
XI- év. Budapest, 1906. január 15_ 1. szám

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP
A  l a p  á r a  e g é s z  

é v r e  2  k o r o n a .  

E g y  s z á m  2 0  f i l l .  

E g y  l a p n y i  h i r d e 

t é s  d i j a  2 4 -  k o r .

K I A D J A  A .  L U T H E R - T Á R S A S Á G  

Sze rke sz t i

KOVÁCS SÁNDOR theol. akad. tanár.
P o z so n y , Konvent-u tca  I I .

M egje len ik  a nyári szün e t kivételével m inden  hónap 
1 5 -én  és 3 0 -á n .

A  s z e r k e s z t ő s é g  

b é r m e n t e t l e n  l e 

v e l e t  n e m  f o g a d  

e l s k i z i r a t o t v i s z -  

s z a  n e m  a d .

Kiadóhivatal: H O R N Y Á N S Z K Y  V IK T O R  h irlapkiadóhivata la, Budapesti/ ., A kad é m ia -u tca  4. sz., m ely a hirdetéseket felveszi, 
a  m egrendeléseket nyilvántartja s  a  h iá n y zó  szám o ka t m egkere sé sre  pótolja.

TARTALOM. Űj esztendő. — Ének az újévben. Szabolcska Mihály. — A napkeleti bölcsek csodája. Dr. Masznyik Endre.
— Dolgozzatok és imádkozzatok. — Luiza Henrietta. — Vegyes. — Luther-Társaság. — Kalauz a biblia 
olvasásához.



2 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 1. sz.

S  bár vágyaimból még vágyak maradiaki 
Legyen úgy minden, a hogy te akartad!

Ez esztendőt is leteszem kezedbe,
Én lábaimnak ösvényt te mutass, te l 
Vezess Uram, s a mit te rám bocsátasz, 
Nem félek én, legyen bár száz halál az !
— Oh engem a sír bízvást eltakarhat, 
Megnyugtat ott is az, hogy te akartadl

Hadd ölellek hát erős szíklaszálam,
Te változatlan minden változásban 
S  neved biztos diadal szavával 
A z elzúgó időbe hadd kiáltsam!
Mert mit szivemnek ? — ha te vagy vezére, 
Évek hatása, évek születése!

Szabolcska Mihály .

A napkeleti bölcsek csodája.
Mikorpedig született volna Jézus 

Bethlehemben, imé napkelet felöl 
jövének bölcsek és mondának: 
Hol vagyon a zsidók királya, a 
ki született. Mert láttuk az ö csil
lagát napkeleten. . .

. Máté. 2 1, 2.

Igen, — a mit a hivő zsidók képviselői, a beth- 
lehemi pásztorok az Isten kegyelmi kijelentésének, 
az ég angyala evangéliumának mennyei világos
ságánál, — a jászolba pólált kis gyermek jelét 
megtalálták a hivő pogányság képviselői, a nap
keleti bölcsek is az Isten természeti kijelentésének 
halovány csillagfényénél.

A zsidóknak jel volt maga Jézus, — nekik 
csak az ő csillaga. De e csillag is elég volt, hogy 
Jézushoz vezesse őket.

A történet ezt az eszmét megragadó bájos 
képbe öltöztette.

A mi tisztet a zsidóknál a népnek pásztorai, 
ugyanazt töltötték be a pogányoknál a népnek 
bölcsei.

Szent 'írónk, Máté mágusoknak nevezé őket.
A szó perzsa eredetű., a mog törzsből származik 
és tudóst, bölcset jelent. Keleten mágusoknak a 
papokat nevezték, mert a papi osztály volt az, a 
mely ősidőkben úgyszólván kizárólag foglalkozott 
a tudománynyal, a bűvészkedés és főként a csillag- 
jóslás mesterségével.

A mi mágusaink is e fajta egyének lehettek, 
bárha a hagyomány, valószínűleg Ézs. 60, 3 alap
ján, a hol is ezt olvassuk: „És a pogányok a te 
világosságodban járnak és a királyok a te ragyogó 
fényességedben1', — királyoknak minősítette is őket.

Hogy azután mely örszág vala. hazájuk, mi a 
nevük és mennyi a számuk? — azt szintén hiába 
kutatjuk. E részben'is csak. a kétes értékű hagyo- 
m4oy i ád feleletet nekünk. Mert a hagyomány tud

verse szerint;
’ előftétM i*szfa lakói és, Sefca te jec tara^u ta lm át •• 

|  K 3 |zal®  neki". S Ézsaiás. ^ e rin t^ ( ^ '6 ,*  9) e '  
jutplom arany^sf JArnjén le^eí^;.Tu^j»''továbbá azt 

niert-Jiaromféle ajándékot (aranyat, töm- 
jpntf- és ©yfrliátj-hőztak, tehát szám szerint hárman 
fiá n a k ,., mi ég pedig: Sem utódja Menyhért, az 
öreg, hosszú fehér hajjal s nagy szakállal, Jáfet 
utódja Balthazár,'’ a java korú férfi, rövid barna 
hajjal és szakállal és Kain utódja Gáspár, a deli, 
bajusz s szakáltalan ifjú.

Tehát a háromban nemcsak az emberi élet
korok, hanem az összes akkor ismért világrészek 
is mind képviselve voltak.

A fejdíszük pedig még ma is megvagyon 
az arany koronával és drágakövekkel együtt. Ott 

őrzik a kölni dómban.
De hagyjuk a hagyományt s térjünk vissza 

az evangéliumi történetnek talajára.
Az a kérdés: mi indította azokat a napkeleti 

bölcseket, hogy hazájukból felkerekedve, napnyugat 
felé tartsanak ? A szent író szerint egy különös 
csillagjelenés. Jeruzsálembe mennek s keresik ott 
a zsidók megszületett királyát, mert — úgymond — 
látták az ő csillagát napkeleten és eljöttek, hogy 
tisztességet tegyenek néki.

Hát ez kétségkívül igen érdekes egy kijelentés.
Ne gondoljuk, hogy a régi népek a közleke

dési viszonyok nehézkessége miatt egymás dolgairól, 
közelebb vallási eszméikről és reményeikről egy
általán nem is értesültek. Ellenkezőleg, történeti 
tény (nemcsak Josephus a zsidó, hanem Suetonius

•.*, j. ■ A bethlehemi pás«8ftlgósadájá"- az^ang^éHjele- 
^ r - ^ . jn apkeleti .bölcsek-csodája a csillagjelenes-volt.

egyszf&n ás romlatlan 
tóíÉ& iifidő. ■pásztor-

.^f'TjSSbnS'éséla elfiuV
1 szálliíották a :<*c ;l/

' helyezték f. Iw l a p ;
l A i j g ö  fíSíj'Tf*,*!Z- 4 1 kedvesei l i i e J W 1' "

jjftW m innU F T etkelfr talSffak ^ TfwiBr  a
ottúájtjászodba.' szegeL„: f^öfcszi- 

yökbe poláíva é& J£gy'■ d á l i á i  ták^Y.. -j«btélr
él azt legelőskjjlfC^rfcff a i egész . népíiM |KFmi 
nekik ama kis perm ek felők mondátotti’yaliy, ők 
hirdették, hpgy: „Jézusban megszületett ££|Meg- 
tartó (ki az Úr Krisztus) a Dávid városában^

A mit a menny nekik üzent, a mit láttak és 
hallottak és megtapasztaltak szivükben, a mit 
— saját szavuk szerint — az Úr megjelentett 
nekik: azt Ők tovább adták mind az egész földnek. 
Hittek és azért beszéltek.

De az isteni kegyelemnek és életnek ama 
dicsőséges napja a maga fénylő s új életet keltő 
sugarait nemcsak a zsidókra, hanem szerteszét 
az egész földön, más népekre is kiárasztotta volt 
és hitet keltett a sötétség völgyében ülő hitetlen 
pogány nép jobbjai lelkében is.

A bethlehemi pásztorok, mint a hívő zsidóság 
első képviselői mellé oda sorakoznak nyombaií a 
napkeleti bölcsek is, mint a hívő pogányság kép
viselői, hogy beteljen a Simeon, az ősz próféta 
jövendölése a kis Jézus felől: „Mostan bocsátód 
el a te szolgádat Uram békességgel a te beszéded 
szerint. Mert látták az én szemeim a te Idvezítő- 
det, melyet készítettél minden népek szemei előtt 
a pogányok megvilágítására és a te néped, Izrael 
dicsőségére1*.
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és Tacitus pogány történetírók is bizonyítják), hogy 
a zsidók hite, közelebb messiási reménye világ
szerte ismeretes vala. S mikor „a pogány istenek 
visszavonultak a földről, templomaik üresekké vál
tak, oltáraikon csak szokás gyújtott lomha egy
kedvűséggel áldozatot, mikor eltűnt a hit s a vallás 
megszűnvén a meggyőződés vagy az érzés dolga

Úgy hogy a zsidó Josephus bizony joggal Írhatta, 
hogy: „Nincs egyetlen görög vagy nem görög 
város, hol Sabbat-ünnepünk el nem terjedt volna 
s hol böjt- és ételtörvényeinket meg nem tartották 
Miként Isten, úgy uralkodik a törvény is a világon 

Nem véletlen és nem érthetetlen dolog tehát, 
ha kelet bölcsei is foglalkoztak a zsidó vallás

A napkeleti bölcsek.

lenni, egyszerűen az állami kormánygépezet egyik 
kereke lett“ ; a pogányság jobbjai romok között 
révedezve s új eszmény után epedve ösztönszerűleg 
fordultak ama nép felé, a mely még hitt s jobban 
reményit, mint valaha, amely bárhova vetődött, meg
győződéssel hirdette, hogy van egy Isten, a ki 
igaz Isten s hogy jön még egy jobb kor, jön a 
Messiás és vele a jó diadala ezen a világon, midőn 
csak egy törvény s egy templom leszen a földön.

messiási reményével és bízni kezdtek abban. Nem 
véletlen és nem érthetetlen, ha az égi jelenségekre 
figyelve lesték, várták a Messiás csillaga feltüntét. 
Hiszen a zsidó Messiásnak és az ő csillagának 
feltűnése kapcsolatos dolgok voltak— ép a pogány 
nép hitében. Mikor Izrael fiai Kanaan visszahódí- 
tásába fogva tábort ütöttek a moabi mezőségen 
Jerikó táján s Bálák, Moábnak királya Bileam pró
féta által átkot akar szóratni reájok, a pogány
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Dolgozzatok és imádkozzatok.
  Elbeszélés.

 I.
Testvérek voltak, Péter és Pál.
Egy tő hajtásai, egy család, egy iskola, egy 

világ növendékei. De ott a lelkűk mélyén, a titok
zatos őserők, őshajlamok, ősindulatok mindeniknél 
különbözők voltak. Péter szélesebb látkörű, zeng- 
zetesebb lélek, Pál anyagiasabb fölfogású, reálisabb 
észjárású. Amaz a gondolatok világában, ez a tár
sasági harcokban érezte jobban magát, Pétert 
tanárai és társai többre becsülték és tisztelettel 
nézték, Pál jóformán ököllel vívta ki magának, 
de kivívta a sikert.

Az iskolai élet kész előképe az igazi életnek. 
Bár itt megkötik a túlságosan feltörő egyéni erőt 
az ősi sajátságos korlátok, viszont a lágy és a 
harcban elernyedő szellemnek támaszt ad sokszor 
a rend szabályossága. Napról-napra kritika nézi az 
egyesek működését s az éber figyelmű tanító szeme 
letöri az éretlen mohóság fattyúhajtásait, viszont 
gondos kézzel ápolja a nemesebb csírákat, ha még 
oly lassan fejlődnek is.

Pétertől sokat vártak, nagy jövőt jósoltak neki, 
bár soha sem törte erővel a híresség kapuit. Pálra 
azt mondták, hogy közönséges ember lesz belőle, 
pedig ő mindig előállott, ha valahol szerepelni, 
feltűnni lehetett erejével, tudományával.

Mert Ö hozzá ama csillag vezetése nélkül senki 
sem juthatott el. Nem jutott el a földi hatalom,
— mutatja Herodes; nem az emberi tudomány, 
mutatja az Írástudóknak példája.

Csak a bethlehemi pásztorok és napkeleti 
bölcsek jutottak .el, mert amazoknál a hit angyala 
adta meg a jelt, emezeket pedig a hitnek csillaga 
vezette.

S hogy oda jutottak, hogy megtalálták a sze
gényes jászolban a menny gazdagságát s érezték 
szivükben a mennyei Atyának az <5 egyszülött 
Fiában nyújtott véghetlen kegyelmét: bűnök bocsá
n atá t, lelkeknek életét s örök üdvösségét: mindazt, 
a mijök volt, annak a kis "gyermeknek lábaihoz 
rakták. Oda rakták egész gazdagságukat, az aranyat, 
tömjént s myrrhát s a mikor semmijök sem volt 
már, úgy érezték, hogy akkor lettek gazdagokká, 
mert övék lett a menny minden kincse s gazdag
sága. Övék a Megtartó, az Úr Jézus Krisztus.

Óh mely édes és drágalátos csere : a mennyet 
nyerni meg a földért, — ' az örökkévalót az elmu- 
landóért!

Akarjátok ezt a cserét?
Nos hát akkor — csatlakozzatok ti is azok

hoz az igazi bölcsekhez és — menjetek el velük 
mind egész Bethlehemig. És ott annál a szegényes 
jászolnál, melyben a világnak minden gazdagsága: 
öröme és békessége, élete és üdvössége vagyon, 
boruljatok le bűnbánó lécekkel, bizodahBhs hittel 
s' fürdessétek meg a sziveteket az isteni kegyelem, 

■ÍS^üTök szeretet tengernyi árjában, öröm sugarában,

____ _____ ___ ___ E n d r e

próféta isteni kijelentésre átok helyett háromszor 
is áldást mond Izrael népére, sőt jó lélekkel a messze 
jövőbe tekintve így szól: „Látom, de nem a jelen
ben, látom, de nem közel: csillag tűnik fel Jákob
ból s jogar kél az Izraelből és eltiporja Moábot“ 
(IV. Moz. 24, 17).

És úgy lön. A jövendölés beteljesült: Izrael
ben ama csillag, melyről Ignatius szent atya is 
megjegyzi, hogy minden másnál fényesbb csillag 
vala, feltűnt és azt a csillagot, a zsidók megszüle
tett királyát a pogányság bölcsei is észrevették és 
követték. Eljöttek messze napkeletről, hogy néki 
tisztességet tegyenek. A felettük kiterjedt égbolt
nak vagy a bennük támadt erősségnek, a hitnek 
csillaga volt-e az, avagy mind a kettő természeti 
és kegyelmi csodajelenés ? — ki tudná azt meg
mondani !

Csodás csillagjelenés 1603-ban is volt az égen. 
A két legnagyobb planéta, Saturnus és Jupiter, 
majd utóbb még Mars is összetalálkoztak, sőt 
1604-ben meg egy egészen új, szint oly hatalmas 
csillag is csatlakozott hozzájuk és csak 1606-ban 
tűnt el. A nagy Kepler nem restelte a fáradságot 
és utána számítva kisütötte, hogy ez a különös 
csillagkonstelláció Krisztus születésetájában(747-ben 
Róma alapítása után) egy év alatt háromszor is 
ismétlődött. Hát ez a felfedezés k é ta ^ k ü l  rend
kívül érdekes s egyik útja «  módSvóUf*-  vált 

^.Krisztus sziUftóse-éye megállapitasánaK.a napkeleti 
" î—iJ ?  A'<*- - amaz^igy^znrír-^L^p^ azt hiszem,

— -+Aiésteitedő. ipásztor- '

^pjvala  a
.̂ gondviselő "Istehnek'S^ében v  J ta ira m a

^bölcseket vezette ama hely, mely -a J^ g á llo tt ,  
Az a csillag feltűnt s eltünfí — vezet  az 
többé senkit, nem vezette — hogy áUítóntsá^ra meg
jelent volt — Keplert s kortársait se 'többé sehova, 
legkevésbbé ama helyre, hol a gyermek Jézinryala. 
De a mi csillagunk — s hiszem minden kor igaz, 
Messiást-kereső bölcseinek csillaga is — az ma is 
itt ragyog felettünk és bennünk, mert az a Messiás, 
a Megtartó után vágyó, benne bízó és reménylő 
hitnek soha el nem halványuló s el nem tűnő örök 
fényes szép csillaga: a hit.

Ha sötét ég borúi reánk — s az rá borúi még 
á bölcsekre i s ! —, ha az élet kietlen utait járva 
megfáradunk, eltévedünk s már-már kétség, emésztő 
bú s a gyötrelmek soka mardossák lelkünket, 
—- mint a pusztalakó napkeleti bölcsek, önkéntelen 
mi is fel, a magas égre emeljük szemünket s onnét 
várunk segítséget, tudván, hogy a ki a csillagok útját 
kiszabta, — csakis ő, a mi jóságos Istenünk és 
Atyánk, ő mutathat utat mi nekünk is a szabadu
lásra.

S boldogok mi, ha ilyenkor nehéz sorban, 
búban, bajban, a sok fényevesztett halavány csillag 
közt meglátjuk azt az egyetlen csillagot, a hitnek 
ama tündöklő csillagát, a mely a lélek pusztaságá
ból és nyomorúságából el — kivezet mind a helyig, 
a hol a gyermek Jézus s benne az igazságnak, 
bölcseségnek, szeretetnek s üdvösségnek rejtett 
kincse vagyon.
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Az öreg kollégiumban csupán két pályára 
lehetett készülni. Az akadémián két fakultás volt: 
theologia és jog. Az első tisztes, nyugodt pályának 
előcsarnoka; növendékei sötét ruhában, komoly 
arccal, példás nyugalommal járnak s jól tudják, 
hogy zajos dicsőségben, lármás örömökben, fényes 
gazdagságban sohasem lesz részük. A másik tan
szak „mindenre képesít*. A ki ezt végzi, tárva- 
nyitva érzi maga előtt a széles világot és nem is 
sejti, mivé lesz, kopott ujjasú díjnokságtól a minisz
teri bársonyszékig minden hivatal és életpálya 
nyitva számára. Világos ruhájuk, társadalmi fesz
telenségük, könnyű tánckészségük épen olyan szük
séges tudomány jövő pályájukhoz, mint a lecke- 
könyv kalkulusai.

És Péter épen olyan habozás nélkül iratkozott 
be, lelke legtermészetesebb hajlamát követve a 
theologiára, mint Pál a jogra.

Szorgalmasan tanulta mindenik a maga tudo
mányát s kitüntetéssel haladtak át a vizsgák során 
s mindketten növekvő szeretettel csüggöttek jövő 
pályájukon. Péter előtt széles arányokban bonta
kozott ki a lelkek fölötti jóságos hatalom világa; 
Pál pedig vakmerő képzelettel vívta ki magának 
a legfényesebb pozíciókat reményeiben. Az egyik 
lelke kincseiből szándékozott az egész világot gazda
gítani, a másik kész volt a maga hasznáért leigázni 
és kizsákmányolni az egész világot.

ÉS'-testvérek voltak, egy fő hajtásai, egy család 
gyermekei, egy világ f iai . ' . ]  '

nagyj? sürgés-forgás vaS^^ag^T
Tiap, diákaR^ÉláSá.^ A rácsos korlatot befutp vad
szőlő dús leveleivel mos1»zöl3eI legszebben s árnyé
kában a leáldozó nap^injBteéberl nagy; tipnfg.dáüy. 
nyüzsög. Az aprók cipeli^K tukon á batyut’ i z ü k 
ben a pakktáskát, vitatkoznak a koldulásról, mesél
nek a jövendő vakáció örömeiről! A nagyok cso
portokban álldogálva, szivarozva űzik a pillanatokat, 
melyek most hosszabbnak tetszenek, mint az elre
pült évek.

Hátul, a kút mellett, a tömegből különválva, 
némán, hátratett kezekkel sétál két fiatal. Az egyik 
Péter a másik Pál.

Ők is utaznak. Itt hagyják az ódon várost, 
múlt századokból itt maradt vén házaival, a terje
delmes iskolakerttel, a Bodroggal, a .Rákóczi várral, 
a Kutyakaparóval s minden, minden nevezetességé
nek alapjával, az emeletes fedelű vénséges kollé
giummal együtt. Elmennek s jól tudják, hogy soha se 
jönnek többet vissza. Soha se látják viszont ezt a 
várost. Visszajönnek még látogatóba, mert biztosan 
visszahozza őket a szivük. De már ekkor nem ez 
lesz az a város, a melyikhez most könynyel a szemük
ben búcsút intenek. Pedig meglesznek az öreg 
házak, az öreg kövekkel girbe-gurbán kirakott 
utcák, meglesz az iskolakert, a diákromantika 
bűbájos tanyája; zuhog a Bodrog sárga habja, 
sötétlik az ódon Rákóczi vár három bástyatornya, 
víg diákokkal lesz tele a Kutyakaparó s nyomtalanul 
repül el a nekik oly nagy idő a vén kollégium 
dupla teteje fölött. De hajh, hol lesz az az élet, 
a melynek ők voltak éltetői! Hol lesznek azok a

víg diákok, a kikkel együtt taposták ők tiz-tizenkét 
évig gondtalan örömmel az iskola földjét.

Mindig fájdalmas a megszokott fészket oda
hagyni; az érző szivű embernek különösen szomorú. 
Péter csöndes lehangoltsággal merengett az állomás 
elejéről feléjük zúgó eleven zsivaj közepett. Átérezte 
annak a pillanatnak fontosságát, mely határponttá 
lett múltja és jövője közt. Vége az iskolavilágnak, 
az életbe indulnak mindaketten.

Péter diplomával a zsebében a hathalmi esperes
hez megyen káplánnak. Pál még előtte van ugyan 
az utolsó évnek, de Budapestre indul szerencsét 
próbálni, ügyvédbojtárnak.

— Pál! Pál! — szól gondtelten Péter, mégis 
csak nagy vakmerőség így indulni neki a vad 
idegennek. Nem ismersz ott senkit, semmit. Meg
lásd nem lesz jó vége . . .

— Ismerem magamat! — szólt Pál s össze
rántotta a szemöldökét. Orrlikai csak úgy tágultak 
és izmos karja megfeszült. Megélek a jég hátán is.

— Nem félsz a bizonytalantól, az ismeretlen 
erőkkel való küzdelemtől? Nem félsz attól, hogy 
küzdelemre sem kerül a sor, csak elsorvadsz a 
nagy magánosságban? Bízol erődben, hogy talajt 
találsz ott, a hol senki sem segít; bízol, hogy meg
vetheted lábad valami archimedesi ponton, a mely
ről mpggMtet se tudod, lesz-e, hogy kimozdítsd a

'v ilá g á v a l, s  *

C sakygp^kis sz^encséq^'Jegyerfj-: rendben lesz..

-^•jjjpírPál, az Istent ne felejtsd ki a jövőŰ

—^ sz e re n c s e  az én Istenem.
.Az , Isten nem a véletlen . . .  az Isten a 

^végtelen rend teremtője, fentartója és az Isten atya!
— Jó, jó. Jön a vonatod, jobb lesz, ha a 

csomagjaink után nézünk, mert ha valami vásott 
kölyök elviszi, az Isten is nehezen keríti vissza.

— Pál, Pál, ne káromold . . .  A csomagjaink, 
jól tudod, hogy nem vesznek el, rábíztuk Fülöpre. 
De a te lelked, félek, hamarabb elveszti egyen
súlyát, mert olyan, mint a súlytalan léghajó, a 
szelek szárnyára van bízva. Emlékezz meg Pálom 
a szavamra: Mikor mindent elérsz, a mit összes 
vágyaidban fontosnak érzesz most, vagyont, hír
nevet, fényes társadalmi állást, üresnek és hiúnak 
fogod találni az egész életet, ha csak meg nem 
leled abban a percben azt, a kivel most kellene 
útra kelned . . .  az Istent.

— Jól van öreg, elhiszem, hogy jó pap lesz 
belőled, de te is hidd el nekem, hogy jó ügyvéd 
leszek.

Péternek felleg borult a homlokára, fájdalma
san érezte át, hogy öcscse könnyelmű tréfával akar 
kilépni a komoly gondolat súlya alól. Pál is észre
vette, hogy talán mélyebben megsértette e percben 
bátyja vallásos áhítatát, mint akarta s gyöngéden 
próbálta helyre hozni hibáját.

5
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— Tudod Péterkém, én is tudok gondolkozni, 
talán néha nagy, elvont kérdésekről is, de most, 
mikor zsebemben a vasúti jegy és egy félóra múlva 
indulok egy olyan útra, a hol iszonyú erőre lesz 
szükségem, most bizony semmi kedvem, hogy bűnei
met belátva, kétsegbeessem és hitetlenségem miatt, 
a miről utóvégre is nem tehetek, ne tartsam maga
mat méltónak a jó sorsra. Tudod, hogy ilyenkor 
nem kell okoskodni, hanem neki vágni a dolognak. 
Hogy is mondja Hamlet: A tett halála az okos
kodás. Vagy nem ő mondja? Nekem mindegy, még 
ezen se töröm most a fejem, mert azon spekulálok, 
hogy ha megérkezem a kerepesi pályaudvarra, 
merre menjek hamarább, hogy üstökön ragadjam 
a szerencsét, magyarul, hogy ügyvédi irodát kapjak. 
Te! úgy tele vagyok kedvvel, önbizalommal, hogy 
ha a vonatom tiz percet késne, talán szétrobbannék 
az izgatottságtól.

Péter mélázó hangulattal hallgatta öcscse tüzes 
beszédét.

— Igazad van, — felelt neki. A ki sikert
akar elérni, ilyennek kell lennie. Bezzeg én ! . . . . 
Biztos állásra megyek, a lehető legjobb helyzetbe. 
Az esperes hívott meg káplánnak. S mégis minél 
közelebb az óra, hogy el kell utaznom, átvenni 
hivatalom gondjait, mind nagyobbnak tetszik a 
kötelesség, a mi rám- jjár és mind kisebbnek az 
én ai&m*.!a’Trnvel meg akíSbk felelújtoekut ■ ■ v

ü*hBszédJ —•« csattant^lr/PáL^/Mi 
— 41̂ - mindén vasár-.

’ - ' Ü s W -

Neki vágtak külön útjokon az életnek. S mind 
a ketten megérezték, hogy a szédítő, gyorsan robogó 
vonat épen olyan új világba viszi, fogja be őket, 
mint a halál angyala, mikor más világra viszi a 
lelket.

Semmi sem köti őket a régi világhoz, csak 
egymás iránti szeretetük, mely eddig feledtette 
velük, hogy egymáson kívül nincs senkijük, se 
szüleik, se rokonaik, sem segítőik. Most egymást 
is elveszítették.

Árvaságuk ijedelme futotta át lelkűket egy 
percre.

Péter hamar fölocsudott. Él fölötte a jó Isten, 
a gondviselő Atya. Pál is megnyugodott. Ha nincs 
senkije, de meg van ő önmaga s ez elég!

S aztán ez alapon hozzáfogtak szőni-fonni 
jövő reménységük röpítő vitorláját.

IU.

ngjjenek.;^ ^ 4 flydj 
I&éB^áe- senkinek a világon, még az se-

— Pál L — kiáltott rá Péter. '“f v ^
— Az ördögbe is, én csak úgy qÉJtétesen 

mondtam itt az Isten nevét. Hanem én qjlig vagyok 
győződve, hogy olyan élhetetlen mulya lesz belőled, 
a kin minden szamár nyargalni fog. Meglásd, csak! 
Én úgy letiprom, a ki a közelembe kerül, hogy 
nem tudja, hogy tegyen eleget minden szeszé
lyemnek.

Pál hallgatott. Nagy, emberszerető lelkek szo
kása szerint elhallgatta kételkedését, dorgáló szavát. 
Pedig bizony ez a szörnyű prózai és önző, erő
szakos lélek nagyon, nagyon távol volt az ő gyön
géd, erélytelen, Istenben bízó leikétől. Gondolta, 
majd megtöri az élet a szegény fiút, mért vegye 
el idő előtt önbizalmát ő azzal, hogy igazi kétel
kedésre ébreszsze.

Éles fütty hallatszott. A gyorsvonat robogott 
be. Pál lázasan kiáltotta:

— Mondom, hogy még lekésel. Gyere, siess. 
Majd én felpakollak.

Azzal előre szaladt s ő maga hordta ki a 
váróteremből bátyja csomagjait.

Sietve összecsókolóztak. Péter könnyet törölt 
ki szeméből s felszállott a vonatra. Onnan lobog
tatta zsebkendőjét vissza, míg csak el nem tűnt 
előle az egész állomás.

Pál a következő vonattal utazott el ellenkező 
irányban.

A vonat nagyot Rittyentett. Itt van Barkászó; 
a Hathalmiba utazók ezen az egy perces állomáson 
szállanak le. Péter elszorult szívvel állott föl. Rendbe
szedte magát, csomagjait s kibámult a vastag fekete 
éji homályba.

Meleg, kövér levegő csapta meg. mikor leszál
lóit a vonatról. Egyedül szállott le a piciny kis 
bakterház elé. Megállóit s zúgó agygyal várta el, 
míg a vonat tova robogott mellette. A bakter immel- 
ámmal elkérte a jegyét. Lámpása egyik oldalon 
verés-, másikon sárgás, fényben íallogtSfttumeg a 

.meredd sínnát!__
. . . . . . . . . . . . . . . .  i ■ Q < r T *  i S ^ f f i T T l i . i i  m i n  I  1 1 ,  , 1 , ,magas lerh Kö^s^Pi.t:

'Hémi^á tiszteletes, úr?
^  De én^Vág^Jr. Hathalmáról'jön?

. -i^Mán csak onnan vófiék. Az egyházfi vagyok, 
megkövetem. Itt *a szeÉer az, úton . . .  Az Isten 
verje meg azt a gözmasinát, hol viszi már a berregő.

— No csak ne káromkodjék egyházfi uram.
— Én? A pokol mondott máma káromlást.
Péter nem folytatta az áldatlannak ígérkező

vitát. De úgy érezte túlságosan érzékeny lelke, 
hogy elvesztett egy csatát. Hideg borzongás futott 
végig a lelkén. Mintha egy kérges marok szorí
totta volna össze lehelletét. Megérezte abban a 
pillanatban az új, idegen világ durvaságát. A köny
vek, a legnagyobb szellemű emberek írott lelke 
után, a bárdolatlan parlag szivek kíméletlen modor- 
talanságát érezte meg.

Egész úton igyekezett, de nem tudott közvetlen 
lenni kocsisához. Inkább aztán hátradőlt s merengő 
szemmel, fölszakadó sóhajtással nézett a csillagokba.

Az egyházfi pedig beszélt, vissza-visszafordulva 
az időjárásról, a vetésről, á sok adóról. Péter hall
gatta, szive megenyhült s úgy érezte, hogy tud 
önfeláldozó, minden jóra oktató barátja lenni ezek
nek az egyszerű embereknek . . . .  sőt ha kell, 
mártírjuk lesz.

Hosszú töltésen kellett végig menni a kocsinak. 
Könnyű por verődött fel nyomán. A hold is fel
bukkant tele képpel s valami csöndes, pihegő lük
tetés érzett az egész természeten. Igazán mintha 
a nyári napi munkában kifáradt s most nyugodtan 
alvó erős, egészséges ember lélekzése hallatszanék.

Péter beszédbe elegyedett kocsisával. S minél
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tovább beszéltek, annál sajátságosabb melegség 
áradt el rajta. Ő a maga folyvást p.hilosopháló ész
járásával mindig a mélyen, a szív rejtekébe kuta
tott, az egyszerű ember hétköznapi szavaiból a nép 
lelkének jellemvonásait fejtette ki. S mikor végre 
a hathalmi paróchia előtt állottak, szinte meg
szégyenülve érezte, hogy nem vértanuság az, ha

fehér szakállú hatalmas férfi volt. Bozontos fehér 
szemöldökei alól vérerekkel átfutott nagy szem
golyók villogtak elő. Keleti lustasággal ült egy 
gyékénykarosszékben s öblös tajtékpipát szívott. 
A uyitott ablakon friss levegő jött be s nem volt 
füst a szobában.

Az öreg úr megpróbált fölállani, de mozdulás

a nép őszinte szívvel magához fogadja, hanem 
dicsőség és gyönyörűség.

Éjfél felé járt az idő. A nagytiszteletű esperes 
úr még fent volt s a bibliothekában ült. Az egyházfi 
szobájába hordta a csomagokat. Péter egy forint 
borravalót adott neki s szerényen bekopogtatott 
főnökéhez. Vastag, dörmögő hang „Szabad“-ot kiál
tott rá. Belépett az ifjú s bemutatta magát.

Az esperes úr mogorva, barna arcú s szennyes,

közben megunta a nagy mozdulatot s visszaült újra, 
csak vaskos, izmos tenyerét nyújtotta oda.

— Jó estét barátom.
Azzal ép olyan nyugodt közönynyel folytatta 

a dohányzást, mintha a fiatal ember egy csöppet 
se zavarta volna meg lelkinyugalmát.

— Nagy tiszteletű úr ilyen későn is ébren van?
— Megszoktam. Világéletemben mindig éjfél

kor feküdtem. Kis diák koromban a könyv mel-

Menekülés Egyptomba.
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lett; nagy diák koromban a kancsó mellett; fiatal 
pap koromban újra a könyv, most meg a pipaszó 
kedvéért éjszakázom.

Lassan, szinte szótagolva beszélt. Kálvinista 
papok értenek ahhoz csak; a kik csak fontos dol
got szeretnek mondani, bizonyos szónoki hangsúl
lyal s mindenekfölött azzal a kényelmes alapelvvel, 
hogy: ráérünk!

— Üljön le tiszteletes űr.
Pétert meglepte a cim. Az esperes úr minden

kinek megadja a cimét. S Péter megérezte a feje
delmi önérzetét, jövendő főnökében, hogy ő is meg
kívánja ám, hogy olyan tiszteletben részesítsék, á 
mit méltóságával megérdemel. Az pedig tudnivaló, 
hogy egy esperes kelet despotáival versenyez rang
ban és tekintélyben.

Péter csendes szolgálatkészséggel ült le. Ő 
benne is nagyon sok békés nyugalomérzés volt. 
De az ő csendessége másfajta volt. Ő a tépelődő, 
töprengő, kutató ész bizonytalan nyugalmára bírt 
nagyon is erős hajlammal. Ezek a fejedelmi lomha- 
ságú öregek az ő korában tombolóan tüzesek, hety
kék és lármásak voltak; fővel mentek a falnak és 
sohasem gondoltak tovább a szemükkel belátható 
világnál.

Az öreg úr szótlan szívta a pipát ^  kinézett 
hatalmas szemével az ablakon a csiLMpb^Jigre. 
Eszébe jutott, mikor ő ment fiatal korsóm  káph^a^

mel ̂ forgatta, a képeire ty*

J

^ ^ i r t^ m ^ ^ ^ S f t l s S r s ö n d e f Á  ^fy- is á J s j á í i n i t  

^ d é tr ^ y 'f e jb S Í in tá s ,  vagy szemipel raló^ntés
vYsJí a vége. *

Elhallgatott hát s a mellette levő nagssNpnyv- 
szekrényt nézegette, melyben százados la tj^glém et 
nyelvű theologiai művek voltak magyar pr$ Jfkációs 
könyvekkel vegyest. Míg szemével szórakozottan 
nézegette a könyvek sarkait, érezte, hogy ő rá is 
rátelepedik a mozdulatlanság köde s előre látta 
jövő életét, hogy fog hozzászokni ő is ebben a 
levegőben konzervativsághoz, a nembánomsághoz, 
a múlthoz való csökönyös ragaszkodáshoz.

(Folytatás következik.)

folytán 345,000 ember pusztult el. És ilyen mérték
ben súlyosodott.az ítélet Németországra mindenütt. 
Mintha csak azért lakolt volna most, hogy oly 
rohamosan lett protestánssá s eleinte alig talált 
nehézségre az evangélium terjedése. Mert a míg 
Svájcban, Franciaországban, Németalföldön, Angliá
ban és Olaszországban máglya, hóhérbárd, tömlöc, 
bitó, polgárháborúk, Szt.-Bertalan-éji mészárlások 
próbatüzén át kellett a reformációnak magát átküz
denie, addig Németországon, kivéve a schmalkaldi 
rövid háborút és az interim egyes áldozatait, viszony
lag rendkívül könnyen terjedt el a reformáció. A 
választó fejedelmek védszárnyai alatt a német 
lutheránus egyház nagygyá lett, az is igaz azonban, 
hogy „biztossá, kegyetlenné, lomhává és hideggé0 
is, a fejedelmek nem szabták magukat a tiszta 
evangéliumhoz, az egyház szolgái pedig civódá- 
sokba merültek hivatásuk teljesítése helyett, míg 
az egyház tagjai meg jóllaktak és hálátlanok lettek. 
Miután nem dicsőítették az Urat és nem adtak 
neki hálát igazi evangéliumi élettel és szenvedés
sel, az Ür is odaadta őket a bűnnek és nyomor
nak. A tűznek kellett megemésztenie fát, szénát, 
pozdorját, hogy a hitnek tiszta aranya kiváljék.

A szorongattatások között sokan megkeményí
tették magukat és elvadultak; sokak számára azon
ban az igazi bűnbánat és a szeretetteljes hit által 
üdvösségül szolgált a megpróbáltatás. A véreng- 
jzéa^k és pusztítások közepette az Úr kegyelme' 
^jpWfetott férfiakat és nőket, a kik vigasztaló.világos- 
^sámib^ezériő^ tüJlSfeíépbK^gyanánt szolgáltak.

^ kík sz8ítd~kc;;Jíkel segí- 
T^^^náDOTuV.sebejt;'gyógyítani és a^iárminc- 
évfd feáború borzalmait elfeledtetni, a kik, mint 
népük toyjai ' dolgozva, imádkozva és énekelve 

íültéit .a*beteg ország ágyához, hogy vigasztaljanak 
és ápoljanak: egyik legkiválóbb alak volt Luiza 
Henrietta, a brandenburgi választó fejedelem fele
sége. Hágában 1627 november 27-én született, mint 
az orániai hercegnek, az egyesült Németalföld örö
kös helytartójának, Henrik Frigyesnek és nejének, 
Solms-Braunfels Annának leánya. Henrik Frigyes 
kiváló hadvezér és államférfiú s mint Coligny 
tengernagynak unokája, buzgó református. Épen 
olyan vallásos lélek volt neje, a ki a legkomolyab
ban nevelte gyermekeit s nem tartotta méltóságán 
alulinak, hogy leányait a háztartás legaprólékosabb 
munkáiba is bele ne szoktassa. Udvara merőben 
távol állott azoktól a léha szórakozásoktól és rom
lott szokásoktól, a melyek Párisból terjedve, diva
tossá váltak a kisebb-nagyobb fejedelmi udvaroknál.

1646 december 7-én vezette oltárhoz Luizát 
a brandenburgi választó fejedelem, Frigyes Vilmos, 
a ki őt már még gyermekleányként megismerte, 
mikor mint ifjú Hágában járt tanulmányai bővítése 
végett. Luiza menyasszonyi hozomány gyanánt nem
csak tekintélyes vagyont, hanem mély vallásosságot, 
erős református hitet, a zenében kiváló jártasságot, 
magas műveltséget, világos értelmet, engedelmes 
és házias érzéket is hozott férjéhez. 1649 őszéig 
Cleveben lakott a választó fejedelem nejével; ekkor 
azonban elhatározta, hogy Brandenburgba megy a 
saját birtokaira. Útközben elsőszülött fiúk meg
betegedett s meg is halt. Magába Berlinbe csak

Luiza Henrietta.
(1627—1667.)

A harmincéves háború már 14 év óta dühön
gött, mikor Andrea Mária1 meghalt. Ő csak távolról 
látta Magdeburg romjait füstölögni. A nördlingeni 
csata (1634) után ugyanaz a Calw, a melyet ő a 
maga Gosenének tekintett s a hol ezerekkel tett 
jót, a horvátok által elfoglaltatott, felégettetett és 
kiraboltatott; a mit pedig kard és tűz megkímélt, 
azt elpusztította a pestis, úgy hogy a 4000 lakos
ból alig maradt 1500. Andrea Valentin János, mint 
egy új Jeremiás, ott sírta el siralmait háza és 
városa romja felett. Würtembergnek 400,000 lakosá
ból 1634—1641 között fegyver, éhség és ragály

1 A V. Jánosnak, a XVII. században élt híres hittudósnak
anyja.
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1650 április 10-én vonultak be, miután előbb 
a háború folyamán tönkretett fejedelmi kastélyt 
hollandus építészekkel helyreállíttatták. Luiza leg
kedvesebb tartózkodási helye azonban az a kis vadász- 
kastély volt Bötzow mellett, mely az ő tiszteletére 
Oranienburg nevet kapott. Itt, hogy az elszegénye
dett népnek is munkát adjon, a kastélyt nagy 
parkkal és konyhakerttel vette körül. Hollandiából 
hozatott kertészeket s ezekkel egész mintakerté
szetet és gazdaságot rendeztetett be. Majd gondos
kodott, hogy az elvadult ifjúság számára iskola 
állíttassák, a népnek templom. Ő maga pedig ott 
járt folyton alattvalói között buzdítással, lelkesí
téssel és segítő, könyörülő szeretettel. Vasárnapon
ként templomba ment s e nap megszentelését a 
legszigorúbban megkövetelte mindenkitől. A szent
írást naponként olvasta és a legnagyobb lelkiisme
retességgel vizsgálta meg minden nap nemcsak tetteit, 
de még érzéseit és gondolatait is. Udvari lelké
szének is gyakran mondotta: „Ismétlem, hogy 
minden bűnömet és hibámat, még azok látszatát 
is tárja fel előttem őszintén. Ne feledje el, hogy 
ön lelkipásztor; az Istenre, az ön és az én jövendő 
birámra kényszerítem!“

1651 tavaszán férjével hosszabb útra indult s 
megnézték a westfáliai béke folytán birtokukba 
jutott Halberstadtot, Mindent és Westfalent. Majd 
Glevebe mentek s ismét újabb telepeseket „yitt* 
magával Luiza Brandenburgba s ezekkel kezdjjptei 
meg azt a ‘mintakej^észetet és ó llittrn jAiXM«r 
telepet, a mely oly hír©ssé«'tetil||i..né?érőlm£y^@t-

-L n itm'tithn K , Z
>  Árháború tömét^bf^flmploiriáC «nEoiafe'asz- 

titott el s az ellenség* eg&Sz^wzenvedélylyéí' éget- 
tette meg az énekeskönyveket,••'építő inatokat és 
különösen a szentirást*. Luiza ’egés2h^nfttel.lJ.tGí1fc 
hozzá a lelki nyomor enyhítéséhez. 1653-ban az 
ő költségén jelent meg egy lutheránus énekes
könyv; majd lassanként itt s amott égbe nyúló 
tornyok és iskolák emelkedtek Isten dicsőségére.

1655 február 16-ikán született második fia, 
Oranienburgban, a trón örököse. Ennek örömére 
és az Úr iránt való hálából egy huszonnégy árva
gyermek számára való intézetet állított fel és ren
dezett be, a melynek egész tervét ő maga készí
tette. Majd egy templomot építtetett Oranienburgban 
s annak díszítéséül a bibliai mondásokat mind 
maga kereste ki. A templom 165.8-ban lett kész 
és szenteltetett fel.

Nemes lelkét, keresztyén alázatosságát a leg
jobban jellemzi az az imádság, a melyet saját
kezűig i r t :

„Könyörülő, hű Atyám! egyetlen vigasztalása 
és biztos menedéke az én méltatlan, de előtted 
egészen megalázódó lelkemnek, hozzád jövök, mint 
bűn által szinte összetört szivemnek igazi élő for
rásához, igazi gyógyszeréhez. De úgy jövök, óh 
édes atyám, mint a ki látom minden földi vigasz
talásnak és minden világi örömnek csalékonyságát 
és nem kívánok egyebet, mint hogy ezekkel betelve 
és alattuk elfáradva, lelkem egyedül a te szent, 
üdvözítő igéddel táplálkozzék és abban gyönyör
ködjék.

Nem azért jövök, mint azelőtt forró könyek

között tevém, hogy tőled múlandó dolgokat kérjek, 
a melyekben mindig szintén kegyelmesen meg
hallgattál s a mikért nem tudok elég hálát adni, 
hanem, hogy azt kérjem, a mit kérni te paran
csoltál és a mire nézve megígérted, hogy szívesen 
meghallgatod azokat, a kik téged keresnek tiszta 
szívvel: bűnbánó és könyek árjától elborított 
szivemet hozom eléd, óh legjobb atyám és nyíltan 
bevallom, hogy nem vagyok méltó minden te kegyel
medre és könyöriiletességedre, a melyet velem 
szemben tanúsítottál. Mert bár a te kegyelmedből 
rég tapasztaltam, hogy nincs felségesebb, vigasz
talóbb és kedvesebb, mint a te szövetségedhez 
ragaszkodni, utaidon járni és a te szent parancsaid
ban gyönyörködni és szentül meg is fogadtam, 
hogy örömömet ebben keresem s életem minden 
napját ily szent gyakorlatokban töltöm, mégis régi 
buzgóságomat kihűlni engedtem, a világ hiúságai
hoz vonzó eredendő hajlamok elvontak a te szent 
isteni beszédedtől, úgy hogy, ha te, óh lelkemnek 
hű pásztora, nem vigyáztál volna reám, ezek a 
kárhozatos bizonyosság mély álmába ringattak volna 
el. Mert ha rólad a világ örömei között és kellemes 
társaságban egészen megfeledkeztem és fogadáso
mat egyik napról a másikra halasztottam, vagy 
szolgálatodat nem méltó áhítattal végeztem: Te 
mé|nS*<!®ÍÜiamar ismét felébresztettél és bár méltó 

letPvo.lna, én pedig megérdemlettem volna, 
jih^is kezedet nem vontad vissza tőlem. Bár énjC.

lC5̂ to?véifis elém jöttél"

a áhnyu-c, . v*

csal? magamat, a magam dicsőségét <&$&■. 
mi2<£^lgokÍ|S!*szerettem, de te a te benső és .tűi;-. 
ára3$jperetetednek annyi jelét mutattad meg, hogy 
bátE^SfSnb'ndhatom: óh Uram, mit adjak ennyi te 
jótéteményeidért! Sokszor éppen nem, vagy csak 
igen cSekély mértékben hallgattam szent igéd hívá
sára, de te soha nem zártad el füleidet, még ha 
egészen múlandó javakért könyörögtem is hozzád. 
Készségesebb szivvel kellett volna minden szükség
ben levőkön segítenem és a keresztyén szeretetet 
annál jobban kellett volna gyakorolnom, minél 
kegyelmesebb voltál te hozzám és minél több 
anyagi jót adtál hozzá. De, óh legszeretőbb Atyám! 
mekkora űrt érzek mind ebben és milyen kevés 
részvétet tudtam eddig tanúsítani és cselekedetek
ben nyilvánítani; miként is tudnám minden mulasz
tásomat és nagy bűneimet előtted felsorolni, hisz’ 
ezek száma végtelen? íme lelkiismeretem arról 
tesz bizonyságot, hogy be kell vallanom, hogy 
semmi jó nincs bennem a te szent tekinteted előtt, 
tetőtől talpig bűnös vagyok és a bűn kígyómarása 
gondtalan lelkemet úgy n egrontotta, hogy legjobb 
gondolataim, legszentebb elhatározásaim is előtted, 
óh igazságos Isten, csak tisztátalanok és hiába
valók. De azért visszarettenjek-e és a te dicső
ségedtől rettegjek-e? Nem, szerető Atyám, minél 
jobban érzem a kárhozatra vivő bűn tövisét, minél 
erősebben állítja elém kétségbeesett lelkiismeretem 
elkövetett bűneimet s minél inkább érzem bűnös 
szivem benső mardosásait, annál jobban okarok
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végtelen kegyelmedhez közeledni és hozzád, mint 
egyedüli segítőhöz és megmentőhöz kiáltani, annál 
jobban vágyakozni a te segítséged és atyai támo
gatásod után és miként kételkedhetném, hogy te 
nem nyújtod felém atyai kezedet és nem vonsz 
magadhoz, te, óh legjobb Atya, a ki az alázatosak 
könyörgését még sohasem hagytad meghallgatat- 
lan, a ki egyetlen fiadat adtad érettem s vele 
minden javaidat nekem még akkor, a mikor ellen
séged voltam, téged nem ismertelek; te akkor 
könyörültél rajtam, mikor a te kegyelmed után 
még nem is áhítoztam; miként tagadhatnád azt 
meg tőlem most, mikor megtört, alázatos és bűn
bánó szívvel esdeklek hozzád?!

Könyörülj rajtam, óh könyörülő Atyám! és 
bocsásd meg vétkeimet a te szent fiad, a Jézus 
Krisztus érdeméért, fogadj ismét szeretett gyerme
keddé és erősíts meg a te kegyelmedben. Adj 
tiszta szivet új lelket, növeld bennem az igazi 
hitet, szeretetet és reménységet, engedd, hogy 
fogadásaimat jobban megtartsam, mint a hogy eddig 
tevém, töltsd meg szivemet keresztyén erényekkel 
és tisztítsd meg a bűnös hajlamoktól és e világ 
szere tété tői s tégy képessé, hogy mind arról, a 
mit reám bíztál, félelem nélkül számolhassak be 
neked. íme, jó Atyám, teljesen meg kellrae eléged
nem azzal, hogy ne biztosítasz Szent I»lkedí ^tal, 
Kogy. könyörgésemet meghallgatod és elkövetett 

’ ÍSftneimet. kegyelmesen megbocsátod, de g, te jcfsar.. 
r<sgöd oly Aiagy, b C ~ “~ ^ a z é r t  merek könyörögni' 
í.’jty ernM'kv E lm ed é t

tíft... arelT
‘'feüetf fe^ed szOTes^flSP'is^féljeri, 'a  'tes igédewpaeg- 

becsülje; ;á|^idon járjon és a te akaratodat;felje- 
^táj^-mertfHe őt e világban megbizásoddaOöJák 

fölé helyezted. Hadd legyen a te hű szolgád ,mind- 
azokban, a miket reá bíztál. Ne engedd, '''fogy e 
világ s ennek pompája és dicsősége őt a te paran
csolataidtól elvonja, szivét tőled elfordítsa, hanem 
mutasd meg neki azoknak példáját, a kiket meg
tévesztett • e. világ hiúsága és a munlandókat elébe 
helyezték az örökkévalóknak és rövid életüket 
vigasztalás és reménység nélkül s a te kegyelmed 
elvesztésével végezték. Azért, hűséges Atyánk, emlé
keztess mind a kettőnket minden órában arra a 
pillanatra, mikor fel kell előttünk tárulnia az örökké
valóságnak, hogy tőrbe ne essünk, hanem készen 
találjon, ha a halál kopogtat s mi követhessük őt 
örömmel és nyugodt lélekkel. A mint lelkem mélyé
ből hálát adok azért is, hogy nemcsak örökösöket 
adtál nekünk, hanem azokat eddig minden vesze
delemből meg is mentetted, szemeinket a könyek- 
től megkímélted, sőt sziveinket örömmel töltötted 
be: könyörgök végtelen jóságodért, óh minden 
kegyelemnek és könyörületességnek Atyja, terjeszd 
ki felettük továbbra is atyai szereteted szárnyait, 
neveld, virágoztasd őket neved dicsőségére, óvd 
szent angyalaiddal minden szerencsétlenségtől és 
gonosztól, szenteld meg nevelésüket s válaszd ki 
azok közé, a kik téged szívből félnek, a kik meg
látják és megtanulják mindazt, a mi előtted kedves, 
hogy egykor népedet igazságban vezethessék és 
parancsaidat engedelmesen teljesíthessék.

Végre, ha életem napjai letelnek s a terme- 
szét adóját le kell rónom, adj, hű és jó Atyám, 
az utolsó halálküzdelemben állandó üdülést fáradt 
lelkemnek, Szent Lelked vigasztalásával erősíts 
és táplálj az örökélet vizével, fiadnak, Megváltóm
nak ldontatott drágalátos vérével, hogy lelkemet 
a boldog feltámadás bizonyos réménységében ajánl
hassam a te kezeidbe és ajkamat a Jézus édes 
nevével zárhassam le. Hallgass meg, óh szent Isten, 
az ő érdeméért, mint a kinek nevében és paran
csára téged segitségül hivtalak. — Mi Atyánk

Az imádkozás mellett fáradhatatlan volt a 
jótékonyságban. Munkálkodnia kellett, mig nappal 
volt, mert érezte az éj közeledtét. Alkotásai záró
kövét az oranienburgi árvaház megépítésével tette 
le s ezzel példát adott hasonló intézetek létesíté
sére. (Francke Halléban 80 évvel később állította 
fel a maga híres árvaházát.) 1665 szept. 25-én 
nyílt meg ez az árvaház nagy ünnepélyességek között.

A megnyitás után beutazta összes alkotásainak 
színhelyeit, azokon mindent megvizsgált s a tapasz
talt hiányokat pótolta. Okt. havában pedig Clevebe 
indult. 1666. júl, 8-án itt született utolsó gyermeke. 
Majd Haagába ment s itt gyengélkedésére tekin
tettel teljesen visszavonultan élt. Reggelenként 
imádkozott, azután bibliát olvasott és zongorakiséret 
mellett egy-egy zsolozsmát énekelt. E házi áhíta- 
ty)SSág<íkon környezete is résztvett. Hetenkint egy- 

*^Éer levelet írt- legidősebb fiának s általában élénk 
lécezéseivel kormányozta brandenburgi alapítá- 

-saií -is*̂ !ÜÍ nap egy részét könytárában töltötte.‘a
íáíírgátakiíi'C'-íogaxlta. E  

m éw rw a ^te&sgijságban'' kifogybatatlan--volt. A 
munkaképteleneknek alamizsnát adott, a másként 
elszegényedetteken ..munka nyújtása által segített. 
Ezeket; Qmaga kereste fel s a hatóságokkal mindig 
tudatta mindenkori tartózkodása helyét. És ott folyt 
a munka a haagai palotában s maga a már bete
ges fejedelemasszony is ott varrt ingeket és ruhákat 
a szegényeknek.

A következő év husvétját már Berlinben sze
rette volna ismét tölteni. Meg is indult; de Duis- 
burgban már le kellett feküdnie. Azonban még 
mindig reménykedett, hogy útját megteheti. „Ha 
Isten kegyelme megengedi, — mondá udvari lel
készének — hogy célomat elérhetem, szívesen 
mondom akkor: Uram, bocsásd el most már a te 
szolgádat békességgel!“ Más alkalommal meg így 
szólt: „Az elválásra eléggé megerősített Isten a 
szenvedések iskolájában, vesszőjének jeleit testemre 
nyomta, de félelmét is bepecsételte szivembe!“ 
Majd tekintetét az égre irányozta s így imádko
zott: „Uram! Kedvesen veszem, hogy megaláztál; 
megpróbáltatásomból látom, hogy szeretsz, hogy 
gyermeked vagyok s reám vigyázasz, hogy nem 
kívánod halálomat, hanem a mély álomból felkel
tesz. Megmutattad, hogy e világ ábrázata elmúlik, 
de. a ki a te akaratodat teljesíti, megmarad örökre 1“

Egy nyugodtabb pillanatában kérte lelkészét, 
Spanheimot, hogy prédikáljon neki. Spanheim ez 
igék felett beszélt: „Immánuel, velünk az Isten“. 
A beszédnek különösebben e szavai ragadták meg: 
„Velünk az Isten, micsoda vigasztalás ez a szomorú 
magányban, a veszedelmes pusztaságban, a sor-
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vaszto ágyban, a keserűség és sírás hajlékában, 
az ezerféle cselt szövő küzdelelemben!14

Mikor a választó fejedelem neje betegségét 
hírül vette, legkitűnőbb orvosait küldte nejéhez, ő 
maga pedig két fiával együtt nem annyira ment, 
mint inkább röpült a beteg ágyához. Ápr. 25-én 
érkezett meg a választó föjedelem; nemsokára rá 
jött Stosch, kedves lelkésze, majd nővére, a dessaui 
hercegnő és édesanyja. Ez az együttlét szerettivel 
mintha megerősítette volna. Az orvosok azonban 
nem bíztak abban, hogy az utat Berlinig kibírja; 
ügy hogy férje egy gyaloghintóbán Clevebe vitette.

A nagy asszony halálát közeledni érezvén, 
maga köré gyűjtötte egész személyzetét, meg
köszönte szeretetüket és hűségüket, bocsánatot kért 
esetleges hántásaiért s Isten oltalmába és férje 
jóakaratába ajánlotta őket. Majd elbúcsúzott gyer
mekeitől s meghagyta, hogy őket egyelőre tartsák 
távol az udvartól s a csendes Altlandsbergben 
neveljék, hogy tanulmányaikban ne zavarja semmi 
s az udvar fénye és kisértései meg ne téveszt
hessék őket. Udvari lelkésze Stosch minden nap 
meglátogatta. Június 17-én őt e szavakkal fogadta: 
„Mindig kedves nekem, ha a Krisztus szolgájának 
szavait hallhatom. Az, a mi Illéssel történt, hogy 
viharban, földrengésben, majd meg tűzben vélte 
Isten jelenlétét, rajtam is átment, reményiem most, 
hogy ezt lassú szellő susogása követi, kegyelmé
vel és segítségével fog megjelenni*. Aztán ini'ád- * 
kozott; Stoschuak a 22. zsoltárt kellett előtte fe^ 
olvasnia és erre egészen felüdülve^ kérte,"TiQgy

. Stosch máMiap csakugyan el «^jAi'eílT s a kör
nyezettel együtt hangosan imád kozott! "Mikor könyör
gésében azt mondotta, hogy „ha pedig a íptdantlö 
helyett az örökkévalóságot” stb. a haldökj^ m,aga- • 
sabbra emelte összekulcsolt kezeit. „Erzi-e — kérdé 
Stosch — hogy az Isten kegyelmes Atyja” — erre 
egy határozott „Igen“-nel felelve, nyugodtan elaludt 
s június 18-ikán d. u. 6 órakor mély álomban lehelte 
ki nemes lelkét.

A felette tartandó gyászbeszéd alapigéit még 
ő maga jelölte volt meg, Jób 13 : 15-ben: „Még 
ha megöl is az Úr, benne reményiek11.

A halála alkalmára veretett emlékérmek egy
szerű öltözékben, nyakán egy sor gyöngygyei tün
tetik fel, hosszú hullámos haja vállaira omlik s 
egy gyöngysor fogja össze. A nyugodt, komoly és 
mégis barátságos arc, hosszúkás, tojásdad, magas 
homlokkal és szépen ívezett szemöldökökkel, jól 
formált áll, egyenes orr és szép ajkak. Egy másik • 
emlékérmen egy gömb van, rajta két. angyal által 
támogatott kereszt: mikor mozgalmas életútján a 
kereszt nehézzé vált, Isten angyalai jöttek hozzá 
és szolgáltak neki. Egy őt ábrázoló festményen 
pedig ott áll előtte kétségbeesett férje s fájdal
masan kiált: „Óh Luiza, mily sokszor nélkülözöm 
tanácsodat!” Bizony férje nem egyszer ment ki a 
tanácsteremből, hogy véleményt kérjen tőle, mert 
„okos volt, mint a kígyó ; de szelíd, mint a galamb”. 
Es az, a ki maga volt a szelídség és alázatosság, 
a türelem és elnézés, a hűség és lelkiismeretesség, 
háborgó haragra gyulladt, ha igazságtalanságot, 
hazugságot és cselszövényt látott. Szeretetéhez és 
reménységéhez hitéből és bűnbánatából merített erőt.

VEGYES,

Kitüntetések. A király Kubinyi Aladár rima- 
szombati tszéld elnöknek a gömör-kishonti ev. egy
házmegye felügyelőjének a curiai bírói címet és 
jelleget, Fábry Jánosnak, a rimaszombati egyesült 
prot. főgymnasiumi nyugalmazott tanárának a tan
ügy és közművelődés terén kifejtett működése el
ismeréséül a kir. tanácsosi címet díjmentesen, 
Topscher Györgynek a Szepesi XVI. Városi Takarék
pénztár elnökének és az iglói ev. egyházközség 
felügyelőjének a közügyek terén szerzett érdemei 
elismeréséül a kir. tanácsosi címet díjmentesen és 
Steller Árpád munkácsi járásbirónak és az arad- 
békési evang. egyházmegye tszéki birájának az 
ítélőtábla-birói címet és jelleget adományozta.

Egyházi gyűlés. A Budapest-Deák-téri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak képviselőtestülete 1905. 
dec. 30-án este 5 órakor az evang. polgári iskola 
dísztermében Zsigmondy Jenő dr. egyházfelügyelő 
elnöklete mellett ülést tartott. Az ülés megnyitása 
után Zsigmondy dr. felügyelő kegyeletes szavak
ban megemlékezett néhai Busbach Péterről. A 
gyűlés jegyzőkönyvileg megörökítette az elhunytnak 
érdemeit. Azután az újonnan megválasztott tanerők 
úgymint yJDeíB^nt Jenő dr. és Loysch János tanárok, 
WindtJózsef tanító, Fuchs.Paula, Scholtz Margit és 
•ptobíéntöi Irén tanítónők letették a hivatalos eskűt^p 
Az eskütétel után Zsigmondy felügyelddid^^^jP^:' 
az ■uf taihesoket, a kiknek nja*1****
uOgy ~ít etessegé%et >. ieua -
ismerete1 en teljesítik. Ezután iskolai és jggítési 
ügyeket* intéztek el.
r "Eljegyzés. Falvay - Antal budapesti polgári^'* 
iskolai iggzgatójrak. a Luther-Társaság jegyzőjének 
Gizella leányát karácsony-estéjén eljegyezte Windt 
József, a* budapesti evang. iskola tanítója, a ki 
munkásságával a gyülekezet elismerését eddig is 
nagy mértékben kivívta. A menyasszony szintén 
tanítónő. E frigy híre az ismerősök széles körében 
kelt őszinte érdeklődést és örömöt.

Gyászrovat. Súlyos veszteség érte az új esz
tendő első napjaiban evangélikus egyházunkat, lég- 
kiválóbb fiainak egyike, Dianiska András, lőcsei 
lelkész, volt VI sz. kir. városi esperes és tiszai 
kerület gyámintézeti elnök hunyt el f. hó 2-án. 
Hosszas, kínos betegségtől választotta meg a halál 
életének 66-ik évében, miután 42 éven át szolgálta 
buzgón és áldásosán egyházunkat. Régi papi család- 
sarja, 1840 aug. 9-én született Batizfalván ; isko
láit otthon, Lőcsén, Késmárkon, Rozsnyón és Eper
jesen végezte s miután három évet töltött külföldi 
egyetemeken is, 1862-ben szülőfaluja édesatyja 
utódja gyanánt lelkészévé választotta, de ezt az 
állást kiskorúsága miatt csak két esztendő múlva 
foglalhatta el. 15 éven át működött a batizfalvi 
egyházban, 1879-ben pedig a Gusztáv Adolf-egye- 
siilet felszólítására Zágrábba ment az ottani egy
ház élére, honnét három év múlva a lőcsei egyház 
hívta meg lelkészévé. Majd egy negyedszázadra 
terjedő munkásságának emlékei azok a nagy 
alkotások, melyeket itt létesített. Egyházának anyagi 
viszonyait teljesen rendezte s neki köszönhető, hogy
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Hermann Gusztáv, a boldog emlékezetű emberba
rát több százezerre menő vagyonát részint az egy
házra hagyta, részint az egyház felügyelete alatt 
álló árvaház és kórház emlékére rendelte. Meg
honosította egyházában a diakonissaintézményt, 
alapított egy Gusztáv Adolf-nőegyletet, filiájában, 
Dvorecen pedig templomot épített. A nem rég fel
osztott VI sz. kir. város egyházmegyéjének ő volt 
utolsó esperese, volt kerületi és egyetemes törvény- 
széki biró, számos bizottságnak mindenkor munkás 
tagja. 16 éven át volt a tiszakerületi gyámintézet
nek elnöke és annak az élénk és szoros össze
köttetésnek, a melyben ő a németországi Gusztáv 
Adolf-egylettel s annak vezető férfiaival állt, kö
szönhető, hogy annyi szegény egyházunk nyert 
támogatást e nemes egyesülettől. Folyó hó 7-én 
temették el általános részvét mellett. Legyen áldott 
emlékezete. — Görög Lajos nyugalmazott ág. hitv. 
evang. lelkész, negyvennyolcas honvédőrmester, 
december 26-án elhunyt Várpalotán. Az elhunyt 
lelkész a szabadságharcban Klapka seregében 
harcolt, majd a forradalom lezajlása után befe
jezvén tanulmányait, negyven évig állott egyházá
nak szolgálatában. 1894-ben vonult nyugalomba s 
élete utolsó éveit Várpalotán töltötte. — Özv. Pálmai 
Lajosné szül. téthi Karsay Emma, néhai Pálmai 
Lajos bőnyi lelkész özvegye, boldogult Karsaynk 
leánya, ^gyermekeinek önfeláldozó szeretetlen?* 

pinunkáfeán _ és nétenfélelemben eltöltött Véíefének 
^ T ^ ^ z ó m o rú  özvegységének 23-ik évébe'míjjéldás

Ádüft*
szállították * s- éé-!<-- ottani 

.AoinetŐ ^alottas házából helyezték f. lró ll-ég , d'. 
u7 2 órakor előbb elköltözött kedvesei m,é]jÉ örök’ 
nyugalomra. Az idvezültet 6 gyermek,/!?' unoka, 
3 testvér gyászolja, köztük Pálmai Lajos győri 
lelkész, Pálmai Lenke a sepsiszent-györgyi áll. taní
tóképző igazgatója. Áldás poraira.

Krupecz István. 1004. és 1905-re: Török Gyuláné, Institorisz 
Kálmán, Dendély Samu, Bolla Lajos, Durándi egyház, özv. 
Thierring Károlyné, Ochtinszky Károly (8 K). Scholtz Ödön, 
Zvarinyi János. 1906-ra: Reinhardt József, Bözse István, 
Pozsonymegyei esperesség, Madár Mátyás, Brozik Károly, 
Geduly Elek. 1004-re: Baloghy Farkas, B'aldauf Gusztáv 
(4 K). 1905. és 1906-ra: Zorkóczy Sámuel, Földváry Elemér,
1903— 1905-re; PfeiSer István, Mayer János. 1901—1903-ra: 
Nagybányai egyház (20 K). 1903. és 1904-re : Placskó István.

3 Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1905-re: 
Dr. Dénes Elek, Stech Lajos, Geschrey Elek, özv. Kardos 
Jánosné, Molnár Sándor, Jónasch Antal, Herzogh Hugó (4 K) 
Girálti egyház, Materny Imre, Bierbrunner Gusztáv, Stiefel 
Frigyes, Trumpf Miklós, Richter Fiilöp, Trompler János, 
Benyus József (2 K). Materny Lajos. 1904—1905-re: Dr. 
Asbóth Albert, Banbierik Fmil, Gerber Miklós, Bencze Samu, 
Stószi egyház. 1903—1905-re : Dr. Röck Ernő. 1906-ra: 
Bözse János, Polgárdy Sándor, Sobori egyház, Thern László.
1904- re: Szemere János.

4 Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1905-re : 
Guhr Jakab, Zatkalik Károly, Lazányi Sámuel, Veczer Lajos, 
Koch Mariska, Koch Ilona,'ifj. Mester János, Talaber István, 
Bérki Géza, Einbeek József, Major Sándor, Einbeck Géza, 
Berki Gézáné, Berki Béla, Mesterházi László, Dóka István, 
Hegedűs Mihály, Kardos József, Molnár Pál, özv. Németh 
Gergelyné, Németh P. Mihály, Polgárdy Lajos, Sobori nő- 
egylet, Szűcs Molnár Mihály, Fábián Sándor, Sárközi Péter, 
Emiesz Kálmán, Doktorics Samu, Pekanik Lajos, Klaudy 
Lipót, Pintér János, Weltler János, Tomcsányi József, Wetl- 
bacher R., Németh P. József, Laeljekuszky István, Günther 
Adolf, Selmeci J., Schmickl Gergely, Varság János, Horeczky 
Béla, Brozik Károly, Nechiba Lajos. 1903—1906 ra : Zarjecsi 
egyház, Izsákfalva egyház, Németjárfalu egyház 1905. és 
1906-ra: Kozlay József, Fényes Lajos, Benkovits Imre, 
Böelecs Sándor, Povázsay Mihály. 1904. és 1905-re: Bohus 
Nápdor, Schléiflfer Gusztáv; Róth János, Szepesszombati egy
ház, Laázi egyház. Wemer Samu, Hegedűs János, Záborszky 
Iá jo s^ováchA lbert, Biberauer W., Filló János, Retell 
ffigggi 3— 1905-re: Varga Pál, Grinwald Gyula,

j___ : íJasenaueF'ÜítO. 1903-ra : -
!<f5ójrafizJ?n^ 1905-1908-ra: Kapolcsi egyház. 1906-ra: 
Driétrich' Fülöp, Fáth Jakab, Bitzmann Jakab, Kreuscher 
Jakab (2 Kj. 1901—1905-re: Pongrácz István, Szurory János, 
Brnóth Andor. 1903. és 1904-re : Balcsó Lajos.

"  5- Kiadványokért: Kókai Lajos cég 1904. évi elszá
molása 68 K 80 f.

6. Alapítótagok tökefizetése : Csanád-csongrádi egyház
megye alapítványának utolsó részlete 20 K.

7. Luther müveire: Előfizetőktől a pozsonyi Theolo- 
gusok Otthona útján az I-ső kötetre 165 K 50 f., a Il-ik 
kötetre 1440 K. Összesen befolyt 3448 K  42 f.

Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1906 január 1.
Bendl Henrik, 

társ. pénztáros.Luther-Társaság.
A Luther-társaság pénztárába 1905 december hó 1-től 

31-éig befolyt összegek kimutatása:
1. Dunáninneni kerület 1905. évi adománya: 600 K.
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával 1905-re: 

Tomka Gusztáv, Brecska Sámuel, Hartai egyház, Pálka 
Gyula, Lőcsei egyház, Breyer Jakab, Pestmegyei esperesség, 
Holéczy Mariska, Czapkay Imre, dr. Blázy Lajos, Limkay 
János, Pálmay Lajos, Mandelik Sándor, Szalay Mihály, 
Simonides János, Stubner Simon, Veres József, Lepossa 
Dániel, Merényi egyház, Schuster Károly, Kajáli egyház, 
Laucsek Jónás, Libetbányai egyház, Lukács Pál, Kovács 
Andor, Sárvári egyház, Molnár János, Varga Imre, Molnár 
István, Győri tanitótestület (9 K), Sárosi egyházmegye, 
Schleining Vilmos, Medgyesegyházai egyház, Zsilinszky 
Endre, Budapesti fögymnasium, Fekete Nándor, Jánossy 
Lajos, Hodza János, Mitták Albert, Radványi egyház, Kol- 
benhayer Lajos, Ferjencsik Miklós, Mayer Pál, Pinkafői egy
ház, Soproni alsó esp. tanitóegylet, Ruszti egyház, Czibulka 
Rezső (4 K), Szentgyörgyi egyház, Magyaróvári egyház, 
Kosik József, Chalupka Lajos (4 K), Nógrádi esperesség, 
Frenyó Gyula, Szombathy György, Nemes Magasi egyház, 
Böjtös János, Jolsvai egyház, Pozsonyi lyceum, Budaméri 
egyház, Wenk Károly, Fuchs János, Tótvárosi egyház. 
Tótvárosi hitelszövetkezet, Saguly János, Szepesi városi 
egyházmegye, Kául Jakab, Barz^ Mihály, Debreceni egyház, 
Gyóni egyház, Haviár Dániel, Németh Pál, Madár Rezső,
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