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M E G H ÍV Ó
a „Luther-Társaság“ -nak a „M agyarhoni E. E. E. Gyámíntézettel" egy
idejűleg 1908. évi szeptember 19. és 20-ik napjain Kiskörösön megtartandó

XXII-ik
-

..

RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE.
N A P IR E N D :

I. nap: szeptember hó 19-én, szombaton.
A Gyámíntézet és a Luther-Társaság tagjai reggel 7 óra ÍO perckor a keleti pályaudvarról gyors
vonaton elutazván, délelőtt 9 óra 02 perckor Kiskőrösre érkeznek.
Délelőtt íí órakort A Gyámíntézet központi bizottságának ülése.
Délután 3 órakort A Luther-Társaság ÉVI K Ö ZG Y Ű L É S E a templomban, a következő tárgysorozattal:
1. Elnöki m egnyitó.

2. A z intéző-bizottság évi jelentése.
3. A z évi zárszámadás előterjesztése.

4. 1909. költségelőirányzata.
5. Esetleges indítványok.

J e g y z e t : A Luther-Társaság Igazgató-tanácsa ülését már megelőzőleg pénteken, szeptember 18-án esti 6
órakor, Budapesten, a Deák-téri evang. testvéregyházaknak II. e. kis üléstermében tartja, amely ülésre az Igazgató-tanács
tiszt, tagjai ezúttal külön meghívatnak.

Este 6 órakor a templomban az ünnepély sorrendje:
J. GYÜLEKEZETI KÖZÉN EK. Erős v á ru n k ...
2. IMA. Mondja SZEBERÉNYI LAJOS pestmegyei esperes.
3. ELNÖKI M E G N Y IT Ó . Tartja G Y U R Á T Z
FERENC püspök, egyet, gyámínt. e. elnök.
4. KARÉN EK.
5. EMLÉKBESZÉD néhai Fabíny T eofíl, a LutherTársaság védnöke felett. Tartja Dr. ZSILINSZKY MI
H Á L Y , a Luther-Társaság elnöke.
6. M O Z Z A N A T O K a tíszakerületí gyámíntézet ez
évi munkásságából. Előadó M A T E R N Y LAJOS, tísza
kerületí gyámíntézetí e. elnök.

7. S Z A V A L A T . Előadó M O Ó R HENRIK, buda
pesti vallástanár.
8. M O Z Z A N A T O K a bányakerületí gyámintézet
ez évi munkásságából. Előadó FAM LER G. ADOLF
bányakerületí gyámínt. e. elnök.
9. K ARÉN EK .
JO. V A L L Á S és SZOCIÁLIZMUS. Értekezés, felol
vassa R A F F A Y SÁ N D O R , pozsonyi theol. akad. tanár.
11. HIMNUSZ. Énekli az ünneplő közönség.
12. O FFERTORIUM a magyarhoni e. e. e. gyám
intézet és a Luther-Társaság javára.
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II. nap: szeptember 20-án, vasárnap.
Délelőtt 9 órakor: Gyámíntézeti istentisztelet. Egyházi beszédet mond K R U T T S C H N I T T
A N T A L , soltvadkertí lelkész. Offertoríum a nagy szeretetadomány javára.
Délelőtt ÍO órakor: A z egyetemes egyházi gyámíntézet 48. évi rendes közgyűlése a templomban.
1.
2.
3.
4.
5.

Tárgysorozat:
Elnöki megnyitó.
6.
Elnöki jelentés.
lyekről.
Egyházkerület! gyámíntézeti elnökök jelentése.
7.
Számvizsgáló-bizottság jelentése.
8.
A központi-bizottság segélykiosztási tervezete.
9.

Jelentés a G. A . egylet részére érkezett évi segé
Kérvények, indítványok.
Jegyzőkönyv-hitelesítők kinevezése.
Jövő évi közgyűlés helyének kitűzése.

Mindezen ülésekre az E. E. E. Gyámíntézet, valamint a Luther-Társaság tagjait és az ügyeink iránt érdeklődő
hitsorsosainkat tisztelettel meghívjuk.
Budapest, Í908. évi augusztus hó í-én.
G Y U R Á T Z FERENCZ,
e. e. e. gyámíntézeti e. elnök.

Z S IL IN S Z K Y M IH Á L Y ,
Luth.-Társ. elnök.

L Á N G L A JO S,
e. e. e. világi elnök.

SCH OLTZ GU SZTÁV,
Luth.-Társ. alelnök.

M A J B A V IL M O S ,
Luth.-Társ. titkár.

Kedvezményes vasúti iep’vek ügyében intézkedtünk; a vendégek elszállásolásáról pedig a kiskőrösi egyházközség elnöksége fog gon-

------------------------ J SX___________________ doskodni. Kérem ennélfogva szeretett hitsorsosainkat, akik gyűléseinken megjelenni és kedvezményeket
igénybe venni óhajtanak, hogy ezt leg kés ő b b fo ly ó é v i s z e p te m b e r 1 0 -ig a L u th e r-T á rs a s á g kö nyv keres ked éséb en (Budapest, Vili.,
Szentkirályi-utca 51. szám), bejelenteni szíveskedjenek.
FALVAY ANTAL, Luth.-Társ. jegyző.

A kétféle út.
Mt. 7. 13. 14. Lk. 13. 22— 30.

Célt tűzni az életnek nehéz, de a célhoz vezető
utat megmutatni még nehezebb. Legnehezebb aztán
az úton haladni is. Jézus az életnek nemcsak
célt tűzött, nemcsak utat mutatott, hanem példát is,
hogyan lehet a helyes úton megmaradva célt érni.
Hogyan mutatott rá az útra, Máté eva n géli
umban olvassuk. Mi adta erre neki az indítást,
Lukács közli velünk. A két evangéliom itt is kiegé
szíti egymást s Lukács itt is a helyes összefüggés
feltüntetésére törekszik. Azt mondja:
22. És szerte járt városról-városra, faluról-falura,
tanítván és Jeruzsálembe igyekezvén. 23. Valaki
pedig azt mondta n eki: Uram, vájjon kevesen van
nak-e az üdvözülők? 24. Ő pedig mondá nekik:
Igyekezzetek bemenni a szűk ajtón, mert mondom
néktek, sokan szeretnének bemenni, de nem képesek.
A működésnek nem elején, hanem a végén
mondotta tehát Jézus ezt a hasonlatot. Akkor,
midőn már bejárta egész Zsidóországot és Jeru
zsálembe törekedett, ahol ellenségei várták. Hogy
csakugyan ez a helyes összefüggés, mutatja az is,
hogy a kijelentés végén egy részletét találjuk az
ú. n. eschatologiai beszédnek. E szerint Lukács
nál így áll a dolog. Jézust, mikor már befejezte
nyilvános vándor igehirdetését s utolsó útján volt,
valaki megkérdezte, hogy ha olyan nagyon nehéz
üdvözülni s ha nem állhat meg a zsidó nép ama
reménysége, hogy egészében üdvözül, sokan lesz
nek-e, a kik üdvözülni fognak ? Jézus a feltett kér
désre nem felel röviden és egyenesen, hanem az
üdvözülés feltételére mutatva, magát a kérdezőt
utalja a felelet levonására. Szokása volt ez Jézus
nak. Máskor is hasonlókép járt el. Most is nem
azt mondja, hogy sokan, vagy kevesen üdvözülnek,

hanem a zt: Igekezzetek bemenni a szűk kapun,
mert mondom néktek, sokan szeretnének bemenni,
de nem képesek.
A ki a kérdést feltette, talán szintén azok közé
tartozott, akik vágyakoztak bemenni a szoros kapun,
de hiába. Mert két útja van az emberiségnek.
Mindkettőn a boldogságot, az ideig és örökkévaló
békét, a szívet, lelket kielégítő megnyugvást
keresi. Melyik ez a két út, azt részletesebben Máté
festi le.
13. Menjetek be a szűk kapun, mert tágas a
kapu és széles az út, amely a kárhozatba vezet
és sokan vannak, a kik azon járnak. 14. Mert szűk
a kapu és keskeny az út, amely az életbe vezet
és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
Mindenki tudja, hogy amely úton sokan jár
nak, azt szélesre tapossák. A használat maga kop
tatja az útat olyanná, a milyen. Hiába készítünk
bármely széles útat, ha nem használja senki, begyö
pösödik. Nem Isten készítette a kárhozat útját
szélesre és kényelmesebbre, hogy rácsalogassa az
embereket, hanem az emberek tapodták azt ki kes
keny gyalogösvényből széles országúttá.
Az életre vivő út pedig a használatlanság miatt
elkeskenyült. Kapuja szűk, útja alig látszik. Ezért
nehéz rátalálni. De vannak, a kik keresik. S ez
mutatja az emberek üdvrevalóságát. Nincs talán
senki ezen a földön, akinek a lelkében fel ne
támadna időnkint, vagy ne élne állandóan az üdvös
ség után való vágyódás. De az igaz útat kevés
ember találja meg. Mert együtt tart a többivel.
Úszik az árral. A gyarlóságok és tévelygések özö
nében belső békesség után vágyó emberekkel ott
keresi a megnyugvást, ahol csak szomjúságot
nevelnek. Mint a tikkadt vándor, aki a napsütött
folyóból hiába merít, enyhet nem talál. Keresi a
boldogságot a bölcselkedésben, de csakhamar rájön,
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hogy e világ bölcsesége Isten előtt bolondság, mert
meg vagyon írva: Megfogja a bölcseket az ő bölcseségükben és ism ét: Az Úr ismeri a bölcsek
okoskodását, hogy hiábavalók (I. Kor. 3. 19, 20.
Jób 5. 12, 13. Zs. 94. 11.) Keresi a földi jólétben
a vágyak kielégítésében, a kívánságok szolgála
tában s mindabban, amit a föld embernek nyúj
tani képes, de előbb-utóbb rá kell jönnie az ótestamentomi bölcs igazára : Mindez hiábavalóság és a
lélek gyötrelme (Préd. 2. 18.).
Mégis a maga útján igyekszik az ember eljutni
a vágyott megelégülésre. S ha maga az üdvösség
állapota nem egyéb, mint a teljes megelégedettség
állapota, akkor az ember az üdvösség elérésére
tör, az üdvösség megszerzésére pazarolja minden
erejét, egész akaratát. De azon az úton, amelyen
eddig haladt az emberiség, az üdvösséget megsze
rezni lehetetlen. Elég bizonyság erre az, hogy ma
sem kisebb az emberiségben az elégületlenség, mint
volt évezredekkel ezelőtt. Sőt ma még mintha ele
venebb volna, mint eddig volt. Ezt mutatja a tár
sadalmi élet forrongása, a felekezetek felújult küzködése, korunk ama sajátságos nyughatatlansága,
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találják meg ezt az útat, mert az ember együtt
tart a többivel. Ez az oka, hogy még a legjobb
akarattal, a legnemesebb törekvéssel is könnyen
elmarad az ember az üdvösségtől. Szeretnének
bemenni, de nem képesek.
Hogy miért nem, Lukács evangeliomában mondja
el az r :
25. Attól fogva ugyanis, mikor a gazda fölkel
és bezárja az ajtót és kezdenek kint megállani és
zörgetni az ajtót e szavakkal: Uram, nyissál nekünk 1
felelvén, azt mondja majd nektek: Nem ismerlek
titeket, hogy honnét valók vagytok. 26. Akkor majd
azt mondogatjátok: Színed előtt ettünk és ittunk,
s a mi utcáinkon tanítottál! 27. S azt mondja majd:
Mondom, hogy nem tudom, honnét valók vagytok!
Távozzatok tőlem mind, ti gonoszság cselekedői!
Mikor következik ez b e ? Akkor, mikor majd
eljön az Isten országa. Mikor az Úr megígért vissza-

Petőfi Sándor szülőháza Kiskőrösön.

ami miatt méltán nevezzük átmeneti kornak. Isten
nel és Isten nélkül, mások után és a saját ere
jéből, a régi megszokott és újonnan tört csapásokon
haladva, öntudatosan vagy öntudatlanul, célosan
vagy céltalanul bolyongva, ma is minden ember
üdvösségre vágyik. De ma is áll Jézus mondása,
hogy a nagy többség által taposott út nem juttat
célhoz, az életre csak a szűk kapu és a keskeny
út vezet. Vagyis kép nélkül szólva, hiába keressük
a megnyugvást, a békét, a boldogságot, az üdvöt
az önzés útján, mely kíméletlenül végiggázol min
denen és mindenkin, ha útjában gátolja; hiába
várjuk, hogy önmegtadadás nélkül és mások boldogítása nélkül lehessünk boldogok; hiába bölcselkedünk mindeneket boldogítani kész szeretet nél
kül : mert a boldogság csak mások boldogításából
fakadhat, mint ahogyan illatos virág csak gon
dosan végzett fáradozás jutalma lehet, míg pusz
títás nyomában csak romok támadhatnak. Ez az
a keskeny út, ez az a szűk kapu, amelyet a leg
több ember nem is keres, aki pedig keres is, meg
nem talál, mert úgy van vele, mint a bizonytalan
ösvénnyel: hamar letér róla, akár tévedésből, akár
azért, mert megunta az egyedül haladást. Kevesen

tértével megszűnik a gyűjtés korszaka s az Úrnak
gyülekezete mint szent nyáj veszi körül a jó pász
tort. Akkor főikéi a gazda és bezárja az ajtókat.
Kik addig más utakon jártak, most eszmélnek fel
s most zörgetnek már a kapun: Uram, nyiss ajtót
nekünk! De akkor már késő. Addig kell a kapu
hoz törekedni, a míg nyitva áll. A lezárt ajtót
semmiféle kérés nem nyitja fel többé. A ki nem
az Úré, az nem élhet vele szent családi közös
ségben. Hiába hivatkozik a külső összetartozásra,
hiába mondogatja: együtt ettünk és ittunk, én is
hallgattam tanításaidat. Vagyis hiába bizakodik
valaki abban, hogy ő is meg _van keresztelve, ő
is élt az úrvacsorával, ő is az Úr egyházának tagja,
ő is hallgatta az Úr evangéliomát. Semmiféle közös
ségbe való tartozás nem biztosíthat az üdvösség
ről. Egyedül, vagy bizonyosan üdvözítő egyházról
beszélni, szánalmas emberi gyarlóság. Egy dolog
biztosíthatja csak az_ embert az üdvösségéről, ha
úgy élt, amint az Úr kívánja; ha állandóan az Úr
szent körében tartózkodott leikével; ha ugyanaz a
lélek volt benne, amely a Jézus Krisztusban volt.
S ne mondja senki, hogy megtérni sohasem
késő, azért hát éljünk a végső lehetőségig a
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világ szokása szerint s utolsó pillanatban térjünk
csak meg, mert akkor is elég. Mikor Isten hatá
rozata lezárta az élet ajtaját, lezárta vele egész
életünket. Azontúl sem szertartások, sem Ígéretek,
sem fogadkozások nem másíthatják meg azt a
képet, amelyet életünk nyújt. A megtérés nem a
halál pillanatának, hanem az életnek a feladata.
Míg az úton vagyunk, addig kell megbékülnünk
ellenfeleinkkel, legyen az akár embertársunk, akár
saját lelkiismeretünk, akár az Isten igazsága. Nem
attól függ az üdvösségünk, melyik úton szeretnénk
haladni, melyik ajtón óhajtanánk bejutni, hanem
hogy melyiken jártunk, míg járnunk engedett a
Gondviselés kegyelme.
Erre céloz Jézus, mikor így folytatja tovább
Lukácsnál az intést:
28. Ott lesz majd a sírás és a fogak csikorgatása, mikor látni fogjátok Ábrahámot, Izsákot és
Jákobot és az összes prófétákat Isten országában,
magatokat meg mint kitaszítottakat. 29- S jönnek
keletről és nyugatról, északról és délről és letele
pednek az Isten országában. 30. S íme lesznek
majd utolsók, kik elsőkké válnak s elsők, kik
utolsókká lesznek.
Ezt a mondást csak az akkori kor viszonyai
alapján érthetjük meg. Tudjuk, hogy a zsidók
magukat kiválasztott népnek tartották és büszkél
kedtek abban, hogy ők Izraeliták, kiké a fiúság,
a dicsőség, a rendelkezések, a törvényadás, a szol
gálat, az ígéretek; kiké az atyák és a kikből való
a Krisztus is test szerint (Róma 9. 4 — 5.). Oly sok
volt rajtuk Isten kegyelmének a jele és bizonysága,
hogy egyedül üdvözülő népnek tartották magukat.
Jézus és az apostolok lerontották ezt az ő gyarló
hitüket. Az Ígéretek, melyeket Isten az atyáknak
adott, nem arról szólnak, hogy Ábrahám test sze
rint való utódai az üdvösség egyedüli örökösei,
hanem a kik az ő hitének hasonlósága szerint bíz
tak az Úrban (Róma 4. 16.). Az atyák ott ülnek
majd az Isten országában, de örvendező társaik
nem a vér szerinti leszármazóik lesznek, hanem
azok, akik hozzájuk hasonló módon az élet minden
körülményei között hívek maradtak az Úrhoz. Ezért,
akik ma örvendeznek az életnek, élnek a jelen
nek s téves hittel bizakodnak a jövőben: majd
akkor ébrednek a szomorú valóságra, ha a hivő
népek, a kiket kislelkűen lenéznek, az üdvösségből
kizárnak: hitük, bizodalmuk, ragaszkodásuk alapján
ott ülnek majd az atyákkal együtt a mennyek
országában, ők meg kívül zörgetnek, de bebocsáttatást nem kapnak. Akkor az örvendezést a sirás,
a gondtalan gyönyörhajhászatot a fogak csikorgatása
váltja fel.
Nagyon fontos és üdvösségbe vágó dolog
tehát, hogy melyik úton haladunk ez életben az
üdvösség felé. Csak egyetlen biztos út vezet r á :
az, amelyet Jézus mutatott. De a siker még akkor
is Isten kegyelmétől függ. Ő bocsát be vagy zár
ki az ő országából. Sokan nem is keresik az útat,
hanem mennek vakon a világgal, sokan meg hiába
keresik, mert nem az Úr Jézus nyomdokában
indulnak a keresésére, sokan meg, ha megtalálják
is, mégsem juthatnak rajta célhoz, mert kapu
záráskor érkeznek. Azért bár megtérni sohasem

késő, mégis jobb előbb, mint később, mert az Isten
országa eljövetelének sem a napját, sem az óráját
senki sem tudhatja, hanem egyedül csak a min
dentudó Isten (Ap. Csel. 1. 7.). S ha vágyó
dunk csakugyan az üdvösségre, nem szabad feled
nünk, hogy mindennek van ára. Minden óhajtott
siker nagy, emésztő munkát, önmegtagadást, áldo
zatokat kíván. Szoros a kapu és keskeny az út,
amely az örök életre visz. De minden munkánk
és önmegtagadásunk sem biztosíthatja az üdvös
séget, hanem egyedül csak Isten atyai kegyelme,
ki a zörgetőnek ajtót nyit, a kérőnek ád. (Mt 7.
7— 8.) Az üdvözülésnek e földön nincsen kezessége,
sem egyházban, sem eszközökben, sem fáradozásban,
hanem egyedül csak a mi hitünket jutalmazó isteni
kegyelemben.

Árva dala.
Hervadozó bokrok alatt
Csacsogva fut el a patak
Hull belé a fa levele
Könyeirn is hullnak vele
Hullnak vele.

,

,

,

,

Nem vétettem a világnak
Mégis mindent rám kiáltnak.
Jobb felé vagy balra tartok,
Hideg szívek, gúnyos arcok,
Gúnyos arcok.
Patakparton elbolyongok
Közöttetek hervadt lombok.
Úgy megnyugoszt, amit beszél
Csacska patak, hulló levél,
Hulló levél.
A kis patak azt csacsogja,
Hulló levél azt susogja:
Nincs oly szegény, nincs oly árva
K it az Isten valahára
M eg ne szánna.

,

Lampérth Géza.

Az

édesanya énekeskönyve.
— Elbeszélés. —
ír ta : Gyurátz Ferencz.

—- Miska ezt a két megvasalt kereket hajtsd
el Horváth Gergelyékhez. Megígértem, hogy amint
rendben lesznek, azonnal hazaküldöm.
Sudár Gábor, Gedőfalvának érdemes kovácsa
adja ezen utasítást az inasnak a műhelyben. A fiú
egy botot tolva át a kerekek agyának lyukain:
megindítja s ügyesen hajtja őket maga előtt.
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A kovács most vasat tüzesítő segédjéhez fordul:
— Péter öcsém, a jövő hétfőn lesz a vásár,
akkor ennek a Miska gyereknek egy pár csizmát
kell vennünk. Nem nézhetem, hogy a hideg őszi
időben mezítláb futkozzon. Apjának volna az egyesség szerint kötelessége a gondoskodás, erre emlé
keztettem is, hogy a múltkor itt _volt, de bár nem
szegény, csak mentegetődzött. Úgy látszik tudni
sem akar a fiáról, míg felszabadulva rendes bért
kap, akkor bizonyos, hogy gondosabban jár utána.
— Most is pénzért zaklatja már — igazolja a
mester aggodalmát a segéd. A minap elővette,
hogy hol van a borravaló, amit eddig kapott? És
mikor a fiú megmondta, hogy a majszter úr még
adott hozzá, azután kalapot és egy kabátot vett
rajta számára: kegyetlenül leszidta és veréssel
fenyegette, ha ezután nem őneki adja át, amit
ajándékul kap.
— Igazán lelketlen nép — fakad ki a mester.
Már is fia keresetére szomjazik. Aztán csudálja az
ember, ha oly sok vén apa keserűen panaszkodik
felnőtt fiának hálátlansága felett, mikor ez gyermek
korában csak azt látta, hogy apja előtt előbbre
való a korcsmalátogatás, a bor, pálinka, mint mag
zatának jó nevelése. Annál inkább legyen nekünk
gondunk a szegény fiúra, aki jóindulatú, értelmes;
hiszem is, hogy derék- ember lesz belőle.
— Jó napot édesapám — szólal meg egy ismert
kedves hang. Olyan buzgón táncoltatják a pörölyt
az üllőn, hogy a harangszót sem hallják. Dél elmúlt;
talán ideje volna már az ebédre is gondolni.
Egy sugártermetű viruló hajadon állott a küszö
bön, szép, derült arcán az élettavasz rózsái, szemei
ben a gyermeki szeretet sugárzik. Mosolygására
elfeledte az édesapa a boszankodást s vidáman sz ó l:
— Menünk aranyos Mariskám, menünk.
Mire a súlyos pörölyt letette, leánya már vizet
töltött a mosdóedénybe, aztán odanyújtotta a törül
közőt.
Mikor elkészülve leányával a műhelyből kilép,
az ajtóból visszafordulva még figyelmezteti a segédet:
— Péter, te is iparkodjál; az asztalt, ha már
tálalva van, nem szabad sokat várakoztatni, mert
a hideg leves rossz bevezetés az ebédhez.
— Nyomban indulok — válaszol ez. Előbb
azonban gyorsan, de mégis gondosan rendbeszedte
magát. Régóta tudja már — még inaséveiből —
hogy az ő mesterének szobájában az ebédnél csak
tisztán, tisztességes öltözetben szabad megjelenni.
Az asztalon már ki volt osztva a leves a házi
körhöz tartozók számára. Az érkezők a házi
asszonnyal, két leányával s az inassal együtt leül
tek s az ifjabbik leány által fenhangon elmondott
asztali ima után hozzáfogtak az egyszerű, de ízletes
i étkek elköltéséhez.
Étkezés közben a házigazda mellette ülő nejéhez
fordulva kérdi:
— Anyjuk, melyik lányodnak köszönjük ma a
jó ebédet ?
Az anya helyett Mariska siet a válasszal:
— Most Lóra a hetes.
— Igen, jszólal meg ez — de te is segítettél.
— Hisz te is ott vagy mellettem — váltja fel
Mariska, ha én vagyok a hetes.
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— Azaz — szól közbe mosolyogva az édes
apa — mint jó testvérek megosztjátok magatok
között a dicsőséget. De hát mi marad anyátoknak ?
— Amit tudunk, — adja meg a felvilágosítást
Mariska — azt édesanyánktól tanultuk. Mindent az
ő útmutatása szerint teszünk. Csak őt illeti meg
a köszönet.
Ezzel odahajol s megcsókolja édesanyját, ki
megsimogatva a kedves leány dús szőke fürtéit, a
szülői öröm érzetével szól:
— Az én dicsőségem az én jó lányaim.
Az étkezés végeztével a segéd feláll, s az ebé
det illedelmesen megköszönve, az inassal visszatért
a műhelybe.
A mester még visszamaradt egy ideig. Ilyenkor
szokott családi, házi ügyeket bizalmasan meg
beszélni.
Miután leányai az asztalt leszedték s kimentek
a konyhának rendbehozása végett, így szólal meg:
— Édesanyjuk, valami mondani valóm van,
amihez neked is lesz szavad. Péter öcsém ma reggel
előadta, hogy a szomszéd község : Darúháza, egyértelemmel meghívta kovácsnak. Én szerencsét
kívántam neki, az állást ismerem, többet ér mint
itt az enyém.
Ő azonban e szavakkal tért ki a jókivánat e lő l:
— Meggondoltam a dolgot; nem megyek el.
Itt maradok továbbra is.
— Hova tennéd a jó eszedet Péter, dorgálom
erre a legényt ? Miért utasítanál vissza ily kedvező
alkalmat ?
— Nem tehetek róla Gábor bátyám, — szól
komolyan. — Mint árvagyereket fogadtak be ma
gukhoz ; itt találtam apám helyett apát, anyám
helyett anyát. Nagyon idenőttem; nem tudok én
a maguk házától elszakadni.
— Siettem megnyugtatni. Öcsém, annak a ház
nak ajtaja azután is nyitva lesz előtted. Bármikor
jö ssz: mindig mint kedves vendéget fogadunk. Erre
közelebb lépve hozzám, e kérdéssel lepett meg :
— Akkor is bátyám, ha tisztességes szándékkal
jönnék ? — Mert nem tagadom, bárhova vezessen
a jó Isten, én csak úgy fogok családalapításhoz,
ha ehhez szülői beleegyezésével Mariska húgom
nyújt kezet.
— E nyilatkozat meglehetősen zavarba hozott.
Végül is hozzátok utasítottam.
— Ez iránt beszélj feleségemmel és a leányá
val. Ha Mariska igent mond : én pártodon leszek.
E szavaim után — bár kezem nem kisasszony kéz
— de ujjaimat valósággal ropogni éreztem a legény
vasmarkában, mialatt jóakaratomat megköszönte.
— Péter derék ember — válaszol a nő. —
Szorgalmas, takarékos, emellett józanéletű, jószívű.
Úgy hiszem, nem csalódik benne az a leány, aki
reá bízza sorsát.
— Úgy van — igazolja a gazda neje állítását.
És nem tagadom, hogy csak örülök, ha ezen érde
mes ifjút örökre a családunkhoz tartozónak tekint
hetjük. Másfelől azonban azt is hallottam, hogy
Lórát meg a bíró fia Komádi Márton szemelte ki
jövendőbelijének, s már a jövő őszszel kocogtat
nálunk mint kérő. Ő ellene sem tehetünk kifogást.
Értelmes, becsülésre méltó fiatalember ez is. E
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mellett tisztességes házból való, egyetlen gyermek.
Szép vagyon néz r e á ; családjának lesz mit apritni
a tejbe. De mégis — folytatá rövid szünet után —
édesanyjuk fiad már jogász, ki csak vendégül
jön haza néha. Ha ezt a két leányt is elviszik,
akiket jobban szeretek az életemnél: ki marad
akkor itthon nekünk ? — Bárcsak ne is teremne
vőlegény a világon.
— Ugyan mit beszélsz apjuk — szól félig
mosolyogva, félig komolyan a nő — hisz a szülő
nem a maga számára neveli fel a leányát. Ha Isten
úgy rendelte, férjhez adjuk ő k e t; az ő boldog
ságuk lesz azután is a mi örömünk.
— Jól van, feleségem — sóhajt fel az apa —
hanem meglásd, nagyon is üres lesz a mi házunk,
ha ezt a két virágszálat máshova ültetik át. Nagyon
is csendesek lesznek az esték, ha nem hallhatom
itt többé leányaink kedves hangját, midőn veled
együtt énekelnek.
Ezzel befejezvén a családi ügyek tárgyalását,
a mester felkelt és a műhelybe menve, folytatta a
délben megszakított munkát.
Sudár Gábor uram erőteljes, szálas ember, már
átlépte az ötvenedik évet, de azért nem találkozott
segéd, aki a vasverésben kifárasztotta volna. Apja
is kovács volt egy távolabbi községben, ki fiát
taníttatni szerette volna, de az egypár gimnáziumi
osztály végzése után visszakívánkozott a műhelybe.
Itthon ki is tanulta a mesterséget becsülettel. Már
mint vándorutat is végzett segéd hallotta meg a
48-diki nagy napokban a hazának védelemre hívó
szavát. A legelsők között esküdött a honvédlobogó
alá. Végigküzdötte a szabadságharcot s Világos
nál mint honvédőrmester tette le ő is a fegyvert.
Társaival együtt az osztrákok őt is besorozták s
nyolc évig szolgált a császári seregben. Itt azon
ban mint kovácsot alkalmazták s így ismereteit,
tapasztalatait gyarapította és mesterségében még
alaposabban kiképezte magát.
Midőn hazajött: a lakosok meghívására Gedőfalván vette át a kovácsműhelyt. Szakértelmével
hamar megalapította jó hírnevét, nagy vidéken őt
tartották a legjobb kovácsnak. Fokozta iránta a
bizalmat rendszeretete, józan élete s jószívűsége.
Feleséget szülőföldjéről hozott, Kajári Péter gazdá
nak leányát, Márthát, még otthoni legénykorából
ismerősét, ki visszautasítva minden más szerencsét,
híven kivárta, míg ő a katonaságtól megszabadult.
Benne egy szeretetreméltó, igazi élettársat nyert,
ki mint fő célt, övéinek boldogítását tartotta szeme
előtt: ezért fáradozott, ezért imádkozott. Mindenre
kiterjedő gondos figyelmével, jó ízlésével, szeretetével kedves otthonná varázsolta a házat, amely
ben a férj mindig boldognak érezte magát. A taka
rékossággal párosult munka biztosította a meg
elégedést, hathatósan egyengette a jólét útját a
hajlékhoz. Az ezüstmenyegzőt már szép vagyoni
helyzetben ülték m e g ; sokan csudálkoztak is, hogy
Sudár Gábor uram, bár a községben már két háza,
ezenkívül földje, három szőlője van bérbeadva,
szép összeg pénze a takarékpénztárban: mégis oly
buzgón fáradozik, mintha enélkül holnapra már
nem volna kenyere. Az ily célzásokra az öreg így
válaszolt:
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— Nem henyélésre születik az ember. Csak
addig ér valamit az élete, míg dolgozni tud. A tét
lenség az unalom rabsága. Én a mesterségemet
szeretem és többre becsülöm, mint az arany mívesét.
Három gyermekük v olt; egy fi k : Miklós, ki
a múlt ősz óta jogász Budapesten és két leányuk:
a tizenkilenc éves Mariska és a két évvel fiata
labb Lóra. Két szép, kedves hajadon. Jó ismerő
sök gyakran említették a szülők előtt, hogy akik
együtt látják őket, azok között mindig vita támad
az iránt, hogy melyik szebb.
Az apa ily hízelgő nyilatkozatra csak ennyit
mondott :
— Én és feleségem pedig azt nem tudjuk el
dönteni, hogy melyik jobb, de mindketten azt
valljuk, hogy fiúnkkal együtt ők a mi életünk gyö
nyörűségei. Nem irigyeljük senki szerencséjét, de
e három gyermekkel megáldva nem is cserélnénk
senkivel a világon.
Gyermekük jó nevelését szivükön hordozták.
Miklós fiát az apa a műhelyben akarta visszatar
tani, de annak mindig kedvesebb volt a könyv,
mint a pöröly, ezért megengedte neki, hogy haj
lamát követve, a tanulói pályára lépjen. Itt helyén
találta magát; a főgimnázium minden osztályából
jeles bizonyítványt hozott haza s a boldog édes
anya szép reményeket fűzött jövőjéhez.
Mariska és Lóra is végeztek polgári leány
iskolát a városban. Azután a szülők otthon fogták
őket. Az apa nyíltan kimondta azon meggyőző
dését, h o g y :
— Az a tudomány ér legtöbbet a leánynak,
melyet édesanyjától tanul, ha az jó háziasszony.
— Tanuljatok leányaim most már anyátoktól.
Ha úgy értitek majd a házvezetést, mint ő : akkor
nem fog a nyomorúság látogatóba járni a házba,
amely egykor gondjaitokra lesz bízva.
Igaz, jó iskola is volt a serdülő leánykáknak
a szülői hajlék. Mártha asszony amint maga buzgón
fáradozott a ház jólétének őrzésénél: reászoktatta
erre leányait is.
— Ne féljetek gyermekeim a dologtól — bíz
tatta őket. Ami a napsugár meg a harmat a virág
nak : az a munka és imádkozás a boldogulásra.
Aki örömét találja a tisztességes munkában: az
hozzátartozóinak életét édesíti s nincs ideje ember
szólásra, mások jó hírnevének kissebbítésére.
Gondja volt gyermekeinek lelki életére is. Jókor
keblükbe oltotta a vallásos érzelmet, a tiszteletet
mindaz iránt, ami szent és jó, azon tudatban, hogy
a lélekben gyökeredző igaz búzgóság Istenhez
emel s megőriz a föld szennyétől: a bűntől.
— Ne feledjétek leányaim — inté őket, hogy
az ifjúság, szépség hamar elfonnyadó rózsa, de
a szív kertjében a hit, szeretet, remény hervadatlan virág. Ez a nőnek igaz ékessége.
Vasárnapon, ünnepen gondosan magával viite
leányait a templomba. Mert mint mondá, köteles
sége az embernek, hogy ne csak életének száraz
kórójával: vénségével, hanem ifjúságának virágával
is keresse és imádja az Istent.
Esteienként vacsora után, midőn már teendőik
kel végeztek, újra az asztal köré gyűltek a család
tagjai házi áhítatra. A háziasszony felnyitotta az
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énekeskönyvet, kijelölt benne egy-egy éneket
s odaadta leányainak, ő maga az ismert, legszebb
énekeket könyv nélkül tudta már. És felzendült
a szent dal. Mindkét hajadonnak gyönyörű hangja
volt, ajkaikról szívet emelve hangzott az ének.
Apjuk először halkan, majd mindig erősbülő hangon
kísérte a dalt s látszott arcán a mély meghatottság.
— Szép, tiszteletre keltő jelenség volt az áhítat
ez órája, melyben egybeolvadva emelkedett az ég
felé a gyermekek s szülők éneke, imája és mind
annyiszor megújítá a családban a szeretet, hit
boldogító hatalmát.
Egy alkalommal egy régi barátja igy szólítja
meg a családfőt:
— Gábor, midőn az este feleségemmel és fiam
mal sógoromtól hazamentünk, szobátokból ének
hangzott ki. Az ablak előtt megállottunk, jó sokáig
hallgattuk és egészen megilletődve távoztunk. Igazat
adtam feleségemnek, hogy ezt mi is megtehetjük:
mi négy gyermekkel ülünk az asztalhoz. — Meg
is kezdjük még ma este.
— Nem fogjátok megbánni, László barátom.
Hidd el, sok van abban az énekeskönyvben, ami
lelket emel és olyan jól esik a szívnek, mint nyáron
a kiszáradt földre a csendes meleg eső. Mikor
feleségem és leányaim egy-egy szent éneket elkez
denek : ezt hallgatni oly öröm, amellyel a világnak
semmi zajos mulatsága fel nem ér.
Mártha asszonynak csak egy kifogása volt
a házban, férjének vasárnapon is munkával elfog
laltsága. Ezt nem is titkolta. Többször figyelmez
teti a mestert:
— Nem jól van ez Gábor, hogy a szent napon
is annyiféle dolgot találsz s e miatt annyiszor
elmulasztod a templomot.
— Igazad van hitestárs, — teszi a vallomást
a férj — de nem tehetek róla, hogy oly sokfelől
ostromolnak megbízásokkal és többnyire csak vasár
nap mehetek megrendelésekkel a városba. De várj,
majd ha penzióba teszem magamat; akkor buzgón
kipótolom a mulasztást.
Sugár Gábor uram családját eddig zavartalan
boldogságban találták az egymást követő évek.
Csakhogy itt alant változásnak van alávetve minden.
A legboldogabb házba is szabad bemenetele van
a halálnak, e kérlelhetetlen ellenségnek, akinek
nyomán az öröm dalát a gyászoló szív zokogása
váltja fel.
A következő tavaszszal, midőn a kertben a
leányok által oly gondosan ápolt rózsák nyílottak,
a mezőn, a ligetben madárdal zeng, mindenütt
élet, örömzaj: Sudár Gáborék házában megszűnt
a vidámság s a remegő aggodalom foglalta el
helyét. Egy napon ugyanis Lóra, az angyalarcú
szép leány heves főfájásról, fülzúgásról panasz
kodott. Anyja ágyba fektette s hideg borogatással
törekedett enyhíteni a fejszakgatást, egyúttal azon
ban orvost is hivatott. Ez másodszori látogatása
alkalmával értésükre adta az aggódó szülőknek,
hogy a baj veszélyes: tífusz. Tanácsolta, hogy
másik leányukat testvére betegségének idejére
helyezzék el másutt, mert e betegség — főkép
az életkorban egymáshoz közelesők között — ra
gályos.
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A megrémült szülők meg is tették a kísérletet
Mariskának a rokonokhoz elviteléhez: de a két
testvérnek szíve, lelke annyira összenőtt, hogy
lehetetlen volt az elválasztás.
Hasztalan kér, bíztat az a p a :
— Kedves leányom, az orvos úr szükséges
nek tartja távozásodat. Ezzel téged akarunk oltal
mazni a veszedelmes bajtól. Engedj szüleid óhaj
tásának.
— Édes apám — esdekel a leány — hagy
janak itthon. Mikor testvérem haldoklik, apám,
anyám keseregnek: én nem lehetek távol; érzem
belehalnék.
Végül is otthon kellett hagyniok, miután meg
ígérte, hogy a másik szobában marad s ha beteg
testvérét meglátogatja is egy-egy percre, ágyához
nem lép. Ott maradt a házban, gondoskodott annak
rendbentartásáról s búzgón imádkozott a szeretett
testvéréért.
Ezt már menyasszonyául jegyezte el a halál,
kit nem birt megkérlelni a kesergők fájdalma,
nem tudott lefegyverezni az orvosi tudomány.
A gyilkos láz gyorsan végezte munkáját, néhány
nap alatt kioltotta a szép, ifjú hajadon életét. —
A szülői öröm, boldogság egyik csillaga a család
egéről a halál éjében tűnt el.
Siralomtanyája lett a ház. Minél szebb remény,
drágább kincs volt az enyészet szelétől letört élet
virág : annál égetőbb lett eltemetése után a házban
visszamaradt fájdalom.
A nagy keserűségben, a búsongó, levert szülők
vigasztalója Mariska. 0 erőt vesz bánatán, vissza
tartja könyüit, hogy meglássa és felszáríthassa
ezeket apja, anyja arcán. Megkettőzteti szeretetreméltóságát, hitével nyugtat, erősít.
— Édes apám, -— szól megölelve atyját —
nyugodjunk meg Isten végezésén. Az a hely, ahova
Lóra elköltözött: csak a mennyország lehet, ahol
újra meglátjuk őt. Jöjjön, segéljen vigasztalni jó
anyámat.
— Köszönöm, kedves leányom, ezt az édes
bizonyságát áldott jó szivednek — válaszol az apa,
megcsókolva szeretett leányát. Megtanulok tőled
újra bízni, reményleni.
Este a szokott időben ismét elővette Mariska
az énekeskönyvet e szavakkal:
Mutassuk be fájdalmunkat Isten előtt, szent
nevének dicsőítésével. Az ő imádása a jó napokban
lelkiörömünk v o lt: most vígasztalásunk lesz.
Énekelni még nem mert, mert félt, hogy hangja
zokogásban hal el, de úgy olvasott el egypár
kiválasztott szent éneket s imát. Bár a nagy vesz
teség által a szülők szívén ejtett seb még vérzett:
mégis meglátszott arcukon, hogy az áhítat enyhítő,
bánatcsendesítő hatást gyakorol lelkűkre.
A halál azonban nem elégedett meg egy áldo
zattal.
Lóra temetése után alig egy hétre Mariskánál
is ugyanazon főszakgatás, fülzúgás jelentkezik,
mint testvérénél. Az orvos résztvevő kímélettel, de
mégis érthetően tudatta a megdöbbent szülőkkel,
hogy a tudomány e veszélyes kórral szemben még
nem talált győző fegyvert. Isten végzése dönt életre
avagy halálra.
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Harmadnap délelőtt mintha könnyebben érezné
magát: szelíd, tiszta hangon kérdi a mindig ágya
mellett levő anyját:
— Édes anyám; nincs itthon édes apám meg
Péter, látni szeretném őket ?
— Azonnal itt lesznek gyermekem. Talán ismét
főfájás szakgat?
— Nem, most könnyebben vagyok, de mintha
az éghez közeledném.
Midőn atyja és a segéd beléptek, mosolygott
s hosszasan pihentetve rajtuk tekintetét, így szólt:
— Mindig világosabban hallom Lóra hívó szavát.
Úgy érzem, hogy utána kell mennem. Ha így
határozta el a jó Isten: édes anyám ne keseregjen :
majd megvigasztalja Miklós. Maga pedig Péter,
édes apámat ne hagyja el. Helyettem maga éne
keljen este szüleimmel.
Ezután kérésére elhívták a lelkiatyát s ő búzgón élt a szent vacsorával. Még délután az énekes
könyvet kérte s óhajtása szerint anyja egyik kedves
énekét: „Jézus én bizodalmám, örök életre vezérem"
olvasta fel. Áhítattal hallgatta: nyugodtnak, bol
dognak látszott; a szülők reményelni kezdtek.
Ámde este felé újra megragadta a láz s többé
nem is hagyta el. — Fokozódó heve négy nap
alatt elhamvasztotta a megtámadott életet. Mariska
ajakán elnémult a só h a j„m e g h a lta k kínjai".
Mint Lórának: neki is szép temetése volt; ifjú
legények vitték a virággal fedett koporsót. Mel
lettük mindkétfelől fiatal hajadonok hófehér ruhában,
a bánat jeléül kibontott hajfürtökkel, fejükön fátyo
lozott koszorúval. Mintha csak e gyászmenetnél
keletkezett volna a szomorú népdal:
„Haj koporsó, de szép sorsra jutottál!
Benned fehér, rajtad piros rózsaszál,
A szép lányok sírva mennek utánad,
Koszorújok ékességét elzártad."

A fájdalom most már kettős súlylyal nehezült
az ékességeitől megrabolt háznak lakóira. A szo
bában, hol előbb az öröm, boldogság dala hang
zott, most a néma csendet sóhajtás, zokogás töri
meg. Az énekeskönyv az imakönyvvel együtt a
kesergő szülők lelkének egyedüli menedéke. E mel
lett sírja el bánatát az édesanya, ebben keres
s talál hitével megnyugovást, úgy, hogy ő vigasz
talta a fájdalmát leküzdeni alig tudó apát is.
Fiúkat: Miklóst az orvosi szigorú tilalom nővé
reinek betegsége alatt távol tartotta a háztól.
A szünidők beálltával már hazajöhetett. 0 ismét
életet hozott a hajlékba, jelenléte elviselhetőbbé
tette a kettős gyászt. Ottan-ottan este újra fel
hangzott a szobában a szent ének, s Mariska
óhajtása szerint helyette most Péter énekelt.
Szeptember havában Miklós visszament Buda
pestre.
Anyja még mindig naponként felkereste feledlietlen leányainak sírját: egy borúit őszi napon
ott érte a hideg, szeles eső. Átázva jött haza
s másnap már rosszul érezte magát. Mellét nyilalások járták át, lélegzése egyre szakgatottabb lett.
Az orvos tüdőlobnak mondta a betegséget; meg
tett ugyan minden lehetőt a baj legyőzésére, de
nem titkolá, hogy kevés reménye van.
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A férj megrendülve hallja e leverő jelentést.
Ott van mindig a beteg ágyánál, kinek ápolására
az egyik közelebbi helységben lakó özvegy nőtest
vérét is elhozatta. Látja nejének arczán az egyre
kínosabb szenvedés nyomait, föléje hajol s érze
lemtől remegő hangon szól:
— Úgy-e kedves anyjuk, nem hagysz itt ma
gamra annyi bánattal ? Úgy-e, meggyógyúlsz ?
A beteg suttogó, töredezett hangon fe le l:
— Gábor, el kell mennem: de az Isten veled
marad. Ne feledkezzél el az énekeskönyvről.
Ezek voltak utolsó szavai. A romboló betegség
ostroma alatt ereje megtört s egynapi kínos ver
gődés után ő is bevégezte a harczot. A minden
halandók útján kedves leányaihoz költözött.
A férjre sújtó villámkép hatott nejének halála.
Mintha annak égbe tért lelke az ő életének jobbik
felét is magával vitte volna: tompa fásultság vett
erőt rajta. Kebléből egy fohász, szemében egy
könny nem fakad, nem panaszkodik. Röviden jóvá
hagy minden intézkedést, amelyet testvére, s az
anyja betegágyához hazajött fia és a hú segéd
a temetés rendezésére tettek. A koporsó mellett
is némán, könnyezés nélkül állott, de az ismerősök
részvéttel látták arczán a végső elcsüggedés jeleit
s a temetőbe menet halkan mondogatták, hogy
a mester néhány hét alatt tíz esztendőt vénült.
A temetés után másnap Miklós e tanácscsal lép
atyja ele :
— Édes apám, én úgy hiszem Zsuzsi nénit jó
lesz itt tartani a ház gondviselőjéül. Tudom, neki
gondja lesz kedveseink sírjaira is.
— Természetes, hogy itt maradsz Zsuzsi —
szól az öreg, testvéréhez fordulva. — Gyerme
keidet már szárnyra bocsátottad. Azok, ha baj
fordúl e lő : könnyebben kisegíthetik egymást. Most
itt van reád a legnagyobb szükség.
— Belátom Gábor, válaszol résztvevő hangon
a nő, hogy ebben a nagy szomorúságban, amivel
az Isten meglátogatott, nem hagyhatlak magadra.
Kötelességem melletted maradni.
— Te meg Miklós — szólal meg ismét komoran
az apa — mielőbb menj vissza Budapestre. Ebben
a házban úgylátszik lappangó betegség leskelődik
áldozat után: mig itthon látlak, jobban aggódom,
mintha távol vagy.
Pár nap múlva, mikor a fiú elérzékenyülten
búcsút vett, hogy tanulmányaihoz visszatérjen:
apja jókivánattal, de a közös nagy veszteség em
lítése, a mélyebb megindulás jele nélkül bocsá
totta el.
Ugyanekkor Zsuzsi néni is egy napra haza
látogatott, hogy a lakásán levő ingóságai iránt
gyermekeivel intézkedjék. Tudatta azonban test
vérével, hogy az ebédet a szomszédasszonynál
rendelte meg. Az fogja elkészíteni s délben át
küldeni.
Bátyja észrevétel nélkül hallgatta az értesítést.
Terhére esett már a beszéd is, mintha idegen
volna s bántaná minden, amit maga körül lát.
Csak a magányt óhajtja, de itt meg valami lélek
ölő benső szorongás fogja el. Hogy ennek kísér
tésétől szabaduljon : átballag a műhelybe.
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Hiába; a munkát, mely eddig életeleme v o lt:
most kellemetlennek találta. Végül komoran s z ó l:
— Hasztalan ; még nincs erőm a dologra. Végezd
Péter csak magad az inassal.
Újra visszamegy lakására. De itt a szobában
most olyan kísértetiesen kongtak léptei a padlón,
amint még sohasem hallotta. Egyedül van ; az
elhagyottságnak érzete mindig nyomasztóbb lesz
lelkére. A néma fájdalom, mint egy hideg sírkő
nehezül szívére ; elfojtással fenyeget és nincs, aki
elmozdíthatná. Tekintete zordon elhatározást mutat,
kétségbeesetten szólal m e g :
— Nem birom tovább! Százszorta inkább a
temetőben, mint ebben a kihalt üres házban. Isten
legyen irgalmas nyomorult lelkemnek.
A szekrényhez lépve kiránt egy fiókot s e sza
vakkal vesz elő egy pisztolyt:
— Ha a halál nem jön értem: én nyitok
hozzá útat.
Midőn a fegyvert halántékához emelné: az
utolsó pillanatban szeme a szekrényen levő énekes
könyvön akad meg. — Eszébe jutnak a haldokló
feleség szavai, aki a végbúcsúzásnál is arra kérte,
hogy e könyvről ne feledkezzék el. — Ehhez
tapadt az ő legszeretettebb gyermekének: Maris
kának utolsó csókja is.
Ez emlékek hatása alatt önkéntelen felnyitja
a könyvet. Száraz virágok jelezték a lapokat, ame
lyeken nejének kedves énekei találhatók voltak.
Olvasni kezd a felütött lapon: egy félig her
vadt őszi rózsa fekszik itt s könyűk nyomai lát
szanak a könyv levelén: ez már mind a gyászoló
családanyára emlékeztet. Az egykor szívből fakadt
ének szívhez szóló is v o lt: „Légy csöndes szívvel
és békével, életednek Istenében . . .“ s tovább
„Ha senki nem volna a világon, kire magadat biz
hatnád . . . Ő tudja titkos bánátidat, bölcsen vezérli
dolgaidat; légy csendes szívvel!“
Más lapon ismét így hangzik az én ek: „Ha az
élet terhe csüggeszt: erősíts jó Istenem . . . „Mivel
hogy mint atya szeretsz, itt nevelsz mennyországra.
Reánk szenvedést azért vetsz, hogy szoktass a
jóságra . . . Amikor itten szenvedünk, azzal hozzád
vezettetünk.'1
Egy másik helyen így bíztat: „Mind jó, amit
Isten tészen, szent az ő akaratja." Hangzik a hívő
szív bizalma: „Az Úr gondot visel, kire dolgom
hittel mindenkor vetem."
Az olvasónak arczárói lassanként eltűnik a zordonság, e helyett a benső meghatottság jelei lát
hatók rajta. A pisztolyt már letette. Kezei lassan
ként összekulcsolódnak, végül egy kínos, nehéz
sóhaj szakad fel kebléből. Leboriíl a könyvre
s hosszan, mélyen zokog.
Az életharczon helyét mindig becsülettel meg
állóit, de a családi boldogság bús romjai felett
megrendült családfő fájdalmának szívemésztő tűzét
megoltották elomló könyűi. Mintha most az énekes
könyv vigasztalása után elviselhetőbbnek találná
a hármas gyász nehéz terhét. Megérti már a hit
bíztató szavát, hogy a veszteség is az Isten hatá
rozata, aki jól tesz mindeneket. A kétségbeesés
sírköve elfordult szívéről; visszatért lelki ereje,
nyugalma.

Midőn a műhelybe délután újra átmegy, már
a szokott barátságos hangon szólal meg:
— Mennyire vagytok Péter a munkával ? Készen
lesz-e Partos László szekere holnap estéiig, amint
Ígértük ?
— Holnap délre hazavihetik. Magam is rendbe
hozom, de annál jobb lesz, ha Gábor bátyám is
velem tart. Ez nyugtat meg az iránt legjobban,
hogy nem kell valamely szerencsétlenségtől fél
tenem.
— Nem tagadom öcsém, — válaszol a mester
meghatottan — hogy a nagy megpróbáltatás gyön
gének talált. Már-már kétségbe estem, de annak
a jó feleségnek gondoskodása, ki halálos ágyán
is az énekeskönyvre emlékeztetett: még jókor
magamhoz térített. Abban a könyvben megtaláltam
a vígasztalás forrását. Most már van erőm meg
nyugodni a Mindenható végzésén. — És te, mikor
foglalod el állásodat Daruházán ? A műhely beren
dezésénél segítségedre leszek.
— Nem mehetek én már el innét Gábor bátyám.
Mindig hallom még lelkemben Mariska húgom
utolsó szavait, melyekkel arra kért, hogy apját ne
hagyjam el. Együtt gyászolunk ezután és együtt
énekelünk.
— Köszönöm öcsém, — szól a mester kezét
nyújtva — derék ember vagy. Gondom lesz reá,
hogy ezen elhatározásodat meg ne bánd. Amint
fiamat szárnyára bocsátom: átadom a műhelyt és
úgy járok ide, mint a te segéded, hogy ebben az
én kedves mesterségemben akkor is gyönyörköd
hessem, míg csak erőm lesz.
Együtt maradtak. A műhelyben a megszokott
pontossággal folyt a munka. A háznál az öreg
Zsuzsi néni gondosan felügyelt a rendre. Esténként
aztán együtt énekelték a szent dalokat búzgó
áhítattal.
Az énekeskönyv a gyászesetek után elmarad
hatatlan kísérője volt az öregnek. Az ez által ápolt
hit megvédte a csüggedéstől, fenntartotta munka
kedvét. Ha baj, csalódás érte, ha a múlt emléke
felújította bánatát: e könyvhöz fordult, ez bal
zsamot nyújtott sebzett szívének.
Jobban, mint valaha, érezte most a templomnak
vonzóerejét. El nem maradt volna tőle egy vasár
napon sem. Boldog volt, midőn ott a hívek sere
gével együtt zenghette Isten dicsőítését, s a hívő
lélek imájával zörgethetett az örök irgalom ajtaján.
Egyszer a templomból hazamenet megszólítja
egyik persbiter barátja.
— Előbb sajnáltam Gábor, hogy sok dolgod
miatt ritkábban láthattunk az Isten házában, de
most annál inkább örülök, hogy minden vasárnap
velünk együtt talál a templomban.
— Pál barátom, az ember lelke, ha sok fáj
dalom tüze égette, jobban szomjuhozik az Istenhez,
mint amikor a jó szerencse verőfénye csak örülni
tanította. Azelőtt a munkának gondja, a szüksége
sekért a városba menetel sok vasárnapomat lefog
lalta. A keserűség napjai után megértettem azt
igazságot, hogy a hat napi munka után, ha a
hetediket Istennek szenteljük, ezzel nem vesztünk,
de nyerünk.
(Folyt, köv.)
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JÓ K Ö N Y V E K .
„Ad astra“ (Az égnek útja) cím alatt a nyár
elején ritka értékes könyv jelent meg Kapi Béla
körmendi lelkésztől, aki lapunknak is egyik leg
olvasottabb, legszeretettebb munkatársa s egyúttal
legmunkásabb, legmélyebb járású egyházi íróink
egyike. Alig múlik el év, hogy ez az írónk, mint
a folyóvizek mellé plántált termőfa, gazdag és jó 
ízű gyümölcsét meg ne hozná. Idei könyve tanul
mányokat foglal magában korunk legnagyobb kér
déseiről, a melyeket az evangéliumi keresztyén hit
világánál vizsgál s a képzett elme modern mód
szerével bontogat. Forma tekintetében is elsőrangú,
mert az írónak élénk képzelete s gazdag kedély
világa van, a mely utat talál a fásultabb lelkekbe
is. Keresztyénsége nem száraz tételek sorozata,
hanem élő hit s Bibliából leszűrt vallásos világ
nézet. Magyaros nyelvezete is kívántatja velünk e
könyvet, mely főleg a művelt osztály hölgyvilágá
nak készült. A szép kiállítású könyv a Franklin Társulat kiadásában jelent meg s ára 3 korona.
— Megrendelhető lapunk szerkesztősége és kiadóhivatala útján is.
Értesítők. Igen tartalmas a modori evan
gélikus leánynevelő-intézet értesítője. Az értesítő
közli Pröhle Henrik pozsonyi evang. lelkész „Erzsé
bet magyar királyleány és a keresztyén nő hiva
tása" című gyönyörű értekezését, melyet Pröhle az
intézetnek a reformáció emléknapján rendezett
ünnepségén olvasott fel, s a mely lapunkban is
megjelent.
Ezután Brand Vilma, az intézet lelkes igaz
gatója számol be a múlt iskolai évről, mely a
modori iskolára annál nevezetesebb, mivel a lefolyt
év elején adatott át rendeltetésének az intézettel
kapcsolatos internátus kibővített épülete, valamint
az új tornaterem, melynek teteje tágas terraszt
nyújt az intézet növendékeinek. „A megnagyobbí
tott intézet immár tekintélyes épületkomplexum —
írja az igazgató — melyben mindannyiunknak
öröme telik." Az internátusbán most 50 bennlakónak
van helye.
A hat év óta fennálló intézetet a dunáninneni
ág. hitv. evang. egyházkerület tartja fenn. A tanítótestület az igazgatón kívül 10 tagból: Holerung
Károly főesperesből, 4 oki. polgári iskolai tanító
nőből, 2 ének- és zongoratanítónőből, 1 segédtanítónőből és 2 hitoktatóból állott. A növendékek
száma 82 v o lt: 39 magyar, 21 német, 22 tót
anyanyelvű. Elégtelen előmenetelt mindössze 1
I. oszt. növendék tanúsított.

IR O D A L O M .
Protestáció a gondolatszabadság megtáma
dása ellen.* A tiszáninneni református egyházkerület esztendőkkel ezelőtt elhatározta, hogy néhai
Warga Lajosnak teljesen elfogyott Egyháztörténel
mét revideált kiadásban, a legújabb tudományos
eredmények felhasználásával ismét közrebocsátja,
* Felkérésre közöljük a következő felszólalást.
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A revisió munkájával a kerület Zoványi Jenőt, a
sárospataki református theologiai akadémia tanárát
bízta meg. Zoványi a mű III. kötetéhez egy Függe
léket csatolt, amelyben egyebek között Kálvin sze
mélyét és működését teszi bírálat tárgyává. Fejte
getésében azon meggyőződésének ád kifejezést,
hogy „Kálvin még nem is tekinthető a szó szokott
értelmében vett reformátornak," mert reformátori
működést sehol ki nem fejtett, mert csupán köz
vetítő és eklektikus volt, nem pedig teremtő lélek
és alkotó tehetség; továbbá mert „nem is az előhalaŰás, hanem a visszafejlődés érdekét munkálta"
a zwingliánusok tönkretevésével; végül mert „nem
is volt meg benne az az önfeláldozó bátorság, ami
jellemzővonása egy reformátornak". Míg e tények,
hangzik tovább a bírálat, csak Kálvin nagyságának
rovására esnek, addig egyenesen foltot ejt az ő
emlékén a genfi rémuralom, amely alatt „szörnyű
kegyetlenségek egész sorában nyilatkozott meg
Kálvinnak a legvadabb türelmetlenséggé fajult er
kölcsi szigora".
Az említett III. kötet a Függelékkel együtt
nem került a közönség kezébe. Csak néhány pél
dányt küldöttek szét, mikor kitört a zivatar. A f.
évi április 22-én s következő napokon tartott Egye
temes Konvent záró ülésén felszólalt Segesdy
Ferenc, konventi tag, és felolvasva a Függelék
idézett részeit, a művet „az egész református egy
ház nyilvánvaló megszégyenítésének" bélyegezte.
A Konvent egyhangúlag osztotta e felfogást. A re
formátus egyház neves tagjainak egész légiója
szólásra emelkedett és „súlyos ítéletekkel mérle
gelték a felolvasott rész után a Warga-féle mű
III. kötetét." Végül abban állapodott meg a Kon
vent, hogy „a botrányosnak látszó dologra nézve
elvárja a parokhiális könyvtárbizottság kimerítő
jelentését és javaslatait." E bizottság elnöke, Puky
Gyula, rögtön nyilatkozott és kötelezte magát, hogy
„a könyv szétküldését ő, mint elnök, betiltja s
amennyiben talán már egyes példányokat a meg
bízott egyén szétküldött volna, azokat visszaszállittatja. “
A tiszáninneni egyházkerület lelkészi könyvtár
bizottsága május havában foglalkozva ez ügygyei,
szószerint a következő döntést hozta: Zoványi
„Kálvinról a Warga Lajos által alkotott s egész
ref. egyházunk köztudatában és kegyeletében élő
Kálvinképpel szemben olyan Kálvin-képet rajzol,
amely kiválóan alkalmas arra, hogy a genfi refor
mátortól, akiről eddig büszkén nevezgettük magun
kat kálvinistáknak is, — minden időre visszabor
zadjunk, mint olyantól, akit sem férfiúi bátorság,
sem tudásbeli eredetiség, sem nagy lélek, sem
teremtő erő nem avatott reformátorrá, hanem aki
csupán közvetítő, ecclecticus s sekélyes lelkületű
s akinek a legvadabb türelmetlenséggé fajult er
kölcsi szigora a szörnyű kegyetlenségek egész
sorában nyilatkozott meg." . . . „Mindezek nyomán
egyhangú véleménye parokhiális könyvtárbizottsá
gunknak az, hogy a Warga-féle mű III. kötete
így, amint van, nem foglalhat helyet az országos
parokhiális könyvtárbizottság kiadványai között.
A magyar kálvinista egyház szomorú meggyaláztatása volna az, ha e mű a maga mostani minősé
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gében közegyházunk cége alatt jutna forgalomba.
A további teendőkre nézve azonban bizottságunk
nem tudott egyértelmű elhatározásra jutni. A több
ség véleménye — elnöki döntéssel — az, hogy a
Warga-féle mű III. kötetéből mindazok a részek,
amelyekben az átdolgozó lelke és tolla szerepel,
kihagyandók és újakkal helyettesítendők, a kisebb
ség véleménye pedig az, hogy a mű mostani for
májában és terjedelmében meghagyatván, ahhoz egy
felvilágosító füzet csatoltassék, amelyben a Zoványi
Jenő megbotránkoztató történeti tévedéseinek szé
gyenletes termékei kellő indokolás és erőteljes
visszautasítás kíséretében megjelöltessenek, illetőleg
megbélyegeztessenek és ilyen módon az országos
parokhiális könyvtárbizottság a felelősséget magá
ról teljesen elhárítván azt egyenesen Zoványi Jenő
terhére rójja.“
A hivatalos apparátus mellett persze meg
mozdult a nem hivatalos is. A Zoványi kollégáitól
szerkesztett Sárospataki Református Lapok külön
rovatot nyitott a Warga-Zoványi-Kálvin ügynek.
Levelek röpültek a német és jegyezzük meg jól,
lutheránus theologiai professzorokhoz, Harnackhoz
Berlinbe, Tschackerthez Göttingába, amelyekben a
szerkesztőség ismertetve Zoványi állításait, véle
ményt és ítéletet kért a felfogás helyes vagy hely
telen volta felől. A beérkezett feleletek német ere
detiben és magyar fordításban leközöltettek a lap
hasábjain. A Budapesten megjelenő Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap arra hivatkozva, hogy „az
ügy a Konvent által hivatalos eljárás útjára terel
tetek", megtagadta. Zoványi,.levelének közipsét,
„amelyben ez a Kálvin felől mondott ítéletét indo
kolja." Védő, vagy helyesebben mondva enyhítő
szó tudtunkkal csak egy hangzott el, a Debreceni
Prot. Lapban, ahol egy ismeretlen „Legyünk igaz
ságosak" című cikkében azon indítványt terjeszti
a Konvent elé, hogy „ha a Zoványi Jenő Kálvinjellemzését a 400 éves jubileumra való tekintettel
s a Kálvin iránti tiszteletből kivonjuk a revideált
Egyháztörténelem III. kötetéből, akkor a mű szerző
jének, Warga Lajosnak ugyanolyan szellemű, de
erősebb kifejezésekkel rajzolt jellemzését hasonló
képpen vonjuk ki a mű II. kötetéből."
Távol áll tőlünk, hogy a kérdés érdemi és
személyi részébe beleszóljunk. Hogy Kálvinnak
Zoványi-féle jellemzése helyes-e vagy sem, arról
nem kívánunk nyilatkozni. Hogy a revideált Egy
háztörténelem III. kötete helyet foglalhat-e a pa
rokhiális könyvtár kiadványai között, azt eldönteni
egyedül az illető bizottság van hivatva. Hogy a
magyarhoni református Egyetemes Konvent Kálvin
nak milyen hivatalos arcképét kívánja megfestetni,
szeplőkkel, szemölcsökkel és ráncokkal-e, a mint
Cromwell követelte egykor a fiatal Lelytől, vagy
pedig kicsinosított, sima ábrázattal, ez a Konvent
privát gusztusának kérdése és nem tartozik mireánk. Hogy az ügynek vannak-e előzményei és
milyen természetűek azok, nem óhajtjuk firtatni.
De e kérdések mögött egy sokkal fontosabb, sok
kal általánosabb érdekű kérdés rejlik : a protestáns
elv kérdése. Ebből a szempontból véve a kitört
háborúságot, nemcsak jogunk ahhoz hozzászólani,
de egyenesen kötelességünk is. Köteleznek reá
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atyáinktól öröklött drága hagyományaink, kötelez
az a dicső szellem, amelynek szolgálatába szegőd
tünk, amelyet örökölve hűségesen megőrizni és
megvédeni tartozunk és amelyet hirdetni és ter
jeszteni és amelyért síkra szállni mindenkor és
mindenfelé becsületbeli kötelességünknek tekintjük.
A protestáns felfogás nem ismeri a személy
kultuszát, sőt tiltakozik ellene. Azt valljuk, hogy
valamennyien gyenge és erőtelen emberek vagyunk,
törékeny edények, telve hibákkal és fogyatkozá
sokkal, kik ugyancsak rászorulunk a végtelen isteni
kegyelemre. Nekünk nincsenek szentjeink, kik már
földi életükben túlemelkedve halandó társaik gyarló
ságán, egy magasabb világnak váltak részeseivé.
„Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak,
nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem",
mondja a zsoltárköltő. Ebben kivétel nélkül egy
formák vagyunk, papok és próféták, reformátorok
és reformátorok követői. És ha mégis beszélünk
nagyjainkról és monumentális alakjainkról, kiket
tisztelettel és bámulattal övezünk, távol áll tőlünk
a gondolat, mintha e tisztelet és bámulat az ő
emberi mivoltukat illetné. Az ő nagyságuk titka
protestáns felfogás szerint nem e világról való.
Nem a hibátlanság, a fogyatkozásoktól való men
tesség, nem személyük emeli ki őket a közösség
köréből, hanem az az örök eszme, az a túlvilági
igazság, amelynek szolgálatára elhivattak és amely
nek hordozására az isteni kegyelem érdemeseknek
méltatta őket. Isten választottjai ők, de csak hüve
lyek, gyenge földi hüvelyei a mennyei tartalomnak.
Épp ezért a protestáns gondolkozás amíg egyrészről
tiltja, hogy bárki is bálványokat csináljon társai
ból, nagyobb értéket tulajdonítva az embernek,
mint ami azt az isteni rendtartásban megilleti, addig
másrészről szabadon megengedi, hogy bárkinek,
még a legnagyobbnak és legkiválóbbnak tetteit is
bárki vizsgálat és bírálat alá vegye. Hogy e bírálat
helyenkint és időnkint és egyénenkint más és más
lesz, sőt más és másnak kell lennie, természetes,
de nincs tőle mit tartani. Mert csupán a héj lehet
változásnak és módosulásnak alávetve, a magot
nem érintheti sem emberi kéz, sem emberi bölcses
ség és tudomány.
De amikor a személy értékét leszállítja a protes
tantizmus, ugyanakkor felemeli és páratlan fontos
ságúvá teszi az egyénnek értékét. A protestantizmus
az egyénnek birodalma, a protestáns vallás az egyén
vallása. Itt az egyén hisz, az egyén cselekszik, az
egyén viseli a felelősséget. Hiszi azt, ami saját
meggyőződésévé vált, cselekszi azt, amit saját lelki
ismerete ír elő, felelős azért, amit saját elhatáro
zásából saját belátása szerint végezett. Nekünk
nincsenek szerveink, amelyek a terheket levennék
az egyesnek vállairól. A közösség nem fedezheti
az egyest, a köztudat nem pótolhatja az egyéni
meggyőződést. Mindenki magának áll és magának
esik. Hogy élet fejlődhessék, ahhoz szükséges a
szabad nap és a szabad levegő. Hogy az egyéni
ség, az élet legtökéletesebb formája, kialakulhasson
és érvényesülhessen, annak előfeltétele a lelkiek
ben való szabadság. A szabadság, amely minden
kinek egyaránt biztosítja azon elévülhetetlen és
eltulajdoníthatatlan jogot, hogy bármely kérdésben
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a maga véleményét, felfogását és meggyőződését
kiformálhassa és azt bárhol, bármikor, bárki előtt
bántódás és veszedelem nélkül vallhassa. Hogy a
vélemények és meggyőződések lielyenkint és időnkint és egyénenkint mások és mások lesznek, sőt
mások és másoknak kell lenniük, természetes, de
nincs tőle mit tartani. Mert ahol az egyén értéké
nek és a szabadság sérthetetlenségének tudata
hevíti az embereket, ott a részletek legerősebb
eltérése mellett is mindig megvan a közös érint
kezési pont, amely az ellentétek gyűlölködésének
élét veszi, az egymással szembenállókat kölcsönös
méltányosságra, türelemre és megértésre kénysze
ríti. Csupán azt köti ki a protestáns felfogás, és
e kikötést a legszigorúbban kívánja alkalmaztatni,
hogy az egyéni meggyőződés lelkiismeretes kutatás
és komoly megfontolás eredménye legyen és hogy
annak előterjesztése a tárgyhoz és ügyhöz méltó
formában történjék.
Sajnálattal és megütközéssel kell látnunk a
Zoványi ellen indított hajszából, hogy a protestan
tizmusnak ez örökérvényű alapelvei kiveszőben
vannak a hazai reformátusoknál. Az eszmei tar
talom iránti érdeklődés a háttérbe szorul és helyébe
a héjon, a hüvelyen való rágódás lép. Nem akkörül
forog többé a kérdés, hogy mi volt az isteni egy
házuk nagy reformátorában, a „Kálvinkép" lön a
jelszó, a „Warga Lajos által alkotott Kálvinképp,
a cinvat hídja, amely egyeseket üdvre, másokat
kárhozatra visz. A magyar református egyháznak
egyik előkelő szerve, amelyben lelkészek és taná
rok mondottak hivatalosan bírói ítéletet társuk felett,
ellenmondás nélkül kijenlethette, hogy „a Warga
Lajos által alkotott és egész ref. egyházunk köz
tudatában és kegyeletében élő Kálvinképet“ olyan
nak tekinti, melyet érinteni nem enged s amelytől
elütő felfogás megnyilatkozását eltűrni nem haj
landó. E dicsteljes kijelentéssel a hazai reformátu
sok újból belehajtották fejüket a szolgaságnak
amaz igájába, amelyből a reformátorok megszaba
dítani igyekeztek e világot. Ismét ráléptek az ember
tisztelet sikamlós lejtőre, bálványképet állítottak
fel maguknak, amelyről hivatalosan is kimondották,
hogy csak földig borulva szabad előtte megjelenni.
A magyar református egyház Egyetemes Konventje,
amelyben a legkiválóbb egyházi és világi tagok
gyűlnek össze tanácskozásra, szó nélkül tudomásul
vette, hogy egy könyv, amelyben valaki kellő meg
indokolással és nem kifogásolható formában egyéni
meggyőződésének adott kifejezést, mint „az egész
református egyház nyilvánvaló megszégyenítése“ ,
a nyilvánosságtól elvonassék és elkoboztassék. A
fentebb említett szerv pedig, amelyben ismételjük,
lelkészek és tanárok hoztak döntést, kimondotta,
hogy a Kálvinról nyilvánított, kellő megindokolás
sal és nem kifogásolható formában előterjesztett
egyéni meggyőződést „magyar kálvinista egyház
szomorú meggyaláztatásának“ tartja és hogy „mind
azok a részek, amelyekben az átdolgozó lelke és
tolla nyilatkozik és szerepel, kihagyandók és újak
kal helyettesítendők“ . E dícsteljes eljárással a
hazai reformátusok a szabad gondolkozás, a szabad
lelkiismeret, a szabad meggyőződés ellenségeinek
táborába szegődtek. Arról lehet vitatkozni, hogy

miért bizta az illetékes fórum a revízió munkáját
Zoványi Jenőre; arról lehet beszélni, hogy miért
nem szabott pontosan körülírt korlátokat az illeté
kes fórum a revizor elébe? De hogy Zoványi Jenő
azért, mert szabadjára hagyva szabadon merészelt
nyilatkozni és egyéni meggyőződéséről vallomást
tenni, megbélyegeztessék, pellengérre állíttassék,
üldöztessék és meggyaláztassék, ez flagráns meg
sértése a protestáns szabad lelkiismeret jogának,
felidézése ama„legvadabbtürelmetlenségnek“, amely
egykor Servet Mihályt a máglyára juttatta. A magyar
református egyház Egyetemes Konventje a Zoványi
által felidézett kérdést, amely tisztán tudományos
kérdés és semmi egyéb, a tudományos megvitatás
helyett hivatalos útra terelte és egy bizottság elé
utasította. Egy bizottság elé, amely szavazással fogja
eldönteni, hogy mi az igazság. E dícsteljes lépés
sel az Egyetemes Konvent súlyos sérelmet ejtett
a tudománynak széles e világon elismert autonómiá
ján, amely csakis bizonyítást és argumentálást enged
meg, de mindennemű hivatalos beavatkozást, bizott
sági döntést a legenergikusabban visszautasít/ ?£pj
Mi, alulírottak, ezennel felemeljük tiltakozó
szavunkat. Mint a hamisítatlan protestantizmus hívei
tiltakozunk az embertisztelet, a ledőlt bálványok
újbóli becsempészése ellen. Mint szabad protestán
sok tiltakozunk, hogy egy társunk meggyőződésé
nek szabad és őszinte kinyilvánítása miatt bántalmat
és üldözést szenvedjen. Mint a tudomány szolgái
tiltakozunk, hogy tudományos kérdések, melyek
csakis a tudomány terén tudományos fegyverekkel
intézhetők el, bizottságok által döntessenek el.
Tesszük pedig ezt azon örökérvényű jog alapján,
amelylyel maga az Isten ruházott fel minket és
amely mindenkit felhatalmaz, hogy személyekre
való tekintet nélkül mindenütt és mindenkor a
megsértett igazság védelmére keljen.
A pozsonyi ág. h. ev. Theologiai Akadémia
tanári kara nevében:
Dr. Masznyik Endre
igazgató

Hornyánszlcy Aladár
jegyző.

Meghívó a Magyar Protestáns Irodalmi
Társaságnak Budapesten 1908. október 1. és 2.
napján tartandó XXI. nagygyűlésére. — I. Istentisztelet. Ideje: október 1. d. u. 3 óra; helye a
Kálvin-téri templom. Imádkozik Kacziány János
budapesti ág. h. evang. esperes, prédikál Szalóczy
Pál tiszavalki református lelkész. — II. Hegedűs
Sándor-ünnepély. Id eje: Istentisztelet után ; helye
a Kálvin-téri templom. Az ünnepélyt megnyitja
Antal Gábor dunántúli reform, püspök, a M. P. I. T.
t. elnöke, emlékbeszédet tart dr. Antal Géza pápai
theologiai tanár. Az Istentisztelet és a Hegedüsünnepély végeztével gyűjtés a Károli-alapra, melyet
népszerű vallásos iratok kiadására fordít a Társa
ság. — III. Belmisszió-est. Id eje: október 1. este
6 ó ra ; helye : a Kálvin-téri templom. A Belmisszióestét alkalmi fohászszal és bibliamagyarázattal
megnyitja Baksay Sándor dunamelléki püspök, a
M. P. I. T. t. másodelnöke.. A fővárosi belmissziói
intézményeket ismertetik az Ifjúsági egyesület, a
Lorántffy-egyesület, a Bethania és a Bethesda
köréből fölkért előadók. Részletes programm az
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összejövetel alkalmával. A Belmisszióest persely
pénze a nagygyűlés költségeire szolgál. — IV. Köz
gyűlés. Id e je : október 2. d. e. 10 ó ra ; h elye: a
Nemzeti Múzeum díszterme. Az ülést megnyitja és
vezeti Zsilinszky Mihály nyug. államtitkár, a M. P.
I. T. v. elnöke. Tárgyai Szőts Farkas társulati
titkár előterjesztésében: 1. Jelentés az 1907. évi
számadások megvizsgálásáról és a vagyoni hely
zetről. 2. Az 1909. évi költségvetés. 3. A múlt,
jelen és a jövő évi kiadványokról. 4. A Koszorú
füzetek és a Házi Kincstár kötetek 1907. évi for
galmáról. 5. Lépések a Károli-alap gyarapítása és
a kiadványterjesztés fokozása érdekében. 6. A tagok
számáról, a vidéki körökről, a Társaság halottairól.
7. Ballagi Géza. Bartók György, Duka Tivadar,
Kiss Áron püspök, Weber Samu elhunyt tagok és
Kecskeméthy István lemondott tag helyének betöl
tése az igazgató választmányban. 8. Á számvizs
gálók megválasztása. 9. Esetleges indítványok.
M egjegyzés: A közgyűlésen csak a Társaság párt
fogó, alapító és rendes tagjainak van szavazati
joguk. Vendégeket azonban a közgyűlésen is szíve
sen lát a Társaság. Október 2-án délután a fő
városi belmissziói intézmények (Prot. Árváház,
Nagypénteki Szeretetház, Lorántffy Zs.-egylet diakonisszakópző-intézete, Bethesda-kórház, Traktátus
társulat és a Luther-társaság könyvraktára) cso
portonként való megtekintése. — V. Díszülés. Ideje:
október 2. este 6 ó r a ; h elye: a Nemzeti Múzeum
díszterme. 1. Az ülést megnyitja és vezeti Zsilinszky
Mihály, a M. P. I. T. v. elnöke. 2. Sörös Béla
losonczi református lelkész előadása: A M. P. I. T.
a belmisszió szolgálatában. 3. Dr. Masznyik Endre
előadása: Egyesek és hatóságok teendője a val
lásos irodalom, illetve a M. P. I. T. érdekében.
4. Szabolcska Mihály temesvári református lelkész :
Költemények. 5. Az ülés berekesztése. A M. P.
írod. Társaság elnöksége. — Tájékozásul. 1. A
M. P. I. T. XXI. nagygyűlésére a pártfogó, ala
pító és rendes tagok e meghívó megküldése által
szeinélyenkint meghivatnak, a pártoló és segítő
tagok csak általában a hírlapok útján. 2. A nagy
gyűlésre a Társaság titkáránál (Szőts Farkas, Kálvin-tér 7. sz.) levelező-lapon jelentkezzenek a t.
tagok. A vasúti kedvezményes jegyet is a titkár
küldi meg mindazoknak a társulati tagoknak, akik
társulati kötelezettségüknek 1908-ra eleget tettek.
Kedvezményes jegyet minden társulati tag kap, ha
tagsági díjjal nincs hátralékban. Jelentkezés leg
később szeptember 25-ig. 3. Az Istentisztelet, a
Hegedüs-emlókünnep és a Belmisszió-est részletes
programmját a hely színén kapják meg a t. tagok.
Budapest, 1908 augusztus havában. A Társaság
elnöksége.

VEGYES.
Gyűlések. A nyár a kerületi gyűlések idő
szaka. A tiszamelléki kerület volt az első, mely
júliusban Brassóban ülést tartott. Ez ülés alkal
mával megkoszorúzták Honterus János magyar
reformátor brassói szobrát, amelynél Korbély
Géza eperjesi lelkész mondott szép beszédet. —
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Aug. hó első hetében a dunáninneni kerület tartott
közgyűlést Pozsonyban. Ez alkalommal iktatták
tisztébe a kerületi gyámintézet új világi elnökét,
dr. Kéler Zoltánt, aki székfoglalása emlékére
1000 kor. alapítványt tett. — A dunántúli kerület
aug. közepén Győrött ülésezett. A beteges kér.
felügyelőt, ihászi Ihász Lajost, Hrabovszky István
esp. felügyelő helyettesítette. — A bányakerület
szept. hó 6-án Budapesten fog összegyűlni. Az
Egyetemes Gyámintézet és Luther-Társaság idei
vándorgyűlése szept. 19— 20-án Kiskőrösön lesz.
Az egyetemes gyűlést pedig okt. 7-ére hívta össze
az egyetes egyház elnöksége. Vajha a tanácsko
zások Isten országának épülésére szolgálnának s
jobb jövendő virradatát jelentenék!

Poszvék Sándor nyugalomban. A beköszöntő
új iskolai év már nem találja műhelyében egyhá
zunk egyik legnagyobb érdemű s fáradhatatlan
munkását, Poszvék Sándort, a soproni főiskola
igazgatóját. Fogunk találni rá módot, hogy élete
pályáját, sokoldalú közhasznú munkásságát, arcképe
kapcsán részletesebben ismertessük; itt csak rövi
den néhány adatot említünk föl. Egyházi pálya
futását Haubner Máté, a nagy püspök mellett
kezdte, mint győri segédlelkész; utóbb meszleni
lelkész s középvasi esperes lett, majd 1877-ben
Sopronba hivatott theol. tanárnak. 1889-ben Müllner
Mátyás visszavonulása után a lyceum igazgatójává
választották. Nagy érdemeket szerzett mint a
dunántúli kerület főszámvevője; mondhatni pénz
ügyi kormányzója. Legutóbb minden hivataláról
leköszönt, pusztán az egyetemes gyűlés egyházi
főjegyzői tisztét tartotta meg. A kerület szám
vevőjévé már évek előtt Jausz Vilmost választot
ták helyébe. A gyakorlati theol. tanszéken utódja
lett Stráner Vilmos, kőszegi lelkész, az igazgató
ságban pedig Bancsó Antal theol. akad. tanár. Az
utódokat bizalommal és szeretettel köszöntjük,' a
nyugalomba vonulónak pedig pihenése esztendeire
a csendes megelégedés és családi boldogság isteni
áldását kívánjuk.
A budapesti papválasztás, hír szerint szep
tember hóban fog megtörténni és pedig meghívás
útján. A már említett jelölteken kívül a presbyterium meghívta még vendégszónoklatra Paulik János
nyíregyházi, Mohr Béla kassai, Borbély Gyula
iharosberényi lelkészeket. Pröhle Henrik pozsonyi
lelkész, akit a presbyterium még áprilisban meg
hitt vendégszónoklásra, — a pozsonyi egyházhoz
fűző erkölcsi kötelékre hivatkozva, nem fogadta el
a meghívást. Óhajtjuk, hogy a választás — bárki
legyen a győztes, Isten országához illendő módon
menjen végbe. Az egyházközségnek is, a győztes
jelöltnek is legnagyobb dicsősége a tiszta, folttalan
választás.
Halálozások Lelkészi karunk egyik legtisz
teltebb alakja, id. Draskóczy Lajos, hódmező
vásárhelyi lelkész, elhúnyt a nyár folyamán. Gyü
lekezetét, amelyet mustármagnyi állapotban vett át
elődjétől, valóságos terebélyes fává növelte. Ma
már 2 lelkésze van. Draskóczy munkássága azon
ban nem szorítkozott pusztán gyülekezetére. Tár
sadalmi közhasznú tevékenysége, szeplőtelen jelleme,
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a magyarságot az európai műveltséggel és széles
látással párosítani tudó egyénisége, nagy népszerű
séget szerzett néki egész Vásárhelyen, mely úgy
gyászolta őt, mint egyik leghívebb polgárát és leg
érdemesebb vezéremberét. Alakját nagy politikai
pártharcok idején is tisztelet környezte. Kiváló
kedvtelése volt a szegénysorsu, szép tehetségű fiúk
pártfogása; a tehetséget sasszeme hamar fölis
merte, főiskolába járatta s egész sor képzett ember,
pap és tanár neki köszöni fölemelkedését. Két fia
gyászolja, Ede makói lelkész és Lajos, eperjesi
theol. akad. tanár. Maga helyett két munkást állí
tott egyháza barázdájába. Béke hamvaira, áldás
emlékére!
Grömöri Szontágli Pálné, szül. Madarász
Paulina, Csetneken meghalt. Csak pár éve ünne
pelte aranylakodalmát; akkor lapunk részleteseb
ben ismertette vonzó egyéniségét s arcképét is
közöltük. Igazi nagy asszony volt, aki a legnehe
zebb viszonyok közt is megállta helyét, mint nő
és mint keresztyén. Halálánál a gyász érzésébe
belévegyül a csodálat az ilyen ritka szép élet
láttára.

Horváth Sándorné, szül. simonyi Hajas
Gizella, a budapesti deák-téri lelkész neje, hosszas
sínylődés után elhúnyt. A boldogult régi buzgó
evang. nemesi család sarja volt a sopronmegyei
Kécpe-mellékről. (Testvére sopronmegyei alispán).
Családjának és szülőföldjének szép, tiszteletre
méltó hagyományait magával vitte egyéni, vonzó
tulajdonságai mellett férje parókhiájába, Vésére,
Kővágóőrsre és Budapestre. A nagyvilági élet hul
lámveréseit kerülő nő volt, akinek a családi élet
szolgált igazi fészek gyanánt; ott tündöklőit ő
igazán, mint családanya és férjének hű támasza.
Az élettársnak, aki most jó felesége nélkül ma
radt, agg napjaira gyermekei maradtak vigaszul.
(Veje Bereczky Sándor, budapesti főgymn. tanár).
Az Úrban elhúnytak emléke legyen áldott!

Kérelem!
A szentantalfai ág. hitv. evang. egyházköz
ségnek nagyobb mennyiségű ó- és 1907 évi új
bora még eladatlan.
Ha gyülekezetünk bora szüretig el nem kel,
az esetben az idén várható bő szüret elhelyezésé
hez, az egyház sem pinczével, sem hordóval nem
rendelkezik. Azért bizalommal kérem az „Evang.
Családi Lap" nagyérdemű borkedvelő olvasói!, méltóztassanak borszükségletüket gyülekezetünknél be
szerezni.
Vasúton, kölcsönliordóban szívesen küldünk
bort ötven literen felüli mennyiségben. A borok
kitűnőek, tiszták, aranyfehér színűek, ragyogók és
Badacsonyvidéki jelleget hordanak magukon. A
borok ára literenkint hatvan fillér. Ehhez járul
— a csekély vasutidíj. Az 1907. évi újborok éde
sebbek és két fokkal erősebbek, mint az ó-borok.
Aki borszükségletét gyülekezetünknél szerzi be, az
egyrészt kifogástalanul kezelt pompás Badacsony
vidéki hegyiborhoz jut, más tekintetben pedig jó
szívességet gyakorol kis eklézsiánkkal A bizalom
mal kért megrendelések alulírott lelkészhez intézendők. Tisztelettel: Nagy Lajos ev. lelkész, Szentantalfa. Zala megye. Vasútállomás: Tapolcza.
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Értesítés.
A debreczeni főiskola internátusában theologiai hallgatók, joghallgatók és bölcsészethallgatók
számára 103 tápintézeti hely üresedett meg; és
pedig egészen ingyenes hely 24; évi 60 koronás
hely 24; évi 100 koronás hely 40; évi 180 koro
nás hely 15. Bentlakásért minden esetben külön
évi 40 korona fizetendő.
Az évi 160 koronás helyekért bármely főiskolai
hallgató folyamodhat. Az ennél kedvezményezettebb
helyekre folyamodóknak legalább elégséges elő
menetelt és vagyontalanságot kell igazolni.
A joghallgatók és a nem ref vallású bölcsészet
hallgatók tandíja félévenkint 30 korona; a theologiai hallgatóké és a ref. vallású bölcsészethallgatóké 15 korona. Szegénysorsú és jó előmenetelű
hallgatóknak a tandíj részben különös figyelmet
érdemlő esetekben egészben is elengedtetik.
Bölcsészethallgatók csak a classica philologiai és
a magyar nyelvi és irodalmi szakcsoportokra vétet
nek fel.
A kedvezmények iránti kérvények augusztus
20-ig adandók be az egyes fakultások dékáni hiva
talaiban. Egyenlő minősítés esetén a kérvény beér
keztének elsőbbsége dönt.
Részletes tájékoztatást a dékáni hivatalok adnak.

Pályadíjat nyert.
Ág. ev. Bibliai Történetek III. és IV. oszt.
számára Harza Józseftől megjelent és minden
könyvkereskedésben kapható. Az Egyetemes gyű
lésnek engedélyezés végett beterjesztve. Mutat
ványt azonnal küld Weisz Berthold könyvkeres

kedő, Újpesten.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1908. évi június hó 1-töl
augusztus 31-ig hefolyt összegek kimutatása:
1. Bányai egyházkerület 1908. évi adománya 1000 kor.
2. Alapító tagok tőkefizetése: Bányai egyházkerület 200
kor., Szarvasi egyház 200 kor., Báró Radvánszky Antal
200 kor.
3. Alapító tagok kamatfizetése: Molnár Viktor 10 kor.,
Budai egyház 10 kor.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával hefolyt 1908-ra:
Emericzy Lajos, Benkő Gyula, dr. Polner Aladár, Beniczky
Lajos, Mauritz Vilmos, Deáktéri elemi és polg. iskolai tan.
testület, Édeskuty Jenő, Deák-téri polg. isk. leányegylet,
dr. Zsolnay Jenő, Gregerson Gudbrand, ifj. Csóry Lajos,
Schranz János, Horváth Sándor, özv. Matuska Pétemé,
Jármay Jenő. Walther Ágost, dr. Bakody Tivadar, örményi
Ilona, Röck István, Budapesti egyházmegye, Beliczay Béla,
Loisch Ede, Schreiner Rezső, Fabiny Gyula, özv. Haberern
Jonathánné, dr. Horváth Ödön, Báró Podmaniczky Gyula,
Sztrelkó Gusztáv, Münster Károly, Budai ev iskola, Bezzegh
Samu, Kobelrauseh László, Jurenák nővérek, Brocskó Lajos,
Bereczky Sándor, dr. Klug Nándor, Szüsz Lajos, Weber
Rudolf, Scholtz Gusztáv, Broschkó G. Adolf, Ulbrich Sándor,
Boross Ernő, Kerepesi-úti egyház, Szmik Antal, Budapesti
főgymn. tanári kar, Havas Rezső, dr. Terray Pál, Kuzmik
Pál, Sztehló Ottó, özv. Győry Vilmosné, Dürringer Henrietté,
Katsinka Kornél, Soproni alsó egyhm. tanító-egylet, Mohácsy
Lajos, Sass Aranka, Gáncs Jenő, Gyékényi egyház, Steinbaum Béla, Laki László, Pesti magyar egyház (16 kor.), Pesti
németegyház, Simonides János, Kaffcier György, nagyszombati
egyház, Schuster Károly, zombori egyház, Lombos Alfréd, Érti
József, Mesterházy Sándor, somogyi egyházm. leik. egylet,
Mayer Pál, bánsági egyházm. (10 K), iglói főgimn. tanári
kar. Adamis Gyula. 1907-re : Bakó János, szuráki dekánátus,
1906-ra: Vasi felső egyházmegye, dr. Rakusz Béla.
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5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: Szalóky
Károly, Pulai István, Sass Lajos, Erdélyi Béla, Huszár János,
Diener János, Martin Tivadar, Blaskovics Lajos, Hahn Ottó,
Sauer Sándor, Prokopy Imre, Paliéin János, Walther Péter,
Fulajtár Dániel, dr. Jeszenszky Géza, Jeszenszky Nándor,
Kurucz Frigyes Rapos Samu.
6. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1908-ra :
Wittchen Lajos, Wanttsek L., Boda Antalné, Mayer Pálné,
székesfehérvári ifjús. egylet, székesfehérvári nőegylet (2 K',
Zsuzsanna-leányegylet. 1907-re: Zsákó János, dr. Hattyúfy D.,
Endersz János, Endersz Jánosné, Giffing Ede, GiíTing Edéné,
Hoffer Ferencz, Hoffcr Ferenczné, Kalmár László, Prokopius
Pál, Simon Farkas, dr. Borchent Jenő, Endersz József, Varga
István, Binder Béla, Majzel Tivadar. 1907. és 1908-ra: Mirth
Ferenczné, óhegyujfalui tagtól G K.
Összesen befolyt 2328 K.
Budapest, 1908 szeptember 1.

M o st je le n t m e g és K a p h a tó

aLuther-t. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII., Szentkirályi utcza 51/a.

Harangszó
Hat vallásos ének z o n g o ra k is é re tte l

Szerzé
KAPI GYULA

Bendl Henrik
társ. pénztáros.

TARTALM A: 1. Mi Atyánk ki vagy a mennyek
ben . . . 2. Fáradt fejem hová hajtsam ? (S á n th a
K á r o ly .) 3. Óh, hogy adhassak hálákat? P é t
r ő c z y K ata S z id ó n ia .) 4. Tehozzád, óh Uram.
emelem föl lelkem. (XXV. zsoltár.) 5. A mély
ségből küldöm sóhajom. (G y u r á t z F e r e n c )
6. Az Úr én pásztorom. (XXIII. zsoltár.)

TanKönyveK
az összes m a g y a ro rszá g i
isKoláK számára KaphatóK

Á ra

A LUTHER-TÁRSASÁG EV.
KÖNYVKERESKED ÉSÉBEN
Budapest. Vili., SzentKirályi-u. 51/a.

3

k o r o n a

Egyházi zeneirodalmunk eddig oly szegény,
hogy a müveit protestáns családok bizonyára
hálával fogadják K api Gyula veterán egy
házi zeneszerzőnknek ezt a legújabb füzetét.

A LUTHER-TÁRSASÁG EV. KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN
Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 51a.
Uj a b b a n

me g j e l e n t

Az 1848-iki vallásügyi törvénycikk története. ír ta :
Zsilinszky Mihály. Népies kiadás . . . .
Ára 2 kor.
Papi kongrua és a jogegyenlőség. Irta : Zsilinszky
M i h á l y ................................................................... Ára 1 kor.
Ad astra. A müveit társadalom kérdéseiből írta: Kapi
B é l a ........................................................................ Ára 3 kor.
Tartalm a: 1. De profundis. (A müveitek társadalma.)
2. A boldogság. (Levél egy boldogtalan aszszonyhoz.) 3. Á szenvedés. 4. A műveltség.
5. A női szépség. 6. Ad astra. (Élet ideálok.)
Evangélikus hom iletika, vagyis az egyházi beszéd elmé
lete. (Egyházi szónoklattan) Vezérfonalul a leendő, repe
rtóriumul a már működő egyházi szónokoknak. Irta: Hörk
J ó z s e f........................................................................ Ára 2 kor.
A lélek kenyere az ige. Egyházi beszédek. írta: Kovács
Andor, orosházi ev. lelkész. I. kötet . . . Ára 4 kor.

Szavaló- és daloskönyv nemzeti ünnepélyekre. A magyar
tanítóság és a magyar ifjúság számára szerkesztették:
Mendől E rnő és Tóth Aladár tanítók. Ára kötve 2 kor.

mu n k á k :

Hasonlatok a kátéhoz. Segédkönyv a népiskolák, konfirmándusok és ismétlő-iskolások vallásoktatásához. írta:
Scheller Arnold, fordította- Rédei Károly, pusztaföldvári
ev. lelkész.
. . . Ára fűzve 2 kor., kötve 2'50 kor.
Szent János evangélista élete. írásmagyarázat. Louis
Harms után írta: Rédei K á r o ly ........................... Ára 2 kor.
Újabb adatok Szepesmegye történetéhez. írta:
Weber
S a m u .........................................................................Ára 1 kor.
Öngyilkosság és etika. írta: dr. Szelényi Ödön. Ára 2 kor.
A pietismus paedagogikája. Spener Francke és a magyar
pietista nevelők. Neveléstörténeti tanulmány. ír ta : Payr
S á n d o r ................................................................... Ára 2 kor.
Comenius Ámos János és Apáczai Cseri János paedagogikájának birálatos egybevetése, különös tekintettel a
felsőbb oktatásügyre. ír t a : Algöver Andor. Ára 1 kor.
Hirdesd az igét. Egyházi beszédek. Irta: Veres József,
orosházi ev. lelkész. II. kötet . . . .
Ára 2'60 kor.
Az apostoli hitvallás. Louis és Theodor. Harms után
irta: Rédei K á r o l y .....................................Ára 1'40 kor.

Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel leírása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította, magyarázatokkal
ellátta és szerkesztette: Alsószopori Nagy F eren czn é............................................... Ára fűzve 3 kor., kötve 3 6 0 kor.
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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. M ASZNYIK ENDRE, RAJTER JÁNOS, MAYER ENDRE,
PAULIK JÁNOS, M Á R T O N JENŐ, H AM VAS JÓZSEF, H ÖRK 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
hó 20-ig megküldi, a
könyvet

b é rm en tv e

Bolti áfü. 8 kOf., dflgOl
váSZOIlkÖtésben 10 kor.
50 fill.

kapja.

E lle n k e z ő

e s e tb e n

utánvétellel, mely eset
ben a vitelbér a meg
rendelőt terheli.

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLÍTÁS!
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkalmas
mű

KOVÁCS SÁNDOR pozsonyi theol. akad. tanár

Keresztyén imádságos könyve,
am ely a szerzőnél P o z s o n y b a n
Nagyobb
I. legalább

megrendelés

esetére

m egrendelhető különféle kiadásokban.

rendkívüli

10 példánynál: csinos kötésben

árleengedés: —

N evezetesen :

1 kor. 60 fill. helyett 1 kor.,

fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 kor. — II. legalább
25 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 80 fill., fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára. Ajánljuk a
nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelm ébe. Aki

a

k önyvek árát előre megküldi, a csom agot bérmentve kapja, ellenkező eset
ben utánvéttel. Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön
m egállapodás létesülhet.

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

42.748.

