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Légy hű m in d  hálálig  /
Ezt a je lszó t: »Légy hű mind Indáiig !« 
Megfogadtam, hogg nem feledem.
Ezzel küzdőm életem csatáit,
Ezzel győzni . : . könnyű lesz nekem.
Óh a hűnek áldott minden lépte;
Még akkor is, mikor szíve fá j;
De a hűtlen, ha bábámat érte,
Vigaszt, enyhet sehol nem talál.
Ezt a szép szót: »Légy hű mind halálig!« 
Mint talizmánt híven őrizem.
Ha az élet csalfa szóval csábít,
Ez a jelszó edzi meg hitem . . .
Isten, vallás s haza hő szerelme,
Hűtlen lenni hozzád nem fogok! . . .
Szent szeretet, óh te égi eszme,
Neked élek, mig szívem dobog.
»Mind halálign érzem, hogy nehéz lesz 
Hűn követni téged, Jézusom !
Ámde példád a nagy kiizködéshez 
Uj erőt ad, mig itt bujdosom . . .
Képedet ha hűn szívembe rejtem 
Hitem örök ideáljakint :
Mint feléd a Golgotha keresztjén,
Én felém is békepálma in t! Horváth S,

A budapesti prot. országos árvaház.
II.

Isten nevében kezdte, Isten nevében végezte 
a házépítési műveletet az egyesület. A nemes 
munkának nemes és lélekemelő ünnepséggel tör
tént a bevégzése is 1877. november 17-én, midőn 
az új árvaházat Györy Vilmos volt pesti ev. 
lelkész, Török Pál volt dunamelléki ref. püspök 
és Doleschall Sándor volt pesti ev. német lelkész, 
nagyszámú ünneplő közönség jelenlétében fel
avatták. Az árvák seregének Istent magasztaló 
és hálaadó zsolozsmájával egybe vegyült az ün
neplő közönség zsolozsmája, hogy a jó Isten 
ennyire segítette az árvák szent ügyét.

Készen állott a felebaráti szeretet által emelt 
hajlék 100 árva befogadására s mégis nagy gon- 
dott adott a választmánynak ennek betöltése. 
Nem mintha folyamodókban lett volna hiány, ha
nem az anyagi erők elégtelensége miatt. Azért 
ismét és újabban a könyörülő embertársak nemes 
szívéhez kellett fordulni, és ismét megnyitotta 
erszényét a gazdag, hogy fölöslegéből enyhítse a 
sors mostohaságát, adott a szegény megtakarított 
filléreiből, hiszen a szegény legjobban tudja, mily 
édes máson könyörülni. így sikerült fokozni év- 
ről-évre a bevételt, másrészt gyarapítani az ár
vák számát.

Lassan bár, de fokozatosan haladt a választ
mány kitűzött czélja felé, hogy 100 árvának 
adjon menhelyet és nevelést, de ezt egyelőre az
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anyagi erők hián meg nem valósíthatta. 1885-ben 
ugyan már 80 árváról gondoskodhatott, soknak 
kérvényét azonban — bár fájó szívvel — de 
vissza kellett utasítani. Talán az ilyen vissza
utasítottak sóhajait és kérő imáit hallgatta meg 
az Úr, midőn 1889-ben oly nemes szívű feleba
rátot rendelt számukra, ki — megértvén Üdvözí
tőnknek ama intését »Valaki egy ilyen gyermek
nek gondját felveszi az én nevemben, nékem 
veszi felgondomat« — tetemes vagyonából 160,000 
forintot hagyott végrendeletileg az árváknak. E 
férfiú: zólyomi dr. Wagner János, a pesti tud. 
egyetem nyugalmazott orvos-tanára volt.

A nemes szívű emberbarát ezen fejedelmi 
ajándékával egy jobb kor virradt az árvaházra, 
s a lét bizonytalanságának korszaka nyert ado
mányával befejezést.

Mert ő, ki egész életét az emberszeretet 
önzéstelen gyakorlásának szentelte s tudománya 
által sokaknak életét visszaadta —- Biztosította 
egyszersmind az árvaháznak örök időkig való 
fennmaradását. Méltán sirathatta azért e nagy
lelkű jóltevőjének 1889. évi január hó ‘2-án be
következett halálát az árvák serege, mert benne 
igazi atyjukat gyászolták. Az árvaház, soha el 
nem múló hálája és kegyelete jeléül lefestette 
arczképét; az intézet csarnokában elhelyezett 
márványlapra bevésetté többi jóltevői közé-ne
vét, gyászünnepélyt tartott emlékére, sírja fölé 
pedig díszes sírkövet emelt eme felirattal:

Mig é lt: gyógyított, sokak éltét vissza is adta. 
Halva: kis árváknak hagyta örökre javát.

A földön járó Krisztust ki követheti jobban?
Krisztusnál mennyben várja örök jutalom!
A nagylelkű emberbarátok fejedelmi adomá

nyai állandó jövedelmet biztosítván az árvaház
nak, a választmány most már működésének súly
pontját annak emelésére fordította. Azon felette 
hasznos újítások, melyek dr. Kovácsy Sándor, az 
árvaház új elnökének fáradhatlan buzgólkodása 
mellett érvényesültek, a következő intézkedések
ben nyilvánulnak:

Az árvák egészségének istápolására 1889-ben 
életbe léptette a szünidei nyaralást, melynek ál
dásos volta az általában gyenge szervezetű árvák 
jó egészségében és természetszerű fejlődésében 
mutatkozik.

1889 óta a künn lakó szegény árvákat pénz
segélyben részesíti.

1891-ben létesítette a továbbképzés intézmé
nyét, melynek hivatása: gondoskodni az árvák 
jövőjének biztosításáról, nekik eszközt és módot 
nyújtani, hogy tehetségüknek, hajlamuknak meg
felelő életpályára magukat teljesen kiképezzék.

1893-ban meghonosította az iskolai kézügyességi 
slöjd-munkát, hogy a fiúk házi fa-eszközeiket maguk 
elkészíthessék; a leányok részére pedig varró és sza- 
bászati iskolát állított, 1894 óta bennlakó tanító
nővel ki a leányok nevelésében is részt vesz. 
Fokozatosan emelte az árvák létszámát, mely 
1895-ben már 104-re növekedett. Felvetette végre 
egy új, mintegy 150 árva befogadására alkalmas, 
egészséges helyen fekvő, a főváros középpontjától

nem messze eső nagyobb szabású árvaház építé
sének tervét, miután a mostani ház csak 100 
árva befogadására készülvén, az árvák létszámá
nak növelésére nem alkalmas.

*

Miután az árvaház hivatásánál fogva más 
örökséget a nevelés tőkéjénél növendékeinek nem 
adhat, annak növelése érdekében minden lehető 
eszközt megragad, csakhogy minél boldogabb jö
vőt biztosítson számukra. Lelkes buzgósággal, 
meg nem szűnő áldozatkészséggel arra törekszik, 
hogy belőlük vallásos, erkölcsös, egészséges, mun
kás és értelmes egyéneket, az egyháznak és ha
zának hasznos polgárokat neveljen. E nevelési 
czélt a lélek és test képzése a munka és hasznos 
szórakoztatások által igyekszik elérni.

Az iskolai képzés vallás-erkölcsi alapon nyug
szik. Minden nap imával és énekkel kezdődik és 
végződik, valamint az iskolai tanítás is. A va
sárnap Istennek szenteltetik, hogy a lélek zavar
talanul emelkedhessék ahhoz, »kitől jő minden 
jó adomány és tökéletes ajándék*.

Az erkölcsi tudat ébresztésére és emelésére 
jótékony hatást gyakorolnak az esti számot adó 
összejövetelek, a melyeken a növendékek vissza
pillantást vetve a lefolyt nap eseményeire, számot 
adnak kötelességeik miként való végzéséről és 
önkéntes vallomást tesznek elkövetett hibáikról.

Az intézetnek ma már hat osztályú vegyes 
nemű népiskolája van 5 tanító vezetése alatt s 
míg a kisebb növendékek bent nyernek oktatást, 
addig a nagyobbak tehetségeik szerint részint a 
polgári, részint a középiskolákban nyerik tovább
képzésüket.

Általában az intézet belélete úgy van szer
vezve, hogy a növendékek folytonosan foglalkoz- 
tatve legyenek; ha kötelességeiknek eleget tettek, 
együttes szórakozásban találnak pihenőt. Jó ha
tással van a gyermekek nevelésére az is, hogy 
folytonosan egy tanító, illetve tanítónő felügyelete 
alatt állanak, ki úgy a tanulásban, mint a ját
szásban ellenőrzi őket.

Miután az árvaházi nagy család fentartásához 
minden egyes tagjának erejéhez és tehetségéhez 
mérten hozzá kell járulni : háztartásukban a 
munka-feloszlás elvét gyakorlati érvényre juttat
ják. A fiúk fát vágnak, söpörnek, takarítanak, 
vizet hordanak, fűtenek, foltozzák ruháikat; ugyan
ezt végzik a leányok is, kik ezeken kívül a tulaj- 
donképeni női munkálatokat is teljesítik: mosnak, 
vasalnak, sikálnak. Mint jó testvérekhez illik, a 
nagyobbak gondozzák a kisebbeket, a miért min
den nagyobb megbízható növendék kap egy ki
sebbet, hogy őt rendben tartsa, oktassa, ápolja.

Az intézetbe való felvétel 6 éves korukban 
történik, 10 évesnél idősebbet csak kivételesen 
vesznek fel. Az árvaház protestáns és vegyes 
nemű jelleggel bírván, abba a mindkét felekezetű 
protestáns egyházhoz tartozó hívek elárvult gyer
mekei felvétetnek. A fiúk 14-ik életévük után ki
bocsáttatnak, miután előbb valamely tisztességes 
iparágat választanak számukra hajlamuk szerint.

154



155

A tanulói pályákra lépők valamely vidéki közép 
iskolába adatnak az intézet további erkölcsi és 
anyagi támogatása mellett.

A leányok 16-ik életévükben bocsáttatnak ki 
az élet porondjára, részint mint szobalányok he
lyeztetnek el jobb prot. családoknál, részint mint 
társalgónők. A magukat továbbképzők, kiképzé
sük végéig az intézetben maradnak.

Hogy mily gonddal nevelte az intézet eddig 
is növendékeit, mi sem bizonyítja jobban, mint 
azon kimutatás, melyet a szerző művében közzé
tett, hogy mi lett az intézetből kibocsátott fiú- 
növendékekből? Ebből kitűnik, hogy lett ország
gyűlési képviselő, orvos, lelkész, mérnök, tanár, 
iró, hivatalnok, szobrász, kereskedő stb.

Sok időt igényelne, részletesen felsorolni mind
azon adatokat, melyek úgy az intézet történetére, 
mint annak beléletére vonatkoznak. Eredményük
ben az árvaház történetére messze kiható esemé
nyeket ragadtunk ki azon műből, mely 160 ol
dalon mély alapossággal, történeti hűséggel és 
igazi ügyszeretettel tárgyalja annak történetét.

Ki az árvák szent ügyét szívén hordja, ki 
azok sorsa iránt érdeklődik, az el ne mulaszsza 
elolvasni az ország első prot. árvaházának tör
ténetét.

Egyúttal felkérjük e helyen is lapunk n. é. 
olvasóit, különösen a tisztelendő és tanító urakat, 
hogy ismerőseik körében a könyvet terjeszteni 
szíveskedjenek. A vaskos mű, mely Hornyánszky 
Viktor könyvkereskedésében (Budapest, Akadémia
épület) 20 krért kapható, méltán megérdemli, 
hogy minél szélesebb körben elterjedjen, annyi
val is inkább, mivel egyrészt tanulságos és a 
kér. felebaráti szeretetre serkentő művet nyer 
vevője, másrészt magukat az árvákat is gyámolítja, 
mivel a könyvből befolyó tiszta jövedelem az 
árvaház javára esik.

»Tégy jót, a mig időd vagyon!«
Knozián J.

Luther Katalin.
ii.

Luther gyakran betegeskedett. Történt, hogy 
1527 jul. 6-án nagy beteg lett, neje és barátai éle
téért remegtek. Neje kis fiacskájával ölében ült 
ágya mellett, bátorította s vigasztalta. Midőn Luther 
imájában felemlíté, hogy szegénysége miatt nem 
hagyhat semmit jó feleségére és fiacskájára, és 
hogy a gonosz nyelvek hitestársát majdan becs
mérelni fogják s azért a jó Istennek ajánlja őket, 
Kalalin asszony így vigasztalá férjét: »Jó uram, 
hogyha az Isten akarata, hogy ön meghaljon, 
meghajtok akarata előtt. De nemcsak rólam és 
gyermekemről van szó, hanem sok jámbor ke
resztyén emberről is. Ezeknek is van még szük
ségük önre, kedves jó uram, én miattam ne 
aggódjék. Én bízom Istenben és reményem van, 
hogy önt megtartja.« Ugyanazon évben a pestis 
ütött ki Wittenbergben s az egyetem is Jénába 
költözött. Luther és felesége azonban nem tágí
tottak,

1539-ben Münsterer doktornak, kinek neje 
pestisben halt meg s ő maga is halálos betegen 
feküdt, négy kis gyermekét magukhoz vették. 
Istenkisértésnek vétetett, de hitük nem szégyenült 
meg. Egy évvel későbben Luther háza kis kórház 
volt, amennyiben 10 nehéz beteg állt ott felesége 
ápolása alatt. 1541-ben pedig Luther annyira 
beteg lett, hogy a választófejedelem saját orvosát 
küldé hozzá. De Katalin e kisértésen is diadalmas
kodott és a megpróbáltatásokban méltó társa 
volt a reformátornak, annyira, hogy az 1542. 
jan. 6-án írt végrendeletében ily dicsérő szavak
kal emlékszik meg róla: >mint kegyes, hűséges 
hitestárs minden időben jól, szépen, szeretet
teljesen bánt velem*. Dicsekedett is későbben 
nem egyszer, hogy nem tudja eléggé meghálálni 
Istennek, hogy ily jó feleséget adott neki.

A mint láthatjuk, kijutott e derék nőnek bőven 
abból, hogy igaz keresztyén érzületét megmutassa, 
önfeláldozó szeretetben gyakorolhassa magát. Urát 
még egészséges korában is sok teendői miatt 
mennyire nélkülözni kellett. És mennyire ipar
kodott ilyenkor a nap terhétől elfáradt szívet 
és lelket felvidámítani! Rendesen Luthernek jó 
barátait hívta meg asztalukhoz, hol zene s vidám 
beszélgetés közben töltötték idejüket.

Egyszer történt, hogy Luther a fölött töpren- 
kedett, hogy nincs neki kiengesztelődött Istene 
mennyekben. Neje vigasztalta, iparkodott őt e 
gondolatról lebeszélni. Mindhiába. Hogy bántó 
gondolatától szabaduljon s szórakozást keressen, 
Luther nehány napra elutazott Mindhiába, szo
morúan, leverten tért vissza. De mi tárul eléje, 
mikor a szobába nyit? feleségét látja az asztal
nál ülni, gyászruhában, fekete kendővel fején és 
könyázott kendővel kezében. Tudakolja bánatának 
okát, mire ez nagysokára azt feleli: »Látja doktor 
úr, meghalt a jó Isten és azért vagyok oly szo
morú.* Luther megértette a czélzást s e pillanat
tól fogva elhagvá őt a gonosz lélek.

Hasonló szeretettel viseltetett ura egyszerű 
szülei, iránt is. Midőn Luther atyja 1530-ban 
nehéz beteg lett, azt írja néki Luther, hogy: 
> Katalin sírva kéri, hogy Wittenbergbe vitesse 
magát, hol majd ápolja és gondját fogja viselni.* 
S midőn nemsokára a 70 éves Luther János 
meghalt, fia pedig Koburg várában tartózkodott, 
férje súlyos bánatának enyhítésére levele mellé 
kedves Magdájának arczképét csatolta. Éreztette 
vele, hogy a megosztott bánat félbánat, meg
osztott öröm kettős öröm.

Dicséri is Luther felesége szeretetét, gondos
kodását, engedelmes háziasságát, de a legnagyobb 
dicséret rá nézve az, hogy Luther az iránta való 
saját engedelmességét oly sokszor s oly vidám 
szívvel juttatja kifejezésre. Szigorú háziasszony 
volt, ki a rendre, pontosságra sokat adott a ház
ban, melyben oly sokan megfordultak, s mely az 
ellenség kémszemének mindig ki volt téve. Szi
gorúsága tetszett neki, a mint ezt a leveleiben 
előforduló tréfás megszólításaiból és köszöntései
ből tudjuk.

Körültekintő asszonyra annyival inkább szűk-
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ség volt, mert Luther elfoglaltsága mellett a gaz
dálkodásra részint nem ért rá, részint járatlan
nak is mondta magát abban.

De meg szegény rokonainak időnkénti, szegé
nyek és idegenek naponkénti segélyezése könnyen 
tönkre tette volna vagyonilag. Nem is csuda, ha ép 
ezért néha annyira pénzzavarba jutott, hogy 
ezüstserlegeit kényszerült elzálogosítani.' Utazásai, 
keresztelési, lakodalmi ajándékok sok pénzt emész
tettek fel. Züllsdorfi falusi jószágának fenntartása 
is sokba került. Ezt Luther öreg napjaira, illető
leg felesége özvegységi idejére vette. Felesége itt 
tartózkodott legszívesebben, ha férje távol volt 
Wittenbergtől Kis királyságának is nevezte.

Azonban ha felesége foglalatosságai, gondjai 
és üzletei felett néha tréfálódzott is és intette őt 
az »egy szükséges dologra*, mégis elismerte okos 
körültekintését s osztozott gazdaságának termékei 
feletti örömében s mindig dicsérte takarékos
ságát. Ünnepszámba ment náluk, ha a felesége 
által termelt szőlő, dió, baraczk stb. került az 
asztalra.

Luther könnyen meggazdagodhatott volna, ha 
a földi javak értékkel bírtak volna előtte. 1520- 
ban 2000 frtot Ígértek neki a pápai követek hall
gatás esetére s a bibornoki kalap kieszközlésében 
is kezére akartak járni. Ha valaki figyelmeztette, 
hogy övéinek kis vagyont szerezzen, rendesen azt 
mondta: »ezt nem teszem, mert akkor nem bíz
nak Istenben és kezükben.*

Az adományért könyörgő diáknak oda adta a 
fejedelemtől kapott ezüst serleget e szavakkal: 
»vidd, nincs szükségem rá*. A hitéért üldözött
nek pedig utolsó tallérját is oda adta, mert »az 
Isten hívja«. Kéziratait ingyen engedte által a 
könyvkereskedőknek s midőn 400 frttal meg
kínálták, visszautasította: »teljesen elegem van. 
Isten kegyelmével nem kufárkodom*. Egyetemi 
felolvasásaiért sem fogadott el külön fizetést. 
János fejedelem 1529 ben bibliafordításáért ezüst
bányáiban egy tárnát akart néki ajándékozni, de 
nem fogadta el, mondván: »nem kívánom, hogy 
a világ jutalmazza munkámat; szegény és cse
kélyke az hozzá.* Egyik barátja 200 frtot aján
dékozott neki, ő pedig szegény tanulók közt osz
totta szét ez összeget. Midőn a törökök elleni 
háborúra adót vetettek ki a népre s őt az alól 
felmentették, nem engedte, hogy kihagyják. Egy
szer szép ivókészletet kapott, mely Agricola ba
rátjának igen megtetszett. Luther ezt írta neki: 
»elküldöm, mielőtt más ura lesz, mert feleségem 
is szemet vetett rá*. Midőn pár nappal később 
el akarta küldeni, felesége már jó helyre elrejtette 
előle. Nem kímélte gyermekeinek ajándékait sem, 
a melyeket azok keresztszülőiktől kaptak. Ha 
felesége neki e bőkezűsége miatt néha szemre
hányást tett, azt mondá: »Kedves nőm ! Jó az 
Isten, nem hagy el*.

Ily bőkezűség mellett helyén volt a takarékos 
háziasszony, ki mindazáltal a fösvénységtől távol 
állott. Luther nem is veti szemére ezt sehol, 
ellenben azt írja róla, hogy: >a nő gazdaggá te
heti urát, és nem az űr nejét. Az szerezzen, ez

takarékoskodjék. Jobb a megtakarított, mint a 
megszerzett fillér.

És Katalin asszony nem is mulasztott el sem
mit jólétének előmozdítása czéljából. Vendégei és 
szegényei mellett jártak házába tehetősebb ta
nulók, kik fizetésért kaptak ellátást. Háziszükség
leteit kertjében s kis jószágán maga termeié. 
Luther az általa készített sört kedveié leginkább 
s a felesége halastavában nevelt halak ízlettek 
néki legjobban.

E szorgalmatosság közepette szerencsére volt 
testi edzettsége, egészsége. Csak 1540-ben feküdt 
súlyos betegségben. Egyébként fájdalmas csapások 
érték 1528-ban, midőn első leánya Erzsébet, 
1542-ben midőn kedves Magda leányuk s nem
sokára reá legjobb barátnője, Jonász papnak 
felesége meghalt, kire Luther pedig számított, 
hogy majdan ő lesz özvegyének és árváinak leg
jobb vigasztalója.

így látjuk, hogy bőséges oka volt rá, hogy el 
ne bizakodjék. Gond nélkül tulajdonképen soha
sem volt s minden öröm és megtiszteltetés mel
lett, élete hosszú előkészítő iskola volt a leg
fájdalmasabb csapás elviselésére. S ez férje el
vesztése volt, ki napról-napra öregebb, betegebb 
is lett. Öt bírva mintha nem bírná s a végel
válásra előkészülni megtanulhatott férjének sok
szori utazása, távolléte alatt, a mikor is kétszeresen 
nehezedett rá férje betegeskedésének tudata.

1529- ben férje Marburgban volt a Zwinglivel 
való értekezleten. Ekkor tájt a pestis dühöngött.

1530- ban fél évig Koburg várában tartózko
dott. Ekkor halt meg Luther atyja. A jó hitves 
szerette volna férjét személyesen vigasztalni, de 
csak azt tehette, hogy 4 éves Magdájuknak első 
arczképét küldte el néki. Luther is sokszor meg
örvendeztette leveleivel, melyekben híreket közöl 
a birodalmi gyűlésről. Egyikben irja jó háziasszo
nyának, hogy az esős augusztus hónap daczára, 
már érett szőlőt is evett.

1532-ben Torgauban volt hosszabb időre, 
János fejedelem betegágyánál. Egyik levelében 
kéri feleségét, hogy segédjét, Rischmann Jánost, 
ki Braunschweigba távozott, ne hagyja üres kéz
zel elmenni, mert derék, jóravaló ember volt.

1537 ben hosszabb időre Schmalkalden váro
sába volt kénytelen utazni. Felesége aggodalommal 
bocsátotta útra. Beteg is lett ott annyira, hogy 
azt hitte, hogy nem látja többé viszont nejét és 
gyermekeit. A vál. fejedelem maga is megláto
gatta betegágyán s vígasztalá: »Ha Isten önt el
szólítja, ne aggódjék felesége és gyermekeiért. 
Lesz gondom rájuk.* Luther hazavágyódott. A 
fejedelem nagy nehezen útra bocsátotta saját kocsi
ján és baja útközben jobbra fordult. Gótháig jutott 
s innen értesíté aggódó nejét. De mialatt ez e 
hírnek örült, visszatért betegsége annyira, hogy 
az úri szent vacsora felvételével készült halálára 
s övéit jó barátjainak jó indulatába ajánlotta.

De Isten segítségével szervezete győzedelmes
kedett baján, hogy útját folytathatta, Altenburgban 
feleségével találkozhatott és szerencsésen haza
térhetett.
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1540 ben Weimárba kellett sietnie Melanchthon 
betegágyához.

1545-ben a tanuló ifjúság közt elterjedt er
kölcstelenség miatt, mely ellen harczolt, de a 
város és egyetem nem támogatták eléggé, el
hagyta Wittenberget azon szándékkal, hogy többé 
oda vissza se tér Lipcséből írt levelében kéri 
feleségéi, hogy házát, kertjét és földjét adja el s 
jöjjön másik birtokára. Azonban a fejedelem, 
város, egyetem és neje kérésére elállt szándékától. 
Betegen, lehangoltan tért vissza övéinek örömére. 
De kedveseire nézve nem is tartott ez soká. 
Utolsó utazásával a végelválás órája is ütött 
feleségére nézve.

1546. január 23-án indult János, Márton és

levelét veszi, feleletében kishitűséggel vádolja, mert 
hiszen ő egészséges. Az 55-ik zsoltárt ajánlja neki. 
Február 14-én értesíti, hogy pisztrángot küld neki, 
s hogy pár nap múlva viszontlátják egymást.

Ez utolsó levele volt Luthernek. Mily vigasztaló 
volt a szegény nőre nézve, kinek szivét a viszont
látás öröme tölté be. De mialatt őt haza várta, 
Luther halálos ágyán feküdt. Eislebenben született, 
ott halt meg 63 éves korában, 1546. február 18. 
reggel 2 —3 óra közt. János Frigyes választó 
fejedelem vigasztaló levelet írt a mélyen sújtott 
özvegynek, a melyben értesíti, hogy férje igaz 
keresztyén módra, Isten igéjének vigasztalásaival 
szemeit örökre lehunyta.

Férjének e boldog kimúlása kellett, hogy

Fiúárvák kézimunka iskolája a prot. árvaházban.

Pál fiaival szülőföldjére, a mannsfeldi grófok közti 
per kiegyenlítésére. Felesége könnyező szemekkel 
ereszté el. Halle városából, hol a Saale folyó 
áradása folytán tovább időzött, kedélyes értesítést 
küld neki. Február 1-én Eislebenből írja neki, 
hogy beteg lett az úton. Fiát Jánost is hazaküldte 
anyja vigasztalása végett, ki férjének különféle 
házi szereket küldött. Nemsokára ismét kedélyes 
levelet ír neki s egyet, melyben aggódó nejét 
Isten iránti bizalomra serkenti. Panaszkodik, hogy 
a per elhúzódik. Szeretne haza sietni, de szülő
földjének sorsa nem engedi. Legyen meg Isten 
akarata

De midőn erre megint csak feleségének aggódó

vigasztalására szolgáljon. Hogy a gvászhirt mikép 
fogadta, nem tudjuk. De tudjuk, hogy elég lelki 
erővel bírt, hogy midőn megdicsőült férje holt
testét Wittenbergbe vitték és a város népe elejébe 
ment, ő is ott legyen. Régi tudósítás szerint a 
koporsó előtt mentek a fejedelem küldöttei, a két 
mannsfeldi gróf s egyéb urak, összesen 65. A 
halottas kocsi után haladtak a gyászos özvegy 
néhány tisztes nővel és kis leánykájával, azután 
három fia, urának fivére Jakab és nőtestvérének 
két fia György és Ciriax és számos barátja és 
tisztelője.

Hogy bánata csak nehány nap múlva jutott igaz 
kifejezésre, midőn az elárvult házban ismét csendes
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lett minden, könnyen érthető. Lelki állapotába 
elég bepillantást enged levele, melyet hat héttel 
férje halála után testvéréhez írt: »Hogy őszintén 
sajnálsz engem és szegény gyermekeimet, jól esik. 
Kicsoda is ne volna szomorú és ne fájlalná az 
oly drága embert, minő uram volt, ki nemcsak 
egy városnak vagy országnak, de az egész világnak 
is szolgálatot tett. Azért is fájdalmam végtelen. 
Sem enni, sem inni, sem aludni nem tudok. Ha 
fejedelemséget vagy királyságot vesztettem volna 
is, nem fájlalnám veszteségemet annyira, mint e 
csapást, melyet a jó Isten rám mért. Ha rá gon
dolok, bánatomtól és könnyűimtől sem beszélni, 
sem írni nem tudok stb.«

Özvegyi állapotában vájjon mi volt sorsa, osz- 
lályrésze? Gond, bánat és lelki keserűség. Hálás 
szívvel gondolhatott boldogult férjének szavára, 
kinek egyszer azt mondá, hogy neki a hamis 
barátok s gonosz ellenségek felett panaszkodó 
zsoltárok nem tetszenek, s a ki azt válaszolá | 
neki: „majd ha egyszer özvegy leszel, majd tet
szenek^ , most áldhatta a boldogultat, ki a 31-ik 
zsoltárt annyira szivére kötötte, „milcor még fiatal, 
egészséges, vidám és boldog volt.11 De Istenben vetett 
rendíthetlen bizalma sem maradt jutalom nélkül 
s élő bizonysága lett ő annak, a mit a 146-ik 
zsoltár Istenről, az özvegyek és árvák atyjáról 
és bírájáról mond.

Jövőjéről maga Luther gondoskodott végren
deletében, amennyiben reá hagyta Züjlsdorfi kis 
birtokát, wittenbergi kis házát, a különféle ser
legeket, gyűrűket, lánczokat, körülbelül 1000 frtnvi 
értékben. Tette pedig Luther ezt azért, mint ő 
maga írja: »mert derék, jó feleségem volt, mert 
nem akarom, hogy ő függjön gyermekeitől, hanem 
Isten parancsolata szerint azok függjenek tőle«, 
s mert meg volt győződve, hogy neje e kis vagyont 
csakis gyermekei javára kezeli. Ezt a végrendel
kezést a fejedelem akadálytalanul helyben is 
hagyta. A gyermekek feletti gyámsággal Reuter 
Ambrus polgármester, Ratzenberger fejedelmi 
orvos, Luther öcscse Jakab, Melanchthon és 
Cruciger bízattak meg.

Gyermekei jövőjének biztosítása végett a vá- 
Jasztó fejedelem adományával — 2000 frttal — 
a wachsdorfi birtokot szerezte meg. A mannsfeldi 
grófok és a kegyes dán király is támogatták. De 
kitört a schmalkaldi háború. A katonai beszállá
solások, átvonulások, sarczolások. pusztítások és 
megadóztatások tönkre tették gazdaságát s nagy 
ínség várakozott rá.

1552. augusztus 2-án végre a passzaui szer
ződés megköttetett s a vallásszabadság biztosít
tatott. A béke áldásait azonban már nem soká 
élvezhette az utóbbi időben sókat szenvedett nő. 
Gyermekei nagy örömére felnevekedtek s tanul
mányaikban szépen haladtak. Velük együtt volt 
kénytelen az 1552. Wittenbergában kiütött pestis 
miatt Torgau városába menekülni. Útközben azon
ban szerencsétlenül járt. Lovai megbokrosodtak 
s elragadták kocsiját. A megrémült anya kiugrott 
a kocsiból, de szerencsétlenül, mert erős zúzódást 
szenvedett. Ijedtség és meghűlés ágyba döntötték,

betegsége sorvasztó lázzá fajult. Keresztyén meg
adással és boldog reménységgel viselte szenve
déseit. „Krisztus uramhoz ragaszkodom, mint a 
bojtorján■ a ruhához tapad1, mondá többször. Sok
szor imádkozott, hogy Isten áldja meg gyermekeit, 
segítse és óvja a megtisztított evangéliomot.

Meghalt 1552. deczember 20-án »csendesen 
és boldogan* 54. életévében. Temetése másnap 
délután 3 órakor volt az egyetemi tanárok, ta
nulók és nagy közönség jelenlétében. A torgaui 
templomban van nyugvóhelye a keresztelési me- 
dencze és a sekrestye közt. Egy ablakmélyedés
ben látható síremléke, kőből faragott és halottas 
ruhába öltöztetett nyugvó alakja, nyitott bibliát 
szorítva szívére. Balra van a Róra-család czí- 
mere, szemben vele jobbra Luther czímere, fehér 
nyílott rózsa, közepén piros szívvel és rajta fe
kete kereszttel.

Végig pillantva ez áldott nőnek életpályáján, 
lehetetlen el nem ismernünk, hogy történeti nagy 
rendeltetést teljesített. A római egyház a papi 
házasság tilalmával és a szüzességi fogadalommal 
a házasság isteni szereztetését lealacsonyította. 
Ezen lealacsonyítást pedig nem tette jóvá a há
zasságnak szentség erejére való emelése. Annak 
a férfiúnak, ki az egyházi visszaéléseket és tév- 
tanokat alapjában támadta meg, a keresztyén élet 
ép e pontjában kellett érvényt szerezni a Szent
írás szavának, és cselekedetével tiszteletet és kö
telező erőt.

Ha pedig Bóra Katalin e magasztos hivatás 
teljesítésére gyenge lett volna, mily káros hatás
sal lett volna a volt szerzetes és apácza házas
sága az evangéliomra és az ev. népre ? De így 
minden józan, komoly és becsületes ember Luther 
hitestársában és az ő gazdálkodásában, kölcsönös 
szeretetükben, becsülésükben és gyermeknevelé
sükben azt látta és látja, hogy nem a zárdái élet, 
hanem a házas élet az Istennek rendelése férfi és 
nő számára, és az a sok ezer, ki Wittenbergben 
és Luther házában megfordult, a csendes otthon 
szeretetét, a háziasság és erkölcsiség kedves ké
pét vitte onnan magával.

Az apostol szava szerint csendességgel tanult 
e nő, alázatossággal, islenszolgálattal és jócsele
kedettel ékesítette áldásos emlékét. Nem ragyo
gott szépséggel, gazdagsággal, háza körén túl sem 
kivánt szerepelni, de teljesítette a nőnek isteni 
rendeltetését szilárd akarattal, tiszta szívvel, lé
lekkel. Hű visszfénye ő annak a képnek, melyet 
a Szentírás ad a keresztyén nőről, ki reményét 
Istenbe helyezi, ki enged férjének s gyermekei 
nevelése által boldoggá lesz, ha megmarad a hit
ben, szeretetben és a szent életben szelídséggel. 
I. Tim. 2., 15. Klaár F.

Történetek.
Az apostolok sorsa. Az apostolokat mind ül

dözték az Úrnak ellenségei. Rendeltetésük volt, 
hogy tanaikat vérükkel megpecsételjék, és ők alá
zattal teljesítették is azt. A hagyomány szerint 
Máté vértanúi halált halt Afrika egyik városában,
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arddal ölték meg. Márk Alexandriában halt 
miután nagy kegyetlenséggel a város utczáin 
vonszolták. Lukácsot Görögországban egy olaj
akasztották fel. János apostolt forró olajjal 
stbe tették, de csudálatos módon megmenekült 

, haláltól és később Patmos szigetére ment szám
ki .'.lésbe. Pétert fejjel lefelé feszítették meg. Az 
'•hi: bb Jakabot Jeruzsálemben lefejezték. Ifjabb 

Jak bot megkövezték. Fülepet Phrygia Hieropolis 
nevű városában egy oszlopra akasztották fel. 

dunnák élve bőrét vonták le. Andrást kereszt
kötözték, a melyről üldözőinek mindaddig 

: • Ilkáit, mig meg nem halt. Tamásnak testébe 
n isát, szúrtak Kelet-Indiában. Taddeus Judást 

; .kkal ölték meg. Mátyást először megkövezték, 
in lefejezték. Barnabást a zsidók megkövezték. 

1 '■It sok szenvedés és üldözés után végre Neró 
r - :s^ár parancsolatára lefejezték. Kananita Simont 
Júdeábán megfeszítették.

Lakik-e Krisztus e házba ? Egy lelkész egyik 
■ a alkalmával egy gazdag ember háza mellett 

n út el és meghúzta a csengettyűt, Pár pillanatra 
• > leány jelent meg az ajtóban és azt kérdé tőle 
a 'kész: Lakik-e Krisztus e házban. A leány, 
ele- idálkozva a különös kérdésen, nem felelt 
semmit. A lelkész ismételte a kérdést: Lakik-e 
Krisztus e házban? Nem, Uram, felelt a leány 

f'clszólítá a vendéget, hogy lépjen be. Óh nem, 
ii dá szomorúan a lelkész, ha Krisztus nem lakik 

itt, akkor én nem léphetek be, és eltávozott. A mint 
kész később a község templomában prédi- 

k'.d s a templomból távozni készült, egy fiatal 
eány állott elébe és könybe lábadt szemekkel 
i ;zte, emlékszik-e még reá, hogy' egyszer egy 

íjtajában azt kérdezte: ott lakik-e a Krisztus, 
i m;l, emlékszem reá, mondá a lelkész. Én vagyok 

leány, a kihez akkor azt a kérdést intézte, 
szavak engem megtérítettek és hivő keresz- 

i rémié tettek. Lakik-e Krisztus a te'házadban is?

Hazai és külföldi hirek.
A király a kiállításon. Ő Felsége fáradhat- 

"'ii látogatja a kiállítást, mindent tüzetesen 
meg izsgál és sok dolgot megmagyarázhat magának. 
Lg-j úgy csarnokban óraszámra is elidőz. Meg- 

atta a történelmi kiállítást, a főváros pavil- 
ionj < t, az iparcsarnokot, az építő iparosok csar- 
n ••. t, a közlekedési csarnokot, a nagy gépcsar
nokot, a magyar államvasút gépgyárának csarnokát, 
a ' tó és közművelődési pavillont és az oktatás- 
• kiállítást. Több kiállítót megszólítással és 
elismeréssel tüntetett ki Ö Felsége.

A képviselőház a képviselőválasztási bírás
áról rendelkező törvényjavaslatot tárgyalja 

és rövid idő alatt a tárgyalást be is fejezi. A 
vita)- keltésére alkalmas kérdések közül még 

az van hátra, mely a vallással s annak 
i szereivel politikai czélok érdekében vissza- 

egyházi személyeket bünteti. Még ebben 
lapban a javaslat a főrendiházban is napi- 

ren íré lesz tűzhető. Szóba került a képviselők 
kó az a kérdés is, hogy nem volna e jobb ki

mondani azt, hogy pap, valláskülönbség nélkül, 
képviselővé nem választható. Ezt az álláspontot 
azzal akarják indokolni, hogy a vallásfelekezetek 
legfőbb képviselői, a püspökök, jelenleg úgy is a 
főrendiházban vannak. Ez a felfogás azonban 
jelen alkalommal aligha találkozik a képviselők 
többségének tetszésével.

Pusztaszer ünnepe. Puszi aszer, hol a magyarok 
első országgyűlésüket tartották e földön, junius 
27-én lesz az Árpád-emlék alapkövének felavatása. 
Pallavicini őrgróf az ünnepély rendezéséhez 1500 
forintot s három hízó-marhát ajánlott fel a nép 
megvendégelésére, 80 hold bevetett területen utat 
vágatott a környék népének; 15 holdon lekaszál- 
tatta a vetést, hogy a népnek helye legyen és úgy 
kastélyát, mint az uradalmi épületeket a vendégek 
rendelkezésére bocsátja. Meghívják az ország
gyűlés két házát és Csongrádmegye sátor alatt tartja 
meg dísz-közgyűlését. A nép számára 300 bogrács
ban főznek marha-paprikást s a budapesti és me
gyei urak részére 300 terítékű lakomát készítenek.

A néppártnak nem tetszik a kúriai bírásko
dásról szóló törvényjavaslat, mely megszorítja a 
róm. kath. papok korteskedését a képviselővá
lasztások alkalmával. Egyik vezére e pártnak az 
említett törvényjavaslatot a vallásháború folyta
tásának jelentette ki, és oda nyilatkozott, hogy 
a főrendiházi iárgvalásnál minden erőmegfeszí
téssel azon lesznek, hogy e sérelmes törvény- 
javaslat törvényerőre ne emelkedjék.

A Luther-társasági tagdijat befizették:
Budai egyház alapítv. után 5 '/„ 1896-ra.............. 5 frt
Vönöczki ev. egyház adom ánya............................. 1 »
VII. bányavárosi ev. egyházmegye tagdíj 189(i-ra . 4- »
Somlóvídéki ev. lelkészi kör » 1896-ra . 4 »
Ringbauer Gusztáv lelkész Rajkán » 1896-ra . 4 »
Kovács Andor lk. Hernád-Vécse új tag » 1896-ra. 4 »
Sziráki ev. dekanátusi papi kör > 1895-re 4 »
Körmöczbányai ev. egyház tagdíj 1896-ra . . .  4 »
Budapesti ev. egyházmegye » 189‘1 -ra ................4 »
Beliczay Béta tagdíj 1896-ra.................................4 »
Michaelis Izidor ev. leik. Kőszeg tagdíj 1896-ra . 4 >
Alsó-nógrádi ev. papi értekezlet tagdíj 189 í és 95-re 8 > 
Zatureczky P. A. Breznóbányán > 1895-re . . . 4 »
Nagyhonti ev. egyházmegye Teszéren tagdíj 1896-ra 4 »
Andaházy László Budapesten tagdíj 1896-ra . . .  4 >
Bachát Dániel Budapesten tagdíj 1896-ra . . . .  4 »
Bátori Mihály » » » . . . .  4 »
dr. Beck Hugó > » » . . . .  4 »
Bereczky Lajos » » » . . . .  4 >
Budai ev. elemi iskola Budapesten tagdíj 1896-ra. 4 >
Bergauer József Budapesten tagdíj 1896-ra . . . .  4 »
id. Cséry Lajos » » » . . . .  4 »
ifj. Cséry Lajos > > > . . . .  4 »
dr. Czambel Samu » » » . . . .  4 »
özv. Dürringer Jánosné Budapesten tagdíj 1896-ra 4 » 
Fabiny Gyula Budapesten tagdíj 1896-ra . . . .  4 »
Fuszek Tivadar » » » . . . .  4 »
Gregersen Guldbrand Budapesten tagdíj 1896-ra . -4 » 
dr. Győry Elek Budapesten tagdíj 1896-ra . . . 4 »
Hottelmann Ágost » * « . . . .  4 »
Hornyánszky Viktor » » » . . . . 4 »
dr. Havas Rezső > » » . . . .  4 >
Hegedűs Károly » » > . . . .  4 »
dr. Hollerung Alfréd » » » . . . .  5 »
özv. Haberern Jónathánné Budapesten tagdíj 1896 ra 4 » 
Ivánka Imre Budapesten tagdíj 1896-ra . . . .  4 »
Jármay Gusztáv » » » .................. 4 »
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Jurenák nővérek Budapesten tagdíj 1896-re . . .  4 frt
ICéler Napóleon » » » . . . 4 »
báró Kochmeister Frigyes Budapesten tagdíj 1896-ra 4 » 
dr. Králik Lajos Budapesten tagdíj 1896-ra. . . . 4 »
Kókai Lajos Budapesten tagdíj 1 8 9 6 -ra ...................4 >
Loisch Ede » » »  4 »
dr. Liedemnnn Károly Budapesten tagdíj 1896-ra . 4 »
özv. Liedemann Sámuné Budapesten tagdíj 1896-ra 4 » 
Mauritz Vilmos Budapesté.i tagdíj 1896-ra . . . 4 »
Misura Mihály » „ » . . . .  4 »
Matuska Péter » > » . . . .  4 »
Mauritz Rezső » » '» . . . . .  4 >
Posszert Gyula > » > . . . .  4 »
dr. Pözel István > » » . . . .  4 »
Perlaky Elek > » » . . . .  4 »
br. Prónay nővérek » > » . . .  4 >
Rexa Pál » > » . . . .  4 »
Roszner István » » » . . . .  4 »
Rock István » > » . . . 4 »
Sárkány József » > » . . . .  4 >
Stephani Lajos > • > . . . 4 »
Sivirszky Antal » > » . . . .  4 >
dr. Szontagh Ábrahám Budapesten tagdíj 1896-ra 4 » 
dr. Schulek Vilmos Budapesten tagdíj 1896-ra . . 4 »
Schranz János lelkész Budapes'en tagdíj 1896-ra 4 » 
Vasskó Endre » » , 4 »
dr. Vetsey_ István » » » 4 »
Walther Ágost » » > 4 »
dr. Wagner Géza . » » 4 »
dr. Zsigmondy Jenő » > > 4 »
Zsigmondy Gézáné » . . 4 .

Budapesten, 1896. junius hó 15-én.
M ik o l ik  G yu la ,

p. ellenőr.
B e n d i  H en r ik ,

pénztárnok.

Különfé lék .
Jelen számmal az »Evangélikus Családi

lap« első évfolyama befejezést nyer. A mun
kát, a melyre e lap megindításakor vállal
koztam, Isten segítségével bevégeztem. Kö
szönetét mondok ez alkalommal tisztelt 
munkatársaimnak, kik, ámbár anyagi jutal
mat fáradságukért nem remélhetlek, mégis 
szíves készséggel támogattak dolgozataikkal. 
Köszönetét mondok lapunk t. előfizetőinek 
is az anyagi támogatásért; az ő további 
pártolásuktól fog függni a kis lap további 
sorsa. Lapunkat továbbra is szíves jóindu
latukba ajánlom. A szeptember hóval kez
dődő második évfolyam előfizetési ára is 
egy forint. Kérem az előfizetési díjat Bendi 
Henrik Luther-társasági pénztárnok czí- 
mére (Deák-tér 4. szám alá) küldeni. Isten 
velünk!

Evangélikus theologiai intézetek egyesítése.
A három evangélikus lelkészképző intézet, u. m. 
a pozsonyi, soproni és eperjesi theologiai inté
zetek egyesítése ügyében megtörtént a kezdemé
nyező lépés. Az egyesítés ügyében kiküldött bi
zottság egyhangúlag kimondotta, hogy az egyesítést

szükségesnek és megvalósitandónak tartja 
az egyesítés a soproni és eperjesi theologi; 
tézeteknek a pozsonyi egyetemes theologia 
dérniába való beolvasztásával történjék 
intézetet ekkép nevezzék: »Az ág. hitv. e 
resztyén egyház egyesített (Pozsony—Sop 
Eperjesi) theol. fakultása Pozsonyban*. Az 
sítést már az 1896/97-dik tanévvel tervezi 
formán, hogy a pozsonyi akadémián üresedi-bm-. 
levő tanszékek a másik két intézetben m 
tanerőkkel töltessenek be és legkésőbb 6 év no: 
úgy a soproni mint az eperjesi theologiák 
tettessenek meg. A bizottság megállapodás; • 
rint 7 rendes és egy magántanári állás sz " 
zendő az egyesített fakultáson s a rendes tan , ok 
2400 frt fizetéssel és 600 frt lakpénzzel és 
pótlékkal, a magántanár 1000 frt fizetéssel <; 9
frt lakpénzzel dijaztassanak. Az összes kiadás 
25,100 frttal vannak felvéve, a melyre az egye
sítés folytán a három intézet alapjainak j ö v i  l e i 
méből 24,442 frt áll rendelkezésre. Az albiz' 
javaslata a theologiai nagybizottság elé fo 
rülni, onnét a soproni és eperjesi intézetek fenn 
tartó hatóságaihoz és a legközelebb egybehr 
egyetemes gyűlés fog az egyesítés ügyében eg- 
legesen határozni.

A budapesti orsz protestáns árva-egyiet
választmányának az 1895-iki évi működés u í 
szóló jelentése a napokban jelent meg. A ;eíen- 
tés az árvaházi 6 osztályú népiskola, valamim 
a. slöjd-iskola szép eredményű munkásságát emeli 
ki. Az árvák a múlt nyarat Zebegénvben töltöt
ték, honnét megerősödve tértek vissza. Az lé 
zetben az árvák létszáma állandóan 103 lt. 
Kedves Sylveszterestét szerzett nékik a »Piqne- 
Dame« társaság, élén Kéler Napóleon úrral A/ 
egylet vagyona az 1895-dik év végével 338.G23 
frt 90 kr. volt, a múlt évihez képest 777 ’
33 krral szaporodott. Az egyesületnek 537 i-e11- 
des és rendkívüli tagja van, közülök 439 n i. . - 
és 98 rendkívüli. Kiadás az 1895. évben 21,1 
frt 56 krt tett. A jelentés fájdalmas hangon rn 
lékszik meg az egylet egyik legnagyobb jólte 
nek, báró Kochmeister Frigyesné úrnőnek el 1 <ny 
tárói. Az árvaházi tantestület 5 tagból: igazgató
ból, 2 tanítóból és 2 tanítónőből áll.

Budapesti g’abonatőzsde jegyzései
jnnius 18-án.

G a b o n a fa j
_

Egy hekfoliter 
súlya kilókban Ára 100 kgrnak

legkis. ár legn. ár i
Bánsági búza . . . . . . 77—82 6.65 1
Tiszavidéki búza . . . 77—82 6.70 7 •
Pestvidóki „ . . . . 77—82 6.65 7 -
Fehérmegyei „ . . . . 77—82 6.65 7
Bácskai „ . . . . 77 -  82 6.75 7.10
Rozs, I. rendű . - . . . 70—72 6.30 6.» ii. „ .................... — 6.25 6
Árpa takarm ány.................... G0—6. 4.40 4

„ égetni va ló .................... 62—64 5.10„ serfó 'zésre.................... 64—66 1 J —Zab ó ........................... —
» u j ................................... 39—41 6.05 0 35

Tengeri bánsági ó . . . . — 4.10 4. 1 i>
„ másnemű uj . . . — 4.— 4

Repce káposzta . - . . . —
„ b á n s á g i .................... —

Köles ó ............................. — 5.25 5 50 *
Budapest, 1896. Busclimann F. könyvnyomdája (Harisch-bazár).


