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P ü n kösd i ének.
Szentlélek Isten, fény s erőnek
Csodás hatalmú, örök kútfeje,
Kitől az üdv malaszti jőnek,
Áldásaiddal szállj a földre l e !
Mint hajdanában a nagy ünnepen,
Légy köztünk is lángnyelvekköl jelen !
Szentlélek Isten, gyújts világot
Lelkűnkben, mely homályban tévelyeg,
Hogy szomjazván az igazságot,
Miért eped, benned találja meg.
Kit nem vezérelsz lényed fényivel,
Magától hozzád soha nem jut el.
Szentlélek Isten, kelts szívünkben
Erőt, követni szent törvényidet,
Ha bűnre készt a vér erünkben,
Segíts győznünk a kisértés felett.
Kegyelmidben ha részesed leszünk,
Egy pünkösddé lesz teljes életünk.
Torkos László.

Bátorság.
Ap. Csel. 4.

Üdvözítő Jézusunk három esztendőn keresztül
tanította az embereket Istennek igaz ismeretére,
buzdította olyan életre, mely nemcsak hogy Isten
nek tetsző, hanem legjobban illik az ember mél
tóságához is — ennek jutalmául a hálátlan em
berektől elszenvedett annyi csúfságot és kínozást —
és végre, miután az ő igazságának legnagyobb
bizonyítékául feltámadott a koporsóból és tanítvá
nyai szemeláttára felment a mennyekbe — elvége
zett mindent, ami munkájához tartozott, betöltötte
isteni küldetését. Letörölt számtalan könnyet, meg
vigasztalt olyan sok gyötrődő szívet — megszün

tetett nagy fájdalmakat, nagy reménytelenségeket —
szerető mennyei atyának mutatta meg az Istent,
akitől eddig, mint kegyetlen és bosszúállótól féltek
az emberi szívek — új életcélokat jelölt ki az em
bernek, amelyek mind-mind abban a boldogító biz
tatásban gyökereztek, hogy a halhatatlan lélek,
amely minden embernek tulajdona, ha érdemessé
teszi magát reá itt a földi életben ■
— úgy örök
boldogságot nyerhet magának.
Az az ünnep azonban, amelyet Pünkösdkor ün
nepelünk, azt bizonyítja nekünk, hogy mindazok a
jótétemények, amelyeket tőle nyertünk, még min
dig nem szűntek meg, — azt bizonyítja, hogy ő
nem szűnt meg gondoskodni mi rólunk és munká
jának eredményéről.
Tudjuk, hogy a tanítványokra, midőn nagy
munkájukon, Jézus tanításának hirdetésén, Isten
országának tovább építésén töprengtek Jeruzsálem
ben, leszállóit a Szentlélek, mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése és kettős tüzes nyelveket látó
nak szállani mindegyikre és megtelének mindnyá
jan Szentlélekkel, bátorsággal és hirdetni kezdet
ték a megfeszített, de feltámadott Krisztust és az
ő igazságát . . .
Az a jelenet, melyet az Apostolok cselekede
téről írott könyv 4-ik részében olvasunk, azt bizo
nyítja, hogy az apostolokat csakugyan áthatotta
Istennek szent lelke és hogy ők most már elfe
ledve minden bátortalanságot, nagy hittel és nagy
bátorsággal voltak csakugyan tanúságai Jézusnak
egész Jeruzsálemben.
A csodák, melyeket cselekedtek és az a szent
elragadtatás, amelylyel megtelt az emberek lelke,
s amely következtében mindig többen és többen
csatlakoztak az apostolokhoz, megkeresztelkedtek
és Jézus híveivé váltak; felkeltették a főpapok
figyelmét is. Az a félelem, mely Jézus tanításától
elfogta őket, újra felébredt és most már párosult
azzal a kérdéssel: Hát hiába öltük meg a názárethi prófétát, még sem tudtunk megszabadulni
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tőle? És ismét megpróbálják a veszedelmet elhá
rítani. Maguk elé hivatják az apostolokat és meg
kérdezik tőlük, hogy kinek nevében cselekedtek
ezeket, — mire Péter azt mondja: Mivelhogy tuda
kozódtak tőlünk, azért tudtotokra legyen mindnyá
jan néktek és Izráel egész népének, hogy názárethbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti meg
feszítettetek, kit Isten feltámasztott a halálból, ő
általa, az ő nevében tanítunk és cselekedünk min
deneket.
íme, újra itt van a názárethi Jézus neve, — a
főpapok és a papi fejedelmek tanácstalanul néz
nek egymásra. Nem Siethetik meg az apostolokat
is, hiszen híveik, akik a Jézus nevében megkeresztelkednek, folyton szaporodnak. Nem tudnak mást
határozni, minthogy keményen meg fogják fenye
getni az apostolokat, hogy ezután csak egy ember
nek se szóljanak a Jézus nevében.
És mikor újra beszólítják őket s tudtokra adják
a tilalmat, akkor Péter és János ezt felelik nekik:
Nem lehet, nem lehet, hogy amelyeket láttunk és
hallottunk, azokat ne szóljuk . . .
Próbáljuk meg a mai pünkösd ünnepén magunk
elé képzelni ezt a jelenetet. Ott ülnek körben a
hatalmas és gazdag főpapok, a papi fejedelmek, a
bölcs írástudók, előttük állanak a halászemberek,
akiket Jézus tanítványaivá tett, akiknek nincsen
semmi hatalmuk, semmi gazdagságuk, semmi tudo
mányuk — egyszerű, szegény emberek, akik még
írni és olvasni sem tudnak és íme ők ellent mer
nek mondani azoknak és a fenyegetésektől sem
ijednek meg, hanem azt felelik: Nem lehet 1 nem
lehet!
íme láthatjuk ebben a jelenetben azt a csodá
latos megnyilvánulását az Isten szent lelkének, —
mely erős, megijeszthetetlen bátorsággal ruházza
fel az apostolok szívét.
Erre a bátorságra, erre a megerősítő Szentlélekre volna szükségünk, nagyon nagy szükségünk
ma is, nekünk is. Amiket láttunk és hallottunk a
názárethi Jézusról, aki Isten fia volt, aki boldog
karácsonyi, gyönyörű húsvéti napokat adott nekünk,
aki Isten fia volt és feltámadott s felment a menynyekbe, azokról a dolgokról nekünk is tanúságo
kat kellene tennünk minden időben, minden helyen.
Hiszen annyi és annyi alkalom volna erre a
tanuságtételre, mint soha.
Azt lehet mondani, hogy nap-nap mellett hall
hatjuk azt, hogy nincs szükség a vallásra, az Isten
ben vetett bizalomra, hogy meg lehet élni vallás,
hit, Isten, egyház nélkül. Olyan emberek, akik
bölcsnek mutatják magukat és új evangéliumokat
prédikálnak, kérdőre vonnak minket hitünkért. Jézust
megtagadják sokan és sokan és bálványokat ké
szítenek maguknak s azokat imádják ahelyett, hogy
magukat és az Istent tisztelnék . . .
Bizony szükség van a Szentlélektől kiáradó arra
a bátorságra, mely úgy megedzette, fellelkesítette
az apostolok szívót, szükség van reá — és nagyon
sok az alkalom, amikor a hivő keresztyén megmu
tathatja, hogy igenis Istenben vetett bizodalma,
Krisztus iránti szeretete, ragaszkodása erősebb min
dennél. Akár gúnyolódás vallásossága felett, akár
szemrehányás, támadás azért, mert nem akar elfor
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dulni Istenétől, akár csábítás arra, hogy hitéről, a
mi hitünkről térjen át egy másikra — pedig mind
ezekben nem egyszer van része közülünk is egyiknek-másiknak — mindig úgy felelni — nem, nem
lehet az, hogy ne higyjem és ne szóljam azokat,
amiket tudok és amiket hallottam az úr Jézusról,
ehhez kellene a Szendéteknek bennünk lakozó
ereje, a lelket megerősítő bátorság.
Az a Szentlélek, mely Jézus ígéretéhez kiáradt
pünkösd ünnepén az apostolokra, mely megalkotta
isteni erejénél fogva az első keresztyén gyüleke
zetei s bátrakká, merészen vallókká tette az apos
tolokat, az a Szentlélek folytonosan munkál ma
is — benne él minden igazán, tisztán hivő, Isten
ben bízó lélekben. Ahol lankadatlan a hit, ott jelen
van Isten és az ő szent leikével oda vezérli az
emberi szívet, ahova Jézus is mutatott: az Isten
felé való tökéletességre, a tiszta, szent életre.
K. L.

Szabó Miska ballépése.
Az Evangélikus Családi Lap második pályázatán az első
díjat nyerte.

Egyszerű, becsületes em ber volt Szabó Mi
hály uram Kisfaluban; még az irigység sem
m ondhatott róla semmi rosszat. Nemcsak a
neve volt Szabó őkelmének, hanem emellett ő
volt a falu egyetlen szabómestere. Meg is be
csülték őt, m ert még a városban sem tudlak
különb ruhákat csinálni, mint ő, a helybeli majszter úr. Nem hiába m ár a dédapja is a mester
ségbe született. Volt neki egy szép kis piros
pozsgás képű fia, a Miska. A kis Miskát m ár
születésekor arra szánta, hogy apái örökségét
folytassa a faluban, majd ha az öreg nem tud
helyt állani. Szép kis vagyonkát szerzett az
öreg a két keze becsületes m unkájával; soha
senkiét nem kívánta és még annyival sem csalt
meg soha senkit, am ennyi egy gombostű értéke.
A fiát is gyakran intette ilyenformán: „Fiacs
kám, soha máséhoz ne nyúlj, senkit meg ne
csalj, m ert a hamisan szerzett kincsen nincs
Isten áldása!" Fogadta is a Miska m indannyi
szor: „Ne búsuljon édesapám, nem kell nekem
sekié, én is olyan becsületes em ber leszek, mint
édes apám !" . . . Ilyenkor mindig megelégedve
csókolta meg Mihály mester egyetlen jó kis fiát.
Egyszer azonban a Miska gyerek rossz fát
tett a tűzre. Az iskolában történt az eset. Az
5. osztályba járt a Miska, első deák v o lt; a
tanító ú r is szerette a szorgalmas, jótanuló fiút.
Mellette ült a falubeli „nagyságos úr" fia. A
nevezetes napon a Dezső úrfi — így hívták a
nagyságos úr fiát — egy aranyosvégű ceruzával
írt az iskolában, amit Pestről a keresztmamája
küldött neki. Olyan szép volt az a ceruza a
Dezső úrfi kezében, olyan fényesen csillogott
az aranyos vége, hogy a mi Miskánk arra gon
dolt, hogy milyen jó volna őneki is egy olyan
ceruza! Ezután m ár le sem tudta venni a sze
mét a finom jószágról. Minél inkább nézte, an
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nál inkább meg is kívánta azt. Arra gondolt, A tanító megdorgálta az osztályt s azzal fejezte
hogy hiszen ha ő „megszerezné* azt magának, be szavait, hogy a bűn előbb-utóbb úgyis ki
a gazdag úr fia azt fel se venné ; legfeljebb tudódik s a tettes megkapja méltó büntetését
megírná a keresztm am ájának Pestre, hogy el em ber és Isten e lő tt. . .
Elképzelhetjük, mit érezhetett át ezekben a
veszett, az küldene neki egy másikat. Ilyen
gondolatok motoszkáltak a mi Miskánk fejében. percekben a mi Miskánk, Forgott vele a viAnnyira belem erült ezekbe a gondolatokba,
hogy nem is figyelt a tanító úr m agyarázataira
és nem gondolt apja intő szavaira, csak arra
az átkozott szép ceruzára! . . . Eközben a ta
nító úr szünetet adott. A gyerekek futottak ki
az iskolakertbe, hogy a verőfényes délutánon
a kapott pár percnyi szünetet a gyermekeknek
oly kedves játékokkal töltsék el. Miska szándé
kosan nem sietett most kifelé. Megvárta, míg
a legutolsó gyerek kim ent a terem ből, ekkor
remegő kézzel átkutatta a szomszédja fiókját s
íme a tolltartóban megtalálta az aranyosvégű,
a szép kis ceruzát. Mohó gyönyörűséggel n é 
zegette, forgatta jobbra-balra rem egő ujjai kö
zött, de ekkor m ár vádolta a lelkiismeret s azt
súgta neki: „Miska, te most istentelen dolgot
forralsz, Miska, te most lopni akarsz!* . . . A
Miska meg is rettent egy pillanatra, visszatette
a ceruzát, de még egy utolsó pillantást vetett
rá . . . az az átkozott ceruza olyan szépen csil
logott ! . . . S a Miska most egy elszánt kéz
mozdulattal kivette a ceruzát s egy-kettő 1 a
csiszmaszárába csúsztatta . . . Azután ment, bal
lagott kifelé . . . Eközben m ár a tanító kiadta
a rendeletet, hogy: „Elég volt a játékból, gye
rekek! Gyertek be felmondani a le c k é i!“ A fiúk
egyenkint szállingóztak be s nem sokára kezdetét
vette a tanítás. A tanító, mielőtt a leckét hallgatta
volna ki, még egy pár szó kíséretében kijelölte,
hogy mit kell holnapra megtanulni. Eközben
azonban a „Dezső úrfi“ hangos zokogásba tört
ki. A tanító kérdésére szepegve m ondta el, hogy
valaki ellopta a tolltartójából az aranyosvégű
ceruzáját, amit a keresztanyja küldött neki Buda
pestről. Az egész osztályban egyszerre olyan
csend lett, hogy még a bogár repülését is hallani
lehetett. A tanító felhál,orodott az eseten s m ér
gesen kérdezte :»„Ki volt az a tolvaj ?! *. . . Miska
szeretett volna a föld alá süllyedni! Majd meg
szerette volna mondani, hogy ő „vette el* a
ceruzát, de többet nem tesz ilyent. Csakhogy
látta a tanító úr méltó haragját, nem mert
jelentkezni . .. Tehát senki sem jelen tk ezett. ..
Rubens : A Szentlélek kitöltése.
A terem ben még nagyobb csend, — m in
denki lélekzetvisszafojtva várja,m i lesz m o st?...
Erre a tanító sorra veszi a gyerekeket. A leg l á g ; száz meg száz gondolat kergette egymást
utolsón kezdi, és m ikor m ár valam ennyit végig fejében. Most m ár a legnagyobb gyűlölettel
kérdezte, elér a mi Miskánkhoz. Itt boszúsan gondolt arra „a csúf“ aranyosvégű ceruzára,
kiált fel: „Hát egy sem volt a tettes? Nem az az oka, hogy ő tolvaj lett, elvesztette a be
mer jelentkezni a tolvaj ? Te pedig úgyis tudom, csületét ! Eszébe jutott — óh de már későn —
hogy nem tetted, Szabó, — így a tanító — édesapja intő szava: „Fiacskám, a hamisan
téged ismerlek, becsületes fiú vagy !“ . . . A mi szerzett kincsen nincs Isten áldása !“ Sírni
Miskánk úgy érezte magát ettől a dicsérettől, szeretett volna keservesen, de nem m ert s nem
mintha tűt szúrtak volna a szívébe: a tanító ú r tudott . . .
Közben megkezdődött a leckefelmondás. A
feltétlenül egyedül csak ő benne bízik meg és
íme ő lett a legnagyobb gazember az egész vallástanból a tízparancsolatot kérdezi a tanító.
iskolában! És még inkább nem merte, gyáva Megáll Miska előtt is és történetesen a hatodik
volt megmondani, hogy ő követte el a b ű n t . . . parancsolatot kérdezi tőle. Miska, akinek szí-
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vét a keserűség s csúnya ballépése foglalkoz
tatja, nem hallja a kérdést és nem tud rá
felelni. A tanító csudálkozik rajta, hogy első
diákja nem tud felelni és erélyes hangon
m ondja helyette: „Ne lo p j!“ . . . Miska b ará
tunk felriad gondolataiból- és azt hiszi, hogy a
tanító úr szavai (Ne lo p j!) ő rá vonatkoznak,
elfehérülve kilép a pádból és keserves sírással
borul le a tanító lábai elé és fuldokolva rebegi: „Kedves tanító úr, csak , . . most az
egyszer . . . bocsásson meg . . . többet nem
lo p o k !“ . . . Az egész osztály megdöbben, maga
a tanító úr is és eszébe jut az előbbi eset, az
a ceruzalopás, most m ár tudja, miről van
szó . . . Majd lenéz a lábainál gyötrődő és zokogó gyerekre, megsajnálja őt, de azért emelt
hangon szól hozzá: „Nem hittem Ham, hogy
te ilyen bűnt kövess el, de látom, tiszta szí
vedből megbántad, kelj fel, add elő a De
zsőké ceruzáját; én most az egyszer még nem
haragszom meg rád, de többet ilyen elő ne
forduljon 1“ Miskának jólesett, hogy a tanító
nem ítélte el, megbocsátott neki, de azért a
sírást nem tudta elhagyni, az igaz bűnbánat
könyűi tovább peregtek a belső fájdalomtól
sápadt orcájára. Ezután bocsánatot kért a
Dezső lufitól, visszaadta neki az aranyos ceru
zát. Mikor átnyújtotta, félrefordította fejét, hogy
ne is lássa azt a „csúf jószágot". Az úrfi nem
haragudott M iskára; csakhogy meglett a ked
ves c e ru z a ! Azonban a rossz tanulók, akik
irigykedtek Miskánkra a sok kitüntetésért,
siettek hírül adni mindenkinek, h o g y : „aSzabó
Miska ellopta a Dezső úrfinak az aranyos ceru
záját". S az irigyek összesúgtak-búgtak. „Min
dig gondoltam é n ,— m ondja az egyik — hogy
a majsztx-omék becsületessége k ö rű ’ hiba van."
„Hát szó, ami szó — toldja meg a másik —
a gyümölcs nem esik messzi a fájától, s ehol
ni, m ár a Miska gyereket lopáson kapják!"
Ilyenforma pletykázás kerekedett a Miska bal
lépése miatt.
Amire Miska hazavánszorgott az iskolából,
már az öreg is tudta a fia gyalázatát, sőt még
többet is tudott, mint ami igaz volt. Őneki már
úgy adták tudtára a fia dolgát, hogy naprólnapra lopkodta szomszédjai jószágát, de m ám a
rajtvesztett, m ert am inta Dezső úrfi arany ceruzá
ját akarta elcsípni, rajtakapták és most gyalázko
dik. Szegény becsületes Szabó Mihály e hír halla
tára kétségbeesve zokogott. Csak akkor csillapult
mély fájdalm a, mikor a tanító — aki előadás
után rögtön az öreg házához sietett — meg
nyugtatta, hogy ez az első eset, hogy rosszat
tett a fia és hogy ezt is m ennyire megbánta
és megszenvedett érte .. . Ekkor érkezett haza
a Miska, szemei ki voltak sírva, máskor piros
pozsgás arca halálsápadt volt, keze-lába resz
ketett. Mikor a szobába lépett és meglátta
édesapját, leroskadt lábat elé, annak kezeit
csókolva, hangos zokogás közt csak annyit
tudott m ondani: „Édesapám, ezután igazán
jó leszek !“ Szabó Mihály uram pedig hitt annak
a hangnak, amellyel az igaz bűnbánás szólt a
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fiából, homlokon csókolta rossz fiacskáját, meg
bocsátott neki.
És azóta nem is lehetett a Miska gyerekről
soha semmi rosszat sem hallani. És ha lehet
séges, még jobban viselte magát, mint azelőtt.
Édesapja, mikor az Úr szózatára a jobb világba
költözött, nyugodtan hagyhatta rá mesterségét
és biztos volt abban is, hogy fia is olyan be
csületben és tiszteletben fogja folytatni az apái
tól örökölt mesterséget, mint ahogy azt jómaga
is csinálta. De azért még halálos ágyán is el
ismételte a fiának, hogy „a hamisan szerzett
kincsen nincs Isten áldása!" Nem is fért többé
szó a Miska becsületéhez. Becsületes munkáját
Isten áldása kísérte mindig.
Mihátsy Gábor.

Geduly Henrik püspök beiktatása.
A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület új
püspökét: Geduly Henrik nyíregyházai lelkészt
május 16-án iktatták ünnepélyesen hivatalába az
új püspöki székhelyen, Nyíregyházán. A város épü
letei fel voltak lobogózva, a hivatalos kiküldötte
ken kívül nagy számmal jelentek meg egyházunk
és a testvéregyházak méltóságai és a kerület min
den részéből önként jelentkezett érdeklődők.
A beiktatáson jelen volt a magyarhoni evan
gélikus egyháznak úgyszólván valamennyi vezérférfia, élükön Prónay Dezső br. egyetemes fel
ügyelővel. A magyarországi református egyház kép
viseletét Antal Gábor dr. püspök, konventi elnök
vezette és az egyházkerület területén levő várme
gyék és városok is, különösen nagy diszszel jöt
tek Nyíregyházára. Előző napon délután a minden
irányból érkezett vendégsereget kitünően szerve
zett rendező bizottság élén a polgármester és Bállá
Jenő városi tanácsos, a nyíregyházi evangélikus
egyház felügyelője fogadta. Este gyászistentisztelet
volt a templomban, boldogult Zelenka Pál püspök
emlékére, ahol Nemes Károly diósgyőri lelkész
mondott emlékbeszédet. Ugyancsak este fáklyás
menetet rendeztek az új püspök tiszteletére, amikor
Vietorisz tanár intézett lelkes éljenzéssel kísért be
szédet Geduly Henrikhez.
A püspökbeiktató rendkívüli kerületi közgyű
lést Korbély Géza eperjesi lelkész imája után
Szentiványi Árpád kerületi felügyelő nyitotta meg.
Felolvastatta a kétszeri szavazás eredményéről szóló
jegyzőkönyveket s kihirdette a választás eredmé
nyét. Az új püspökért küldöttség ment s az egész
közönség felállással fogadta, mikor megérkezett.
A felügyelő kérdésére kijelentette, hogy az egy
házkerület bizalmát köszönettel fogadja s a püspöki
hivatalt, mint Isten kegyelmének újabb zálogát,
elfogadja. Ekkor Gyürhy Pál főesperes kiszolgál
tatta az új püspöknek az Úr szent vacsoráját,
amely után Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök
tartotta meg a felavató beszédet, melynek kereté
ben az új püspök letette a hivatalos esküt s a
ielenlévő kilenc főesperes kézfeltevéssel megáldotta.
Ezután tartotta meg az új püspök székfoglaló
beszédét. A hatalmas beszéd egy óránál jóval to
vább tartott, de komoly gondolatai, tömör kifeje-
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zései és a szónoki erő, melylyel a püspök előadta,
mindvégig lekötötte a hallgatóság figyelmét. Min
denre kiterjedő figyelmet, nagy munkakedvet, erős,
határozott akaratot árult el a beszéd , még azoknak
is, akik előtt az új püspök ismeretlen volt eddig.
A lelkesedést keltett beszéd után Prónay Dezső
báró egyetemes felügyelő a magyarhoni evangé
likus egyház nevében üdvözölte Gedulyt az egyház
vezérei sorában. A magyarországi református egy
ház részéről Antal Gábor dr. püspök, konventi
elnök beszélt. Dianiska Frigyes az erdélyrészi
evangélikus egyházkerület üdvözletét hozta. Az
ünneplő egyházkerület nevében Gyürky Pál főes
peres szólt. Ezután a püspök a tisztelgő küldött
ségeket fogadta s minden üdvözlésre fáradhatat
lanul és szeretettel válaszolt.
A beiktató ünnepség végeztével diszebéd volt,
amelyen Szentiványi Árpád a királyt, Geduly Hen
rik Prónay Dezső bárót, az evangélikus egyetemes
egyház fejét, köszöntötte fel. Beszédet mondott
Molnár Viktor államtitkár, Prónay Dezső báró,
Antal Gábor dr. s több vezető férfia az egyházi és
társadalmi életnek. Az új püspököt az ország min
den részéből az üdvözlő táviratok százaival hab
inozták el.
Ez alkalommal ismét Istennek áldását kívánjuk
mi is az új püspöknek ! Nagy és fárasztó köteles
ségeiben, egyházunk javára szolgáló munkáiban,
terveiben legyen vele Istennek áldó kegyelme!

Lapunk második pályázatának ered
ménye.
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mára való s nem annyira a falusi iskolákba járó
8—12 éves gyermekeknek.
A dicséretre érdemes munkák között első helyen
kell említenünk „Míg időnk vagyon, mindenekkel
jót tegyünk* címűt. Kifogástalan kidolgozása, nyel
vezete és szép témája egyaránt kiemelte a pályá
zaton résztvevő munkák közül, de mindez erénye
nem érvényesülhetett a gyermekok részére Írandó
történetekre kiírt pályázatnál, mert nem kisebb
gyermekeknek való, hanem már egészen felserdülteknek, akik már meg tudják érteni a tendenciáját.
Szerzője Farkas Mihályné, Nagygerezd.
Dicséretet nyert még „Mese egy bús országról"
és „Hogy lett Gyuriból jó tanuló?" c. pályamunka.
Előbbi szerzője : Lindtner Vilma Budapest, utóbbié
Feiks Margit, Nagyszalók.
Közlésre elfogadtuk „Az imádság" címűt, szer
zőjét kérjük, hogy tudassa nevét.
„Isten nevében kezdem el" című gyermekmesét
egy olyan hibája miatt kellett mellőznünk, mely
nem hisszük, hogy kijavítható lenne. Nagyon eleven
kidolgozása, jól eltalált alaphangja van, azonban
az ördögöt ennyire megszemélyesíteni nem lehet.
Kár érte, mert máskép igen jó lenne.
„A két árva" c. egyáltalában nem gyermekmese
s bevezetése oly felesleges, amilyen hosszadalmas.
„A fejedelem fiú" abban a nagy hibában szen
ved, hogy befejezetlen. Ha azt akarná, hogy a
továbbiak iránt érdeklődést ébresszen, ezt a célt
elérné valószínűleg, de hát ez kevés.
„Hogyan járt a kiscelli Mária?" című felekezetieskedő s egyébként is kevéssé van komoly
tartalma.
„A szeretet útja" nem eleven, nem gyermekek
nek valóan van megírva.
Az „Egy kis leány története" c. nem elégíti
ki a gyermek igazságérzetét s éppen a befejező,
megnyugtató gondolat hiányzik.

Előző számunkban már jelentettük olvasóink
nak e pályázat nyerteseinek nevét. A nyertes és
a többi munkákra vonatkozó megjegyzéseink a
következők.
Az első díjat nyert elbeszélés: „Szabó Miska
ballépése", Mihátsy Gábortól, az egyetlen kifogás
Levél a Karsztról.
talan pályamunka az összesek között. Szerzője,
akit eddig még nem ismertünk, teljesen megértette
Az egész művelt világon ismerik és foglalkoz
intenciónkat s olyan tárgyat választott, mely való nak vele, az idegenek megcsodálják; de bár köz
ban a gyermekéietb.ől való s. ezért a gyermeket mondásszerű alak lett a szegény Karsztlakó, ki
érdekli is. Hogy e tulajdonképen egyszerű kis hátán zsákban és kosárban viszi fel a szántóföld
történetet olyan ügyesen dolgozta ki s amellett jét, kopár sziklái közé, — annyi megdöbbenéssel
nem felejtette el azt, hogy munkáját a nép gyer vegyes csodálattal egy nemzet fiai sem nézhetik
mekei számára kell megírni, méltóvá tette az első ezt a kietlen, elhagyott részét Európának — mint
díjra.
mi magyarok.
A második díjat „Ostffy Mihály a Kaszaház
Nemcsak abból a testvérszeretetből kifolyólag,
ban“ címmel egy kemenesaljai evangélikus nép
mely mindnyájunk lelkét eltölti, hanem mert az
rege nyerte. Szerzője Berecz Gábor, ügyesen, tö ellentét óriási és szembeszökő a mi aranykalászo
mören dolgozta ki, jól kidomborítva tanúságát. kat ringató kövér, fekete földű rónáink, lombos
Azok, akiknek szántuk e pályázat eredményét, erdőket hordozó hegyeink, pázsitos dombjaink és
tanulhatnak belőle, de az sokak előtt újság lesz, a Kaiszt soványan fizető völgyei, kőmezős domb
hogy nekünk, magyarországi evangélikusoknak oldalai és szürke sziklatömbökkel borított hegyei
népregénk van!
között.
A harmadik díj nyertese „A rágalom" c.
Pedig a szánakozásnak ez érzetét elnyomva,
elbeszélés szerzője: Petry Gyuláné, jó tárgyat vá festőibb képet nem találunk sehol, mint a Karszt.
lasztott, igen szépen írta meg, az elbeszélés belső Vadregényes részletei nem kicsinyek, melyeket
elrendezése is igen ügyes, de az első díjat nyert hamar vászonra vet a festő ecsete, hanem minden
munkával összehasonlítva önként kínálkozik az a részletében hatalmas és minden elhagyatottsága
megállapítás, hogy ez intelligens gyermekek szá dacára Isten alkotó erejét fényesen kinyilatkoztatja.
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Amint a vasút kanyarogva, óriási zakatolással
és dübörgéssel — melyeket ezerszeresen vernek
vissza a sziklabércek — száguld hatalmas hegyek
oldalán vagy a fensíkok lapos hátán, minden for
dulat új képet tárt bámuló szemeink elé.
Most még ritka növényzettel borított kőmező
kön száguldottunk keresztül, néhány perc múlva
nagy füttyentéssel alagutat jelzett a mozdonyvezető,
melyből kijövet, kitűnő kőtöltésen, szédítő magas
ságban vágtattunk tova. A mélyben sekély vizű
csermely folydogált, mely azonban pár kilométer
után eltűnik, hogy lent valahol a tengerparton
sziklatömbök alól bújjék elő.
A völgyben és hegyoldalon apró házak pihen
nek, melyek közelében 1/2—lV a m magas kőfalak
kal körülkerített kis földek, rétek, szőlők vannak,
itt-ott egy csenevész lombfa s nagy ritkán a temető
kapunál egy-egy cyprus sötétlik.
Nagyon szegény ez a nép még a legjobb esz
tendőkben is. A kis vetemény, szőlő és zöldség
féléből, ami fölösleg van, az csak nehezen adható
e l ; s állatot nevelni, hizlalni nincs miből s mivel.
Széna nem kerül abraknak, sem szalma az állat
alá. Földbe ásott gödrökben vagy pajtákban őrzik
az ősszel lehullott faleveleket s az kerül télen az
állat alá.
Vadból csak az őz és nyúl él e sivár ország
ban, no meg a vipera és skorpió.
S hogy a nyúlnak és őznek is mily nehéz
sorsa van, az elképzelhető, tekintve, hogy kőfal
kőfalat követ s minden falat zöldet kőfal őriz.
Bámultunk is ugyancsak, mikor először láttuk,
mint ugrálják át egy szökéssel a kőfalakat a nyúl
és őz.
Itt mesélték, hogy két év előtt, a nagygyakor
latok alatt történt, hogy egy őz került a rajvona
lak közé, de bármerre futott, nem tudott kijutni a
katonák közül. Miután egy ideig riadtan futkosott
ide-oda, halálfélelmében egyetlen szökéssel átugrott
a 47-ik gyalogezred ölestermetű ezredesén, aki
egy alacsony kőfalon állott.
A Karszt szántóföldjeinek színe változatos, mint
a szivárványé, hol vörös, hol téglaszínű, néhol
sárgásbarna, vagy fekete, aszerint, honnan jött
vendégségbe.
Micsoda fáradságba és mennyi pénzbe került
mindegyik e 25 lépés széles, 70 lépés hosszú föl
dek közül.
Micsoda félelem és rettegés, mennyi ima és
gond őrizi a víz, fagy pusztító erejétől s a Karsztlakó által rettegett bórától (a hideg, metsző nagy
széltől, orkántól).
Hihetetlenül néztek szemeim körül.
Itt oly veszedelmes bóra dühöng néha?
A sötétkék égen heteken keresztül nem láttunk
egyetlen felhőt sem s a nap olaszos káprázattal
ragyogta be a vidéket.
Mosolyogtuk is a munkától megtört, fonnyadt
arcú földmíveseket, akik csakhogy épp keresztet
nem vetettek, mikor a bóra nevét hallották.
Egy márciusi reggelen arra ébredtünk fel, hogy
szél fujdogál odakünn. A szélből délig orkán lett
s oly elemi erővel dühöngött a bóra, hogy a falu
ból kimenni életveszedelmes volt.
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Bent a faluban is csak a falhoz lapulva, ka
paszkodva járt néha egy-egy ember.
Ki járna ilyenkor odakint?
A hőmérő 22°-ról hirtelen 7-re esett és másod
nap már egyszerűen tarthatatlan volt a hideg.
Dacára a házak vastag terméskőfalainak, minden
zúgból, sarokból fújt a bóra.
A szobákat átfűteni lehetetlen volt, mindnyájan
magunkra vettük összes fehérneműinket, felső ru
háinkat, hosszú köpönyegünket s még mindig fáz
tunk. Kezünkön két-három pár keztyű volt, mégis
a kályhán kellett előbb dermedt kezünket melen
getni, ha írni akartunk. Éjjelre magunkra vettünk
minden elképzelhető takarót, kinek kutyája volt,
lábára fektette s aludni mégsem tudtunk a hidegtől.
Két-három óránál többet egy huzamban senki
sem aludott s dideregve kérdezgettük kora hajnal
ban egymást, nincs e már reggel.
Három és fél napi tombolás után végre elcsen
desedett a bóra s negyednap délben megkönnyebülten, sőt vidáman sütkéreztünk a sötétkék ég
alatt az éltető meleget árasztó, ragyogó napsugárban.
Basovizza, 1911.
Hefty Richard.

A Protestáns Országos Árvaegylet
évi jelentéséből.
A Protestáns Országos Árvaegylet Kovácsy SánSándor dr. elnöklésével tartotta ötvenkettedik ren
des közgyűlését, amelyen a tagok igen nagy szám
mal jelentek meg. Ott voltak többek között: Teleki
Tibor gróf, Vámossy Károly udvari tanácsos, Elek
Pálné, Haberern Jonathánné, Ballagi Aladár egye
temi tanár, Szőts Farkas, Szontagh Félix dr. és a
közgyűléssel kapcsolatos Laky-emlékünnepély alkal
mából Laky Adolf egész családja. A közgyűlést
Bilkei Papp István imája nyitotta meg. Ezután az
1910. évről szóló választmányi jelentést terjesztette
elő Pálóczy Horváth Zoltán titkár. A jelentés szerint
az árvaházakban az 1910. év folyamán 185 árvát
helyeztek el. A jelentés elfogadása után a vagyoni
állapotokat ismertette a titkár. Az árvaegylet vagyona
1910 december 31-én 1.180,066 korona 87 fillér
volt. Részesült az egyesület a múlt évben néhány
hagyományban és alapítványban is. Nagyobb hagyo
mány : Szinovitz Lajos 2000 koronás hagyománya.
Az alapítványok a következők: új alapítványt tett
kistétényi Walther Ágoston emlékére özvegye és
fiai 1000 korona összegben; alapítványaikat emel
ték malomszegi Elek Pálné 8200 koronára, Karczag István 1000 koronára, a Pesti Hazai Taka
rékpénztár 4000 koronára, az Első Magyar Általános
Biztosító Társaság 1000 koronára, az Egyesült BudapestiFővárosiTakarékpénztár7100koronára,Beliczay
Béla 3100 koronára. Hozzájárult a jövedelemhez
még a protestáns-bál is több mint 6000 koronával.
Végül a. választásokat ejtették meg. A közgyűlést
Laky Adolf arcképének leleplezésével kapcsolatos
emlékünnepély követte. Az ünnepélyen az emlék
beszédet Kovácsy Sándor, az egyesület elnöke mon
dotta.
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Az árvaház állapotáról a választmányi jelentés
a következőket mondja:
Az Isten jóságos kegyelme és a nemes ember
barátok áldozatkészsége folytán az 1910. évben
185 szegény árvának az ügyét karoltuk fel részint
azzal, hogy elhelyeztük őket budapesti saját árva
házunkban vagy vidéki árvaházakban és családok
nál, részint pedig pénzsegítés útján. Az egyesület
185 védettje közül 95 saját árvaházunkban, 15 a
rozsnyói evang. árvaházban, 10 a torzsai evang.
árva- és szeretetházban, 16 családoknál van el
helyezve, 49 pedig pénzsegélyben részesült. Ide
sorozandó 14 volt növendékünk is, kik példás
erkölcsi magatartásukkal, haladásukkal a tudomá
nyokban is kitartó szorgalmukkal a munkában érde
messé tették magukat pártfogó támogatásunkra.
Jelentjük továbbá, hogy a ref. inasotthonban
3 volt növendékünk van, kettőért mi fizetjük a tar
tásdíjat. Egy közülük nyomdába jár, kettő pedig
lakatosságot tanul jó kedvvel, ambícióval, munka
vezetőjük dicséri munkaképességüket, kötelesség
tudásukat, ügyességüket. Mindhárman négy közép
iskolai osztályt végeztek, ami valláserkölcsi felfogá
suk helyes irányítására, műízlésük fejlődésére és
előmenetelükre az iparág elsajátításában kedvező
tényezőnek bizonyult.
A múlt évben avatták fel és adták át rendel
tetésének a torzsai evang. árva- és szeretetházat.
Famler O. Adolf úrnak, az árvaház elnökének és
a torzsai hitközség nagyérdemű lelkészének szíves
közbenjárására 10 növendékünket helyeztük el az
új intézetben, akikért megállapított ellátási díjat
fizetünk. Odaküldött növendékeinket a hitközség
meleg szeretettel fogadta, a falu apraja és nagyja
várta és kísérte őket új otthonukba, ahol nagyon
jól érzik magukat és testileg, lelkileg gyarapodnak.
Fogadja a nagytiszteletű lelkész úr szíves fárad
ságáért elismerésünket és köszönetünket.
A múlt év elején 103 növendéket gondoztunk
árvaházunkban, akik közül a nyár folyamán 28-at
kibocsátottunk és helyükbe felvettünk szeptember
elején 20-at, tehát az év végén a növendékek
számra nézve 95-en voltak. A 20 új növendék közül
öt lelkész árvája, hat hivatalnoké, öt iparosé, egy
újságíróé, egy gazdatiszté, egy tanítóé, egy orvosé.
Az intézetből véglegesen kibocsátott növendé
keink június 18-án meghatóan szép ünnepség kereté
ben búcsúztak el jótevőiktől, nevelőiktől és társaik
tól. Nevükben Fejes Aranka — ki mint intézeti
növendék megszerezte az óvónői oklevelet — mon
dott búcsúbeszédet az igazgatónak búcsúszavai és
atyai áldása után. A távozók mindegyike emlékül
egy újtestamentumot kapott és azonkívül 10 koro
nát első’ szükségleteik fedezésére.
Az egészségi állapot — eltekintve 1 skarlát- és
2 kanyaróesettől — általában nagyon kedvező volt,
súlyosabb betegség nem fordult elő. Egészségi szem
pontból a múlt évben is kitelepítettük növendékein
ket a kies, egészséges fekvésű, hegyes-völgyes
dunaparti Zebegénybe, hontmegyei községbe, ahol
1892 óta nyaralnak július és augusztus hónapok
ban; ott bőségesen élvezhetik a vérfrissítő, erőfej
lesztő és testedző tiszta hegyi és erdői levegőt, a
folyóvíz-, nap- és homok-fürdőket.
(Folyt, köv.)

VEGYES.
A Deák-téri templom százéves. A budapesti
Deák-téri ág. h. ev. testvéregyházak 1911 június
2-án d. u. 6 órakor ünnepük meg a Deák-téri
templom felavatásának századik évfordulóját. Ez
alkalomból a képviselőtestület diszülést tart. A
diszülés sorrendje : 1. Közének : Erős várunk . , .
2. Ima, mondja Kaczián János esperes, a buda
pesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak egy
házi elnöke. 3. Megnyitó beszéd, tartja dr. Zsigmondy Jenő közfelügyelő, a budapesti Deák-téri
ág. hitv. ev. testvéregyházak világi elnöke. 4. Ün
nepi beszéd, tartja báró Prónay Dezső, a magyar
honi ág. hitv. ev. egyház egyetemes felügyelője. 5.
Záróima, mondja Scholtz Gusztáv, a bányai ág. hitv.
ev. egyházkerület püspöke. 6. Közének : Hymnus.
Biblia a kínai udvarban. Tíz évvel ezelőtt
Dél-Kina evangélikusai a kínai anyacsászárnőt
hatvanötödik születésenapján egy bibliával lepték
meg. E példányt egy nagyhírű, szépen író ember
irta, a lapok pedig fehér selyemből készültek.
A kötése is gyönyörű volt s azonkívül még egy
ezüst tokba helyezetten adták át a kínai anya
császárnénak, aki igen kegyesen fogadta az érté
kes adományt. Azt beszélik, hogy a biblia nagy
föltünést keltett a bekerített városban és mohón
olvasta mindenki. Kvang Szü császár pedig szol
gájával meghozatta az Új-Testamentum egy példá
nyát és azt elhelyezte a könyvtárában. Ez a pél
dány, amely a császári könyvtár rendes födeleibe
kötött volt, 1900-ban, Peking elfoglalásakor a
szövetséges európaiak kezébe került. Egy másik
Új-Szövetséget, amely tele volt jegyzetekkel, a
császár dolgozószobájában, a földön heverve talál
tak. Az értékes ajándékbibliát a császári család
menekülésekor az anyacsászárné szobájában talál
ták meg és az most egy magánember tulajdona.
Dél-Kína keresztyénéi között az a terv is élénk
visszhangra talált, hogy az ifjú Hsüan Pung csá
szárt is megajándékozzák egy bibliával. Mindjárt
a fölhívás után 10,000 korona gyűlt össze. Az
ajándékbibliát a császárnak nemrégen adta át a
pekingi amerikai nagykövet.
Magyar protestánsok Mosztárban. Mosztárban
évek óta nagyszámban élnek a magyar protestán
sok, de templomuk nem volt s így az istentiszte
letet egy mosztári kaszárnyában tartották. E vissza
tetsző állapotnak most vége. A nemrégiben meg
alakult mosztári magyar kultúregyesület felajánlotta
dísztermét a protestáns istentisztelet céljaira. Az
első magyarnyelvű istentiszteletet Schaffer S. La
jos lelkész tartotta.
Ajánlat. Keresek egy evangélikus árva jó fiút
női szabótanoncnak, akinek jóakarója és gyámolítója lennék. Ajánlatok Varga István női szabó,
Székesfehérvár címre, vagy lapunk szerkesztőségébe
küldendő.
Halálozások. A lajoskomáromi ág. h. ev. kér.
gyülekezet őszinte fájdalommal és mély részvéttel
tudatja, hogy szeretett lelkipásztora, hitbuzgó lel
késze : nagytiszteletű Sehád Boldizsár életének
30-ik, lelkipásztorkodásának ötödik évében hosszas
szenvedés után az Úrban elhúnyt. Áldás és béke
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lengjen porai felett. Emlékezete ott él árván ha
gyott gyülekezete lelkében.
Dr. Böhm Károly, tudományegyetemi nyilvános
rendes tanár, a magyar tud. akadémia rendes tagja
életének 65-ik évében Kolozsváron elhunyt.
Békéi Koós Ottó, kir. tanácsos, a pesti evang.
magyar egyház évtizedeken át volt buzgó presbytere
életének 73-ik évében Budapesten elhúnyt.
Özv. farkasfalvi Mauks Mátyásné, szül. ocskólehotai és bellai Hercsúth Kornélia, életének 77-ik,
özvegységének 36-ik évében rövid szenvedés után
elhúnyt. Az elhúnytban Mikszáth Kálmán özvegye
édesanyját gyászolja.
Az Úr adjon az elköltözöttekneknek csendes
nyugodalmat, itt maradt szeretteiknek enyhet,
vigasztalást!
A Luther-Otthon főiskolai internátus (Bpest,
Üllői-út 24.) bizottsága figyelmezteti a szülőket,
hogy a jövő tanévre való felvétel iránti folyamod
ványok július 15-ig adandók be. Ellátási díj 900,
illetve ezer korona. A ifiányakerület lelkészei és
tónítói fiainak részére még két hely, egyenként
500 koronával, van fentartva.
Felvétel a szarvasi tanítóképző-intézetben.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület államilag
segélyezett szarvasi tanítóképző-intézete az 1911—
1912-ik iskolai 35 tanuló elhelyezésére alkalmas
internátussal kezdi meg, amelyben a tanulók
6 korona havi díj ellenében lakást, fűtést, világí
tást, kiszolgálást, betegség esetén orvosi kezelést
és indokolt esetben gyógyszert is kapnak. Reggelit
és mosást 5 K havi díjért bennlakó növendékeink
az internátusbán nyernek. Az internátusbán a fel
ügyeletet a növendékekkel együtt lakó tanár gya
korolja. Ruhaneműekről és ágyneműről — a szalma
zsákot kivéve — minden bennlakó maga köteles
gondoskodni. Minden növendék köteles magával
hozni: tisztességes nyári és téli ruházaton kívül,
bevarrott betűkkel jelzett fehérneműt, még pedig
legalább 6 inget, 6 alsónadrágot, 3 hálóinget,
6 pár harisnyát, 6 törülköző-kendőt, 12 zsebken
dőt, 1 paplant, 2 paplanlepedőt, 2 ágylepedőt,
1 szürkepokrócágytakarót, 1 vánkost, 2 fehér
vánkoshéjat; fésűt, hajkefét, fogkefét, ruhakefét,
háromféle cipőkefét, 1 vizes poharat, 1 három
deciliteres csuport és 1 kávéskanalat. Ebéd és
vacsora a közös étkezdében (almuneum), kapható.
Úgy a tanítóképző-intézetbe, valamint az interná
tusba való felvételért 1911 július hó 8-ig kell
folyamodni. Ezen kitűnő intézetünket ajánljuk a
lelkész és tanító urak szíves figyelmébe.

PROTESTÁNS IRODALOM.
„A római katholikus autonómiáról" címmel
dr. Zsilinszky Mihály kiváló történettudósunk, a
bányakerület felügyelője s a Luther-Társaság elnöke
tollából egy történelmi tanulmány jelent meg. Ára
1 korona, a Luther-Ötthon javára. Ismertetni fog
juk legközelebbi számunkban.

SZ.

„Az akaratszabadság problémája" címen Fe
jes Áron, nagyenyedi Bethlen-kollégiumi r. tanár,
tanítóképzőintézeti igazgató, értekezést írt s mun
káját Budapesten, az Athenaeum könyvkiadóvállalatnál kinyomatta. Szerző az akaratszabadság
kérdését történelmi fejlődésében vizsgálja; ismer
teti az akarat pszichológiai folyamatát; a lélektani
vizsgálódások eredményeit kapcsolatba hozza az
erkölcsi és vallásos élet idevágó kérdéseivel; az
akaratszabadság értelmezéséből következtetéseket
von ethikai célokra. A kérdés tárgyalásában filo
zófiai, theológiai, szociológiai és pedagógiai szem
pontokat tart szem előtt.
A 9 ívre (144 oldalra) terjedő mű ára fűzve
3 kor.; kötve 4 kor. Megrendelhető a szerzőnél,
Nagyenyeden. Tanári, lelkészi, tanítói és ifjúsági
könyvtárak részére, valamint érettebb ifjak jutal
mazására alkalo'as mű. Mindenki, aki filozófiai és
pedagógiai kérd sek iránt érdeklődik, haszonnal ol
vashatja. Tiz péíÚny rendelésénél egy példány ingyen.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
M. G. Későn érkezett, a lap már nyomdában volt.
Eltettük s felhasználjuk a következő alkalomkor. Legyen
szerencsénk máskor is.

HALTENBERGER,
Ruhafestés KASSA Vegyitisztítás
•

Elsőrangú, országos hírű cég.
Fennáll 1810. év óta.
Lelkiismeretes, gyors m unka! Kiterjedt
postaforgalom! Külön osztály gyászru
hák festésére. Gallér-, kézelő-tísztitás
:: (naponta átlag 24.000 darab). ::

Tessék p r o s p e k t u s t kérni.
Postacím: H a l t e n b e r g e r Béla postafiókja, Kassa.

REMÉNY

finom csontlevélpapir
:: és bélelt borítéK ::
Egy csinos doboz 50 levélpapír
és 50 borítékkal 1 korona. —
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
Kapható a Luther-Társ. könyvkereskedésében, Budapest, VIII.
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.
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