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ÉVFORDULÓ.
1908-at írunk. Ez a szám csak a mi
szűk és rövid emlékezetünk számára ké
szült határjelző. Ha azt nézzük, vájjon az
isteni kegyelemnek hányadik éve a most
ránk virradt esztendő, számmal ki nem
tudjuk azt fejezni. Kezdetéig a legmeszszebb látó tudós szeme sem hatolhat ei
és a csillagász távolba látója millió és
millió mérföldet törpíthet egy porszemnyi
úttá, —- mindenütt ott látja Istent a
maga végetlen hatalmával, bölcseségével
és csudás szeretető vei.
Mélységes igazságot fejez ki a zsoltáríró azzal a szavával: „E zer eszten dő
c sa k an n yi ten eked, m in t a tegn api
n a p , m e ly elm últ és a z é jsza k á n a k
n egyedrésze.11. Mi hozzátehetjük: Ezer
mérföld csak annyi távolság, mint egy
tű hegye. Mindenütt ott van Ő és mindig
ott volt, ott is lesz. Ez a hit a mi szikla
várunk, a hová a kétségek ostroma elől
megerősödni visszavonulunk. Egyúttal tá
madó fegyverünk is, mert ha ez a hit él
bennünk, nyugodtan szembeszállunk az
idők zivatarával.
Csodálatos érzés az, hogy a végtelen
nagy mindenség kellő közepében, a sebe
sen forgó csillagsereg mellett itt van a
földön a kicsiny ember; nagyságra oly
parányi, hogy pár száz méter magasság
ból mozgását is alig venni észre. És ez a
kicsiny ember abban a tudatban él, hogy
Istennek különös gondja van életére; hogy
egyetlen árva hajaszála drágább előtte a

tejút minden csillagánál. Hisz a mit lát
maga körül, azt mind szolgálatára ren
delte s még a bűnnek, halálnak igája alól
is megváltotta egyszülött fiával. Nem csak
a nyugalomnak érzése az, mely e gondo
latnál eltölti lelkünket. A nyugalom és
biztosság érzete derűt nem csal a borús
arcra. .A boldogság az, a m itől A lanté- ,
tünkön a verőfény támad. És a boldog
ságot az a hit szüli, hogy szerető mennyei
atyám van, a kinek szeme folyton kisér;
a kinek láthatatlan karja nyomban meg
fog, ha örvény felé tevelyegnénk. Az a
hit, hogy van Jézusunk, a ki felvette szen
vedésünk keresztjét s azt szelíd béketűréssel hordozta. Mily isteni kimeríthetet
len vigasztalás van abban, hogy az Isten
fia is szenvedett és pedig hallatlan nagy
kínokat; szenvedett azért, hogy boldog
ságot hozzon szenvedésével reánk embe
rekre, a kik a bűnnek foglyai voltunk
Nem vagyunk többé, mert ő letördelte
láncainkat.
Az új esztendő új útat jelent. Ha az
ó évben a világ széles útján jártál, térj
most a keskeny útra, mely örökéletre visz
kárhozat helyett. Ha eddig terméketlen
fa voltál vagy hitvány gyümölcsöt ter
mettéi, légy termékenynyé és teremd az
élő hit, a fáradhatatlan áldott gyümölcsét
gazdagon. Az Úr kegyelmes hozzád, újabb
esztendőt enged, türelemmel várja termé
sedet, gyümölcseidet. Nem haraggal tekint
reád a terméketlenségért, hanem fájda
lommal és reménynyel; bízik az újévben
és bízik benned, hogy végre hozzá hajolsz,
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útmutatását elfogadod, teremni fogsz,
Vajha teremnél, vajha kedvet lelnél előtte,
a ki szeretett, a midőn e világba plántált
és szeret most, a midőn aratást vár
utánad !
*

*

*

Családi Lapunk az új esztendő küszö
bén új reménynyel, de a régi szellemben
köszönt benneteket nyájas olvasók!
Egyszerű köntösben jő, de azért ne
vessétek meg. Hisz a bethlehemi istálló
szegényes jászolából sugárzott ki a világ
nak ama világossága, a mely után a ki
indul, nem jár setéiben. Kis lapunk az
életnek amaz éholtó kenyeréből hoz min
den számában egy kis ízelítőt, az élet
szomj csillapító vizéből egy-egy cseppet a
lélek táplálékául. A világ zajos piaca tar
kább és cifrább újsággal kínál, nagyon
jól tudjuk, de a tarka külső, sok cifraság
mérget rejt. Már lehelletök is gyilkol.
Maradjatok hívek abhoz, a ki a Megváltót,
tökéletes életét és tiszta tanítását hirdeti
néktek. Nem igér külön jutalmat előfize
tőinek. A Krisztus üdvözítő evangyéliomát
adja minden számában. Kell-e annak pót
lásról gondoskodni, a ki a legdrágább
kincsesei, Krisztussal lép közönsége elé?
A Családi Lap az idén is közöl szép
költeményeket, vallásos elbeszéléseket,
gyönyörű bibliamagyarázatokat és elmél
kedéseket, képekben bemutatja egyházunk
küzdelmes múltját, jelenét, a közélet sze
replő egyéniségeit; szemlét tart a nagy
világ s hazánk fontos eseményei felett s
azokat az ige álláspontjáról ítéli meg;
megismerteti azokat a jó könyveket,' a
melyek igazán oda illenek minden keresz
tyén család asztalára, mert az elme okulást,
a szív épülést merít belőlük. Szóval őszinte,
oktató és nemesen szórakoztató családi
barát akar lenni, a kihez minden olvasója
bizalommal fordulhat s a ki mindenkihez
bizalommal, szeretettel szól.
Ára a régi marad: egész évre c sa k
2 korona. Kérjük olvasóinkat, legyenek
szívesek a mellékelt postautalványon azt
megküldeni. Sokan azonban meg 1907-re
is tartoznak. Őket is kérjük a hátralék
lerovására. Arra is kérjük olvasóinkat,
hogy terjeszszék a lapot ismerőseik köré
ben. Ha előfizetőink száma kétszeresre-
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szaporodnék, 1909-től fogva hetenként
jelenhetne meg a lap.
Isten áldása legyen munkánkon és buzgóSágunkon!
A szerkesztőség.
—•------------- -------

Kivándorló imája Amerikában.
Istenem! Teremtőm! oh hallgas meg engem,
Midőn jóságodat hála-telve zengem.
Te szólítottál az élet mezejére.
Földi vándorlásom atyai vezére.
Bár sujtola sorsom: viselni a terhet,
Adtál elég erőt és okos türelmet,
Hogy a mit tőlem a zord napok elvőnek,
Kegyétől várjam egy boldogabb jövőnek.
Hozzád fohászkodtam, rajtad csügge lelkem,
Mikor ama hosszú, kétes útra keltem,
Őriző hatalmad jóságát mutatja,
Hogy temetőm nem lett a mély tenger habja.
Míhelyest a partra lábamat kitettem,
Szívszorulva szinte holt-eleven lettem;
Érzém, hogy léptemet bár szent kezed óvja,
Idegen világnak vagyok bujdosója.
Ó h ! ne vedd bűnül, hogy elhagytam hazámat,
Mely küzdve tart minden hü fiára számot;
Nem kötött magához ismert síkja, bérce,
Vonzott a szerencse s a vagyon lídérce.
Hiszen a szívemből itt sincs ő kiesve,
Imámba foglalom híven reggel, estve,
Boldogságát tőled könyörögve kérem,
A viszontlátást is örömest remélem.
Mint a fürge méh, mely messze-messze szárnyal,
S rakva a virágok méz-édes porával,
Pihenni, vagy újra dolgozni repül be
Sürgő társaihoz a régi köpübe.
Hisz' itt is az az ég dereng tán felettem
Melyre otthon sokszor mélán tekintettem,
Az a csillag és hold ragyog rajta éjjel,
M ely otthon falunkra hinti fényét széjjel.
A föld is az a föld: jó szívét kitárja,
Munkás két kezemet szeretettel várja
S ha keblét áztatom könnyel, verejtékkel,
Bíztatva szól: ne fé lj! nem felejtlek én el.
De vígasztalásnak a h ! még sem elég ez;
Még sem a magyar föld, nem a magyar ég ez...
Van körültem sok szép mit látni, hallani,
De szivemben mégis úgy sajog valami.
Ón-lábon haladni érzem itt időmet,
Éj-napi törődés fogyasztja erőmet,
Néma remény bíztat, néha kétség kínoz,
Minden nap egy lépést közelít a sírhoz.
Ha a bajok árja összecsap felettem
Bár minden elhagy is, csak Te légy mellettem,
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Csak te benned bízzam, csak tőled reméljek
Rettentéseí közt bármi nagy veszélynek.
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zőin, a szenvedés kopár földein s a kisértés szirtes
szakadékain. Ez biztatja, vigasztalja s vezeti a
mennyország felé.
S o h ! Uram, ha ott fenn úgy van elvégezve,
Oh boldog az az ember, ki az élet küzdelmeiben
Hogy földi sátorom itt omoljon össze,
megtalálta és megtartotta az imádság szavát 1 . .
*
Engedd, hogy hazámba lelkem vísszaszálljon
S örök idvességet nálad ott találjon.
Tudósok, kik a föld nagy részét beutazták, azt
LÉVAY JÓZSEF.
mondják, hogy nincsen olyan nép, melynek ne lenne
vallása. Még a természet uralma alatt álló műve
letlen pogány nép is ismer egy hatalmasabb lényt:
Az imádságról.
Istent. S mikor az élet keserű szenvedések között
Mikor az édes atya keblére öleli gyermekét, s megmutatja neki ereje gyöngeségét, azon az ajkon,
az utolsó bucsúcsókkal elbocsátja az élet útjára, mely a mi korunk sok tudását, a költőiség bűbá
mindent elkövet, hogy erre az útra felfegyverezve jos varázsát nem ismeri, megszületik az imádság.
induljon. Tiszteletet érdemlő, szeplőtlen nevet ad A pogányoknak is van imádságuk.
De ki az az Isten, a kihez imádkoznak ? Hatal
néki; ellátja atyai intéssel, jó tanácscsal. De ha
az édes atya hivatását igazán betölti, akkor arra is mas kőszikla a vadon mélyen, száz és ezer ágkar
gondol, hogy minden kiesnél drágább az örökké ral terjeszkedő fa az őserdő közepén . . . Fából,
való lelki kincs, és minden emberi szónál többet ér a vagy kőből faragott bálvány, a mint azt művészet
Krisztus tanitása, a mely igaz, régen hangzott, de hez nem értő emberkész saját képzelete szerint
el nem némult sohase.
elkószíté . . . Talán az égitestek egyike: a fényt
Atyai házból közös harcmezőre léptünk : a földre. és melegséget adó nap, mely minden áldás forrása,
Oh, de a mi jó mennyei Atyánk nem engedte, hogy vagy a szelíd fényű hold, mely éjszaka is csön
gyermekei koldusszegényen bolyongjanak a messze desen virraszt az emberek álma felett.
pusztaságban. Drága kincset adott, mely mellett
A keresztyén ember szívében szintén ott van
az arany és ezüst olyan, mint a széles országút a vágy, beszélgetni az Istennel, ő is érzi maga
heverő kavicsa, szent örökséget, mely mellett min fölött a végtelenség uralmát, őt is áthatja gyöngeden földi kincs értéktelen semmiség. A mi jó sége tudata A lelke gondolatát, szíve minden ér
mennyei Atyánk jól tudta, hogy gyermekeire szen zését szavakba önti, s megszületik ajkán az imádság.
vedés és megpróbáltatás vár, azért egy rejtett ha Az imádság tehát a szív beszélgetése az Istennel.
talmat oltott szivükbe, mely vigasztalja, felemeli
Oh, de minő nagy különbség van a kétféle
őket. A mi jó mennyei Atyánk nem engedte, hogy imádság között!
a föídi gyönyörűség csábító szava és a földi fáj
Az a szegény pogány oda hurcolhatja szíve
dalom jajongása elfelejtessék velünk azt a hazát, fájdalmát erdő mélyre, patak szélre, mellét verve,
a honnan vándorútra jöttünk, s hová visszavárnak térdet hajtva elsírhatja Istenének bánatát, keser
bizonyosra, azért egy szót adott mindegyikünk vét. Hiába! . . Az a szikla hideg marad, némán
ajakára.
néz rá a lombos fa, tenger moraj, zúgó hullám
Csodálatos szó ez, olyan, mint a regék tündé nem mond neki semmit. Elmondhatja panaszát száz
reinek ajakán fel-felcsendülő varázsszó. Néha szor és ezerszer, kérhet erőt, segítséget, tőlük nem
lágyan csendül, halkan száll tovább, mint a moz kap soha. „Szájuk vagyon, de nem szálának, sze
dulatlan falevelek között tovasuhanó alkonyi szellő. meik vágynak, de nem látnak, füleik vágynak, de
Máskor sikoltva keres utat magának a szenvedések nem hallanak.“ (115. zsolt. 4—6.)
szorongatásai között, mint mikor a nehéz légnyo
A pogányok imádsága csak beszéd, de nem
más süvítő szól alakjában tör át a gátló akadályon. beszélgetés. Ok elmondják ugyan érzelmüket, de
Ismét máskor magasban tomboló orkánként zúg arra felelet nem érkezik.
tova, mintha kaput akarna nyitani magának a
A mi imádságunk nem ilyen! A mi vallásunk
mennybe.
egy élő személyes lényt nevez Istenének. Az Isten
Csodálatos szó ez, mely az emberi érzések egész lélek és igazság (Ján. 4, 24.), az Isten szeretet
végtelen világát egyesíti magában. Néha a fájda (Ján. I. lev. 4, 16.). Ezzel az Istennel beszélge
lom sir ki belőle, mint mikor a harang kongása tünk a mi imádkozásunkban.
temetésre hív, máskor a boldogság csendül meg
Szívünk őszinte feltárása nem balgaság tehát,
benne, mint az erdő dalosának gondtalan énekében, hanem szent, komoly dolog, mert hiszen az az
ismét máskor fenséges magasztalással szól, mint Isten, kihez mi imádkozunk, meghallja szavunkat,
az orgona búgó hangja a csendes templom bolt megérti sóhajtásunkat és velünk érez. Nem engedi,
ívei alatt.
hogy imádságunk meghallgatás nélkül tovaszálljon,
Micsoda szó az, mely ilyen hatalmat rejt ma hanem egybegyűjti azokat. Az ember emlékezetébe
gában ? A mi minden földi kincsnél és földi hata írja, a mit felejteni nem akar, a mi Istenünk az
lomnál nagyobb és erősebb? Hol van, hol keressük? ő szívébe írja, s végtelen atyai szeretete nem
Ismeritek mindnyájan ! Ez a nagy hatalom az a szó, engedi, hogy elfelejtse.
melyre összekulcsolt kezekkel tanított egykor jó
Mit mondjunk el az imádságban? . . Mindent,
édes anyátok, melyre a természet minden szépsége, igazán mindent. Örömünket, bánatunkat, reményün
s a szent-templom minden köve tan ít: az imádság. ket, vágyainkat. A gyermekszív őszinteségével fel
Ezt az imádságot adta utitársul a jó Isten az tárjuk előtte múltúnkat s tegyük le az ő kezébe jö
ember mellé, hogy kisérje a boldogság virágos me vendőnket. Ne szépítsük magunkat, ne ámítsuk a
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mi Istenünket. Ő úgyis ismeri gondolatja szerint
a lelkünket, tárjuk hát fel előtte a maga őszinte
ségében bensőnket.
Mikor azt mondjuk, hogy a szivünk beszélget
az Istennel, szív alatt nemcsak az érzelem közép
pontját, hanem az egész belső embert értjük. Min
den érzésünket, gondolatunkat, akaratunkat. De
akármit mondjon ajkunk, az imádság szava mindig
átszűrődik a mi szívünkön, elveszíti földi salakját,
magára öltve a hálás gyermeki szeretet hófehér
köntösét, utat keres a mennyország felé.
Most már tudod, mi az imádság, kérdezd meg
hát magadtól: volt-e már ilyen imádság az ajka
don? . . . Beszélgettél-e már így a te Isteneddel?
. . . Igen! hangzik feleleted. Imádkoztam reggel és
este; ezzel kezdtem, ezzel végeztem munkámat.
De vájjon igazi imádság volt-e az, a mit mondot
tál? . . Az ajkad mondogatta, de mondogatta-e a
szived is? . . Odavitted-e eléje minden örömödet,
minden bánatodat ? Feltártad-e bensőd minden rejtekét, s azokat az érzelmeket, melyeket ember
társaid elől gondosan elrejtettél, bevallottad-e a
te mennyei Atyádnak ? . .
Oh ne ints a kezeddel és ne akard ezeket a
kérdéseket letörölni! Ne mondd, hogy vannak gon
dolataid és érzelmeid, a melyek csak a tieid! . .
Nincsen igazad 1 . . A szíved, a lelked az Istené,
úgy a mint van. Minden indulatával és minden
elrejtett gondolatával. Ha igazán akarsz imádkozni
akkor az egész szivedet kell elvinni hozzá, az
egész szívedet önként, őszintén, szeretettel. Ha
ezt nem teszed, akkor csak ajkad beszél, a szíved
meg hallgat; a mit mondasz, szó az csupán, de nem
imádság.
Ha azonban egész szívedet feltárod előtte, s
lélekben úgy ülsz oda lábaihoz, mint a gyermek
az édes anyja lábaihoz, ha hittel tekintesz rá, s
őszintén elmondasz neki mindent, a miről jól tudod,
hogy ő úgy is tudja, de azért mégis csak elmon
dod, hogy tőled magadtól hallja, akkor imádkozol,
akkor beszélgetsz az Istennel.
És akkor érzed, hogy az imádság több, mint
egy egyszerű beszélgetés. Egy-egy kapocs az, mely
az Istennel köt össze. Egy-egy mennyei megnyilat
kozás, mely mindig irányt mutat és erőt ad. Minél
buzgóbban fakad szívünk mélyén, annál jobban hason
lítunk az igazi emberhez. A gyarlóság földrétegei
lepattognak rólunk s megtépetí földi köntösünkön
átcsillámlik a szent Isten reánk lehelt képe. És
mi elhagyjuk a földet, messze távozunk, elveszít
jük saját magunkat, s megtaláljuk a mi Istenünket,
ki az igazi imádság I . . És mikor így imádkozunk,
akkor már nem vagyunk elhagyottak s a föld nem
oly rideg köröttünk, akkor már az Isten végeden
atyai szeretetével vándorolunk, azzal szeretünk,
azzal gondolkozunk, azzal élünk! . .
Azt kérdezted : mi az imádság? . íme, ez az
imádság! Ón nem üres szó az, nem is üres beszél
getés, hanem a lelkünk beleolvadása az Istenbe,
élet a/. Istenben! . .
Boldogok azok, kik ezt az imádságot keresik
és boldogok, akik ezt az imádságot megtalálják !. .
Uram, add meg nékünk, hogy a kereső megtalálja,
a mit keres! . .
Kapi Béla.
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A gyermekek imája.
— Elbeszélés. —

— Jó reggelt Miklós bátya! Ne sajnálja egy
percre] ide lépni kocsimhoz, éppen magát keresem.
— Isten hozta szegény falunkban ispán urat.
Szolgálatára állok, — viszonzá az üdvözlést a meg
szólított, egy erőteljes, értelmes arcú férfiú, a
norvég halászok egyszerű öltönyében s odatért az
utca közepén megállóit lovas kocsihoz.
A falu, melyben a két beszélgető találkozott,
kicsiny, alig 25 házból álló egyszerű község Nor
végia déli részének partján, a tengertől alig száz
lépésre. Lakosainak főfoglalkozása a halászat,
munkamezeje kevésbbé a föld, mint a tenger. Ez
annál inkább érthető, minthogy a hosszú, keskeny
Norvégiát a sziklás Kjőlen hegység nagyon behá
lózza, a földnek alig egy tized, több helyen csak
huszad részét engedi át növelésre, a többit erdő
ség borítja, vagy a minden lépten-nyomon kiemel
kedő kőtömbök s tavak foglalják el. A tenger
partra a hegyek gyors lejtéssel hanyatlanak le,
kevés völgyet hagynak fenn, s arra is a hegyol
dalból lesiető patakok, folyók mindig több követ
sodornak. így a parti lakók az önfentartás gond
jaival egyenesen a tengerre vannak utalva.
Beljebb az országban, hol a kövektől és tavak
tól szabadabb vidék alkalmas a mívelésre : minta
szerű a gazdálkodás, a kertészet. Ezenkívül mun
kát találnak a lakosok a sok bányában, gyárban.
A norvég értelmes, tanulni szerető nép, fel tudja
fogni az iskolának jelentőségét, örömmel jiaszgália
fel a jó alkalmat tehetségeinek kiképzésére a leg
szegényebb polgár is. Munkára mindig kész ki
tartó, takarékos, önérzetes, komoly. Jellemvonásai
hoz tartozik továbbá az erkölcsi törvények tiszte
lete, a szívesség mások iránt s a mély vallásos
érzület. E lelki tulajdonaiban rejlik az erő, melylyel honának a természet mostohasága dacára is,
a legmiveltebb államok sorában biztosított szép
helyet. A természeti akadályokkal küzdve a szá
razon, a zivatarral a tengeren: bátorítást, reményt,
új erőt merít a drága örökségből: a vallásból.
— A báró úr üzenetét hozom, szól újra a fiatal
ispán, kezet szorítva a halászszal. Holnap a fővá
rosból Christiániából egyetemi tanárokat vár ven
dégekül. Hal nélkül nem teljes a norvég ebéd.
Igen szívesen venné, ha egy szállítmány halat
hozna, és pedig legalább tíz darabot abból a faj
tából, amelylyel most négy hete örvendeztette meg
a bárónét.
— Ispán úr, kik itt lakunk, mindannyian készen
állunk az üzenet teljesítésére. Az áldott lelkű báró
úrnak sokkal tartozunk. Midőn a zordon tél viha
ros időszaka heteken át visszavert a tengertől s
ezzel kiütötte a kenyér botját kezünkből: több
ször az ő szívessége mentett meg a véginségtől
bennünket azzal, hogy munkát adott. Hívei vagyunk.
Ma azonban — folytatá, mialatt kémlelve tekintett
az égre — kirándulásunk szerencséje iránt kissé
aggódom.
— Miért? — kérdi az ispán — hisz szebb
időt rajzolni sem lehetne, mint a mai.
— Igaz, de tegnap alkonyaikor nagyon elpi
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rult az é g ; ma reggel pedig a Klőjen hegy kopasz
fején ott volt a szürke kalap s ez azt jelenti, hogy
közelünkben leskelődik a vihar. Mind e mellett a
próbát — a mint mondtam — megteszszük; csak
Péter sógorhoz lépek be, előbb megnézem, hogyan
halad a felépülésben.
— Mi baj érte Pétert ? Még ily hatalmas erejű
embert is leverhet a nyavalya?
— Egy kis esete volt tegnapelőtt, igaz, hogy
ha engemet, vagy mást ér, alighanem nagy eset
lett volna. A mezőről, hol káposztás kertjében
kapált, indult hazafelé. Zörejt, kiáltozást hallva
visszafordul s egy kétlovas kocsit lát szélsebesen
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— S az utasoknak nem történt bajuk?
— Az ijedtségen kívül semmi. A hirtelen meg
állás zökkenésénél jól megkapaszkodtak az ülésbe
s a kocsi nem borult föl. A fiatal jogász a bakról
a földre ugrott s Péternek mindkét kezét meg
fogva szólt:
— Bátyám, magát a jó Isten küldte elénk.
Segítsége nélkül helyettünk halálhírünk érkezett
volna haza szüléinkhez. Jótettét most csak szóval
köszönhetjük, de édes apánk meg fogja hálálni.
— Hagyja azt uram, — válaszolt Péter —
nekem semmivel sem tartoznak. Örülök, hogy segít
ségükre lehettem, de ilyet nem pénzért tesz az

Az aszódi leánynevelö intézet.

rohanni. A szomszéd acélgyáros fia ült nővérével
a bakon, s a tüzes lovak a kocsit elragadták.
Péter belátta, hogy ha a lovak a falu közelébe
jutnak, hol a földből nőtt nagy kődarabok között
kanyarodik a keskeny út s utat szelő árok új
hídja még nem kész: ott a kocsi sziklához csa
pódik, a bentülők menthetetlen elvesztek. Mozdu
latlanul állva várta be az eszeveszetten száguldó
fogatot. A mint ez odaért, villámgyorsan megra
gadta a rudasló fékszárát oly erővel, hogy a lovak
szinte visszahanyatlottak s a kocsi megállt. Még
a nyerges ló nyugtalankodott. Péter áthajolt, hogy
megsimogassa, de hajlása közben a ló nagyot rán
tott a rúdon s ez úgy ütötte mellbe az erős embert,
hogy elesett. A féket ekkor sem eresztette el, acél
kezével lehúzta a ló fejét a földre, úgy hogy ez
tőle szabadulni s tovább mozdulni nem bírt. Az
így megfékezett lovak alól talpra kelt s azok érezve,
hogy emberükre találtak, nyugodtan állottak, mint
a kezes bárány.

ember. Ha a szívességért díj járna, akkor a sze
gény, a ki nem tud fizetni, a veszélyben mind el
pusztulhatna.
— Ezt a szívességet én és a húgom nem fe
lejtjük soha. De mondja kérem, nem érte elestében
zúzódás, nem érez fájdalmat? Üljön fel kocsimra,
hadd vigyem ezen házához.
— Köszönöm, nem szoktam meg a kocsirázást.
A vállamra vetett bőrkabát felfogta a rúd ütésé
nek súlyát. Az egyik ló rám lépett ugyan, de ez
katona-dolog. Mint huszárnak, egykor lórugásban
is volt részem. Szíveskedjék most a kisaszonynyal
a kocsiba beülni. A bakra hadd lépjen a kocsis,
az ő kezét a gyeplű tartásról ismerik a lovak, s
már ki is józanodtak a rémületből.
Midőn pedig látta, hogy a fiatal leány a féle
lemtől még alig mer mozdulni, szépen leemelte a
bakról s oda helyezte a hátulsó ülésre.
A kocsi megfordult s a benne ülők ismételt
köszöntése közben rendes menetben tovább haladt.
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1. SZ.

Péter igazán talpig derék ember, szólt me énekelve, imádkozva, házi istentiszteletben adták
legen az ispán. Büszke lehet rá nemcsak rokon meg Istennek a mi Istené.
sága, hanem minden norvég halász. De bizony
A kölcsönös üdvözlés után mosolyogva szólt
nyal a bátor életmentés színhelyéről vitte el az Rehnskild Miklós a házigazdához:
emléket, a mely miatt most a házat őrizni kény
— így kell engedelmeskedni az orvosnak,
telen.
sógor?
— Igen, haza ballagott, azonban otthon bár
— Nem való az ágy nappal a férfinak — felel
mennyire is akarta titkolni, sántított. Térde meg Péter. Csak addig ér valamit az élet, míg az
dagadt, s balkarján is ott a patkó-nyomok. A gyá ember dolgozhatok. Balkarom már magához tért,
ros még az nap meglátogatván őt, magával hozta lábamon is enged a daganat. Ezek az én jó gyer
az orvost is, ki a családot megnyugtatta, hogy mekeim oly szépen imádkoztak az este az én ágyam
nincs veszély, csak egy pár napig ágyban kell mellett, hogy elfeledtem minden bajomat és ma
Péternek maradnia, s azután még egy hétig nem reggel egészen megújulva keltem fel. E közben
mehet ki a szobából.
apailszeretet.tel simogatta leányának : a kék szemű,
— Miklós bátya, most még egy más megbízatást szőke fürtös Ellának és piros pozsgás fiának:
kell végeznem a gyárban. Visszajövet én is be Gusztávnak fejét.
nézek Péter barátunkhoz ; Isten velük !
— Orvendek, hogy ily hamar összeszedted ma
A könnyű kocsi tovább robogott; az ott maradt gadat olyan eset után, a mi mást könnyen nyo
halász pedig megfordult s betért a legközelebbi morékká tehetett volna. De most — folytatá Miklós
házba. Ez egy szilárd, egyszerű hajlék, mely egész a többiekhez fordulva — munka vár reánk. A báró
külsejével lakóinak jó Ízléséről, éber gondozásá úr halért üzent, ezt neki ma estére be kell szállí
ról tanúskodik. A tornác, az udvar tiszta, minden tanunk. Csak az a kérdés, kit hívjunk el Péter
a maga helyén. A háziasszonyt a konyhában találta helyett ? Az ismerősök ilyenkor már egy vagy más
elfoglalva. Ez egy 30—32 éves derék nő, szelíd, dologban elszélyedve vannak.
megnyerő vonásokkal, a hatáskörében mindenütt
— Senkit, — szólalt meg a háziasszony — az
uralkodó rend, tisztaság mutatja benne a, gondos uram helyett elmegyek én. Nem először szállók
családanyát.
veletek csónakra. Az alatt a pár óra alatt, míg
— Jó napot Mari; hogyan vagytok ? — kérdi oda leszünk, Ella és Gusztáv elmulattatják itthon
a belépő.
apjukat. A báróék üzenetére okvetlen meg kell sze
— Köszönöm Miklós; hála Isten, most már reznünk a halat. A bárónő — ti is tudjátok —
nyugodtak lehetünk. Az orvos ma reggel újra itt sok szívességet tett velünk és gyermekeinkkel.
volt és biztosított, hogy Péter baja hamar elmúlik.
— Igazad van anyjuk erősíti férje; —- Miklós
Lábán a zúzódás nyoma tűnik, néhány nap múlva intézkedj. Induljatok mindjárt, hogy annál hamarább
teljesen helyreáll. De menjünk be, itt vannak a végezhessetek. Mari veletek megy; ő is tud bánni
többiek is.
az evezővel, a kormányrudat pedig egyikünk sem
Beléptek az egyszerűen, de ízlésesen rendezett kezeli jobban mint ő.
szobába. Péter a házigazda, már nem feküdt. Egy
Jól van, — fejezte be a beszélgetést Miklós —
maga-készítette karos székben ülve kosarat font, készüljünk. Hazanézek s viszem a hálókat. Félóra
a mi, ha az idő a szobába szorítá, kedvenc fog múlva a parton várlak benneteket. Az öt testvér
lalkozása volt. Munkájában két gyermeke, egy 11 kezet nyújtva Péternek, távozott.
éves leányka s egy 9 éves fiú — kiknek ezen
A háziasszony most sietve ment ismét a kony
időben iskolai szünidejük volt — törekedtek neki hára s intésére Ella leánya is. Itt a tűzhelyen a
egész buzgalommal segédkezni.
szerény ebéd már félig kész volt. Figyelmeztette
Kívüle és Péteren kívül még négy férfiú van Ellát — kit egy óv óta gondosan hozzá szoktatott
a szobában. Ezek Miklóssal és a háziasszonynyal: a tűzhelyhez is — a további teendőkre. Lelkére
Marival együtt testvérek, a már elhalt Rehnskild kötötte, hogy vigyázzon a rendre a terítésnél, tála
János apró gyermekei. Az öt fiútestvér és sógoruk lásnál, s törekedjék mindent apjának kedvére
Baner Péter, egy kis halásztársulatot képeztek. végezni.
A fogott halakat egy egyfogatos kocsin, mely a
— Meg lesz édes anyám, — szól mosolyogva
legidősbb testvérnél Miklósnál volt, a közel s távo a kedves leányka — vigyázok, hogy ha megjön,
labbi bányatelepekre s gyárakhoz és más ismerős mindent rendben találjon. Szinte sugárzott arcán
helyekre szállították. A halászat, ha az idő alkal az öröm a vett megbízatás felett.
mas volt, biztosította a mindennapi kenyeret. Kevés
Mari intézkedéseit végezve s kiránduláshoz
igény, szigorú takarékosság mellett megelégedetten öltözve megcsókolta férjét, gyermekeit s ezek által
éltek. Igaz testvérszeretet fűzte őket össze ; egymás Isten oltalmába ajánlva elsietett, nehogy a test
sal megosztották a derűt és a borút. Hétköznap véreket várakoztassa. Ezeket már ott találta a parton.
együtt fáradoztak a közös munka terén, ünnep
Miután berakták erős szerkezetű, mély csónanapon együtt mentek az egy óránál távolabb eső kukba a vállalathoz szükséges eszközöket, Miklós
templomba. Ha ezt az idő viszontagsága lehetet szavára maguk is beléptek s az evező-padokon
lenné tette, akkor otthon egyikük, vagy másikuk elhelyezkedve eltaszították a csónakot a parttól s
házában jöttek össze. Elővették a norvég evang. e szívből fakadt fohászszal: Jézus nevében, eve
családban elmaradhatatlan három kedves öröksé zőiket a vízbe mártották. Egyik oldalon hárman
get : a bibliát, az imádságos- és énekeskönyvet a foglaltak helyet, a másikon ketten; Mari a kor
szent írásból egy-egy szakaszt felolvasva, együtt mányhoz állt.
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Az idő gyönyörűen szép. A tenger síma, mint
— A zsákmánynyal megelégedhetünk — szólal
egy kifeszített lepel, az evezők által megmozgatott meg mosolyogva Miklós. — Ezzel megörvendez
felszínen imbolyogva játszik a derült mennyboltozat tetjük a báróné asszonyt. Még csak négy óra, nap
ról lemosolygó nap képe, fénysugarai mintegy nyugtára be is szállíthatjuk hozzá.
őrködni látszanak az alvó habok álma felett. A
De egyszerre eltűnik arcáról a mosoly. A ma
láthatár tiszta, a levegő nyugodt, mindenütt ünne gasból a szállongó sirály vésztjelző szava hangzik.
pélyes csend. Csakhogy ezt a vonzó, naptól be Mind a part felé tekintenek. Ott hosszú vonalon
sugárzott arculatát gyakran s hirtelen megváltoz az úton porfelleg emelkedik. A Kjőlen-hegység
tatja a tenger a nyári évszakban is. Előtör rej felől pedig komor felhő közeledik. A másik perc
tőkéből váratlan a szélvész, láthatlan szárnyain ben már fodrosulni kezd a tenger színe.
fenyegetve száll a fellegtábor, mely csatornáit meg
— A szélboszorkány mégis meglepett bennün
nyitva zúgó záport önt alá, s dörögve, rémítve ket — boszankodik Miklós. — Károly, terítsd azt
szórja nyilait: a cikázó villámokat. A támadásra a köpenyt Mari vállaira, mert az a marcona felhő
a nyugvó tenger felriad ; a vihar itt halmokat hány öntözővel jön. Most forduljunk egyenesen a part
rajta, ott mély völgyeket szánt. A tarajos habok felé, hogy a hullám ne oldalról üsse a csónakot.
bőszülten csapkodnak s jaj a könnyű hajónak, Jól merítsétek az evezőt.
csónaknak, melyet körükben találnak; ott minden
Az edzett, gyakorlott halászok egész erővel
felől csak hullámsír tátong. Az elemek dúló csatája
közepett törékeny, hányt-vetett járművén még a fogtak a munkához. A szemközt zúgó vihar azon
legelfásultabb kérges szívű ember is belátva tehe ban mindig nagyobb akadályokat vet eléjük. Az
tetlenségét, magába száll, Istenhez tér. Régi igaz egymásra tolongó habok zajongva csapkodják a
ság: „a ki nem tud imádkozni, menjen a tengerre csónakot. Makacsul vissza-visszavetik, jobbra-balra
hányják, mint 'könnyű dió héját. Hatalmas menny
és ott megtanul."
A halászok sokat tudnak beszélni a kiszámít- dörgés közben szakad le a zápor, ködbe vonva a
hatlan vihar rohamáról, erejéről; soknak közülök környezetet, minden tájékozást lehetetlenné téve.
előbb vagy utóbb a hullám lesz szemfedője. Ha a A helyzet egyre válságosabbá lesz. A sötét felleg
tengeren éri őket a fergeteg, s dühöngése sokáig hamar elvonult, az ég újra kiderült ugyan, de a szél
tart, úgy, hogy ők kifáradnak a habok között ver vész fokozott hévvel dühöng tovább. Hiába dolgo
gődésben, ekkor elrebegik utolsó fohászukat s le zik az öt erős ember, sikertelen minden ügyessé
mondással néznek sorsuk elé. Ha aztán egy óriás gük. Hajójuk nem hatol előre, sőt szorongva lát
hullám felborítja a csónakot, a halászok a csónakba ják, hogy a kitűzött céltól lassankint bár, de min
kapaszkodnak, előrántják erős pengéjű késüket s den erőfeszítésük dacára, mégis távolodik, vészes
a csónak oldalába ütik és nyelébe is fogódzva irányban hányódik, a tengerbe mélyen benyúló
tartják fenn magukat, míg az egymást követő hul- szikiapad felé, hol a habokból fel-felbukkanó szirtlámtorlat által lemeritve elkábulnak s lemaradnak. fejek sora, s a közeliikben ilyenkor keletkező ör
Mikor egy-két nap múlva egy ellenkező áramlat vény az odahajtott élőknek kikerülhetlen sírja lesz.
ismét visszahajtja a partra a felborult sajkát, a A lelkeket csüggedés szállj a meg. A kezek bá
reája találó parti lakosok megszámlálják a késeket, gyadtan mozgatják az evezőt. Minden perccel köze
elolvassák a nyelükre vésett neveket, s hazaviszik lebb jutnak az örvény gyűrűjéhez.
Mari tekintete a parton róvedez, halovány arcán
tulajdonosaik házaihoz. Ott tudják már ez mit jelent.
Ahány kés volt a csónak oldalán, annyi ház siratja végtelen fájdalom borong. A vihar könyörtelenül
sodorja mind messzebb családi fészkétől, férjétől,
fiát, vagy a családapát.
Miklós testvéreivel nem hatolt messze be a gyermekeitől a halál réve felé. Szemeiben köny
tengeren. Hol tapasztalásból már alkalmasnak ta csillog, kebléből egy-egy mély fohász fakad. Vége
lálta a helyet, evezőjét kiemelve szólt: álljunk mindennek — szól bús, halk hangon — Lőrinc
testvér: számunkra nincs menekvés. E szomorú
meg, itt próbát tehetünk.
Az evezés megszűnt, de Axel szemeivel a vizet lemondást mindnyájan osztják; felhangzik a közös
kutatva megjegyzi: jó lesz balra tartani, onnét fohász : Isten, légy irgalmas Atyánk !
jön az apróság raja, pedig azt szokta követni az
E pillanatban egyik kezével a part felé mutatva
örege is.
felkiált Mari: Gyermekeim ott a parton, nézzétek.
Mind oda néztek, s csakugyan a kicsiny fürge Értünk imádkoznak. Az én leányom, fiam imáját
halak ezrei sürögtek gyors mozdulatokkal a víz meghallja az ég. Testvérek! fel a munkára még
színén balfelől.
egyszer, velünk lesz az Isten!
— Jó jel, — szólal meg újra Miklós — erre
Oda néznek a mutatott irányba s valóban ott,
forduljunk. A csónak megállt s a halászok bal olda hol a part emelkedni kezd, az ismert halmon kél
lán leeregettók a hálót. A munka a szokott rend gyermek térdel összekulcsolt kezekkel. E látvány
ben folyt tovább. A kellő idő múltával fel
s nővérüknek velőtrázó hangja villanyként hat át
húzott háló nem volt üres. A kísérletet tovább- a halászok lelkén.
tovább menve balra többször ismételték, s utolszor
Miklós csak ennyit mond : R ajta! Szorítsátok
egy húzódó halcsapatra találva, oly jó fogást tettek, még egyszer az evezőt. Előre! Jézus segíts!
hogy szintén megnehezült bele a háló. Jó kedvre
Az evezők újra csattognak gyorsan, hathatóan.
derülten szedték ki s rakták az e célra szolgáló Mintha megkétszereződött volna a hajósok ereje,
hosszú ládába a szebbnél-szebb példányokat, a mintha nem találnék már legyőzhetlennek a vihar
pompás tengeri lazacokat.
ostromát, a csónak hátrálása megszűnt, sőt észre-
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vehetőleg halad előre, minden perccel tovább,
tovább a veszedelmes helytől.
— Mari — int Miklós — kissé jobbra a szikla
fal közelébe kell jutnunk. Ott nem leszünk annyira
útjában a szélnek.
Kitartó erőfeszitéssel e terv is sikerült. Itt is
nagy a hullámzajlás, itt is nehéz a küzdelem, tel
jes ügyesség vívhat ki minden evezőhosszúságnyi
utat, de mégis több a remény, hogy a folyton zúgó
szél a céltól már nem verhet el.
Mari a kormányrudat biztos kézzel tartva, tekin
tetével még mindig a halmon térdelő gyermekein
csüng. Fejéről a kendőt a vihar letépte, kibomlott
szőke fürtjeit lobogtatja. Szép vonásaira ismét
visszatér az élet színe. Szemeiből a hit s az anyai
szeretet varázsa sugárzik. Ajkán a győzelem mo
solya. Megható jelenet, a harsogva csapkodó habok
között, gyermekeinek imája által új reményre kel
tett nő arcán az a törhetlen bizalom s nyugalom.
Nem csuda, ha a már kétségbeeséssel vívódott
testvéreket is magával ragadta.
— Hála Isten! — szólal meg újra Mari — itt
jön Péter, most már túl vagyunk a veszedelmen.
Csakugyan ő törtetett feléjük.
Péter ugyanis felesége távozta után otthon a
gyermekekkel nyugodtan megebédelt, azután újra
munkához fogott. Mikor délután megindult az utca
porát magával sodró szél, azt vélte, hogy ez csak
egy hamar eltűnő roham, annál is inkább, mint
hogy a záport ontó felhő is gyorsan elvonult. De
különben az idő is elmúlt már, a mely alatt szá
mítása szerint a halászatnak végződnie kellett volna.
Minden pillanatban várta nejének belépését. Kése
delmén aggódni kezdett s gyermekeinek meg
engedte, hogy a parthoz fussanak, s megnézzék
kikötött-e már a csónak. Nem tudja megvárni, míg
hírt hoznak. Hallja, hogy a szél zúgása erősbül,
balsejtelem üti meg szivét. Félreveti a félig kész
kosarat, kimegy s a félszerből kezébe véve a
közönségesnél nagyobb, vastag nyelű, széles lapátú
evezőjét, mely másnak nehézkes volna, de a melyet
ő könnyen kezelt, s lesiet a partra. Ott találja
gyermekeit a halmon térdelve, s másfelől meg a
mély vizen látja a csónakot szél ellen küzdeni.
Tehát már a vihar kitörése óta ostrom alatt van;
egyik-másik sógora eddig kifáradhatott, pedig ha
erőt vesztenek, még a sziklafalhoz csaphatja őket
a hullám. Megdöbbenve szól: Az Isten szerelmére,
nagy itt a baj.
Feltűri erőtől duzzadó karjain az ingújjakat s
egy hosszú, keskeny sajkába lépve, azt evezőjével
a vízbe lódítja. Elfeledve már lótiprás, zúzódás,
doktori tilalom. 0 csak azt látja, hogy felesége,
gyermekei anyja, élte boldogsága veszélyben van.
Neki hozzá kell jutnia. Állna bár vele szembe a
pokol egész hada, a tenger összes réme, keresztül
törne azon is. A könnyű lélekvesztő evezőjétől
hajtva, a széltől is segítve gyorsan közeledik.
Mikor egy hajításnyira ér, átkiált: vigyázzatok!
Pár perc múlva egy hullámhegy által emelt
sajkáját bámulatos ügyességgel irányozza a csónak
mellé s a kellő pillanatban a párduc ruganyos
ságával veti át magát abba. Itt nejével csuk tekin
tetet, váltva, Miklóshoz fordul:

családi la p
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— Neked már elég volt, add át a helyedet.
Ezután a többihez szólt: ti ott hárman a túloldalon
tartsatok k i; Axel és én elbánunk ezzel az oldallal.
A hajtás nem tart soká.
A csónak megérezte az erőgyarapodást.
Péternek evezője, izmos, nyugodt karoktól for
gatva, nagyot segített. A haladás gyorsabb, biz
tosabb lett. Egy negyedórái munka után a partnál
voltak.
— Legyen áldott a nagy Isten! — fohászkod
tak, kalapjukat levéve a halászok.
Péter feleségét karjaiba ölelve emelte ki a csó
nakból e szavakkal: Anyjuk, semmi b a j; most
már nyugodtan mehetsz gyermekeidhez.
Majd a még üléseiken pihenő, fáradt testvérek
hez szól: Miklós, jól dolgoztatok, lebirkóztátok a
rakoncátlan fergeteget; emberek vagytok.
— Nem a mi érdemünk a menekülés — vála
szolt ez. — Gyermekeid imádsága, feleséged lelke
sítése nélkül eddig már felettünk táncolnának a
megháborodott hullámok.
Mari ezalatt feléje repeső gyermekeit ölelte
keblére. Térdre borult, zokogott, zokogása volt a
hála, a szeretet, a boldogság megnyilatkozása.
Könyei hullottak az érte imádkozott gyermekek
arcára: az édes anyának örömkönyei. Oyurátz F.

A Bodrog, a Tisza es a Tokaji-hegy.
(Ajánlva Szabolcska Mihálynak hatodik verseskönyve
alkalmából.)

„Bátya", szólt a Bodrog — „meg sehogyse értem,
Mit dicsérnek annyit e horpadt hegységen ?!
Én csak patak voltam, mikor elindultam,
S folyóvá dagasztott idáig az utam,
Míg e hegy ezer év, hogy itt áll e tájon
S egy arasznyit nem nőtt, akármínt vizsgálom."
„Igaz", — szólt a Tisza
„de, látod, e hegyen
Ezer éve, s ma is még tokaji terem."
ALBERT JÓZSEF.

Az aszódi leánynevelö-intézet.
Már volt alkalmunk bemutatni a modorit pár
év előtt olvasóinknak. Voltaképen elvétettük a sort,
mert mint a legrégibbet, az aszódit kellett volna
legelsőben bemutatnunk. Azonban hiszen így se
baj. Az aszódi leány nevelő-intézet maga sem ez
időrendi elsőségében keresi értékét, hanem abban,
hogy híven szolgálja az evangélikus nevelés ügyét
s derék hitükhöz ragaszkodó, munkás, önfeláldozó
szeretető keresztyén nőket nevel.
Aszód kis mezőváros a Galga-patak völgyében.
A hegyoldalból mint útjában egy pillanatra megállt
kíváncsi vándor tekint a nagy alföldi rónaságra.
Népe fél tót, fél magyar, de csak nyelv szerint az.
Érzésre egészen magyar bizony Aszódnak aprajanagyja. Evangélikus testvéreink földmiveléssel fog
lalkoznak és ipart űznek s megőrizték letelepült
apáik egyszerű erkölcseit. Jobbágyok voltak s a
Podmaniczky-család volt földesurok. Viszonyukat
azonban nem az erő és hatalom vagy ridegszavú
világi törvény szabályozta. Valami belső, családias

1. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

melegség szőtte át szálaival. A földesúr volt az
egyház patrónusa, a kinek nemesi kiváltsága biztos
fedélül szolgált a legzivatarosabb időkben. A Podmaniczkyak gazdasági tanácsadók is voltak és
szárnyaik alatt keletkezett a kis latin-iskola, a mai
algimnázium, a hová Petőíi Sándor is járt, a kire
joggal büszke a kis Aszód. A Galgapart többször
előfordul költeményeiben, ékesszóló bizonyságául
annak, hogy ez a vidék erős szálakkal fűzte lelkét
magához.
Aszódnak állandóan nagy papjai is voltak.
Elég az utolsóra, a jó öreg Moravcsik Mihályra
gondolnunk. Ha egyébből nem, már fiaiból, termé
séből megítélhetjük a fát. Moravcsik Emil nagy és
híres orvos-tudós, Géza kiváló tanár* Gyula (Béri
Gyula) jogász s a mellett mélyérzésű költő. Szóval
az egyszerű Aszód mívelődési központtá tudott
lenni s a mikor a leánynevelő-intézet alapításának
gondolata fölmerült, vele együtt egyszerre népszerű
lett Aszód is. igaz, nagy argumentum szólt mel
lette : épen eladó volt az ősi nagy Podmaniczkykastély, két gyönyörű díszteremmel (az egyik ma
díszterme, a másik tornacsarnoka az intézetnek),
szép kerttel s e régi, erős, festői fekvésű kastélyt
kár lett volna idegen kézre engedni. Felbuzdult a
közadakozás is, előljártak a Prónayak, s a gondolat
rövid idő alatt valósággá érlelődött. Nagy hasznára
volt az is, hogy a bányakerületnek akkor épen
nem volt egyetlen iskolája sem s a közvélemény
érezte, hogy egy hatalmas egyházkerület iskola
nélkül csak olyan, mint a gyümölcstelen házasság.
Nincs igazi gondja, nincs igazi öröme Sárkány
Sámuel volt akkor a kerület püspöke és Fabiny
Teofil a felügyelő. Az ő működésük emléke az
aszódi leányiskola, evangéliomi hitünk e szikla
bérce a vakhit és közöny, meg hitetlenség hullámai
között.
Másfélévtizedes pálya van mögötte és máris
múltra hivatkozhatok. Leányiskoláinknak mintegy
anyaintézete lett. Aszód tanulságait hasznára for
dítva épült Rozsnyó, Kőszeg és Modor. Aszód adott
mind a háromnak igazgatót (Bartholomaeides Adélt,
Izák Máriát, Brand Vilmát) úgy, hogy valaki tré
fásan nem leánynevelő, hanem igazgatőnevelö inté
zetnek nevezte el. Igazgatói voltak még Szelényi
Gizella (jelenleg dr. Czálik Lajosné) és Genersich
Karola (a múlt esztendőn halt meg).
A bányakerület fokozódó szeretettel karolja
fel ezt az intézetet, mert áldását látja. Scholtz
Gusztáv püspök beköszöntőjében újólag felhívta rá
a közfigyelmet s azóta megkezdődött az adakozás
ingyenes helyek létesítésére, hogy a földhöz ragadt
szegény leány is otthont találhasson e fedél alatt.
A jó Isten adja, hogy a mit ész, erő és szent
akarat egymással szövetkezve alkotott, abból száza
dokra szóló alkotás és enyhe fészek legyen. Büszke
ségünk és — oszlopunk is.
Galgavölgyi.

A NAGY VILÁGBÓL.
Amerika és hazánk. A múlt őszön hirtelen
visszafelé fordult) a népvándorlás iránya. Amerika,
a mesés Eldorádó nemcsak kincsözönnel nem fizet
többé, de még tisztességes kenyeret sem ad a
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testtörő keserves munkáért. Még a hazai kizsarolt
göröngy^ is jobb kenyeret ad ennél. Honfitársaink
gazdag reményekkel (egy kis pénzmag sem hiány
zott) vitorláztak át s koldús módra kifosztva, agyon
éhezve, csigázva kötnek ki újra a honi partokon,
hálákat adva Istennek, hogy viszontláthatják. A
kormányra vár a gond, hogy őket foglalkoztassa,
keresethez juttassa. Minden esetre inkább kereset
hez, mint alamizsnához, mert a kereset emeli a
munkásember önérzetét, az alamizsna lelohasztja
s ha gyakran jut hozzá, élősdivé neveli, a mit a
társadalomnak inkább irtani kell, mint plántálgatni.
Megfejteden kérdés, mi idézi elő az ilyesfajta
népvándorlást. Sokan kizárólag gazdasági okokban
keresik forrását: nagy a szegénység, nehéz az
élet gondja; a föld nem igen bírja eltartani lete
lepedett lakosait s a fölösleget tovább küldi. Van
benne némi igazság. Jóval .hatalmasabb mozdító
erő a gazdagság ereje, mely követésre csábit.
Korunkat jellemzi az élvezetvágy; fényes lakás,
gazdag öltözet, a táplálókban, italban, mulatságban
való dusálkodás az életcél. Mind ehhez a gazdag
ság visz el. A gazdag ember gyakran köztisztességet
élvez pusztán vagyonánál fogva, noha mindenki
tudja, hogy méltatlan reá. A szegényt legázolják,
noha aranytiszta a lelke, márvány erejű a becsü
letes jelleme. Az összehasonlítás azt az eredményt
szüli, hogy a társadalomban a gazdagságnak tiszta
jellem nélkül is van értéke, tekintélye, — a nemes
jellem pedig gyakorta mind e nélkül szűkölködik,
ha véletlenül darócban jár. Csoda-e, ha ily tapasz
talás mellett sok embert megszáll a hirtelen meg
gazdagodás vágya s ha itthon nincs rá reménye,
a tengeren túl keresi valósulását. Azt a nézetet
kell meggyökereztetni az emberekben, hogy a
megelégedésben van az igazi gazdagság s a nagy
vagyon a világban is csak igen rövid ideig-óráig
tartó tekintélyt ad s közbecsülés nem jár vele.
Végre pedig az embernek nem arra kell törekednie,
hogy a világ előtt, hanem hogy Isten előtt leljen
kedvet, a ki nem a vagyon, sem az emberek véle
ménye, hanem a szív tisztasága és nemessége
után itél.
* * *
Királyváltozás Svédországban. Decemberben
meghalt II. Oszkár, Svédország királya, népe álta
lános gyásza között. Úgy kell érteni, hogy nem
csak a katonaság és az állami hivatalok öltöztek
gyászba, hanem az egész nemzet apraja-nagyja
minden felsőbb irányítás nélkül. A gyászmenetet
nem kiváncsi szemek nézték, hanem őszintén
könyező alattvalók. Mi a titka e ritka jelenségnek ?
Mert a külső pompa magában nem jelent semmit,
a könyet pedig a nagy birodalomnak urai sem
tudják megrendelni, Svédország nem csupán királyt
temetett, hanem egyúttal egy nemes embert is, a
kinek a közbecsülés megszerzésében inkább útjá
ban mint segítségére volt a korona. Költőnek szü
letett s midőn első verskötete elkészült, álnév alatt
pályázott vele a svéd akadémia koszorújáért. Jól
tudta, hogy csak így kaphat őszinte bírálatot szolgai
hódolás helyett. Annál nagyobb volt dicsősége.
Mikor Norvégia elszakadt Svédországtól, — ő nyu
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godtan fogadta, hogy egy országával kevesebb van
s ellene szegült a hadizenetnek. Nem akart az erő
szakra támaszkodva uralkodni ott, a hol a. nép
szíve elfordult tőle. Igazi királyi szív tudott lenni
élete e legválságosabb pillanatában. Az embersze
retet győzött benne a veszteség fájdalmán. Nagyobb
dicsőségnek tartotta, ha Jézushoz hasonló valami
ben, mintha e világ fejedelhieihez, a kik néha
fegyverrel védik azt is, a mihez semmi joguk.
Nagy szívre mutat az is, hogy egyszerű temetést
k é rt; halála ne okozzon nagy költséget nemzeté
nek. Bebizonyította, hogy inkább keresztyén ember
volt, mint dölyfös földi hatalmasság. Áldás em
lékére.
A Bernadotte-család, a melyből II. Oszkár
király is származott, mindössze 100 éve bírja Svéd
ország trónját. Alapítója Bernadotte Károly francia
pásztoríiú volt, utóbb beállt katonának s I. Napó
leon alatt tábornagyságig vitte. Ekkor választották
meg Svédországban trónörökösnek. Azóta a család
teljesen összeforrott a svéd nemzettel; igazi nép
király lett minden ta g ja ; a népért élt. Két jeles
költőt adott a svéd irodalomnak: XIII. Károlyt és
II. Oszkárt. II. Oszkár örömest elidőzött a nép
körében. Egy alkalommal vadászat közben meg
látogatta Nilssont, a legkiválóbb svéd paraszt kép
viselőt mezei jószágán s leereszkedés látszata nél
kül barátságosan órák hosszáig elbeszélgetett s
vitatkozott vele. Nilsson meghívta vendégnek egy
szerű ebédjéhez s a király szivesen elfogadta. A
kíséretében levő főhadsegéd vagy kamarás, egy
Felláti gróf nagyon unatkozott és szeretett volna
már odább állani. Egyszer csak közbeszólt:
— Nilsson úr, igaz-e, hogy ön valamikor csiz
madia volt ?
— Igaz bíz az, — felelt rá emez, — de ön
gróf úr, úgy látszik, nem volt az soha.
— Ezt bizony eltalálta, — fűzte tovább a gróf,
de miért mondta, hogy „úgy látszik” ?
— Azért, mert még most is csizmadia volna,
— felelt az önérzetes Nilsson, a ki sok tanulással,
becsületes munkával küzdötte fel magát. A gróf
szégyenkezve elhallgatott. A király pedig rászólt
szelíd oktatással:
— Lásd fiam, ezt magad kerested magadnak.
Legalább el ne feledd a tanulságot, hogy a „be
csületes munkás” neve magasabb rang akármi
címnél vagy rendjelnél.
*
*
*
Politikusok párbaja. Az oroszok kormányfor
májáról mondotta egyszer egy eszes és szellemes
francia politikus, hogy az „cárgyilkossággal sza
bályozott önkényuralom”. A mi politikai életünkről
is ellehetne mondani, hogy az „párbajokkal sza
bályozott gorombáskodás és sértegetés”. Sehol nem
hallani annyi rút szót, illetlenséget, mint a poli
tikai élet küzdő porondján, talán azért, mert itt
ütköznek össze a leghevesebb szenvedélyek s azok
nak sodra sok szemetet kavar fel. Itt látni a legizóbb gyűlöletet, a legféktelenebb haragot, legnyersebb önzést. Karácsony előtt Wekerle Sándor mi
niszterelnök és Polónyi Géza volt igazságügymi
niszter vívott párbajt összeszólalkozás miatt. A
parbaj vége kibékülés lett, de lehetett volna halál
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is, mint most két esztendeje a Keglevich és Henczféle párbajnál. A párbaj magában véve ostobaság
és bűn. Az igazság nem mindig annak a részén
van, a ki erősebb, a ki jobban tud vívni vagy
szerencséseb kezű a pisztolykezelésben. A becsü
letesebb ember sem mindig az, a ki a két vívó
közül életben marad vagy győz. Minden okos ember
tudja már, hogy a párbaj ellenkezik a krisztusi
tanítással és a józan észszel egyiránt. Sok hiába
való kísérlet történt már kiirtására. Egyes-egyediil
Angliában sikerült, a hol Viktória királynő nem
engedte udvarába azokat, a kik párbajt vívtak
vagy párbajnál segédkeztek. Ez használt. Nálunk
ilyesfélét alig lehet remélni. A hibás közfelfogás
szerint a kafonabecsiilet megkívánja a párbajt és
a tartalmasabb, értékesebb, hasznosabb polgár e
dologban a katona becsülethez igazodik. De azért
nálunk is lehetne valamit tenni. Először is a kor
mányférfiakat ki kellene venni a párbaj alól, mint
a papokat. Nem volna szabad megengedni, hogy
a kik az ország sorsát intézni vannak hivatva,
esetleg martalékul essenek egy-két reájuk vadászó
krakéler dühének. A második pedig volna a vagyoni
biztosíték. Minden párbaj hősnek le kellene tenni
megelőzőleg az ellenfele özvegyének, árváinak,
esetleg szüleinek tisztességes eltartását biztositó
tőkét. Mert szenvedni bármit elszenved, de fizetni
nem szeret a magyar. Ha nincs családja, az összeg
az árvaházaknak, szegények és elaggottak menedékházainak jutna. A kaszinók, társaskörök zárják
ki a párliajozókat, a törvény foszsza meg őket a
politikai jogoktól, — majd elmúlik az önbírásko
dásnak ez a sokszor veszedelmes, sokszor nevet
séges mániája s a becsületfoltozó vargákat elbo
rítja a feledés megérdemelt homokja.

Jó könyvek.
Szabolcska Mihály hatodik verseskönyve: „A
magam ösvényén“ épen karácsonyra jelent meg
Singer és Wolfner kiadásában Budapesten. Ára
2 K 50 üli. Ez a könyv tartalom dolgában méltán
sorakozik a költő előbbi öt kötete mellé (Költemé
nyek, Hangulatok, Üjabb versek, Csendes dalok,
Szabad órák). A költemények tárgyai ugyanazok:
család, vallás, természet, haza, emberség. A hang,
a felfogás, egyszerűség, közvetlenség, a melyek
Szabolcskát a családi tűzhely mai legszeretettebb
költőjévé avatták, e könyvének is tündöklő erényei.
Mindjárt a beköszöntő vers (Dal az imádságról)
megragad bennünket, mert a lélek- és hitnélküli
imádkozó ipart ítéli el s a tiszta, tökéletes életet
nevezi igazi imádságnak. Ünnepeinkről számtalan
szor szólt már a lantja, de minden egyes újabb
énekében új oldalát tudja rajzolni az ünnepi gon
dolatnak. Szabolcska most a magyar irodalomnak
legerősebb himnuszíró tehetsége s énekeiben mély
ség, igazság, költői szépség bámulatosan egygyé
forr. E kötetben a sok szép közül mégis talán
családi költeményeinek nyújtanánk a pálmát.
(Halott van a szomszédunkban. Egy kékszalagos
líj ruháról, Egy eljegyzési hírre. Lányhivatás, Az
én kis lányom, Esték). Már egy helyütt említettük,
hogy családi költeményeinek főjellemző vonásuk a
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gyengédség, a melyben gyakran, p. o. atyja kegyeletes rajzolásában Petőfinél is szerencsésebben
találja el a hangot. Külön figyelmet érdemelnek
falusi képei (Hírek a falunkból), a melyek a nép
lelkének alapos ismeretéről tanúskodnak s ugyanazt
a felsőbb erkölcsi felfogást tükrözik, a mit már
kiemeltünk. A természet szeretete is újabb és újabb
dalt sugall lelkének. Szóval lelkünk örömest andalog
el Szabolcska ösvényén, mert színes és illatos
virágok közt vezét. A jövő számban mutatványt is
közlünk a szép verseskönyvből, hogy olvasóink
megkívánják az egészet. Szabolcska valamennyi
verseskönyve megrendelhető Singer és Wolfnernál
(Budapest, VI., Andrássy-út), de lapunk szerkesztő
ségében is.
Harangszó. Hat vallásos ének zongorakisérettel,
Kapi Gyulától. Ára 3 korona. A fontos mű meg
jelenését s tartalmát már karácsony előtt jeleztük,
most örömmel adjuk hírül, hogy megjelent. Kapi
Gyulának e szerzeményeit is mély vallásos áhitat
s szépérzékünket foglalkoztató művészi törekvés
jellemzi. Hasztalan mondják, hogy a vallásos köl
tészet és zene hanyatlóban v an ; a míg ilyen és
ehhez hasonló termékekben van módunk gyönyör
ködni, — ez az állítólagos hanyatlás nem nagyon
veszedelmes. Kapi lelkének e sajátos gyümölcsei
fel tudnak emelkedni addig, a hol az ének és
dallam egy közösség énekévé, hitvallásává magasz
tosul anélkül, hogy egyéni színét és zamatát elvesz
tené. Kapi ezen jó tulajdonságai mellett még a
nemzeti irány úttörője nálunk s ez kivált szembe
tűnik az Oh hogy adhassak hálákat kezdetű ének
ben (szövegét Petrőczy Kata Szidónia írta), a hol
nemcsak a költő leikébe hatolt bele, hanem a
kornak szellemét is híven visszatükrözte. Az értékes
füzet a szerző saját kiadásában jelent meg, Sopron
ban, de megrendelhető szerkesztőségünkben is.

VEGYES.
Helyreigazítás. Az 1907. évi folyam utolsó
számába sajtóhiba csúszott be. Andersen elbeszé
lésének fordítójaképpen Szeberényi Lajos István
van feltüntetve Szeberényi Lajos Zsigmond helyett.
A hibát ezennel helyreigazítjuk és érte bocsánatot
kérünk.
Lelkészválasztások. Zólyomvámoson egyhangú
lag választották meg Mockovcsák Ernő alsószelezsényi lelkészt, néh. Mockovcsák János volt zólyomi
főesperes fiát. — Magyarósdon Berke József helyett
Darvas Aladár, Petőfalván Gura Jenő helyett Hildebrand Keresztély eszéki lelkész, Csanád-Albertin
Czinkotszky Márton utódja Klinczkó Pál girálti
lelkész lett. A megválasztottak munkájára Isten
áldását kérjük új állomáshelyükön!
Halálozás. Elhunyt Jeskó Lajos pécsi lelkész,
39 évi szolgálat után. Fiatal korában munkás tagja
volt a Prot. Egyletnek. Áldás emlékére!
A Tabitha jótékony nőegyesület tea-estélyéről
múlt számunkban röviden megemlékeztünk már.
Az egyesület e lépését minden tekintetben siker
koronázta. Teljes volt elsősorban az erkölcsi siker.
A kitűzött órára a Deák-téri nagy terem egészen
megtelt (persze főkép hölgyközönséggel s együtt
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lehetett látni az egyház színe-javát); sokan voltak,
kiknek az asztaloknál nem jutott már hely. Ennek
megfelelő volt az anyagi eredmény is. Az estélynek
— levonva a 99 korona kiadást -— összesen 448
kor. tiszta jövedelme volt. Ebből felülfizetésre esik
81 korona; felülfizettek: dr. Haberern Pál 18 kor.,
Borbély Lajosné, Zsigmondy, Lutherania dalegye
sület, Steudemann Rozália 10—10 kor., Bock
Melánia 8 kor., Rath Arnoldné 5 kor., Scholtz Gusz
táv püspök 4 kor., György Vilmosné 4 kor., Vargha
Paula 2 koronát.
50 éves jubileum. Megható szép ünnepély
folyt le december 8-án Topolyhanusfalván, Sáros
vármegyében. E napon múlt 50 éve, hogy Urbán
Adolf kiérdemült főesperes, a kinek életrajzát
lapunkban már közöltük, lelkészszé szenteltetett. E
szép alkalmat megragadták a jubiláns lelkész egy
házközsége, egyházmegyéje, tisztelői és barátai,
hogy iránta érzett őszinte tiszteletüknek, nagyra
becsülésüknek és szeretetüknek kifejezést adjanak.
Felkeresték a tiszteletreméltó patriarchát csendes
otthonában és ünnepi istentisztelettel kapcsolatban
adtak hálát az Egek Urának, hogy Urbán Adolfot
eddig megtartotta egyházának, hazájának díszére.
A templom zsúfolásig megtelt az érte rajongó hívek
seregével, megjelentek ott az egyházmegye kép
viseletében Liptai Lajos alesperes, Szlabey Mátyás
egyházmegyei egyházi, dr. Wallentinyi Samu egy
házmegyei világi főjegyzők, Halmi Aladár szám
vevőszéki elnök, Nudzik György kükemezei, Klinczkó
Pál girálti, Pollyák Jenő kapinémetfalvi lelkészek,
az eperjesi collegium részéről Gerhard Béla tanító
képezdei igazgató, a község képviseletében Csekanyák Béla körjegyző vezetésével az ottani intelli
gencia, az egyház érdemes főfelügyelője, Benczúr
Aha, az egyház tanítói stb. A szószékről Szlabey
Mátyás mondott tót nyelven mélyen átérzett, tartal
mas szép beszédet; az oltár előtt Liptai alesperes
tolmácsolta magasröptű, hatásos beszédben — ma
gyar nyelven — az egyházmegye üdvözletét, Halmi
Aladár pedig tót nyelven üdvözölte a jubilánst az
egyházmegye nevében, igen szépen, lelkesen fejtve
ki Urbán Adolf érdemeit, élénken ecsetelve élet
pályáját. Az egész gyülekezet mondhatni zokogott,
a mikor a testében megtört erejű patriarcha man
kón az oltár elé ment s ifjúi hévvel, meghatva
köszönte meg a megnyilatkozott szeretetet, s buz
dította híveit a Krisztus követésére. Ez a jelenet
feledhetetlen lesz a jelenvoltakra. Egyháza díszes
bibliával és énekeskönyvvel ajándékozta meg jubi
láló lelkészét. Istentisztelet után a lelkész vendégszerető házánál kedélyes lakoma volt, a melyen
sok toasztban ünnepelték egyházunk e derék Nesz
torát. Tiszta szívből kívánjuk, hogy élete hátralevő
részét csendes boldogságban töltse el.
Jótékony hagyomány. A múlt hó 20-án halt
el Nyíregyházán Schultze György iparos, 70 éves
korában. Németországból vándorolt be hazánkba
még a hatvanas évék elején. Nyíregyházán telepe
dett le, itt nősült meg. Nejét 5 évvel ezelőtt el
veszítette s most ő maga is követte 'őt a sírba.
Gyermekei nem maradtak. Vagyona jelentékeny
részét jótékonycélokra hagyta. így a ref. egyház
nak, a városi dalárdának, keresztgyermekeinek stb.
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Nagy Pál, Rásztőczky Mária, Lelbach Péter, Rohács La
jós, Ochtinszky Károly, Dr. Ittzei Zsigmond, Török Gy.-né
Králik Samu, Gyóni egyház, báró Buttler Ervin, Eperjes
egyház, Eperjesi theol. akad. tanárikar, Mózes Róbert
Péri Károly, Rudnay József, Sántha Károly, Sulyok
Ede, Omaszta Gyula, Lukács Péter, dr. Nagy Elemér,
Eperjesi elemi és polg. isk. tanítókar, Eperjesi v. és v.
egyház, Borbély Gyula, gr. Degenfeld Lajosné, Felsőzelli egyház, Jolsvai egyház, Gömöri papiértekezlet,
Ostffy Lajos, Jamriska Lajos, Járossy Mihály, Rákospalotai egyház, .Bohár László, Szügyi egyház, Wack
Péter, Fadgyas János, dr. Rudnay Imre, Hrivnák József,
Luther-Társaság.
Kármán J., Micsinay Ernő, Terray Gyula, Wemter Pál,
A Luthertdrsaság pénztárába 1907. évi deczember 31-ig dr. Guhr Mihály, (Győri egyhm. tanitóegylet, Kölesei
befolyt összegek kimutatása:
egyház, Soltvadkerti egyház,, Haffner Vilmos, Sárvári
1. A dunáninneni egyházkerület adománya 600 kor.
egyház, Pósch Gusztáv, Pfeiffer István, Merényi egyház ;
2. Alapítótagok 200 K alapító tőke után 5 százalékos 1906 és 1907-re : Budapesti főgimn. tanári kar, dr.
kamataiból: 1904—1908-ra: Szentiványi József. 1906 és Dobrovits Mátyás, Frenyó András, Justitoris Kálmán,
1907-re: Békéscsabai egyház.
Baltazár János (12 kor.), Szarvasi főgimn. tanári kar,
3. Bendes tagoktól évi 8 koronával: 1907-re: Jurenák Dedinszky Aladár, Denicsei egyház, Soproni lic. ifjúság/
nővérek, Koós Ottó, dr. Berzsenyi Jenő, Szmik Antal,
olvasó-egylet, Lovászpatonai elemi iskola, Mezei Gyula,
Kobelrausch László, dr. Genersich Antal, Frencsek Imre, Kovács Ándor, Droppa Vilmos, Iső Vincze Turcsányi
dr. Thebusz Béla, Markovi's Istvánná, Györgyi Kálmán, Gyula, dr. Zsilinszky Endre, Czeglédi egyház, Révaié Pál,
Sávely József, Sztrelkó Gusztáv, tíereczky Sándor, Kori- Paksi egyház, Schaefer Rikárd; 1908-ra: Hajdú Lajos,
csánszky János, Gróner Gyula, Breznyánszky Ferencz, Hetvényi Lajos, Vladár Viktorné, id. Blázy Lajos, Hüttí
Torkos László, Rimár Jenő, Reinhardt József, dr. Edvi- Ármin, Liptai András, Kalinda János, Földváry Elemér,
Illés Károly, Weber Rezső, Dietz Lajos, Temesvári A.-né, Sztancsik Bogyiszló, Liszka Nándor, Pozsonymegyei
dr. Bakody Tivadarné, Broschkó G. Adolf, Walther Ágost,
egyházmegye; 1907 és 1908-ra: Lángh Károly, dr. Beller
dr. Rajner Gyula, Bendl Henrik, Majba Vilmos, Bekk
Jenő, Polner Lajos, Zorkóczy Samu, dr. Lanrovics János
József, Elemi és polg.-isk. tanítóegylet Budapesten. Bácsi
Baldgh István,Terplán Kornél,Kramár Béla,1892—1897-re.
egyházmegye, Lénardt Károly, Radványi egyház, Bazini
Wenich Károly; 1896— 1898-ra: Jockel Henrik (30 kor.).egyház, dr. Brósz László (10 K), Kassai II. egyház, Komá 1903—1905-re : Jungmann Géza; 1904—1906 ra: Jesztreromi egyház, Kapi Gyula, Fleischhacker Károly Leonlin,
bényi Gyula, Gsipkay Károly; 1901 —1906-ra : Holles
Dunaszerdahelyi egyház, Fa> kas Elemér, dr. Kovács Dániel; 1905—1906-ra: Leibiczi egyház; 1902-re: KruttschJózsefné, Holuby Vilmos, Abonyi Károly, Steinliausz Béla, nitl Antal.
dr. Ott Konrád, Szentgyörgyi egyház, Sponer Andor,
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1907-re:
Pröhle Károly, Zólyomi egyházmegye, Zólyomi egyhm.
Forgách Károly, Nagyszlabosi egyház, Geschrey Lajos,
papiértekezlet, Beszterczebányai elemi iskola, Sztehló
dr. Mátéffy Pál, Koczor Károly, Liptószentiványi egyház,
Gerő, Magyaróvári leányegyház, Király Kálmán, dr. TeréMargócs György, Trompler János, Matern Ferencz,
nyi Pál, Sztraka György, Pántki egyház, Löw Fülöp,
Wagner Henrik (2 kor.), Matheóci egyház, Scholtz Álbert,
Poprádi egyház, Pápai egyház, dr. Walter Gyula, Werck Bulla Dezső, Albrecht Károly, dr. Diénes Elek, Rutkay
Károly, Czuppán Sándor, Hrabovszky István, dr. Kicska
Sándor, Ambrózfalvi egyház, Materny Imre, Geschrey
Emil, Gál Mihály, Baross János, Szepesvárosi egyházul.,
Elek, Rácz Mátyásné, Herzog Hugó; 1506 és 1907-re:
dr. Schneller István (10 K), Martiny József, Iglói egyház,
Barbiczik Emil, dr. Glatz Lajos; 1906-ra: Lángé Pál,
Matisz Károly, Simonides János, Pinkafői egyház, Molnár Salgótarjáni olvasókör; 1908-ra: Nagy Jánosné, Roboz
Sándor, Beyer Fülöp, Liszkay János, Kishonti egyház Ilona, Thern László.
megye, Kolbenhayer Lajos, Kául Jakab, Meszléni egyház,
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1907-re:
Pálinay Lajos, Sztankay Ferencz, Stuímer Simon, Med- Selmeczi A., Günther A., Weilbacher Károly, Schmickl
gyesegyházai egyház, Beszterczebányai egyház, Kispesti G., Ladjánszky István, Sárközi Péter, Madarász István,
egyház, Schleining Vilmos, Jeszenszky Nándor, Kéler Szalóky Elek; 1906-ra: N.-andrássi egyház, Gömörrákosi
Ákos, Hurtay György, Szabadkai egyház, Korossy Emil, egyház; 1906 és 1907-re: Kühmayer Albert; 1907 és
Modori német egyház, Hajdú János, Darándi egyház, 1908-ra: Fabiny József; 1908-ra: Thern Ede.
Fekete Nándor, Pápay Károly, Welky János, Tőtpelsőczi
6. Adományok: Findula Mihály (Újpest) 2 k., Nagy
egyház, Vitális Gyula, Weber Samu. Pálka Gyula, Pútsch Gábor (Németi) 1 kor.
Sándor, Németpátrói egyház, Ferjentsik Miklós, Elint
7. Kiadványokért: Placskó István (Szarvas) 6 kor.
Béla, Horváth Dezső, Balassagyarmati egyház, Kneffel 80 fill., Kókai Lajos (Budapest) 72 kor.
Lajos, Körmendi egyház, Büki Ádám, Ostermann Pál,
8. Kamatokból: Dr. Kéler Zoltán ügyész úr útján
Rozsnyói főgimnázium, Szalay Mihály, Hajts Bálint, Gyo 2 kor. 08 f.
mai egyház. Soproni ifjs. magy. társaság, Jankó Károly,
Összesen befolyt 3590 korona 88 fillér.
Varga Imre, Péteri egyház, Pitvarosi hitelszövetkezet,
Budapest, 1908. január 1.
Pitvarosi egyház, Saguly János, Sarudy Gyula, Drottner
B endl Henrik
társ. pénztáros.
Pál, Dendely Samu, Gömöri papiértekezlet, Gölniczbányai
egyház, Döröcskei egyház, Kring Miklós, Lepossa Dániel,
Czapkay István, Kajali egyház, Csöngei egyház, Horváth
SZERKESZTŐI ÜZENET.
József, Fuchs János, Deák Sándor, Hainel Nándor, Jánossy
Lajos, Hammel Ilona, Horemusz Ede, Hütter Lajos, MáGyőrött az Evang. Családi Lap buzgó olvasóját és
dai Rezső, Tiderenczel Mihály, Petrovics Pál, Ochnyai nagylelkű barátját értesítjük, hogy a Zsilinszky Mihály
András, Bojtos János, Németmagasi egyház, Baldauf úrhoz küldött 10 koronát átadtuk a Tabitha Egyesület
Gusztáv, Tompa Sándor, Czipott Géza, Budaméri egyház, pénztárának. Szolgáljon e nemes tett sokaknak buzdító
Réti egyház, Luppa Lajos, Molnár János, Molnár István, például !
Rentsok János, Gecsei egyház, Weszter István, Margócsy
1907. évi folyam tartalomjegyzékét a közbejött aka
István, Ózdi egyház, Szeberényi Lajos Zs., Paulovics
dályok miatt csak a 2. számhoz mellékelhetjük.
József, Mrva György, Németh Pál, Gavora Gábor, Ham
mel Béla, Krupecz István, dr. Terray Lajos (4 korona),
Haviár Dániel, Veszprémi egyház, Horváth László, RingKérjük t. olvasóinkat, hogy előfizetéseiket az
bauer Gusztáv, Zvarinyi János, Szinovitz Lajos, Szinovitz
„Evangélikus
Családi Lapra“ a Luthertársaság
János. 1906-ra: Strumpf László, Placzkó István, Bán
Miksa, Fürst János, Hajas Endre, Leskó Béla, Lukács Ev. Könyvkereskedésébe, Budapesten, VIII., Szent
Pál, Bolla Lajos, Kliment Lajos, Mikler Sámuel, Baloghy
Farkas, Kovács Mihály, Szlamka Gusztáv, Kiss Samu, királyi-utca 51/a küldeni sziveskedjenek.
Hornyánszky Viktor cs. és kir. ndv. könyvnyomdája. VI., Aradi-utca 14. 40.887

Evang. egyházunk kapta a hagyomány legértéke
sebb részét, a vasúti utcán fekvő telket és a többi
hagyományosok kielégitése után fennmaradó kész
pénzt, a mi az elébb említett telek értékével együtt
körülbelül 20—25 ezer K értéknek felel meg. —
A szorgalmas munkás és hű egyháztag emlékét
áldva fogjuk megőrizni mindig.

