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P ün kösdi ének.

Jövel, élet Lelke, jövel,
Örök igaz Istenünk,
Á ldj meg a jó ra  erővel,
M i útunkon légy velünk!
Tündökölj te drága fény

*
Éltünk terhes ösvényén!

Olts szivünkbe forró vágyat 
Édes Megváltónk után! 
Ellenünk ha a test lázad, 
Légy vezér a nagy tusán! 
Bizton győzhetünk veled 
S  míveljük szent kedvedet.

M utasd meg a mennyek útját, 
Melyre Krisztus hívogat, 
Éleszd a hit gyenge lángját, 
N yújtsd felénk ki karodat. 
Bűnön szerezz bánatot, 
Hogyha lábunk megbotlott!

Légy bizonyság a világnak, 
Hogy te fia id  vagyunk ; 

Oltalmat találjunk nálad,
H a nem oszlik bánatunk. 
Kezed feddő vesszeje 
Legyen szerelmed je le!

Jöhet ránk az élet-estve,
Csak te mivelünk maradj f 
Ágyunk koporsóba vetve, 
Testünknek nyugalmat adj ! 
Minket megtart ott a h it: 
Mennybe viszitek u,igyaEd!

Eégi ének után: K. S.

Jövel Szentlélek Ú risten!
Úr Isten, mennyei Atyánk, szívből kérünk 

téged, virrassz reánk igazi pünkösdöt és töltsd 
ki népedre szent Lelkedet! Vágyakozunk a te 
Lelked után, a melynél nincsen e földön 
nékünk igazabb és becsesebb javunk, sem 
hatalom, sem gazdagság, sem gyönyörűség. 
A te szent lelked után, mely nem oly kicsi
nyes, félénk, gyámoltalan és csüggedt, mint a 
mi saját lelkünk. Küldd el reánk a te sza
bad, hatalmas, bátor és tiszta Lelkedet! 
Fakassz bennünk igazi, mély keresztyén gon
dolatokat, érzéseket és vezéreld általuk min
den jóra akaratunkat. Irtsd ki a telhetetlen 
önzést és plántálj önfeláldozó szeretetet he 
lyébe; oltsd el a csüggedést és gyújtsd meg 
a bizalom világát; távoztasd el a kétséget 
szívünkből s töltsd meg sziklaerejű állha
tatossággal. Újíts meg bennünket bölcs vég
zésed szerint s gyógyuljunk meg általad 
lélekben óh lelkeknek Üra Istene!

Add nékünk, Uram, a te Lelkedet! Nem 
emberi szellemet, papi szellemet kérünk tőled,
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sem a betűimádás szellemét, hanem a te élő, 
örökké sugárzó, fáradhatatlan erejű szent 
szellemedet. Azt a szellemet, melyből a te 
apostolaid ezredeken által erőt és bátorságot 
merítettek, ha koruk balhiedelmeivel, vak
ságával, gyűlöletével, hatalmas bálványaival 
kellett csatázniok. Őrizz bennünket kiváltkép 
attól a hamis vélekedéstől, hogy egyes-egye- 
dül csak az engedelmesség és meghódolás 
kedves előtted, a ki meghajolást nem ismerő 
hősök és mártírok Istene voltál. Bontsd meg 
a renyheség terméketlen békéjét, zavard meg 
a kegyes szendergést, verd föl halálos ál
mukból az elmerült lelkeket, hogy éhezzék 
és szomjúhozzák igazságodat és rendületlen 
hűséggel szolgáljanak néked. Őrizd meg ké
rünk anyaszentegyházadat, hogy hatalom
vágytól eltelt elmék a te szent szabad Lel
kedet emberi találmányok és rendszabályok 
jármába ne hajtsák. Gyötrődünk óh Atyánk 
amiatt, hogy a Biblia lelke elköltözött kö
zülünk és az emberi megszokás törvénye 
elhatalmazott rajtunk, mikép az árvizek a 
a mezőkön. A megszokás lelke, mely e világ 
és bűn ellen tusázni nem tud, áldozatra és 
meghalni gyenge. Óvj meg ettől a kártékony 
szellemtől, mely nem tőled eredt és mégis 
krisztusi szavakba öltözködik.

Ismertesd meg velünk Atyánk igazán Krisz
tusunk szellemét, a kérlelhetetlen harcnak és 
az alázatos szelídségnek lelkét, mert mindezek 
nélkül szűkölködik a te földi anyaszentegy- 
házad. Engedékenyek vagyunk a por köve
teléseivel szemben, restek a munkára és döly- 
fösek, hiúság rabjai, akárcsak e világ ha
talmasai. Add, hogy a mi lelkünk Jézus 
örök leikéhez ragaszkodjék s minden válsá
gában velő harcoljon, belőlo táplálkozzék. E 
szellem által változtass bennünket igazi, élő 
szellemekké és segélj arra, hogy Krisztus 
lelkét, személyét emberi gyarlóság, értetlen
ségből vagy önző indulatból le ne alacsonyítsa 
s nagyságával nap módjára örökké tündö
köljék köztünk. Pattauts lelkűnkbe szikrát a 
te lángodból, akaratot a te akaratodból, bi
zalmat a te bizalmadból, jóságot a te jósá
godból ! Mint gyermekeid a te fegyvereiddel 
viaskodjunk s benned bízzunk, láthatatlan 
szövetségesünk, pásztorunk és fejedelmünk 
hatalmában.

Taníts testvérek módjára élnünk e földön 
felebarátainkkal, értesd meg, hogy a testvéri 
lélek ember voltunknak s istenfiui természe

tünknek gyümölcse és senki nem mehet 
hozzád, csak az, a ki a szeretet útján köze
ledik széked elé. Terjeszd közöttünk országo
dat és téríts minden népet a te változhatat- 
lan bölcs törvényed pálcája alá. Cselekedd 
óh Atyánk, hogy elfeledjük a magunk kíván- 
ságit és munkáljuk másoknak, a közösségnek 
javát. Töröld el a pártosság és önszeretet 
vétkét s ápold bennünk a jó egyetértést. 
Rontsd le Örök hatalmaddal a hamis korlát
falakat, a melyeket a világ kénye emelt 
gyermekeid közé és taníts lelkeket hódítani 
nem testi fegyverekkel, hanem Igéd erejével 
s példás tiszta életünkkel. Erezzük, hogy a 
mi keresztyénségünk nem a te Lelkedtől 
lelkezett gyermek, hanem pusztán a szép 
szavak keresztyénsége. Esedezünk hozzád, 
változtasd a mi világi keresztyénségünket 
néked tetsző, szeretettel gazdag jézusi keresz- 
tyénséggé; vezess e taposott ösvényről a te 
igazságod töretlen keskeny útjára, mely örök 
életnek révébe viszen. Teremts bennünket a 
te Igéd apostolaivá mind e széles világ szá
mára, fegyverezz föl minden támadás ellen 
és szerezz nékünk diadalmat! Fogadj be a 
a te szent Lelked közösségébe s általa győz
zünk bűnön és halálon! Szent Lélek Isten, 
jövel, térj be hozzánk! Ámen!

(N. F. után) Sz.

M i Atyánk . . .

I.
A tanítványok várakozással tekintenek a 

Krisztusra. Mikor azután megcsendül ajakán 
az imádság kezdő szava : «Mi Atyánk ki vagy 
a mennyekben . . .», tekintetük csodálkozóra 
válik. Mintha ajkukon egy néma kérdés le
begne: «hogyan Uram, te azt mondod, hogy 
Atyánknak szólítsuk az Istent?*

Ott van Simon Péter és testvére András, 
Fülöp, Bertalan, János, a szeretett tanítvány 
és a többiek mind. Az ó szövetség tanításán 
nevelkedtek fel mindannyian. Az az Isten, kit 
ők megismertek, szigorú Isten volt, ki menny
dörgés és villámlás között sűrű felhőkben jelent 
meg: «én vagyok a te Urad Istened, bosszú
álló Isten vagyok, a k i megbüntetem az atyák 
vétkét a fiákban harmad- és negyed ízig». 
(II. Móz. 20, 5.) Ott ül arany trónusán, a felhők 
szolgálnak lábának zsámolyul. Kezében kétser- 
penyős mérleget tart s igazsággal méri ki az 
emberek büntetését. Hozzá nem tekinthetett 
fel az ember szeme. Nevének még csak emlí
tésekor is (pedig az igazi nevét úgy se merték 
kiejteni), borzadály ébredt az emberek lelkében
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s mint félő hit élt a szívekben az a tudat, hogy 
a ki az Istent meglátja az meghal. Elég volt 
annak a hegynek, hol az Úr tartózkodott, kéz
zel érintése s a vakmerő halállal bűnhődött. 
(II. Móz. 19, 12.)

Csak a próféták látták néha másnak. 
Azok előtt néha megjelent a szeretet sugarai
tól megaranyozva, egy jóságos kép, a mennyei 
Atya képe. Az ószövetség evangélistája a kiet
lenné lett Jeruzsálem felett kesergő népet a 
«mennyei Atya» nevével vigasztalja (Ézs. 63, 
15—16; 64, 7.). Az a csodálatos nagy lelkierejű 
próféta pedig, ki a pörjét pusztító tűzből is 
korbácsot font, ha büntetett, de a hideg 
sziklából is gyógyító balzsamot varázsolt, 
ha vigasztalt, ennek a «mennyei Atyának» 
nevével erősítette a fogságból siralommal 
hazatérő Izraelt. (Jerem. 31, 9, Mát. 1,
6 ; 2, 10.)

De ez mind csak álom volt. Egy sugár 
ennek a távoli napnak fényéből, melyet 
évszázadok borongó köde takart el. Csak 
az «Isten embereinek*> lelkében ébredt 
fel ama messze idő világossága, mikor az 
emberek mind egyesülnek az Isten orszá
gában, mikor az Isten új szövetséget köt 
az ő népével s törvényét nem kőtáblákra, 
hanem a szívekbe írja. (Jer. 31. 31; 33.)

Maga a nép csak azt a szigorú bírót 
ismerte, a kitől rettegve félt. Azt az Istent, 
kihez térden csúszva közeledett, eltakart 
arcával, földre szegzelt tekintettel.

És íme a Krisztus most azt mondja, 
hogy ezt a hatalmas, szigorú Isteni úgy 
szólítsák: «rMi Atyánk!*

Mintha a tanítványok csodálkozó tekin
tete újra és újra kérdezné: vájjon lehetsé
ges-e ez Uram ?

Még János, a szeretett tanítvány is cso
dálkozva tekint a Mesterre. Jóllehet ő volt 
a tanítványok között a legfiatalabb, mégis 
ő tudott legtöbbet. Nemcsak a próféták 
iratait ismerte, hanem a bölcsészek és 
tudósok könyveit is Azok is sokat kereslék- 
ku látták, kicsoda és micsoda az Isten. Ad
tak neki különféle nevet, adtak neki em
beri testet, vágyó szívet, bűnre hajlandó 
lelket; elvont eszmévé tették, a szépség
ben, a tökéletességben imádták, de Atyának 
senki se nevezte. Senki és sohase . . .

Óh micsoda boldogság ébredt szivükben, 
mikor megértették ennek az egy rövid szónak 
a teljes értelm ét! . . . Búcsúztak a régi imád
ságtól és benne egy régi világtól! Beléptek egy 
új világba, egy új imádság kezdő szavaival és 
azt mondták : Mi Atyánk 1 . .

Mert ebben a rövid szóban egész világ 
rejlik, benne van az egész keresztyénség. Addig 
az embereknek csak istenük volt, azóta atyjuk 
van. Addig reszketve, félve imádkoztak, csak 
azóta imádkoznak szeretettel, gyermeki bizo- 
dalommal.

Mikor elmondjuk ezt a néhány szót : «Mi 
Atyánk*, jusson eszünkbe, hogy ebben foglal

tatik a mi vallásunk első és egyetlen tanítása: 
az Istenszeretet. A Krisztus azért jött a földre, 
hogy ezt megtanuljuk s azért halt meg, hogy 
ezt igazán elmondhassuk.

Azóta is, óh de hányán bölcselkedtek az 
Istenről. Nagy tudósok, a gondolatvilág eme 
nagy építőmesterei, csodálatos rendszereket épí
tettek fel. Köteteket írtak, száz és száz lapon, 
ezer és ezer sorban magyarázgatták, hogy ki
csoda ő és miben áll a munkája. De ebben a 
csodás palotában, ha m indjárt márványból van 
is kifaragva minden szögietje, fázik a lelkünk 
és értetlenül nézünk magunk elé. Száz közül

nem érti csak egy és a sok-sok ezer ember nem 
is tudja, hogy van.

De ezt a megszólítást: »Mi Atyánk*, meg
érti mindenki. A bölcs nem elég bölcs s a balga 
nem elég balga, hogy meg ne értse. Ez a meg
szólítás embernyelven van mondva, ezt megérti 
mindenki. Belenyúl a mi szivünkbe s ott já t
szik a legszentebb érzéseink húrjain. Oda lopód
zik emlékezetünk világába s a múlt emlékéi 
közül a legdrágábbak a l költögeti álmukból . . .

Mondjuk csak elgondolkozva: Mi A tyánk!.. 
Mi A tyánk! . .

Gyermekek leszünk újra, rég elfelejtett 
gyermekjátékokat játszunk. Olt járunk a fehér 
falú hajlékban a régi bútorok között s hallgat
juk a közelgő léptek zaját,, egy erős férfihang

Ruth.
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csengését: jön az édes atyánk. Újra látjuk jól 
ismert alakját, érezzük tekintete melegét. Óh 
hányszor futottunk örömrepesve eléje, átöleltük 
térdeit, odaültünk lábaihoz és csacsogtuk a gyer
mekkor száz és száz tarka meséjét. Örömünket 
ő hozzá vittük, könyünket nála sírtuk el. 
Mindent tőle kértünk. Ha megéheztünk, kenye
ret adott, ha ruhánk lerongyolódott, újat szer
zett. Jóra intett, rossztól óvott; dicsért és bün
tetett, de mindig-mindig szeretett.

Óh csak hadd játszszék a szívünk húrjain 
az emlékezés keze, hadd legyünk újra gyer
mekek ! . . Sokat meg se értettünk, sokat félre
értettünk, legalább emlékezésben tegyük jóvá, 
a mit elmulasztottunk! . . Gondoljatok rá mikor 
imádkozzátok : „Mi Atyánk!"

A jó Istent atyánknak szólítjuk! Ami sze
retet, tisztelet, bizodalom, ragaszkodás és enge
delmesség eltölti a szívet a földi atyával szem
ben, mindazt tisztultabb alakban érezzük a mi 
mennyei Atyánkkal szemben. És mindaz, amit 
földi atyánktól vártunk és reméltünk, tisztultabb 
és tökéletesebb alakban vár reánk a mi mennyei 
Atyánknál.

Oh csak folytasd a visszaemlékezés ú tjá t!..
Beteg voltál, lázálomban hánykolódtál 

ágyadban s jó szüleid ott virrasztottak mellet
ted. Szemük könyes volt. Mikor panaszszal 
sóhajtottad fájdalmadat s kezedet tördelve segít
ségért könyörögtél, az a könycsepp lassan 
alágördült. Nem értettük meg beszédét? . . . 
Azt m ondta: «óh mi a szívünk vérével is meg
váltanánk a szenvedéstől, de hiába ! nincs ha
talmunk, nincsen e rő n k ! . .»

Talán máskor nem is kértél olyan sokat. 
Egy kis meleg ételt, egy kis meleg ruhát. És 
ők nem tudtak adni. Talán többet kértél: egy 
álmodat, egy reménységedet, talán mindenedet, 
a boldogságodat. És mégis csak egy köny volt 
a felelet. Ugyanaz a könny.

És egyszer csak ennek a gondoskodó sze
retetnek is vége van. Vagy talán már volt. 
Boldogok, kik későn érzik ezt a veszteségei. 
Akkor a mi könyünk hull alá és az is ugyan
azt mondja.

Mindegyik köny így szól hozzád: a földi 
atya szerethet minket a legnagyobb szeretettel, 
de ez a szeretet nem egy a hatalommal. Földi 
szeretet véges szeretet . . .

De mi úgy szólítjuk a mi Istenünket! «Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben! . .> Atyánknak 
szólítjuk. A ki teremtette az egész mindenséget, 
a ki fentart mindeneket s kitűzött célját 
diadalra vezeti, ez a mi Atyánk. A hatalmas, 
az erős, a világteremtő és világkormányzó Is
tennek azt mondhatjuk : mi Atyánk ! Nem kép
zelődésből, hanem az ő biztatásából, m ert ő 
atyai szeretettel szeret minket.

Szeretetét hirdeti minden egyes nap. Gon
doskodik rólunk. Testünket, lelkünket táplálja. 
Ismeri titkos vágyunkat s ha az ő örökkévaló 
céljával megegyezik, teljesíti azt. A gyöngének 
erőt ad, a csüggedőnek vigasztalást, a szenve
dőnek gyógyulást. Még a sír szélén állót is

visszahozhatja az övéi karjai közé. Hiszen ő 
úgy szeret minket és ő olyan hatalmas! . 
Igen, az ő szeretete egy a hatalommal. () 
mindenható!

Az ő szeretete örökkévaló. A szülői intés 
elnémulhat s pihenni térhetnek, kik értünk oly 
sokat tettek. Ő soha meg nem öregszik és soha 
meg nem pihen. 0  mindig munkálkodik és 
mindig szeret. «Ha az én atyám és az én 
anyáin elhagynak is engeniet, az Úr magához 
neszen engemetl . .» (27. Zsolt. 10. v.) Ő az, a 
kinek mondjuk és nevezzük: a mi mennyei 
Atyánk ! . . .

Ha megérted ezt az egyszerű megszólítást, 
akkor a békesség mindig megmarad lelkedben. 
Ha özvegy vagy, szegény, árva, sorsüldözött 
emberfia, megvigasztal ez a szó, — nem is 
szó, hanem isteni igazság, — «Mi Atyánk . . .»

Próbáld elmondani. És ha az ajkad már 
megtanulta, tanítsd meg rá a szívedet is. És a 
szíved majd tartalm at ad annak a csengő szó
nak és boldog leszel, mikor imádkozod: «Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben! . . .»

Kapi Béla.

"Én 
 vagyok ama Jó pásztor."

Elmélkedés.
Ján. 10, 11—16.

A festőművészet minden időben szívesen foglal
kozott Jézus személyével. De alig lehet nehezebb 
feladata mint Jézus képének megalkotása. Ha eze
ket a Jézus-képeket nézzük, alig akad közöttük 
olyan, amely megfelelne annak a képnek, amelyet 
az evangélium alapján alkot magának a hivő lélek. 
Az egyik képen ott ragyog az emberfölötti dicső
ség koszorúja, s megközelíthetetlen távolban érzem 
magam felett az Urat, mintha azt mondaná: „Por
szülötte gyarló ember, ne érints engemet! “ A mási
kon, különösen az újabbak között, ott látom az 
Urat a nyomor tanyáin, még ruházatban is hason
lóan korunk fiaihoz; ott látom homlokán a bánat 
redőit, szemében a lemondás kifejezését. Közel 
érzem magamhoz, közel a sokszor kegyetlen élet 
küzdelmei között vergődő lélekhez: de fölemelni 
nem bir; leszállt hozzám, de nincs ereje, hogy föl 
is emeljen. Pedig mit használ a Megváltó, aki 
csak együtt érez velem, együtt szenved velem, de 
a keserű lemondásnál többet nyújtani nem bír. 
Én erőt, új életet, diadalt, a szenvedéseken és 
halálon is diadalmaskodó Megváltót keresek. És 
nemde ilyent keres ami lelkünk általában ? Ilyenre 
van szüksége az emberiségnek korunkban is. Es 
ilyen az, akiről az evangéliumok tanúskodnak. Az 
evangéliumok Jézusában egyesül az isteni fenség 
a véghetetlen szeretettel, az erő, amelylyel a por
ból fölemel, azzal a minden emberit megértő s 
emberileg is átérző meleg szívvel, amelyen az emberi 
szív fölmelegszik s bizalommal telik el, hogy nincs 
elhagyatva.

Énnek a bibliai Krisztusképnek egyik legmé
lyebb és legteljesebb kifejezése az a szó, amelyet
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szent leckénkben hallunk az Úr szájából, midőn 
azt mondja: „Én vagyok ama jó pásztor". Aki ezt 
a szót megértette, az nemcsak imádatra buzdul az 
Úr iránt, hanem szivét átengedi neki, vezérletére 
bizza magát s osztályrészül békességet, boldogságot

részt az írástudók, másrészt tanítványai, a jó pász
torról már eddig is tudtak. Hiszen már a 23. zsol
tárban felzendiil a jó pásztor dicsérete: „Az Úr 
az én pásztorom ; azért semmiben meg nem fogyat
kozom. Gyönyörűséges és füves helyeken legeltet

talál már itt e földön. Ne keressük azért soká 
elmélkedésünk közelebbi tárgyát. Foglalkozzunk 
csak az Úrnak ezzel a szavával: „ Én vagyok ama 
jó pásztor*. Igaz vigasztaló és — komoly intő szó ez.

Igaz vigasztaló szó! Ama jó pásztor — így szól 
az Ur s ezzel visszautal arra, amit hallgatói, egy-

engemet és kies vizek mellé viszen engemet. Az 
én lelkemet megvidámítja s visz el engemet az 
igazságnak ösvényén az ő nevéért . . . "  Esaiás 
próféta hallja Istennek biztató Ígéretét, mely szerint 
Izrael népének elszéledt nyáját összegyűjti majd a 
jó pásztor. (Es. 40, 11.) Ezékiel próféta pedig a

D án iel az o ro sz lá n o k  v erm éb en . (D ániel 6.)
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gonosz pásztorokkal, a béresekkel szemben öröm
től áradozó szívvel hirdeti csüggeteg népének: „Azt 
mondja az Úr Isten: íme én magam előkeresem 
az én juliaimat és megkeresem őket. Miképen a 
pásztor megkeresi az ő nyáját, amely napon az ő 
elszéledt juhai között vagyon: igy keresem meg 
az én juliaimat és kiszabadítom őket minden helyek
ről, ahová elszéledtek volt a ködnek és homálynak 
napján . . . .  az elveszettet megkeresem és az élté - 
velyedettet visszahozom és a megsérültei bekötöm 
és a betegest megerősítem". (Ez. 34, 11, 12, 16.)

Századokon át várták az igazak ezt a jó pász
tort és a szabadulás i lejét. Jöttek próféták, hir
dették az igazságot az ítéletet, az igazaknak a 
jobb jövőt; de egy sem mondta magáról, hogy ő 
ama jó pásztor. A názárethi Jézus fenséges nyuga
lommal vallja: „Én vagyok ama jó pásztor, akit 
az Isten megígért, akit atyáitok sovárogva vártak; 
akiben az örökké való Isten könyörülő kegyelmébe 
fogadja népét.

Szavait bizonyítja egész élete. Szeretet, könyö- 
riilet sugárzik egész valójából. A bűnöstől nem 
fordul el, mint a büszke farizeusok, hanem szere- 
tetének hatalmával egyengeti útját a megtérésre, 
az új életre, — s annak örül legjobban, ha azt hir
detheti : fiam, leányom, meg vannak bocsátva a te 
bűneid eredj el békességgel. A sokaságot látva, 
megesik a szive a testi és lelki nyomorúságon, 
amelyben sínylődik ; amit a vezetők szeme nem 
lát, az ő szeme észreveszi, szíve átérzi, hogy olya
nok, mint a pásztor nélküli nyáj s míg lelkűket az 
élet kenyerével táplálja, testükről sem feledkezik 
meg. Ha nyugalomra volna szüksége, s lelke a 
magány után áhítozik, csak a vigasztalásra szoruló
nak hangját kell hallania, csak békesség után 
sovárgó halandót kell maga előtt látnia, nem ismer 
nyugalmat, nem ismer éhséget; a jó pásztor nem 
nyugit atilc. Kész felelni a samariai asszonynak éhen- 
szomjan a nap tikkasztó hevében; ébren van 
Nikodémus számára éjszakának idején; nem utasítja 
el a kisdedeket még a legnagyobb munka közben 
sem, hanem hívogatja, ölébe veszi s megáldja 
őket. S midőn szeretetéért hálátlanságot tapasztal, 
s marasztalás helyett arra kérik, hogy távozzék, 
mert közelsége a bűn kedvelőinek kellemetlen : 
nem kér tüzet a mennyből, hanem áld és tűr. Midőn 
a nép vezérei megtagadják, saját tanítványainak 
egyike elárulja, másika háromszor megtagadja s 
valamennyien elhagyják, még akkor sem keseredik 
el, hanem annál fenségesebben ragyogtatja szere- 
tetének sugarait, még a keresztfán is így imád
kozik: „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, 
mit cselekesznek". Életét kívánják s ő odaadja, 
utolsó csepp vérét is kiontja, csakhogy mindent, 
mindent megtegyen nyájáért, hogy beteljesed
jék, amit mond: „A jó pásztor az ő életét adja 
a juhokért". Óh mily igaz, hogy ő ama jó pásztor!

És ezt a jó pásztort nem vesztettük el. A mienk 
ő ma is. Meghalt érettünk; halálát elfogadta engesz
telő áldozatul a menn\ei atya s visszaadta nyájá
nak a jó pásztort. Ezt hirdeti husvét ünnepe Ézt 
zengi közel-távol a keresztyének serege. Nem 
vagyunk immár olyanok, mint a pásztor nélküli 
nyáj, mert él az Úr s velünk van minden napon

mind a világ végezetéig Csak akkor kezdi igazán 
összegyűjteni nyáját, mikor a halálon diadalt vett; ; 
most indul el csak az evangélium hívogató szavá
val minden népekhez s ime jönnek, gyűlnek hozzá 
mindazok, akik érzik lelkűk rabságát s bűn békéi
ből szabadságra, új életre, üdvösségre törekesznek. 
Jönnek, gyűlnek hozzá a megfáradtak és megter- 1 
heltek s nyugalmat találnak pásztori szeretetében. 
Tizenkilenc század tesz immár tanúságot róla; s 
korunk minden anyagiassága és önteltsége mellett 
is megható módon tanúskodik róla, hogy a lelkek 
igazi pásztora, békességre vezetője, üdvözítője ma 
is csak az a sokszor elfeledett, sokat gúnyolt és 
kicsinyeit Jézus.

Mi nem is engedjük magunkat megtéveszteni. 
Nem, hanem szivünk egész melegével, hitünk tel
jességéből, az Úr iránt érzett hála és szeretet 
hangján valljuk: Jézus ama jó pásztor! Pásztori 
hűségét szeretetét önmagunkon tapasztalhatjuk. íme, 
minket is kegyelmébe fogadott. Téged is kísér, 
testvérem az Úrban, gyermekségedtől fogva. Nem 
ő volt-e az, aki gyermekkorodat megaranyozta s 
magához vont, mikor imádkozni tanultál, s áhítattal 
hallgattad a róla szóló szent evangéliumot? Nem ő 
dobogtatta hevesebben szivedet, mikor a konfirmá
ciói oltár előtt állottál? Nem ő volt-e az, akinek 
szava igazságnak bizonyult élted legválságosabb 
pillanataiban; a, kisértések füzében, a kétségbe 
esés torkában; Úgy-e hányán hagytak el, akikben 
bíztál 1 Hány nagyhangú ígéret lett semmivé, hány 
csalódás keserítette lelkedet: de mondd meg iga-1 
zán: mikor csalt meg az Úrnak beszéde, ha igazán ̂  
megtartottad, mikor hagyott el a jó pásztor, mikor 
fogyott el hozzád való szeretete és hűsége ! Ember 
lehet hűtlen, saját szivünk megrendülhet és csalár
dul eltávozhatok hű pásztorától; de az ő hűsége 
állandó, ő soha el nem hágy! Hogy is hagyhatna 
el? Hiszen életét adta értünk, övéi vagyunk. Ön
magát tagadná meg, ha elhagyna. A jó pásztor 
szent igéjének kies legelőjén legeltet bennünket, s 
ez a szent ige a vigasztalásnak és erőnek kiapa<1- 
hatlan forrása. A jó pásztor a jó utakon vezet, a 
ki reá tekint, lehetetlen hogy eltévedjen, s ha 
meredek is néha az út, ha sötét szakadékokon 
vezet is át, hogy próbára tegyen, közelsége bátorít, 
szava új erőt önt tagjainkba s előbb mint gondol
nád eloszlik a sötétség, kiérünk a napfényre. A jó 
pásztor fölvesz, ha elfáradunk : bekötözi sebeinket _ s 
végre biztos menedékhelyre, nyugalomra vezet. És 
mint tudja, kinek mire van szüksége. Hiszen ö 
ismeri az ő juhait Óh mily boldogító tudat ez! 
Csakugyan nincs az a lelkiállapot, nincs az élet
nek az a változása, amelyben Jézusnál meg ne 
találnék, amire szükségünk van. Emberek félre
ismerhetnek, önmagunk előtt is rejtély lehet sok
szor a mi lelkünk, aggódva kérdhetjük a kétségek 
harcában: Uram, mi lesz velünk ? — ő nem ismer 
félre, ismeri terhedet, tudja mi fáj, mi szolgál 
javadra; csak bízd rá magadat!

S ha e földön még sok tökéletlenséget látsz 
s fájó szívvel nézed, mint tépi, bomlasztja az Úr 
nyáját a farkas és hagyja cserben a sok béres; 
ha panaszra nyílnak ajkaid, hogy még mindig nem 
jutottunk el az Üdvözítőnek oly igaz ismeretére^
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amely az egész nyájat egybefoglalná: megvigasz
tal az Úr, mert ő ismeri nyájának minden tagját, 
bárhol lakjanak, bármely néphez tartozzanak s 
összegyűjti valamennyit és akkor leszen egy okol 
és. egy pásztor; egy akol, amelyben megfér és 
nyugalmat talál, aki igaz szívvel kereste az Urat, 
és egy pásztor, akitől többé sem a farkas el nem 
ragadhat, sem a béres el nem idegeníthet.

Oh ne feledjük soha az Úr szavát: „Én vagyok 
ama jó pásztor 1“ igaz, vigasztaló szó ez ; az volt 
és az marad mindenkor! ,

Ámde komoly intő szó is, és aki igaz
ságát belátta s vigasztalását tapasztalni 
akarja, annak azokról a komoly intések
ről sem szabad megfeledkeznie, amelye
ket ez a szó magában foglal.

Én vagyok ama jó pásztor! Testvé
reim, ha az Úr a jó pásztor, ha nincs 
senki más, aki lelkűnknek békességet 
és üdvösséget nyújthat: akkor nem lehet 
szentebb és fontosabb kötelességünk, 
mint az, hogy ehhez a hű pásztorhoz 
teljes erőnkből ragaszkodjunk s őt min
denkor buzgón kövessük. Ez az első 
intés. Aki nyájához akar tartozni, kö
vesse őt. Kövesd őt gyermekem : tanuld 
örömest igéjét, áldd azokat, akik isten - 
félelemben nevelnek Kövesd őt ifjú 
testvérem: lelkedben, remélem, szent 
eszmék szeretetének lángja lobog, nemes 
célok felé törsz s nem akarsz virágként 
a porba hullva időnap előtt lemondani a 
szépért és jóért folyó, az egész életet 
megérő küzdelemről; talán csak nem 
hangoztatod a tehetetlen világfájdalom 
nyomorult igéit, s nem akarsz azokhoz 
tartozni, akik az életet még nem isme
rik s már is fásult csömörrel birálgat- 
ják, holott rugalmas, fogékony lélekkel 
móhként kellene gyűjteni a maradandó 
kincseket. Oh, na ifjú vagy, ifjúként 
érzel: kövesd hű pásztorodat, a Jézus 
Krisztust! Hi d el, megszenteli törek
véseidet, megai anyozza ifjúságod nap
jait. örömei, erőt önt beléd s áldani 
fogod, mily jó utón vezet, míg mások 
tóvelyegnek s vesztükbe rohannak ! Kö
vesd őt, ki életed delén állva, magad, 
családod, embertársaid javára munkál
kodói : a jó pásztor tanítson meg,
hogy nem a csengő bér, hanem az az igaz szol
gálat, amelyet teljesíthettünk, a legszebb jutalom. 
Te agg testvérem, kit sok keserű emlék mellett 
kevés remény kecsegtet immár e földi létben, szemed 
a véghatárt látja már, tested a sír felé görnyed: 
kövesd a jó pásztort, s agg korodat reménynyel, 
tartalommal tölti meg és a sírt nem lemondással, 
hanem az új életnek biztató reményével köszöntőd.

Igen, kövessük őt mindannyian s buzdítsuk egy
mást követésére szóval, cselekedettel, egész éle 
tünkkel!

Tehát másokért is tehetünk valamit! Sokat, 
nagyon sokat. Igaz, nem adhatjuk életünket vált- 
ságul senkiért; ez nem is szükséges. De odaáldoz

hatjuk életünket felebarátaink szolgálatára s minél 
többet szolgálunk az emberiségnek, annál többet 
ér ami életünk, annál liívebb követői vagyunk ami 
hű pásztorunknak! S ha a nagyok milliókra költ
hetik dús éltük kincsét, gazdagítsd te azzal, amit 
Isten adott, boldogítsd szereteteddel azt a kis kört, 
amelybe az Úr helyezett, s világíts lelked melegé
vel s világával azoknak, akiknek javára adta az 
Úr életedet!

Különösen szól ez intés azoknak, akik pásztori 
tisztet töltenek be itt e földön. Nevük is — ó mily

Jézus búcsúzik anyjától. (Máté 4.)

szép név — lelkipásztor. Az az igazi lelkipásztor, 
aki az Úr szeretetéből merít s csak egyre törek
szik, hogy anyáját megtartsa annak, akié, a Jézus 
Krisztusnak. A béres elfut, mert béres, a maga 
javát keresi; a pásztor megáll és a nyájával együtt 
és a nyájáért él. Vajha ez a lelkidet töltené el 
evangéliumi egyházunk pásztorainak szivét! Vajha 
ily lelkiilettel lépnének szent hivatalukba ifjú 
Timótheusaink! Oh, Uram, ihlesd meg szivünket 
pásztori szereteted tüzével s adj nyájadnak hű 
pásztorokat!

De ama jó pásztorra kell tekinteni ifjúságunk 
tanítóinak és nevelőinek is. Csak az a szeretet 
nevel, amely, mint az Úr példája mutatja, leeresz
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kedik a gyöngéhez, beleéli magát a nevelendőnek 
leikébe, ismeri őt s mindenekfelett nem feledi soha, 
hogy ez a gyermek, az az ifjú Krisztus nyájának 
tagja, akit számon kér majd ama nagy napon.

És ti szülők, vájjon nem érzitek;e a komoly 
intést, amely felétek is hangzik az Úr szavából: 
„Én vagyok ama jó pásztor?" Tudjátok-e, hogy 
megbocsáthatatlan mulasztás, ha gyermekeitek 
zsenge szivét nem fűzitek ahhoz, akinek tulajdona: 
az Úrhoz? A pince dohos levegője nem fakaszt 
virágot, nem érlel gyümölcsöt, a csemete fény és 
levegő után eped; a gyermeki léleknek napsugara, 
éltető levegője a jó pásztor; vond meg tőle: soha, 
semmivel sem pótolhatod!

Ti, kik szóval és tettel hatni tudtok az embe
rekre, gondoljátok meg, mivel tartoztok nekik. 
Könnyű sikamlós szavakkal a hitet megingatni, 
könnyű a gyöngét az Úrtól elragadni: de mit adtok 
neki érte, hová taszítjátok őt? Nemde a kétségbe, 
romlásba, veszedelembe? Mikor érti már meg a 
szónokok, a toliforgatók, a könyvírók serege azt 
az intést, hogy minden ország támasza s talpköve 
a tiszta erkölcs ? Ez is összefügg azzal, hogy az 
Úr ama jó pásztor. Az erkölcs ápolói az Úr orszá
gának szolgálnak; az erkölcs rontói farkasok, akik 
pusztítják az Úr nyáját s veszedelembe döntik a 
lelkeket, szétdúlják a család, a nemzet, az emberi
ség boldogságának alapjait!

Szeretjük emlegetni a belmissziót! íme, itt a 
helye; itt kezdjük meg és folytassuk kitartással. 
Mindenkinek kijut a jó munkából.

Azért aki pásztornak vallja az Urat, szálljon is 
síkra mellette s tegyen bizonyságot róla az embe
rek előtt. Szent kötelesség ez, amelylyel tartozunk 
az Úr iránt, de felebarátaink s önmagunk iránt is.

Te pedig, lelkünk hű pásztora, Jézus, maradj 
velünk s ne engedd nyájadat pusztulásra jutni, 
bár megérdemeltük, hogy elfordulj tőlünk. Vésd 
szivünkbe mélyen fenséges szavadat: „Én vagyok 
ama jó pásztor!" Legyen ez az igazság ami vigasz
talásunk ; buzdítson hű követésedre, míg majd el
jutunk oda, hol a te választottaidat összegyűjtőd 
s megvalósul az egy akol és egy pásztor reménye! 
Ámen!

Pröhle Henrik.

Könyörgés,

Fogadd szivedbe Jézusom 
Fohászaim, Feléd ha szállnak,
Ki érettünk viselted el 
Sok szenvedésit a halálnak. 
Keblemben hogyha dúl a bánat, 
Vigasztalást lelek T e nálad; 
Hallgass meg édes Jézusom,
Hozzád buzgón imádkozom.

Én Üdvözítő Jézusom,
Szerettím, kérlek óh fogadd be,
Ki itt e földön még enyém,
Felírva mind, T e szent szívedbe?

S ha tőlük el kell válni végül,
Csak Téged hívjanak segélyül.
Megóvja bűntől lelkűket 
Ür Jézus a te szent szived.

Uram, T e  néked nyújtom át 
— Ajánlva azt örök kegyedbe — 
Szívemnek üdvit s bánatát,
Hogy szent szivedbe azt vegyed be.
Az égi békét hőn óhajtom,
Uram ! fejem öledbe hajtom;
Míg földi létem véget ér 
S a lélek majd fel, égbe tér.

N ém etből fordította. 

Győry Margit

Az imádságos könyv.
írta: Gagyhy Dénes.

IV.
Az esztendő olyan hamar eltelt, mint a gon

dolat. A kis Csórja Mózsiból tiszteletes Csórja 
Mózes theologiai akadémiai hallgató lett, deli szál 
férfi. Marika konteszből pedig Mária grófkisasszony, 
szemérmes, piruló hajadon.

A pataki kollégiumban nem volt párja a béres
gazda fiának. Első eminens lett attól a uerctől, 
amint betette lábát a gimnázium első osztályába. 
Mindjárt beletalálta magát új helyzetébe, megba
rátkozott társaival, irántuk előzékeny és szíves 
volt, szolgálatkész is, ahol kellett. A szegények 
rendjén tanult, idegen segítségből tartotta fenn 
magát, de azért nem fogadott el semmi ingyen 
adományt. Megdolgozott minden garasért s korán 
megtudta, hogy a bibliai mannahullás csak legenda: 
aki élni akar és emelkedni a többi embernél 
magasabbra, annak ugyan nem szabad összedugnia 
két kezét s üres ábrándokba merülve, a sült galam
bot lesni. Nagyfokú szívósságot és akaraterőt, mun
kában való kitartást és bizonyos józan felfogást 
hozott magával, mint egyetlen szülői örökséget. 
Ez elég volt neki, hogy kiküzdje az első helyet 
minden alkalommal az iskolai falain belől. Pedig 
nehéz elsőséghez jutni olyan ágrólszakadt szegény 
legénynek, mint ő volt, annyi gazdag és előkelő 
úrfi között, kiknek az apja főispán, vagy egyházi 
kurátor, törvénybíró, vagy esperes. Mégis az élén 
haladt társainak, nem volt senki, aki versenyez
hetett volna vele semmi tekintetben — és csodá
latosképen senki sem irigyelte tőle a kitüntetést, 
vagy jutalmat. Ahelyett, hogy féltékenykedtek volna 
rá, vagy szólták volna, mint ahogy már szokás, 
mikor valaki az átlagos embertömeg feje fölé kezd 
nőni, inkább örültek a szerencséjének s maguk 
hirdették, hogy Csórja Mózes a legkülönb vala
mennyiük között, testi erőre is, észre is. És ő nem 
élt vissza karja hatalmával, sem elméje kiválósá
gával — a gyöngébbet nem üldözte, a nehezebb 
fejűeket nem csúfolta, hanem egyformán megbe
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csült mindenkit, egyformán segitett bárkinek, aki 
reá szorult, anélkül hogy jótettével megalázta 
volna akár miként is. Ez volt a titka az általános 
szeretetnek, mely öt útjában megerősítette s lei
kébe önbizalmat öntött nagy vállalkozása alatt.

A harmadik évet járta a theologián, s már 
ekkor úgy emlegették, mint legnagyobb jövendő 
szónokát a reformált egyháznak. Minden külső és 
belső adománya megvolt hozzá: impozáns, magas 
termet, szelíd, kifejező tekintet és egyenletesen 
csengő hang, amely minden szívbe utat talált. A 
pataki nép annyira megkedvelte, hogy mikor ő volt

hogy méltóvá lehessen valakihez. . .  ez a gondolat 
járt gyakran eszében. De sokkal józanabb és ineg- 
próbáltabb életű volt, semhogy elhatalmasodni 
engedte volna szívén ez ábrándokat. Jól tudta, 
hogy az a valaki olyan magasan van fölötte, a 
gyarló emberek törvénye szerint, mintha a csilla
gok között lakoznék, ahová földi szárnyakkal fel
repülni lehetetlen. Megalkudott a valósággal, elűzte 
magától az édes, de hiú álmokat és elhatározta, 
hogy élete, ameddig tart, azoké lesz, kik őt a 
világra hozták.

A következő vasárnap délutánján rajta volt a

Jézus megjósolja Jeruzsálem 'pusztulását. (Máté 23.)

a soros szónok vásárim]) délután, zsúfolásig meg
telt a nagy templom, jobban, mint délelőttönként, 
mikor az első papok prédikáltak.

Híre a vidéken is elterjedt, sőt akadt olyan 
eklézsia, amelyik tudakozódott utána, hogyha elvégzi 
a hittudományt, nem állana-e lelki vezérüknek? 
Nem mondott nemet, érezte, hogy meg kell ragad
nia az első alkalmat. Szülői öregek már, mahol
nap elerőtlenednek és sorsuk szintén az ő vállára 
nehezedik — pedig volt titkos vágya, nemes, nagy 
becsvágya, hogy külföldi akadémiákra mehessen, 
Hollandiába, vagy Angliába és megmutathassa, 
hogy több annál is, mint aminek hitték és tartják. 
Nagygyá, híressé lenni, tán gazdaggá is, kiről 
egész ország beszél és akit széliében ismernek,

prédikálás sora. Szokása ellenére, nem dolgozta 
ki teljesen szónoklatát, hanem rábízta magát lele
ményességére. Hiszen olyan könnyű dolog az egy
szerű népnek azt mondani, mit a lelke óhajt és 
szeret! Aki pedig ezt százszor próbálta, annak 
ugyancsak nem nehéz.

Már a katedrán állott, de az évek utolsó üteme 
zengett még, mikor egy fiatal leányka lépett a 
templomba egy idősebb úrinő kíséretében. Szemét 
lesütve, szégyellősen haladt az első padsor felé és 
abban helyet foglalt Szokatlanul viselte magát, 
mint aki nem tudja, mit kell cselekedni, vagy 
annyira zavarban van, hogy elfelejtette. Talán 
mind a kettő megvolt szegénykénél. A közelében 
ülők kíváncsian nézték, nem ismerte senki, egye-
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dűl a szószéken álló ifjú. Oh, ő nagyon jól ismerte, 
tán legjobban a világon. És amint megpillantotta, 
összegyűjtött gondolatai, a váratlan meglepetés 
miatt, egy perc alatt szétrepültek, úgy hogy ami
kor elhallgatott az orgona, tanácsalanul, zavartan 
állt helyén, egy szó sem jött ajkaira. Azonban 
nem tartott soká, nem vette észre senki, magához 
tért, amint a nem remélt viszontlátás első rohama 
elmnlt és a régi, erős elméjű, edzett idegzetű férfi 
lett. Képzelete megnyílt, szíve kitárult, nyelve tova
vitte érzelmeit és beszélt az el nem érhető bol
dogság gyötrelmeiről és hirdette az önmegtagadást 
olyan vágyakkal Szemben, melyeknek talaja ter
méketlen. *

Az ájtatos hívek nem tudták mire vélni a fiatal 
papnövendék szavait. Ilyenekről nem beszólt még 
soha előttük: a felebaráti szeretet, a szülők tisz
telete, Isten imádása képezte eddig orációja tár
gyát. De annál inkább rajta csüngött az idegen 
leányka, nekibátorodva emelte föl szemeit s mohón 
leste minden igéjét. A tiszteletesen is úgy látszott, 
hogy egyedül hozzá intézi szavát s Isten házában, 
az ő színe előtt teszen vallást önmaga felől.

Mikor Csórja Mózes istentisztelet végeztével, 
elhagyta a templomot, a bejárat előtt várta az 
ismeretlen leányka, Zoltay Mária grófnő. A tömeg 
már eloszlott, alig lézengett ott egy pár diák, nem 
kellett hát különösebben restelkednie, ha megszó
lítja régi játszótársát.

Szemérmes pirulással közeledett feléje és kezét 
nyújtva, üdvözölte:

— Nagyon szép volt, tiszteletes úr, akár estig 
elhallgattam volna.

— Grófnő fölötte kegyes, nem érdemiem meg 
ez a dicséretet.

— Bizony, megérdemli, már azt hiába állítja. 
Még sohasem hatott meg ennyire senki beszéde. 
Milyen igaz volt minden szava! Igaz, nem szabad 
az elérhetetlen után vágyakozni . . .  De ha mégis 
vágyakoznak, ki tehet arról?

— Mi magunk ! Magunknak kell megfojtani ben
sőnkben minden olyan izgalmat, melyek következ
ményei keservesek lehetnek.

Ha más mondaná, nem hinném, de magá
nak elhiszem, elhiszek mindent, akármit mond. 
Másnak azt felelném: nincs akkora önmegtagadás, 
amelyik egynémely szenvedélyt, mely az ember 
egész lényét hatalmába kerítette, békóba verhes 
sen. Nincs az a lelkierő a világon . . .

— Van! Én tudom, hogy van.
— Hiszem, Mózes. Meg is próbálom !
— Mióta van itt, grófnő ?
— Egy órával érkeztem ezelőtt, indulok is 

azonnal. Csak sétakocsizást tettem. Zoltán hallot
tam az édesanyjától, hogy ma délután a nagy 
templomban prédikál, — meg akartam hallgatni. 
Vagy haragszik érette?

— Nem. Véghetetleniil jól esik.
— Akkor eljövök más alkalommal is.
— Ne tegye, méltóságos kisasszony!
— Miért nem szólít Marikának, mint régen ? 

Látja, nekem jól esik ez. Máskép én is azt mon
dom : tiszteletes úr. Aztán miért ne tegyem ?

— Miért? Igazán, nem tudnám pontosan meg
mondani. Talán azért, mert megtudja az édes
atyja ura, vagy bátyja, akkor pedig rossz dolga 
lenne otthon, Marika; talán méginkább azért, mert 
a világ megszólná érette. És én azt szeretném, 
hogy az ártatlanság ne csak a lelkében, de nevén 
is olyan legyen, mint a fehér galamb.

— Igaza van, engedelmeskedem. Mikor jön 
haza ? Nem volt már otthon egy esztendő óta.

— Nem igen lehet, a körülményeim nem enge
dik, ha szülőimet látni akarom, vagy ők akarnak 
látni, idejönnek hozzám.

— És nincs senki rajtuk kívül abban a falu
ban, akit olykor látni szeretne?

— Épen azért nem megyek, mert van.
— Különös!
— Bajt okozhatnék puszta megjelenésemmel, 

akaratomon kívül.
— És, ha az, akit úgy félt, azt mondaná, 

hogy . . .
— Bármit mondana, amiből rá veszedelem, 

vagy valaminő szégyen háramlanék, nem hallgat
nám meg.

— Miért szakít félbe, hiszen azt sem tudja, 
mit akarok?

— Igaz, bocsánat a hevességért.
— Ha azt mondaná, hogy legyenek kitartók, 

reméljenek és maradjanak egymáshoz hűségesek 
mindéletükben, mind halálukban — mit szólana 
erre ?

— Nekem egy szívem van és ez az övé. Most 
már nem a gyermek beszél belőlem, kinek okta
lanság a legtöbb lépése, hanem a férfi. Sok álmat
lan éjszakát töltöttem e gondolattal tépelődve, 
mert éreztem, hogy nem gyermekes szeszély a von
zalma, sokkal mélyebb gyökere van, mint az össze- 
szokásból keletkezett rokonsze-nvnek. Éreztem azt 
is, hogy egykönnyen nem lehet az én emlékemet 
kitépni leikéből; de megfogadtam titokban, hogyha 
valaha módom és alkalmam lenne is arra, hogy 
azt a leányt magamévá tegyem, elutasítok magam
tól minden gonosz gerjedelinet, mert ahogy én 
szeretem őt, úgy csak az angyalokat lehet imádni. 
Megfontoltam azt is, hogy kábaságon jártatom 
elmémet: nem lesz a vágyamnak soha vnlósulása, 
közöttünk beláthatatlan világ terül el, melybe én 
átlátni soha sem leszek képes — a sorsom csak 
lemondás és magam megtagadása. Ezért jobbnak 
tartom, hogy kerüljük egymást, amint én egy esz
tendő óta cselekszem, így talán könnyebb a szen
vedés.

-— Csak egyet mondjon, Mózes, csak azt, hogy 
én vagyok-e az a leány ?

— Még kérdezheti?
— Kérdezem, mert nem mondotta soha, csak 

sejteni engedte. Én hallani akarom, bizonyos aka
rok lenni felőle, egészen bizonyos.

— Maga az, Marika!
— Mégis el kell válnunk végkt'p?
— Ez a legbölcsebb, amit tehetünk. Nem egy

másnak szánt a gondviselés, ne harcoljunk az égi 
hatalom ellen. Ott jön a kocsija, búcsúzzunk el, 
kövesse mindkettőnk a sorsát.
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— Ha kívánja, legyen. Fáj ezt tennem, de azt 
vélem én is, hogy igaza van. Adjon valami emlé
ket, adja nekem a kezében levő könyvet. Mi ez?

— Tompa Olajág-a, Imádságos könyv.
— Épen nekem való, ezután ebből imádkozom. 

De egy arcképet is szeretnék.
— Nincs, sohasem vétettem le magamat.
— Tegye meg a kedvemért, küldje haza az 

édesanyjának, ő majd ideadja. Úgy-e, nem utasít 
vissza ? Boldoggá tenne vele. Ez lesz a menyasz- 
szonyi jegykendő és nem hagyom el magamtól 
egy pillanatra sem, őrizem halálomig hűség
gel. Most Isten áldja meg, Mózes! Ne felejt 
síik el egymást. . . !

Kezét odanyujtóttá, az ifjú ajkához emelte 
és megcsókolta. Élőször és utoljára . . .

A kocsi megállt előttük, a komorna leug
rott s úrnőjét felsegítette. A kocsis kezében 
megpattant az ostor és Csórja Mózes egyedül 
maradt a templomajtóban.

IV.
A zoltai kastély udvarán szokatlan tolon

gás támadt. Szokatlan, mert eddig hívatlan 
cselédnépnek, vagy bámész falusiaknak nem 
volt szabad az urasági palota előtt ődöngeni.
Most azonban hivatalos urak, zsidó kalmárok, 
vásáros földmívelők lepték el a virágágyások 
környékét és egymásra verték az ősi gróti 
birtok egy-egy darabjának árát, amint a vég
rehajtási kiáltó kimondotta az alku legalsó 
összegét. A család tagjai közül nem yolt jelpu 
senki, Tivadar gróf, a tulajdonos, meg a 
leánya a legbelsőbb szobák valamelyikébe 
vonultak a nyilvános megszégyenítés elől, 
amely egyben anyagi tönkrejutásukat is jelen
tette. Miklós nem volt otthon, mint hadnagy 
szolgált egy galíciai dragonyos ezredben.
Talán tudomással sem birt a történtekről, noha 
— ha nagyon kutatnának utána — benne fe
deznék fel a szomorú romlás közvetlen okát.

Gróf Zoltay Miklós yíg gyerek volt, sze
rette a mámort és a kártyát, nagy nevére is 
sokat adott, mely nem ragyoghatott szürke 
íakeretben, aranynyal kellett körüldíszíteni, 
hogy igazi fényét el ne veszítse. És erre pénz 
kellett, temérdek pénz, mely a birtok jövedel
méből nem telt már, a terhére vett kölcsönnel 
kellett bővíteni. Egy-egy udvari bál, vagy balsikerű 
kártya-campagne a bécsi Jokey-klubban, százez
reket nyelt el, akárcsak a Tiszába dobták volna 

Az örvény, mely a léha ifjú könnyelműsége 
miatt az apa körül kezdett kavarogni, egyre sző
kébb gyűrűbe fűződött s a szerencsétlent magával 
ragadta. A hitelezők csődöt kértek az egyébként 
gazdag főúr ellen s ezzel megpecséltették a sorsát.

Azalatt, míg lent a dob pergett s az árverezők 
hiénazsivaja tombolt, Zoltay Tivadar leszámolt 
magával és a világgal pár másodperc alatt. Főbe 
lőtte magát s mire leánya a szomszéd teremből az 
éktelen durranásra átszaladt, már nem lélekzett 
többé, olyan kemény kézzel és olyan biztos irányba 
küldötte az ólomgolyót. Zűrzavar támadt a végze
tes hírre, eszüket vesztve szaladgáltak a cselédek,

a hatóság is felfüggesztette a hivatalos eljárást 
míg a temetés lejár s a fejetlenség szűnik.
■ Egyedül Mária grófnő őrizte meg lélekjelenlétét 

bár a nem várt csapás szerfölött megtörte. Első 
dolga volt, hogy bátyját értesítse a gyászról és 
hazahívja apja ravatalához. Azután az öreg Csórja 
Mártonért küldött. Jött az első hívásra. A grófnő 
a lépcsőkön várta s amint érkezett, bevezette 
magához.

— Kedves Márton bácsi, ne haragudjék, hogy 
zavartam a nyugalmát, de higyje meg, nincs ki

hez fordulnom, nekem pedig jó tanács kell és útba
igazítás. Nem tudom, mit tegyek. Sejtelmem sincs 
róla, hogy minek következménye ez a borzalmas 
helyzet. Csak azzal vagyok tisztábban, hogy min
denünket el akarják venni, de hogy miért, nem is 
képzelem. Maga ismerte viszonyainkat, talán ma is 
ismeri, nem lenne hát szives felvilágosítani enge- 
met? Kérem, édes Márton bácsi, tegye meg, hiszen 
maga mindig olyan jó volt hozzám!

— Hogyne tenném,méltóságoskisasszony, hogyne 
tenném.

— Hát ismeri az ügyek állását?
*— Elejétől végig ! De attól félek, hogy egyik

másik szavammal fájdalmat okozok szívének.
— Mindegy, nagyobb szenvedés már úgysem 

érhet,

Jézus a gyermekek közt. (Márk 10.)



116 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 11. sz.

— Hát úgy áll a dolog, hogy édesatyja, a bol
dogult méltóságos gróf úr egy pesti banknál aprán
ként nagy summa pénzt vett kölcsön a birtokára; 
a zoltaira, meg a dömeházira.

— Nincs is több ennél.
— Az összes birtokára vette. De amint nőtt a 

tartozás, nőtt a kamatja is, aztán nem bírta a tör
lesztést.

— Teremtőm, mire kellett ennyi pénz! Hiszen 
ki sem mozdultunk Zoltáról, alig költöttünk többet 
az épen szükségeseknél.

— Tudom, nem is itthon volt a baj.
— Hát hol?
— Bécsben.
— Becsben?
— Ott, mert odakiildötte a gróf úr a sok pénzt.
— Kinek?
— Miklós grófnak.
— Ugyan ! Minek ?
— Azt nem tudom, de a kasznár úrtól hallot

tam, hogy csak egyszerre százötvenezer forintot 
vitt Patakra a postára, a méltóságos hadnagy úr 
részére.

— Jézusom! És erről nem szólt nekem senki, 
titokban csinálták az egészet. Mi lesz most?

— Bajos volna kiszámítani. De azt hiszem, 
hogy az adósság kifizetése után marad még vala
mennyi birtok. Igaz, hogy nem sok.

— De mit gondol, hogyan kellene eljárni, mit 
kellene csinálni?

— Ahogy az én műveletlen eszemmel látom a 
dolgot, legjobb volna, ha szélnek eresztené a fiská
lisokat, mert azok csak maguknak jók, máséval 
addig törődnek, míg hasznuk van belőle. Ha nincs 
— adjon Isten, mindjárt tovább állanak. Aztán 
engedné, hogy a törvényes eljárás végére menjen, 
itt nem lehet csalni, a bíró rákoppint mindjárt a 
hamis emberek ujjára. Nagy birtok, drága föld a 
zoltai, meg a dömeházi is. Csak aztán arra vigyáz
zon, méltóságos kisasszony, hogy a bátyja közelébe 
ne férhessen a maradék vagyonnak.

— Csak nem képzeli, Márton bácsi, hogy Mik
lós megfosztana az engemet illető részből és nyo
morba kergetne ? Ez lehetetlen!

— Én nem képzelek semmit, de tapasztaltam, 
hogy semmi sem lehetetlen. Aki gyermekkorában 
hazudik, nagy korában sem teszi mindig az igaz
ságot.

Mária két szeme könybe lábbadt. Főként azért, 
mert érezte, hogy igazat beszél a régi, hű szolga.

— Na, látja, megrikattam, Marika kontesz. 
Ejnye, ejnye, pedig nem akartam megszólni a test
vérét, talán nincs is úgy, amint én állítottam.

— Attól tartok, hogy úgy van, Márton bácsi.
— Nem kell azért sírni, jóra fordulhat még 

minden. Jóra is fordul, majd meglátja. De megyek 
már, Istennek ajánlom, méltóságos grófnő. Ha vala
miben szükség lenne még, de akármikor, a vén 
Csorjára, elég, ha a legkisebbik inast küldi érettem.

— Köszönöm szépen. Mi hir Mózesről?
— A fiamról?
— Róla.
— Nem igen ír az utóbbi időben, de ha ír is, 

azt kívánja, hogy ne mutassuk levelét senkinek,

még ne is szóljunk felőle, akárki kérdezősködik. 
Kezét csókolom!

— Isten megáldja, Csórja uram.
Mária egyedül maradt. Aztán átment a halot

tas terembe és térdreborult apja ravatala előtt. 
Imádkozni kezdett, de csodálatosképen, nemcsak 
a megboldogult lelkének üdvözüléséért imádkozott, 
hanem egy deli szép legényért is. Önfeledten tette 
és mikor rajtakapta magát, hogy minő vétket köve
tett el, zokogó sírással bánkódott fölötte. Hanem 
azt az idegen, betolakodott árnyékot még sem 
bírta elűzni magától. Vagy talán nem akarta, nem 
akarta, ha mindjárt bűn volt is . . .

Hívó szavára semmi értesítést sem kapott báty
jától, bár ismételten táviratozott. A temetés ideje 
rohamosan közeledett, Miklós gróf mégis hallgatott. 
A rokonság, messziről és távolról, egybegyűlt már, 
csak reá vártak. Végre a temetés napján délben, 
lóhalálában vágtatott Patakról egy lovaslegény, 
aki sürgönyt hozott Zoltay grófkisasszonynak. Páris- 
ban kelt s azt hozta hírül, hogy a fiatal gróf úton 
van hazafelé, délutánra meg is érkezik. Esti hat 
óráig várakoztak, de hiába. Végre megkezdették a 
szertartást. Egy rozsnyói kánonikus pap vezette s 
a környékbeli lelkészek közül többen asszisztáltak 
neki. Megindult a gyászmenet, lassú, szomorú tem
póban s már a családi kripta felé kanyarodott, 
mikor az országúton vágtató kocsi szálló porát 
pillantották meg. Ez ő, Miklós gróf, mondották 
nehányan, mire a végtisztességtévők megálltak.

Ő volt csakugyan. Meg sem várta, hogy meg
álljon a kocsi, egy vakmerő ugrással kidobta ma
gát az útra és senkire nem nézve, senkihez nem 
szólva, egyenesen a koporsóhoz rohant és leros
kadt rá. A daliás katonatisztben nem volt annyi 
erő, hogy a lába elbirta volna, úgy megtörte testi
lelki energiáját a veszteség.

— Mindenemet elvesztettem! — nyögte két
ségbeesve.

És igaza volt, mert az apja rá nézve nemcsak 
a szerető és gyermekéért mindent áldozó szülőt 
jelentette, hanem az anyagi támaszt és minden 
bajában segítő, bukásában feltartó és őt megmentő 
kart is. Ki lát a vesékbe és ki tudná, hogy melyi
ket sajnálta inkább abban a néma, halott ember
ben — az apát-e, vagy a bankárt?

Akiben megszűnik a lélekzés és hiába költö- 
geti akár a szeretet, akár a kezéttördelő jajszó — 
egyként odajut a temetőbe, bárki lett légyen. Eb
ben az egyben egyenlőség van, ez alól nem lehet 
kibújni sem csalafintasággal, sem pénzadóval. 
Le kellett feküdnie Zoltay Tivadarnak is örökre 
vetett ágyába, hogy egy banális búcsúztató ének 
elhangzása után magára hagyja mindenki, egy hét 
múlva talán el is feledje

A végzetet nem lehetett megállítani útjában. 
Amint leszedték a kastélyról a gyász-drapériát, a 
dobszó újra felhangzott az udvaron. Ellicitáltak 
mindent, kótya-vetyén, ahogy akarták. Mégis meg
maradt a vételárból félszázezer forint, ráadásul a 
kastély, meg a park.

De kié legyen a maradókvagyon ? A fiatal 
gróf magának követelte, mivel ő a fiúörökös. Hú
gának nem akart egyebet adni belőle, mint szál
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lást és ellátást. Elég a leánynak ennyi i s ! Sőt 
még áldozatot kell hoznia családja érdekében, 
annak régi fényéért és jövendő dicsőségéért. Ez 
utóbbit különösen emlegette Miklós minden alka
lommal, ha nővérével négyszemközt került. Mária, 
nem értve világosan ezt az unos-untalan való cél
zást, megkérdezte, hogy mit akar mondani vele.

A gróf minden tartózkodás nélkül, cinikusan 
mosolyogva rukkolt ki tervével és szándékával:

— Férjhez akarom adni, kedvesem. Kérője 
van, nagyszerű szerencsét tehet. Szegény leánynak 
nem szabad érzelegni, sem romantikusnak lenni. 
A lovagvilág letűnt s a szerelmes troubadourok 
elpusztultak. Ma nincs' szerelem, csak pénz!

— Mit beszél, Miklós?
— Semmi különöset! Férjhez akarom adni.

Diplom ás lányok.

É g y  apának Bárom lánya  —  

M indnek oan m ár diplomája. 
Ú gynevezett „kész leányok11. 
S iiszk e  is a papa  rájok,

É s ez cseppet sem csodás !
A  jövő jük B iztosítva;
Örvös lesz a kom oly M inka, 
Postás a fürge /{atinka, 

jjf a k is  É v i  —  óvódás.

Igv a dolog folyna rendBe,
Ha negyedik is nem  le n n e :

Emmaus. (Lukács 24.)

— Engemet?
— Magát, édesem.
— Kihez?
— Wolfram úrhoz, ki a birtokunkat megvette. 

Megszerette magát, bár alig látta kétszer, feleségül 
akarja venni, én oda is Ígértem már. Előre jelen
tem. hogy határoztam, a dolog fait accompli és 
ellenmondást nem tűrök. Kívánom, nem, követelem, 
követeli a Zoltay grófok jövője.

— És ha nem engedelmeskedem?
- Engedelmeskednie kell. Hiszen megértette, 

hogy miről van szó ?
— Inkább zárdába megyek.
— Ebben az esetben nem kényszerithetem.
— Akkor határoztam én is . . .

(Vége köv.)

E sztike, a r matti a lánya*.
De ez a k is  Boszorkánya 

(Isinált ám nagy galiB át: 
d ó  is ta n u lt, kedves, szép is,
A  tanárok Becézték is, 
j$ ö egy napon sírva mégis 

Ott hagyta az iskolát.

Mért —  miért se ? —  JSoBse mondja, 
ÉjüIönBen is más a g o n d ja ;
Napestéiig dalolgatva 
,,d á r  a BaBa . . . “ tanogatja, 
(Csókolgatja, csalogatja 

I{is öeesét, a Janiká t,
A  mamája nézi . . . n ézi . . .
É s úgy se jti és úgy é r z i :
E z szerzi m eg még önéki 

A  legszeBBik diplom át!

Lam pértíi Géza.
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A  Képes Bibliáról.
Mai számunk ünnepi szám. Nem csupán nagyobb 

terjedelménél és pünkösdi vonatkozásainál fogva, 
hanem főkép azért, mert egész sor szebbnél-szebb 
bibliai képet mutathatunk be a kiadó Deutscher 
Bibel-Verlag szives előzékenységéből olvasóinknak. 
Valamennyi a készülő Képes Magyar Bibliából 
való; mind világtörténelmi hírű művészek ihletett 
alkotásai E mutatványból is megítélhetni, minő 
nagy értékű könyv készül a magyar közönség 
számára. A vállalat méltatását kiki megtalálja 
húsvéti számunkban; ahhoz alig tudnánk valamit 
hozzátenni. Most beszéljenek helyettünk a képek. 
1000-nél több ilyen kép egy könyvben és éppen a 
Biblia mellett, álomnak is merész volt eddig s 
íme Istennek gazdag kegyelméből boldog valóság 
lett belőle.

A nyolc képből kettő az ótestamentomot, hat 
pedig az újat magyarázza.

Ott áll a szende Ruth, .a hűséges menyasszony 
és derék feleség örök mintaképe, aki a családi 
köteléket férje halála után is érzi, elkíséri az 
özvegy és tiavesztett Naómit hazájába, Bethlehembe. 
Hasztalan unszolja napa, maradj itt Moabb föld
jén, ahol apáid éltek-haltak; az ő hazája már nem 
Moab, hanem duda földje, amelynek törzséből 
férje származott. „Én veled megyek; a te néped 
az én népem, a te Istened az én Istenem11. (A kép 
alkotója Sturm L. német festő.)

A második kép központja Dániel, az Úrnak 
fenkült lelkű, bátor Volgája, akit.jj..vjüLá&JiataU. 
masai igaz beszédéért az oroszlánok vermébe 
vetettek. Azonban- hasztalan volt erőlködésük. Az 
igaz Isten nem hagyta el hű hitvalló szolgáját. 
Elkiildé az ő angyalát éjnek éjszakáján és az 
angyal befogta az oroszlánok, száját hogy nem árt
hattak néki. (A kép Smit angol festőtől való.)

A harmadik kép már az új testamentomba 
vezet bennünket. Jézus elhagyja Názáretet, Kapér- 
naumba költözik s búcsúzik édes anyjától, Máriától, 
aki balsejtelmek közt bocsátja útjára. Lebilincselő 
e két arc egymással szemben. Oly búcsúzás ez, 
ahol a szemek többet mondanak, mint a szavak. 
Mária, a világ legtökéletesebb édesanvája nem 
tartóztatja fiát, hiszen hivatása van, amit el nem 
árulhat, küldetése, amit megtagadnia nem szabad. 
Jézus, mint jó gyermek a felelősség tudatában 
búcsúzik. Mennie kell, mert mennyei atyja paran
csol vele. Az anya szemei azt mondják: Áldás 
lépteidre, anyád szerelme kísér útadón! A fiú te
kintetéből azt olvashatni: Én most eltávozom tőled, 
de a mennyei irgalmasság soha el nem távozik. 
(A kép szerzője Plockhorst B. német művész.)

A negyedik képen már Jézust tanítói, prófétai 
tiszte gyakorlásában találjuk. Az ember és a hazafi 
egyenlően elkeseredik benne a zsidók vakságának 
látásán. Szomorú szívvel kiált fe l: „ Jéruzsálem, 
Jéruzsálcm, ki megölöd a prófétákat és megköve
zed azokat, a kik hozzád bocsáttattak . . . íme 
azért a ti házatok puszta lészen11. Az elvakult 
zsidóság azonban nem hallgatott reá és siralmas 
halál jutott- osztályrészéül. (A kép Castlake angol 
festő műve )

Az ötödik képen a Megváltót a gyermekek közt 
találjuk, akiknek a mennyek országát ígérte szívok 
ártatlanságáért. A képcsoportozat (szintén Plockhorst 
műve) nem csupán Jézus szeretetsugárzó arcát tün
teti fel művészi szépséggel, hanem a gyermekek 
és anyák arca is kifejező. Látni rajtok, mily jól 
érzik magukat az isteni szeretet tűzhelyénél, az 
Üdvözítő társaságában.

A hatodik kép az örökszépségű emmausi jele
netet ábrázolja. Ez a kép elüt a többitől; a világ
hírű Tiziano, velencei olasz mestertől való, aki 
ezelőtt 300—400 esztendővel élt és saját korának 
viszonyait rajzolta az isteni Mester alakja mellé. 
Jézus tekintete békét és szeretetet tükröz; tanít
ványai a szelídségről ismernek rá, amelynek sugara 
arcukra vetődik a kenyér megszegésekor.

A hetedik kép az első pünkösd nagy jelenete, 
amelyet az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv 
második része beszél el. Együtt voltak az ünneplő 
tanítványok, a midőn megzendűlt á sebesen zúgó 
szél és megjelentek a tüzes nyelvek; megtelének 
Szentlélckkel és kezdőnek nyelveken szólni. E kép 
Rubens németalföldi világhírű festő alkotása. A l it 
és lelkesült elragadtatás' ég az arcon és a szemek
ben, mint méltó kíséret az első keresztyén gyüle
kezet megalakulásához.

Az utolsó (megint Rubens képe) Pál apostol 
nagy jelenetét varázsolja elénk a damaszkuszi 
úton. A forró vérű, ideges Pál, akkor még farizeus 
tanítvány, Damaszkusz felé siet (Csel. 9.) a keresz
tyének üldözésére. Útközben hirtelen nagy vilá
gosság vette őt körül s szózatot hallott: „Saul. 
Saul, mit kergetsz engemet?“ „Ki vagy te Uram?" 
szólt a megdöbbent írástudó. „Én vagyok Jézus, 
akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen 
rugódoznod“. Ez a pillanat megváltoztatta őt. 
Krisztus üldözőjéből Krisztusról szenvedéssel és 
halállal is vallásttevő apostol lett.

E képek nagyjában tájékoztatnak bennünket a 
Képes Magyar Biblia kiválóságáról, szép képeiről 
s biztosítanak arról, hogy családi asztalunk nem
csak hasznos, hanem gyönyörű szép kiadványhoz 
is jut vele. Már többen jelentkeztek nálunk, hogy 
e szép művet megszerezni óhajtják. Most újólag 
figyelmeztetjük reá olvasóinkat. Nemsokára szét
küldik a képes tájékoztatókat a gyülekezetekhez 
s tekintve, hogy 26 koronát egyszerre kevés ember 
fizethet meg, a kiadótársulat a részletfizetés ked
vezményét biztosítja azok számára, akik hozzánk 
fordulnak.

JO  K Ö N Y V E K .
Payr Sándor újabb munkái. Fáradhatatlan 

kutatónknak, Payr Sándor soproni theol. akadémiai 
tanárnak ismét két értékes dolgozata került ki a 
sajtó alól. Az egyik Mária Dorottya nádorasszony, 
akiről az Egyházunk Nagyjai című vállalatban is 
jelent meg már egy tartalmas, szépen írt füzete. 
Újabban kerültek a szerző kezébe Bauhofer György 
budai lelkésznek és a nádorné bizalmasának egy
korú naplója, valamint a nádornénak hozzá intézett
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levelei. (A ritka értékű forrásmű egyetemes egy
házunk birtokában van). Az újonnan fölfedezett 
forrás ismét ösztönözte az írót a tárgy feldolgozására. 
A dolgozat Payr Sándor megszokott lelkiismeretes
ségével és színes stílusával elkészült s elsőízben 
a Prot. Szemle közölte,, most pedig kiilönlenyomat- 
képen jelent meg. Óhajtandó volna, hogy a szerző 
Mária Dorottyának egy nagyobbszabású élet- és 
korrajzát is megírná, mert a történelmi alakok 
igazi jelentősége akkor tűnik ki igazán, ha 
a kor összes rúgóit s jelentékeny alakjait 
ismerjük.

A másik füzet A  pietizmus paedagogi- 
kája (Spener, Francke és a magyar pietista 
nevelők), mely különlenyomat a Theol. Szak
lap 1907. és 1908. évi folyamából. Payr- 
nak ez már második munkája a pietizmus- 
ról. Kerek 10 éve, hogy megírta a Magyai 
Pietistákat, amelyet a Magyar Prot. írod. 
Társaság adott ki s amelyben a pietisták 
neveléstörténeti jelentőségét is fejtegeti. A 
jelen tanulmány rendszeres munka. Első része 
a pietizmus lényegét és nevelési irányának 
alapvetőit ismerteti, a második rész a pietiz- 
rous nevelési rendszerét, a harmadik a pietista 
nevelés szélesebbkörű hatását és a magyar 
pietista nevelőket. Tudtunkkal ez a 118 lapos 
füzet a pietizmusról első önálló munka irodal
munkban s már ezért is figyelemre méltó. A 
könyvnek azonban világossága, alapossága, 
tömörsége adja meg az igazi értéket. Mind 
a két füzetet melegen ajánljuk olvasóinknak. 
Kaphatók a szerzőnél (Sopron, Csengeri-utca).

Késmárk műemlékei. írta dr. Bruckner 
Győző, iglói evang. főgimnáziumi tanár. A 
szepesi városok közül Lőcse és Késmárk 
dicsekedhetik legtöbb műemlékkel. E két vá
rosban zajlott le a szepesi németség életének 
legnagyobb része, itt volt szelleműk fészke, 
munkásságuk eredményeit is itt találhatjuk meg 
leginkább. Örvendezni lehet, hogy Késmárk 
műemlékeiről tartalmas és gazdagon illusztrált 
munka jelent meg a múlt hetekben. írója nem 
csak a műemlékek puszta leírását adja. hanem 
Késmárk rövid történetét is, amihez a gazdag 
szepesi levéltárakban gyűjtötte össze az anya
got. A gondos kutatás és világos csoportosí
tás mellett a szép, emelkedett szempontú 
feldolgozásért tartozunk a szerzőnek elisme
réssel. A tartalmas könyvből legközelebb mu
tatványt is közlünk. Gyönyörű mümelléklet 
van hozzá csatolva: I. Mátyás címeradomá
nyozó oklevele. Ára 2 korona 40 fillér. Meg
rendelhető a Theol. Otthonban, Pozsonyban.

A „Képes Folyóiratnak" (A Vasárnapi Újság 
füzetekben) 13—15. füzetéről számolunk be ez 
alkalommal. Szépirodalmi tartalmából kiemeljük 
Pékár Gyula történeti regényét (Tatárrabság), amelyet 
illusztrációk élénkítenek, Wharton Editli angol 
regényét, (A Vidámság háza), amelyet Schöpflin 
Aladár fordított magyarra. Elbeszéléseket találunk 
még Zöldy Mártontól, Krúdy Gyulától, Lengyel 
Menyhérttől, Szederkényi Annától, s egy igazán 
remek novellát írt Mikszáth Kálmán (Tüviskes

látogatóban). Közleményt írt többek közt Szabolcska 
Mihály, Lantpérth Géza, Endrődi Sándor, mind a 
három irodalmunknak igazi koszorúsa. Szépirodalmi 
cikkei mellett különös figyelmet érdemeinek idő
szerű közleményei, amelyek egyrészt megismertetik 
a közönséget a leghasznosabb tudnivalókkal, más
részt szempontokat adnak a művelt embernek a 
fölmerült eszmék és jelenségek megítéléséhez. Képei 
részint festmények reprodukciói, részint arcképek

és egyéb alkalmi rajzok. Benne van gróf Széchenyi 
Istvánnak egy eddig ismeretlen arcképe. A Képes 
Folyóirat szerkesztője Hoitsy Pál, főmunkatársa 
Mikszáth Kálmán, segédszerkesztője Schöpflin Aladár 
(mind a három evangélikus). Ára egész évre (24 
füzet) 14 kor. 40 fillér, fél évre (12 füzet) 7 kor. 
20 fillér, negyedévre (6 füzet) 3 kor. G0 fillér. Egy 
füzet ára 60 fillér. Megrendelhető a kiadó Franklin 
Társulatnál (Budapest, IV., Egyetem-utca 4.) valamint 
minden könyvkereskedésben.

Az első pünkösd. (Csel. kve. 2.)
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V E G Y E S .
Meghívó. Az Országos Ág. H. Ev. Tanáregye

sület Eperjesen, 1908- évi június hó 10-én tartja 
I. rendes közgyűlését, melyre t. címet meghívni 
van szerencsém. Budapesten, 1908. évi május hó. 
Dr. Meskó László, egyesületi elnök. A közgyűlés 
sorrendje. Június hó 9-ikén, kedden: Érkezés, 
elszállásolás. Délután 4 órakor a tanáregyesület 
választmányának megalakulása és ülése a főgim
názium tanácskozó-termében. Este 8 órakor ismer
kedés a kollégiumi tápintézet éttermében. Június 
hó 10-ikén: szerdán: Délelőtt Vj9 órakor isten- 
tisztelet az evangélikus templomban. Imádkozik: 
dr. Szlávik Mátyás. (Gyülekezés a kollégium lép
csőházában). Istentisztelet után a tanáregyesület 
közgyűlése a kollégium dísztermében. Délután 2 
órakor társasebéd az Eperjesi líuglizó-Társaság 
nyári helyiségében. Délután 4 órakor a közgyűlés 
folytatása. Június hó 11-ikén az eperjesi vértanuk 
emlékművének leleplezése. Ünnepi beszédet mond 
báró Prónay Dezső. A közgyűlés napirendje. 1. 
Elnöki megnyitó. II. Üdvözlések. III. Előadások: 
1. A protestáns paedagogia eszméje. Dr. Szelényi 
Ödön. 2. Evangélikus leánynevelésünk története 
és feladata. Bartholomaeidesz Adél. 3. A főiskolai 
reformról. Dr. Réz Mihály. 4. A theologiai szak
oktatás reformjához. Dr. Hornyánszky Aladár. IV. 
Hivatalos jelentések: Titkár évi jelentése. Pénztá
ros évi jelentése. A számvizsgáló-bizottság jelen
tése. V. Indítványok (amennyiben a választmány 
üléséig érkeznek). VI. A közgyűlés berekesztése.

A Protestáns Országos Árvaegyesület május 
26-án tartotta 49-ik évi közgyűlését, Kovácsy Sán
dor dr., a budapesti ref. egyház főgondnokának 
elnöklésével az egyesület által föntartott Szegény
ház-téri Protestáns Árvaházban. A közgyűlés az 
árvák vallásos énekével és Bilkei Papp István ref. 
teológiai igazgató imádságával kezdődött. Azután 
Pálóci'Horváth Zoltán dr. titkár terjesztette elő az 
évi jelentést. Az egyesület 124 árvának ellátásáról 
és neveléséről gondoskodott. Segített 4200 koro
nával 42 árvát. Az egyesület vagyona 1,056.675 
korona. Bevétel volt 72.117 korona, kiadása 69.878 
korona. Adományok címén 22.613 korona gyűlt be, 
amelyből a dunamelléki ref. egyházkerület a Madas- 
alapból 10.000 korona segítséggel szerepel, a női 
választmány tagjai pedig a karácsony alkalmából 
5503 koronát gyűjtöttek. A közgyűlés köszönetét 
szavazott a gyűjtőknek, akik között Kovácsy Sán- 
dorné 1180 és Dániel Ernőné báróné 1160 koro
nát gyűjtött. A választmányban megüresedett helyekre 
Arz Nándorné grófnét, malomszegi Elek Pálnét, 
Lánczy Leonét, Méhnert Ernőnét, Tliirring Gusz
táváét és Bilkei Papp István ref. teológiai igaz
gatót választották. A közgyűlés előtt néhai Koch- 
meister Frigyes bárónak, az egyesület egykori 
elnökének, Deák Ébner Lajos által festett arcké
pét leplezték le, Kovácsy Sándor elnök meleg
hangú beszéde kíséretében. Brocskó Lajos, árva
házi igazgató pedig Kochmeister báró érdemeit 
méltatta. Kochmeister 18 éven át volt az egyesü
letnek elnöke s ez idő alatt 94.000 koronáról 
650.000 koronára emelkedett az egyesület vagyona.

Dnka Tivadar meghalt. Egy külföldre elszár
mazott, de idegenben is jó hazafinak megmaradt 
érdemes magyar ember és hű evangélikus, jó 
keresztyén haláláról adunk megilletődve hírt. Duka 
Tivadar, a magyar emigráció egyik kiváló tagja, 
Görgey 1848—49-iki segédtisztje, az angol-indiai 
hadsereg nyugalmazott törzsfőorvosa május 5-én 
Angliában, Bournemouthban élete 83-dik évében 
hirtelen meghalt. Mint emigráns sokszor érintke
zett Andrássy Gyula gróffal, Szalay Lászlóval, 
Türr Istvánnal s velők éltük végéig állandóan össze
köttetésben volt. Életben levő angol nejével, Tay- 
lor Johannával ötvenhárom évig élt. Fiai közül 
Ferenc ügyvéd Londonban és Teofil nyugalmazott 
ausztráliai orvos Angliában, Bournemouthban lakik. 
Duka dr. Körösi Csorna Sándor, a nagyérdemű 
magyar Ázsia-kutató életének a távoli Keleten kuta
tója volt. Keleti becses könyvtárát a magyar Aka
démia őrzi. Az Angol Bibliaterjesztő Társulat igaz
gatósági tagja volt. Magyarországi közvetlen csa
ládjából életben van öcscse, Ferenc, 1848—1849-iki 
honvédtiszt, volt országgyűlési képviselő, nyugal
mazott állami tisztviselő és testvérhuga Mária, 
özvegy Pekáry Antalné, akinek Ferenc fia rendőr
ségi főkapitányi helyettes Budapesten. Duka Tiva
dar halálának hírét fivére, Duka Ferenc vasárnap 
kapta. Utolsó levelét fivérének május 4-ikén adták 
postára, tehát halála váratlanul jött, A haláleset
ről rögtön értesítették a Magyar Tudományos 
Akadémiát s annak elnökét, Berzeviczy Albertét. 
A kiváló ember arcképét s életrajzát közölni 
'fogjuk.'

Weber Samu szepesbélai lelkész, a szepesi 
városi egyházmegye főesperese, a szepesmegyei ev. 
lelkészegyesület elnöke, a magyarhoni ev. egyház
egyetem törvényszékének bírája, a Magyar Törté
nelmi Társulat és a Szepesmegyei Tört. Társulat 
rendes tagja, a Magyarországi Kárpátegyesület tisz
teletbeli tagja, életének 73-dik, lelkészi működé
sének 48 dik évében f. hó 18-án reggel szívszél- 
hűdésben elhunyt. A megboldogult, megyéje és 
felekezete szűkebb körén túl országszerte ismert, 
tisztelt és becsült tagja volt a magyar prot. papi 
karnak, tudományban, jellemben és sokoldalú tevé
kenységben egyaránt oly kiváló alak, aki díszt 
adott annak a papi állásnak, amelyet betöltött, 
díszt annak a papi karnak, amelyhez tartozott. 
O megmutatta — amit papjaink közül oly sokan 
szinte lehetetlennek tartanak — mint érdeklődhe
tik valaki gazdasági dolgok iránt s mint lehet 
országos hírű tudós, mint lehet valakinek belmisz- 
sziót űzni, kiterjesztve figyelmét egyháza és köz
sége mindennemű anyagi és szellemi ügyeire, 
részt véve híveinek mindennemű törekvéseiben, vál
lalkozásaiban s mint lehet mélyreható levéltári és 
történelmi munkásságot kifejteni, könyvet könyvre, 
füzetet füzetre írni és kiadni. Mindig, mindenütt 
egész ember, igazi pap — minta pap — gyanánt 
tanultuk őt ismerni és tisztelni. Irodalmi működése 
három irányú volt: régebben a szabadelvű theolo- 
giának volt előkelő, bátor harcosa, még Ballagi 
Mór idejében, az ő egyházi lapjában; utóbb ettől 
majdnem teljesen elfordulva, a történetírás terére 
lépett s Szepes megye egyházi és polgári történe
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tének régi lapjait igyekezett nagy buzgalommal és 
szakértelemmel íölderiteni; végül, mint a Kárpát
egyesület tagja s a 80-as években egyik alelnöke, 
ennek Évkönyveibe is csaknem évről-évre írt hol 
történelmi, hol turistikai közleményt (nagy tu
rista volt, ki jelentékeny részt vett a szepesbélai 
cseppkőbarlang feltárásában és a barlangligeti 
telep létesítésében is) a magas Tátra világából. 
A boldogultnak arcképét 1906. évi évfolyamunk 
közölte. Hív és igaz munkás volt, aki teljes mér
tékben betöltötte hivatását. Áldott legyen emlé
kezetei

Papválasztás. A kolozsvári előkelő gyülekezet 
Gratz Mór utódává Dianiska Frigyes késmárki lel
készt választotta meg lelkipásztorul egyhangúlag.

terny János; 6 koronával: Hirháger Imre, dr. Sarló 
Vendel, Sebestény József; 5 koronával: Dorosnyák 
Gyulámé Tállya, Fábián László, Leitner Károly Sze
rencs, Meisels Jakab, Patay Tiborné Czekeháza, 
Rozináim Ernő Miskolcz, Sebők Dániel; 4 koroná
val: Boros János, Dobozy István, Gergely János, 
özv. Kristóf Jánosné, özv. Matolcsy Dávidné Nagy
károly, itj. Matolcsy Sándor Nagykároly, Nagymáté 
Albert Miskolcz, dr. Steszel Szilárd, Szepesi Vil
mos Heves, özv. Ticliy Gyulánó Nagyvárad, Vinay 
István Gibárt, özv. Viszóczky Mártonná; 3 koroná
val: özv. Balogh Istvánná, Blau Jakab, Flegmáim 
Samu, Fiihrer J. Szerencs, Hajász Pál Tállya, 
Hegyi Zsigmond Dobsza, dr. Késő Géza Szerencs, 
Kis József, Kőrössy Gusztáv Dobsza, Materny Imre

Saul, Saul, mit kergetsz engemet? (Csel. kve 9.)

Amidőn úgy a választó gyülekezetét, mint a meg
választottat üdvözöljük, forró óhajtásunk, hogy a 
kolozsvári papság új levelekkel gazdagítsa a Dia
niska név papi koszorúját.

Az abaujszántói ev. egyház e lap múlt szá
mában jelzett ünnepélye fényesen sikerült minden 
tekintetben. Lejött ez alkalomra Eperjesről Szán
tóra 12 tanár, 23 theológus, több jogász és gim
nazista s helyből és vidékről igen sok vendég. 
A bevétel 1012 koronát tett ki. Ez alkalommal 
felülfizettek: 20 koronával dr. Barkász Sándorné 
Temesvár, Csajka Endre Sárospatak, Szilágyi Gusz
táv Dobsza; 14 koronával: Antal József; 10koroná
val: Csajka János, Pénzéi Mihály Nagykároly, özv. 
Péczely Jánosné, özv. Szendrey Jánosné, Szomolnoky 
Mihály Nagyrőcze, Zimmermann Jakab; 8 koronával: 
Horváth Sándor Szerencs; 7 koronával: Harsányi Jó
zsef Bodóköváralja, Putankó Mihály Kassa, dr. Mar-

Nagyvárad, Nemes Lajos, Papp Béla Tállya, özv. 
Rochitz Sándorné, Rozmann Kálmán Homonna, 
özv. Ungváry Józsefné, Varga Márton Tokaj; 2 
koronával: Czékus Miklós Gömör, Feuerstein Lajos, 
Harsányi István Hernádvecse, Ivancsó József, Kei- 
zer Vilmos, Klein Adolf, Liszkay Béni, Matolcsy 
Sándor Nagykároly, Mencz József, N. N., N. N., 
dr. Obetko Dezső Eperjes, Pollák Vilmos, Stromp 
Gyula, Turóczy József, Ungerleider Izsák, Voha- 
ner Dezső Eperjes; 1 koronával: Gaál Lajos Szend, 
Král Lajos, Nemes Jenő Sátoraljaújhely, Nemes 
Ödön, Perényi Miksa. Ezúttal is köszönetét fejezi 
ki a kegyes adakozóknak Czékus László lelkész.

Az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság 
félszázados jubileuma. Az Első Magyar Általános 
Biztosító-Társaság márczius 13-án ünnepelte fennál
lásának ötvenedik évfordulóját. A magyar közgazda- 
sági élet fejlődésének minden határkövénél ott volt az
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Első Magyar Általános Biztosító-Társaság is, a mely 
félszázad óta szintén folytonosan fejlődvén, a mint 
nőttön-nőtt üzlete és halmozódott anyagi ereje, egyre 
magasabb és nagyobbszerű célokat is tűz maga elé. 
Félszázad alatt olyan eredményeket ért el, a melyek 
régebben elérhetetleneknek látszottak és fejlődése 
nem pusztán gyarapodás volt, hanem kifelé is 
éreztette hatását a társaság élő erőinek szünetlen 
növekedése. Az alapítókat a társaság létesítésére 
első sorban a hazafiság indította. Olyan magyar 
biztosítóvállalatot kívántak teremteni, a mely az 
értékek és vagyonok biztosítás útján való védel
mét mindenütt elterjeszti és kiállja a versenyt a 
nagyszabású külföldi biztosító-intézetekkel is. Poli
tikailag szomorú időben bizonyságot kívántak tenni 
arról, hogy nemzetünknek a közgazdasági téren is 
van alkotó képessége és hogy létjogát üzleti életre
valóságával is tudja igazolni. Működése első év
tizedében az idegen hatalom gátat vetett fejlődése 
elé, de a magyar államiság föléledése után, annál 
hatalmasabb léptekkel haladt előre és a nagyobb- 
arányú biztosítási ügyletekkel szükségképp együtt 
járó nemzetközi összeköttetések révén megszerezte 
a magyar névnek az egész világ elismerését és 
méltánylását.

Áz első évtizedek munkájának javarészét ter
mészetesen az az igyekezet kötötte le, hogy hazánk 
népének minden rétegét a biztosítás föltétien szük
ségességéről meggyőzze. Ehhez képest üzleteinek 
egy részét a külföldön, különösen Ausztriában sze
rezte meg, de ma az 50 évi munkának egyik leg
szebb eredménye, hogy a biztosítás szükségérzete 
a haza minden zugát áthatotta. Es ezzel az intézet 
betöltötte a nemzeti hivatást, a melyre alapítói 
szánták. Előkelő helyet hódított a magyar üzleti 
szellemnek, föllendítette a biztosítás ügyét Magyar- 
országon és ügyei elintézésében a legnagyobb szere
pet a magyar tőke és a magyar munka részére fog
lalta le. Tömérdek vagyont és értéket mentvén 
meg kárpótlásaival a végső pusztulástól és szigorú 
takarékossággal tekintélyes vagyont is teremtvén, 
a nemzeti közgazdaságnak konzerváló és produktív 
tényezője lett. Mai nagyságában azonban, még nem 
érte el fejlődésének legmagasabb fokát. Félszáza
dos ünnepét nem ajól végzett és befejezett munka 
ünnepének tekinti, csak alkalomnak a múlt 
munkáinak és munkásainak méltatására, hogy a 
már kivívott sikerek megállapítása és a régi érde
mek elismerése a jövő munkáját még lelkesebbé 
és eredményeiben még áldásosabbá tegye.

Az intézet megalapításának kezdeményezője, 
Lévay Henrik volt. Akkor egyszerű biztosítási szak
ember, a ki szerény felügyelői állást töltött be egy 
osztrák biztosító-intézet magyarországi fiókjánál. 
Ma már egy sikerekben gazdag élet munkája után, 
neve ismert az egész hazában és biztosítás ügyének 
hozzáértő köreiben messze az ország határán túl 
is. Mikor kilépett az ország elé és kimondta, hogy 
egy nagy általános magyar biztosító részvénytár
saságot kellene alapítani, közsztikséget fejezett ki. 
De, hogy ennek kielégítése lehetséges lesz-e, a 
terv sikeresen megvalósítható-e, akkoriban igen két
séges volt. Honi biztosító-vállalat, magyar részvé
nyesekkel, élén magyar hazafiakkal, bárminő szép

is volt az ige, megvalósulása alig volt várható. Itt 
voltak első sorban az osztrák biztosító-társaságok, 
a melyeknek Magyarország üzleti gyarmata volt 
és ezek a gyarmat fölszabadulásának törekvését 
bizonyára nem fogják összetett kezekkel nézni. Nem 
könnyű és nem is rövid volt az előkészítésnek mun
kája, de az alapítók 1857. július 15-iki ülésükön 
közös akarattal elhatározták megvalósítását a nagy 
tervnek, a melynek alapszabályait Lévay Henrik 
akkora már teljesen kidolgozta. Á társaság célja volt 
biztosításokat vállalni tűz, jégkár, vízen és szárazon 
szállított javak veszedelme ellen és az emberi 
életre. A társasági tőke 3,150.000 osztrák értékű 
forint volt, háromezer darab ezer forintos részvényben 
kiállítva. Az első ideiglenes társasági kormányzat 
a következő férfiakból állott: Elnök: Urményi
József, alel nők: Zsivora György, választmányi tagok: 
Deák Ferenc, Eötvös József báró, Fuchs Rudolf, 
Gerliczy Vince báró, Károlyi György gróf, Kus- 
sevich András, Massion F. A., Nádosy István, Rósa 
Lajos, Schulhof Mór és Szitányi Izidor. Igazgatók : 
Fröchlich Frigyes, Mannó István, Ulmann Károly 
és Wcinzierl Vince ; vezérigazgató : Lévay Henrik. 
Az első teendők voltak a legnehezebbek. A magyar- 
ellenes abszolút kormánytól első sorban ki kellett 
eszközölni az alapszabályok jóváhagyását. Kétséges 
volt, vájjon a társaságnak, amely már nevében is 
nyilvánvalóvá tette, hogy magyar és a melynek 
alapító névsorából kétségtelenül kitűnt, hogy a 
magyar jelző nem csupán tetszetős cégér, hanem 
irányának igaz kifejezője, a kormány uiegadja-e a 
működési jogát Apponyi György gróf, a trónhoz 
való hűségében meg sem gyanúsítható konzervatív 
államférfiú, meggyőzte a hatalmat, hogy a nemzettel 
szemben a bölcs engedékenység a trón javára szol
gál, de az engedelem mégis csak 1858. márczius 
13-án érkezett le. A kormány azontúl is abszolút 
hatalmának egész készségével lesben állott, de a 
társaság kezdő munkáiban halvány sziliét is kerülte 
a politikának és minden irányban szembetűnővé 
tette, hogy a vállalkozás csak nemzetgazdasági és 
üzleti.

A társaság részvényeseinek első közgyűlése 
Örményi József elnöklésével 1858. január 16-án 
volt. A császár királyi helytartóság állandó kormány- 
biztosul Palló Sándor dr. helytartósági tanácsost 
nevezte ki. Örményi Józsefnek elnökké, Zsivora 
Györgynek alelnökké választását a császári királyi 
kormány politikai aggodalmaktól eltelve nem hagyta 
jóvá, így a február 18-ára egybehívott újabb köz
gyűlésen elnöknek: Lónyai Menyhért grófot, alelnük- 
nek pedig Hajós Józsefet választották meg.

1858. március 13-án kezdte meg a tettrevágyó, 
de addig tétlenségre kárhoztatott új társaság üzleti 
működését és még ugyanazon a napon kiállította 
legelső biztosító kötvényét. A kormánynak itt is 
volt némi ellenvetése. Megtiltotta, hogy a társaság 
Magyarország címerét használhassa cégtábláin és 
nyomtatványain. Erre a gáncsvetésre a társaság 
azzal felelt, hogy a meglevő nyomtatványokból az 
eltiltott címert kivágatta és a közönség minden 
külön értesítés nélkül fölfogta, hogy a nyomtat
ványoknak ez a folytonossági hiánya az ország 
címerét jelenti. így a kormány rosszakaratú tilalma
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eredményében kitűnő reklámmá vált és az ilyen 
kötvényeket ma is ereklye gyanánt őrzik az első 
biztosítók. Az üzlet azután gyorsan föllendült. A' 
társaság első negyedévi tűz és szállítmány bizto
sítási díjbevétele 230.552 forint 29 krajcár volt, 
a mellyel szemben mindössze 99 kárt jelentettek 
be 30.000 forint értékben. Kilencedfél hónap alatt 
a díjbevétel már 1,121.636 forint és 15 krajcár 
volt, amelyből felszámíttatott és kifizettetett 247,689 
forint 05 krajcár, függőben maradt 98-862 forint 
46 krajcár. Az első évtized végével a kiállított 
kötvények száma 2,226.961 darab volt. A biz
tosított érték 4.272,421.884 forint 57 krajcár. A 
társaság összes díjbevétele 38,402.538 forint 91 kr. 
A kifizetett károk összege 21,813.206 forint 17 kr. 
volt A második évtizedben a társaság már 7,084.578 
forint 68 krajcár vagyonnal indult.

Az 1883-ik évi március 13-án tartott rendes köz
gyűlés a huszonötödik üzletév számadásait zárta le. 
Az egész elmúlt negyedszázad sikerét legjobban 
jellemzik a jelentés következő számadatai: A tűz 
és szállítmányi díjtartalék 1,868.302 forint 78 kraj
cár, az életbiztosítási díjtartalék 8,572.482 forint 
15 krajcár, a nyeremény tartalék 1,418.100 forint 
83 krajcár. A jubiláris évet a társaság igen sok 
alapítványnyal tette emlékezetessé, a melyek közül 
a társaság belső életére és fejlődésére is nagy 
hatással volt az ügynökök segítségére rendelt ala
pítvány.

Vége köv.

Konfirmandusok számára 
alkalm as a j á n d é k o k .

Bibliai olvasókönyv. Szemelvények a szentírás
ból. Károli Gáspár fordításának átdolgozott kiadása 
szerint szerkesztették Adorján Ferenc, Hetvényi 
Lajos és Jausz Vilmos. Képekkel és térképekkel. 
Ára 2 K 40. fill.

Gyurátz Ferenc-. A hit o ltára. Imakönyv evang. 
keresztyének számára. Vászonba kötve 1K öOfill., 
tokban 1 K 80 fill., fekete bőrbe kötve, aranymet
széssel. 6 K, borjűbőrbe kötve, párnázva 8 K.

Paulik János: Konfirmációi emlékkönyv az ev. 
prot. serdülő ifjak és hajadonok számára. 
Vászonba kötve 3 K 50-fill., díszkötésben 6 K.

Payr Sándor: Hárfahangok. Vallásos költemé- 
mények gyűjteménye egyházi és iskolai haszná
latra. Díszkötésben 5 K.

Sántha Károly : Buzgóság könyve. Fekete bőrbe 
kötve aranymetszéssel 6 K;

Kaphatók:

a Luther-társ. Ev. Könyvkereskedésében,
Budapesten, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/á.

Enekeskönyvek, imakönyvek egyszerűbb és dí
szes kötésekben; keresztelési, konfirmációi 
és esketési emléklapok magyar, német és tót szö

veggel, igen díszes kivitelben; konfirmációi emlék
könyv díszkötésben 3 K 50 f. és 6 koronás kiadás
ban ; Luther Márton arcképe, színes nyomásban, 
kisebb 25 fillér, nagyobb alakú 2 korona, rézmetszetü 
kisebb kiadás 80 fillér; képes levelező-lapok Luther 
színes nyomású arcképével 8 fillér; vizsgái jutalom
könyvecskék és más valláserkölcsi iratok, vala
mint minden más hazai és külföldi munka kapható:

><1 A LUTHER-TARSASAG EV.
J ssfc  K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N
BUDAPESTEN, Vili. kér., Szentkirály-utcai 51/a. sz.

Könyvjegyzék Ingyen.
Vidéki elárusítók jutalékban részesülnek.

ÉVZÁRÓVIZSGÁKRA és ü n n ep i emlék
könyvül ajánljuk Vaday József protestáns jellem- 
képző, hithűséget és hazaflságot ébresztő, részben 
egyházkerületileg is ápprobált és ajánlott ifjúsági 
könyveit (Réthy és Goró rajzaival illustrálva). Ezek:
1. A protestáns jellem. Iskolakötés 1 K. Dísz

kötés 1 60 és 2 K.
2. A protestáns lelkűiét. Diszkötés 1 K és 130.
3. Tanulók erkölcsi és hazafias Vezérkönyve.

Díszkötés 130 és 180 K
4. Rákóczi és a kurucvilág. Diszk. 2 és 3 K.
5. Rákóczi jön. Emlékfüzet 70 fill.
Mindezen könyvek megrendelhetők Vaday József 
közs. isk. igazgatónál Nagyváradon és a Luther- 
társaság Ev, könyvkereskedésében, Bpesten,

VIII., Szentkirályi-utcza 51/a.

Most jelent meg és Kapható

aLuther-t. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII., Szentkirály! utcza 51/a. I

H a r a n g s z ó
Hat vallásos ének zo n g o rak isére tte l

S z e r z é
K A P I  G Y U L A

TARTALMA: 1. Mi Atyánk,ki vagy a mennyek
ben . . .  2. Fáradt fejem hová hajtsam ? (Sánth a 
Károly.) 3. Óh, hogy adhassak hálákat? Pet- 
rőczy  K ata S zidónia ,) 4. Tehozzád, óh Uram. 
emelem föl lelkem. (XXV. zsoltár.) 5. A mély
ségből küldöm sóhajom. (G yurátz  Ferenc.) 

6. Az Úr én pásztorom. (XXIII. zsoltár.)

Á r a  3 K o r o n a
• - . ■ ■  ■ '  ■: ; . t . ,  . ' ,

Egyházi zeneirodalmunk eddig oly szegény, ( 
hogy a művelt protestáns családok bizonyára * 
hálával fogadják Kapi Gyula veterán egy
házi zeneszerzőnknek ezt a legújabb füzetét.
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Luther Márton Műveinek
IV. kötete

április végén megjelent s a megrendelőknek május közepén szétküldetik. — 
Több egykorú hasonmással. — E kötet az egyházszervező iratokat foglalja magában. 
A fordítók: Dr. MASZNY1K ENDRE, RÁJTER JÁNOS, MAYER ENDRE, 
PAUL1K JÁNOS, MÁRTON JENŐ, HAMVAS JÓZSEF, HÖCK JÓZSEF.

A 31 íves kötet ára az egész mű megrendelőinek 
fűzve 6 korona, angol vászonkötésben (barna, 
sötétzöld vagy világoskék színben) 8 korona 50 fillér.

Aki a mű árát május Bolti ára 8 kor., angol El lenkező ese tben  

hó 20-ig megküldi, a vászonkötésben 10 kor. utánvétellel, mely eset

könyvet bé r me n t ve  50 fill. ben a vitelbér a meg
kapja. _ __  rendelőt terheli.

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLÍTÁS!
Ünnepi és™konfirmációí ajándékul felettébb alkalmas 
mű KOVÁCS SÁN D O R  pozsonyi tbeol. akad. tanár

Keresztyén imádságos könyve,
amely a szerzőnél P o z s o n y b a n  megrendelhető különféle kiadásokban. 
Nagyobb megrendelés esetére rendkívüli árleengedés: — Nevezetesen: 
I. legalább 10 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 1 kor., 
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 kör. — II. legalább 
25 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 80 fill., fehér elefánt- 
csont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára. Ajánljuk a 
nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a 
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező eset
ben utánvéttel. Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön

megállapodás létesülhet.

Hornyánszky Viktor os. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 42.135.


