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Ádventi fohászok.

/.
Megértük ádvent ünnepét,
Az élj egyházi évet,
Szent- lelkedet áraszd ma szét,
Hadd újuljon meg néped;
Adj mindnyájunknak új szivet,
Tölthess ük bé törvény idet
Hűségesen halálig!
Áldd meg az igehirdetést,
Legyen üdvös gyónásunk,
Ne bocsáss ránk bajt, büntetést,
Könnyítsd meg vándorlásunk';
Országodat építsd tovéibb,
Áldj meg templomot, iskolát
Az élj egyházi évben!
II.
Az ádvent idejében
Óh Jézusom vezélj,
Megülni méltóképen
E napokat segélj!
1 A kiadni szándékolt „Oltár, szószék és koporsó köl
tészete“ czímű fohász-gyűjteményből.

Szivemben végy lakást, . . .
Örömmel várlak Téged
S mit gyarló ajkkal végzek:
Fogadd a haladást!
III.
A szent ádvent idején
Hozsannával várlak én,
Tedd tisztává szivemet
S foglalj benn Uram helyet!
IV.
Ki Sionbá egykoron
Bevonultál dicsőséggel,
Hogy kibékítsd Jézusom
E bűnös földet az éggel,
Jöjj hozzám is, légy velem.
Tárva-nyitva kebelem!
V.
Ki elhagytad menny hazádat,
Hogy üdvözítsd e világot,
Üdvözítőnk légy velünk.
Lélekben és szent igédben
Jöjj hozzánk, míg csak egészen
Tied nem lesz kebelünk!
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Erősebbé tedd bitünket,
Tisztítsd, szenteld meg szivünket,
Hogy méltóan fogadjunk,
Lakozzál mindvégig nálunk,
Add, egykoron mennybe szálljunk
S ott örökké vigadjunk!
VI.
Ha szivünket bánat nyomja ,
Adj enyhítő balzsamot,
Ha nehéz az élet gondja,
Nyújtsd segítő szent karod’ ;
A békesség útján vezess,
Légy irántunk, légy kegyelmes,
Itt vagy közel, . . . jövel, jövel!
N a g y La jos.

Gazdag szegények.
Előttük párolgott a leves az asztalon, de egyi
kük sem nyúlt hozzá.
— Egyék ebből a levesből^ — kinálta az öreg
asszony.
— Csak egyél anyjuk, én is hozzá fogok mindjárt.
Kinálgatták egymást, de a leves csak nem fo 
gyott. Szedtek egy-két kanállal a tányérukba, de
az is mintha megszaporodott volna azoktól a könyektől, a melyek szemeikből aláperegtek.
— Nem esik ma nekem jól az étel — mondotta
a gazda.
— Én sem tudok enni — szólt a felesége.
S mintha hirtelen dolga akadt volna, kifordult
a házból s a pitvarban kitört belőle a sirás. Hal
lotta az ura, de nem ment utána, nem vigasztalta,
hiszen neki is vigasztalásra lett volua szüksége,
ősz fejét két tenyerébe hajtva sirdogált ő is csen
desen.
A fiukat siratták, azt a jó gyermeket, a ki az
ő szivüknek annyi sok örömet szerzett. Sírásra
nem volt nagy okuk, mert hiszen a Pál sorsa fölött
inkább örvendezniök kellett volna. Elvégezte az
iskoláit, Isten segedelmével megszerezte a papi ok
levelet, fel is szenteltetett az Úr szolgájává s a
püspök úr vette magához káplánnak, nagy volt tehát
boldogságuk a jó öregeknek, hogy lelkűk vágya
óhajtott szent czéljuk teljesült; de mégis bánkód
tak, sírtak mind a ketteu, mert hogy mikor látják
már ők a fiukat. Eddig legalább vakáezióra haza
jött, süthette neki az édes anyja ropogósra, szép
pirosra a Pál kedves eledelét: a rántottét, együtt
mehetett vele az édes apja az Isten házába, a hol
már a szülők szivének nagy gyönyörűségére ő is
hirdette az Igét; — ezután meg már, ki tudja, mi
kor kerülhet haza, mikor látják újra az ő Palijokat, az ő papűokat.
Nagy dolog volt az : szegény zsellér embernek
kiiskoláztatni a fiát! Sokat nélkülözött s még töb
bet töprengett s dolgozott a két öreg, csakhogy
előteremtsék a szükséges költségeket. A gond za
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varta éjszakai álmukat s az költötte fel őket kora
hajnalban. Bizony a gymnasiumi nyolcz esztendei
tanulás s a theologiai tanfolyam négy éve alatt
sok köny gördült alá a jó édes anya arczán s
mély barázdákat szántott az apáén a lelki és testi
küzdelem ekéje ; de végre Isten kegyelmével elér
ték a czélt s feledve küzdés, munka, gond, nélkü
lözés. Pap lett a fiúból !
Különösen az első esztendők voltak nehezek,
mikor még Pál csak kisebb elengedésekben s jó 
téteményekben részesült s vagyonos szülők gyer
mekeinek tanítása által még nem szerezhetett ha
vonként maga is egynéhány forintot. A gymnasiumi
negyedik esztendő hozta meg a legsúlyosabb gon
dokat. Sehogy sem tudtak a jó öregek pénzhez jutni.
Négy darabka földjük csekély termését felemész
tették az előbbi esztendő költségei. Közeledett a
szeptember elseje s üres volt a ládafia. Szomorúan
lecsiiggesztett fővel végezte napi munkáját édes
apja s este hozzá ülve a szegényes vacsorához,
alig tudták magukat rávenni az evésre : mert hogy
mit csinálnak már most a fiúval. Ha abba hagy
ják az iskoláztatást, az eddig elfizetett pénz elve
szett ; mert mihasznát veszi a gyermek annak, a
mit három év alatt tanult, napszámos vagy leg
feljebb mesterember lehet belőle, a mi amúgy is
lehetett volna, ha soha szinét se látja a nagy isko
lának, pénz meg nincs, a mivel felvigye az apja,
mitevők legyenek hát már m ost?! A tépelődés
alatt kiült a veríték az öreg arczára, a gyermekéért
való aggódás, az édes apai szív szeretetének drága
gyöngye volt az.
— Feküdjünk le anyjuk, a jó Isten gondot
visel rólunk s a gyermekről, van még néhány na
punk szeptemberig, majd csak előkerítek valahonnan
egy pár forintot.
Felesége nehéz sóhajok közt bontotta el az
ágyat, lepihentek, de álmatlan volt az éjszakájuk.
Másnap reggel még a hajnal sem mutatta bíbor
piros arczát, már talpon volt az öreg, oda ment
alvó gyermeke ágyához, föléje hajolt, homlokon
csókolta s néhány szót váltva feleségével, csen
desen, nehogy a fiú felébredjen, elhagyta a házat.
Csak délután jött haza, megvolt a szükséges pénz,
de elment a Virág. Mikor a jó öreg asszony kinyi
totta az istáló ajtaját s csak a féléves boczikát találta
ott, elborította a köny mind a két szemét, hogy
az ő drága jószágát el kellett adniok. De hát mi
volt ez a búsulás ahhoz az örömhöz képest, hogy
a fiú folytathatta tanulmányait s a hozzá fűzött
szép remények megvalósításához egy évvel ismét
közelebb jutottak.
Megkezdődött az iskolai év s Pali negyedik
osztályú tanuló lett. Tanárai a beiratáskor szíve
sen fogadták a jómagaviseletű, szerény, eszes fiút,
kinek az előbbi három év végén a bizonyítványá
ban még jeles sem volt egy sem, hanem tiszta jó.
Édes apját hazajöttében elkísérte a város végéig
és keservesen sírva vett tőle búcsút., könyeivel
elárasztva csókolta a kérges, áldott kezet, mely
számára ismét kinyitotta a gymnasium kapuját.
Édes anyját is a város végén levő kőhidig szokta
kisérgetni, mikor szombatonkint bejárogatott hozzá
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a városba s tele kosárral hozott neki egyet-mást,
a mit szegény asszony vihet az ő diák tiának. Az
elválásnak minden alkalommal sírás volt a vége.
Még ötödik osztálybeli korában is sírva borult édes
anyja nyakába, mikor búcsúzva haza indult tőle.
Az édes anya persze szintén töriilgette a szemét
egész hazáig, talán még otthon is, midőn elmondta
élete társának, hogy — Istennek hála ! — a fiú
nak nincs semmi baja, egészséges, piros, meg se
viseli az a tenger sok tanulás.
Múltak az évek. Az ötödik osztálytól kezdve
Pali már annyi pénzt keresett úri fiúk tanítása
által, hogy szülőinek hova-tovább kevesebbet kel
lett rá költeni. Boldog volt a két jó öreg, különö
sen boldog, mikor a fiúk otthon volt s irigykedve
nézte a falu népe a szegény zsellér diák fiát. Nem
tudtak eléggé hálát adni Istennek az ő megsegítő
kegyelméért. Lelkűk édes vágyódásának közeledő
teljesedése kimondhatatlan örömet szerzett nekik.
Ha elbeszélgettek estenden fiúk jövőjéről, a bol
dogságtól köny ereszkedett mindkettőjük szemébe
s édes melegség árasította el keblüket. Szegények
voltak, de volt olyan gazdagságuk, melylyel fel
nem érbet semmi földi kincs. Sokszor volt száraz
kenyér az ebédjük, mert a húsra, szalonnára valót
meg kellett spórolni Pali számára, ők megvonták
maguktól az ételt, ruházatot, csakhogy a fiúknak
meglegyen, a mire szüksége van. Derék fiúk volt
az ő gazdagságuk, az ő jövője volt öregségük édes
reménysége. Gondtépte lelkűk Istenben az ő félel
mében őt dicsőítő éneklésben és imádkozásban ta
lált megnyugvást mindenha. Templom volt a házuk
melynek oltárán Isten szeretete s a tántoríthatatlan
erős hit lángja lobogott szüntelen s a lelki béke
galambja repdesett felettük.
Boldog hajlék, melynek szegény lakói lélekben
gazdagok !
Boldog gyermek, kit az önfeláldozó szülők sze
retete Istennek, az Űr szolgájává nevel!
Boldog szülők, kiknek alkonyát gyermekük szép
jövőjének felkelő napja ragyogja b e !
Boldog volt a mi két öregünk is, mert elérték
kegyes életük czélját: pap lett a fiukból.
Kovács Andor.

A vőlegény-váró szüzek.
(Képünkhöz.)

Képünk Krisztus urunknak egy példabeszédét
állítja szemeink elé, melyet kevéssel halála előtt
mondott el tanítványainak.
Hasonlatos a mennyeknek országa — így szólt
— a tíz szűzhöz, kik vevék lámpáikat s a vőlegény
elé ménének. Ot közülök esztelen volt, öt pedig eszes.
Az esztelenek nem vittek magokkal olajat, de az
eszesek olajat tettek edényökbe és lámpájukba.
Minthogy pedig a vőlegény késett, elálmosodtak
és elaludtak.
Éjféltájban egyszerre nagy kiáltás tám adt: „Itt
a vőlegény, jertek elibe !“
Akkor fölkeltek a szüzek és földiszíték lámpáj okát. Az esztelenek pedig mondának az eszesek

hez : „Adjatok olajat, mert lámpánk elalszik". De
azok feleiének : „Nem adhatunk, különben magunk
nak sem lesz elég ; menjetek el és vegyetek szá
motokra".
A míg odavoltak olajért, megérkezett a vőle
gény, a kik készen várták, bementek vele a
lakodalmas házba s az ajtót bezárták. Mikor aztán
megérkeztek mondának: Uram, uram, bocsáss b e !
Ez azonban felele : Bizony mondom nektek, nem is
merlek benneteket. Annak okáért vigyázzatok, mert
nem tudjátok a napot és órát, melyen az embernek
fia eljövendő lészen.
A föltüntetett példabeszéd Megváltónk egyéb
beszédei között alapul szolgált annak a hitnek, mely
a keresztyénség első századában általánosan el volt
terjedve, t. i. hogy Üdvözítőnk újra meg fog jelenni
s egy ezeréves országot fog alapítani e földön. Most
már nem hiszünk Krisztus urunk testi megjelenésé
ben. De tudjuk, hogy lelkileg mindig közel van
hozzánk s mindnyájan részesei lehetünk az üdv
nek. melyet számunkra készített, ha méltókép el
készülünk arra, hogy vendégei lehessünk.
Gyarlóságunk s világi szorgalmatoskodásaink
folytán gyakran megérdemeljük, hogy az üdvösség
ajtai előttünk bezáruljanak, azért szüntelenül vigyáz
nunk kell és soha meg nem szűnnünk a hit és
erény tiizét szivünkben szítani és ébren tartani.
Erre intenek főleg az újra beköszöntött adventi
napok, melyek alatt minden jó keresztyén Krisztus
születésének méltó megünneplésére készíti elő lelkét.
— ó.

Gondolatok.
lla okos akarsz lenni, — figyeld m eg : mit tesz
nek a bolondok.
*
A kit legkönnyebben megcsalhatsz, — az magad
vag\'.
*
Némely emberről csak akkor tudják meg, hogy
született, mikor már meghalt.
*
Az elővigyázó hátra tekint.
*
Az ember jövője múltjában rejlik.
*
Többnyire magunkról következtetünk másokra,
nem másokról magunkra.
*
Ki a tapasztalat ujj mutatásait nem látja, a sors
öklét fogja érezni.
*
Míg az ostobaság szerénységgel párosul, még
mindig eltűrhető.
*
Pirulni annak van legtöbb oka, a ki nem tud
pirulni.
*

Kívánhatsz balgát, okosat.
Akarni csak a jót szabad.

—
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Széchy Györgyné
Homonnay Drugeth Mária.
(Vége.)

III. Ismét egyedül.
Az árváknak atyjok. az özve
gyeknek őrizőjük az Isten.
(Zsolt. 68, 6.3

Homonnay Drugeth Mária élete végéig gyászolta
férjét, de fájdalma és bánata nem vett rajta annyira
erőt, hogy anyai kötelességeiről, teendőiről, hazá
járól és egyházáról megfeledkezett volna. Ellen
kezőleg mintha egyénisége csak most fejlett volna
ki a maga teljességében, tiszteletreméltó jelleme
sokszorozott fényben csak most ragyogott volna.
Gyermekei az apa halálakor még aránylag kicsi
nyek voltak, a legidősebb Mária alig lehetett több
13 évesnél. Ily gyermekeknek nevelése még segít
ség mellett is gondot, dolgot adott.
Gyermekeinek nemcsak védője, hanem paranesolója is volt. Szigorú, puritán vallásos szellemben
nevelte őket s a nevelésnél segítőkul használt éltesebh nemes asszonyokat nagyon megválogatta, néha
hónapokig, félesztendeig is keresett, míg alkalma
sat talált.
Felneveltetésük után kiházasításuk képezte leg
főbb anyai gondját. Előkelő családból származott,
jóravaló ifjakat keresett számukra. így Máriát 1627
május 30-án gróf Bethlen Istvánhoz, Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem unokaöcscséhez adta nőül, kiben
az jó férjet, önmaga tisztelő, engedelmes vöt kapott.
Mária egybekelése gróf Bethlen Istvánnal kettős
ünnep volt a családra nézve, mert ugyanakkor
jegyezte el a Máriához korban ( legközelebb álló,
13 éves Borbálát gróf Thurzó Ádám. Borbála is,
mint Mária, 15 éves korában esküdött 1629 június
17-én. A harmadik leány, Kata, Listius János báró
hoz valószinöleg 1634-ben ment férjhez, a legfia
talabb Évát Illésházi Gábor gróf vette nőül 1641
február 10-én.
Széchy Györgynének tehát leányait nemcsak
felnevelni, hanem kiházasítani is sikerült s társa
dalmi állásukkal nepicsak ők, hanem anyjuk is
meglehetett elégedve. Hogy vagyonának, családjá
nak biztonságát megvédje, férje halála után nem
folytatta annak kétszínű politikáját, hanem nyíltan
a király pártjára állott, a ki kegyesen fogadta s
oltalmáról biztosította. Erős evangélikus érzülete
mellett sem volt híve a fegyveres fellépéseknek s
inkább békés úton szeretett volna minden vallási
sérelmet megszüntetni. A királyhoz való hűségében
akkor is tántoríthatatlan maradt, mikor az erdélyi
fejedelmekkel, Bethlennel, Rákóczyval rokonságba
lépett, de hűségét nem is volt oka megbánnia, mert
javait nyugodtan bírhatta.
Valóságos kis királynő volt Murány várában,
a természet megáldotta mind azzal, a mi a méltó
ság, tisztelet elismerésének felköltéséhez szükséges.
Előkelő származás, öröklött és szerzett méltóság,
nemes büszke önérzet, aristokratikus öntudat, köte
lességérzet, tetterő, mindezek tiszteletet parancsoltak

iránta. Mivel maga kötelességtudó volt, azt mások
tól is szigorúan követelte.
Tisztelettel is nézett reá fel mindenki, gyerme
kei, tisztviselői, cselédjei és jobbágyai egyaránt.
Udvartartásának személyzetét özvegysége óta meg
szaporította ; tekintélyes, törvénytudó nemes embe
reket tartott magánál, kik peres ügyekben tanács
csal szolgáltak, a vagyonkezelésben pedig segítségére
voltak. Ilyenek voltak Jákóffy Ferencz, Barna
György, mindkettő nagy műveltségű férfiú, kiknek
írók könyveket is dedikáltak, Széchyné rokona,
Péchy György s mások.
Függetlenül intézkedett alárendeltjei felett, még
vallásukat is előírta, nekik törvényt szabott, erköl
cseiket ellenőrizte, az erkölcstelenséget büntette.
Legjobban szeretett kiterjedt birtokai közül Murány
várában tartózkodni s azt rövid időre is alig
hagyta el.
Jobbágyainak azonban nemcsak parancsolója,
hanem védője is volt. Érdeklődött ügyeik, bajaik
iránt s ha valamelyikük sérelmet szenvedett, addig
nem nyugodott, míg arra orvoslást nem szerzett.
Fenmaradt levelei bizonyítják, mily erélyesen tudta
követelni egy-egy jobbágya sérelmeinek orvoslását,
így azután nem csoda, ha jobbágyai nemcsak tisz
telték, hanem szerették is. Figyelmét kiterjesztette
megyéjére is. Szivén viseli annak is a védelmét
és azt lehet mondani, szakszerű éles szemmel] ítéli
meg helyzetét és mondja meg védelmi módját és
eszközeit. Tanúságot tesz erről egyik, a gömörmegyei levéltárban őrzött levele. Hazájának sorsa
szintén állandó érdeklődésének tárgya volt, a köz
ügyekben élénk részt vesz, az országgyűlésre min
dig elküldi két követét, mindenről pontos, kimerítő
tájékozást, tudósítást és értesítést kíván, a mire
nem női kíváncsiság, hanem a haza állapota iránt
való őszinte, meleg érdeklődés vitte.
Széchy Györgynek sokat köszönhetett egyháza,
de még többet nejének. Széchy György'védte egy
házát, de sokszor önkényesen is beleavatkozott
ügyeibe, neje ezt nem tette. Igaz, hogy ha egyháza
érdekéről volt szó, ő is erősebb eszközökhöz nyúlt,
pl. mikor Otrokocs és Beje lakosai a ref. egyházba
akartak áttérni, ezt lovas és gyalog katonáival
akadályozta meg. E mellett azonban szivén viselte
egyházának ügyeit. Templomokat, iskolákat alapí
tott, a tanítók és lelkészek anyagi ellátásáról s
arról is gondoskodott, hogy az iskolában minél
több jóravaló tanuló legyen. Külföldön tanuló sze
gény ifjaknak az időben tekintélyes összegeket
küldött segítségül, így pl. csak a Königsbergában
tartózkodóknak évenkint 200 tallért. S mennyire
szivén feküdt, hogy a pénz biztosan és kellő idő
ben jusson az illetők kezébe !
Bőkezűen támogatta az irodalmat is, különö
sen a vallásos építőt: ő fordíttatta le udvari pap
jával libetszentmiklósi Deselvics Istvánnal és a saját
költségén adta ki 1639-ben a „ Tizenkét üdvösséges elmélkedést'*. Még ismeretlenek is ajánlanak
neki könyveket, így pl. eperjesi Madarász Márton
szintén vallásos munkát dedikál „az Istenfélő
keresztyéni kegyességi tündöklő asszonynak". Erre •
indítja őt, — úgymond — „Nagyságod vallásunk-

—
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bán való dicséretes és sok nagy úr férfiakat és
asszonyokat pirongató állhatatossága és a keresz
tyéni kegyességnek ennyi ideig való keserves özvegy
ségében tisztán élésében és hiti vallásán való iíiaknak akadémiákon való taníttatásában mind a mai

radt: „Bebocsáttatván a várba t. i. Murányba, ő
nagysága rendeletére az új házba vezettek, ott
tisztességesen megvendégeltek bennünket Rutkay
úr és a többi komornik urak Az asztaltól fölkel
vén, közöltük ügyünket a káplánynyal és Rutkay

napig való meg nem szünésében ájtatosan való
gyakorlása".
A gömöri ev. esperességnek azon kiváltságait,
melyeket ez férjétől nyert, ő is készségesen meg
erősítette, sőt az azt kérő deputácziót a jolsvai
esperessel az élén szívesen látta is 1625-ben nem
sokkal férje halála után. Említésre méltó a fogad
tatás, a mint az a küldöttség tagjaitól reánk ma

úrral. Ezek közbenjárása azután ő nagysága színe
elé bocsáttattunk, ki kezet fogott velünk és tisz
teletteljes megszólalásunk után elolvasás végett
átvette az iratokat. Elbocsáttatván ő nagyságától,
a hadnagy úrhoz (ad dominum magistrum Leutmanum) mentünk, ki ismét tisztességesen megven
dégelt. E közben ő nagyságától azt az izenetet
vettük, hogy várjuk be Jákóffy (a jószágkormányzó)
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úr hazajöttét. Mire Jákóffy úr megérkezett, a vár
kapuit már bezárták, mi éjjelre ott rekedtünk“ ,
— írják a küldöttek.
Ilyen úrnővel szemben az esperesség is hálás
volt. Mikor Széchyné a közbékét veszélyeztetve
látta s a jolsvai esperesi gyűléshez 1643 április
23-án levelet intézve arra szólította fel az egyház
minden tagját, hogy a közbéke érdekében ájtatosan imádkozzék, a tanítókat pedig, hogy köteles
ségeiket híven teljesítsék s a közbékéért szorgal
masan haraugoztassanak; az esperesség, egykorú
feljegyzés szerint, el is rendelte az imádkozásokat.
Ilyen szívélyes volt a viszony úrnő és egyháza
között.
Nem sokára ezután, alig két hónap múlva, meg
halt. Már 1640-től kezdve betegeskedett, betegsége
azonban mindig jobbra fordult. 1643 április havá
ban szintén rosszul volt úgy, hogy leánya, Éva,
férjével Illésházy Gáborral, beteg ágyához sietett,
a hová másik két leánya is megjött. Május első
felében állapota már sokkal jobb volt. Állapota
javulásakor írta fennemlített levelét.
Egyháza egész haláláig gondoskodása tárgyát
képezte. Halála előtt néhány nappal a balogi taní
tónak fél szőlőt adományozott s leányainak lei
kökre kötötte, hogy azt a szőlőt a tanítótól el ne
vegyék, ha pedig az iskola megszűnnék, az ado
mány a kövi-i evang. egyházra szálljon.
állapota azonban rövid ideig tartó javulás után
hirtelen rosszabbra fordult, úgy hogy 1643 május
28-án reggeli hat órakor 54 éves korában szívszélhűdésben kimúlt. Leányai . fényesen, nagy részvét
mellett temették el a murányi vár kápolnájában.
Korának legtiszteletreméltóbb magyar protestáns
úri asszonya hunyt el benne.
A gömöri ev. esperesség, melynek 25 éven át
volt jótevője, védője, hálás kegyelettel őrzi emlé
két, de hálás emlékezetben tarthatja nevét az egész
magyarországi ev. egyház s annak női tagjai, kik
példát vehetnek róla, mint kell egyházukat szeretni.
Frenyó Lajos.

Egy érdekes könyv.
A napokban jelent meg Gian Giacomo Maurette
„Búcsúszava a pápához11 czímű munkája az olasz
eredeti nyolezadik kiadásából fordítva Szabadi Bélá
tól. A mű egy róm. kath. papnak vallomásait fog
lalja magában, ki meggyőződvén arról, hogy meny
nyire eltért a kath. egyház a Szentíráson alapuló
tiszta keresztyénségtől s meggyőződésének nyílt
hirdetése miatt elöljáróitól üldöztetvén, áttért a
protestáns hitre.
Protestáns emberre nézve, ki hit- és erkölcs
tanát s a keresztyén egyház történetét ismeri, sok
újat nem foglal ugyan magában e könyv, mert
nagyjában csak ismétlései a reformátorok tanainak;
de érdekes látni, mikép jut a tiszta vallásosságtól
áthatott lélek az igazság megismeréséhez, még ha
évek hosszú során át olyan körben élt és nevel
kedett is, melyben minden törekvés a tévedésben
való megerősítésre irányul.

Szerző művének első fejezetében az olvasót
megismerteti az okokkal, melyek őt a prot. hitre
való áttérésre indították, aztán elmondja, mi indí
totta őt arra, hogy a róm. kath. papi tisztet letegye.
A többi fejezetek tartalma a következő: A lemondó
irat, szerző levelezése püspökével, a szerző kiátkoztatik, a kiátkozás képtelensége, a római egyház
törvénye tiltja a sakramentomok kiszolgáltatásáért
való dijak szedését, a purgatorium, a fülbegyónásról, a szentekhez való könyörgésről, a képek imádásáról, a közös könyörgésekről, melyek a nép
előtt idegen nyelveken tartatnak, a miséről, az
áldozó papság, a Szent írás olvasásáról, a Szent
Írás a keresztyén ember életének és hitének egye
düli szabálya, a Biblia nem elégtelen, sem nem
érthetetlen, felelet néhány kérdésre, melyet római
theologusok szoktak protestánsokhoz intézni, a pápák
és püspökök által a Jézus Krisztus egyházába be
vitt újítások. Mutatványul közöljük az olvasóhoz
intézett szavak közül a következőket: „Lehetsé
ges-e, hogy egy róm. kath. pap protestánssá legyen?
Milyen balgatagság ! Kiáltják . . . hitehagyott ! Te
hát bizonyos vagy, olvasóm, hogy balgatagság
visszafordulni, mikor azon vesszük észre magunkat,
hogy rossz úton járunk ? Bizonyos vagy, hogy bal
gatagság nyíltan tiltakozni minden ellen, a mit
hamisnak ismerünk ? És végül bizonyos vagy-e,
hogy hitehagyott az az ember, a ki odahagyja a
zsidóságot, vagy a pogányságot, hogy a keresztyén
igazságokat kövesse?
Ha csak azoknak kellene felelnem, a kik bal
gatagoknak mondják azokat a papokat, a kik a
római egyházat odahagyják, hogy a Krisztus tiszta
vallását, az úgynevezett protestáns vallást köves
sék, rövid lenne válaszom, mert akkor végeznék
velők ezzel a hat szóval : a mi lelkiismeretűnk a
legfőbb nekünk. Mivelhogy azonban másokkal is
foglalkoznom kell, a kik tudatlanságuktól és ön
hittségüktől gyötörtetve küszködnek, hogy a val
lást illetőleg az igazat megismerjék, azt mondom
mindezeknek, hogy a mit az én balgatagságomnak
és eretnekségemnek mondanak, ez. egyszerű kinyi
latkoztatásba foglalható össze: Ln elszakadok a
pápától, hogy egyesüljek Jézus Krisztussal*.
Ez érdekes mű 50 fillérért kapható Hornyánszky
Viktor könyvkereskedésében (V., Akadémia-utcza
4. szám.)
— s.

Vegyes közlemények.
Felügyelői beiktatás. A beledi (Sopronmegye)
evang. egyházközség dr. Ráitz Ottó, soproni kir.
törvényszéki birót választotta-felügyelőjévé. F. hó
11-én iktatták be ünnepélyesen hivatalába, mely
alkalommal a beledi templomépítési alapra, a nő
egyletnek és az iskolának, valamint a vásárosfalusi
és edvi iskoláknak szép segélyösszegeket adott.
Lelkészi jubileum. Szép ünnepély volt f. hó
18-án Rimaszombaton, hol az ág. hitv. ev. egyház
szeretett lelkipásztora: Glauf Pál főesperes és
tiszakerületi főjegyző tiszteletére rendezett jubileumi
ünnepséget abból az alkalomból, hogy az ünnepelt
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lelkész! működésének negyedszázados évfordulóját
megérte. Ezen az ünnepségen képviselve voltak:
a tiszakerület, a kishonti és gömöri egyházmegye,
az eperjesi kollégium, Rimaszombat városa, Gömör
vármegye s több kulturális egyesület. Nov. 17-én
este a főgymnasiumi ifjúság fáklyás zenével lepte
meg a jubilánst ; másnap 18-án a szépen feldíszí
tett templomban ünnepi istentisztelet volt, melyen
Glauf Pál megható bálaimát mondott, Kemény Lajos
osgyáni lelkész pedig lendületes alkalmi beszédet
tartott. Az istentisztelet után az egyház díszközgyű
lést tartott, melyen az egyház nevében Kubinyi
Aladár felügyelő, a kjslionti egyházmegye részéről
Liszkay János alesperes, a főgymnasium nevében
Bodor István igazgató, Rimaszombat város részé
ről Nagy Ferencz polgármester üdvözölték a jubi
lánst. Táviratilag üdvözölték őt dr. Baltik Frigyes
és Sárkány Sámuel püspökök.
Sorsjátékhúzás elhalasztása. A szabadkai
evang. nőegyesületnek új temploma berendezési
költségeinek fedezésére engedélyezett tárgysors
játéknak f. évi október 6, illetőleg november 10-ére
tervezett húzása — mert a sorsjegyek fele még el
adatlan — újabb miniszteri engedélylyel, most már
véglegesen f. évi deczember 20-ra halasztatott el.
A nőegyesület elnöksége köszönetét mond mind
azoknak, kik sorsjegyei elárusítása körül szívesek
voltak közreműködni s egyben kéri, hogy a még
kint levő sorsjegyekért az illetők az összegeket
beküldeni szíveskedjenek.
Egyházi énektár. Megjelent a dunántúli ág.
hítv. evang. egyházkerület megbízásából készülő új
énekeskönyvnek I. próbafüzete, (mely 188 éneket
tartalmaz különféle alkalmakra. Sok köztük az új
eredeti és fordított még élő szerzőktől, kiknek
nevei az egyes énekek alatt nincsenek megjelölve,
hogy a bírálók a személyekre való tekintet nélkül
mondhassák meg véleményüket.
Evang. ág utolsó sarja. A hű evangélikus és
nagyon egyházias érzelmű „Richard Clemens von
Schönburg-Glauchau“ gróf nem rég bekövetkezett
halálával, ennek a háznak evang. ága kihalt és
az egész Schönburg-glauchaui grófság birtokai a
katholikus ágra szállanak. Ezzel ismét nagy száma
az evang. egyházaknak katholikus patronátus alá
kerül. Megható volt, midőn a gyászoló gyülekezet
a temetés után a most már teljesen katholikussá
lett várban még egyszer rákezdé : Erős vár a mi
Istenünk — miénk a hit hatalma.
Protestáns esték. Az egyetemes evang. theol.
akadémia tanári kara Pozsonyban nov. 24-én tar
totta első adventi felolvasását, melynek tárgya volt:
Emlékezés Comeniusról (sárospataki székfoglalásá
nak 250 éves fordulója alkalmából) Stromp László
akad. tanártól. A következő alkalmakkor Hornyánszky Aladár, Kovács Sándor, Masznyxk Endre
akadémiai és Albert József lyceumi tanár fognak
felolvasásokat tartani.
Az evangélium Afrikában. Nagy fáradtsággal
s önfeláldozással jár a munkásság, a melyet a
missiótársaság tagjai szivökhen jánosi szeretettel
és páli buzgósággal kifejtenek, hogy a még meg

nem tért népeket Jézushoz vezessék. Igen gyakran
vértanúhalál jár érte jutalmul, sokszor egy-egy
lázadás tönkre teszi sok évi fáradságuk gyümöl
csét. Ez lett a sorsa ama hosszas munkásság árán
elért eredménynek is, a melyet Ramseyer svájczi
missionárius a keresztyénség terjesztése végett
Asanteban kifejtettt. Asantenak hosszú időn át csak
nem korlátlan volt a hatalma a Cape Coasttól
(Arany partok) Afrika belseje felé elterülő vidéken.
Fejedelmei még az angol birtokokat is megtámadták.
Népének már a hetvenes évek legelején hirdette
Ramseyer a Krisztust, de a nép őt családjával
együtt elfogta és évekig fogságban tartotta, a hon
nan csak akkor szabadulhatott, a mikor 1874-ben
az angol csapatok bevonultak Asante fővárosába.
Ekkor megtört e törzs hatalma, de a nép, hogy
azt visszaszerezze, ismét fegyvert fogott. Végre
1896-ban az angol csapatok elfoglalták a fővárost
és ott erősséget építettek. A nép látszólag meg
nyugodott. Hogy most már valóban a béke áldá
sait élvezhesse, Ramseyer a hozzá csatlakozott más
lelkes hirdetőivel az Igének ismét munkához látott,
a minek látatja is lett. Az általuk létesített iskolá
ban több fekete gyermek nyert oktatást; a felnőt
tek közül is többen hallgattak már az Úr hivó
szavára és mindjobban szaporodott a kis nyáj. De a
nagytöbbségnél az elhintett mag terméketlen talajra
talált; a lázadás megint csak kitörő félben volt.
Midőn pedig az angol hatalom telhetetlen követe
lésekkel lépett föl, ez év májusában kitört a harcz.
Nagy megpróbáltatás várt most az Úr kis nyájára,
a melyet a felkelők szintén ellenségnek tekintettek
és a mely a fenyegető veszély elől végre is az
angol erősségbe volt kénytelen menekülni. Sajnos
azonban, itt csak is a missionáriusoknak jutott
hely ; a hozzájok csatlakozott kis sereg kinn rekedt
és később az ellenség kezébe esett. Azonban a bejutottakra is sok keserves nap virradt. Az ellen
ség támadása, az élelem hiánya, a kitört külön
böző betegségek sok szenvedést okoztak. De azért
az nem ingathatta meg az Úrba vetett bizalmukat.
Nagy nehezen sikerült életöket megmenteniök, de
az a szép eredmény, a mit fáradhatatlan buzgó
sággal elértek, oda lett. Nehéz szívvel viselték el,
de azért lelkűkből nem halt ki a remény, hogy a
mi eddig nem sikerült, arra még rásegíti őket az
Úr, a Mindenható !
Jó P. u.
Petőfi-emlék egy kávéházban. A budapesti
egyesült asztaltársaságok központja a Pilvax kávé
házon, hol 1848-ban Petőfi s barátai gyakran össze
gyűltek, fekete márványtáblát illesztetett a falba,
melyen aranybetűkkel következő sorok vannak
bevésve : Ez a kávéház volt 1848-ban a Szabadság
csarnok. Itt gyűltek össze a szabadságért lelkesülő
ifjak. Itt szavalta Petőfi Sándor legelőször a Talpra
magyart. Az emléktáblát nov. 4-én leplezték le.
Harang-felszentelés. Okt. 31-ike a reformáczió emléknapja kétszeres ünnep volt Mátyásfalvának, a zólyomi ev. egyház leányegyházának;
ugyanis e napon tartotta a két új harangjának
felszentelési ünnepélyét. Az ünnepélyen Svehla Gusz
táv főesperes magvas beszédet tartott a néphez,
a harangok rendeltetését ecsetelve.
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48 uncziát, teát Angliában 88, Oroszországban 9
uncziát fogyasztanak. Legtöbb kávét isznak Német
alföldön, Dániában és Olaszországban. Legmérték
letesebb a borivás terén Oroszország.

Tisztelettel felkérjük a t. előfizetőinket,
a kiknek a lap já r és még eddig nem fizet
tek, vagy hátralékban vannak, hogy az
előfizetéssel a hátralékos összeget a LutherTársaság pénztárába, IV ., kér. DeákFerencz-tér 4. sz., annál is inkább beküldjék, mert ellenkező esetben kénytelenek
leszünk a lap küldését már a jövő szám
nál megszüntetni.
Szerkesztői üzenetek.
N. L. Szent A n ta lb a .

Az utóbbi küldeményt későbbre

tettük el.
W . S. S zep e s-B é la . Megérkezett; szives üdvözlet.
D r. M . B . B u d a p est. Köszönettel vettük.
Sz. I. P u szta -R a d v á n y . A változást bejelentettük a

kiadóhivatalnál.
Szives kérelem. Tisztelt munkatársaink, kik
karácsonyi számunkban valam ely csikket küldeni
szándékoznak, szíveskedjenek azt legkésőbb decz.
1 5 -ig hozzánk juttatni.

Biblia-olvasási kalauz.
„Tudakozzátok az írásokat, mért néktek úgy tetszik
hogy azokban örök életetek vagyon!" (Ján. ev. 5, 39.)
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Sírkő-leleplezés. A budapesti evang. egyházközség néhai érdemes tanítójának, Luttenberger
Ágostnak közadakozásból emelt sírkövét nem rég
leplezték le a kerepesi-úti temetőben, nagy és díszes
közönség jelenlétében, Vetérfi Sándor kir. tanácsos
nak, az Eötvös-alap elnökének vezetésével a tanító
világ szine-java ott volt. Az óvó-képzőintézeti nö
vendékek éneke után Kacsián János lelkész tartott
emlékbeszédet, a boldogult kitűnő érdemeit méltatva,
azután Pósa Lajos szavalt el egy hathatós költe
ményt. A megható ünnnepélyt a daloskor himnusza
rekesztette be.
Az angolok imádsága. Arnagli érsek, Írország
prímása, a szerzője az alábbi imádságnak, melyet
számtalan példányban kinyomatva, Roberts lord
szétosztatott a délafrikai harcztéren küzdő katonák
között. íme az ima : „Gyakran vétkeztem ellened,
óh mindenható Atyám. Mosdass meg Isten bárá
nyának drága vérében. Költöztesd belém szent lel
kedet, hogy új életet kezdhessek. Engedd, hogy
viszontláthassam odahaza kedveseimet, engedd, hogy
méltó legyek a te szolgálatodra béke idejében.
Adj erőt nekünk, bogy nagy és igazságos fölada
tunk teljesítésénél férfiak legyünk. Tedd, hogy híven
kitartsunk a halálig, nyugodtan maradjunk a vesze
delemben, tűrök a szenvedésben, könyörületesek
és vitézek, hívek királynőnkhöz, hazánkhoz és zászlainkhoz. Ha ez az akaratod, képesíts bennünket
arra, hogy Anglia számára a győzelmet kivívhassuk,
de ajándékozz meg bennünket mindenekelőtt a
különb győzelemmel kisértés és bűn, élet és halál
fölött, hogy hódítóknál többek legyünk azáltal, a
ki szeretett bennünket és életét adta oda értünk,
Jézus által, az üdvözítő által, Isten seregének ve
zére által. Ámen !“
Élelmiszer statisztika. A legnélkülözhetetle
nebb élelmiszer Európában a burgonya, melyből
legtöbbet Írországban fogyasztanak, a mi érthető
is, mert a nép ott szegény. Ott a lakosságra min
den évben fejenkint 1467 font burgonya jut. Azután
következnek Németország 1300, Németalföld 840,
Norvégia és Svédország 740, Francziaország 700
és Ausztria-Magyarország fejenkint és évenkint
663 fonttal. A legtöbb búza fogy Francziaországban, hol az évi búzafogyasztás fejenkint 407 font.
Olaszországban a fogyasztás 307, Nagy-Britanniában 230, Németországban 180, Ororszországban
93 font. Á legnagyobb húsevők az angolok. Angliá
nak minden lakója évenként átlag 100 font húst
fogyaszt. Norvégiában minden lakó átlagos húsfogyasztása 80, Francziaországban 77, Spanyolországban 70, Németországban 64, Svédországban
62, Belgiumban 61, Ausztria-Magyarországban 60,
Oroszországban, Portugáliában és Németalföldön
50— 50, Olaszországban pedig csak 24 font. Európán
kívül legnagyobb a húsfogyasztás az EgyesültÁllamokban, hol minden lakóra fejenkint és éven
kint 147 font esik. Czukrot Angliában fejenkint
és évenkint 80 fontot, Francziaországban 25, Svéd
országban 20 fontot, Németországban 18 fontot,
Ausztria-Magyarországban 15 fontot, Spanyolország
ban 7 fontot, dohányt Belgiumban 110 uncziát,
Svájczban 80, Németalföldön 55, Németországban
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„
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. .
Bácskai
„
. .
Rozs, I. rendű
. . .
, „ II.
„
. . .
Árpa, takarmány . .
*>
égetni való . .
„
serfözésre
. .
Zal), ó
........................
ú j ........................
Tengeri, bánsági, ó
„
másnemű, új .
Repcze, káposzta . .
„
bánsági . . .
Köles, 6 .......................

Egy hektoliter
súlya kilókban
74—81
74—81
74-81
74-81
74—81
70—72
—

60—62
62-64
64—06
39—41
39—41
—
—

—
—
—

Ára

10 0

legkis. ár
13.90
14.—
13.80
13.80
13.70
13.40
13.20
11.—
11.—
—.—
11.—
10.50
9.40
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—.—
— •—
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15.10
15.30
15.10
15.10
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11.50
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—
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