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Adventi ének. Adventi elmélkedés.
Dallam: Benned bízom, benned remélek.

De régen várlak, Uram, téged,
De régen hívlak hittel én.
Sóhajtok áldott szíved után 
Árvaságom sok éjjelén,
Óh jö jj Uram, óh jö jj szivembe! 
Csendes enyhülést adva benne.

De régen várlak, Uram, téged, 
Elpanaszolni bánatom.
Mindig van, ami fáj szívemnek.
Mindig van, ami porba von.
Nagy bánat egyszer, kis gond máskor 
Elűz az öröm mosolyától.

De régen várlak, Uram, téged,
Hogy te nyugalmat adj nekem 
És minden-minden elcsituljon 
Egy boldog, csendes reggelen.
S rám hajnalodjon gazdag fénnyel 
Vígasztalásod, én vezérem.

De régen várlak, Uram, téged:
Te ismered a szívemet!
Ha más előtt van apró titkom 
Előtted, tudom, nem lehet.
Szívemet hittel im kitárom 
S vágyón tenéked felajánlom.

S mert régen várlak, Uram, téged, 
Tudom, tudom, hogy itt leszel 
S ha bűneimet szánva bánom 
Te elfelejted énnekem:
Gyermek szívem lesz, hivő, tiszta,
S gyermek szívembe térsz te vissza 1

Kemény Lajos.

„Kelj fel, világosodjál, mert eljött vi
lágosságod és az Ür dicsősége rajtad 
feltámadt." Ésaiás 60, 1.

ím egy karácsonyi prófétálást hallunk az ótes
tamentumból. E prófétai hang egészen sajátos va
rázzsal bír; oly sajátosan érinti az lelkünket, hogy 
évszázadokkal előbb, mint ahogy a megjövendölt
dolgok tényleg megvalósultak, Isten egyes kiválasz
tott embereknek jövőbe látó szemet s az ő isteni 
terveit megértő lelket adományozott. Az egész ótes
tamentumon végigvonul a rámutatás Krisztus isten
emben személyére s Istennek szeretetből származó 
üdvhatározatára, megváltásunkra vonatkozólag. 
Egyik-másik szinte csak elfátyolozott sejtésként 
tűnik fel az eljövendő Messiásról, míg ellenben 
több jövendölés már sokkal határozottabb alakban 
szól az Üdvözítő személyéről, születéséről, földi 
munkájáról s szenvedéseiről és haláláról.

Abban azonban mind, valamennyi megegyez, hogy 
az Üdvözítővel béke, boldogság és üdvösség jön 
az emberi nemzetségre s hogy az ő születésével 
új nap virrad a földre. Mély, ujjongó lelkesedés 
érzik ki pl. Ésaiás próféta ezen szavaiból: „A nép, 
mely sötétségben já r  vala, lát nagy világosságot, 
akik lakoznak, a halál árnyékának völgyében, fény 
ragyog fel felettük* (És. 9, 2). E megjövendölt 
fény ím ott ragyog a pásztorok felett a bethlehemi 
mezőn a szent éjszakán, mit így ír le az evangé
lium : „ Yalánok pedig pásztorok azon a vidéken, 
akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjsza
kán az ö nyájok mellett. És íme az Úrnak angyala 
hozzájok jőve és az Úrnak dicsősége körülvevé őket 
és nagy félelemmel megfélemlének“ (Lukács 2, 8— 9).

„ Világosság“ támadt e földön az Úr eljövete
lével. „ Világosság“ támadjon a szívekben is ! Tűn
jék el a sötétség, ahol az ő lelkének, szellemének 
világossága uralomra jut. Miként az éjszakának 
árnyéka eltűnik a nap ragyogó sugarainak feltün- 
tével, úgy távozzanak el a sötétségnek szellemei,
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a bűnnek sötét árnyai is, amely szívben feltámad 
a világosság a Krisztus felől. Épp a mi mostani 
időnkben olyan sokszor emlegetik a „ felvilágoso
dás“ szót. Valóban szép szó, gyönyörű ige, de 
helyesen csak akkor használják s áldásthozólag 
csakis akkor alkalmazzák, ha ily értelemben veszik: 
„Az Úrnak dicsősége körülvéve öket“ . Ahol e dicső
ség valóban körülvesz bennünket, ott igazán fel
támad önmagától a törekvés és buzgó keresés az 
igazság és felvilágosodás után az emberi élet min
den viszonyai közepette. „ Kelj fel, világosodjál!“ 
Vajha a közelgő karácsonyi szent ünnepek világos
ságot teremtenének mibennünk is ! Vajha a bűnnek 
sötét homálya s a gondoknak és nyomorúságoknak 
sötét árnyai vidáman fénylő világossággá változná
nak át; és ha karácsony szent estéjén a téli éj
szaka sötétségéből a tündöklőn ragyogó karácsony
fához lépünk, bár némán, de a szív által könnyen 
érthető nyelven szólana hozzánk: „Kelj fél, vilá
gosodjál ! “ Sötét minden földi út, minden emberi 
pálya, míg az Üdvözítő jövetelével világosság nem 
támad a szívben!

Jövel, lelkem epeelve vár,
Kegyelmes mennyei király!
Ragyogtasd áldott szellemed 
E bujdosás völgye felett,
Hogy járjak a te utadon . . .
Óh, térj be hozzám Jézusom!

Jövel, oszlasd el a homályt,
Mely tévelygő elmémre szállt,
Világoljon szövétneked,
Ha harcomban elcsüggedek.
Ha bűn terhes keresztje nyom,
Óh, térj be hozzám Jézusom!

Igen, óh Uram! engedd, hogy a közelgő kará
csonyi szent ünnep világosságot támasszon bennünk 
és körültünk is. Űzz el mindent a mi szívünkből, 
ami a te dicsőségedre homályt vonna s ragyogtasd 
felettük is a te isteni dicsőségednek fénylő suga
rát ! Ámen.

Dietrich után : Hódéi Károly.

Bora Katalin.
Irta : Kiss Samu. (Folytatás.)

Munkája, kötelességei kiszólították még betegen 
is a hű nő ápoló karjai közül. így aztán a távol 
levő beteg iránt csak nőttön nőtt a szegény asszony 
aggodalma.

Ilyen utazásai alkalmával 1537-ben Schmalkal- 
denben régi vesebaja ismét kiújult. Különösen 
egy vasárnap a prédikálás annyira megviselte, 
hogy a szószéken összeesett s nagy betegen vitték 
idegenben levő szállására. Képzelhetni Katalin ije
delmét, midőn nyolc napi nehéz betegség után 
Luther kívánságára, hogy szállítsák haza, mert 
övéi közt szeretne meghalni, a választófejedelem 
kiadta a wittenbergi várparancsnoknak a rendele
tet, hogy Luthernét értesítse a szomorú esetről s 
készítse el a legrosszabbra.

Katalin a lesújtó hír vétele után azonnal eléje 
sietett férjének. Haza érve pedig a legnagyobb 
gonddal és szeretettel ápolta. Éjt-napot ágyánál 
töltött. S a nagy szeretet, az önfeláldozó és hű 
ápolás meg is hozta gyümölcsét: Luther felgyó
gyult. De a fáradhatatlan léleknek megint nem 
volt otthon maradása. Talán, mert maga is érezte, 
hogy kevés idő áll már rendelkezésére s azért 
akarta minden idejét annak a szent ügynek szen
telni, amelyre Istentől elhivatott. Felesége marasz
talta; gyengéd zsémbeléssel igyekezett tartóztatni; 
kérte, hogy óvja egészségét, kímélje magát. Mind 
hiába!

1546 elején a Mansfeld grófok holmi vagyon
jogi kérdések felett viszályba keveredvén, Luthert 
kérték fel peres ügyüknek a lebonyolítására. Január 
23-án télvíz idején indult el Luther békéltető út
jára, Eislebenben. Szegény Katalinnak majd a 
szíve szakadt meg, midőn tél derekán, abban a 
hideg zimankós időben útra kelt jó  ura. Mintha 
csak sejtette volna, hogy az lesz az utolsó útja; 
mintha csak érezte volna, hogy arról az útról nem 
fog többé élve visszatérni!

Luther a peres ügyben neki szánt szerepnek 
eredményesen megfelelt. A békét sikerült helyre
állítania a viszálykodó testvérek között. Feladatát 
elvégezvén haza készül szeretteihez. Február 14-iké- 
ről azt írja „kedves Katicájának", hogy „még ezen 
a héten haza érkezik, ha Isten akarja". De már 
másnap azt mondja: „Eislenbenben születtem, úgy 
látszik, Eislenbenben is kell meghalnom". Február 
17-én este nagy és heves fájdalmakat érez mellé
ben. Tíz órakor már a halál sejtelmei borulnak 
lelkére s buzgón imádkozik. Majd háromszor egy
más után így kiált f e l : „Atyám a te kezeidbe aján
lom lelkemet. Te megváltottál engem, irgalmas 
Isten." Azután elcsendesült. Csak mikor Justus 
Jónás fennhangon így szólt hozzá: „Tisztelendő 
atyánk, kész vagy-e a Krisztusban és abban a 
tudományban, amelyet prédikáltál, meghalni?" felelt 
hangos, érthető igennel. Azzal mély lélekzetet véve 
hátra hanyatlott s csendesen elhúnyt 63 éves korá
ban. Mikor február 18-ikára felvirradt a hajnal, a 
nagy lélek már megtért az ő Urához.

Otthon pedig Katalin asszony Luthernek feb
ruár 14-iki levelét olvasgatván, csak várja-várja
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haza szeretett férjét. Számlálgatja a napokat és 
órákat, amikorra haza kell érnie; ki-kinéz az abla
kon, jön-e már. Egyszer csak nyílik az ajtó. Leve
let hoznak. Idegen a hajtása, ismeretlen az írása. 
Reszketve bontja fel, a betűk összefutnak szemei 
előtt: Luther halála van benne . . .

*

Katalin tehát özvegyen maradt. Alig 47 éves 
korában

Ettől kezdve az élete nem egyéb tengődésnél 
és szánalmas mártiromságnál. Mélységes bánatára 
nem lelt sehol és semmiben vigasztalást. Hetek, 
hónapok malva is csak szüntelen zokog és kesereg. 
Elég férjének egy-egy könyvére vagy ruhadarab
jára tekintenie, hogy patakonként omoljon alá sze
meiből a könny. Minden tárgy a megboldogultat 
juttatja eszébe, minden tárgy az ő elhagyatottsá- 
gáról, özvegységéről beszél. Fájdalmának nagysá
gát és mélységét elég híven tükrözi vissza az az 
egyszerű, cikornya nélküli levél, melyet a temetés 
után másfél hónap múlva, 1546 április 2-án írt 
sógornőjének, Bóra Krisztinának:

„Hogy te szeretett, kedves testvérem, őszinte 
részvéttel vagy irántam és gyermekeim iránt, szí
vesen elhiszem. Mert ki ne gyászolna egy olyan 
drága lényt, mint amilyen az én szegény jó uram 
volt, aki nemcsak egy városnak vagy országnak, 
szolgált, hanem az egész világnak. Azért vagyok 
oly végtelenül szomorú, hogy ennyire magamra 
hagyattam és nem tudom senki,fiának elpanaszolni, 
hogy mit érzek, hogy fájdalmam mekkora. Azt sem 
tudom, hogy élek. Sem enni, sem inni nem tudok. 
Még aludni sem. S ha fejedelemséget vagy csá
szárságot vesztettem volna, nem fájna, nem zokog
nék miatta annyira, minthogy a jó Isten nemcsak 
tőlem vette el, hanem az egész világtól ezt a ked
ves, drága embert. Ha erre gondolok, a sírástól 
nem tudok sem szólni, sem írni, amint ezt te, ked
ves testvérem, könnyen elgondolhatod. Az Isten 
áldjon meg vigasztaló szavaidért. Kelt Wittenberg- 
ben. Katalin, doktor Luther Márton hátrahagyott 
özvegye."

Szegény hátrahagyott özvegy!
De nemcsak hátrahagyott, hanem magáraha- 

gyott is. Mert bizony özvegysége gyászos napjai
ban nem igen látogatták meg jó barátai s akik 
férje idejében asztalánál nem egyszer ültek, jórészt 
hátat fordítottak neki, sőt nem egy ellene is támadt. 
Csak Melanchton és Bugenhagen tartottak ki hű 
ségesen mellette. De a jóakaraton kívül ők is 
vajmi keveset tehettek az érdekében, hisz maguk 
sem valami fényes anyagi viszonyok között éltek. 
Ilyenformán a szegény asszony az özvegyeknek 
és árváknak atyjára volt leginkább utalva. Isten
ben való bizodalma és hite nem is hagyta el soha
sem. Már pedig

„Ki veszt sokat, mindent, mi drága itt,
Hitét, ha őrzi, őrzi őt a h it;
A  panasz elhal, tart az ima még,
Míg a föld ködös, fenn derült az ég.“

Katalint is csak a hit őrizte, csak az imádság 
tartotta fenn. Ezeknek köszönhette, hogy bár egyik

megpróbáltatás a másik után zúdult rá, nem ros- 
kadt le még sem azoknak a súlya alatt.

Pedig jöttek ám gyors egymásutánban a nem
szeretem napok. Ama paizsos férfiú be-betekinge- 
tett az ablakon. Az anyagi gondok mind súlyosab
ban nehezültek az özvegy vállaira. A kitört schmal- 
kaldeni háborúban elvesztette leghatalmasabb párt
fogóját, a szász választófejedelmet is. A Mansfeld 
grófok sem teljesíthették ígéretüket, mely szerint 
száz forint évi járadékot ajánlottak neki. így a 
szegénység rákényszerítette, hogy a még férje éle
tében takarékossága által szerzett zölsdorfi birtokát 
is eladja. Majd végszükségében III. Keresztély dán 
királyt keresi fel két levélben is, melyekben szív
hez szólóan ecseteli siralmas helyzetét:

„Legkegyelmesebb Király ! Emlékezik Felséged 
bizonyára, hogy boldogult kedves uramnak évente 
bizonyos összegű kegydíjat ajándékozott saját ház
tartására és gyermekei neveltetésére. Alázatosan 
esedezem Felségednek, ne vonja meg kegyes aján
dékát tőlem se szegény, nyomorult özvegy asszony
tól, akit árván hagyott itt kedves jó  uram s akit 
mindenfelől szorongat a szükség. Jó barátaim el
hagytak, sőt azok lettek legnagyobb ellenségeim, 
a harc megemésztette vagyonkámat. Ez okból, mi
kor mindenki oly idegen irányomban, alázatosan 
kérem Felségedet, hallgassa meg esedezésemet, 
segítsen meg nehéz állapotomban."

Azonban sem ezekre, sem pedig Melanclitonnak 
Lutherné érdekében 1548 szeptember 3-án szintén 
a dán királyhoz írt levelére nem jött semmiféle 
válasz. így a szegény asszony kénytelen volt kosz- 
tos diákok tartásával tengetni életét.

1552-ben azonban Wittenbergben nagy himlő
járvány ütött ki, amely miatt az egyetemet ideig
lenesen Torgauba helyezték át. Bóra Katalin is el
határozta, hogy oda költözik, mert az egyetemétől 
megfosztott városban —  kosztosaitól elesvén —  
nem tarthatta volna fenn magát. Meg aztán a gyer
mekeit is féltette a dühöngő betegségtől. De út
közben komoly baleset történt vele. A lovak meg
bokrosodtak s a kocsit, melyen gyermekeivel uta
zott, elragadták és egy meglehetős mély tó szélére 
sodorták. Katalin, hogy magát és gyermekeit meg
mentse, kiugrott a kocsiból, ámde oly szerencsét
lenül, hogy a vízbe esett s a hullámok összecsap
tak felette. Kimentették ugyan, de őszi hideg idő 
lévén, annyira átfázott, hogy Torgauban menten 
ágynak esett. Folytonos láz és gyötrő kínok közt 
vergődött négy hónapon keresztül. Nem is kelt fel 
többé. Mint férje, .ő is idegenben halt meg 1552 
december 20-án, 53 éves korában.

Utolsó óráiban sem vesztette el hitét és bizo
dalmát az Úrban; szüntelen imádkozott s egyre 
csak férje után vágyakozott az örökkévalóságba. 
Végszavai ezek voltak: „Úgy csüggök az én Uram 
Jézusomon, aki engemet megváltott, mint a bojtor
ján a ruhán."

Földi maradványait a torgaui főtemplomban he
lyezték el örök nyugalomra. Temetésére kivonult 
az egész város, az egyetem minden tanárával és 
hallgatójával, hogy elkísérjék utolsó útjára Luther 
özvegyét s hogy megjelenésükkel kifejezzék iránta
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tiszteletüket. Az egyetem rektora, Éber Pál, a kö
vetkező nyomtatott falragaszon hívta fel az ifjúsá
got a megjelenésre: „Jelenjék meg az ifjúság az 
elhúnytnak várutcai lakásán, hogy a végtisztessó- 
get megadja neki s ezzel kifejezze az özvegy nagy 
erényei iránti becsülését, a gyermekek gyászában 
való osztozását s hogy még emlékezik a nagy re
formátor világot átalakító munkájára. Rebegje el 
egyúttal imáját azért is, hogy az az ügy, amelyet 
Luther megkezdett, el ne bukjék, hanem inkább 
nyomról nyomra diadalmaskodjék az egész világon."

Jézus Keresztelő Jánoshoz megy.

S az édes anyjuk halálán kesergő gyermekek 
fájó jajszavába bele olvad a résztvevő gyásznép 
hangos zokogása. Úgy hogy alig lehet miatta a 
gyászbeszédet tartó Éber Pálnak szavait hallani. 
Magán a szónokon is meglátszik az erős megindult- 
ság. Remeg a hangja s a gyermekek fájdalmának 
és a sok-sok könnyben úszó, kisírt szemeknek lát
tára alig tudja ő is visszatartani előtörni akaró 
könnyeit. Majd száz meg száz szívből, ezer meg 
ezer ajkról kél ég felé a fohász, hogy az a szent 
ügy, amelyet a nagy reformátor megindított s amely
hez a megboldogult oldalán mindenkor uj erőt és 
kitartást merített, szálljon szent örökség gyanánt 
nemzedékről nemzedékre, győzelemről győzelemre 
s árasszon világosságot az egész nagy világra. El

hangzik a buzgó ima s oda fenn a kegyelmes és 
hatalmas Isten mondja reá: Ámen. Úgy legyenl

íme, Bora Katalin, Luther felesége! Életrajza 
kiegészítője és sok tekintetben magyarázója, meg- 
értetője a nagy reformátor életének és működésé
nek. S egy fontos adalék a reformáció történeté
hez. Személyénél és egyéniségénél fogva pedig 
ragyogó eszménye a protestáns papnéknak s örök 
mintaképe a protestáns asszonyoknak. Mert olyan 
feleség volt ő, aki az írások szavaiként engedel
meskedett az ő férjének és büszkesége, dicsősége 
volt a férfiúnak: mint özvegy és magára hagyatott 
asszony meg reménységét Istenbe veté, foglalatos 
lévén a könyörgésekben és imádságokban éjjel és 
nappal.

Igaz volt, legyen emléke áldott!

Szomorú fűz alatt.
(Folytatás.)

III.

Erdő koszorúzta hegy tövében, zöld fűvel fedett 
nyájas földdomborulaton magános templom áll. 
Isten dicsőségére, emberek üdvére épült, hogy itt 
a természet csendes ölében, a mindennapi élet 
poros légköréből kiemelkedő magaslaton, a világi 
foglalkozások színterétől távol az ember jobb részé
nek feltörekvő vágyainak kielégítésére szolgáljon.

Buzgó hívek seregét fogadá csak nem rég is falai 
közé. Harangjainak ércszava közelről és távoli 
vidékről összehívta az élet elfáradt, tikkadt ván
dorait, kik a mennyei Atya iránti áhítatos tiszte
letük nyilvánításában itt enyhülést, megnyugvást 
kerestek és találtak. Szent zsolozsmák zengtek az 
orgona búgó hangjai kíséretében. Az Isten igéje 
magyarázatának, a Jézus bölcs tanításainak kristály- 
tiszta forrásai nyíltak itt meg a szomjúságtól epedő 
lélek üdülésére; míg a templom meílett agg tölgy 
terebélyes lombjának árnyéka s a pázsit puha bár
sonya nyújtott a testnek enyhe nyugalmat.

Most néma és elhagyatott a templom és kör
nyéke. Tornya csonkán mered az ég felé, falai 
tető nélkül füst- és koromfoltokkal éktelenítve tanús
kodnak a rajtuk végbement pusztulásról. A tölgy 
ágai lombtalanok és élettelenek.

Kegyetlen zivatar vonult át e vidéken s az ég 
villáma emésztő lángok martalékává tette az Isten 
házát. A harangok végső csendüléssel lezuhantak, 
elpusztult minden, ami éghető volt s a féktelenül 
csapkodó lángok megfoszták a százados tölgyet 
minden ékességétől.

Megilletődve szemlélem e szomorú képet és 
elmélkedve a világ szervezetéről, a benne működő 
hatalmas erőkről, a nagy mindenség kormányzá
sáról és az isteni gondviselésről lelkem megnyug
tató gondolatot nem találva hánykódik gondolatról 
gondolatra.

Az egymást űző okoskodások száguldó roha
nása megrendíti szívem húrjait és az érzelmek fel
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csapó hullámai új képeket varázsolnak szemeim elé : 
Ez a villámsujtotta, pusztulásnak induló templom 
az én boldogságom rombadőlt hajléka, a mellette 
álló, kiszáradt tölgy én vagyok.

Jó Istenem, mennyei atyám! Én is a te dicső
ségedre s akiket nékem adtál, azoknak és ön
magámnak lelki üdvösségére építettem fel családi 
fészkemet. Te voltál itt minden mindenekben. 
Neveddel kezdtük a reggel idején munkálkodá
sunkat, neveddel tértünk nyugalomra, midőn bealko- 
nyodott és erőink kifáradtak. Örömünket hálaimánk 
szentelte meg, aggodalmainkat gyermeki bizodal- 
munk oszlatta el, bánatunkban hozzád fordultunk 
vigasztalás balzsamáért és lelkünk a sors bárminő 
változásai közt békés nyugalom mennyei levegő
jében fürdött. Fáj a visszaemlékezés az elmúlt 
boldog időre, mert a pótolhatlan veszteség nagy
ságát állítja szemeim elé.

Jónak láttad uram kegyetlen zivatarral látogatni 
meg csendes, békés tanyámat, hol oltárodon a hála 
és engesztelés tiszta lángja lobogott. A boldog 
légkör szétfoszlott, az öröm elköltözött, a béke 
napjai örök homályba hanyatlottak.

Háborgó lelkem pártos kérdéseken töpreng. 
Miért kellett ennyi gyönyörűségnek, e földi para
dicsomnak ily korán, ily hirtelen, ily rettenetes
séggel elpusztulnia? Mit vétettem, atyám, ellened, 
hogy ily szörnyű büntetéssel sújtottál ? De mivel 
érdemié e sorsot az az angyali lélek, kinek szívé
ben álnokság nem lakozott, kinek ajkait bűnben 
fogant szavak soha nem hagyák el ? Miért záródott 
el előtte az ígéret földének kapuja, ahol ö az ő 
példátlan szívjóságának, lelke nemességének, arany
tiszta kegyességének édes gyümölcseiben: gyer
mekei testi s szellemi jólétében gyönyörködhetett 
volna ?

Óh Istenem! utaid kikutathatlanok. Porszem 
vagyok hatalmad mindenhatósága előtt; de a te 
kezeid teremtése, a te szeretett gyermeked vagyok. 
Gyermeki bizalommal esedezem hozzád, ne hagyd 
elfeledni gyermeki kötelességemet. Emelj fel a fáj
dalom sötétségéből a vigasztalás sugarától ragyogó 
világosságra, hogy megnyíljanak szemeim s fel
ismerjem az általad teremtett világ törvényeit, 
melyek szerint a mi vándor utunkon jó és bal- 
szerencse folyton váltakozik. Nincs ember, nincs 
földi lény, mely e változások hullámcsapásait kikerül
hetné. íme a buzgó hívők, kik e templomot a te 
dicsőítésedre emelték, kik ez oltár elé jártak hála
áldozatukkal s vígasztalás után epedő fájdalmukkal, 
ezek is a te gyermekeid; én sem vagyok jobb 
azoknál, kiket a te sújtó karod megfosztott a 
hajléktól, hol lelkűk üdvösségének virága dúsan 
tenyészett. Mivel érdemeltem volna én, hogy a 
nagy természet vihara engem megkíméljen?

Igazságos vagy Istenem 1 Egyenlő mértékkel 
osztod az öröm borát, a szenvedés ürömét s a 
vigasztalás balzsamcseppjeit minden gyermekednek. 
De megtanítottad őket arra is, hogy aki az élet 
zivataros hullámai közül hozzád fölemelkedik, annak 
lenyujtod segítő kezedet s a pusztulás elől mene
déket adsz néki dicső hajlékodban.

Óh légy velem kegyelmeddel, erősítsd hitem

szárnyait, hogy a meghasonlás sötét mélységébe 
ne zuhanjak; ébreszd bennem a gyermeki köte
lesség érzetét, mely szent akaratodon megnyugvást 
parancsol. Add, hogy ez iszonyú csapás szenve
dései közt lelkem megtisztuljon, hozzád közelebb 
szálljon és ebben találjam meg vigasztalásomat. 
Add, hogy ne csak akkor szeresselek, mikor öröm 
vesz körül, hanem szeresselek súlyos bánatomban 
is. Könnyek közt is reád függesszem tekintetemet 
és ne feledjem soha, hogy mind jó, amit Isten 
tészen !

Heródiás lánya táncol Heródes előtt.

IV.

Bíbor felhők lebegnek az ég halványkék tenge
rében, melynek hullámain a felkelő nap arany 
sugarai tündökölnek. A  hegyek felől friss illat
ban fürdött szelíd szellő leng körülöttem. Erdő, 
mező, ifjúi erővel megindult új élet léleküdítő je 
lenségeit mutogatja. A lágy földből virágok iitö- 
getik fel nap felé törekvő fejeiket, a fák targaly- 
lyain fakadó rügyek mintha átlátszó zöld fátyolt 
borítottak volna az erdők koronájára. Mélységes, 
ünnepélyes csend, mennyei nyugalom fog körül. 
Kis pacsirta csap fel előttem a ragyogó levegőbe 
s vidám dalával megtörve a csendet, köszönti a 
nap virradtál A falu tornyából harangszó áhítat 
gerjesztő zúgása rezdül át a levegőn. Feltámadás 
ünnepét üli az ember és a természet.
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Szent buzgóság hatja át egész telkemet. Hála
imát óhajtok elrebegni mennyei atyánk zsámolyá
ról, hogy nehéz, lélekfárasztó gondjaimtól felsza
baduljak és szívem háborgó indulatai lecsendesed
jenek.

Kijöttem hozzád, édes mennyországom, hogy 
veled együtt, egy szívvel érezzem át az áhítat 
balzsamos érzelmeit, egy lélekkel, egyesülve véled 
hozzam meg áldozatomat a kifogyhatlan örömökért, 
melyekkel a jóságos Isten e világot s benne az 
ember kebelét elárasztotta. Lángoló vágy ébredt 
szívemben, hogy veled beszélgessek, ki tőlem mér- 
hetlen távolba, a boldogok honába költözél, de 
szép lelkedet szünetlenül körülöttem érezem.

Megjelennek előttem lefolyt életközösségünk 
végtelenül boldogító, Isten áldotta képei. Ünnepeink 
felvirradtán hálazsolozsma zendült meg ajkainkon, 
buzgó imában olvadtak össze szíveink, megszentel
vén a napi szorgalmaskodásainkat. Nehéz gondban 
és súlyos munkában elfáradt lelkünk, midőn a 
nap nyugovóra hajolt, szent áhítat csendes pilla
natai alatt megenyhülve, kibékülten, bizalommal 
eltelve hajtottuk fejünket ágyas házunkban új erőt 
szerző nyugalomra.

Gondjaim most is ólomsúllyal nehezednek rám, 
fogyatkozást nem ismerő munka vár minden virra
datkor, de az a csudás erejű forrás, melyből új 
erőt, új ösztönt, nem lohadó kedvet meríték, ki
apadt reám nézve, a mikor nemes szíved megszűnt 
dobogni s szelíd szemed lélekderítő fénye kialudt.

Nincs nekem nyugalmam, nincs pihenésem, 
enyhet adó pillanatokat az idő folyama nem hoz 
felém. Elfáradtam. Egyetlen vágyakozás él még 
szívemben, hogy veled, édes mindenem, újra egye
sülhessek. Hívj el engem magadhoz; mert hiszen, 
ahol te voltál, hova szíved melege, ajkad lehelete 
elhatott, hova szemeid sugára bevilágított, menny
ország volt ott mindenütt. Ahol te vagy, ott van 
a mennyország. Az lesz nekem boldog feltámadás, 
ha hozzád juthatok. Oh hívj el magadhoz.

Esdő tekintettel nézem jóságos arcodat, a mint 
az lelki szemeim előtt megjelenik. Szelíd intelem 
hangzik felém ajkaidról. Puha ujjaid letörlik köny- 
nyeimet s tiszta látásom előtt megnyílik a köte
lesség mezeje. Közös munkánk folytatásának köte
lessége emeli fel szavát. Szárba eredő reményeink, 
miket szíved révén tápláltál és neveltél, erőtelenek 
még az élet küzdelmeire. A fészek puha melegét 
még nem nélkülözhetik; gyenge szárnyaik még 
nem bírják ki a szeleket és zivatarokat és habár 
szívgyönyörködtető önérzettel próbálgatják erőiket, 
megpihenni, felüdülni, új erőt gyűjteni a családi 
fészekbe szállnak vissza, mely még most is a te 
szíved melegét sugározza reánk. K i gondoskodnék 
ezek testi s lelki táplálékáról, ki kísérné őket 
szerető figyelemmel arra az útra, mely boldogító 
életpályára vezet, ki adna róluk számot a mennyei 
atya színe előtt, ki minket őbennük oly nagy jó 
téteménnyel halmozott e l : íme Uram, itt vannak, 
kiket reám bíztál, közülök csak egy sem veszett e l !

Felséges Istenünk, mennyei Atyám ! Leborulok 
szent színed előtt, leborulok e bús zöld halomra, 
mely legdrágább kincsemet, mindenemet rejti a

te szent akaratod szerint és buzgó fohásszal ese
dezem hozzád.

Irgalmad forrását nyisd meg epedő ajkamnak, 
sorvasztó gyötrelmeimet ujjad érintésével oszlasd 
el, emelj fel, kit a fájdalom mélyen lesújtott, szólj 
hozzám kegyelmes szavakkal, hogy szenvedéseim 
kínos halálából feltámadjak, hogy szemeim meg
nyílván lássam remek világodat, melynek gyönyö
rűségei ma is ugyanazok, a melyek tegnap voltak, 
amikor gyászfátyol még nem takarta arcomat. 
Erősítsd lelkemet kitartó s néked tetsző munkás
ságra, gondos őrködésre, hogy sem én magam, 
sem övéim a hozzád vezető útról le ne tévelyed- 
jünk. Adj lelkemnek megnyugvást a te bölcs vég
zésedben. Add, hogy áldott békét vigyek e szent 
helyről hajlékomba s övéim körében megújult 
lélekkel szentelhessem meg a feltámadás emlék
ünnepét. Sass János.

Apróságok.
Megjavított keresztyén nyelvtan.

Mi így tanultuk, hogy: „az első személy én, a 
második te s a harmadik ő“ . Ez egészen hamis; 
s hogy azt kijavítsuk, a sorrendet egészen meg 
kell fordítanunk. A keresztyén nyelvtanban így kell 
lenni: első személy ő, második te s a harmadik 
én. És pedig az „ő “ jelenti az Istent, ő jön az 
első helyre. A  „te“-nél a mi felebarátainkra gon
dolunk. És az „én“-nek az utolsó helyre kell jönnie.

Úgy-e nyájas olvasók, ezt a nyelvtant nem éppen 
könnyű megtanulni? Vájjon tettetek-e már ezzel 
komoly kísérletet?

Egy komoly szó a kellő időben.

Dr. Claudius Buchanan, az 1815-ben elhalt skót 
misszionárius, ki az új-testamentumot perzsa és 
indiai nyelvre fordította, fiatal korában nagyon 
világias körben forgott. Egyszer egy skót paraszttal 
találkozott, ki a beszélgetést mindjárt vallási térre 
vitte át és az ő vallási meggyőződése felől tuda
kozódott. „Nekem ilyen nincs“ —  válaszolt Bucha
nan, „én e tekintetben olyan vagyok, mint egy fehér 
papírlap“ . Erre a paraszt így válaszolt: „Vigyázzon, 
hogy az ördög arra föl ne írja a nevét. “ E szava
kat soha el nem feledé Buchanán, „ez indította őt 
az örökkévalóság keresésére" és tudvalevőleg csak
hamar a legnagyobb liittudóssá vált.

Egy sikeres prédikáció.

Egy tábori pap csata idején a harcmezőn járva, 
egy sebesült katonát látott a földön feküdni. Egy 
biblia volt a kezében s lehajolva így szólott a 
katonához : „Akarja-e, hogy a bibliából valamit fel
olvassak önnek?" A  sebesült így szólott: „Oly 
fáradt vagyok, inkább egy ital vizet szeretnék". 
A tábori pap elsietett s gyorsan vizett hozott. Miután 
a katona vizet ivott, mondá: „Fölemelhetné a feje
met s valamit tehetne alája!" A tábori pap erre 
levetette könnyű rokját, azt összegöngyölte, a 
sebesült fejét gyöngéden fölemelte és az össze
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göngyölt rokkot vánkosul letette, melyen a meg- 
fáradott pihenhetett. Ekkor a katona így szólott: 
„Csak még egy takaróm volna, úgy fázom". A tábori 
pap erre levetette kabátját és betakarta őt vele. 
Midőn ezt teve, igy szólott a sebesült: „Ha abban 
a könyvben van valami, ami az embert arra ösztönzi, 
hogy egymásért azt tegye meg, amit ön én értem 
megtett, akkor azt szeretném hallani".

Egy jó szó a kellő időben.

Egy öreg lelkész, midőn egy házaspárt esketett, 
mielőtt neveiket az anyakönyvbe bevezette volna, 
így szólott a vőlegényhez: „No János, a te neved 
már egyszer be van írva ebbe p könyvbe 1“ — 
„Igen, lelkész úr, amikor megkereszteltek." „Ma 
pedig másodszor lesz itt a neved beírva. Vájjon 
eléggé megfontoltad-e azt a lépést, amit most tettél 
és annak következményeit a jövőre nézve?" Meg 
én, lelkész úr." —  „Jó, de most gondold meg azt, 
hogy a te neved előbb vagy utóbb harmadszor is 
be lesz írva ebbe a könyvbe. Gondolj erre és úgy 
rendezd a te házadat, hogy a halál, mint egy tol
vaj, éjjel ne lepjen m eg!" Egy jó szó volt ez a 
kellő időben. A fiatal ember komolyan kezdett arról 
gondolkozni. Kereste az Isten kegyelmét és meg
találta a béke útját. Semmi magasabbra nem töre
kedett ő azután, hanem csak arra, hogy a neve 
be legyen írva egykor az élet könyvében és hogy 
az Úr iránti szeretete napról-napra növekedjék.

Felhő e, vagy napsugár ?

Minden ember vagy egy napsugár, vagy egy 
felhő. Te melyik akarsz lenni? Egy felhő e, mely 
mások előtt a napot elfedi és sötét árnyékot vet, 
vagy egy nyájas napsugár, mely a homályt elűzi 
és ahol megjelenik, ott szeretetet, reménységet és 
barátságot terjeszt? Te vagy az egyik, vagy a 
másik lehetsz. A fiatalemberek rendszerint üdék és 
vidámak; de, sajnos, találkoznak köztük sokan el- 
savanyodott, sivár lelkűek is. Ennek oka a bűn. 
Hol testi vágy, szemek kívánsága és felfuvalkodott- 
ság uralkodik, ott a szívek komoran és szomorúan 
néznek ki és az érintkezés ily szerencsétlen, elé- 
gületlen, lekötött és elkeseredett emberekkel senkire 
nézve üdvös nem lehet. Senkisem adhat másnak 
azt, amivel maga nem bir. Ki nem jár az élet nap
fényében, ki az igazi életnapot nem ismeri, hogyan 
lehetne oly helyzetben, hogy másnak is adjon ? 
Lehet-e szedni a tövisről szőlőt, vagy a bojtorján 
ról figét ? De akire az üdvösség napja felragyog, 
az üdvösséggel a szárnyai alatt, az tud és annak 
bizonyságot is kell tennie a világosságról. Szava, 
életmódja és tekintete bizonyságot tesz arról. 0 
visszasugározza azt á fényt, amit ő az életnaptól, 
a Jézus Krisztustól nyert. Légy ily napsugár, nyá
jas olvasó, házadban, műhelyedben, hozzátartozóid, 
barátaid és mindenkire nézve, mutass irántuk vál- 
tozhatatlan szerelmet, semmi el ne keserítsen s 
légy szolgálatra kész irántuk. Az isteni szeretetnek 
egy napsugarát vidd be a szegények, betegek és 
nyomorgók hajlékaiba, a békételenek, csiiggedők, 
megfáradottak és megterheltek szívébe, kik oly

sokan vannak úgy a gazdagok, mint a szegények 
közt. Egy szíves, résztvevő szó, egy meleg kéz
szorítás, egy barátságos tekintet már sokaknak — 
kik elvesztették az Isten és emberekben vetett 
bizalmukat —  új bátorságot adott és sok szivet 
megnyitott a Jézus számára.

Egy keresztyén természettudós.

Newton Izsák, a nagy angol természettudós 
istenfélő vallásos ember volt Erről ő maga tett 
tanúbizonyságot, midőn ezt ír ja : „Én életemben 
két fontos dolgot tanultam: először azt, hogy én 
nagy bűnös vagyok és másodszor azt, hogy Jézus 
még nagyobb Idvezítő". Ez a nagy ember mindig 
a legnagyobb tisztelettel vette le kalapját, vala
hányszor jelenlétében az Lten nevét említették. 
Bizonyára minden tudományos vizsgálódásainál —  
bármily becsesek is azok — jobban boldogíthatta 
őt a fenti szavakban fenntartott beismerése, midőn 
életestvéje elközelített.

A templombajárás.

Két ismerős ment együtt a templomba. „Mit 
használ az tulajdonképen", kérdé az ifjabb, „hogy 
oly sokszor járunk templomba?"

„Mit használ az", válaszolt a másik, „hogy 
oly sokszor eszünk?"

„Oh, az egészen más ; az étel fenntartja életemet 
és erőmet", volt rá a felelet.

„Ez a két dolog nem oly különböző, amint te 
gondolod", mondá ismét a másik. „Ami a testnek 
az eledel, az a léleknek az Isten igéje."

„De hát", ellenveté amaz, „honnan van az, 
hogy oly sokan nem vágyakoznck az Isten igéje 
után, holott enni mindenki óhajt?"

„Te csalódol", volt rá a válasz, „mert nem 
mindenki vágyik enni. Menj be csak egy kórházba 
és nézd meg ott a betegeket! Mindenesetre a ter
mészet rendje az, hogy az embernek étvágya legyen; 
s ha nincs, akkor ő beteg! És ha sokan nem vágya
koznak az Isten igéje után, ez épp oly komoly 
jele egy igen elterjedt és nehéz betegségnek".

Valóban, ha a lelkünk rendben van, akkor az 
az Isten igéjéből szerzett épülést nem nélkülözheti. 
De ha az megkeményedett, akkor hiányzik nála a 
lelki eledel utáni vágy, akkor az az útjából kitért. 
De ez korántsem az egészségnek és az erőnek az 
állapota, sőt inkább egy beteges és veszélyes álla
pot, amely ha állandó, örök halált okoz.

— s — 0
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A torzsai ev. Konfirmándus-Otthon 
1911. évi jelentése.

„A  szívnek teljességéből szól a szá j!“ ezt 
mondja az Isten igéje. S a mi szivünk örvend és 
vigad ma, betölti azt a hála érzete, miért is beszé
dünk ezúttal csupa vígasság és örömhír. Hallgas
sátok hát: amit a múlt esztendőben alig hogy 
remélni mertünk, az immáron Isten segedelmével 
beteljesedett. Konfirmándus-Otthonunk felépült s 
jólehet nem nevezhető valami nagyszerű épület
nek, mégis egyszerűségében s keresetlenségében 
jó és megfelelő, amilyen szegény gyermekekhez 
illik.

Sok nemes szív nyílott meg körtünkre s szá
mos segítő kéz nyujtatott felénk, bizonyságául 
annnk, hogy a megmentő evangéliumi testvéri 
szeretet még nem halt ki teljesen. Legmeghatóbb 
vala, amidőn szegény gyülekezetek vagy szűk 
anyagi viszonyok között élő személyek nyújtották 
felénk özvegyi filléreiket, gyermekek, tanulók és 
konfirmandusok elhozták uzsonna- vagy zsebkraj
cárjaikat s szegény szolgák és szolgálók keserve
sen kiérdemült bérükből, amerikai munkások pedig 
nélkülözések közepette megtakarított pénzükből 
küldöttek hozzánk valamit. így került össze egyik 
épületkő a másik után. Mindenki segített, nagyok 
és kicsinyek, gazdagok és szegények, egyesek és 
egyesületek. S nem nélkülöztük emellett a buzdí
tást s keresztyéni hála- és áldáskívánságokat sem. 
Rendíthetetlen hithűség erősített bennünket hitünk
ben s a nemes részvét legélénkebb kifejezései 
gyakran felemeltek minket fáradságos munkánk
ban. S valóban tapasztalhattuk, hogy a Minden
ható áldását nem nélkülözi szívünk s hogy az 
Istenfiak örömüket lelik benne!

1910. évi június hó 4-én volt száz éve, hogy 
a torzsai templomnak, mely a legrégibb délmagyar
országi evang. templomok egyike, alapköve letéte
tett s e napon nagy hálaünnepet, egy Eben-Ezest 
ültünk: letettük az intézet zárókövét.

Szeptember elején elkészült a ház s 10-én be
fogadtuk a 18 árvát, kiket két diakonissza-nővér 
őriz, ezek valának az Otthon első lakói.

A ház és kinézése egyszerű, de csinos és ott
honos, tágas szobáival, termeivel s az udvar 
felőli széles árkádos folyosójával. S ha hozzá
vesszük a tágas udvart játszóterével, melyen egész 
kis hadsereg bír gyakorlatozni, futni, játszani és 
tornázni s ehhez még a kertet, úgy bizonnyal 
mindenki kellemes Otthonnak fogja találni. S Isten
nek hála, most már nem kell a gyermekeket, mint 
eddig, télvíz idején esőben, viharban, hóban napon
ként messze távolságokról az oktatáshoz elhozni 
s nem kell kietlen tájakon órákig gyalogolniok, 
holott harapós ebek támadásainak állandóan ki 
valának téve. Immáron van ezen szegényeknek 
biztos menedékük, enyhülést nyújtó Otthonuk 1

A tulajdonképeni ünnepnap azonban 1910 október 
másodika volt, akkor avatta fel Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspök úr Öméltósága az intézetet 
s adta át rendeltetésének. Délelőtt V210 órakor 
kezdődött az ünnepség ünnepi istentisztelettel a

templomban, melyen az oltári szolgálatot Löw 
Fülöp, a Dunántúl tevékeny szeretetapostola vé
gezte, rövid, de felemelő allokucióval vezetve be 
az ünnepséget. Az ünnepi beszédet Janesuskó 
László titeli lelkész tartotta, I. Kor. 13, 13. alap
ján fejtegetvén az új szeretházról: 1. evang. hit 
hassa á t; 2. evang. szeretet tartsa fenn s 3. evang. 
remény vezérelje. Megható és lelkes beszéde mély 
hatást gyakorolt a hívekre, nem egyszer könnye
ket fakasztva a hallgatók szemében.

Istentisztelet végezte után ünnepies menetben 
vonult az egész gyülekezet zúgó harangszó mellett 
a közelfekvő szeretetházhoz, melyet a gyülekezet 
alkalmi éneke után Scholtz Gusztáv püspök ava
tott fel nagyszerű beszéd kíséretében.

(Folyt, köv.)

Gondolatok.
A jótékonyság oltárán gyújtott áldozati tűz füstje, 

bárhonnan érje is a szellő, mindenkor ég felé tör!
*

Az igazi barátság olyan, mint az antik ékszer: 
mennél régibb, annál becsesebb.

*

Ne sajnáld az olyan embert, ki anyagiakban 
koldusszegény, ellenben szánalommal tekints a dús
gazdagra, kinek hite nincs s imádkozni nem tud.

♦

Fél öröm s mégis dupla gyönyörűség a z : ha 
örülünk az öriilőkkel.

*

Az életben reánk mért szenvedés tulajdonképen 
áldás, mert azon át, mint egy aranyhídon, közelebb 
jutunk az Úrhoz.

*

Embernél ne keresd a tökéletességet, viszont 
hibái mellett lásd meg erényét is, mert az utóbbi
ból, bárha csak egyetlenre is találsz nála, annak 
a fénysugara gyakran a hibáknak minden árnyékát 
képes eltüntetni.

Hudy Ilona.

VEGYES.
Lapunk következő száma —  a kará

csonyi ünnepekre való tekintettel —  de
cember 21-én, csütörtökön-fog megjelenni.

Kitüntetések. Jóleső örömmel közöljük, hogy 
a király a sárosi ev. egyházmegye főesperesét. 
Hajdú Jánost a Ferenc József-renddel; gölnic- 
bányai Elischer Viktort, az osztrák-magyar bank 
központi felügyelőjét, a pesti ev. magyar egyház 
presbiterét pedig a m. kir. udvari tanácsosi cím
mel tüntette ki. Szívből örülünk és szívből gratu
lálunk 1 •

A budapesti ev- esperesség egész tisztikara 
november 14-én tett búcsúlátogatást lemondott fel
ügyelőjénél : Fabiny Gyula ny. miniszteri tanácsos
nál. Az egyházmegye nevében Kaczián János espe-



24. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP. 193

rés, továbbá Scholtz Gusztáv püspök, dr. Wagner 
Géza és dr. Zsigmondy Jenő mondottak búcsúzó 
beszédeket, melyekre a lemondott felügyelő meg- 
hatottan válaszolt. Mi is sajnálattal látjuk e vissza
vonulást s kívánjuk, hogy a hosszú éveken keresz
tül az egyházi életben, annak hasznára eltöltött 
munkálkodás megnyugtató tudata és az a szeretet, 
mellyel az egyházmegye mindig körülvette felügye
lőjét, szolgáljon neki csekély bizonyságul arra, 
hogy közmegelégedésre töltötte be szép és nehéz 
pozícióját.

A rákoskeresztúri egyházközség báró Láng 
Mihály, lemondott egyházfelügyelője, utódjául egy
hangúlag dr. Pékár Gyula országgyűlési képvise
lőt, a kiváló írót választotta meg. Beiktatása de
cember hóban fog megtörténni. Szívből örülünk 
annak, hogy egyházunk egy ilyen kiváló erőt nyert 
meg s választott ki magának s hisszük, hogy mun
kálkodását egyházunk javára Istennek áldása fogja 
kisérni.

Helyreigazítás. Előző, 23-ik számunkban dr. 
Szelényi Aladár tollából ismertetést közöltünk Schön- 
herr Károly: Hit és haza c. drámájáról. A cikk
ben egy értelemzavaró hézag van: nevezetesen az 
első és második kikezdés között, az első kikezdés 
utolsó mondata gyanánt odaillesziendő: „ Vagy tel
jesen elromlott volna közönségünk esztétikai ízlése ?“

Templomavatás. Szép ünnepély keretében avatta 
fel Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök a váci 
anyaegyházhoz tartozó rádi leányegyház újonnan 
épült templomát. A püspök kíséretében Budapest
ről érkezőket: Kaczián János esperest, dr. Szmik 
Lajos bankügyészt, Morhács Márton lelkészt, Sándy 
Gyula műépítészt, Szmik László banktisztviselőt, 
Vácott Ivánka Pál főszolgabíró, egyházközségi fel
ügyelő, meleg szavakkal üdvözölte. Az ünnepély 
fényét emelte br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
megjelenése is, aki gyönyörű négyes fogatán vitte 
a püspököt Rád községébe, hosszú kocsisor kísé
retében. A rádi templom előtt felállított díszkapu
nál Sommer Gyula váci lelkész üdvözölte a vendé
geket.

A régi imaházban tartott rövid búcsú-isten
tisztelet után harangszó mellett vonult fel a kör
nyékről is nagy számmal egybegyűlt közönség a 
község magaslatán, gyönyörű helyen épült ízléses 
templom elé, ahol a püspök, átvévén a templom 
kulcsát, a zsoltáríró e szavaival: „Nyíljatok meg 
igazságnak kapui, hogy belépjenek azon az iga
zak “ , felnyitotta a templomot s bevonult az ünneplő 
közönség. Áhítatos ének után Sommer Gyula váci 
lelkész prédikált magyarul, a templomból kiszorult 
híveknek pedig Holéczy János Csanádi lelkész tar
tott tót beszédet. Az úrvacsorát Kaczián János es
peres osztotta ki, mely után a püspök megáldotta 
a templomot és a gyülekezetét. Külön is meg kell 
említenünk, hogy Muzslay Gyula, a kerület katho- 
likus vallású országgyűlési képviselője 300 koro
nát adományozott a templom javára.

Egy régi templom lebontása Múlt héten kezd
ték meg a vadosfai ev. artikuláris gyülekezet temp
lomának a lebontását, hogy a jövő tavasszal újat 
építsenek a helyére. A közel 200 éves templom

sok viszontagságon ment át és viharos múltra te
kinthet vissza. Volt idő, amikor az egész Rábaköz 
protestáns népe ezen templombu zarándokolt, hogy 
az Istent imádhassa és vallásos lelke az üldözések 
közepette erőt nyerjen hite megtartására. Az erő
szak ezt a templomot is el akarta foglalni, egy 
ízben be is záratta, azonban a hitükhöz bárminő 
üldöztetés és szenvedés dacára is erősen ragasz
kodó hívek mindent elkövettek annak megmentésére. 
Az idő végre megemésztette a falak és tetőzet már 
annyira megrokkant, hogy veszélyessé lett a benne 
való tartózkodás, miért szükségessé vált a lebon
tása. A templom alatt eddig két kripta is volt, 
egyikben a Roth-család tagjai, másikban pedig 
telekesi Török István kuruc generális volt eltemetve, 
kinek holttestét a Rákóczi-féle szabadságharc le- 
veretése után hozták Vadosfára. A múlt héten ható
ság jelenlétében felnyitották a kriptákat és Török 
István elporladt csontjait a Roth-család sírboltjába 
helyezték át, minthogy az új templom alatt csak 
ez az egy sírbolt lesz fenntartva.

A losonci ev. egyház november 14-én jótékony
célú s nagysikerű teaestélyt tartott a következő 
műsorral: 1. „Viharban", előadta Rónay Kálmán 
karnagy vezetésével az ev. egyház énekkara. 2. 
Rubinstein: Melodie, zongorázta Izák Julis k. a. 
3. A  lelki szépségről. Felolvasta W olf József lel
kész. 4. Dán egyházi énekek: énekelte Schmeich- 
ler Alfréd úr, zongorán kísérte Schmeichler Alfrédné 
úrnő. 5. Szavalat. Előadta Klaár Vilmos s.-lelkész. 
6. „Te vagy urunk", énekelte Rónay Kálmán ve
zetésével az ev. egyház énekkara.

Tíz arany pályadijat tűzött ki a „Háztartás", 
a Magyar Asszonyok Közlönyének szerkesztősége 
a legjobb ételrecept beküldőjének. Az első díj öt 
arany, második díj három arany és a harmadik 
díj két arany. A pályázaton bárki résztvehet, leve
sek, levesbevaló, mártások, előételek, sült és főtt 
húsok, halak, főzelékek, torták és tészták elkészí
tési receptjével. A beérkezett recepteket a főzőisko
lában bizottságilag kipróbálják, a megfelelő recep
tek azután a „Háztartás" számaiban megjelennek. 
A pályázat eredményét az 1912. február 20-iki 
„Háztartás" bán hirdetik ki. Pályarecipék 1812 feb
ruár 1-ig a „Háztartás" szerkesztőségének, Urainé 
Hentaller Lilly szerkesztő címére, Budapest, VII., 
Thököly-út 162. sz. küldendők. A ..Háztartás" a 
legrégibb és egyedüli olyan folyóirat, mely szóra
koztatva tanít és felölel mindent, ami a magyar 
asszonyt és a családot érdekli. A pompásan szer
kesztett lap el van terjedve az egész országban, 
tartalmánál fogva szívesen látott vendége minden 
magyar asszonynak és családnak. A „Háztartás" 
előfizetési ára fél évre 6 kor., egész évre 12 korona. 
Mutatványszámmal készséggel díjtalanul szolgál a 
„Háztartás" szerkesztősége, Budapest, V I I , Thököly- 
út 162. sz., hova az előfizetési pénzek is küldendők.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
R. K. Köszönjük a küldeményt. Az Ígért levél csak

ugyan menni fog. K. S. Meg fog jelenni lenyomatban a 
népies iratok között. Üdvözlet! Cz. L. Igen köszönjük.
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A Liither-Társaság 
új kiadványai:

Mayer Endre: Vandrák András az eper
jesi ev. Kollégium tanára. 5 képpel Ara 1 —

Olcsó, szép olvasmányok a nép számára:

57. sz. Gynrátz Ferenc: A gyermekek
imája. Á r a ......................................... — ‘10

58. sz. Dr. Horváth Károly: Berzeviczei 
Berzeviczy Gergely, 1763—1822. Ára — '10

59. sz. Fenyves Ede : Zsedényi István,
a gályarab. Á r a ....................... . — 10

60. sz. Petrovics P á l : Újkori apostolok
és vértanuk. Á ra .......................’. . —'10

Egyházunk nagyjai :

XI. Dr. Zsilinszky Mihály: Vallaszky
Pál ev. lelkész élete. 1792—1824. Ára — 10

XII. Dr. Antal (í. . A gályarabszabadító
De Ruy tér M. 1 arcképpel, 12 képpel. Ára —'30

Kaphatók a L U T H E R -T Á R S A S Á G  
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, Buda
pest, VIII. kér., Szentkirályi-u. 51/a.

NAPTÁRAK
1912. évi KÉPES LUTHER NAPTÁR

Szerkesztették: Hetvényi Lajos tanár és 
Scholtz Ödön leik. I. évf. Ára . *60 K

PRO TESTÁ N S új képes NAPTÁR 
1912. szökőévre.
Szerkeszti Szász Károly. Ára . *80 K

PRO TESTÁ N S ÁRVAHÁZI képes 
NAPTÁR az 1912. szökőévre.
Szerkesztik : Szabolcska Mihály és Raffay 
Sándor. 38. évfolyam. Ára . . —*60 K

PRO TESTÁ N S PAPOK és hitoktatók 
ZSEBNAPTÁRA.
Szerkesztette Vértesi Zoltán. IV. évfolyam. 
Á ra ................................................. 1*20 K

KIN CSES KALENDÁRIOM.
A gyakorlati élet általános útmutatója. XVI. 
évfolyam. J912. Ára kötve . . 2* K.

KAPHATÓK

A L U T H E R - T Á R S A S Á G  
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN,
BPEST, VIII., SZENTKIRÁLYI-U. 51/A.

Van szerencsénk e lap nagyrabecsült s z é p i r o d a l m i  ú j d o n s á g o k r a  felhívni, 
olvasóinak szíves figyelmét a következő o Z , C U l l  U U d l l l l l  U j U U l l o c l g U M  Cl melyek
a LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, Bpest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a kaphatók :

Ára kor.
Szemere György : Kont-eset. Fantasztikus 

regény, mely a jövő Magyarország megalaku
lását rajzolja, nagyvonalú programmját adva
kifejlődésünk lehetőségeinek .......................4'

Nagy En íre : A zseni. Mulattató vígjáték, 
mely a Vígszínházban nagy sikerrel adatott elő 2 50 

Suderman Hermann: Énekek éneke. Re
gény két kötetben. Ford. Sebestyén Károlyné 8 — 

Bemard Shaw : Cashel Bayl mestersége. 
Regény. Fordította^ Benedek Marcell . . . 4 —

H. A. W e lls : Új világ a régi helyén. Két 
kötet. Fordította Mikes Lajos. Szépirodalmi 
modorban kifejti és megmutatja az emberi
ség jövő fejlődésének ú tjá t........................... 8 —

Kenedi G éza : 100 eset az életből. Humo
ros elbeszélések válogatott gyűjteménye, ame
lyek „Az Ujság“ hasábjain általános figyel
met kelte ttek .................................................. 4-—

Kálnoky Bedő B é la : Doktor Orénusz.
E lbeszélések ..................................................4’—

Shakespeare : A velencei kalmár. E dráma 
36 nagy színes képmelléklettel díszítve, fényes 
kiállításban és Radó Antal fordításában a 
karácsonyi könypiac egy igen érdekes újdon
sága lesz. Egyelőre csak fűzött állapotban 
kerül fo r g a lo m b a .........................................20 —

Szíves megrendelések a LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSE,
következő címre intézendők: BUDAPEST, Vili. KÉR., SZENTKIRÁLYI-UTCA 51/a.

Ára kor.
Mikszáth Kálmán : A fekete város. Regény 

három kötetben. Ára fűzve 12 —, kötve . . 18'—
Mikszáth Kálmán utolsó könyve: Töviskes

látogatóban. E lb eszé lések ........................... 6'—
Móricz Zsigmond: A galamb papné. Regény 4 — 
Molnár Ferenc: Az éhes város. Regény

két kötetben. II. k ia d á s ................................6'—
Molnár Ferenc : Józsi és egyéb komédiák 3 — 
Molnár Ferenc: A hétágú síp. Elmés torz

képek a budapesti é le tb ő l ...................... 3É—
Cholnoky Viktor: Az alerion madár vére.

E lbeszélések ............................................. 4 —
Zsoldos László: Vica regénye. Fiatal 

leányoknak is nagyon ajánlható regény . . 4 —
Révész Béla : Velük, értük. Novellák az 

élet mélységeiből, nagy reális erővel és mű
vészi hatással megírt képek a proletár életből 4 —

Kóbor Tamás : Ki a Ghettóból. Két kötet 8 — 
Kóbor Tamás: Hamupipőke őnagysága.

Két k ö t e t ..................................................8‘—
A kitűnő író két legnagyobbszabású regénye, 

tele a realisztikus elevenséggel megrajzolt 
alakokkal s a budapesti élet valószerű képeivel.

Szőllősy Zsigmond : A férfi szerelme. Han
gulatos novellák nagy művészi készséggel 
előadva, vonzó, érdekes mesékkel . . . .  4-—
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A Luther-Társ. könyvkereskedésében kapható:

Imádságok és buzgólkodások
Evangyélmi protestáns keresztyének számára ké

szítette Székács József. — Ára vászonkötés
ben, aranymetszéssel, tokban 5'— K. Bőr
kötésben, aranymetszéssel, tokban 8'— K. 
Finom borjúbőrkötésben, párnázva, arany- 
metszéssel, tokban .......................10-— K.

Gyurátz: Hit oltára és Lelki vezér húszféle kö
tésben kapható, mely kötések pontos leírását 
tartalmazó jegyzékkel készséggel szolgál a

LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSE,
Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi-utca 51/a.

Aki a vidámságot szereti, az feltétlenül szerezze 
be a következő most megjelent könyvet:

 Vidám képek" G u s z t i "  <$> a diákéletből
írta: Szalay Mihály. — Ára 2 korona.

Szerző ebben a könyvében élénk, lebilincselő 
vidámsággal, derűt fakasztó humorral írja meg 
— „Guszti" élettörténetét, csínytevéseit. —

Megrendelhető a
LU TH E R -TÁ R S . KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, 
Budapesten, VIII. kerület, Szentkirályi-utca 51/a.

A LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, 
Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-u. 51/a, a következő

karácsonyi ajándékul kiválóan alkalmas ifjúsági irodalmi újdonságok kaphatók:
kor.

S e b ő k  „Zsigmond: Dörmögö Dömötör uta
zásai. Túl Ödön rajzaival. Ára díszes kötésben 7'—

B e n e d e k  Elek: Nagyapó mesél Évikének.
Kicsiny gyermekek számára való mesék, versek.
Ára szép kötésben ......................................... 5‘ —

M o l n á r  Ferenc : Á Pál-utcai fiuk. Album
alakú diszkiadás, Vadász Miklós rajzaival. Re
gény kis gyermekek számára. Ára . . . .  8'—

S e b ő k  Zsigmond: Csutora Jancsi kalan
dozásai a levegőben. Humoros ifjúsági könyv.
Á r a ......................................................... 5'—

H é d i n  Sven: Az északi sarktól a déli 
sarkig. Szerzőnek első könyve, mely kizáró
lag az ifjúságnak van írva. A  magyar ifjúság 
számára átdolgozta Mikes Lajos. Díszes be
kötésben. Á r a ........................................... 8-50

B é r ű t  Lie : Diák-történetek. Magyarra át
dolgozta Tábori Kornél. Tartalmaz elbeszélése
ket a diákéletből, olyasféléket, mint Molnár 
Ferenc híres könyve, a Pál-utcai fiúk. Ára
szépen k ö t v e ............................................4’—

Verne Gyula: A Föld felfedezése. Magyarra 
fordította és függelékkel ellátta Brózik Károly.
II. kiadás, a négy kötet ára kötve . . . .  22-50 

B e n e d e k  E lek: T o ld i, Miklós. Album
alakú kiadás díszkötésben. Á r a ............ 8’—

R á k o s i  Viktor: A bécsi diákok. A sza
badságharc idejében játszó regény, művészi
illusztrációkkal. Á r a .............................. 5'20

Lame Károly és Mária: Shakespeare-mesék. 
Angolból fordította Mihály József. A világiroda
lom leghíresebb ifjúsági könyveinek egyike, 
új, illusztrált kiadásban. Ára kötve . . . .  5'40

L a u r i e A . : A délafrikai aranykeresők. 
Franciából fordította Hegedűs Pál. Verne-szerű 
ifjúsági regény. Ára kötve 5‘—

B e n e d e k  Elek : Csodalámpa. A  világ leg
szebb meséi. Ez Benedek Eleknek egy a világ 
legszebb meséit magában foglaló újabb gyűj
teményének főcíme, mely gyűjteményből egy
előre az első kötet jelenik meg, melynek cime 
a kötés színe szerint Kék mesekönyv. Gyö- 
nvörü kénekkel ellátva, díszes kötésben. Ára fi-—

kor.
G a á 1 Mózes: Napóleon, a hadvezér, a 

császár és az ember, 8 képmelléklettel. E 
könyv ágy a nagyközönségnek, mint a serdülő 
ifjúságnak egyaránt lebilincselő olvasmányul
szolgál. Ára k ö t v e .........................................6-—

S e r é n y i  Gusztáv: Repülőgépen a Föld 
körül. Honti Nándor sikerült képeivel. Ára
fűzve 4 40 K, k ö t v e .....................................6-—

Tányértalpú Mackó Nagy képeskönyve,
kartonra vonva bekötve. Á r a .............................4'80

Ugyanaz elszakíthatatlan kötésben . . . 7'—
Ugyanaz széthúzható a la k b a n .................. 7‘—
Tányértalpú .Mackó első képeskönyve,

könyvalakban. Á r a ...............................................4‘—
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 4'—
Tányértalpú Mackó második képeskönyve

könyvalakban. Á r a .................. .... 4'—
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 4'—
Jóbarátok nagy képeskönyve. Kartonra

vonva és kötve. A r a .................................... 4'—
Ugyanaz elszakíthatatlan vastag táblára vonva

és bekötve. Á r a ...........................   4'80
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 4'80
Jóbarátok kis képeskönyve. Könyvalak

ban. Á r a ................................ . . . .  3'20
Ugyanaz széthúzható alakban Ára , . . 3 20
Kicsi kocsi, nagy csacsi. Képeskönyv könyv

alakban. Á r a ...............................   3'20
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 3 20
Kis emberek világa. Képeskönyv könyv

alakban. Á r a ........................................................2’50
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 2'50

A  fentebb felsorolt képeskönyvek úgy képeik 
művészi kivitele, mint verseinek irodalmi színvonalon 
álló volta miatt művelt családok gyermekeinek is 
bátran ajánlhatók.

A  következő meséskönyvek úgy tartalmuk ki
válósága és kiállításuk tetszetős volta, mint olcsósá
guk folytán melegen ajánlható gyermekmesék.

P ici Palkó. I  Egy-egy kötet ára 3 kor.
Babszem Jankó tornya. > , . “  , „  ,
Az eladott nagyanya. S helyett Csak 2 korona'

  LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSE,Rendeléseket alázattal kér a                                  IBudapest, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.
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A  Luther-Társ. könyvkereskedésében,
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a., beszerezhető:

OLCSÓ JÓKAI Egy-egy szám         ára 40 fillér.
Még meg nem határozott sorrendben 1911 november havától kezdve 
V  egyelőre a következő regények és elbeszélések jelennek meg s v

szám
A barátfalvi lé v i t a ....................................... 3
A csigák r e g é n y e .....................................  1
A cigánybáró.................................................2
A dagői torony. — Bosszú a túlvilágon . . 1
A D a m ok osok ............................................ 4
A fekete s e r e g ............................................. 1
A fekete v é r .......................................................3
A fránya hadnagy. — A nyulak históriája . 1
A gazdag szegények ..................................... 5
A három királyok cs illaga ................................. 2
A három m árványfej.......................................... 6
A háromszínű kandúr és más elbeszélések . 1
Ahol a pénz nem I s t e n .............................. 3
A hosszúhajú h ö l g y ................................. 1
A jedikulai rab. — Van dér Guld ur . . . 1
A két T r e n k .................................................4
Aki holta után áll bosszút........................ 1
Akik kétszer halnak m e g ..........................12
A kis k ir á ly o k ............................................12
A k r á ó .......................................................... 2
A lé lek id o m á r ............................................12
Álmodád. —  A m ú m ia ...............................1
A lőcsei feh é ra s s zo n y ..............................13
A M ag láy -csa lád ........................................ 1
A magyar Faust és más elbeszélések . . .  1
A mi lengyelünk . . . .  ............. 6
A nagy ellenség. — A k é té le tű ..................1
Anekdoták..................................................... 6
A rosszul osztozott testvérek. — Názli Hanem 1
A sárga rózsa .............................................. 2
A szegénység ú t ja ........................................ 2
A talmi asszony. Láda! Kérnek! Jössz-e? . 1
A tengerszemű h ö lg y ................................... 6
A véres kenyér ...........................  . . . .  1
A vérontás angyala és más elbeszélések . . 1
A világlátott fiú és más elbeszélések . . .  1
Az apja f i a ................................................. 2
Az aranyem ber............................................14
Az asztalos családja.*— Három királyné. . 1
Az egyhuszasos leány. — A nagyapa várkastélya 1
Az ezerkettedik éjszaka............................  1
B a b s ze m e k ............................................... 1
Bálványos v á r .............................................4
Baróthy Ilona. Az ehető drágakő . . .  1
Börtön v i r á g a ............................................ 3

Chinchilla herceg. — Excuse.......................  1
C s a la v é r ....................................................... 1
De kár m egvén ü ln i.................................... 5
Egész az északi pólusig................................3
Egetvívó asszonyszív.................................... 5
Egy hirhedett ka lan dor................................6
Egy játékos, aki n y e r ................................5
Enyim — tied — ö v é ................................10
1848-1849 ..................................................  2
Fejedelem és Fra Diavolo. Mahadi . . 1
Fekete gyém ántok.........................................10
Hányán vagyunk m é g ? ................................ 1
Házasság éhségből. — Házasság gyűlöletből 1 
Humoreszkek. — Tréfás történetek . . . .  4
Kassári Dániel ..............................................  1
Kerüld a szépet. — A h a z á é r t ..................  1
Két léghajós. —  Majmuna................................. 1
Két menyegző. — C s e l- c s a l ....................... 1
Kétszer kettő — n é g y ................................  1
Lenczi Fráter..................................................2
M a g n é t a .......................................................2
Március 1 5 -ik e ............................................. 2
Mégsem lett belőle tekintetes asszony . . 1
Minden poklokon k e r e s z tü l .......................4
Ne hagyd m a g a d ............................................... 1
Ne nyúlj hozzám. — Bokaccius kalandjai . 1
Nincsen ördög .............................................  5
Páter P é t e r ........................................................3
Párbaj Istennel. — Az utolsó kacaj . . . .  1
P e t ő f i r ő l ....................................................... 1
Rab R á b y ...........................................................10
Rákóczy f i a ........................................................8
Rendkívüli n ő k ...................................................2
Rútak rútja. — A Kajmános hölgy . . . .  1
S írkő-album ........................................................2
Szabadság a hó alatt.......................................... 8
Száz leány egy rakáson. — Az utolsó mór

k irá lyok ........................................................ 1
Szép M ik h á l........................................................6
Szerelem b o lo n d ja i .........................................10
Szeretve mind a vérp ad ig ................................12
Tégy jó t ! ............................................................ 3
Trenk F r ig y e s ................................................... 3
Vén emberek nyara. — A feredzse. . . .  1
Vőlegény-verseny. — A faggyúgyertya . . 1

Havonta 10 szám jelenik meg július és augusztus kivetelevel.
Folyó év november havában jelenik meg egyszerre az első tíz füzet a következő tartalommal: 

1. sz. Az egyhuszasos leány. A nagyapa várkastélya. 2. sz. A dagői torony. Bosszú a túlvilágon. 3- 4. sz. 
A sárgarózsa. 5. Az ezerkettedik éjszaka. 6—8.sz.Páter Péter. 9.sz. Ne hagyd magad. lO.sz. A fekete sereg.

Decemberben jelenik meg a 11 —20. fűz. a köv. tartalommal: 11 -12. sz. A cigánybáró. 13. sz. Párbaj 
Istennel. Az utolsó kacaj. 14.sz.Vén embereknyara. Aferedzse. 15- lö.Azapja fia. 17—20. sz. Bálványos vár. 

Azontúl havonkint 10— lOfüzet fog megjelenni,„július és augusztus kivételével. A gyűjtemény tar
talmát a fentebbi jegyzék mutatja. Az OLCSÓ JÓKAI egyes füzetekben közölni fogja nagy töme
gét azoknak az örökbecsű dolgoknak, amelyek az összkiadásban szinte ismeretlenül elrejtve voltak.

a  l u t h e r - t á r s a s á g  k ö n y v k e r e s k e d é s é h e z ,RENDELÉSEK                 Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a, intézendők.


