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TARTALOM : Kis húgomnak . . . Túróczy Pálné. — Földi boldogság. K. L. — A gyermekek imája. Oyurátz Ferenc. — 
Vegyes. — Pályázat.

Kis húgomnak . .  . Földi boldogság.
Kis húgomnak minden este 
Igen nagy a gondja:
Imádkozni is kellene,
Mindig csak azt mondja.

S amiközben el-elkezdi,
A szeme bezárul,
S hogy már tündérkertben sétál,
Látom mosolyárul.

Költögeti édes anyja:
„Imádkozzál szívem,
Ila elfeledsz imádkozni,
Nem szeret az Isten. “

És kis húgom minden este 
Felnéz álmos szemmel:
„Édes anyám, imádkozzál 
Helyettem ez egyszer!“

E mentő gondolat után 
Felderül az arca,
Fejét, most már megnyugodva,
Álomra lehajtja.

S amíg anyja helyette is 
Imát mond szivében,
Ő már jár a tündérkertben . .
Aludj, aludj szépen!

Túróczy Pálné.

(Lukács ev. VI. 36—38.)

Tibérius római császár uralkodásának tizenötödik 
esztendejében csodálatos hírek terjedtek el Izrael
ben és a körűié való tartományokban egy fiatal 
prófétáról, akit a názárethi ácsmester fiának ismer
nek, de aki Isten fiának nevezi magát; aki a 
názárethi zsinagóga irásmagyarázójától csak írni és 
olvasni tanult — és mégis nagy méltósággal tanít 
és aki hatalmas dolgokat cselekszik Istennek, az ő 
Atyjának nevében. Éövid idő alatt elterjed a hír 
mindenfelé, hogy nem lehet tőle olyat kérni, amit 
ő meg ne tudna tenni, hogy nem lehet hozzá olyan 
kéréssel fordulni segítségért, amelyet ő ne teljesítene 
— és jönnek hozzá mindenfelől azok, akiknek 
valamilyen fájdalmas kérésük van.

Jönnek Syriából, Judeából és egész Izraelből, 
Tyrusnak és Sidonnak tengermelletti tartományai
ból és az írás szavai szerint: hoznak vala ő hozzá 
minden nyomorultakat, különb-különb gyötrelemben 
és betegségben valókat, ördöngősöket és kórságo- 
sokat és meggyógyítja vala őket. Eljön a bélpoklos 
és térdre esik előtte: „Uram, ha akarod, megtisz
títhatsz engemet!“ . . . Kérleli őt a kapernaumi 
százados: „Csak szóval parancsolj — és meggyó
gyul az én szolgám!0 . . . Könyörög hozzá a zsina
gógának fejedelme: „Vessed a te kezedet az én 
megholt leányomra és megelevenedik!“ . . .  A vakok 
az útnak szélén várnak reá, hogy mikor eljön, 
felkiálthassanak: „Könyörülj rajtunk, Dávidnak
fia!“ . . . A kanaáni asszony síró szóval panasz
kodik: „Gonoszul gyötretik az én leányom, — 
gyógyítsd meg őt, Uram!“ . . . Mártha és Mária 
könnyezve borulnak elébe: „Mester! ha itt lettél 
volna, nem halt volna meg a mi testvérünk, Lázári"...

Ami betegség, ami szenvedés csak volt, mind
mind ő hozzá vitték, hogy ő orvosolja, ő gyógyítsa 
meg, ő csillapítsa le azokat.

És hozzá jöttek azok is, akik nem testi fájdal
makat éreztek, hanem beteg lélekkel járták az
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életet: a vágyódok, a lelki vigasz után sóvárgók, 
a szomorúak, a kétkedők, a tájékozatlanok mind
mind ő hozzájöttek, nála keresték a megnyugtatást. 
És mi tudjuk, hogy senkit el nem utasított, senki 
nem fordult hiába hozzá, el nem bocsátott senkit 
magától anélkül, hogy terhén ne könnyített volna, 
— mert nem a názárethi ácsmester fia segített 
rajtuk, szánta meg őket, hanem Istennek fia; akinek 
neve Jézus volt, ami magyarul azt jelenti: Üdvözítő.

Szent igénk a hegyi beszédből való. Ezt a be
szédet Jézus Kapernaum városa mellett mondotta, 
mikor nagy sokaság gyűlt össze körülötte s ő fel
ment egy hegyre, amelyet azóta a boldogság he
gyének neveznek és leülvén ott, — tanította az őt 
körülvevő népet.

Látta maga előtt a kapernaumi völgyet, tele a 
természetnek örömével, a termőföldeket, a virágos 
réteket, látta az egész természeten: a kis fűszál
tól a hatalmas fáig mindenen elömleni, szétáradni 
az életnek erejét, a természetnek azt a csodálato
san nyugodt boldogságát, mely egy virágos völgy
ben, vagy egy csendes erdőben úgy elfogja az emberi 
lelket is . . .  . és azután szétnézett a sokaságon, 
amelyben minden szív ő felé dobogott, minden vágy 
ő hozzá fűződött, minden remény ő nála akart 
megnyugodni, látta a szemekben a vígasztalás, a 
biztatás utáni sóvárgást, látta maga előtt a boldog 
természet ölén azt az egész nagy emberi boldog
talanságot és megtelt a szíve részvéttel, szánalom
mal, szeretettel, irgalommal, és így szólott hozzá
juk: Boldogok a tisztaszívűek, a sirók, az aláza
tosak, az éhezők és szomjazok, a békességre 
igyekezők, az irgalmasak; boldogok, akik háború
ságot és szidalmakat szenvednek, mert ők az Istent 
meglátják, mert övék a mennyeknek országa!

Gyönyörű ez a biztatás, de mégis ne gondoljuk, 
hogy az a nagy szeretet és szánalom, mely Jézus 
szívét elfogta az emberek boldogtalanságának látá
sán, beérte volna azzal a vigasztalással, hogy tié
tek a mennyeknek országa. Azoknak, akik azt a 
szemrehányást teszik a keresztyénségnek, hogy azért 
a szenvedésért, mely itt a földön sok embernek 
jut osztályrészül, nem nyújt teljesen kielégítő kár
pótlást azzal az Ígérettel, hogy boldog lesz a menyek
nek országában, azoknak az embereknek egyrészt 
igazuk van, de másrészt óriási tévedésben vannak. 
Hiszen igaz az, hogy Isten azért adta az ő egy
szülött fiát, hogy minden valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen, igaz az, 
hogy Jézus csakugyan Ígérte is a menyek orszá
gát azoknak, akik ártatlanul szenvednek itten; 
igaz az, hogy Jézus feltámadása és mennybemene
tele legfőképen az emberi halhatatlanságot s így 
a földi élet után következő örök életet, a mennyek 
országát bizonyítja, de tévedés, nagy tévedés azt 
hinni, hogy Jézus csak ennyit adott vigasztalásul 
az embereknek és nem ismeri Jézust és az ő val
lását az, aki abból csak annyit tud megjegyezni 
magának: ne sírjatok, ne szomorkodjatok, mert 
megfogtok vígasztaltatni, mert majd boldogok és 
örvendezők lesztek, mert tietek lesz a mennyeknek 
országa.

Ugyan hogy lehetne akkor a keresztyén vallást 
a szeretet vallásának nevezni, hogy lehetne Jézust

Üdvözítőnek mondani, hogy lehetne Istent annak 
a szerető mennyei Atyának szólítani, amilyennek 
mink őt hisszük és ismerjük, hogy ha az nem tekin
tetnék fontosnak: vájjon boldogok vagy boldog
talanok vagyunk-e földi életünkben? Hiszen nekünk 
ez végtelenül fontos kérdés, hiszen nekünk az a leg
nagyobb kívánságunk, — hogy ne csak azután a 
60, 70 vagy 80 esztendő után, amennyit enged 
nekünk az Úr jóvolta, hanem ezalatt az idő alatt 
is, már itt is, a földön is, mi magunk is boldogok 
legyünk és boldogok legyenek mindazok, akik hoz
zánk tartoznak, akiket szeretünk. Bevallhatjuk ezt 
egészen nyugodtan. Nem vétünk vele Jézus ellen, 
vallásunk ellen, — mert az igazság az, hogy Jézus, 
örök életünk és mennyei boldogságunk érdekében 
éppen azt akarta, hogy már itt a földön is boldogok 
legyünk mindannyian.

Ezért az ő hegyi beszédjét, melyet azokhoz a 
körülötte ülő boldogtalan emberekhez intéz, úgy 
kell tekintenünk, mint útmutatást arra, hogy hogyan 
lehetünk boldogok. Megmondja ezt Jézus ebben a 
beszédben egészen világosan, mert Jézus nemcsak 
vigasztalni akarja az embereket, hanem boldogítani 
is. Vigasztalást nyújtott azoknak, akik háborúsá
gokat és szidalmakat szenvednek; azoknak, akik 
szomorkodnak és sírnak, —• vagyis azoknak, akik 
ártatlanul és méltatlanul jutottak boldogtalanságba, 
és akiknek napjait valamilyen szerencsétlenség tette 
keserűekké, amit itt e földi életben már nem lehet 
kipótolni, meg nem történtté tenni — például, akik 
életüknek minden boldogságát, minden örömét el
temettek égy kedves halottjukkal, egy hitvessel, 
egy édes gyermekkel, vagy egy nagyon szeretett 
szülővel, — mindezeknek igenis azt mondja Jézus: 
Boldogok vagytok, mert a ti keserűségtek örömre 
fordul, mert a ti szomorúságtok megvígasztaltatik, 
mert megemlékezik Isten a ti nyomorúságotokról 
és bevisz titeket a menyeknek boldog országába 
és ott bőséges jutalmatok lószen.

És erre maga Jézus példát is adott. Másoktól 
való megaláztatást, ártatlan szenvedéseket viselt el, 
— nem kerülhette el a keserű poharat. — és 
meghalt kínos halállal, de dicsőségre fordult az ő 
alázatossága, — rajta teljesült be, hogy aki meg
alázza magát, felmagasztaltatik.

Hanem a többieknek, akik a boldogságért szom
jazva néztek Jézusra, akik nagy vágyódással ke
resték nála a megnyugtatást, azoknak azt mondotta 
Jézus ebben a hegyi beszédben és minden más 
tanításában is: Legyetek boldogok már itt a földi 
életben, — de csak úgy lehettek igazán boldogok, 
ha jók vagytok, ha pedig jók vagytok, akkor tietek 
a mennyeknek országa is.

És Jézus tanításainak csaknem minden sora ezt 
a célt szolgálja, hogy megmutassa az embereknek, 
hogy hogyan gondolkozzanak, érezzenek, szóljanak, 
cselekedjenek, ha jók s ennek következtében boldo
gok akarnak lenni.

Mindenekelőtt azt köti az emberek szívére, hogy 
szeressék egymást. Ez az egész evangéliumi tanítás 
főgondolata. Ebből következnek a többi nagy gon
dolatok, de úgy, amint ahogy a gyökerek ágaznak 
el egy középpontból. Szeressétek egymást, — de 
nemcsak azokat, akik titeket szeretnek, hanem
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azokat is, akik ellenségesek ti irántatok, mert 
amiért ők rosszlelkűek, azért még nem kell nektek 
is azoknak lennetek velők szemben. Ne legyetek 
szigornak és haragvók, mert aki haragszik az ő 
atyafiára, méltó az ítéletre. Ne keserítsétek egymást. 
Ne legyetek megkeményedett szívűek, vagy pedig 
hangos farizeusok, hanem szelídek, jószívűek és 
bőkezűek. Ha boldogok akartok lenni, engedjétek 
be a napsugarat szívetekbe, — a természetnek a 
boldog, sugárzó örömét, —- legyen napfényes a 
lelketek, kergessetek ki onnan minden árnyékot, 
minden rosszat, hogy teljesen tudhassatok örülni 
az életnek és Isten minden ajándékának. . . . Mert 
Isten is örvend a ti örömötöknek. Szereti azokat 
is, akik a szenvedésektől megszomorodva térnek ő 
hozzá, de jobban örül az ő atyai szíve, ha gyer
mekei boldogok. Nem kell ő hozzá okvetlenül szo
morúan, elkomolyodva fordulni, — ha olyan ártat
lan a szíved, hogy tudsz mosolyogva imádkozni, 
az lesz a legszebb imádságod. Igyekezz tehát jó 
lenni, Istennek gyermeke lenni, aki tiszteli és 
szereti az ő atyját és az ő testvéreit s hasonló 
akar lenni az ő Atyjához, Istenhez.

„Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti mennyei 
Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek, 
ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok, megbocsás
satok, néktek is megbocsáttatik!“ És ezek a paran
csok megint a legszorosabb összefüggésben vannak 
Jézus legnagyobb parancsával: az emberszeretettel 
és azzal a legnagyobb céllal, melyet a földi embe
rek elé állított s amelyet így mondott ki: Legye
tek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Amikor irgalmasok vagyunk másokkal szemben 
és könyörülünk embertársainkon, amikor nem kár
hoztatunk álszenteskedve másokat olyan hibákért, 
amelyek mibenniink is megvannak, amikor megtu
dunk bocsátani minden elszenvedett sérelmekért 
és keserűségekért, akkor Istennek egy tulajdonságát 
cselekedjük, akkor Istenhez hasonlók vagyunk, 
abban a pillanatban, amikor ezt a nagy szeretet 
érezzük, amelyről Pál apostol azt mondja: hogy az 
mindeneket eltűr, mindeneket elhisz és mindene
ket elfedez, amelyről Jézus azt tanítja, hogy az 
nem hétszer, hanem hetvenhétszer is meg tud 
bocsátani, — abban a pillanatban, amikor így 
tudunk szeretni, tűrni és megbocsátani, méltók 
vagyunk arra, hogy Isten gyermekeinek, ő hozzá 
hasonlóknak érezzük magunkat, mert abban a pil
lanatban csakugyan jók is, szépek is, boldogok is 
vagyunk . . . .

És itt szélesedik ki azután előttünk teljes pom
pájában az a virágos völgy, amelyet Jézus lát 
akkor, amikor az embereket boldogokká akarja 
tenni. Erre vonatkozik az, hogy: „Adjatok, néktek 
is adatik1', — adjatok a ti szívetek szeretetéből, 
jóságából, boldogságából mindenkinek, aki csak 
hozzátok fordul: „jó mértéket, megnyomatott, meg
rázott és elfolyó mértéket," — azaz tegyetek bol
doggá, vidámmá, jókedvűvé, kedvessé mindenkit, 
— „mert azon mértékkel mérnek egyebek néktek, 
amellyel ti mértek". — Ha ti boldogtalanságot 
okoztok másoknak, — visszaszáll az tireátok és 
meggyötör titeket is, — ha azonban boldoggá tud
tok tenni másokat is, — ha kiárasztjátok azt a

jóságot, mely ti bennetek vagyon a ti családi 
otthonotokra, arra a társaságra, amelyben vagytok, 
azokra az emberekre, akikkel érintkeztek, akkor 
ez a boldogság növelni fogja a ti boldogságtokat, 
visszaszáll reátok és megelégedetté teszen titeket. 
Ha te a szeretet mértékével mérsz az embereknek, 
azok is úgy fognak mérni tenéked, ha te boldoggá 
akarod tenni őket, ők is arra fognak igyekezni, 
hogy neked legalább örömet szerezzenek és ha te 
tudsz boldogítani másokat, ők is boldogítani fognak 
téged az ő örvendezésükkel, téged is boldogítani 
fog az ő boldogságuk.

íme így akarta Jézus azt a boldog természetet, 
amelyben az embereket boldogtalanoknak látta, 
benépesíteni boldog, jó és szép emberekkel. Azt 
akarta, hogy ne elcsüggedt, szenvedő és boldogtalan 
emberek járjanak ezen a földön, hanem egymást 
szerető, segítő, másokat is, egymást is boldogító 
emberek. Onnan a boldogság hegyéről szétnézve 
a kapernaumi völgyre, a szenvedések keresztje alatt 
sóhajtozóknak felmutatott ugyan arra a földöntúli 
mennyek országára, amelyben kárpótlást nyernek az 
itteni keserűségekért, de egyúttal rámutatott arra 
a boldog természetre is, amelyben ragyog a nap- 
ságár, amelyben egy jó mag százszoros gyümöl
csöket terem, amelyben a liliomok ékesebben öltöz
nek Salamon minden királyi dicsőségénél, — és 
azt akarta, hogy ehhez a boldog természethez hason
lóan az ember, aki Istennek legkedvesebb teremt
ménye, az ő gyermeke, akinek halhatatlan lelke 
van, mely minden szépre és jóra fogékony, szintén 
boldog legyen. És hogy az lehessen, szeretetne, jó
ságra kérte az embereket.

Bizony, bizony, ha az az áldott napfény nem
csak a mezőkön, hanem az emberek szivében is 
ragyogna, betelne akkor a kapernaumi völgy olyan 
emberekkel, akiknek Jézus azt mondhatná: íme,
ti boldogok vagytok, mert jók vagytok------ - és,
beteljesedne akkor az az idő, amelyben eltöröltetik 
minden könnyhullatás és a jövendölés szerint: a ti 
véneitek látásokat fognak látni és a ti ifjaitok 
álmokat álmodozni és igazság, fény és boldogság 
lesz ezen a világon isii . . . K  L.

A  gyermekek imája.
— Elbeszélés. —

— Jó reggelt Miklós bátya! Ne sajnálja egy 
percre ide lépni kocsimhoz, éppen magút keresem.

— Isten hozta szegény falunkba ispán urat. 
Szolgálatára állok, — viszonzá az üdvözlést a meg
szólított, egy erőteljes, értelmes arcú férfiú a nor
vég halászok egyszerű öltönyébeii s odatért az utca 
közepén megállóit lovas kocsihoz.

A falu, melyben a két beszélgető találkozott, 
kicsiny, alig 25 házból álló egyszerű község Nor
végia déli részének partján, a tengertől alig száz 
lépésre. Lakosainak főfoglalkozása a halászat, 
munkamezeje kevésbbé a föld, mint a tenger. Ez 
annál inkább érhető, minthogy a hosszú, keskeny 
Norvégiát a sziklás Kjölen hegység nagyon be
hálózza, a földnek alig egy tized, több helyen csak
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huszad részét engedi át mívelésre, a többit erdő
ség borítja, vagv a minden lépten-nyomon kiemel
kedő kőtömbök s tavak foglalják el. A tengerpartra 
a hegyek gyors lejtéssel hanyatlanak le, kevés 
völgyet hagynak fenn, s arra is a hegyoldalból 
lesiető patakok, folyók mindig több követ sodornak, 
így a parti lakók az önfent artás gondjaival egye
nesen a tengerre vannak utalva.

Beljebb az országban, hol a kövektől és tavak
tól szabadabb vidék alkalmas a mívelésre: minta
szerű a gazdálkodás, a kertészet. Ezenkívül munkát 
találnak a lakosok a sok bányában, gyárban. A 
norvég értelmes, tanulni szerető nép, fel tudja fogni 
az iskolának jelentőségét, örömmel használja fel a 
jó alkalmat tehetségeinek kiképzésére a legszegé
nyebb polgár is. Munkára mindig kész, kitartó, 
takarékos, önérzetes, komoly. Jellemvonásaihoz tar
tozik továbbá az erkölcsi törvények tisztelete, a szí
vesség mások iránt s a mély vallásos érzület. E lelki 
tulajdonaiban rejlik az erő, mellyel honának a ter
mészet mostohasága dacára is a legmíveltebb álla
mok sorában biztosított szép helyet. A természeti 
akadályokkal küzdve a szárazon, a zivatarral a 
tengeren: bátorítást, reményt, új erőt merít a drága 
örökségből: a vallásból.

— A báró úr üzenetét hozom, szól újra a fiatal 
ispán, kezet szorítva a halásszal. Holnap a fővá
rosból, Christiniából egyetemi tanárokat vár ven
dégekül. Hal nélkül nem teljes a norvég ebéd. 
Igen szívesen venné, ha egy szállítmány halat hozna 
és pedig legalább tíz darabot abból a fajtából, 
amelylyeí most négy hete örvendeztette" meg a 
bárónét.

— Ispán úr, kik itt lakunk, mindannyian készen 
állunk az üzenet teljesítésére. Az áldott lelkű báró 
úrnak sokkal tartozunk. Midőn a zordon tél viha
ros időszaka heteken át visszavert a tengertől s 
ezzel kiütötte a kenyér botját kezünkből: töbször 
az ő szívessége mentett meg a véginségtől ben
nünket azzal, hogy munkát adott. Hívei vagyunk. 
Ma azonban — folytatá, mialatt kémlelve tekintett 
az égre — kirándulásunk szerencséje iránt kissé 
aggódom.

— Miért ? — kérdi az ispán — hisz szebb időt 
rajzolni sem lehetne, mint a mai.

— Igaz, de tegnap alkonyaikor nagyon elpirult 
az ég; ma reggel pedig a Kjölen hegy kopasz 
fején ott volt a szürke kalap s ez azt jelenti, hogy 
közeliinkben leskelődik a vihar. Mind e mellett a 
próbát — amint mondtam — megtesszük; csak 
Péter sógorhoz lépek be, előbb megnézem, hogyan 
halad a felépülésben.

— Mi baj érte Pétert? Még ily hatalmas erejű 
embert is leverhet a nyavalya?

— Egy kis esete volt tegnapelőtt, igaz, hogy 
ha engemet, vagy mást ér, alighanem nagy eset 
lett volna. A mezőről, hol káposztás kertjében kapált, 
indult hazafelé. Zörejt, kiáltozást hallva visszafordul 
s egy kétlovas bocsit lát szélsebesen rohanni. 
A szomszéd acólgyáros fia ült nővérével a bakon, 
s a tüzes lovak a kocsit elragadták. Péter belátta, 
hogy ha a lovak a falu közelébe jutnak, hol a föld
ből nőtt nagy kődarabok között kanyarodik a kes
keny út s az utat szelő árok új hídja még nem
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kész: ott a kocsi sziklához csapódik, a bennülők 
menthetetlen elvesztek. Mozdulatlan állva várta be 
az eszeveszetten száguldó fogatot. Amint az oda
ért, villámgyorsan megragadta a rudasló fékszárát 
oly erővel, hogy a lovak szinte visszahanyatlottak 
s a kocsi megállt. Még a nyerges ló nyugtalanko
dott. Péter áthajolt, hogy megsimogassa, de haj- 
lása közben a ló nagyot rántott a rúdon s ez úgy 
ütötte mellbe az erős embert, hogy elesett. A féket 
ekkor sem eresztette el, acél kezével lehúzta a ló 
fejét a földre, úgy^hogy ez tőle szabadulni s tovább 
mozdulni nem bírt. Az így megfékezett lovak alól 
talpra kelt s azok érezve, hogy emberükre találtak, 
nyugodtan állottak, mint a kezes bárány.

— S az utasoknak nem történt bajuk ?
— Az ijedtségen kívül semmi. A hirtelen meg

állás zökkenésénél jól megkapaszkodtak az ülésbe 
s a kocsi nem borult fel. A fiatal jogász a bakról 
földre ugrott s Péternek mindkét kezét megfogva 
szólt:

— Bátyám, magát a jó Isten küldte elénk. 
Segítsége nélkül helyettünk halálhírünk érkezett 
volna haza szüléinkhez. Jótettét most csak szóval 
köszönhetjük, de édesapánk meg fogja hálálni.

— Hagyja azt uram, — válaszolt Péter -— ne
kem semmivel sem tartoznak. Örülök, hogy segít
ségükre lehettem, de ilyet nem pénzért tesz ember. 
Ha a szívességért díj járna, akkor a szegény, aki 
nem tud fizetni, a veszélyben mind elpusztulhatna.

— Ezt a szívességet én és húgom nem felejt
jük soha. De mondja kérem, nem érte elestében 
zúzódás, nem érez fájdalmát? Üljön fel kocsimra, 
hadd vigyem ezen házához.

— Köszönöm, nem szoktam meg a kocsizást. 
A vállamra vetett bőrkabát felfogta a rúd ütésének 
súlyát. Az egyik ló rám lépett ugyan, de ez katona
dolog. Mint huszárnak, egykor lórúgásban is volt 
részem. Szíveskedjék most a kisasszonnyal a ko
csiba beülni. A bakra hadd lépjen a kocsis, az ő- 
kezét a gyeplű tartásról ismerik a lovak, s már 
ki is józanodtak a rémületből.

Midőn pedig látta, hogy a fiatal leány a féle
lemtől még alig mer mozdulni, szépen leemelte a 
bakról s oda helyezte a hátulsó ülésre.

A kocsi megfordult s a benne ülők ismételt 
köszöntése közben rendes menetben tovább haladt.

— Péter igazán talpig derék ember, szólt me
legen az ispán. Büszke lehet reá nemcsak rokon
sága, hanem minden norvég halász. De bizonnyal 
a bátor életmentés színhelyéről vitte el az emléket, 
amely miatt most a házat őrizni kénytelen.

— Igen, hazaballagott, azonban otthon már 
bármennyire is akarta titkolni, sántított. Térde meg
dagadt, s balkarján is ott a patkó-nyomok. A gyá
ros még aznap meglátogatván őt, magával hozta 
az orvost, ki a családot megnyugtatta, hogy nincs 
veszély, csak egypár napig ágyban kell Péternek 
maradnia, s ezután még egy hétig nem mehet ki 
a szobából.

— Miklós bátya, most még egy más megbíza
tást kell végeznem a gyárban. Visszajövet én is 
benézek Péter barátunkhoz; Isten velük!

A könnyű kocsi tovább robogott; az ott maradt 
halász pedig megfordult s betért a legközelebbi
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házba. Ez egy szilárd, egyszerű hajlék, mely egész 
külsejével lakóinak jó ízléséről, éber gondozásáról 
tanúskodik. A tornác, az udvar tiszta, minden a 
helyén. A háziasszonyt a konyhában tdálta elfog
lalva. Ez egy 30—32 éves derék nő, szelíd, meg
nyerő vonásokkal, a hatáskörében mindenütt ural
kodó rend, tisztaság mutatja benne a gondos 
családanyát.

— Jó napot Mari; hogyan vagytok? — kérdi 
a belépő.

— Köszönöm Miklós; hála Isten, most már 
nyugodtak lehetünk. Az orvos ma reggel újra itt 
volt és biztosított, hogy Péter baja hamar elmúlik. 
Lábán a zuzódás nyoma tiinik, néhány nap múlva 
teljesen helyreáll. De menjünk be, itt vannak a 
többiek is.

Beléptek az egyszerűen, de ízlésesen rendezett 
szobába. Péter, a házigazda már nem feküdt. Egy 
magakészítette karosszékben ülve kosarat font, ami, 
ha az idő a szobába szorítá, kedvenc foglalkozása 
volt. Munkájában két gyermeke, egy 11 éves 
leányka s egy 9 éves fiú — kiknek ezen időben 
iskolai szünidejük volt — törekedtek neki egész 
buzgalommal segédkezni.

Kívüle és Péteren kívül még négy férfiú van 
a szobában. Ezek Miklóssal és a háziasszonnyal: 
Marival együtt testvérek, a már elhalt Rehnskild 
János apó gyermekei. Az öt fiú-testvér és sógoruk 
Baner Péter, egy kis halásztársulatot képeztek. 
A fogott halakat egy egyfogatos kocsin, amely a 
legidősb testvérnél: Miklósnál volt, a közel s 
távolabbi bányatelepekre s gyárakhoz és más isme
rős helyekre szállították. A halászat, ha az idő 
alkalmas volt, biztosította a mindennapi kenyeret. 
Kevés igény, szigorú takarékosság mellett megelé
gedetten éltek. Igaz testvérszeretet fűzte őket össze; 
egymással megosztották a derűt és borút. Hétköz
nap együtt fáradoztak a közös munka terén, ünnep
napon együtt mentek az egy óránál távolabb eső 
templomba. Ha ezt az idő viszontagsága lehetet
lenné tette, akkor otthon egyikük, vagy másikuk 
házában jöttek össze. Elővették a norvég evang. 
családban elmaradhatatlan három kedves öröksé
get: a bibliát, az imádságos- és énekeskönyvet s 
a szentírásból egy-egy szakaszt felolvasva, együtt 
énekelve, imádkozva házi istentiszteletben adták 
meg Istennek, ami Istené.

A kölcsönös üdvözlés után mosolyogva szólt 
Rehnskild Miklós a házigazdához:

— így kell engedelmeskedni az orvosnak, sógor?
— Nem való az ágy nappal férfinak — felel 

Péter. Csak addig ér valamit az élet, míg az em
ber dolgozhatik. Balkarom már magához tért, lába
mon is enged a daganat. Ezek az én jó gyerme
keim oly szépen imádkoztak az este ágyam mellett, 
hogy elfeledtem minden bajomat és ma reggel 
egészen megújulva keltem fel. Eközben apai sze
retettel simogatta leányának: a kékszemű, szőke
fürtös Ellának és piros pozsgás fiának: Gusztáv
nak fejét.

— Orvendek, hogy ily hamar összeszedted ma
gadat olyan eset után, ami mást könnyen nyomo
rékká tehetett volna. De most — folytatá Miklós 
a többiekhez fordulva — munka vár reánk. A báró

úr halért izent, ezt neki ma estére be kell szállí
tanunk. Csak az a kérdés, kit hívjunk el Péter 
helyett? Az ismerősök ilyenkor már egy vagy más 
dologban elszélyedve vannak.

— Senkit, — szólalt meg a háziasszony — 
az uram helyett elmegyek én. Nem először szállók 
veletek csónakra. Az alatt a pár óra alatt, míg 
oda leszünk, Ella és Gusztáv elmulattatják itthon 
apjukat. A báróék üzenetére okvetlen meg kell 
szereznünk a halat. A bárónő — ti is tudjátok — 
sok szívességet tett velünk és gyermekeinkkel.

— Igazad van Anyjuk — erősíti férje —, Miklós 
intézkedj. Induljatok mindjárt, hogy annál hama
rább végezhessetek'. Mari veletek megy; ő is tud 
bánni az evezővel, a kormányrudat pedig egyikünk 
sem kezeli jobban, mint ő.

Jól van — fejezi be a beszélgetést Miklós —, 
készüljünk. Hazanézek s viszem a hálókat. Félóra 
múlva a parton várlak benneteket. Az öt testvér 
kezet nyújtva Péternek, távozott.

A háziasszony most sietve ment ismét a kony
hára s intésére Ella leánya is. Itt a tűzhelyen a 
szerény ebéd már félig kész volt. Figyelmeztette 
Ellát — kit egy év óta gondosan hozzászoktatott 
a tűzhelyhez is — a további teendőkre. Lelkére 
kötötte, hogy vigyázzon a rendre a terítésnél, tála
lásnál s törekedjék mindent apjának kedvére végezni.

— Meg lesz édesanyám — szól mosolyogva a 
kedves leányka —, vigyázok, hogy ha megjön, 
mindent rendben találjon. Szinte sugárzott arcán 
az öröm a vett megbízatás felett.

Mari intézkedéseit végezve s a kiránduláshoz 
öltözve megcsókolta férjét, gyermekeit s ezek által 
Isten oltalmába ajánlva elsietett, nehogy a testvé
reket várakoztassa. Ezeket már ott találta a parton.

Miután berakták erős szerkezetű, mély csóna- 
kukba a vállalathoz szükséges eszközüket, Miklós 
szavára maguk is beléptek s az evezőpadokon el
helyezkedve eltaszították a csónakot a parttól s e 
szívből fakadt fohásszal: Jézus nevében, evezőiket 
a vízbe mártották. Egyik oldalon hárman foglaltak 
helyet, a másikon ketten; Mari a kormányhoz állt.

Az idő gyönyörűen szép. A tenger sima, mint 
egy kifeszített lepel, az evezők által megmozgatott 
felszínen imbolyogva játszik a derült mennybolto
zatról lemosolygó nap képe, fénysugarai mintegy 
őrködni látszanak az alvó habok álma felett. A 
láthatár tiszta, a levegő nyugodt, mindenütt ünne
pélyes csend. Csakhogy ezt a vonzó, naptól besu
gárzott arculatát gyakran s hirtelen megváltoztatja 
a tenger a nyári évszakban is. Előtör rejtekéből 
váratlan a szélvész, láthatlan szárnyain fenyegetve 
száll a fellegtábor, mely csatornáit megnyitva zúgó 
záport ont alá, s dörögve, rémítve szórja nyilait: 
a cikázó villámokat. A támadásra a nyugvó tenger 
felriad; a vihar itt halmokat hány rajta, ott mély 
völgyeket szánt. A tarajos habok bőszülten csap
kodnak s jaj a könnyű hajónak, csónaknak, melyet 
körükben találnak; ott mindenfelől csak hullámsír 
tátong. Az elemek dúló csatája közepett törékeny, 
hányt-vetett járművén még a legelfásultabb kérges 
szívű ember is belátva tehetetlenségét, magába 
száll,Istenhez tér.Régi igazság: „aki nem tud imád
kozni, menjen a tengerre és ott megtanul."
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A halászok sokat tudnak beszélni a kiszámít- 
hatlan vihar rohamáról, erejéről; soknak közülök 
előbb vagy utóbb a hullám lesz szemfedője. Ha a 
tengeren éri őket a fergeteg, s dühöngése sokáig 
tart, úgy, hogy ők kifáradnak a habok között ver
gődésben, ekkor elrebegik utolsó fohászukat s 
lemondással néznek sorsuk elé. Ha aztán egy óriás 
hullám felborítja a csónakot, a halászok a csónakba 
kapaszkodnak, előrántják erős pengéjű késüket s 
a csónak oldalába ütik és nyelébe is fogódzva 
tartják fenn magukat, míg az egymást követő hul- 
lámtorlat által lementve elkábulnak s lemaradnak. 
Mikor egy-két nap múlva egy ellenkező áramlat 
ismét visszahajtja a partra a felborult sajkát, a 
reája találó parti lakosok megszámlálják a késeket, 
elolvassák a nyelükre vésett neveket, s hazaviszik 
tulajdonosaik házaihoz. Ott tudják már, ez mit 
jelent. Ahány kés volt a csónak oldalán, annyi 
ház siratja fiát, vagy a családapát.

Miklós testvéreivel nem hatolt messze be a 
tengeren. Hol tapasztalásból már alkalmasnak találta 
a helyet, evezőjét kiemelve szólt: álljunk meg, itt 
próbát tehetünk.

Az evezés megszűnt, de Axel szemeivel a vizet 
kutatva megjegyzi: jó lesz balra tartani, onnét jön 
áz apróság raja, pedig ezt szokta követni az örege is.

Mind oda néztek, s csakugyan a kicsiny fürge halak 
ezrei siirögtek gyors mozdulattal a viz színén balfelől.

— Jó jel, — szólal meg újra Miklós ■— erre 
forduljunk. A csónak megállt s a halászok bal 
oldalán leeregették a hálót. A munka a szokott 
rendben folyt tovább. A kellő idő múltával felhúzott 
háló nem volt üres. A kísérletei tovább-tovább 
menve balra többször ismételték, s utolszor egy 
húzódó halcsapatra találva, oly jó fogást tettek, 
hogy szintén megnehezült bele a háló. Jó kedvre 
derülten szedték ki s rakták az e célra szolgáló 
hosszú ládába a szebbnél szebb példányokat, a 
pompás tengeri lazacokat.

— A zsákmánnyal megelégedhetünk — szólal 
meg mosolyogva Miklós. — Ezzel megörvendez
tetjük a báróné asszonyt. Még csak négy óra, nap
nyugtára be is szállíthatjuk hozzá.

De egyszerre eltűnik arcáról a mosoly. A magas
ból a szállongó sirály vésztjelző szava hangzik. 
Mind a part felé tekintenek. Ott hosszú vonalon 
az úton porfelleg emelkedik. A Kjőlen hegység 
felől pedig komor felhő közeledik. A másik perc
ben már fodrosulni kezd a tenger színe.

— A szélboszorkány mégis meglepett bennünket 
— bosszankodik Miklós. — Károly, terítsd azt a 
köpenyt Mari vállaira, mert az a marcona felhő 
öntözővel jön. Most forduljunk egyenesen a part 
felé, hogy a hullám ne oldalról üsse a csónakot. 
Jól merítsétek az evezőt.

Az edzett, gyakorlott halászok egész erővel 
fogtak a munkához. A szemközt zúgó vihar azon
ban mindig nagyobb akadályokat vet eléjük. Az 
egymásra tolongó habok zajongva csapkodják a 
csónakot. Makacsul vissza-visszavetik, jobbra-balra 
hányják mint könnyú dió héját. Hatalmas menny
dörgés közben szakad le a zápor, ködbe vonva a 
környezetet, minden tájékozást lehetetlenné téve. 
A helyzet egyre válságosabbá lesz. A setét felleg

hamar elvonult, az ég újra kiderült ugyan, de a 
szélvész fokozott hévvel dühöng tovább. Hiába 
dolgozik az öt erős ember, sikertelen minden ügyes
ségük. Hajójuk nem hatol előre sőt, szorongva 
látják, hogy a kitűzött céltól lassanként bár, de 
minden erőfeszítésük dacára mégis távolodik, vészes 
irányban hányódik, a tengerbe mélyen benyúló 
szikiapad felé, hol a habokból fel-felbukkanó szirt- 
fejek sora, s a közelükben keletkező örvény az 
oda hajtott élőknek kikerülhetlen sírja lesz. A lel
keket csüggedés szállja meg. A kezek bágyadtan 
mozgatják az evezőt. Minden perccel közelebb jut
nak az örvény gyűrűjéhez.

Mari tekintete a parton róvedez, halovány arcán 
végtelen fájdalom borong. A vihar könyörtelenül 
sodorja mind messzebb családi fészkétől, férjétől, 
gyermekeitől a halál réve felé. Szemeiben köny 
csillog, kebléből egy-egy mély fohász fakad. Vége 
mindennek — szól bús, halk hangon — Lőrinc 
testvér: számunkra nincs menekvés. E szomorú 
lemondást mindnyájan osztják ; felhangzik a közös 
fohász: Isten, légy irgalmas Atyánk!

E pillanatban egyik kezével a part felé mutatva 
felkiált Mari: Gyermekeim ott a parton nézzétek. 
Értünk imádkoznak. Az én leányom, fiam imáját 
meghallja az ég. Testvérek ! fel a munkára még 
egyszer, velünk lesz az Isten!

Oda néznek a mutatott irányba s valóban ott, 
hol a part emelkedni kezd, az ismert halmon két 
gyermek térdel összekulcsolt kezekkel. E látvány 
s nővérüknek velőtrázó hangja villanyként hat át 
a haláazok lelkén.

Miklós csak ennyit mond: Rajta ! Szorítsátok 
még egyszer az evezőt. Előre! Jézus segíts !

Az evezők újra csattognak gyorsan, hathatóan. 
Mintha megkétszereződött volna a hajósok ereje, 
mintha nem találnák már legyőzhetlennek a vihar 
ostromát, a csónak hátrálása megszűnt, sőt észre- 
vehetőleg halad előre, minden perccel tovább, tovább 
a veszedelmes helytől. •

— Mari — int Miklós — kissé jobbra a szikla
fal közelébe kell jutnunk. Ott nem leszünk annyira 
útjában a szélnek.

Kitartó erőfeszítéssel e terv is sikerült. Itt is 
nagy a hullámzajlás, itt is nehéz a küzdelem, tel
jes ügyesség vívhat ki minden evezőhosszúságnyi 
utat, de mégis több a remény, hogy a folyton zugó 
szél a céltól már nem verhet el.

Mari a kormányrudat biztos kézzel tartva, tekin
tetével még mindig a halmon térdelő gyermekein 
csüng. Fejéről a kendőt a vihar letépte, kibomlott 
szőke fürtjeit lobogtatja Szép vonásaira ismét 
visszatér az élet színe. Szemeiből a hit s az anyai 
szeretet varázsa sugárzik. Ajkán a győzelem mosolya. 
Megható jelenet, a harsogva csapkodó habok között, 
gyermekeinek imája által új reményre keltett nő 
arcán az a törhetlen bizalom s nyugalom. Nem 
csuda, ha a már kétségbeeséssel vívódott testvé* 
reket is magával ragadta.

— Hála Isten! — szólal meg újra Mari — itt 
jön Péter, most már túl vagyunk a veszedelmen.

Csakugyan ő törtetett feléjük.
Péter ugyanis felesége távozta után otthon a 

gyermekekkel nyugodtan megebédelt, azután újra
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munkához fogott. Mikor délután megindult az utca 
porát magával sodró szél, azt vélte, hogy ez csak 
egy hamar eltűnő roham, annál is inkább, mint
hogy a záport ontó felhő is gyorsan elvonult. De 
különben az idő is elmúlt már, amely alatt számí
tása szerint a halászatnak végződnie kellett volna. 
Minden pillanatban várta nejének belépését. Kése
delmén aggódni kezdett s gyermekeinek megen
gedte, hogy a parthoz fussanak, s megnézzék kikö
tött-e már a csónak. Nem tudja megvárni, míg 
hírt hoznak. Hallja, hogy a szél zúgása erősbül, 
balsejtelem üti meg a szívét. Félreveti a félig kész 
kosarat, kimegy s a félszerből kezébe véve a közön
ségesnél nagyobb, vastag nyelű, széles lapátú eve
zőjét, mely másnak nehézkes volna, de amelyet ő 
könnyen kezelt, s lesiet a partra. Ott találja gyer
mekeit a halmon térdelve, s másfelől még a mély 
vizen látja a csónakot szél ellen küzdeni. Tehát 
már a vihar kitörése óta ostrom alatt van; egyik
másik sógora eddig kifáradhatott, pedig ha erőt vesz
tenek, még a sziklafalhoz csaphatja őket a hullám.

Megdöbbenve szól: Az Isten szerelmére, nagy 
itt a baj.

Feltűri erőtől duzzadó karjain az ingujjakat s 
egy hosszú, keskeny sajkába lépve, azt evezőjével 
a vízbe lódítja. Elfeledve már lótiprás, zúzódás, 
doktori tilalom. Ő csak azt látja, hogy felesége, 
gyermekei anyja, élte boldogsága veszélyben van. 
Neki hozzá kell jutnia. Állna bár vele szemben a 
pokol egész hada, a tenger összes réme, keresztül
törne azon is. A könnyű lélekvesztő evezőjétől 
hajtva, a széltől is segítve gyorsan közeledik. Mikor 
egy hajításnyira ér, átkiált: vigyázzatok!

Pár perc múlva egy hullámhegy által emelt 
sajkáját bámulatos ügyességgel irányozza a csónak 
mellé s a kellő pillanatban a párduc ruganyossá
gával veti át magát aba. Itt nejével csak tekinte
tet váltva, Miklóshoz fordul:

— Neked már elég volt, add át a helyedet. 
Ezután a többjhez szólt: ti ott hárman a túloldalon 
tartsatok ki; Axel és én elbánunk ezzel az oldal
lal. A hajtás nem tart soká.

A csónak megérezte az erőgyarapodást.
Péternek evezője, izmos, nyugodt karoktól for

gatva, nagyot segített. A haladás gyorsabb, bizto
sabb lett. Egy negyed órai munka után a partnál 
voltak.

— Legyen áldott a nagy Isten! — fohászkod
tak, kalapjukat levéve a halászok.

Péter feleségét karjaiba ölelve emelte ki a 
csónakból e szavakkal: Anyjuk semmi baj; most 
már nyugodtan mehetsz gyermekeidhez.

Majd a még üléseiken pihenő, fáradt testvérek
hez szól: Miklós, jól dolgoztatok, lebirkóztátok a 
rakoncátlan fergeteget; emberek vagytok.

— Nem a mi érdemünk a menekülés — vála
szolt ez. Gyermekeid imádsága, feleséged lelkesí
tése nélkül, eddig már felettünk táncolnának a 
megháborodott hullámok.

Mari ezalatt feléje repeső gyermekeit ölelte keb
lére. Térdre borult, zokogott, zokogása volt a hála, 
a szeretet, a boldogság megnyilatkozása. Könnyei 
hullottak az érte imádkozott gyermekek arcára: az 
édesanyának örömkönnyei. Gyurátz Ferenc-

VEGYES.
Közgyűlések és bizottsági ülések. November 

hava mindig bővölködik gyűlésekben. Ez esztendő
ben is erre a hónapra esik az egyetemes köz
gyűlés és ezzel kapcsolatban a bizottsági ülések. 
Az egyetemes közgyűlést előkészítőértekezlet novem
ber 8-án lesz s az erre következő napokon az 
egyetemes közgyűlés. Ezt megelőzőleg nov. 5-én 
a jogi és pénzügyi bizottság, 6-án d. u. 6 órakor 
a nyugdijintézeti bizottság tart ülést, ugyanekkor 
lesz elnökségi értekezlet, 7-én a theol. akadémiai 
nagybizottság, 8-án az adóalapi bizottság és 9-én 
a zsinati nagybizottság ülései lesznek, közben az 
egyetemes törvényszék is végzi munkáját.

A Luther-társaság igazgató-választmánya nov. 
7-én d. u. 4 órakor tart ülést, melyet ugyanaz nap 
d- u. 5 órakor követ a közgyűlés.

Nyugdíjazott lelkészek. Az egyetemes nyugdíj- 
intézet okt. 13-án Bálent Dániel szuljóváraljai és 
Lágler Sándor kölesdi lelkész nyugdíjazás iránti 
kérvényeit intézte el.

Esküvő. Kachelmann Oszkár vichnyei gépgyá
ros 1910 okt. 18-án vezette oltárhoz a budapesti 
fasori templomban Mágocsy-Dietz Margitot, Mágocsy- 
Dietz Sándor egyetemi tanár, a budapesti testvér
egyházak iskolai első felügyelőjének leányát. Isten 
áldását kívánjuk a szép szövetséghez.

Halálozások. Kattler Ottó, a bulkeszi ev. egy
házközség lelkésze 60 éves korában meghalt. Teme
tésén meghatóan nyilvánult meg a fájdalom egy
házközségének tagjai és lelkésztársai részéről. 
Kiváló munkása volt az Úr szőlőjének, tegye áldottá 
emlékét és munkáját az Ú r!

Szelényi Béla, a pesti evang. testvéregyházak 
pénztári tisztviselője 33 éves korában meghalt 
Budapesten. Sok szenvedése után nyugalmat adott 
neki az Úr. Legyen pihenése csendes!

Nyolcvanezer koronás hagyomány. Láky Adolf, 
fővárosi ékszerész, aki református intézetekre és 
egyházi célokra óriási összegeket hagyományozott, 
a protestáns országos árvaház részére nyolcvan- 
ezer koronát hagyott végrendeletileg. Ez összeggel 
együtt a prot. orsz. árvaháznak egy millió kétszáz
ezer korona vagyona van. A nemeslelkű alapító 
hagyományai valóban példát mutathatnának mások
nak is arra, hogy egyházuk áldott célú intéz
ményeit hogyan kellene támogatni mindenkinek, 
akinek „adatott0 Isten jóvoltából!

A pesti ev. magyar egyházközség okt. 30-án 
déli 12 órakor a Deák-téri iskolák disztermében 
közgyűlést tart, melynek tárgysorozata a következő : 
1. Az egyházmegyei elnökség elnöklete mellett: 
Majba Vilmos hitoktatási igazgatónak a kőbányai 
lelkészi körbe lelkésszé való meghívása. 2. Az egyház- 
községi elnökség elnöklete mellett: Martony Elek 
vallástanár véglegesítése. 3. A diakonisszák és 
misszionáriusok intézményének szervezéséről szóló 
szabályrendelet. 4. Állásfoglalás a reformáció négy
százados évfordulójának emlékére létesítendő or
szágos emlékmű tárgyában. 5. Esetleges indítványok.
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Teiiiplomavatás Csanáloson. Lélekemelő ün
nepély folyt le a hegyaljai egyházmegyébe tartozó 
zemplénmegyei újcsanálosi egyházban, ahol az év
tizedeken keresztül folytatott munkálatok után 
avattatott fel f. év október 2-án az egyház új 
temploma. A magasztos egyházi ünnepély a lelkész
lak udvarán vette kezdetét, ahonnan d. e. 10 órakor 
a már óriási számban összegyűlt közönség mélyen 
megindító éneklés közben elindult, hogy a közel
fekvő egyszerű imaház romjaitól búcsút vegyen. 
Leírhatatlan volt a meghatottság, mely itt a lel
keket elfogta. Gyönyörű őszi verőfényes nap lévén, 
a szabad ég alatt zendült fel a nagy sokaság ajkain 
az ének, melynek végeztével ugyanott mindenki 
által hallhatóan búcsúztatta el az egyház népét 
Turóczy Pál hegyaljai főesperes sziyből fakadt s 
szívhez szóló meleg szavakban az Úrnak szerény 
s most már rombadőlt hajlékától. A lélekemelő 
szertartás után könybeborult szemekkel vonult a 
nagy közönség énekelve a megkapóan szép és 
ízléses kistemplom felé, ahol Jamrisska Gyula egy
házi felügyelő — akinek elévtilhetlen érdemei 
vannak az építkezés körül — az egyház nehéz 
küzdelmeit megkapó vonásokban ecsetelve, lelkes 
örömmel adta át a betegsége miatt meg nem jelen
hetett püspök helyettesének, Terray Gyula gömöri 
főesperesnek a templom kulcsát, aki rövid áldó 
szavak kíséretében kinyitotta a templom ajtaját, 
mire a nagyközönség orgonaszó mellett bevonult. 
Azonban a templom a nagy közönséget be nem 
fogadhatta. Itt alkalmi ének után Terray Gyula 
püspökhelyettes -magas szárnyalást! bőszeik fel avatta 
fel az új templomot s annak minden részét; ez 
után a jelenlevő Túróczy Pál főesperes, Jungmann 
Géza alesperes, Nemes Károly diósgyőri, Doniján 
Elek sátoraljaújhelyi és Csaba Gyula helybeli lel
készekkel együtt mély hatást gyakorolva a gyüle
kezetre elénekelték az : „Áldjad meg Isten e
munkát" kezdetű éneket. Az úrvacsorát Jungmann 
Géza és Nemes Károly lelkészek osztották ki, 
Nemes lelkész keresztelt is. Majd a helybeli lel
kész Csaba Gyula lépett a szószékre, ahol beszé
dében az építést megelőző s az épités lefolyása 
alatti mozzanatokat felemlítette. A távolból meg
jelenteknek figyelmét különösen megragadta az a 
körülmény, hogy a lelkész jelentése szerint az 
egyszerű földmíves nép az önként meghozott áldo
zatokon felül az építési költségekre 20 koronától 
600 koronáig terjedő terhet vállalt magára. A temp
lom építése és felszerelése 41000 koronába került. 
Az ünnepély egyházias jellegét nagyban emelte az 
egyházi vegyes kar éneke, melyre a kiváló tanító 
Nagy Pál oktatta be az egyháznak egyszerű ifjú 
tagjait. Az ünnepély végeztével közebéd volt, melyen 
a jó hangulatot a számos elhangzott toaszt csak 
emelte. Az örömünnepet ülő közönség a lelkészlak 
udvarán emelt sátorban mulatott.

Felhívás előfizetésre. Révész János nagybányai 
lelkész, az „Igehirdető" társszerkesztője, „Köznapi 
imák" cím alatt 20 ívre terjedő kötetet ad ki, mely 
150 reggeli imát tartalmaz, elő-, utófohászokkal és
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miatyánkkal, nemcsak lelkészeknek, kik a benne 
lévő imákat a szerző ismert kiváló tulajdonságai 
miatt bizonnyal a hívek épülésére használhatják 
majd, hanem az egyes híveknek is ajánlható ez ima
könyv beszerzése, mely szép papiroson, nagy betűk
kel nyomtatva készült és így könnyen olvasható 
is. Ára díszes kemény kötésben 6 korona, mely a 
szerző címére küldendő. Ugyancsak a szerző ad 
szívesen felvilágosítást előfizetők gyűjtése esetén.

A zsolnai egyházközség története. Az 1910.
évi zsolnai zsinat emlékére Holuby József., kiérde- 
mült lelkész és főesperes által megírt: A régi zsol
nai ág. h. ev. egyházközség történetének rövid 
vázlata c. munkát tótból lefordította Krizsán Zsig- 
mond trencséni főesperes. A munka magában fog
lalja a zsolnai zsinat leírását, munkálatainak latin
ból való fordítását és életrajzát 1554-től kezdve, 
a zsolnai ev. diakonok névsorát az 1560-as évek
től kezdve. Sok érdekes történeti feljegyzés van 
benne, nagy hűséggel és pontossággal összeállítva.

Pályázat
a néhai Glosíus Artner Karolina asszony 
alapítványából kiosztandó lelkészí vagy 

tanári nyugdíjra.

Néhai Glósius Artner Karolina asszony alapít
ványából' egy 160,"szóval egyszftzhatvan köfönáváT 
javadalmazott nyugdíj lévén szolgálatképtelen és 
mostoha anyagi körülmények között levő ágostai 
hitvallású evangélikus lelkész, vagy gimnáziumi és 
felsőbb tanintézeti tanárnak kiosztandó, felhivatnak 
az ezen nyugdíjra pályáznikivánók, hogy az alábbiak 
szerint felszerelt folyamodványaikat az illetékes 
egyházkerületi püspök úr útján 1910. évi novem
ber hó 30-ig bezárólag az alúlírott bizottsághoz 
küldjék be.

A folyamodványban részletesen felsorolandók a 
folyamodó működési ideje és helye, életkorai, csa
ládi viszonyai (gyermekei és azok életkora és fog
lalkozása) végül a folyamodó anyagi viszonyai (ingat
lan vagyona, jövedelme stb.).

A folyamodvány az illetékes lelkész által ellen- 
jegyzendő és a folyamodványban felhozottak a 
folyamodványon az illetékeslelkész által igazolandók.

Kelt Budapesten, 1910. évi október hó 3 án.

A Glosius Artner Karolina-féle alapítványt a 
budapesti Deák-téri ág. hitv. ev testvéregyházaknál 
kezelő bizottság.

Dr. Zsigmoncly Jenő Dr. Liedemann Frigyes 
biz. elnök. biz. jegyző.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten


