokovius János konrektorról (1616—1624),
ki maga is jeles poéta volt, tudjuk, hogy dicséretes
módon rendezett színielőadásokat.
A virágzó német-latin gimnázium mellett volt a
bécsi béke után egy szerényebb magyar iskolája
is Sopronnak. 1612-ből erre határozott adatunk
van. De sajnos, a század elején itt élt tanítóknak
neveit sem ismerjük ma már. Míg a magyar lel
készek sorrendjét egészen 1674-ig kimutathatjuk:
Farkasdy, Kőszegi, Szekér, Simonházy, Sárfői és
Kövesdy. Valószínű, hogy a lelkészek is tanítottak.
Erre a kis magyar iskolára a XVII. század
közepén fontos szerep várakozott. Az itt élt magyar
nemesek mindent elkövettek, hogy a német mellett
ezt is a kellő színvonalra emeljék. Andrássy János
tanácsos például már 1641-ben 1000 frtot hagyo
mányozott a magyar tanító fizetések javítására.
Annál szükségesebb volt itt a Dunán túl egy maga
sabb magyar iskola, minthogy Nádasdy Ferenc gr.
hitehagyása (1643) után a csepregi híres tanintézet
is megszűnt.
Különösen a lelkészekben való nagy hiány indí
totta hitbuzgó Wittnyédy István soproni ügyvédet,
volt városi jegyzőt és Grad György városi tanácsost
arra, hogy a helybeli gimnáziumban tegyék lehe
tővé a magyar ifjaknak a tanulást. Szándékuk volt,
a mint a tanács elé 1652-ben beterjesztett indít
ványukban írják, 6 magyar származású ifjút eltar
tani, de szobácskára és fára volna szükségük;
remélik tehát, hogy a nemes tanács is némi áldo
zattal járul a cél megvalósításához. Wittnyédy
különben rendesen 2—3 íródeákot is tartott házá
ban s több ifjút taníttatott saját költségén külföldi
egyetemeken is.
O és társa itt főként a lelkészi és tanítói pályára
készülő szegényebb magyar ifjakra voltak tekintet
tel, mert vagyonosabb magyar tanulók eddig is
felkeresték a soproni iskolát. Itt látjuk az első
figyelmet érdemlő esetet, hogy két buzgó egyház
tag nem helyi érdeknek szolgálni, hanem egyház
kerületi szükségletről akar gondoskodni az iskolával.
Ok első hírnökei a 200 év múlva beálló fordu
latnak, mikor a gyülekezettől a kerület veszi át az
iskolát.
Öt év múlva pedig Reichenhaller Richard nép
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tribün, az iskolának volt jeles növendéke; már
alaposabb intézkedéssel akarta Sopronban a magyar
tanítást biztosítani. Egészen új, külön magyar isko
lát kell szervezni, ez az ő terve, melyet 1657-ben
tárgyal a tanács. Őt azonban főként a helyi érdek
vezeti. Azzal okolja meg ugyanis indítványát, hogy
a magyar vidékeken, hova a soproniak cserébe
szokták fiaikat küldeni, rosszak az iskolák; azt
is elfeledik a fiúk, a mit otthon megtanultak már.
Helyben kell tehát egy jó magyar iskolát fel
állítani.
Új magyar gimnázium a régi német mellett, az
első protestáns iskola megnyitásának éppen száz
éves évfordulója alkalmából, bizonyára szép és méltó
javaslat volt Reichenhaller részéről.
A tanács el is fogadja. Az 1657. évi jegyző
könyv szerint bizottságot küldtek ki a terv meg
valósítására. S ennek jelentése szerint Thürk László
úr háza a Hosszú-sorban éppen eladó, egy igen
alkalmas tágas hely, melyet meg lehetne venni.
Az érdemes tanácsot tehát felkérik, hogy ezt az
Istennek tetsző művet, a mely az egész posteritásnak nagy hasznára fog szolgálni, minél előbb való
sítsa meg, annál is inkább, minthogy Lövey Mátyás
úr egy ilyen magyar iskolára meglehetős summa
pénzt hagyományozott.
Elismerésre méltó dolog, hogy a német ajkú
polgárság, német nyelvű jegyzőkönyvben ily lel
kesen karolta fel a magyar iskola ügyét. A jöven
dölés bevált.
Líceumunk, a német város magyar iskolája, itt
a határszélen, minden időkre szóló, fényes szolgá
latot tett a magyar nemzeti műveltségnek. Ez a
nemes misszió azóta valóságos tradíciója iskolánk
nak. S az elvetett mag akkor hozta meg leggaz
dagabb gyümölcseit, mikor Kis János a költő püspök
itt alapítja meg az országban első s az önképző
körök jelentőségét messze túlhaladó Magyar T ár
saságot s mikor az iskolának olyan fiai birkóznak
itt a német legényekkel, mint Berzsenyi Dániel s
midőn az 1825 évi országgyűlés s a magyar poli
tikai renaisance hatása alatt az ifjúság itt ösztönszerűleg alapítja meg a magyar ruhát, nyelvet, zenét
és táncot kultiváló Deákkuti Vármegyét.
Thürk házát megvették s azon a helyen, a hol
mai nap is a Széchenyi-téren áll, felépítették az
új magyar iskolát. Nagy reményeket fűztek hozzá.
A líceumi elnevezés már e korból való. Fejérváry
János de Keresztes generozus nemes ifjú, például
1661-ben, mint a Liceum Semproniense Hungaricum növendéke említtetik, a kinek temetése alkal
mával tanulótársa, az ifjú Wittnyédy Pál „in area
Lycei in frequenti nobiliss. clariss. et doctiss. auditorum corona“ tartotta nyomtatásban is megjelent
latin emlékbeszédét.
Messze vidékről is özönlött ide az ifjúság. Gusich
árvamegyei alispán is például már csak arra a
hírre, hogy itt magyar iskola nyílik meg, gróf
Thököly István ajánló levelével idekiildte felserdült
tanuló fiait, Istvánt és Mátyást Wittnyédi Istvánnak
oltalma alá.
A XVII. század közepén túl tehát Sopronnak
a jezsuita kis gimnázium mellett két protestáns
iskolája is volt. Az egyik fent a régi helyen (am
Pflaster), a másik pedig a mostani telken. Három
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ilyen iskolával akkor' kevés város dicsekedhetett.
Sopron már akkor is az iskolák városa volt.
Az új iskola igazgatójának fényes fizetést adtak,
a terményeken felül 250 forint készpénzt. Ez akkor
nagy összeg, a primarius lelkész sem kapott annyit
készpénzben. Első jeles rektora Kövesdy Pál volt,
kit bizonyos Sárkány István patronus tanittatott
külföldön. Irodalmi emléket is hagyott és pedig egy
magyar nyelvtant, a melynek alapján Toldy is fel
vette őt a régi magyar nyelvészek közé. Érdekes
műve: „Elementa lingvae Hungaricae“ címen jelent
meg (1686-ban Lőcsén, már a 2. kiadás) s neve
mellől az evang. tanár jelzőt elhagyva, Kassán a
jezsuiták nyomdájában még 1766-ban és kinyo
matták.
Kövesdyt 1664-ben magyar lelkésznek is meg
választották, de azért tovább tanított a líceumban
is, valószínűleg éppen a lelkészi pályára készülő
ket, mert a kerületi zsinatokon a lelkészavatást
megelőző disputációkat mint elnök rendszerint ő
vezette.
Mellette Sárfői Miklós, majd a röjtöki születésű
Lőrincz János ésCzenkiMárton segédkeztek. 1664-ben
pedig, mikor a lelkészi állást is elfogadta, Unger
Mihály (1664—74) soproni születésű jeles tanárnak
adta át az igazgatóságot.
Az új magyar iskola csakhamar utolérte sőt
túl is szárnyalta a régi németet. A tanács már
1659-ben azt kívánta, hogy a magyar fiúk is azt
tanulják in grammaticis, rhetoricis et theologicis,
mint a németek a régi gimnáziumban. Egy Kövesdynek és Ungernek ambíciója azonban túl is ment ezen.
A két iskola színvonalára igen kedvező volt az
a nagy tudományú lelkészi triofólium is, mely ekkor
a soproni egyház szellemi életét vezette. Láng
Mátyás és Sovits Kristóf, kik mindketten soproni
születésűek és Barth Konrád, kit mint dán követségi lelkészt hívtak ide Bécsből, egyszersmind
iskolai felügyelők is voltak.
Lángnak volt nagy érdeme, gazdag és értékes
főiskolai könyvtárunknak a megalapításában is.
Zuana Menyhért Péter polgármester és iskolafel
ügyelő (consul et scholarclia) s utánna Láng is
könyveiket az egyháznak hagyták örökségül. A
gyülekezetnek külön könyvtári terme is épült
1708-ban. Ezt ékesítették a népiskolai nagyterem
ben ma is látható olajfestmények, Zuana arcképe,
alatta nagy betűkkel: inchoabat (kezdette t. i. a
könyvtárt) és Lángé, alatta: amplificavit (bővítette).
Ezt a könyvtárt csak 1825-ben telepítették át az
akkor újonnan épített liceumba.
De most is, mikor az új magyar iskola ily szép
reményekkel bontogatá szárnyait, egy rettenetes
csapás szakítá félbe működését. A Wesselényi-féle
összeesküvés ürügye alatt mint szentségtörőt, haza
árulót és felségsértőt idéztek a lekészekkel együtt
minden soproni tanítót is Pozsonyba 1674-ben.
Hallatlan dolgok! Azok sem hitték, kik a vádat
képviselték. Örömünnepet ülvén, nem akarok sebe
ket szakgatni. Áldjuk inkább az isteni gondvise
lést, hogy a türelmetlenség ily diadalokat nem ülhet
többé hazánkon.
1674. febr. 25-én mind a két gimnáziumot elvet
ték a soproni evangélikusoktól. Helyzetüket súlyos
bította, hogy Wittnyédy István soproni ügyvéd az
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iskola egyik főpatronusa tényleg nagyon is benne
volt a Wesselényi hazafias szövetségében.
A protestáns iskolák bezárultak, a jezsuiták
székházát és gimnáziumát pedig a Bécsi utcából
éppen Wittnyédinek Szentgyörgy-utcai fényes házába
telepítették át. Bizonyos, hogy a hitbuzgó lutherá
nus prókátor nem ilyen sorsot szánt a házának, a
melyet annyi fáradsággal, áldozattal és nehéz küz
delemmel tudott csak felépíteni. A város sem adta
volna e házat, melyet az örökösöktől 15,000 írtért
vett meg, önként a jezsuitáknak. Hanem kénysze
rítve voltak reá. Mert papjaikat és tanítóikat csak
oly feltétellel hagyták szabadon s némi korlátolt
vallásgyakorlatot csak úgy nyerhettek, hogy többek
közt a Wittnyédy-házat is a szerződés 3. pontja
szerint át kellett adniok a fiskusnak.
1674—1682-ig szünetelt iskolánkban a tanítás.
A jezsuiták hatalma Sopronban is oly nagy volt,
hogy e gyászos évtizedben még házi nevelők tar
tását sem engedték meg a protestánsoknak. Vasraveretéssel fenyegették meg azokat, kik gyermekeik
mellé praeceptorokat merészelnek fogadni.
Nem sokkal a protestáns tanárok kiköltözése
után sújtotta a magyar iskolaépületet az a másik
csapás is, hogy az 1$76 évi nagy tűzvész alkalmá
val, mely Sopronnak kétharmadrészét elhamvasz
totta, szintén leégett.
Mintegy utolsó reményüket látták hamú alá
temetve. De lesz még feltámadás !

VEGYES.
Kecskemét. A kecskeméti evangélikus egyház,
a melynek olyan papjai voltak, mint Czékus István,
Laukó Károly, Margócsy József, december hóban
iktatta tisztébe új lelkészét, Sárkány Bélát, kerü
leti jegyzőt és pestmegyei alesperest, a ki eddig
Péterin lelkészkedett. Kecskemét jól választott, a
midőn a Sárkányok ároni házának e legifjabb mun
kás tagjára gondolt, a kiben felújulnak az ősök
lelkipásztori erényei. Sárkány Béla Sárkány Sámuel
fia s atyja szárnyai alatt, a legszebb élő példát
látva nevelkedett pappá, a kitől a péteriek sírva
búcsúztak. Sárkánynak is öröme telhetik új eklé
zsiájában. Kecskemét a vallási béke igazi hazája.
Emberemlékezet óta nemcsak békében, hanem szeretetben él itt együtt katholikus és protestáns, hor
dozza egymás terhét, örvendezik egymás gyarapo
dásán. Méltó tükre volt ez ős kecskeméti erénynek
a szép beiktató ünnep, a melyen a város összes
hatóságainak, a testvér felekezeteknek a képvise
lete megjelent. A beiktatást maga az új lelkész
atyja, az ősz Sárkány Sámuel végezte.
Vallásos estély Tarádon. Rábaköz e szép gyü
lekezetében Advent harmadik vasárnapja ünnepnap
volt (dec. 15.). Ünneppé avatták a soproni theologusok, a kik Payr Sándor tanárukkal és Bognár
Károly akad. énektanítóval lerándultak és fénye
sen sikerült vallásos estét rendeztek. A délelőtti
istentiszteleten Kiss Samu theol. prédikált, délután
Fábián Imre bibliám agyarázatot tartott. A vallásos
est műsora a következő volt: 1. Népnek kegyes
atyja, Kapi Gyulától. Előadta a theol. énekkar. 2.
Imádság. Hétints Lajos, helybeli lelkész. 3. Arany
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János: Ráchel siralma, szavalta Stiegler Ernő. 4.
Mendelssohn: „Dicsőség . . Előadta a theol. férfi
kar. 5. Az utolsó magyar nádorasszony (Mária
Dorottya). Felolvasás Payr Sándortól. 6. K api:
Ezrek ajkán egy szívvel . . . Előadta a theol. férfi
kar. 7. Kecskeméti István: Jairus leánya. Szavalta
Káldy Mihály. 8. Záró imádság. Molnár Gyula theologustól. 9. Közének. Úgy a két istentiszteleten,
mint a vallásos estén nagy közönség vett részt.
Dr. Proliié Vilmost, a jeles ifjú orientálistát,
a ki jelenleg a nyíregyházi gimnáziumon működik,
a kolozsvári egyetem magántanárrá avatta. Üdvö
zöljük a rég megérdemelt érdemfok birtokában, a
melyre sok utazással s alapos tanulmányokkal szol
gált rá. Óhajtjuk, hogy e kivívott siker csak első
szeme legyen a diadalok szakadatlan láncolatának
egész az egyetemi rendes tanárságig.
l)r. Bartók György f . A testvér ref. egyház
nak nagy gyásza van. Az erdélyi kerület püspöke,
dr. Bartók György, élő hitéről s mély tudományá
ról széles körben tisztelt papi alak dec. 19-én hir
telen elhunyt Kolozsvárit, 62 éves korában. Teme
tésén egész Kolozsvár s minden vallásfelekezet részt
vett. Meggyőződésének erős híve, a felvilágoso
dásnak bátor harcosa volt, a kinek kora kimultát
hű testvéri szívvel méltán gyászoljuk mi is. Emléke
legyen áldott!
Debrecen. A debreceni evang. egyház decem
ber 1-én, Advent első vasárnapján ünnepelte meg
fennállásának negyedszázados jubileumát az egy
háztagok élénk részvételével. A mélyen megható
ünnepi istentisztelet után a hívek ólónk érdeklő
dése mellett a templomban közgyűlés volt, melyen
az elnöklő lelkész rövid beszédben ismertette az
egyház megalakulásának történetét; ismertette azon
nehéz akadályokat, melyekkel az egyház megala
pítóinak küzdeniük kellett; ismertette az alapítók
nak az evangéliomi szeretettől áthatott áldozatkészségüket és a kis egyház fejlődése körül kifej
tett hűséges fáradozásukat, mely lehetővé tette azt,
hogy az egyház, melynek megalapításakor alig egypár ezer korona vagyona volt, ma már 100,000 K
vagyonnal rendelkezik. Bizony a szeretetben mun
kás hitnek élő bizonysága ez egyház!
Erre az egyházat megalakító, fenntartó s fel
virágzásra emelő, szeretetben munkás hitre való
utalással a közgyűlés, a nagy nap emlékét meg
örökítendő, elhatározta, hogy templomépítési ala
pot létesít a már kicsinynek bizonyult imaliáz he
lyébe felépítendő új templomra. Az elhatározást
nyomban követte a tett is, a mennyiben e szent
czélra a hívek majdnem 3000 koronát tettek le a
közgyűlés asztalára. E nemes cselekedetük magá
ban hordja a dicséretet! Adja az ég Ura, hogy
nemes, Istent dicsérő tervüket minél előbb meg
valósulva láthassák!
Este pedig a Bika-szálló éttermében barátságos
társas összejövetel volt, melyen a hívek család
jaikkal együtt vettek részt, hogy a fehér asztal
mellett is emlékezzenek meg az egyház küzdelem
teljes napjaira és erőt gyűjtsenek továbbia is az
őket egyházukhoz kötött evang. szeretetből.
A csánki ág. hitv. evang. egyháznak f. évi
dec. 8-án nagy ünnepe volt, akkor avatta s ren
deltetésének átadta a törvény kellékeinek meg
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felelő 5000 kor. költséggel emelt tantermét. Az
ünnepély a templomban alkalmi beszéddel kezdő
dött, honnan a hívek árja — énekszóval — az új
épületbe vonult. A lelkész ismertette ott az iskolai
tanítás jelentőségét, s Isten segedelmét kérve, meg
áldotta a termet. A tanító búcsúzott a régi iskolá
tól s üdvözölte az újat. Két tanítvány szép kiejtésű
magyar megszólítása és köszönetével könnyekig
megindította a közönséget. Ez után a Hymnus eléneklésével az ünnepély véget ért.
A „Tabitha“ jótékony nőegyesület 1907. évi
december hó 17-én délután Va7 órakor az evang.
leányiskola dísztermében (Deák-tér 4. sz.) teaestélylyel egybekötött hangversenyt rendezett. A tea
kiszolgálását úri hölgyek vállalták el. A minden
tekintetben pompásan sikerült ünnepély műsora a
következő volt: 1. Beethoven L .: Isten dicsősége.
Énekelte a Lutheránia vegyeskara Bruckner Frigyes
karmester vezetésével. 2. Ima. Elmondta Kaczián
János esperes úr. 3. Krisztuskóp. írta és felolvasta
Wolf József hitoktató úr. 4. Reinhold: Impromptu
(E-dur) zongorán előadta: Mészáros Dóra úrhölgy.
5. Kiss József: Ágota kisasszony. Szavalta: Haberern György. 6. a) Mayerbeer: Hugenották, b) Schu
bert: Zajló folyó, c) Marcello: Quella fiámmá.
Énekelte aliai Koósa Adrienné énekművésznő, zon
gorán kisérte Kún Ferenc. 7. Rácz: Declaration
d’Amour. Előadta dr. Eőri Szabó Imre cimbalomművész úr.
Kérelem a Magyar Protestáns Irodalmi Társa
ság megerősítése érdekében. A következő felhí
vást kaptuk közlésre:
A M. P. I. T. 1889-ben arra a célra alakult,
hogy az egyházi irodalmat evangéliumi szellem
ben nűvelje, magyar nyelven népszerűsítse és a
nagy közönség körében terjessze, hogy így a ke
resztyén vallásos és erkölcsös életet irodalmi úton
ápolja és fejlessze.
Érre a célra részint tudományos, főleg egy
háztörténeti műveket (Tudományos könyvek, 24 köt.,
Egyháztörténeti Adattár, 6 kötet) és tudományos
havi folyóiratot (Protestáns Szemle, 19 kötetet) ad
ki, részint népies vallásos füzeteket (Koszorúé, eddig
140 füzet) és népszerű vallás erkölcsi munkákat
(Házi Kincstár, eddig 8 kötet) készíttet és terjeszt.
A tudományos könyvek és a folyóirat kiadási
költségeit a társulati tagok (számuk ezerötszáz)
tagdíjai és az alapítványok (befizetve mintegy hat
vanezer korona) kamatjai fedezik ; de a két népszerű
kiadványsorozat a (Koszorú és Házi Kincstár) csak
a nagyon szerény Károli-alapra (eredetileg is csak
ötezer korona és a kiadványok évi forgalmára van
fektetve. Ebből a kettős forrásból eddig is csak
úgy voltunk képesek az előállítás költségeit fedezni,
hogy boldogult elnökünk, Hegedűs Sándor, 13 éven
át minden esztendőben 900—1000 koronát adott
a Koszorú írói díjaira.
Áldott emlékű elnökünk halálával ez az utóbbi
forrás teljesen megszűnt s ezzel a két legnépsze
rűbb kiadványunk súlyos válságba jutott, mert a
Károli-alapnak 1906. december 31-én immár két
ezer koronára lefogyott forgótőkéjét az 1907. évi
költségek teljesen fölemésztik.
Társulatunk igazgató-választmánya s ennek ja
vaslatára a közgyűlése is, mikor e leverő helyzet
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ről értesült, egy szívvel-lélekkel arra határozta elöljáróságait tisztelettel fölkérjük arra, hogy a
magát, hogy a Károli alap megerősítése s ezzel a Koszorú és Házi Kincstár vállalatunkat valamely
Koszorú és Házi Kincstár ez. kiadványok biztosí állandó évjáradékkal támogatni szíveskedjenek,
tása érdekében minden tőle telhetőt megtesz : gyűj a minek fejében az iskolák szegény tanulói és az
tést indít, segítséget kér s a forgalom fokozását egyházi szórványok és missziói gyülekezetek sze
teljes erővel munkába veszi. Mert azt tartja: Isten gény tagjai részére mi évről-évre megküldenénk a
és az egyház és a nemzet ellen való vétek volna, megfelelő füzeteket és köteteket.
hogy ezek a nagy áldással működő kiadványok
Hittestvéri és hazafias bizalommal kérjük egy
megszűnjenek. Hálátlanság volna Hegedűs Sándor házhatóságainkat, hitfeleinket és egyházi saj
emléke iránt, hogy a mit ő egymaga példás áldo tónkat, hogy társulatunkat ebben a szent és
zatkészséggel éveken keresztül meg tudott tenni, hazafias munkájában erélyesen támogatni szíves
azt az áldozatot a másfélezer tagból álló Társa kedjenek. Válvetett erővel, egyesített buzgósággal
ság és a negyedfélmillióból álló két protestáns sokra mehetünk. Ha mindenikiink megteszi a magáét,
egyház közönsége meghozni ne tudná! Hisz ezek a M. P. I. T. megerősödik, nagy alkotásokra képe
a kiadványok (Koszorú, Házi Kincstár) a magyar sül, egyház- és honmentő munkát végezhet, egyházi
protestáns népnek és ifjúságnak valóságos lelki és erkölcsi újjászületésre vezethet.
erőtáplálékai lettek. Társadalmi és irodalmi ige
A (pénztárnokhoz Bendl Henrik, Deák-tér 4.)
hirdetői az evangéliumnak, írásos tolmácsai és ter beérkezett alapítványokat, adományokat és tag
jesztői az evangéliumi keresztyén kultúrának. Sőt gyűjtéseket a Társasaság folyóiratában, a „Protes
egyebek is. Irodalmi ellenszerei a megdöbbentően táns Szemlédben nyilvánosan fogjuk nyugtázni.
terjeszkedő nemzetsorvasztó klerikálizmusnak és a
Budapest, 1907 október havában.
hitromboló nemzetközi szociálizmusnak; kipróbált
Hittestvéri és hazafias üdvözlettel
erejű hitvédő bástyák, lángnyelvű sajtóapostolok, Zsilinszky Mihály s. k. a M. P I. T. ügyvivő elnöke.
a melyeknek nemcsak megszűnését nem szabad Baksay Sándor s. k. M. P. I. T. lelkészimásodelnöke.
engednünk, hanem minden erőnket ki kell fejte Antal Sándor s. k. a M. P. I. T. lelkész-elnöke.
nünk azok megszilárdítására, hogy nemzetépítő és Gróf Tisza István s. k. a M. P. I. T. világi má
erkölcsnemesítő munkájukat minél szélesebb kör sodelnöke. Szőts Farkas a M. P. I. T. titkára.
ben és minél nagyobb erővel folytathassák. Nekünk
O lvasóinkat tisz tele tte l k érjü k a h á tra 
erős meggyőződésünk, hogy a M. P. I. T.-nak s
lékok
s az 1908. évi előfizetés szíves be
közelebbről ezeknek az evangéliumnépszerűsítő
küldésére.
kiadványoknak megszilárdítása magyar protestáns
egyházunknak elsőrendű érdeke és erkölcsi köte
Az 1907. évi tarta lo m je g y zé k e t jövő évi
lessége.
első szám unkhoz m ellékeljük.
Ezeknél az okoknál fogva társulatunk közgyű
lésének megbízásából tisztelettel és bizolommal fel
kérjük az összes hitfeleinket, egyházközségeink,
Jó könyvek.
egyházmegyéink és kerületeink elöljáróit, de külöa M. P. I. T. tagjait
A „Vasárnapi Ujság“, a magyar művelt közép1ször arra, hogy a Károli-alapra alapítyányt,
osztály kedvenc családi lapja, ezentúl is oly írók
adományt, vagy tetszésszerinti évjáradékot szives- közleményeit hozza, a kik irodalmunk legmagasabb
kedjedek adni, gyűjteni és küldeni a M. P. I. T. színvonalán állanak. A jövő (55-ik) évfolyamban
pénztárába (Bendl Henrik pénztárnokhoz, Budapest, Rákosi Viktornak egy szenzáció számba menő új
IV., Deák-tér 4. sz.) A szükséglet húszezer korona regényét, továbbá Fogazzaro világhírű regényét, a
tőke, vagy ennek megfelelő évjáradék.
„Piccolo mondo antico“-t Bezerédj István főispán
2szor arra, hogy új tagok gyűjtése útján tár
fordításában fogja közölni. A „Vasárnapi Újság'1
sulatunk anyagi és erkölcsi erejét fokozni legalább főmunkatársa Mikszáth Kálmán pedig a lapnak
oly mértékben segítsenek, hogy közgyűlésünk hatá lehetőleg minden számába fog írni valamit, a mint
rozatának megfelelőleg egy év leforgása alatt min ő maga mondja a „Vasárnapi Ujság“-hoz intézett
den régi tag egy új tagot szerezzen a társulatnak. szikrázó szellemű levelében: „ . . . Szeretnék valami
(Az alapitó tag egyszersmindenkorra 200 K-t, a ren újat kigondolni a „Vasárnapi Ujság“-nak. . . “
des tag 12 K évdijat, a pártoló tag 6 K évdíjat
Az előfizetők (azok is, kik újév után lépnek az
és a segítő tag 3 K évdíjat fizet a társulatnak). előfizetők sorába) karácsonyra a „Karácsony “-t, e
Taggyűjtő ívet és Társulati tájékoztatót kívánatra díszes kiállítású, gazdagon illusztrált, értékes színes
készséggel küld Szőts Farkas titkár, Budapest, mellékletekkel bővített s kiváló irodalmi becsű
albumot ingyen kapják. A „Vasárnapi Ujság“ elő
Kálvin-tér 7. sz.)
3szor arra, hogy a Koszorú füzeteinek és a Házi
fizetési ára negyedévre 4 korona. Mutatványszámo
Kincstár köteteinek vásárlása, ajánlása és terjesz kat szívesen küld a kiadóhivatal: Budapest, ÍV. kér.,
tése által kiadványaink forgalmát növelni s ezzel Egyetem-utca 4. sz.
a Károli-alapot erősíteni szíveskedjenek. (A kiad
Nagyon szép ajándék.
ványok Hornyánszky V., Budapest V., Akadémia
bérháza, útján rendelhetők meg, a ki rendszeres
terjesztés módja és feltételei felől készséggel nyújt L U T H E R M Á R T O N M Ü V E I N E K
felvilágosítást.) Végül
I—III. kötete, magyar nyelven. Egy-egy kötetnek
4szer a gyülekezeteket, egyházmegyéket, egy
ára díszkölésben 8 kor. 50 f. Megrendelhető az
házkerületeket, valamint az elemi és középiskolák Ev. Theol. Otthonban, Pozsony, Konvent-u. Í3.
Jlomyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14.
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