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Luther-Társaság.

Kopogtatás.

Egyszer, egy este,
Amikor nagyon szomorú voltam,
— Ahogy azt régi, régi dalokban 
Sokszor olvastam —
Valaki halkan kopogott az ajtón.

Régi mesékben így van megírva:
Ilyenkor az jön, kit mindig várunk.
Jön s megvigasztal,
Kicsúfol boldog, kedves kacajjal. . .

Valaki halkan kopogott újra.
De olyan furcsán, — nem mintha jönne, 
Mintha bejönne, de mintha szólna:
„Hallod? Elmegyek tőled örökre'1. ..

Es visszaüzent neki a szívem:
„Nem tudom, ki vagy, miért búcsúzol.
— Mégis — ne menj el 1“

És mégis elment. . .  S nem tudom ma sem, 
Mi búcsúzott el ilyen szépen,
Ilyen gyöngéden?
Talán egy emlék, mit soká szerettem . . .

Kemény Lajos.

Melanchthon Fülöp emlékezetére.
1497—1560.

Megemlékezzetek a ti előttetek járókról, kik 
nektek szólták az Istennek beszédét, kiknek hitét 
kövessétek, meggondolván, minemű vége volt az 
ő életöknek (Zsid. 13, 7.). Az apostolnak ezen buz
dító szózatát követve Melanchthon Fülöpről akarunk 
megemlékezni, ki nagy reformátorunknak, Luther 
Mártonnak leghívebb munkatársa és barátja volt. 
Április 19-én volt 350 esztendeje, hogy Melanch
thon áldásos és munkás pályafutását bevégezte, s 
Isten népének nyugalmára tért. A reformáció nagy. 
és küzdelemteljes munkájában való fáradhatatlan 
és áldott közreműködése kötelességünkké teszi, 
hogy életéről és működéséről mennyei Atyánk iránti 
hálával megemlékezzünk.

Melanchthon Fülöp Brettenben, a mostani Baden 
nagyhercegség egy kis városában 1497 február 
16-án született. Atyja Schwarzerd (ez volt a család
nak eredeti neve) György jónevű fegyverkovács 
volt; anyja Reuter Borbála, Reuchlin János a nagy 
humanistának unokahuga volt. Atyja kegyes, isten
félő férfiú volt, ki Urát, Istenét komolyan tisztelte 
és szorgalmasan imádkozott, igen gyakran éjjel is 
felkelt és fohászkodott. Tizenegyéves korában vesz
tette el Melanchthon édes atyját, kitől imádkozni 
és dolgozni tanult* Atyja halálos ágyán prófétai 
lelkülettel a jövőbe tekintve azt mondta fiának: 
„Nagy viharok fogják a világot megrendíteni; 
nagy dolgokat láttam, de még nagyobb események 
vannak küszöbön" és azután ezen szavakkal búcsú
zott e l : „Három dolgot akarok gyermekeimnek 
hagyni, ha meghalok, hogy az igazi keresztyén 
egyházban vannak, hogy az Úrban egyek és egy
mással egyetértők s hogy az örök életnek örö
kösei".

Anyja szintén igen kegyes, jószívű nő volt, ki 
a jótevésben lelte örömét s kitől állítólag az a
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mondás származik: „Alamizsnát adni nem tesz 
szegénnyé". Édes atyja halála után nagybátyja, 
Reuchlin rokoni szeretettel érdeklődött a szép 
szellemi tehetségekkel megáldott fiú sorsa iránt; 
amidőn unokaöccsét először látta, meglepték értel
mes feleletei, görög nyelvtant s egy bibliát aján
dékozott neki, melyeket Melanchton nagy szorga
lommal tanulmányozott, 1509 ben, tehát alig 13 
éves korában a heidelbergi egyetemre ment, hol 
ismeretei és komolysága által annyira feltűnt, hogy 
a fiatal Löwenstein grófok neveltetése reá bíza
tott. 1512-ben Tübingenbe ment, hol a magiszteri 
méltóságot megkapta és előadásokat tartott, amel
lett azonban szorgalmasan theologiával és az orvosi 
és jogi tudományokkal foglalkozott. Az újszövet
ségi iratok tanulmányozásához szükséges görög 
nyelvtudomány előmozdítása czéljából egy görög 
nyelvtant és szótárt dolgozott ki, mely 1518-ban 
meg is jelent. Görög nyelvtana úttörő, korszak- 
alkotó munka volt s ezáltal korának legkiválóbb 
tudósainak egyike lett. Maga Erasmus is így nyi
latkozott róla: „Istenem, milyen reményekre jogo
sít Melanchthon Fülöp, ki még csak ifjú. Milyen 
élesértelműség van az ő logikájában, minő vilá
gosság az ő kifejezésében, mennyi olvasottság, 
mennyi ritka nagy ismeret, mennyi szellemi finom
ság van ő benne ! Sokat várok tőle. Adja az Úr, 
hogy bennünket soká túléljen. Erasmust egészen 
el fogja homályosítant“. Érthető tehát, hogy Reuch
lin bölcs Frigyes választófejedelemnek a witten
bergi egyetem részére jobb görög és héber nyelv
tanárt nem ajánlhatott, mint a 22 éves Melanch- 
thont. Reuchlin ezen szavakkal bocsátotta el fiatal 
rokonát: „Eredj ki a te földedből, a te rokonságod 
közül és a te atyádnak házából a földre, amelyet 
én mutatok néked. És megáldlak téged és fel
magasztalom a te nevedet és áldás leszesz. I. Móz. 
12, 1. Ezt mondja nekem a Lélek és ez az én 
reménységem felőled, Fülöpöm!“

1518 augusztus 25-én Melanchthon Wittenbergbe 
érkezett. Az első benyomás, amit ő ott tett, nem 
igen kedvező volt, fellépése félénk, igénytelen volt. 
De amidőn augusztus 29-én beköszöntő előadását 
tartotta, mindnyájan lelkesedtek a fiatal tudósért. 
„Az ifjúság tanulmányainak javításáról" beszélt, 
fejtegetései, melyekben a nyelvtudományok nagy 
fontosságát hangsúlyozta, osztatlan helyeslésben 
részesültek. Luther ezen előadás hatása alatt azt 
írta barátjának, Spalatinnak: „Fülöp egy igen tudós 
és szép beszédet tartott az egész hallgatóság gyö
nyörködtetésére és csodálatára. Külső alakjától 
hamar eltekintettünk, boldogok vagyunk, hogy őt 
birjuk és csodáljuk nagy lelki adományait. Míg 
ezen férfiú közöttünk marad, nem kívánok más 
görög nyelvtudóst". A wittenbergi egyetem Melanch- 
thonban kiváló tudóst nyert, ki igen nagyszámú 
hallgatót vonzott oda Európa minden országából, 
néha 2000 hallgatója volt. Egy spanyol hallgató 
azt írta, hogy Melanchthon iránt oly nagy tiszte
lettel viseltetik, hogy a világ végére menne, hogy 
előadásait hallgathassa. Luther befolyása alatt 
Melanchthon, ki eddig inkább bölcsészettel és nyelv- 
tudományokkal foglalkozott, a theologia felé hajolt 
s különösen írásmagyarázatot adott elő, mellyel

bámulatos héber és görög nyelvismerete-mellett 
egyházunknak megbecsülhetetlen szolgálatot tett. 
Már 1519-ben a római levélről tartott írásmagya
rázati előadásokat, melyekből az első evangélikus 
hittan, a Loci communes, azaz tjgyetemes szentirás- 
beli igazságok keletkezett, mely még életében több 
mint nyolcvan kiadást ért. Melanchthon ezen mun
kájában a keresztyén embert arra a meggyőződésre 
akarja vezetni, hogy üdve nem a cselekedeteitől, 
hanem egyedül Krisztus érdemétől függ. Luther 
Mehinchthonnak ezen munkájáról azt mondja, hogy 
a bibliai könyvek közé való sorozásra méltó. Ezen 
időtől fogva Melanchthon igen tevékeny részt vett 
a reformáció nagy munkájában s méltán mondhat
juk, hogy Luthernek Istentől küldött munkatársa 
volt. A választófejedelem engedelmével elkísérte 
Luthert Leipzigbe, hol a dr. Éck ingolstadti tanár
ral való vitatkozás nagyszámú hallgatóság előtt 
folyt le. Melanchthon maga nem vett részt a vitat
kozásban, de azokon az értekezleteken, melyeket 
Luther és barátjai szállásukon tartottak, jelen volt, 
megbeszélte velők a napirenden lévő vitás kérdé
seket s nagy olvasottságával igen segítette őket. 
A Szentírás fordításánál is _ segédkezett, nehéz 
munka volt ez különösen az Ószövetségnél. Luther 
maga egy ízben így ír ja : „ Jób könyvét fordítjuk, 
Fülöp, Anrogallus és én, de néha négy nap alatt 
alig tudunk három sort fordítani1. Nagy szolgála
tokat tett Luthernek a szászországi egyház- és 
iskolalátogatás alkalmával is, mely munkáról Luther 
kis kátéjának gyönyörű előszavában emlékezik 
meg. Tudvalevőleg ezen látogatásnál tett mélyén 
elszomorító tapasztalatai indították Luthert arra, 
hogy nagy és kis kátéját kiadja. Melanchthon jelen 
volt a marburgi értekezésen (1426) is, hol Éülöp 
tartománygróf óhajtására Luther és a svájci refor
mátorok közt az Úrvacsora tanában megegyezést 
létesíteni akartak. Életének és működésének tető
pontját az 1530. év képezi, az augsburgi ágostai 
hitvallás éve, melyet ő szerkesztett és mely ugyan
azon év június 25-én Augsburgban a birodalmi 
gyűlésen felolvastatott. Úgy ezen irattal, mint az 
Apológiával, az ágostai hitvallás védelmi iratával 
Melanchthon maradandót alkotott, mert hiszen ezen 
iratai evang. luth. egyházunknak Isten igéjéből 
vett védbástyái. Ha Melanchthonnak egyebet nem 
köszönhetnénk, mint egyházunk ezen két hitvallá
sos iratát, igen sokat köszönnénk neki. Érdekes s 
felemlitésre méltó, hogy Stadion augsburgi püspök 
az ágostai hitvallás felolvasása után így kiáltott 
fel: „Mind, ami felolvastatott, tiszta igazság, nem 
tagadhatjuk".

Melanchthon egyházunk iskola- és tanügyének 
is kiváló szolgálatokat tett. Mindenek előtt szóval 
és írásban igen terjedelmes tanítási és nevelésügyi 
működést fejtett ki, amellett számos iskola felállí
tásánál közreműködött és a tanítási és nevelési 
módszert javította, fejlesztette. Nemcsak a felsőbb 
iskolákra gondolt, hanem a népiskolákra is fordí
totta figyelmét; a nagy elfoglaltságú férfiú saját 
otthonában is gyermekeket oktatott. A fődolog azon
ban az, hogy ő az iskolában az egyháznak eszközét 
látta; az iskolák nem az egyház mellett,hanem az 
egyházban, az egyházzal és az egyházért gondolta.
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Nem szabad elfelejtenünk azt sem, amit Melanch- 
tlion hazai egyházunknak tett. A magyarországi 
diákok kedvéért, kik a német nyelvet nem értették; 
latin nyelven tartott hitépítő írásmagyarázó elő
adásokat, amelyekből későbben az ő posztillája 
keletkezett. De azonkívül is Melanchthonnak sok 
üdvös tanácsa és buzdító szava hatott el hazánkba 
s gazdag áldást hozott egyházunkra.

Családi életéről is akarunk megemlékezni. Neje 
Krapp Katalin, Krapp Jeromos wittenbergi polgár- 
mesternek leánya, kegyes, egyszerű asszony volt, 
kivel igen boldog házassági életet élt. Melanch- 
thon gyöngéd férj és szerető gondos családapa 
volt. Boldog családi életét jellemzi a következő 
jelenet. Egy reggel Melanchthont az Úr egyházáért 
való aggodalmas bánkódása miatt sírva találja 
Anna leánykája; oda lép édes atyjához és kis 
köténykéjével szárítani igyekszik hulló könnyeit. 
„A részvétnek ezen nyilvánulása — írja Melanch- 
thon — mélyen meghatott." Egy más alkalommal 
a gyermekszobában találjuk a nagy tudóst, az 
egyik kezével a bölcsőt ringatja, a másik kezében 
könyvet tartott s olvasott; eközben egy francia 
tudós engedőimet kért, hogy vele személyesen 
beszélhessen s meglepődött, hogy a hires tudóst a 
gyermekszobában találta. Szép családi életét azon
ban gond és megpróbáltatás is gyakran megzavarta. 
A halál elragadta György fiát, ki apjának öröme 
és büszkesége volt. Sok bánatot okozott neki Anna 
leányának Sabinus György, a königsbergi egyetem 
rektorával való házassága. Veje kevély és kímé
letlen férfiú volt. kivel Melanchthonnak szerény és 
csendes leánya boldognak nem érezte magát. 
Leányának 1547-ben bekövetkezett korai halála 
atyai szívét a legmélyebben megsebesítette. Uno
káit leányának elhunyta után magához vette s gon
dozta. Második leánya. Magdolna, Peucer Gáspár 
orvosnak boldog neje le tt; második fia, Fülöp, jog
tudós volt s mint egyetemi másodjegyző 80 éves 
korában gyermek nélkül halt meg. Melanchthon
nak neje éppen akkor halt meg, mikor férje a 
wormsi értekezéssen volt, úgy hogy sem halálánál, 
sem temetésénél nem volt jelen. Luther halála 
után Melanchthon hovatovább elhagyatva érezte 
magát annál is inkább, mert olyan küzdelmekbe 
vonatott bele, melyek a természeténél fogva félénk 
és békeszerető embert annyira megviselték, úgy 
hogy 1559- év májusában azt írta : „Szívesen fogok, 
ha a jó Isten akarja, innen elköltözni és valamint 
a vándor, ki éjjel teszi meg útját, sóvárogva várja 
a hajnalt, úgy én is sóvárogva várom a mennyei 
iskolának világosságát". Kevés hónappal ezután 
azt írta: „Én mindennap gondolok amaz utolsó 
útra és szívem szerint várom ama világosságot, 
amelyben Isten minden lesz mindenekben és távol 
lesznek az álokoskodások és rágalmazások". 1560- 
ban, tehát húsz évvel azután, hogy Luther őt hatal
mas imádságával mintegy a halál karjaiból kirán
totta, feléje közeledett az Úr hazahivogató követe. 
Április elején ereje szemelláthatólag fogyott; mind
ennek dacára megtartotta előadásait, János evan
géliumát tárgyalta s a 17. fejezetet, a főpapi imát 
magyarázta. Április 18-án elbúcsúzott barátjaitól 
és unokáitól és Isten kegyelmébe ajánlotta őket.

Április 19-én délelőtt hazzátartozói felolvasták neki 
kedvenc szentírásbeli mondásait, különösen a 24., 
25. és 26. zsoltárt, Jesajah 53. fejezetét, Róni. 5. 
fejezetét és a főpapi imát és ezen szavak elhang
zása közben csendesen és békésen elhunyt. A vár
templomban Luther nyugvóhelyével szemben van 
Melanchthonnak sírboltja is.

Visszapillantást vetve Melanchthon életére és 
működésére, méltán mondhatjuk, hogy istenadta 
tehetségét az Úrnak szentelte. Mint Luthernek 
munkatársa és barátja őszintén közreműködött, 
hogy a tiszta evangélium, melyben életének leg
nagyobb kincsét találta, az egyháznak és híveinek 
visszaadassék.

Melanchthon Fülöp.

Melanchthon emlékét akkor fogjuk a legjobban 
tiszteletben tartani, ha rendületlenül ragaszkodunk 
azon hitvalláshoz, melyet egyházunk neki köszön
het. Manapság kevésre becsülik a hitvallást, tör
téneti emléknek tartják egyházunk ezen drága kin
csét. Ennek oka abban rejlik, hogy a legtöbb evan
gélikus ember vagy nagyon felületesen vagy egy
általában nem ismeri egyházunk hitvallásának mély 
és gazdag tartalmát. A szentírás mellett olvassuk, 
tanulmányozzuk buzgón egyházunk hitvallását! 
Másrészt óvakodjunk olyan engedékenységtől, mely 
minket a megismert igazságtól eltéríthetne. Melanch
thon a külső egység kedvéért, különösen Luther 
halála után igen engedékeny lett a svájci refor
mátorokkal szemben. De halála előtt Luther fiának, 
dr. Luther Pálnak azt mondotta: „Én már tant 
nem vallók, mint azt, amelyet Luther vallott és 
előadott, és amíg élek, amellett akarok maradni".

Melanchthon emlékét méltóképen fogjuk tisz-
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telni, ha iskolaügyünkre vonatkozólag is megtart
juk azt, amit e téren neki köszönünk. Az iskola 
mint az evangéliumi hit veteményes kertje nála 
igen nagy jelentőséggel bírt. Szívleljük meg, amit 
ő egyszer mondott: „Sok régi templomon találjuk 
azt a mondást: „Az én házam imádságnak háza“ ; 
ezen feliratot iskolaépületeinkre is kellene tenni, 
mivel az iskolák a nyilvános istentiszteletnek egy 
részét képezik és mivel azokban az igazságot tanul
juk és tanítjuk és az imádságot azzal egybefűzzük“. 
Jézus Krisztus legyen és maradjon tanításunk és 
nevelésünk középpontja! B. G. A.

Emlékeimből.
(Néhány szó a fejedelmi házak gyermekneveléséről.)

Általánosan elterjedt nézet az, hogy a főúri s 
különösen a fejedelmi gyermekek valóságos para
dicsomi életet élnek, pedig az nem úgy van, mert 
ők a legfinomabb és legtetszetősebb modorban 
ugyan, de igen szigorú elvek szerint neveltetnek.

Első feladata a nevelőnek vagy nevelőnőnek, 
hogy feltétlen engedelmességre szoktassa a kis 
növendéket és szinte hihetetlen, hogy az a gyer
mek már 3 éves korában tudja, hogy mi a szó
fogadás.

Már ilyen gyenge korban belécsepegtetik a kö
telességérzetet és munkára, pontosságra oktatják 
őket. Tanúja voltam annak, hogy egy két éves 
kis fiúcska — herceg s— minden este 1/27-kor kis 
kosárkával a karján dadájával a kertbe ment, s 
ott a lehullott szilvával tele szedte a kosárkáját; 
néhány nap múlva már maga figyelmeztte a dadá
ját, s a világért sem mulasztotta volna el ezt a 
dolgát, amit igen fontosnak tartott.

Alig kezd a gyermek beszélni, már két-három 
nyelven szólnak hozzá és bámulatos, milyen köny- 
nyen tanul, sőt eligazodni is tud.

Öt-hat éves korában nála is kezdődik a komoly 
tanulás, ami a leányoknál is eltart 16—20 éves 
korig, vagyis a férjhezmeneteléig. Az általános is
mereteken kívül különösen nyelveket kell tanul- 
niok; így a boldog emlékezetű belga királyné, 
Mária Henrietta hét nyelvet tanult s úgy volt a 
gyakorlat beosztva, hogy a hétnek minden napján 
más-más nyelven beszélt, megfelelő környezetről 
természetesen gondoskodva volt. Egy kevés kézi
munkát is — kötést, horgolást, varrást, színes 
hímzést is kell a leányoknak tanulniok; zene, rajz, 
festés, amely utóbbiakban rendszerint sokra viszik, 
változatossá teszik a napjaikat. Rajzolni és írni 
nemcsak a jobb, de balkézzel is megtanulnak. 
Hogy mégis a folytonos elfoglaltság ki nem meríti 
a gyermekeket, az az órák bölcs beosztásában rej
lik, következvén például a számtan, vagy más tu
dományos óra után egy órai kocsikázás vagy a 
kertben gyalogsóta stb.

Tíz éves korukban már zsebpénzt kapnak, de 
egy bevételi és kiadási könyvvel együtt, s azon 
meghagyással, hogy naponta bizonyos órában ezek 
pontosan legyenek vezetve. Ha a személyzet közül 
valaki beteg lesz, azt a nevelővel meglátogatják,

sőt arra érdemes háziszegényeket ezentúl ők is 
havonkint részesítenek némi segélyben. így szok
tatják őket a jótékonyság gyakorlására.

Azonban természetes, hogy mulatságról, játék
ról is van gondoskodva s itt már igaza van a pol
gár gyermekének, ha azt hiszi, hogy ott minden 
játék feltalálható, amit csak kívánhat. Hogy mennyi 
minden van ott, azt egyhamar le sem lehet írni. 
Van ott egy nagy teremben a kis játékzongorán 
kívül hegedű, gitár, mindennemű kocsi, szekér, 
labdák, babák sokasága, emellett étvágygerjesztő 
fácán- és csirkesült, halak szép tálakon, szépen 
díszített torták, mind — fából — hogy meg ne 
rontsák a gyermekek a gyomrukat! Az étkezésük 
különben is egészségi okokból mindig igen egy
szerű. *

Atyám, Bauhofer György 1844-ben lett az ak
kor szervezett budai evang. egyház első papjává 
s egyúttal Mária Dorottya főhercegasszonynak, 
József nádor nejének udvari papjává választva. 
Már korábban is baráti kötelék fűzte őt Székács 
Józsefhez és Török Pálhoz, a pesti ref. egyház 
lelkészéhez. Gyakran látogatták egymást, mikor 
atyám a Császárfürdőben időzött. S az a gondolat 
támadt bennük, hogy rendszeres összejöveteleket 
fognak rendezni, a melyekben a magyar protestáns 
egyházban előforduló nevezetesebb mozzanatokat 
fogják tárgyalni.

Ezen összejövetelekbe meghívták, és belevonták 
a pesti német egyház lelkészét, Láng Mihályt, a 
tót egyház lelkészét, Kollárt és a Pesten lakó 
angol misszionáriusokat, névszerint Smith Róbertét, 
Vingate Vilmost s később Königet.

Ha valamely külföldi nevesebb lelkész vagy 
tanár érkezett a fővárosba, azok atyámat mindig 
fölkeresték s ha ott időzésük véletlenül csütörtökre, 
ezen konferencia napjára esett, többnyire részt is 
vettek benne. A konferenciát felváltva tartották a 
tagok lakásaiban, rendszerint a házigazda tanuló
szobájában, ahonnan a tanácskozás végeztével a 
család szobáiba jöttek át, ahol nejeik is már együtt 
voltak s én, mint e körnek egyetlen felnőtt leánya, 
szerencsés voltam velők lehetni. Itt aztán vacsora 
következett, amely alatt nagyon élvezetes, feled
hetetlen órákat töltöttünk.

*

Székács József élete és működése elég isme
retes, mindenütt nagy tekintélynek örvendett, im
pozáns megjelenésű, igen szép ember, orgánuma 
rendkívül erős és kellemes s mint tudva van, híres 
szónok is volt. Nagyon nyájas s tréfás, vidám ter
mészetűnek ismertük. Többi között igen szerette 
megtréfálni Láng Mihályt, amiben szívesen kezére 
járt az akkori egyetemes felügyelő, Prónay Gábor 
báró is. Egy alkalommal, midőn Ácsán több ven
dég gyűlt össze, köztük Székács és Láng, Székács 
megsúgta Prónaynak, hogy milyen temetést végzett 
e héten Láng.

Prónay ez esetet a társaság mulattatására úgy 
adta elő, mintha az Berlinben történt volna. Mikor 
— úgymond — egy alkalommal Berlinben jártam, 
találkoztam egy temetési menettel, időm lévén,
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hozzájuk csatlakoztam, látni akartam, mikép megy 
végbe Németországban egy ilyen funkció. A szo
kásos ének után a lelkész beszélni kezdett dicsérte 
a halottat és többször emlegette, hogy milyen sze- 
lidlelkű jó ember volt, ápolgatta az ő virágait s a 
légynek sem vétett. E beszéd alatt észrevettem, 
hogy a kántor és a hallgatóság között bizonyos 
nyugtalanság támadt, az emberek fészkelődtek 
és sugdostak közelebb menve, hallom, mikor 
a lelkész beszédjét elvégezte, hogy a kántor oda 
súgja neki: „Aber geistliche Herr, dér Todte war 
ja kein Gartnermeister, sondern ein Kerkermeis- 
ter!“ (Tisztelendő uram, nem kertész volt a halott, 
hanem börtönőr!) Az általános derültség között 
megszólal Láng s kezeit összecsapva mondja: „No, 
ez mégis csak csodálatos, egészen ugyanez történt 
meg én velem is!“

*

Láng nem volt tüzesvérű, hanem inkább szelíd, 
csendes ember s miután nem volt kompromittálva, 
úgy lett belőle később bizalmi ember az osztrák 
kormányférfiaknál s mint ilyennek, gyakran nyílt 
alkalma egy-egy politikai fogoly nehéz sorsán 
könnyíteni. Haynau gyakran hivatta őt. Egy ízben 
tanácskozott velük a Kossuth-fiúk tantervéről, aki
ket az osztrák kormány visszatartott Pesten. Láng 
előadta neki, hogy a vallást is kell a Kossuth- 
fiúknak tanulni, mire Haynau így felelt: „Ja, ja, 
Keligion müssen sie auch lemen, ich erinnere mich, 
ich habé auch Keligion gelernt.“ És mutatja a ke
zével: „So dicke Keligion. “ Ezen akkoriban sokat 
nevettek, mert ő igen szigorú katona volt, de egyéb 
semmi.

Láng igen jólelkű és jótékony ember is volt, 
mindenkitől szeretve és becsülve. Jólelkűségéről 
tanúskodik, hogy három mostohatestvérét ő tar
totta. Székács gyakran kifogott rajta, s lehet, 
hogy ez is hozzájárult, hogy a konferencián nem 
sokszor vett részt s később Kollárral együtt egé
szen elmaradt.

*
Kollár, a híres szláv író sem ragaszkodott na

gyon ezen összejövetelekhez s azokban ritkán vett 
részt. Egy alkalommal a nádorné kérdezte atyámat, 
hogy hol tartották az utolsó konferenciát s kik vettek 
részt s ki végezte a szokásos rövid imát? Atyám 
felelte: „Kollár imádkozott/ S midőn hallani akarta, 
hogy miként imádkozott Kollár, atyám a követ
kezőképen mondta el: „Szeretett jó Atyánk, hálát 
adunk tenéked, hogy bennünket itt összegyülekezni 
engedtél és kérünk, adj minékünk csendes, jó éj
szakát. Ámen/

*

Kollár nősülése különös körülmények között 
ment végbe. Külföldön lóvén az egyetemen, egy 
fiatal leánynyal ismerkedett meg, kit szülei nem 
akartak hozzáadni és később elhitették a leánynyal, 
hogy a fiatal ember meghalt. Kollárnak ismerősök 
által ugyancsak a leány halálát adták tudtul. Hét 
év múltán egyszer Bécsben egy utcasarkon vélet
lenül összehozta őket a sors, a leány az egyik ol
dalról jött a szüleivel, Kollár a másik oldalról. Ez 
a találkozás oly megrendítő volt mindnyájukra, de

különösen a leányra nézve, hogy a szülők látva 
azt, hogy leányuk hét év múltán is ragaszkodik 
szive választottjához, többé nem ellenkeztek s így 
a leány Kollár felesége lett s házasságuk mind
végig boldog volt. *

Török Pál, a későbbi református püspök, impo
záns alak, egyenes, magyar jellem, feltétlenül meg
bízható, a nádorné által is igen kedvelt egyéniség 
volt. Neje angol leány volt. Sógorával, Breschetz 
hajóépítő mérnökkel, aki O-Budán a hajógyárban 
volt alkalmazva, jött be Magyarországba. Kister
metű, élénk, őszinte nő volt. Református vallásúak 
lévén, Török mindig hozzájuk szállt, ha ó-budai 
hívei körében dolga akadt. így ismerkedett meg 
ezen fiatal angol leánynyal, ki később neje lett.

Mátkaságuk alatt érdekes levelezést folytattak. 
Török magyar leveleket irt, a nő pedig angol 
nyelven s így csak szótár segítségével értették 
meg egymás levelét. Alig néhány év alatt azon
ban oly tökéletesen elsajátította nyelvünket a fia
tal nő, hogy senki sem kételkedett magyar szár
mazásában. Igen boldogan éltek. Törökné most is 
életben van.

Breschetz hajóépítész 15 éve volt házas, mikor 
O-Budára került, házasságuk mindaddig gyermek
telen volt. De csakhamar megszületett itt hazánk
ban az első gyermekük s aztán rövid időközökben 
még hat gyermek következett. Az első gyermek 
keresztelésén én is jelen voltam s az azt követő 
lakomán ettem abból a puddingból, amit angol 
szokás szerint az esküvői lakomáról tesznek el 
szarvasbőrben, hogy belőle minden nevezetesebb 
családi ünnepély alkalmával minden jelen levő él
vezhessen egy keveset. Özv. Czékus Istvánné.

(Folyt, köv.)

A készülő új énekeskönyvből.
D allam : Krisztus te vagy életem.

1 .  A cél, melyet kitűztél,
Legyen mindig nemes,
A rá szánt küzdelemre 
S időre érdemes.

2. Az élet oly tünékeny,
Az élet oly rövid,
Azért ne vesztegesd el 
Hiába perceit.

3. Pályád az Úr szavával 
Legyen megegyező
S ne félj, küzdelmeidben 
Majd megvédelmez ő.

4. Szent karja gyámolód lesz,
Szent lelke biztatód:
S ez mindig győzelemre 
Vezéreli a jót.
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Dallam : Krisztus te vagy életem.

1. A szenvedés nehéz bár,
De elviselhető,
Csak a reményt ne vessze,
S hitét a szenvedő.

2. Seb olyan égető nincs, 
Amelyre balzsamot
Ne adna hű kezével,
Ki mindent alkotott.

3. Csak az, ki zúgolódik 
S panaszt szór untalan, 
Kinek türelme elfogy,
Csak az boldogtalan.

4. Rögtön éjét se vált fel 
Fényes naptámadat . . .
Te várj az Úrra békén, — 
Eljön s veled marad!

És ha nem repül...?
„..............beláthatod tehát, hogy mennie kell.

Tönkretenne azzal mindent, ha nem menne. Karierjét 
és boldogságát is — meg téged. Ha elkeseredé
sében meggondolatlanságot követne el, te lennél a 
gyászoló menyasszony 1“

Gerhardt tábornok beszélhetett szép leányának, 
az sírt tovább és szomorúan rázta bodros szép 
fejét.

„Nem atyus, neki nem szabad felszállnia. Wool
wuth tavaly is leesett gépjével. Hogy most néhány
szor sikerült kísérleteket végezett is, még nem 
bízhatja Elek életét reá.“

Az ősz férfi szelíden simogatta meg leányának 
könnyben úszó orcácskáit.

„Ő mint a hadsereg s az állam kiküldöttje száll 
fel, boldogoknak kell lennünk, hogy őt bírjuk, kire 
ily fontos és egy egész életre jelentősen kiható 
dolgot rábíztak. Más férfi huszonhat éves korában 
a komolyodásnak még csak kezdő stádiumában van, 
ő pedig egy férfi, akinek egy, az egész országra 
fontos megbízatást adtak. Ne légy oly kishitű, éle
tünk az Úr kezében van, 0 nem fog elhagyni 
most sem.

Légy boldog inkább, fényesen befutandó pályá
ján te lész kísérője, bújának enyhítője. Mind abból 
a fényből, a mely őt fogja elárasztandani, fele 
reád hull."

Gerhardt tábornok egészen nekilelkesült, ami
kor ezeket mondta, beszédének folytatásában azon
ban a szobalány zavarta meg, aki bejelentette 
Ornódy Eleket. Egy perc múlva a fiatalok már 
egymás karjaiban voltak.

Ornódy főhadnagy meglepve vette észre meny
asszonyának nedves szemeit.

„Sírtál Edith?" kérdezte halkan.
A leány bájosan mosolygott reá s könnyűi 

szivárványképen ragyogtak, tört fényben, szemein, 
nüg az utolsót is le nem csókolta vőlegénye róla.

A leány pedig mint egy ölben doromboló macska, 
hízelkedve simogatta vőlegénye arcát.

„Ugy-e nem szállsz fel Elek?"
A férfi elnevette magát.
„Még mindig nem tudtál belényugodni, Edith. 

Hiszen amellett, hogy egy fényes karier első lép
csőjét képezi, még csak nem is veszélyes. Ezideig 
atyád arany gallérjánál melengetőztem, most végre 
megmutathatom, hogy ember vagyok a magam talpán.

Woolwuth gépe kitűnő, baleset teljesen kizárt. 
Remekül repül!"

A leány kétkedőén rázta fejecskéjét.
„És ha nem repül?"
„Az nem lehet."
A főhadnagy fölényesen mosolyogva húzta ki 

aranyóráját.
„Késő van, a holnapi viszontlátásra, Edith!"

*

A hadsereg első repülőgépének felszállását meg
nézni több mint százezer ember gyűlt össze.

Gerhardt tábornok fogata csak lépésben hajt
hatott s csak kevéssel a felszállás előtt érkeztek 
meg a színhelyre, ahol nagy sereg aranygalléros 
tiszt szorongatta a fiatal Ornódy főhadnagy kezét. 
Az pedig boldog izgalommal, a távoli jövendő fényes 
fátylába burkolt gondolatokkal, szórakozottan hall
gatta a kérdéseket és feleleteket; nézeteltéréseket 
és biztatásokat.

Amikor Gerhardt tábornok leányával oda érke
zett, felvillanó mosoly futott arcán végig.

Észre nem vette, hogy menyasszonya ma szo
katlanul halavány és hogy tekintetével szándékosiiu 
kerüli a mellette álló Woolwuthot.

A harangnak felszállást jelző szavára vígan 
intett csókot feléje.

Mindjárt repülünk, — intett villogó szeme a 
leány felé. Azé pedig megtörtén tükrözte a szív- 
repesztő kérdést feléje:

És ha nem repül? *
A gépmadár gyorsan emelkedett felfelé. Az 

előbb még elhalóan hallatszott a tömeg zúgó „éljen" 
kiáltása, majd már csak a külváros utcái, melyek 
felett átrepültek, jelezték, hogy még nem hagyták 
el a fővárost. Lassankint azonban még az utolsó 
utcavégi csőszkunyhó is elveszett s ők zöldelő föl
dek, dombok felett röpültek, néha emelkedő, néha 
eső ívben, miként az óriás sas, amint a prédáját 
lesi szédítő magasból.

Woolwuth nyugodtan ült gépe mellett, szájában 
egy vastag havanna szivar égett, de azért buzgón 
magyarázta gépének szerkezetét, illetve vezetését 
a főhadnagynak, ki nyitott szemekkel nézett néha 
le az egy tündérparadicsomot mutató, nyíló földre, 
s magába szívta annak felséges, hatalmas képét.

A dombok, melyek felett elrepültek, folyton 
emelkedtek s ők is mind magasabbra a géppel. 
Woolwuth dühösen szívta szivarját. „Nem így szá
mítottam," mormogta. A főhadnagy figyelmes lett 
erre a szóra.

„Mire nem számított, kedves Woolwuth ?“ kér
dezte csodálkozva.

Woolwuth mérgesen eregette a füstöt.
„A felületek meglazultak," mondta kitérőleg. 

„Ha ez így tart tovább . . . "
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„Mi lesz akkor?" kérdezte energikusan.
Woolwuth kilökte szájából a szivarvéget és 

idegesen válaszolt:
„Akkor nem repül!“
A bátor férfit balsejtelem fogta el s mintegy 

akaratlanul tolult ajkára könnyes szemű menyasz- 
szonyának — most eszébe ötlött — kérdése:

„És ha nem repül . . .“
A feleletet már csak egy roppanás adta meg.
A felületek szétváltak, lehajoltak s a csavar, 

mint egy kétségbeesetten küzdő madár, tehetet
lenül vergődött a levegőben.

Woolwuth a főhadnagyra meresztette halál
sápadt tekintetét, aki keserű, gúnyos mosollyal az 
ajka körül, de megdöbbent lélekkel tekintett alá 
a lassan leszálló szürkülettől mindjobban beháló
zott földre, mely mint egy fekete koporsó várt 
lent azokra, akik merészek voltak eltávozni tőle . . .

A gép felbillent, a csavar még vert nehányat 
tehetetlenül, azután eltűnt a szürkületben.

Mikor a hajnali pirkadás rózsákat festett az 
égre, a Mátra bércei között, a geredi szorosban 
két kihűlt, mozdulatlan test hevert.

A hatalmas tölgyek lombjain pedig szakadt 
szárnyakat lengetett a hűs hajnali szellő.

Felettük szédítő magasban egy vén saskeselyű 
keringett lassú, nagy ivekben és hatalmas kérdés
sel, mintha az emberi gyarlóságot gúnyolná, vij
jogta a bércek falaitól visszhangozva:

.És ha nem rep ü l? !...-  BieUrrL

VEGYES.
Halálozás. Plachy Gyula, kir. tan., nagykárolyi 

pénzügyigazgató s a nagykárolyi ág. hitv. evang. 
egyház felügyelőjét s nejét, szül. Kresz Elzát súlyos 
csapás érte, mert Nellike négy és fél éves kis 
leányuk Kassán nagyszüleinél, Kresz János és nejé
nek ölelő karjai között rövid szenvedés után, jún. 
hó 22-én jobblétre szenderült. Hült tetemei június 
24-én d. u. 3 órakor Kassán a Fő-utca 109. sz. 
gyászházból az ág. hitv. evang. egyház szertartásai 
szerint a Rozália-sírkertben örök nyugalomra helyez
tettek.

A dunántúli ev. egyházkerület ünnepe. Gyu- 
rátz Ferenc 15 éve püspök. A dunántúli evangé
likus egyházkerület ünnepre készül. Ünnepelni 
nagyérdemű ősz püspökét, Gyurátz Ferencet, aki 
immár tizenöt éve kormányozza egyházkerületét, 
apostoli áldásos tevékenységet fejtve ki a püspöki 
székben. Ez év november hó 7-én lesz a neveze
tes évforduló. Gyurátz Ferenc, akit tiltakozása elle
nére a közbizalom, a szeretet és tisztelet emelt a 
protestáns egyházi élet legnagyobb méltóságába, 
nemcsak egyházkerületének, egyetemes egyházá
nak, de az egész magyar protesatntizmusnak díszére 
vált. Egy emberöltőre kiható nagy munkát végzett 
tizenöt év alatt, amellyel egyházkerületét olyan 
bázisokra fektette, hogy az megingathatlan. Tizenöt 
évvel ezelőtt betegeskedésére, gyönge fizikumára 
való utalással óhajtotta magáról elhárítani a püspöki

díszes, de rendkívül felelősségterhes méltóságot s 
ha most visszatekintünk kormányzásának tizenöt 
évére, amellyel nevét örök időkre beírta a ma
gyar protestantizmus történetébe, csodálattal eltelve 
hajolunk meg rendkívüli energiája előtt, mely testi 
gyöngeségén uralkodva, apostoli ihlettel titáni mun
kát végzett. Az egyházkerület volt nagynevű püspö
kének, Karsay Sándor örökébe lépett s annak 
méltó, kiváló utóda lett. Erős harcot vívtak meg 
érte, lelkes hívei, akik felismerték benne — puri
tán szerénysége dacára -— azokat a kvalitásokat, 
amelyek őt a püspöki méltóságra predesztinálták. 
Karsay Sándor püspök lemondása után 1895 okt. 
3-án Répcelakon, Radó Kálmán úri kastélyában ült 
össze először a szavazatszedő küldöttség. Poszvék 
Sándor 69, Gyurátz Ferenc pedig 63 szavazatot 
kapott. Mivel egyik jelölt sem kapta az abszolút 
többséget, új választást kellett elrendelni. A végte
len szerény Gyurátz Ferenc nyomban az első válasz
tás után kijelentette, hogy visszalép. Hivatkozott 
betegeskedósére, gyönge szervezetére, mely nyu
galmat követel. Lelkes hívei azonban határozott 
tiltakozása dacára nevét bevitték a második, az 
elsőnél sokkal hevesebb választási küzdelembe. 
Rendkívüli érdeklődés mellett 1895. évi november 
hó 7-én ült ismét össze a szavazatszedő küldöttség 
ugyancsak Répcelakon, Radó Kálmán elnöklete alatt. 
A választás eredménye az volt, hogy Gyurátz Fe
renc 60 szavazattal Poszvék -Sándor 49 szavazata 
ellenében elfoglalta a püspöki széket. Ezt a neve
zetes évfordulót készülnek most megünnepelni a 
dunántúli evangélikusok, akik Gyurátz Ferenc sze
mélyében olyan egyházfőt nyertek, aki ma az egész 
magyarországi protestantizmusnak büszkesége, egy
házának legjelesebb vezérférfia. Gyurátz Ferenc 
püspök, aki méltósága terhes kötelezettségének ma 
is a legnagyobb szellemi frisseséggel tesz eleget, 
1841 április hó 30-án Bükön született. Középiskolai 
tanulmányait a soproni lyceumban végezte. Majd 
Németországban folytatta magasabb tanulmányait 
és a jénai egyetemet is látogatta. Tanári pályára 
készült. Kővágóőrsön két évig működött. De csak
hamar felcserélte a tanári pódiumot a katedrával. 
Négy évig Beleden lelkipásztoroskodott, majd 1872- 
ben a pápai egyházközség hívta meg lelkészéül, 
hol ma is működik. Úgyis mint lelkész, űgyis mint 
püspök, úgyis mint egyházi iró egyike a legkivá
lóbbaknak és csak megtisztelő az egyházkerületre, 
ha jubileumát méltó keretekben ünnepli meg. Az 
ünneplésből részt kér magának az egész nagy egy
házkerület minden egyházközsége.

Lelkószavatás. Ünnepélyes istentisztelet kere
tében szenteltek fel vasárnap délelőtt a bécsikapu- 
téri evangélikus templomban kilenc lelkészt. Bezzegh 
Sámuel lelkész rövid imával nyitotta meg az isten
tiszteletet, amelyen a zsoltáréneklés után az új 
lelkészek közül Vidovszky Kálmán lépett a szó
székre és mély vallásos érzelemmel telt beszédet 
mondott. A felszentelendőknek Bezzegh Sámuel 
szolgáltatta ki az úrvacsorát. Utána Scholtz Gusz
táv püspök tartott buzdító beszédet a jelöltekhez. 
Végül a kilenc jelölt letette a hivatalos esküt.
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A püspök áldása után ima fejezte be a szép ünne
pélyt. A felszentelt lelkészek névsora a következő: 
Vidovszky Kálmán, Horeczky Aladár, MoravcsikJózsef, 
Jamníczky Gyula, Sztik Gusztáv, Hyskó János, Pau- 
linyi Miklós, Flaehbart Károly és Csicsmanecz Iván.

Esküvő. Ifj. Kemény Lajos budapesti ev. val
lástanár, lapunk társszerkesztője, f. hó 5-én a sze
rencsi ref. templomban házasságot kötött Klán Anna 
urleánynyal. Az ifjú párhoz id. Kemény Lajos, lapunk 
társszerkesztőjének édes atyja, eszmékben gaz
dag, megható, költői szárnyalású beszédet intézett, 
amely úgy az ifjú párt, mint a jelenlévő nagyszámú 
és előkelő közönséget könnyekig meghatott. A szá
mos üdvözléshez, amellyel az ifjú párt elhalmoz- 
ták, a magunk részéről is a legjobb szerencse- 
kívánatainkkal járulunk. Isten éltesse s tartsa meg 
őket egymásnak sokáig.

Az 1910. évi zsolnai zsinat jubiláns emléke
alkalmából Zsolnán 1910. évi augusztus hó 27-én 
és 28-án tartandó ünnepélyeknek és üléseknek sor
rendje : A hatóságok és az egyházkerület képvise
lői, valamint az egyes kiküldöttek s vendégek folyó 
1910 augusztus hó 27-én legkésőbb a déli vona
tokkal érkeznek Zsolnára. Fogadtatnak a zsolnai 
ág. hitv. evang. egyház tanácsa által s kellő útba
igazítással láttatnak el. Aznap délután 5 órakor 
Zsolna városházának termében tartatik vallásos 
estély. Ennek tárgysorozata: Bevezető egyházi ének. 
Ima. Mondja: Scholtz Gusztáv, bányakerületi püs
pök. A jelenlevőket üdvözli Laszkáry Gyula, dunán- 
inneni egyházkerületi felügyelő. A zsolnai zsinat 
korrajzáról felolvasást tart Zsilinszky Mihály bánya- 
kerületi felügyelő. A képviselők és résztvevők részé
ről netáni szabad felszólalások. Záró ima és ének. 
Este 8 órakor ismerkedési estély. A helyiséget 
kijelöli az egyházközség elnöksége. Augusztus 28-án 
vasárnap reggeli 8 órakor istentisztelet a zsolnai 
evang. templomban tót nyelven. A liturgiát végzi 
Krizsan Zsigmond, trencséni főesperes. A szent- 
beszédet tartja Baltik Frigyes, dunáninneni püspök. 
Aznap délelőtt 10 órakor ugyanott istentisztelet 
magyar nyelven. Az oltári szolgálatot végzi Zelenka 
Pál, tiszakerületi püspök. A szentbeszédet mondja 
Gyurátz Ferenc, dunántúli püspök. Ezen istentisz
teletek alatt offertórium lesz a zsolnai ág. hitv. 
evang. egyház javára. Végül nyomban az istentisz
teletek után ünnepélyes egyházi közgyűlés lesz 
báró Prónay Dezső egyetemes egyházi felügyelő 
elnöksége mellett. Délután l x/2 órakor közös ebéd 
a zsolnai egyház elöljárósága által kitűzött helyen. 
Következnek a dunáninneni egyházkerület évi ülé
sei. És pedig: Délután 4—6 órakor kerületi lelkészi 
értekezlet az evangélikus templomban. Ugyanott 
este 6 órakor a közgyűlés előértekezlete. Augusztus 
29-én és 30-án az egyházkerület közigazgatási évi 
közgyűlése, amiről külön meghívó bocsáttatik ki. 
A fennjelzett jubiláris ünnepélyre a magyarhoni 
ág. hitv. evang. egyházegyetem és az összes egy
házkerületek, a reform, egyházkerületek elöljárói, 
Trencsénvármegye törvényhatósága, Zsolna város

képviselőtestülete, a Zsolnán székelő összes hiva
talok főnökségei s hazánk evang. közönsége tisz
telettel meghivatnak. Kelt Romhányban és Balassa
gyarmaton, 1910 június hó 6. A dunáninneni ág. 
hitv. evang. egyházkerület elnöksége: dr. Baltik 
Frigyes, püspök. Laszkáry Gyula, kerületi felügyelő.

Vallástanár-választás. A pesti evang. magyar 
egyház a kebelében megüresedett vallástanári állásba 
Mártony Elek stószi lelkészt választotta. Üdvözöljük 
az új munkatéren. Isten áldása kísérje munkáját.

A torzsai evang. egyház f. évi június hó 4-én 
ünnepelte fennállásának 100 éves jubileumát, amely 
alkalommal a bácsi egyházmegyei gyámintézet is 
ott tartotta évi rendes közgyűlését. Az ünnepély 
keretében tették le az ottani konfirmandus-otthon 
és árvaház alapkövét is. A lélekemelő ünnepélyen 
az egyházmegye papsága majdnem teljes számmal 
s a szórványokban lakó hívek nagy tömege jelent 
meg. Az ezen alkalommal tartott offertorium több 
mint 600 koronával szaporította az árvaház alap
ját, mely szeptember végén nyílik meg. A protes
táns országos árvaház 10 árvát engedett át az új 
árvaháznak. Evangélikus egyházunk ezen új, áldá
sos intézményét melegen ajánljuk protestáns kö
zönségünk szives figyelmébe.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1910 június hó 1-től 

30-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok kamatfizetése: Békéscsabai ev. Egyház 

(10 K), Budai ev. Egyház (10 K), Sréter Alfréd Budapest (10 K).
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1910-re : Nagyalásonyi 

ev. Egyház, Soproni alsó egyházmegyei tanítótestület, Szon- 
tágh Géza Késmárk, Urai-Ujfalusi ev. Egyház, Török József 
Cegléd, Ceglédi ev. Egyház, Besztercebányai ev. Egyház, 
Besztercebányai ev. gimnázium, Bonyhádi ev. főgimnázium. 
Aradi ev. Egyház, Frint Lajos Arad, Sztrelkó Gusztáv 
Budapest, Bereczky Sándor Budapest, Óbudai ev. Egyház, 
Scholtz Oszkár Budapest, Misura Mihály Budapest, Györgyi 
Kálmán Budapest, Budai ev. iskola Budapest, Borbély 
Gyula Iharosberény, Bokodi ev. Egyház, Modori kér. leány
nevelőintézet, Czékus László Abauj-Szántó, Debreceni ev. 
Egyház, Kring Miklós Döröcske, Döröcskei ev. Egyház, 
Draskóczy Béla Ipolyság, Bodóhegyi ev. Egyház, Barsi ev. 
egyházmegye, Körmöci ev. Egyház, Schnabel Emil Körmöc
bánya, Raab Károly Körmöcbánya, Bazini ev. Egyház; 
1909-re: Gura Jenő Szepes-Meróny (4 K), Bentsok János 
Aszód; 1908-ra: Wagner József Sopron; 1909/1910-re: 
Polner Lajos Gödöllő, Beretvás Pál Kecskemét, Dr. Masz- 
nyik Endre Pozsony, Markovics Samu Zólyom, Poprádi ev. 
Egyház, Özv. Putsch Sándorné Pinkafő, Payr Sándor Sopron, 
Mohácsy Lajos Gergelyi, Csöngei ev. Egyház, Szügyi ev. 
Egyház, Levéli ev. Egyház ; 1906/1910-re: Majerszky Béla 
Nyíregyháza; 1908/1910-re: Kispesti ev. Egyház.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1910-re: 
Huszágh János Somorja, Novák Bernát Budapest.

4. Könyvkereskedéstől kiadványokért: 520 K 17 fillér.
Összesen befolyt 1074 korona 17 fillér.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1910 június hó 30-án.

Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten


