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TARTALOM: Ének Jézus mennybemeneteléről. Székács József. — Te tudod, Uram, hogy szeretlek! Kovács Sándor. — 
Ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Ládonyi Pál. — Vegyes. — Hirdetések.

É n ek  Jézus m ennybem enetelérő l.

Üdvözítő, te mennybe szálltál 
Dicsőségben részesülni,
Oda vágynék, hová jutottál 
Én is veled egyesülni.
Engedd, ki vándor vagyok itt 
Látnom mennyed hajlékait.

A halálból életre keltél,
És dicsőség fogott körül.
Lelkem, mely a bűnbe merültél,
Ébredj, ím a nap földeiül.
Teremts Uram új életet 
Benne, hogy lássam színedet.

Az olajhegy látá kínodnak 
Legelső súlyos kezdetét,
És az látta diadalodnak 
Mennyel határos végzetét.
Adj nekem is oly háborút,
Mely földerítse a boriit.

Tieidtől áldásra nyújtott 
Kezekkel vetted a búcsút,
Áldj engem is, ha majd lesújtott 
Lelkem halál révébe jut.
Ha te megáldasz, a halál,
Tudom, készen s nyugton talál.

Megdicsőült, a hit szemével 
Követlek égi útadón,
Míg a föld vonz alá terhével,

Nem szállhatok föl nyomodon,
De tudom, hogy hozzád jutok,
Ha, mint te futál, úgy futok.

És szent előttem az ígéret,
Hogy egykor ismét visszatéisz,
S kikért kiomlott drága véred,
Mind élőt, mind holtat ítélsz.
Óh add, hogy hitben várjalak,
S nyugodtan fogadhassalak.

Székács József.

Te tudod, Uram, hogy szeretlek!
Ján. 21, 15—19. v.

Az apostolok közül Péter áll legközelebb 
hozzánk. Pál nagy lelkének fenséges röptét sze
münkkel is alig követhetjük, nemhogy erőtlen 
szárnyaink bírnák. Akkora különbség van köz
tünk, mint felhők közelében kóválygó királyi 
sas meg a barázdák szerény csicsergő madara 
közt, amelynek csak vágya ér magasba. Pál az 
élő hitnek igazi hőse, egyúttal meggyőző, ellen
állhatatlan szavú magyarázója, aki századok 
tudákos elmeszövevényét bontja szét elemző 
fejtegetésével. Mi lábainál ülő kicsinyek, akik
nek leikébe szintén röppent az isteni világos
ságból és szeretetből egy sugár, csodálva néz
zük, mily hatalommá tette a krisztusi szellem 
azt a lelket, mely a törvény vas igája alatt 
csonka szárnyú rab m adárként nem tudott a 
betű korlátjából kitörni és bilincsterhét leojdva 
eszményibb világba szállni!

Ha Pál az erő és fenség, János viszont, akit 
szent könyvünk többször a szerette tanítvány
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néven említ, 'a báj és kedvesség képviselője. 
Lehelletszerű, nőies finomságát, gyengéd, érdek
telen gyermeki odaadását, Jézus alakjának hű
séges árnyékmódra követését látva, valóban 
vonzó jelenség. Egész egyénisége szeretetet su
gárzik és szeretetért esdekel; jól eső derű öm
lik róla az embercsoportra, ahol jelen van és 
a jelenetre, mely alakját homloktérbe állítja. 
Benne a tudóskodó írásmagyarázat nyűgétől 
ment, egyszerű, tiszta érzésű, szívében élő em
ber üdvösségszomja testesül meg, ami Jézus 
közelében, keresztfája alatt és az emmausi úton, 
végül a nagy búcsújelenetben a bizonyosság 
édes megnyugtató hitévé dicsőül.

És Péter?
Pál és János átlátszó személyisége mellett 

első pillanatra szembe ötlik az ő többféle szál
ból szőtt jelleme. Földi gyarlóság, égvívó emel
kedettség együtt, olykor összevegyülve, néha 
egymást felváltva, mint a változó hatások tükör
képei. Vallástétele egyszer a magáról tökélete
sen megfeledkező boldog elragadtatásba csap s 
angyalok hozsannája tölti meg lelkét; máskor 
mintha szemeire sűrű köd ereszkednék, hirte
len elnémulna az égi zengzet, a szertelen kis
hitűség örvénye szélén áll, forgataga elragadná, 
ha égi kéz nem nyúlna a merülő felé. Több 
vonása tépelődő, ingadozó lelket gyaníttat benne, 
pedig valójában nem az. Habozása, koronként 
fel-feltűnő vergődése hatalmas belső küzdelem
nek képét varázsolja elénk. Az ó-ember tusa- 
kodik benne az újjal.

Péter az örök ember képe, benne fajunk 
összes erényei és fogyatkozásai kelnek éle tre ; 
azért vonzódunk egyéniségéhez. Pál és János 
feleltünk áll, mint az istenfiúságnak két esz
ményi példája; Péter rokonunk. Nehéz vívó
dása, kétséges küzdelme közös velünk ; végzetes 
bukása és fölemelkedése a mi bukásunk és a 
mi fölemelkedésünk. Érzésvilágának talán egyet
len árva hulláma sincs, amire a mi szivünkben 
visszhang ne támadna. Péterben maga az Üd
vözítő is az emberi nem megszemélyesítőjét 
látja. Valamennyi tanítványa közül neki szentel 
legtöbb figyelmet; gondosan boncolgatja lelki 
életét; folyton vizsgálja, mint a gazda a földet, 
amibe a legtisztább vetőmagot szánta; őt állítja 
a legnehezebb kérdések elé, a legsúlyosabb 
próbák keresztútjára. Hisz lelkét folyton égeti 
az a gond, vájjon minő földre építi lelki orszá
gát? Fövényre-e, silány játékára puszták viha
rának, vagy kőszirtre, mely diadalmasan dacol 
szelek és villámok ostromával? ’

Utolsó kérdésé is Péterhez szól a mennybe
szállás előtt. Háromszor kérdez a mester, három 
szor felel a tanítvány. E párbeszéd nem Jézus
nak és Péternek magánügye. Jézus által a teljessé 
lett isteni kegyelem szól e veszni tért és meg
váltott emberi nem hez: Simon, szeretsz-e enge- 
met 9 Péter ajkával az üdvösség útjára vezérelt, 
megvilágosított és meghódolt emberiségnek* hite 
felel: Te tudod, Uram, hogy szeretlek. Nagy kérdés, 
évezredek mesgyéjét jelölő válasz* a golgothai 
jelenet és a húsvéti sirnyílás után. Jézus alakja,

tanítói és megváltói egyénisége mint gyönyörű 
ívű szivárvány összeköti az eget a földdel, a 
végtelen isteni kegyelmet a sóvárgó emberi 
hittel. Fénykévéi azt az igazságot szórják felénk: 
«Senki nem mehet a mennybe, senki az A tyá
hoz, ha nem én általam ».

* *
*

Az isteni kegyelem Jézus ajkával kérdez, — 
az ember hite Péter ajkával felel.

A kérdésnek története van s e történet a 
gyötrelmes geéhsemánei éjszakához fűződik. 
Jézus a golgothájukra készülő tiszta lelkek éles 
ösztönével megérzi, hogy rabsága hírére riadtan 
szétfut a kis tanítványcsapat. Ha megverik a 
pásztort, elszélednek a nyáj juhai. Az a meg
döbbentő látvány, hogy akit ők minden isteni 
erő és hatalom feltétlen urának hittek, ellen
állás nélkül esik a földi hatalom martalékául s 
gyenge bárány módjára megkötözve hurcolják 
alacsonylelkű vádlók és elfogult, gyűlöletlihegő 
bírák elé, sorvasztó félelmet és csüggedést olt 
beléjök. A jövendölésre valamennyi tanít
vány elhallgat, amint néha zivatar előtt nyo
masztó szélcsend támad, egyedül Péter zúdul 
fel. «Ha mindnyájan megbotránkoznak is te 
benned, én meg nem botránkozom*. *11 a meg 
is kell veled halnom, én meg nem tagadlak».

És mégis megtagadta. Megtagadta három 
szor éjféltől hajnaltájig. Megtagadta kéretlen 
esküvel és átkozódással is. Óh, bizonyára job
ban fájt az Úrnak ez a megtagadás a keresztfa 
szegeinél, méltatlan csúfságánál. Igaz, Péter lelke 
megtisztult a könyárban, mely bűnbánata jele- 
képen arcát végigöntötte, de a botlás szégye
nének emléke levette homlokáról a hit fényes 
koronáját, amit apostoltársai előtt viselt.

Ez a szép és mélységes igazságot tartalmazó 
történet magyarázza meg Jézus hármas kérdé
sét. Az Üdvözítő érzi, hogy tanítványnevelő 
munkája még nincsen hefejezve. íme, megingott 
Tamás; megtántorult Péter, a legerősebb. Epít- 
heti-e országát porlékony kövekből, ingó osz
lopokra? Országát, amitől az elsilányult ember 
megifjodását várja, új eszméket és új lelkese
dést? Tamás lelkének őrlő kétségét már meg
gyógyította, pedig könnyebb a kőből vizet 
fakasztani, mint a kételkedő lélekbe újra nyu- 
gasztaló hitet önteni. Most Péteren a gyógyulás 
sora. Az Úr nem válhatik meg tőle anélkül, 
hogy egy újabb nagy hitvallástétellel lelkét föl 
ne emelje a porból, ahová botlásának tudata, 
szégyenének emléke sújtotta. Nem Krisztusnak 
van szüksége e bizonyságra, hisz ő Péter lel
kének mélyéig lát s tudja, hogy megtisztult, 
hanem Péternek; az ő leikéről akarja letörölni 
az Úr a botlás bélyegét, visszaadni néki elvesz
tett acélját, fölébreszteni önbizalmát, azt a hitet, 
hogy nincs már semmi elhidegülésnek árnyéka 
közöttük. Óh, végeden egy isteni szeretet az, 
mely bántódás és keserűség helyett maga köze
ledik a megbántóhoz, vagy a leikébe tört tövist 
áldott szelídséggel kihúzza. Ez a közeledés m ár 
maga fölér a leghatalmasabb tanítással. Mintha
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azt mondaná a szégyenlős Péternek: «Ne légy 
többé idegen, hajtsd lejedet keblemre és légy 
az, aki voltál®.

Háromszor kérdez az Úr, mert Péter is 
három ízben tagadta meg őt. Első kérdése: 
Simon, Jónának fin, szeretsz-e engemet, jobban 
m int ezek, mint tanítvány társaid ? Jézus gyen
gédségének elbűvölő példája. Nem nevezi Péter
nek, Sziklának, ahogy nagy hitvallásától fogva 
szokta, mert az a név, amit az elragadtatásnak 
egy ihlett perce vívott ki az apostol történelmi 
díszéül, c pillanatban, a botlás után mardosó 
vád lett volna inkább, mint sebheggesztő bal
zsam. A tanítvány eleinte még bátortalanul 
felel, lelke tétovázik, mint a nyomkereső ván
dor tekintete a hófergetegben, de a válasz 
mégis csak elhangzik: Uram, te tudod, hogy 
szeretlek. Elhangzik másodszor is, úgy a kérdés, 
mint a felelet. Harmadszorra elszomorodik Péter 
s megindult lélekkel szól: Uram, te mindeneket 
tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Mintha 
azt m ondaná: Elég a szóból, te magad légy 
bírája annak, szeretlek-e, aki szivembe látsz és 
érzésemet, gondolatomat ismered, mielőtt meg
születnék, szavamat, mielőtt kimondhatnám. 
Az Üdvözítő csak ezt v á r ta : a léleknek e por- 
hanyóságát, a szívnek e megindultságát, hogy 
utolsó bölcs tanítását bele vesse. «Bizony, bizony 
mondom néked, m ikor ifjabb valál, magad 
övezéd magadat és mentél, ahová akartál; 
mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te keze
det és más övez léged s oda visz, ahová nem  
akarod». Péter lelki fejlődésének, a tanítvány
ból apostollá érésnek mesteri rajza ez. Az 
egyik az ideálkereső, szabadröptű ifjú, akinek 
szeme, szárnj'ai előtt akadály, korlát nincs.sehol, 
övé a végtelen tér, küzdésre, munkára vagy 
élvezetre; a másik az élte eszményére rátalált, 
vele egygyé forrt keresztyén férfi, akinek külön 
akarata nincs többé, akinek ereje, lelkesedése, 
agya, idege, mindene Krisztusé, a krisztusi ideálé, 
amely parancsol vele, amely feltétlenül kötelezi, 
küzdésre, munkára, hűségre, kötelezi egész a 
vértanúhalálig. Él, de többé nem ő, hanem a 
Krisztus él benne, egyénisége beleolvadt a 
célba. Csak ilyen léleknek szólhat az Üdvözítő 
utolsó megbízása: Legeltesd az én fuhaim at!

*  **
Jézus kérdése hozzánk is szól. Vájjon tu- 

dunk-e rá úgy felelni, mint Péter? Oly nyíltan, 
oly határozottan s akkora odaadással? Földi 
boldogságunk, mennyei üdvösségünk attól függ, 
tudunk-e ?

A legtöbb szív habozás nélkül kész a válasz
szák Lehet-e, szabad-e erre a kérdésre nemmel 
felelni? Istenem, hiszen a szeretethez, vagy leg
alább ahhoz, amit a köznapi nyelv annak nevez, 
oly kevés kell. A gyermeknek új kedves játék
szert jelent, mely mozog, hangot ad, míg a többi 
mozdulatlan és ném a; az ifjúnak egy dédelge
tett édes álmot, amiért vérét tudná ontani; a 
férfinak verítéket és gondot, amitől homloka 
felhőbe hanyatlik ; meleg bajtársi kézszorítást,

hű hitvesi szemet nehéz, válságos időkben; az 
életút törődött vándorának egy ital friss vizet 
és gyengéd kézzel mosolyogva megigazított 
párnát. Kétségtelenül ez mind benne van a 
szeretetben, de még nem maga a szeretet,

A gazdag szülő szeretetnek nevezi a pénz
garmadát, amit gyermekeire költ szív nélkül, 
sokszor megszokásból, talán a világ ítéletétől 
féltében, vagy azért, hogy később a teljesített 
kötelesség öntudatára hivatkozhassék, holott egy 
meleg szó és tekintet több volna és jobban 
esnék. Szeretetnek hívja a nevelő a szünetlen 
korholást, noha minden mosoly, mely arcáról 
a gyermekre röppen, egy-egy szent érzelmet, 
nemes elhatározást fakaszt lelkében s minden 
oktalan haragvillanás egy-egy emelkedett gon
dolat csíráját fojtja meg benne. Szeretetnek 
nevezi a gyermek a hízelgést, amivel megbocsá
tást vagy jutalm at csikar ki s aminek meg
szokása közben észrevétlenül ellepi lelkét az 
élősdiség penésze. Szeretet ez? Óh nem, csak 
hazug módra nevét viseli; a szeretet a lélek 
legmélyén lakik, gyakran hozzá sem férhetnek, 
akik ostromolják és sokszor hívatlanul is elő
tör, mint a hegyi patak és medret teremt ma
gának. Könnyű fölismerni arról, hogy meg kell 
benne lennie az áldozatnak. Nem anyagi, nem 
pénzáldozatról van szó, hiszen akkor a szegény 
nem szerethetne soha. Amikor szeretünk, egyé
niségünkből hozunk áldozatot; mennél nehe
zebb és nagyobb, annál kedvesebb, drágább az 
Úr előtt. Ez a szeretet az, ami jól esik, ami 
egybefűzi a szegényt a gazdaggal, a gyengét a 
hatalmassal. Van-e benne igazi áldozat?

Áldozat nélkül nincs szeretet. Krisztushoz 
csak olyan szeretettel közeledhetünk, amiben 
áldozat és pedig egyéniségünkből hozott áldo
zat van.

Az ó-testamentomnak leggyönyörűbb gon
dolata az, hogy Isten az embert saját képére 
és hasonlatosságára teremtette. Isten képe van 
minden emberen, Isten képét rombolja, töri 
össze az, akit bosszú, átkos gyűlölség vagy 
kapzsiság embertársa ellen hajt és Isten képét 
tiszteli, tisztítja másokon s önmagán az, aki 
jótételben leli örömét. A közös eredet fenséges 
eszméje szintén az emberi testvériséget hirdeti, 
aminek kötelékébe minden nép, minden egyes 
ember beletartozik s ami utóbb a szenvedélyek 
harcában elhomályosult. Az új-szövetség e gon
dolatát még költőibben és határozottabban fejezi 
ki, amidőn Jézus így szól: <Aki egy szegényt, 
egy sínylődőt befogad az én nevemben, engemet 
fogad be>. Jézus az, aki éhezik és szomjúhozik, 
Jézus a fedéltelen utas. Jézus a beteg, aki gyó
gyulásért eped, Jézus a fogoly, aki a börtön 
éjében vétkeiért bűnhődik. Jézus lakik minden 
szenvedőben, minden árvában. Óh, könnyű 
megszánni az árvát, amidőn szépen felöltöztetve 
koporsóba zárt édesanyja szemfedelével moso
lyogva játszadozik, amikor a szánalommal ér
zelmi fölemelkedés s magasabb lelki élvezés 
já r együtt, amikor a jelenet költői szépsége s 
az árva sorsán érzett részvét egyszerre Lat
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reánk. De nézd meg egy hét múlva, amikor 
gyűrött ruháján már ott szégyenkedik az első 
varratlan feslés, kuszáit haja összecsapzott eső
től és portól; ajkán gondtalan összevisszaság
ban néhány durva szó, amitől finom ízlésed 
visszariad ; talán már szájában az első koldult 
falat íze. Vagy nézd meg egy hónap múlva, 
amikor már nemcsak testét, hanem lelkét is 
szenny érte, már lopott, m ár hazudott, már 
lelkében őröl az állandó dologkerülés férge, 
amikor a szánalomnak talán az undort és iszo
nyatot kell legyőznie: megismered-e akkor benne 
Üdvözítődet? Hallod-e kérdését: Szeretsz-e en- 
gemetV És tudsz-e rá felelni Péterrel: Te tudod 
Uram, hogy szeretlek!

Édes a közért fáradni, hazát, egyházat, tár
sadalmat szolgálni, amikor a nemzedék lelké
ben fenséges gondolatok élnek s tartalm uk szá
zados fejlődésnek váj m edret; amikor a küzdő
téren a legnemesebb szenvedélyek vívnak és 
jellem, munka, házi tűzhely szentség gyanánt 
állandó tisztelet tárgya; amikor a küzdőnek 
biztos a borostyán s minden nemes fölhevülés 
egyúttal kápráztató siker, m ert a tömeg lelke 
igazán nagyra, ég felé törekszik. De küzdj akkor, 
amidőn a népezreket dicső eszmény helyett 
alacsony érdek tüzeli föl és szaggatja éhes csa
patokra; a porondon ólálkodó gyanú, mérgező 
rágalom az egyetlen sikert Ígérő, tehát az egyet
len jogosult fegyver; amidőn megvetést hirdet
nek minden kötelék iránt, amire a lélek neme
sebb ösztöne szomjazik s Isten örök igéje 
terem tett: megvetést házasság, haza, egyház. 
Isten iránt, amidőn a tömeg egy törvényt ismer 
csak e l : a vérét és gyomorét, nagy néha a hiú
ságét ; amidőn a nemzet verítékéből emelt desz
kákról az a tanítás hangzik, hogy csak az a 
kiváló, a köztisztelethez csak annak van joga, 
aki m ár rabruhát viselt; amidőn a férfi mellé 
költészetül és dallá teremtett nő százával özön- 
lik az emberalakban járó  vadállat bálványozá
sára a törvényszéki term ekbe és a szornjú föld 
mohóságával szív fel minden árnyalatot és 
csepp részletet: fel tudod-e fedezni e zilált lelkű, 
voltakép beteg és szenvedő nemzedékben a 
Megváltót? Ha fölfedezed, keresztfástul fedezed 
föl. Hallod-e bánatos kérdését: Szeretsz-e enge- 
m et? És tudsz-e rá felelni, úgy mint Péter: 
Uram, Te mindeneket tudsz, te tudod, hogy én 
szeretlek téged és örömest szolgállak tűzben és 
vizekben ?

Oh, ha tudsz így felelni s válaszod nem 
csupán engedelmes ajkadról hangzik, hanem 
szivedből is, akkor néked is szól az Üdvözítő 
utolsó megbízása: Legeltesd az én ju ha im al! 
Akkor téged is magának kötelez az Úr, mint 
P é te rt: Míg ifjú valál, magad övezéd magadat 
s odamentéi, ahová akartál; most én övezlek 
és viszlek, ahová nem akarod. Akkor egy
szerre átérzed a Krisztus igájának egész terhét 
és végtelen gyönyörűségét. É szeretetet bírva 
gazdagabb vagy világok és gályák uránál, mért- 
töldes bányák, vasúthálózatok félisteneinél, mert 
néked élő, benned élő Krisztusod van.

Óh. mennyei Szeretet, aki földre jöttél ér
tünk és emberbe öltöztél, küldd el reánk meg
ígért Szentlelkedet, taníts meg általa, hogy téged, 
életnek Istenét ne pompás templomok holt kö
veiben, ne fényes szertartásokban, ne képekben 
és szobrokban, hanem a szenvedőkben és lelki 
éhezőkben keressünk; taníts meg téged és aki 
elküldött, mennyei Atyánkat mindenek felett 
szeressük, életünk örök célját verőfényben, nehéz 
kereszt alatt csak te benned lássuk! Ámen.

Kovács Sándor.

Ha szeretet nincsen bennem, 
semmi vagyok.
— Irta : Ládonyi Pál. —

Erre a szóra minden arc megváltozott. A szülök 
meghökkenve hallgattak e l ; a legény arca fájó 
lemondásról beszélt.

Galambos gazda találta meg először a szavát. 
„A beleegyezésemet akarod? No, arra várhatsz 
egy darabig! Ilyen az asszonynép! En feleségűi 
kérem a fiamnak, ez meg a nyavalyások közé 
kívánkozik. Ki látott ilyent ?“

„Bátyám, emlékezzék a jóságos ápolóra, nem 
áldás volt-e az egész házra, hogy idejött? Oh 
nézze, a néném nem szól ellene, ő tudja legjobban, 
hogy ki volt az a nő !“

„Igaz, igaz, nem lehet semmi rosszat mondani 
róla és vétkeznék, aki mást állítani, de mégis más 
sorsot szántunk mi néked! Nehéz munkában tölt 
szomorú éveket, míg itt a családi boldogság vár 
reád“.

„Öreg, törődött vagyok — mondta a nénje 
kérő hangon — a te ifjú erődre számítottam, hpgy 
vén napjaimban támogasson. Ha tudnám, hogy te 
vagy a fiam oldala mellett, * nyugodtan húnynám 
be a szememet. De te elhagysz és nem is emlék
szel arra, amit érted tettem . . .

Linának szívébe nyíllaltak ezek a szavak. Ez 
a könyörgő, szemrehányó hang az öreg nő szájá
ból kínos vádként lepte meg. Hálátlannak és szív
telennek érezte magát s ha valamikor, úgy most 
kezdett ingadozni elhatározása, melyre bátyja mél
tatlankodása és Gyurka szenvedése nem volt döntő 
hatással. Egy pillanatig habozott, a könyek elbo
rították szemét. De összeszedte minden erélyét, 
csakhamar és remegő, de szilárd hangon válaszolt:

„Isten a tanúm, édes nevelő szüleim, hogy 
nem vagyok hálátlan és áldom minden lépésüket 
a sok jóért, melyet velem tettek. A szivem hálával 
lesz tele irántuk, a mig élek. De bocsássanak 
meg nekem ! Érzem, hogy nem az a rendeltetésem, 
melyet szerető gondoskodásuk nekem szánt. Én 
reám hivatás vár, hogy a szenvedők könyét le
töröljem és boldogságomat a krisztusi szeretet, a 
könyörületesség gyakorlásában találjam meg. Min
dig engedelmes leányuk maradok és ha szükség 
lesz rám, sohasem hívnak hiába S most kérem, 
ne nehezítsék meg a szivemet és ne akarják, hogy 
sírva és keserűséggel távozzam e második ottlio-
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nombóUEl kell mennem, érzem ; hallom szivemben 
a hívó szózatot. Oh, ne vessenek ki a szivükből 
és adják utamra kísérőül áldásukat!"

A fiatal leány megindító szavai, lágy hangja 
minden szívbe beférkőzött. Az öreg asszony sirt, 
régóta először és könyeiben kimondhatatlan' eny
hülést talált. Fia úgy nézett fel a leányra, mint 
egy szentre és fájdalmába csendes megnyugvás 
vegyült. A gazda megindult hangon szólalt meg 
nagy sokára:

„Menj leányom, ahová szíved vezet. Én meg
áldalak !“ *

Nem sok idő múltán, egy verőfényes szep
temberi napon, gyors lovak vittek egy kocsit a 
messzevezető vasúti állomás felé. Lina ült a hátsó 
ülésen egymaga, mellette összecsomagolva holmija.

Szaporán haladtak. A szekér mellett egymás
után maradtak el az ismerős házak, majd rétek, 
szántóföldek, melyeken annyit bolyongott gyermek
korában a leány. Az út mellett terebélyes akácfák 
bólingatták feléje lombos ágaikat; a mezőn margit- 
virágok nyíltak és kései szarkaláb kéklett imitt- 
amott. A kocsi zajára fogolycsapat rebbent fel 
egy barázdából és berregve repült el arra felé, 
hol az árokparton a csipkebokrok piros bogyóit 
össze-vissza szőtte a fehér őszi fonál. Lina soha
sem látta ezt a csendes falusi vidéket olyan szép
nek, mint abban az órában, mikor el kellett hagynia.

Szegényen távozott innen, ahogyan jött, csak 
szíve és lelke gazdag kincseit vitte magával, me
lyekét nem emészthet meg a rozsda. Kezében 
anyja imádságos könyvét szorongatta, friss virág
gal, melyet ma tépett sírjáról — búcsúzónak.

A mint körültekintett, életet és vidámságot 
látott mindenütt. Ő komoly volt, de nem szomorú. 
A tapasztalatlan fiatal leány, ki eddig alig volt 
túl faluja határán, most egyedül indult ki a nagy 
világba, melyet nem ismert, de mely azért nem 
töltötte el félelemmel. Tudta, hogy küzdés vár rá, 
de erőt és kedvet érzett e küzdelemhez. Szívében 
egy* érzés vált hatalmassá: az Istenben vetett hit 
s az ebből fakadó bizalom. Arca sugárzott; szinte 
égi békesség szállt reá. A cél felé megy és érezte, 
hogy ez a cél a boldogság és a béke maga. Vala
melyik faluból harangszót hozott feléje a szél; a 
leány összetette kezét és túláradó szívéből a ma
gasba tört a fohász: „Teremts bennem tiszta szivet, 
óh Isten és az erős lelket újítsd meg én bennem. 
Tehozzád, Uram, emelem fel az én lelkemet. 
Viselj engemet a te igazságodban és taníts enge- 
met, mert te vagy nékem szabadító Istenem!

(Vége.)

Evangélikus tanárok közgyűlése.
Apr. 14—15-én Pozsonyban zajlott le az ág. 

hitv. evang. tanárok országos egyesületének köz
gyűlése nagy érdeklődés mellett a líceum torna
termében. Megjelentek nagy számban az ország 
evangélikus intézeteinek képviselői, s ezen kívül 
igen szép helybeli érdeklődő közönség. Az orsz. 
középiskolai tanáregyesületet Pirchala Imre tan
kerületi főigazgató és Lévay Ede dr., ennek az

egyesületnek helyi körét pedig Albrecht János fő
reáliskolai igazgató képviselte.

A közgyűlést istentisztelet előzte meg az ev. 
nagy templomban. Itt Leffller Sámuel nyíregyházi 
főgimnáziumi igazgató mondott mély érzésű imádságot.

A gyűlés pontban kilenc órakor kezdődött 
Mágócsy-Dietz Sándor dr. egyetemi tanár elnöki 
megnyitójával, ki szép beszédében körvonalozta az 
egyesület működésének irányát és e közgyűlés 
célját. A megnyitó után az üdvözlések következtek. 
Dr. Dobrovits Mátyás, kir. tan., egyházi és iskolai 
felügyelő a pozsonyi gyülekezet nevében üdvözli 
meleg hangon az egybegyűlteket és hangsúlyozza 
az egyház és iskola együttes működésének nagy 
jelentőségét. Pirchala Imre főigazgató az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület megbízásából üdvözli 
a közgyűlést és kiemeli a különböző egyesületek 
közös működésének jelentőségét. Sinka Sándor 
debreceni igazgató a református tanáregyesület 
nevében mond meleg köszöntő szavakat. Az orsz. 
katholikus tanáregyesület átiratban üdvözli a köz
gyűlést. Az üdvözlő szavakat Mágócsy-Dietz dr. 
elnök köszönte meg.

Ezután Hirschmann Nándor líceumi igazgató 
olvasta föl „A esalád közreműködése a nevelés 
munkájában" című gazdag tapasztalatokon épült 
nagy hatást keltett értekezését. Jellemző vonások
kal ismerteti a gyermek lelki állapotát az iskolába 
kerülés előtt, szóval akkor, mikor még csupán a 
család körében fejlődik. Azután körvonalozta az 
iskola és család viszonyát az oktatás kezdetén. 
Különösen a középiskolában járó tanulók fejlődé
séről, ellenőrzésről, vezetéséről szól ezután rész
letesen. Megemlékezik a gyermek olvasmányairól, 
szórakozásáról, érzelmi világának fejlődéséről. A 
család és iskola együttműködésében különösen 
nagy szerepet szán az anyának, de ehhez az 
szükséges, hogy a nők nevelése, oktatása olyan 
színvonalon és olyan mértékben történjék, mint a 
fiúknál. Mert csak akkor lehet a nő igazi társa a 
férfiúnak, akkor lehet a gyermek tanulmányainak 
okos ellenőrzője, ha még van hozzá megfelelő 
képzettsége. Ezt a dolgot a női kérdés reformjá
ban egyik első feladattá kell tenni. De gondos
kodni kell a családról is. Mert amíg a család 
anyagi helyzete súlyos, addig hiányzik a szülőkben 
a szükséges lelki nyugalom. A mai viszonyok kö
zött első sorban arra kell törekedni, hogy a család 
minél nagyobb bizalommal forduljon az iskolához. 
Minden eszközt meg kell ragadni e bizalom fel
költésére. Szívesen számoljanak be a szülőknek 
elveinkről, Ítéleteinkről. Nem szabad a kritikát 
visszautasítani. De nagyon vétkeznek a szülők, ha 
gyermekeik előtt ők maguk rontják a tanárok te
kintélyét, mert ezáltal könnyen megdől a gyer
mekben minden tekintély iránt való tisztelet és 
ezt a szülők érzik meg majd legelőször. Igen nagy 
baj a gyenge szervezetű és gyenge tehetségű ta
nulók át erőltetése osztályról osztályra. Felolvasása 
végén lendületes szavakban foglalja össze munká
jának elveit és újra hangsúlyozza az iskola és 
szülői ház együttes működésének fontosságát.

Mayer Endre, eperjesi theol. akad. dékán nagy 
elismeréssel szól a hallott felolvasásról. Főleg az



82 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 9- sz.

ifjúság kezébe kerülő olvasmányok ellenőrzéséről
és indítványozza ennek a részletkérdésnek külön 
tárgyalását is.

A második előadó Hetvényi Lajos soproni lí
ceumi tanár volt. A valláserkölcsi nevelés előbbre- 
vitelének kérdéseiről értekezett. Abból indul ki, 
hogy ma ellentétes irányú világnézetek küzdenek 
egymással. Egyes irányok azt hiszik, hogy a bom
lasztó, romboló irányzatok ellen jó védekezés az, 
ha elzárjuk az ifjút a külső, eleven világtól, ezzel 
szemben sokkal helyesebb az, ha nem törekszünk 
ilyen izolálásra, hanem erkölcsileg erős jellemet 
nevelünk. Ebben az alapot a vallásos erkölcsi fel
fogás adja meg. Nincs igazuk azoknak, akik az 
iskolából ki akarják küszöbölni a vallást. De 
igenis nem szabad megtűrni olyan vallásoktatást, 
mely a felekezetek között gyűlölséget, ember és 
ember között különbséget hirdet. A vallásoktatás
nak elevenebbnek, modernebbnek kell lenni. Főleg 
nem szabad a különböző művészi alkotásokról 
megfeledkezni. Szól azután az ifjúsági valláser
kölcsi egyesületekről, hogy ne csak passzív, hanem 
aktív is részt vehessenek az ifjak e kérdések tár
gyalásánál. Sürgeti annak a módszeres útmutatás
nak elkészítését, amely tanácscsal szolgál a vallás
erkölcsi elveknek a középiskola egyes tárgyainál 
való hirdetésénél. Azonkívül szükséges a protes
táns tanárképzés sürgetése is.

Leffler Sámuel nyíregyházi főgimnáziumi igaz
gató köszönetét mond e őadónak és örömmel tekint 
a jövőbe, mert látja, milyen gonddal dolgoznak 
ebben a kérdésben a szakemberek. De nem he
lyesli az ifjúsági vallásos egyesületek létesítését, 
mert ez csak viszálykodást idéz elő egy intézet 
növendékei között. Hollós János soproni líceumi 
tanár olyan módosítást óhajt, hogy ahol az evan
gélikus tanulók mellett csekély a más felekezetűek 
száma, csak ott létesüljenek egyesületek. Grömöry 
János eperjesi gimnáziumi igazgató indítványára e 
részletkérdést a szakosztály elé utasítják. Mayer 
Endre eperjesi theol. akad. dékán azt indítvá
nyozza, hogy a vallástanításnál töröljék el az 
osztályzást.

Harmadik előadó Brand Vilma, a modori polg. 
leányiskola igazgatója volt, ki „Egy új angol
német iskolatípus — internátus — körében szer
zett benyomások" címmel nagy érdeklődés között 
ismertette tapasztalatait. Az előadás finom és éles 
megfigyelő munkája volt. Rendkívül kedvesen is
mertette a gyermekek életét egy svájci interná
tusbán, ahol nemcsak szabadban mozognak, spor
tolnak a tanulók, hanem különböző ipart is űznek 
kedvteléssel. Nagyobb kirándulásokat rendeznek. 
Kiváló gondot fordítanak az érzelmi életre is mű
vészi szemléltetés útján. Kényszer nincs. Szívesen 
fogadják a falu kis gyermekeit is az intézetben, 
akikkel gyermekkertet játszanak, a leánynövendé
kek. Szép tanulságot von le ebből a mi viszo
nyainkra is. Milyen szociális jelentősége volna an
nak, ha a mi úrileányaink is foglalkoznának a nép 
gyermekeivel. Fontos szerepe van a vallásos neve
lésnek is ebben az internátusbán. Naponta össze
jönnek rövid időre a templomban, ahol a krisztusi 
morál elmélkedéseik fő tárgya. A fiú és leány in-

ternátusok növendékei többször találkoznak, együtt 
rendeznek kirándulásokat és jótékonycélú szinielő- 
adásokat. Felolvasó szépen emeli ki e rendszer 
tanulságait. Zajos tetszéssel jutalmazta a figyelmes 
közönség ezt a szép előadást.

Mágócsy-Dietz 'Sándor dr. elnök köszönetét 
mond felolvasónak és azt óhajtja, hogy a művelt
lelkű és nemes érzésű igazgatónő nevelési elvei 
leányneveléstinkjavára minél inkább érvényesüljenek.

Ezután Hamvas József pozsonyi líceumi tanár, 
lapunk jeles tollú munkatársa olvas föl „Az ifjú
sági lapokról". Foglalkozik a magyar ifjúsági 
lapok történetével és kiemeli, hogy amíg feleke
zeti jelleggel nem bíró ifjúsági lapok voltak, a 
protestáns tanárvilág nem gondolt külön lap meg
indítására. Amióta azonban ezek a lapok egymás
után megszűntek és felekezeties ifjúsági folyóiratok 
keletkeztek, a protestáns tanárvilágban is aktuá
lissá lett ez a kérdés. Kísérletképpen meg is in
dultak már lapok, de ki nem elégítenek. Előadó 
szerint megfelelő anyagi alap nélkül eredményt 
elérni nem lehet. Ismerteti egy ifjúsági lap költség- 
vetési tervezetét, s kimutatja, hogy 6—8 ezer 
korona állandó évi segítségre van szükség. A lap 
szellemi berendezéséről szólva első követelése, 
hogy ne legyefi felekezeties. Foglalkozzék a közép
iskolai tárgyak mindegyikével. Legyen segítő társa 
a tanuló ifjúságnak.

A nagy tetszéssel és általános helyesléssel fo
gadott felolvasásért az elnök köszönetét mond és 
a gyűlés kimondja, hogy az egyesület az ifjúsági 
lap ügyét fölveszi programmjába.

Ezzel a felolvasások véget értek és Gömöry 
János eperjesi gimnáziumi igazgató titkári jelen
tése következett, melyben a lefolyt év munkásságát 
ismertette. Tudomásul szolgált dr. Szigethy Lajos 
budapesti tanár, pénztáros jelentése is. Ezután a 
folyó ügyeket intézték el.

A Nyugatmagyarországi Híradó a tanárgyűlés 
alkalmából a következő cikket közölte:

Üdvözlet az Országos Evang. Janárgy ülésnek.
Városunk falai közt gyülekeznek az idén ha

zánk evangélikus tanárai, hogy az oktatás és ne
velés nagy kérdéseiről tanácskozzanak. Pozsonyban 
hatalmas történelmi múlt emlékei, s emlőjükön 
felnőtt hagyomány köszönti őket, de reméljük, ta
lálnak itt a jövendőbe vetett hitet és érte való 
dolgozásra lelkes készséget is.

Lapunk nem egyszer nyitott már sorompót an
nak a gondolatnak, hogy viszonyaink között külö
nös szükség van eszmén}^ alapon mozgó nemzeti 
nevelésre. Amint a múlt intézményei sorvadnak, 
feladatai vagy megoldatnak, vagy meghaladottakká 
válnak, új életszükségletek merülnek föl, amelye
ket csak új, különösen erre a célra nevelt nem
zedék valósíthat meg. A régiekből fennmaradtak 
vagy a régi eszmények uralma alatt állók idege
nek gyanánt érzik magukat, s a fejlődés elvét el 
nem ismerve a haladás természetes gátjai gyanánt 
szerepelnek. Az új idők eszméit fölszítt ivadék el
lenben a legtöbbször a múlt minden érdemét meg
tagadva, új világ és rend teremtéséről álmodoznak, 
amely a. régiből, csak annyit vesz át, amennyit 
újjal pótolni nem tud.
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A történelem háztartásában mindakét iránynak, 
a konzervatívnak és haladónak egyiránt megvan 
a maga hivatása. Értékesítésök azonban a neve
lők, oktatók kezében van. Qk veszik észre és mél
tatják a szemközt álló irányokban rejlő igazságo
kat, amelyek az élet harcának hevében elhomályo
sulnak ; enyhítik a küzdők szenvedélyéből szüle
tett ellentéteket, s így valamennyi oda jusson 
téglaképpen a jövendő nagy épületének falába. A 
nevelés békíti ki a rend és szabadság eszményét 
egymással; a nevelés tanít meg arra, hogy a rend 
nem kövülhet meg annyira, hogy a szabadság tel
jesen kivesszen az életből és intézményeiből, 
viszont a szabadság nem válhatik annyira szer
telenné, hogy semmi szabályozó elvet el ne ismerjen.

Ez általános igazságokon kívül bennünket, 
magyarokat még egyéb szálak is fűznek a pro
testáns nevelőkhöz. Történelmünk legszomorúbb 
korszakában, Mohács után, amikor Magyarország 
földrajzi fogalommá, élve feldarabolt testté lett, a 
protestáns oktatók őrizték meg a nemzet egységét 
a közműveltség terjesztésével. A magyarságnak a 
fényes múltból, amit az idők zivatarja letarolt, ez 
maradt meg egyetlen áldozati oltárul. A protestáns 
tanítók mipden ellenséges hatalommal szembe- 
szállva hirdették az új vallás megváltó igéit, de 
egyúttal a magyar nyelv és szellem, nemzeti ha
gyományok őrizői és terjesztői is voltak. Sajtóik 
teremtették meg a XVI. század magyar irodalmát, 
s iskoláikkal behálózták az egész országot. A pro
testáns tanító ideálizmusa akkora volt, hogy semmi 
fajta munkát sem tartott elég alacsonynak, ami 
az eszme diadalát szolgálta. A protestáns tanító 
könyvet írt, betűt szedett, könyvet kötött, s 
azt árulta is szerte járva az országban, de 
nemcsak vallási könyveket, hanem költői mű
veket is, énekeket, históriákat, úgy, hogy a nem
zetnek szépérzékét is felébresztették. A protestáns 
iskola mindig bástyája volt a magyarságnak, 
szabadságszeretetnek. Egyenlően érdemli érte a 
babért az evangélikus Eperjes, Pozsony és Sopron, 
meg a református Debrecen, Enyed és Sárospatak. 
Mindegyiknek falai közül nemzeti nagyjaink egész 
hatalmas sora került ki.

Üdvözöljük a régi hű harcosok méltó utódait 
városunkban magyar szeretettél 1 Legyen áldás 
munkájukon, s — aminek felvirágzásán dolgoznak : 
a magyar nevelés ügyén!

VEGYES.
Vallásos est Baján. A testvérgyülekezetektől 

elszigetelten él Baján egy alig kétszász lelket 
számláló evang. gyülekezet, amely az utóbbi idő
ben igen szép virágzásnak indult. Másfél esztendő
vel ezelőtt újjáépítette templomát, az elmúlt nyár 
folyamán pedig impozáns iskolaépületet emelt, 
tanúbizonyságául annak, hogy van benne életerő. 
Friedriéh Zsigmond, a gyülekezet lelkésze, elhatá
rozta, hogy a protestáns öntudat ébrentartása cél
jából ezután az adventi és böjti cyklusban az egy
házközség szellemi intelligenciájának bevonásával 
vallásos estéket rendez. Ezeknek sorozatát nyitotta 
meg az utolsó böjti vasárnapon. Nagyszámú közön

ség előtt felolvasást tartott „A lelkidet vallásos 
erkölcsi ápolásáról", kiemelve a vallásos iratok 
olvasásának nagy fontosságát. Hosszasan szólott a 
Protestáns Irodalmi Társaságról és a Luther-Tár
saságról, buzdítva a jelenlévőket, hogy belépésük
kel támogassák e nemes cél felé törekvő egyesü
leteket. — , Szavalat, zene és karének egészítették 
ki a minden ízében sikerült est műsorát. — Öröm
mel vettük a buzgó lelkész szép vállalkozásának 
hírét és munkájára Isten áldását kérjük.

Halálozás. Özv. Brósz Jónáthné szül. Bielek 
Kornélia ápr. 20-án este Kassán elhúnyt 73 éves 
korában. Ez egyszerű név egy igazán kegyes ke
resztyén női lelket jelent, aki tisztét tökéletesen 
betöltötte, jó feleség, áldott családanya tudott 
lenni s önzetlen szeretete talált munkamezőt a 
családi körön kívül is az egyházban s az általános 
jótékonyságban. Az a béketűrő lélek, amivel évek 
sorára nyúló nehéz betegségét zúgolódás nélkül, 
Isten akaratán megnyugodva viselte, azt bizonyítja, 
hogy benne az evangyélium igazán életté és vérré 
vált, nem pedig a hiszékenyek megtévesztésére 
szolgáló álarc volt. Özvegye volt néhai Brósz 
Jónáthnak, a kassai egyház egykori felügyelőjének 
s a tiszakerületi gyámintézet nagy érdemű világi 
elnökének. Gyászolják gyermekei, dr. Brósz László 
kassai felügyelő, Kornélia, dr. Mágócsy-Dietz Sándor 
egyet, tanárnak, Eliz, dr. Szigethy Lajos budapesti 
ev. főgymn. tanárnak neje; továbbá testvérei Bielek 
Miksa nyug. műegyetemi tanár, Bielek Sándor, 
özv. Hrencsik Károlyné szül. Bielek Berta, Bielek 
László és az unokák, rokonok nagy serege. Április 
22-én helyezték nyugalomra bőid. férje mellé. 
Áldás emlékére ! Béke hamvaira !

Budapest. Az Evang. Családi Kör 1909. évi 
április hó 24-én, szombaton este fél 8 órakor a 
Deák-téri egyházi épület dísztermében (IV., Sütő- 
utca 5.) szép sikerű estélyt rendezett a következő 
műsorral: 1. Kienzl: Részlet a Bibliás Emberből. 
Előadta a kör énekkara. 2. a) Offenbach : Barca- 
rolle (Hoffmann meséiből), b) Csikváry E .: Leány
álom (zenei kép) c) Dankó: Két gyöngye volt a 
falunak. Hegedűn előadta Kanka Henrik úr, zon
gorán kisérte Csikvári Ernő úr, zongoraművész. 3. 
a) Káldy: Magyar dal. b) Dell’aqua: Vilanelle. 
Énekelte Babits Vilma k. a., gordonkán kisérte Ton- 
házi Aladár úr, zongorán Belohorszky Béla úr. 
4. Révay Kata Szidónia. Felolvasás, tartotta Kovács 
Sándor úr, pozsonyi theol. akad. tanár. 5. a) Ru- 
benstein: Etűdé (f-dur). b) Chopin-Liszt: Chant 
Polonaise (gis-dur). c) Chopin-Bülow: Tarantella. 
Zongorán előadta Fialkovszky Zsófia k. a. a m. 
kir. zeneakadémia növendéke. 6. a) Erkel: Részlet 
Dózsa György c. operából, b) Tosti: Ninon. Éne
kelte Dalmadi Ida k. a., zongorán kisérte Belo
horszky Béla úr. 7. Popper: Magyar ábránd. Gor
donkán előadta Tonházi Aladár úr, zongorán kisérte 
Babits Vilma k. a. 8. a) L iszt: Magyar Rapsodia 
VI. b) Schubert-Tausig: Katona induló. Zongorán 
előadta Csikvári Ernő úr, zongoraműv. 9- Mozart: 
Quartett (b-dur). Hegedűn előadták Fridi Frigyes 
úr és Hirsch Gyula úr, violán Vass József úr, Cellón 
Holl Dezső úr. Az estét tánc követte. Ezzel befe
jeződött a Családi Kör idei érdekes estélysorozata.
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Paulik János. Konfirmációi emlékkönyv az evang. 
prof. serdülő ifjak és hajadonok számára. Ára 
kötve 3 kor. 50 fillér, díszkötésben 6 korona.

Payr Sándor. Hárfahangok. Vallásos költemények 
gyűjteménye egyházi és iskolai használatra. Ára 
díszkötésben 5 korona.

Gynrátz Ferenc. Lelki vezér. Imakönyv. 9-ik bőv. és 
jav. kiadás. Vászonba kötve 14l/ax 9  cm nagyság
ban 1 kor. 50 fill., fekete bőrbe kötve aranyvágással 
tokban 6 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.

— — Hit oltára. Imakönyv. ev. keresztyének számára. 
3. kiad. Vászonba kötve 1 kor. 60fill., aranyvágással, 
tokban 3 kor., fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.

Sántlia Károly. Buzgóság könyve. Fekete bőrbe kötve, 
aranyvágással, tokban 6 kor.

------ Őrangyal Prot. ifjak és leányok különösen
konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjubőrkötésben, tokkal 6 kor.

Kovács Andor Lelki tavasz. Imádságos könyv gyer
mekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás Kék 
vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjubőrbe kötve arany
metszettel, tokban <> korona.

Székács József Imádságok és buzgólkodások evan- 
gyéliumi prot. keresztyének számára. 6. kiadás. 
Vászonba kötve 147aX 9  cm. nagyságban, arany 
nyomással és vágással, tokban 5 kor. Bőrbe 
kötve arany vágással, tokban 8 kor. Párnázott 
borjubőrbe kötve 10 korona.

Most jelent meg!

H Á Z I  O LT Á R
Iskolák és magánosok házi b uzgó lk od á-  
sára szán t ev a n g e lio m i elmélkedések.

IRTA :
R A F F A Y  S Á N D O R ,
budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

--------I. rész. Adventtól—Pünkösdig.---------
Ára fűzve................................. 1 kor. 50 fillér.
Portóm entesen........................1 „ 60

Családi körben, családi kör számára 
készültek ezek a rövid elmélkedések 
— írja a szerző — de hasznos szolgá
latot tehet ez a kis munka nem evan
geliomi intézetek internátusaiban is, 
valamint támaszt találnak benne buz- 
gólkodásuk számára a leánygyülekeze
tek és a szórványokban lakó hívek, kik 
a templom rendes látogatásának áldá
saiban nem részesülhetnek. — Szóval, 
egyházi irodalmunk olyan kiváló és 
fontos könyvvel g y arap o d o tt, mely 
hivatva van evang. híveink buzgóságát 
és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.

K a p h a t ó  :

A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLITÁS!
ÜNNEPI ÉS KONFIRMÁCIÓI AJÁNDÉKUL F E LE TTÉ B B  ALKALM AS MÜ

KOVÁCS SÁNDOR
pozsonyi theologiai akadémiai tanár

KERESZTYÉN IMÁDSÁGOS KÖNYVE
mely a szerzőnél Pozsonyban megrendelhető kü lönféle  kiadásokban.
Nagyobb megrendelés esetére rendkívül árleengedés. — Nevezetesen:
I. legalább 5 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
1 korona, fehér el'efántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 6 korona.
II. legalább 15 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
80 fillér, fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 korona.
III. legalább 25 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
70 fillér, elefántcsont 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 esetben utánvétellel. 
Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön megállapodás létesülhet.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 44944


