i X V . Ó ^ f.

B u d a p e s t, ÍÓ IO ja n u á r S Ó .

A lap ára
egész évre
2 kor. Egy
szám 20 f.
Egy lapriyi
hirdetés
díja32kor.

3 . B zA nu,

Megjelenik

minden
második

KIADJA ALUTHER TÁRSASÁG

vasárnapon

S z e rk e s z ti

KOVÁCS SÁNDOR theol. akad. tanár
P ozso ny,
Kiadóhivatal A LUTHER-TÁRSASÁG
— EV K Ö N Y V K E R E S K E D É S E =

K o n v e n t-u tc a

11.

mely a h ir d e t é s e k e t f el ve sz i, a m e g r e n d e l é s e k e t nyil
v á n t a r tj a s a hiányzó s z á m o k a t m e g k e r e s é s r e pótolja.

BU DAPEST, Vili. KERÜLET
SZENTKIRÁLYI-UTCA 5l/A.

TARTALOM: Bujdosó éneke. Miszlai András. — Imádkozzál és dolgozzál. Ládonyi Pál. — Fedél a fergetegben. Kovács
Sándor. — A Brit és Külföldi Bibliatársulat százötödik évi jelentéséből. — A munkáért. — Vegyes. —
Jó könyvek. — Szerkesztői üzenet. — Hirdetések.

Bujdosó éneke.
(1 7 0 4 .)

Mindenkoron romol — életein s folyton foly,
Éltem napjainak esztendeje elfoly;
Járván bomol:
Mint naptól jég omol —
Vígság helyett bánatom megújul.

Nagy, dicső nevedet híván segítségül
Istenem, Te benned bízom én egyedül.
Teljes hitbül,
Könyörgésem szívbűi
Fölbocsátom halld meg az egekbül.

Igen nagy sok habok vélem ellenkeznek,
Sokféle irigyek reám igyekeznek,
Reám törnek,
Ellenem eveznek,
Melyek immár igen kesergetnek.

Dicsértessék tőlem te szentséges neved,
Mig e földön élek, felséges Úristen!
Sok ínségben
Mert voltál én velem,
Megőriztél engem azok ellen.

Árva fejem, immár kire támaszkodol ?
Ennyi Ínségemben hova bizakodói
És vágyódol?
Hova gondolkodói ?
Mert látod, hogy állapotod romol.

Ragyogó csillagom csak Te vagy énnekem
Idegen helyeken Kegyelmes vezérem,
Remónségem, —
Nincs abban kétségem,
Mert csak Te vagy nékem üdvösségem.

Atyám, csak Te reád bizony támaszkodom.
Ennyi szükségemben hozzád fohászkodom.
Imádságom,
Hozzád kiáltásom —
Tekintsed meg sok könnyhullatásom.

Áldjon az én lelkem tégedet Úristen,
Mert engemet esni nem hagyál veszélyben.
És kétségben,
Szörnyű ínségemben
Meghallgattál én könyörgésemben.

Szívből bocsátom ezt Uram én Te hozzád,
Kérlek, imádságom fölhasson Te hozzád.
Mert Te nálad —
Könnyebbséget talál,
Az én lelkem bátorsággal megáll.
(Thaly K. gyűjteménye.)

M iszla i A ndi ás
vajtai evang. lelkész.
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Imádkozzál és dolgozzál!
ír ta : Ládonyi Pál.
(Vége.)

Nagy vigasság volt Kisteleken: a falu egyik
legmódosább leányának, Király Julcsának az es
küvője. A daliás urasági vadász veszi el a szép
és szelíd lánykát s a grófék gazdag ajándékkal
halmozták el kedvencüket.
Király gazda azt akarta, hogy örömükben az
egész falu részt vegyen. Szép cserepes házat épí
tett családjának nemrégen, de most még az is
szűk lett, annyi volt a vendég. Sátrakkal verték
tele a tágas udvart, "melyekben igaz magyaros
vendégszeretettel fogadták és kínálták minden jóval
az érkezőket. A fél falu apraja, nagyja mosolygós
képpel éltette ottan a szép menyasszonyt, ki liliom
fehérben éppen most lépett ki Isten háza kapuján.
A Hajós portára is abban az időben fordult be
egy szekér. líajlott termetű férfi szállt le róla
sietve és szinte rohant be a házba. A hazatérő
gazda volt.
Felesége a lakodalomba készült s a tükör előtt
igazgatta a fejkötőjét. A tükörből látta meg férjét.
„Jézusom* — sikoltott és majdnem aléltan esett
egy székre. „Kend az? Hát megjött?" csak enynyit tudott szólni.
„Én vagyok, Eszter" — mondta szomorúan
Hajós István. A fogadtatásból jobban megértett
mindent, mint száz szóból.
„Megöregedett kend; ni, a haja is őszül!“
„Nagy beteg voltam, Eszter, de majd itthon
magamhoz térek. Hát ti hogyan vagytok?"
„Nem jól, nem jól. Minden rossz ért bennün
ket. A gazdaságban nincs rend, amióta elment,
Egyre több az adósság."
„Adósság? Hiszen küldtem én bőven, amiből
kifizethessétek a régit!"
„Amit küldött, azt föl is éltük. Mit tehettünk
mást ? Nem küldhetem talán szolgálni a gyere
keket ? 1“
A férfi kínos lelkiállapotában vigasztalást ke
resve ragadta meg ezt a szót.
„Hát a gyerekek? Hol van a fiam, a Laci?
Hát a lányok ?“
„Jaj, ne is kérdje kend ! Sehonnai korhely lett
abból a fiúból. Mindenünket az költötte el.“
„Szentséges Isten, igazat beszélsz ?“
„Mit förmed ügy rám? Én nem vagyok sem
minek az oka. Gyönge asszony nem bír az olyan
szilaj fiúgyerekkel, apja meg nem volt itt, hogy
nevelje. Most késelés miatt két hónapra befogták."
„Börtönben — az én fiam ? !“
„No, ne vegye úgy a szívére! Legalább addig
békében vagyunk miatta itthon. A leányokra nem
lehet panasz, azokkal nem volt bajom. Most odaát
vannak a lakodalomban Királyéknál. Jöjjön ki,
nézzük: éppen most jönnek a templomból."
A férfi bódultán követte feleségét az udvarra.
Körülnézett a gazdátlan portán. Szomorú pusztulás
képe mindenfelé; míg ő az idegenben kereste a
szerencsét, az apja öröksége veszelődött, tönkre
ment.
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Odaát éppen most lép be a kapun a fiatal pár.
Az örömszülők s a rokonok tárt karral sietnek
ölelésükre. A ragyogó arcú ifjú menyasszonynál
csak egy boldogabb van, Király gazda, kinek egész
séges, telt arcán, fényes szemein nem hagyott
nyomot az idő. Mikor átöleli gyermekeit, édes meg
hatottság látszik rajta. Mellette a felesége áll, ki
most is olyan szerető szemmel néz rá, mint házas
ságuk első, fiatal boldogsága idejében1. . . s a
barna arcú szép két fiú, a ház büszkeségei, osz
lopai . . .
„Isten megáldotta Király Györgyöt" — mond
ták itt is, ott is. „De meg is érdemiette! Nincs
nálánál igyekvőbb, derekabb ember a vidéken. —
De istenfélőbb sincs 1“ — mondták mások.
Hajós Isván lehajtotta fejét és szívét össze
szorította a keserűség. „Hát nem dolgoztam e én
is annyit, vagy sokkal többet, mint emez? Éjjel
nappal nem törtem-e magamat, hogy szerezzek ?
Miért száll hát csak őreá mindig az áldás és miért
hogy az ón törekvésem mindig hiábavaló,?"
„Hétszáz forint az adósság, — mondta sóhajtva
az asszony. — Ha ezt kifizetjük, azért az egypár
száz forintért, ami megmarad, azért volt oda kigyelmed? Miért is nem maradt akkor inkább ide
haza ! majd jóra fordult volna talán a mi sor
sunk is."
A férfi nehezen tudta visszafojtani az elkese
redés könnyeit. Igaz, igaz, hát mit nyert ő jutal
mul sok szenvedéséért, vagy igyekezetéért? Mint
életerős fiatal ember ment ki, mint rokkant, öre
gedő férfi tért haza; családja elidegenült tőle,
gazdasága pusztult, veszett; házának fentartója
elzüllött, gyalázatba jutott. Mit ér az a véres verej
tékkel szerzett csekély vagyon, ha idehaza elve
szett az, ami százszor drágább volt annál ? S miért
kellett így lennie ennek? Miért nem hoz az ő
vetése sohasem gyümölcsöt?
Hirtelen eszébe ötlött most, amit ezelőtt öt év
vel, talán éppen ezen a helyen mondott néki jám
bor szomszédja, mikor panaszkodott előtte:
»Hát az Isten áldását kérte-e mindig a mun
kájára?"
Nem, arról megfeledkezett az örökös életharc
bán. Mindent a maga erejére bizott és elfeledte,
hogy fohászkodjék ahhoz, a kitől száll alá minden
jó adomány és tökéletes ajándék. Az ő sok meg
próbáltatása talán annak a szerető atyának az
intése, hogy alázattal hajtsa meg ő is fejét:
„Atyám, enyém a munka, de tiéd az áldás."
A szomorú ember arca szelíd lett és nyugodt. Meg
fogta a felesége kezét:
„Eszter, én elhibáztam az életemet, de még
talán mindent jóvá tehetek. A messze idegenben
sokat szenvedtem és megcsalatkoztam. Most más
életet kezdünk; az áldás, úgy érzem, most nem
marad el. Gyere a szobába, Eszter és vedd elő
az imádságos könyvet. Nagy a mi feladatunk:
újra kell itt teremtenünk mindent és magunkat is.
Nem végezhetjük el Isten segítsége nélkül; imád
kozzunk együtt, feleségem !"

A Schulpe-telep Pozsonyban.
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Fedél a fergetegben.
... .(Vége.) -

Édeském, a mi,búsulásunknak semmi hasz
nál nem látom. Az Úristenre hagyjuk magunkat.
Igaz az Isten, többet az emberre nem vet, csak
am it elviselhet.» Inti, hogy viseljen saját egész
ségére gondot.
Ez a csapás pedig nem volt az egyetlen, mely
érte; két hónap múlva meghalt az öregebbik ura,
Miklós, akit mint jó rokont nagyon becsült és
szeretett; egy évre rá anyja, az özvegy Révayné
Szentjánoson. Ennyi bánat között lelke, mint
fáradt szárnyú madár, Istenhez menekül meg
nyugvásért. Amint ő megenyhült az Úr köze
lében, vigasztalni próbálja sógorasszonyát, Miklósnét is. Ót magát is annyira zaklatta ezután
a betegség, hogy elkészült a halálra s 1663-ban
megírta végrendeletét. Ez Ostrosithné első vég
rendelete. Az Úr ekkor még megtartotta őt,
hogy élte alkonyulásakor új szenvedéssel és
megalázással tegye próbára élő hitét. De ezt a
próbát is diadalm asan állta meg.
E végrendeletet, melynek részletes, szinte
aprólékoskodó volta is bizonyítja az úrasszony
komoly, mindent megfontoló természetét, hű
tükre egy buzgó, vallásos szívnek, egyházát s
hazáját szerető magyar léleknek. Minden jó
ismerősének, rokonának hagy valami emléke
zetre v a ló t; nem feledkezik meg cselédségéről
sem. A pozsonyi evangélikus iskolára hagyott
ezer tallért, a pozsonyi magyar templom épü
letire 500 forintot, pozsonyi ifjú prédikátor
uram nak, Sutári (Sutoriüs) Bálintnak, akinek
szolgálatával élt, 100 tallért, nagyszombati tem
plomra 500 forintot, záturcsai tem plom ra 500
forintot, a besztercebányai iskolára 1000 forin
tot, hogy abból egy árvát egész az akadémiai
fokig felneveljenek. Általános örökösének fér
jét tette meg, de kikötötte, hogy ha a feltéte
leket nem teljesítené, hagyom ánya felét a Zrini
Miklós uram alatt levő véghelvekre hagyom, a
gróf úr vegye kezéhez*, a másik felét eperjesi
evang. oskolára, hogy jövedelméből szegény
árvákat tartsanak és tanítsanak. Vittnyédv Ist
ván akkor indított gyűjtést az eperjesi akadé
miára. Illavára kórházat tervezett, talán azért,
m ert ő és családja gyakran érezte a betegség
terhét. Az illavai evang. gimnázium idejűkben
érte virágkorát. Rektora s egyúttal lelkésze a híres
Kalinkius volt, a későbbi püspök és énekíró.
Tőle való az evang. énekeskönyv egyik gyön
gye : «Előtted állok drága Jézusom . Óstrosithné együtt érez elnyomott s üldözött hitfelei
v e l; érzékeny lelke megrezzen minden jelre,
ami egyháza szomorúbb jövőjét gyaníttatja.
Nehéz vihar szelét érzi a levegőben. Kéri urát,
tartsa magát távol minden mozgalomtól, gyűlé
sekre se járjon, mert «olyankor, mikor kell
szólni, m indenki1hátra vonsza magát, Kegyel
med magának^gyülölséget szerez. Nyilván tudja
Kegyelmed, hogy kevés javát, mint a farkas,
lesik. Az Istennek haláláért kérem Kegyelme
det szerelmes gyermekem, ne legyen Kegyel
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med ottan. Nem írok-e igazat? Had ne legyek
im már a legszerencsétlenebb ember a világon.
Elég nagy két szerencsétlenség esett m ár raj
tam, ha a harm adik is elő találna, talán két
ségbe kellene esnem Igaz, a kit az Úristen
oltalmaz, jó őrzője van mind testi, mind lelki
ellensége ellen».
Amit a nő éles ösztöne jó előre megérzett,
csakugyan hekövetkezett. Mint a nádorék jó
ismerősét, Thökölyék, Petrőczyék rokonát,
Ostrosithot sem kímélte az éhes gyanú a Wesselényi-féle szövetkezés kudarca után. Más vádat
nem tudtak ellene kovácsolni, minthogy együtt
volt Thököly vei és Petrőczyvel Ostrosith Erzsiké
lakodalmán. Ostrosithék tudták bizonyítani ártat
lanságukat, de hiába. Elég bűn volt az, hogy
magyar volt, lutheránus volt, gazdag volt s jó 
szágait m ár el is igéúték Bécsben más hű szol
gáknak. 1670 novem ber 1-én Lipót a felségárulás miatt összes javait lefoglaltatta s Ester
házy Pál sereggel jelent meg Illává előtt, hogy
a vár urát fogságra vesse. Ostrosith ártatlan
sága érzetében meg sem próbálta az ellenállást.
Ügyét a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé
utalták, ahol a bírák m ár előre megosztoztak
a vádlottak vagyonát!. Azonban gazda nélkül
végezték a számadást. Ostrosithné fölment
Bécsbe, addig já rt ajlóról-ajtóra, magyarázta a
miniszterek feleségeinek férje ártatlanságát,
hogy végre szét tudta tépni a cselszövény háló
ját ; Ostrosith fejváltság fejében kegyelmet kapott
s jószágait, méltóságait visszaadták. Mennyit
kellett fizetnie, nincs rá adat. Némelyek vagyo
nuk kétharm adát is el fizették a kincstárnak.
Révay Kata Szidóniának Bécsben sok olyan
em ber kapzsiságával kellett küzdenie, akitől
támogatást remélt. Még 'a németek jobb szív
vel voltak hozzá, mint saját éhes, kapaszkodó
honfitársai. Leginkább elkeserítette Szelepcsényi
érsek árulása, mert vele sok szívességet teltek.
Igazán m ondhatni felőle, hogy a farkas néha
változtatja a szőrét, de természetét soha.
Ostrosithék ekkor megmenekültek s a per
még inkább megérlelte bennök a tökéletes
visszavonulás szándékát. Fergeteges, nem ilyen
galamblermészeteknek való idő járt a hazára.
A z üldözés annyira megfélemlítette őket, hogy
alig mertek valahova menni, a rokonságot sem
látogatták, hogy eleven szenet ne gyűjtsenek
valamikép fejökre. Mind nem használt. Thököly
Imre felkelésének hírére megint felébredt az
egyszer elaltatott gyanú, mely csupán a két
család rokonságára támaszkodott. A vádlók
most gyorsabbak voltak, a király vizsgálat nél
kül elkobozta összes javaikat hűtlenség címén.
Pártfogójuk, Bothal nem élt m ár s Révay Kata
Szidónia az új emberekkel nehezen boldogult.
Alig tudta anyai örök részét megmenteni, ahol
m eghúzódhassák agg napjaira. El kellett válnia
Illává kedves tájékától, tárházaitól, kertjétől s
némi kis megmentett ingóságával Szentjánosra
ment lakni. Ostrosith hasztalan k ért^to rv ényes vizsgálatot; hivatkozhatott arra, hogy
családjának minden íze a dinasztiáért küz
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dött, ő sem veti részi semmi összejövetelben
királya ellen. Hiába volt. Megpecsételte sorsát a
Thököly rokonság. A világtörténelmi hírű Habs
burg rövidlátás Oslrosilhot, akit százados csa
ládi hagyomány a trón oszlopának nevelt,
oda taszította a trón ostromlói közé, mint
egykor Bocskayt. Csak Munkács feladása után
tért vissza Cipót hűségére, de holtáig szegény
maradt.
Felesége a sors e szomorú fordulatát is béke
tűréssel viselte. A szegénység nem fájt neki;
a pozsonyi ünnepekről a legkisebb bánat nél
kül írja 1699-ben, hogy csak a királyné bejövetelit látta a közönség soraiba vegyülve. Mivel
nem volt, ami kivántalnék. udvarhoz nem
mentem. Kertje sok örömet szerzett neki, meg
az, hogy jóravaló prédikátorra tudott szert
tenni s m indennap hallgathatta az Isten igéjét.
Ezt az öröm ét is megirigyelték szom szédai;
egyik rokona, Nyáryné, Thököly Zsófia, aki
csak nem rég lett katholikussá, feljelentette,
hogy prédikátort tart házánál, noha Szentjános
nem artikuláris hely. A feljelentés jó helyre
jutott. A nemes asszonynak el kellett bocsátania
prédikátorát s bár még 10 évig élt. látta Rákóczi
zászlainak lobogását, csillaga lehanyatlását, anél
kül halt meg, hogy utolsó óráján az úrvacso
ráját felvehette volna.
Élete szebben nem jellemezhető, mint utolsó
levelének e szavaival: «Hála légyen a jó Isten
nek, semmi elmúlandó dologhoz nem nyúlt az
en szivem*. Az elmulhatatlant kereső lelke Iste
nénél azt bizonyára meg is találta.
Kovács Sándor.

A Brit és Külföldi Bíblíatársulat

százötödik évi jelentéséből.
( 1908/1909.)

Egy társaságnak, melynek munkatere határtalan
és a melynek alkalmazottai széles e világon min
denütt dolgoznak, nagy látókörrel kell bírnja. Jelen
leg tekintetünk egy nyugtalansággal teljes világra
esik ; viharteljes felhők tornyosulnak a láthatáron.
De a keresztények megtanulták, hogyan kell
sociális mozgalmaknak és politikai forradalmaknak
félelem. nélkül elébe nézni. Ezért folytathatja a
bibliatársulat évről-évre szakadatlanul munkáját.
Gazdag áldás kisérte munkáját a múlt évben
is. A könyvforgalom újra és nem épen lényegtele
nül nagyobbodott: 5,934.711 a tavalyi 5.688 881
darabbal szemben.
Különösen örvendetes, hogy 122 új bibliaáru
sítót alkalmazhattunk (Keletázsiában), kik házrólházra viszik a Szentírást, úgy hogy most 1000-nél
több áll szolgálatunkban. Munkánk ez ágát becsül
jük legtöbbre és ezért leginkább ápoljuk is. Ezen
az úton adtak el 1908-ban több mint 2 1/, millió
bibliai könyvet; Kínában 1,233.000 t,f;Japánban
250.000-t, Indiában 200.000 t stb. Emeííettt támo
gattuk 740 bibliaárusitó fentartását, 640-et missziói
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tereken, a többit Európában — főleg Londonban —
és Amerikában t sszes kiadásaink csaknem 6,000.000
koronát tesznek ki. Hálásak vagyunk kiadásaink
olymódom leszállításáért, hogy árusítóinknak némely
országban a vonaton és gőzhajókon szabadjegyet
ajánlottak fel.
Hat különböző nyelvű új fordítás is csatoltatott
biblia-jegyzékünkhöz = két ázsiai, két afrikai és
két óceániai nyelvben. Ezzel a bibliajegyzékünk
most 418 nyelvet mutat fel. Három nyelvben fejez
tetett be az új-szövetség fordítása: bikoliben, amely
a filippinek egyik fő nyelve, dobuaniben, amely
maláj nyelv és sambalában.
Az új-szövetség most 102, az egész biblia 105
nyelven van meg; a többi 212-ben csak egyes
bibliai könyveink vannak. A vakoknak 31 fordítás
ban ajánlhatunk fel bibliai könyveket.
A fordítások eme százainak nyomtatására 60
különböző ábécé és betű szükséges és a világ
különböző országaiban mintegy 50 helyen dolgoz
nak sajtók részünkre.

Ausztria.
A bibliaterjesztés ebben az országban nem épül
het kielégítő alapra, ameddig az igazán középkori
sajtótörvények vannak gyakorlatban. Minden beadvá
nyaink dacára Felső-Ausztriában és Salzburgban
már évek óta megtagadnak minden engedélyt a
biblia terjesztésére. Ugyanígy állunk Tirolban és
Voralbergbén is. Éles ellentétben áll ez a bibliaterjesztők keli bánásmód azzal, hogy az erkölcste
len irodalom forgalomba hozatalára a legnagyobb
szabadságot adják meg. Minden elismerésre méltó,
hogy árusítóink e sok nehézmények között 52.741
könyvet adtak el (1907: 42-263). Németországban
egy árusító könnyen négyszer annyi könyvet ad
hatna el, mint Ausztriában. Az összforgalom is
9000-uti többet emelkedett (1908: 87.429, 1907:'
78.262). Feltűnő a német Vulgata-kiadás kelendő
ségének emelkedése 9031-ről 17.215 darabra.
Ausztria és Dalmácia köves és tövises talaj
bibliaárusítóinkra nézve. Triesztben még mindig
helyén van a mi érdemes Woschitzunk; már 35
munkaévre pillanthat vissza. Azonban a város la
kossága nem fogékony Isten igéjére nézve. A ki
kötőben a kivándorlók között megközelítőleg se
lehet azt végezni, amit Hamburgban és Brémában.
A dalmát part gyönyörű és igen termékeny, de a
lakosság elszegényedett, piszkos, tudatlan és fana
tizált. És Jucina mégis 2701 könyvet adott itt el.
Sokkal türelmesebbeknek mutatkoznak a görögkatholikusok, mint a rómaiak; itt előbbiek vannak
többségben. A papok általában pártolják a mun
kát és az árusítót ajánlják a szószékről is. Z.-ben
az ó-katholikus püspök meghívta az árusítót a
szemináriumba,Táltól 100 könyvet adott el.
Csehországban bár az 1907 beni — 19.598 —
forgalom az idén 28.121 darabra emelkedett, mégis
az ott munkálkodó hét emberünk sikere kisebb volt.
Ennek ^oka részben a [növekvő szegénység és,’a
folytonos politikai nyugtalanság lehet. Spacek érezte
ez utóbbit Prágában különösen, ahol a faji ellentét
nagyon kiélesedett a németek és csehek között.
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a nap sohasem kel föl“. Már pedig az Úr — az
írás szerint — felhozza napját a gazdagokra és
szegényekre egyiránt.
A gyakorlati angol ész megtalálta ennek a mód
ját. A nagy gyárváros, Birmingham mellett (mint
egy 800,000 lakosa van), a hatalmas Cadburycsokoládé-gyár gyönyörű kertvárost varázsolt a mun
kások számára. Bournville a neve. Van remek
parkja, téli és nyári úszómedencéje, tornaterme,
olvasóés könyvtárhelyisége, az elaggottak szá
Magyarország.
mára egy utcasornyi menedékház. Meghatva olvas
Magyarországon 1901-ben 75.000 könyvet hoz tam a „Képes Folyóirat" utolsó füzetében az em
tunk forgalomba; azóta e szám folyton nagyobbo berszeretet ez áldott telepének leírását G. Győry
dott, mig 1906-ban 100.941-et értünk el. A követ Hona tollából. A leírást szép képek teszik még ér
kező évben azonban e szám lefogyott 91.872-re. dekesebbé. Szép dolog, hogy van benne látogatott
Hála tárgyát képezi nálunk az, hogy az esés csak kertészeti tanfolyam is az ifjúság számára, hogy
múló volt, mert e jelentés évében újra 100.893 mindenki maga tudja kezelni-művelni kertjét s ne
darabot tudtunk elterjeszteni. Annál is inkább örü szoruljon idegen kézre. Mivel a munkásnak van
lünk e sikeren, mert ezt sok nehézséggel szemben kellő, nemes szórakozása, az alkohol élvezete jelen
értük el. Ugyanis 1908-ban az aratás felette rossz volt, téktelen mennyiségre csökkent.
mi a legszükségesebb élelmiszerek árát felszöktette.
Ezt a gondolatot egy magyar emberbarát és
k szegény vagy gazdag aratás, az élelmiszerek szociológus is megvalósította, persze kis méretben.
árainak emelkedése vagy esése, oly országban mint Törökkanizsai dr. Schulpe György pozsonyi polgár,
a magyár, erősen befolyásolja a biblia terjesztését. ezelőtt 14 évvel Pozsonyban épített ily rendszerű
Magyarországban is egy egész sorozat nyelvben munkáshajlékokat, amelyek tiszta egészséges lakást
terjesztjük a bibliát. Első helyen áll természetszerű adnak ; körülöttük kert van, aminek egy része virá
leg a magyar maga 55.260 darabbal (1907: 48.056, gos, a másik része veteményes kert. Van közös
így 7200 darabbal több, rendkívüli gyarapodás!), olvasó és könyvtárterem, aminek állományát Schulpe
erre következnek a román (22.322 darabbalt, a úr szépen gyarapítja évről-óvre. Szóval egy kis
szerb (16.499), a német (14.468), a cseh (7937), a mustármag a pozsonyi Schulpe-telep, ami idővel
liorvát (3453 darabbal); alárendelt szerepet játsza terebélyes fává nőhet. Schulpe György különben
nak a lengyel, orosz, rutén, tót (együtt 2537 da régóta tudós művelője a szociológiának és munkásrabbal). El nem felejtendők a héber és zsidó-német védelemnek. Több kötet könyve jelent meg_e tárgy
kiadások a sok zsidóság részére (3112 darab).
ról magyar, német és francia nyelven. Ő volt a
Említésre méltó esemény a magyar biblia javí magyar állam képviselője a bordeauxi munkásvé
tásának befejezése, amely több évet igényelt és delmi kongresszuson. Irodalmi munkásságának alapamelyen a legszakavatottabb tudósok dolgoztak. gondolata az, hogy: tisztelet a munkának, szeretet
Egyhangúlag dicsérik úgy a sajtó, mint az egyház a munkás irá n t!
és a közönség az új fordítás értékét. Ezt bizonyítja
Mai számunkban bemutatjuk a pozsonyi Schulpeaz a körülmény is, hogy már hat hónap lefolyása telepet olvasóinknak. Ha erre visz útjuk, nézzék
után egy újabb kiadás végett kellett intézkedni.
meg és óhajtsák velünk együtt: Vajha minél töb
(Folyt, köv.)
ben követnék a példát!

Egy további hátrányunk volt az, hogy a ka
szárnyákban meg lett tiltva az árusítás. Mint min
denütt, úgy itt is érezhető a szociáldemokraták
ellenszenve. Mindezek dacára kiküldötteink oly sok
örvendetes vonását közük munkásságuknak, hogy
reméljük, miszerint „Húsz és a prágai Hieronymus
országában" az 500 évvel ezelőtt elhintett mag, a
tövis és gaz között még nem pusztult el egészen.

A munkáért.
Gainbetta, az újkori francia közélet egyik leg
nagyobb alakja, azt mondotta egy alkalommal „A
mi korunk programmja nagyon rövid: Munka, napról-napra munka, örökké csak munka“.
Bizony igaz; munka nélkül kevés ember lehet
el. De mi megtoldanánk azt a szép hangzatos tételt
azzal, hogy a munkát nem teherré, hanem öröm
ős élvezet forrásává kell tenni mindenki számára.
Mert csak olyan munkának van erkölcsi értéke,
léleknevelő hatása, amit nem az élet szörnyű mu
száj parancsára, hanem belső ösztönből, kedvtelés
ből végzünk. Ennek pedig egyenes útja az, hogy
a munkásnak meg kell adni a kellemes, boldog
élet feltételeit, a jó lakást, jó táplálékot, a lélekmüvelés összes eszközeit. Egy angol emberbarát
gyönyörűen fejezte ki ezt az igazságot, amidőn így
szólt: „He dicsekedjünk azzal, hogy olyan biro
dalmunk van, amelyben a nap sohasem nyugszik
le, amíg vannak oly munkáslakásaink, amelyekben

VEGYES.
A pozsonyi evang. egyház január 16-án iktatta
be új lelkészét, Uátz Vilmost tisztébe hagyományos
nagy ünnepélyességgel. A beiktatást a gyengél
kedő Trsztyénszky Ferenc esperes helyett Schmidt
Károly Jenő alesperes végezte magyar nyelven.
Az új lelkész tartotta meg ezután németül bekö
szöntő beszédét. Istentisztelet után gyülekezeti
közgyűlést tartottak, ahol Kátzot Schmidt alesperes
az egyházmegye, dr. Dobrovits Mátyás felügyelő
az egyházközség, dr. Masznyik Endre a tlieol.
akadémia, Baumler J. A. a hívek nevében üdvö
zölte. Az új lelkész az üdvözletekre meghatva s
általános tetszés közt felelt. Este közvacsorát tar
tottak tiszteletére. Keméljük, hogy e szép nap emléke
sokáig élni fog úgy a gyülekezet, mint azjjúj ^lelkész
szivében s éleszteni fogja az egyházépítő buzgóságot.
Halálozás. A köztiszteletben álló Hornyánszkycsaládot (amelynek sajtóján lapunkat is nyomják)
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a múlt héten megrendítő csapás érte. Dr. t Hornyánszky Gyula egyetemi magántanárnak 13 éves
László fia véletlen baleset áldozata lett egy vég
zetes szánkózás alkalmával. A nagyreményű ked
ves fiút, aki oly nagy családot döntött méltó
gyászba, január 26-án ..temették a Lógody-utcai
gyászházból. A lesújtott szülők s az egész család
iránt széles körben nyilvánult meg az őszinte rész
vét. Az Evang. Családi Lap szerkesztősége és
olvasó közönsége szintén osztozik a fájdalomban
s szívből kíván Istentől enyhülést az ütött sebre.
Theol. tanárválasztás. Az egyetemes egyház
theol. akadémiáján Pozsonyban ismét változás tör
tént a tanári karban. Rátz Vilmos pozsonyi lelkészszé választatott, Hörk József és Trsztyénszky
Ferenc pedig hosszabb időre szabadságoltattak
betegségük miatt. Az akad. nagybizottság jan. 14-én
tartott ülésén Pozsonyban rendes tanárul megválasz
totta az újtestamentomi, exegetikai és systematikai
tanszékre dr. Daxer György csabai vallástanárt, aki
a múlt őszszel kitüntetéssel tette le a theol. tanári
vizsgálatot, magántanárul pedig báró Podmaniczky
Pált, a régi hű evang. főúri család sarját, akinek
páratlan szorgalma és buzgósága már eddig is sok
jóakaró barátot szerzett. Dr. Daxer Györgyben, aki
Pancsován született, a theologiát Pozsonyban, Lip
csében és Erlangenben végezte, elismert nevű tudós
theologust kapott az akadémia. Az új tanárok feb
ruárban kezdik meg előadásaikat. Isten áldása le
gyen működésükön!
Egy ház fel ügy élői beiktatás. A rákoskeresztúri
ev. egyházban vasárnap, január 16-án iktatták be
ünnepélyesen hivatalába az egyház újonnan válasz
tott felügyelőjét, Láng Mihály dr. pénzügyminiszteri
titkárt, Láng Lajos v. b. t. t. fiát, továbbá Kovacsovics János másodfelügyelőt és Bielek István dr.
egyházi ügyészt. Az ünnepélyes alkalommal meg
jelent Scholtz Gusztáv püspök és számos előkelőség.
A püspököt és az egyházfelügyelőt a járás főszolga
bírója, a községi elöljáróság, az egyház képviselői
a kivonult községi tűzoltóság és díszes bandérium
fogadták a vasúti állomáson. A templomban a
püspök beiktató beszéde után Noszkó István hely
beli lelkész vette ki a megválasztottak hivatalos
esküjét. Majd Szegedy Albert főjegyző és presbi
ter üdvözölte az egyház új vezetőit. A beiktatottak
nevében Láng Mihály egyházfelügyelő mondott
köszönetét a beléjük helyezett bizalomért s a dísz
gyűlésen programmot leendő működéséről. A tem
plomi ünnepélyt a rákosligeti vegyeskar éneke
nyitotta meg és zárta be. A gyűlés után barátsá
gos ebédre gyűltek össze a vendégek a lelkész
lakon, ahol számos felköszöntő hangzott el.
Az Evang. Családi Lap szerkesztőjévé a LutherTársaság végrehajtó bizottsága Kemény Lajos volt
segédlelkészt, jelenleg megválasztott budapesti val
lástanárt választotta meg. Az új szerkesztő Czékus
püspök unokája. Munkájára Isten áldását kérjük.
A besztercebányai evang. egyesület 1910. évi
január hó 16-án vasárnap, Bethlen Gábor-utcai
otthona nagytermében tartotta III. protestáns esté
lyét a következő műsorral: 1. Gyülekezeti közének,
énekli a közönség. 2. „A protestantizmus és alkot
mányos küzdelmeink'1, felolvasás, tartja dr. Dienes

Emil úr. 3. Mendelssohn B. F .: Andante az olasz
szimfóniából. Előadják: hegedűn Danielovics Ernő
úr, harmóniámon Figuss Vilmos úr és zongorán
Beniats Olga úrleány. 4. „Az Evangyeliom" Coppée
Ferenctől, Szavalja Salat Mariska úrleány. 5. Gyű
lekezeti közének, énekli a közönség. Az estélyt
nagy közönség hallgatta végig.

JÓ KÖNYVEK.
Evang. Egyháztörténelmi Emlékek cím alatt
gazdag kötet került ki a sajtó alól Sopronban.
Payr Sándor theol. tanár, e legmunkásabb egyháztörténetirónk szerkesztésében megjelent a dunán
túli evang. egyházkerület történetének forrásgyűj
teményéből az első kötet, amelyet nemsokára követ
a második. A szakfolyóiratok tiszte e kötetet nagy
jelentősége szerint méltatni, de nekünk is köteles
ségünk köszönetét mondani, úgy a kiadó kerület
nek, mint a tudós, fáradhatatlan1 szerkesztőnek e
gazdag kincs közrebocsátásáért. A terjedelmei kö
tet ára Sopronban rendelve 3 kor. 20' fill.
Paulik János nyíregyházi lelkész, kiadta a
szatmár-németi egyház megalakulásakor mondott
egyházi beszédét. Lapunk egykori szerkesztőjének
erős szónoki egyénisége e beszédben is kidombo
rodik. A díszesen kiállított füzet a szerző jól sike
rült arcképével jelent meg Hornyánszky Viktornál.
A ..V a s á r n a p i Ú j s á g é ja n u á r 2 0 -ik l szama Közli
képekben az új kormány tagjait, a kispesti állami
munkásháztelepet, a tátrai új villamos vasutat, né
hány régi erdélyi falfestményt, képeket az angol
választásokról. Dr. Nyáry Sándor Kupeczk'y János
nak egy eddig ismeretlen festményét — saját csa
ládjának arcképét — mutatja be első helyen. Szépirodalmi olvasmányok: Telekes Béla és Szabados
Ede versei, Szemere György regénye. Rákosi Vik
tor korrajza a kommünéről. Egyéb közleményekül:
Hajdú Tibor az új pannonhalmi főapát arcképe és
életrajza, színházi cikk, tárcacikk a hétről, s a
rendes heti rovatok : Irodalom és művészet, sakk
játék stb. Á „Vasárnapi Újság" előfizetési ára ne
gyed évre 4 K, a „Világkrónika11val együtt 4 K
80 f. Megrendelhető a „Vasárnapi Ujság“ kiadó
hivatalában (Budapest, IV. kerület, Egyetem-utca
4. szám). Ugyanitt megrendelhető a „Képes Nép
lap" a legolcsóbb újság a magyar nép számára,
félévre 2 K 40 f.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Mindazoknak, a kik betegségem óta jó eső baráti érdek
lődő soraikkal felkerestek, ez úton mondok szívből köszönetét.
A nálam levő kéziratokat elküldöttem Kemény Lajos
úrnak, az új szerkesztőnek Budapestre, aki a jövő — 4. szám
ban — mutatkozik be.
Gyarmathy Amália Budapest. Kézirata — meg nem fe
lelvén — a 77. számú szerkesztőségi papírkosárba jutott.
Innen a pozsonyi rendőrség detektív osztályának jelentése
szerint a Dunába s jelenjeg már Braila körül jár a Fekete
tenger felé. Ha gyorsan ráül Triestben egy Lloyd-gözösre,
még kihalászhatja Alexandria és Cyprus szigete közt. De
legyen nyugodt, nem érdemes kihalászni.
A szerkesztők nem küldhetik vissza a beérkezett kéz
iratokat, mert akkor egyébre sem jutna idejük. — A per
nek állunk elébe!
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A Luther-társaság könyvkereskedése
Budapesten, Vl'l., Szentkirályi-utca 51/a. — (Üzletvezetők: Scholtz Testvérek.)

tisztelettel ajánlja a küszöbön lévő konfirm ációi ok tatásh oz a következő kézikönyvecskéket:
Belohorszky Gábor. Evangélikus konfirmandusok
könyvecskéje. 2. kiadás. Ára . . .
40 fillér.
------ Evangelisch-christliches Confirmandenbüchlein.
Approbiert durch den General-Convent im
J. 1904. Zehnte, verb. Auflage. Ára 40 fillér.
— — Wyucováni evanjelickych podlé Augs. vyzn.
Konf i r ma ndu. Schválené generálnom konventen r. 1907. Á r a ........................30 fillér.
Blázy bajos. Evangéliumi káté a konfirmáció- és
a katekizáció - tanítás melletti használatra.
6. kiadás. Ára kötve........................60 fillér.
Geduly bajos. Evangéliumi Káté. Népiskoláknak
tankönyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül
és ismétlősöknek kézikönyvül. Eng. az egye
temes gyűlés által 1899. Ára kötve 50 fillér.
Korén B ál. Konfirmációi könyv. 2. kiad. Ára 30 fillér.
------ Konfirmálná kniha 2. wydanie. Ára 30 fillér.
— — Konfirmációi vezérfonál. Tankönyv, olvasó- és
v w ^ ó r li ö n y v . A r a W W v p ............................ 1

k O I\

Nagy István. Az Úr vacsorájához először készülők
számára tanítás. Ára kötve . . .
40 fillér.
Ttaffay Sándor. Evang. konfirmandusok kátéja
3. kiadás. Ára kötve........................ 40 fillér.
T^uttkay Sándor. Konfirmandusok könyve. (Élők.
az Úr asztalához.) 10. kiad. Ára
30 fillér.
-------Konfirmandenbüchlein. (Vorbereitung zum h
Abendmahl.) 2. kiad. Ára . . . .
10 fillér.
Szeberényi János vezérfonala a konfirmálandók
oktatásában. 6 kiad. Ára kötve . . 60 fillér.
— — Wyucovánj konfirmandu. Ára kötve 60 fillér.
Szfehlo András. Evangyéliomi-keresztyén val
lástan a konfirmatiói oktatás számára. 9. ki
adás. Á ra........................................... 48 fillér.
Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye
a te koronádat! Konfirmációi tankönyv az
evang. ifjúság számára. Ára kötve. 60 fillér.
Turcsányi A. M. Konfirmandusok könyve.
Ára k ö t v e ......................................60 fillér.

„REMÉNY"

SCHOLTZ TESTVÉREK

l evél papí r és bor í t é k

BUDAPEST, IX., FERENC-KÖRÚT 19/21.

a legolcsóbb és legjobb!
50 finom csontlevélpapir és 50
hozzávaló boríték lila papir be
téttel, igen csinos dobozban ára

KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDŐK.
TELEFON 33—95.

TELEFON 33—95.

Van szerencsénk evang. hitsorsosaink szí
ves tudomására hozni, hogy a Luther-társa
ság könyvkereskedésének (Vili., Szentkirályi
utca 51 a) vezetését átvettük, s kérjük m. t.
hitsorsosainkat, hogy mindennemű könyv-,
papir- és írószer-szükségletét a

Luther-társ. könyvkereskedéséből

csak 1 korona —
Megrendelések a

Luther-társaság könyvkereskedésébe
Budapest, Vili, Szentkirályi-utca 51/a. intézendők.

1 koronáért ily levélpapír
sehol sem kapható.

VIII., Szentkirályi-utca 51/a.

megrendelni kegyeskedjék.
Előre is biztosítjuk mindazokat, kik nagy
becsű bizalmukra érdemesítenek, hogy min
den igyekezettel iparkodni fogunk a nekünk
előlegezett bizalmat kiérdemelni.
Helybeli rendeléseknél a 33—95. számú
telefon vehető igénybe.
Budapesten, 1910 január hó 30.
Kiváló tisztelettel
SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedők, a Luthertárs. könyvkereskedésének üzletvezetői.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten 47123

