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M egnyitó vers.
(Egy a délolaszországiak ja. vára rendezett 

élőképsorozathoz.)

Tisztelt közönség, — jó  testvére im ! 
Képeket látni, élő képeket 
A holt időkből, — jö t tü n k  i t t  ma össze. 
E gy árva  nem zet bús történetéből 
Sorakoznak m ajd, bűvölet gyanánt,
Ez élő képek  it t  elénk.
Am én előbb, — bevezetés gyanánt, — 
E g y  más, egy m indennél fölségesebb  
Képet szere tnék ra jzo ln i elétek.
E gy  képet, a  jövendők  szebb honából, 
Mely úgy ragyog  m ár is  a m ai korra, 
M int sejtelm es, rózsás, hajnalidőben,
A pusztaságra  a kelő nap.
Egy képet az em bér testvér is e g  
Kétezer éve hirdetett,
És bizony eljövendő ide jébő l!
E g y  képet, egy  kort, melyben a v ilá g  
A szeretetben oly igaz lesz,
M int édes anyánk ölelése volt.
H iszek  benned és lá tla k  m ár előre 
T estvériségünk gyönyörű kora 
Nem érlek  m eg tudom,
De m in t a kora hóvirág  m egérzi 
A tavasz jö tté t, s  sz irm a it k itá rja  :
A  lelkem  úgy köszönt előre, 
H allelujázva és boldog örömmel,
Te eljövendő szent idő 
Testvériség, szeretet ú j v ilága!
A m ai kort önzőnek és s ivá rn a k  
M ondjátok és talán nem jogta lan .
É s m égis, íme, ide nézzetek:
A  nem zetek ta lp ig  fegyverben állnak, 
É s m indenütt kardoka t köszörülnek, 
M ikor e feg yverzö rg ések  zaján át,
E g y  bús csapás hire szá ll át a  földön: 
Valahol az em berek ellen

F öltám adtak a föld, a tenger,
A bősz elem ek!
S  ím  egyszerre megdobban a világ  
A z em beriség nagy  sz íve !
Hogy a k ik  ott százezrével 
P u sztu ln a k  el, s  le szn ek  hajléktalanná, 
M ind  a  m i édes, jó  te s tvére in k!
E s eldobálnak m indenféle fegyvert,
A  nemzetek, az em bermilliók,
H ogy m ind  a k é t kezükkel 
Seg ítségükre  siethessenek 
Mostoha sorsú em bertársaiknak!

Hadi gá lyák, páncélos úszó várak, 
Más-más idegen nemzetbeliek, 
Félárbocokra eresztett zá szló kka l 
Á llanak  m eg az olasz vizeken.
É s kórházakká  a laku ln a k  át 
E  félelm etes ércszörnyetegek  
S  betegápolókká a  ka toná ik!

S  a  nem zetek kö z t m egindul a  verseny,
A  legdicsőbb m ióta a v ilág  áll,
Nem barbár hadi koszorúkért,
H ogy k i b ír  több vért ontani ?
De hogy  k i b ír  több könyü t letörölni ? 
H ogy az árvákhoz, hajléktalanokhoz, 
K enyérrel és m eleg ruhával,
K i b ír  több szeretettel lehajolni?
— Én nemzetem, k i hadi koszorúddal 
E lőljártá l m ind ig  a küzdelem ben:
E z ú j versengésben is  vidd elől 
A szeretetnék fehér lobogóját!
— Szép m agyar lányok, asszonyok , ti rátok, 
Jó szívetekre, gyöngéd kezetekre,
B ízzu k  e lobogót s  e szent ügyet!
Ti fon tá tok a babérkoszorúkat 
H arcainkban hőseink homlokára.
Most rózsakoszorúkat fon ja to k!
S  hirdessétek a jö v ő k  dalaképpen:
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H ogy m inden ember annyit ér,
A  m ennyit másokon seg ítn i tud.
S  ez ú j harcon azoknak osszatok m ajd  
Mosolyt, virágot, csókot, koszorúka t:  
A k ik  a szeretetben legnagyobbak!

Szabolcsba M ihály.

K risztu s.
A tyádnál voltál, fö ldre jö tté l,
L etté l m agad  koldus-szegény; 
Tanultam , tudtam, m ég  se tudtam, 
Láttam , de nem értettem én,
Ó, áldott Jézus K risztusom  !

M ért nem levél, m in t néped várta, 
Magas, n a g y  úr, dicső k irá ly?
Ha kér  a trón zord büszkeség e t: 
Cserébe fényt, m indent kínál. ,
— Be fé n y t kerü lsz; társad, k i  éhes, 
Tudatlan, szenvedő, beteg;
S  van fé szke  minden vad  m adárnak , 
Neked nincs, hol leha jtsd  fejed.

De m últ időm s  láttam  gyakorta  
S o k  büszke, pom pás ház előtt 
Feküdni Lázárt elvetetten 
S  nem vette észre sen k i őt.
— Mert gondtalan, fényes m agasba  
Mélyben s író  j a j  nem hatol,
E l sem h is z ik  v íg  dőzsölésben,
Hogy van keserv is  valahol.

És most, am it tudván se tudtam,
A  n a g y  titko t m egértem  é n :
H ogy a nyom orral együ tt érezz, 
Szólhass a k ín n a k  gyerm ekéhez: 
E zért le ttél koldús-szegény,
Ó, áldott Jézus Krisztusom  !

Sza lay  Mihály.

Szeretlek, Üdvözitőm!
Ján. ev. 12, 3. Mária azért vevén egy font 

igaz nárdusból csinált drága kenetet, meg- 
kené Jézusnak lábait és megtorló lábait az ő 
hajával, a ház pedig megtelék a kenetnek 
illatjával.

Mindaz, amit az a bethániai Mária tesz, csak 
azt jelenti: „Szeretlek Üdvözítőm!" Amit szive 
mélyén érez, de amit szóval méltóképpen kifejezni 
nem tud, azt az egész valóját átható szeretetet 
ebbe a tettébe foglalja bele. S aki ért a szeretet 
nyelvén, az megérti Mária tettét. Csak a rideg 
számítás nem érti meg. Ezért nem érti meg Judás. 
De kevésbe múlik, hogy a többi tanítványokat is 
meg_ nem téveszti rideg okoskodásával. Úgy hogy 
az Úrnak kell védelmébe vennie Máriát a tanítvá
nyok, de főleg Judás felfogása ellen.

Mit tesz Mária? Előhozza azt a drága kenetet, 
amelyet mint értékes holmit valami kiváló alka
lomra tartogatott. Jézustól nem sajnálja. Oh mit 
oda nem adna annak és azért, akinél megtalálta 
azt az egy szükséges dolgot, bűneinek bocsánatát 
s ebben békességét, üdvösségét! Lábait keni meg 
Jézusnak, mért az alázat még ezt is különös kegy
nek tartja, amelyre nem is méltó. Azután feloldja 
haját s hajával törli meg az Úr lábait, nem törődve 
azzal, mit szólnak feltűnő viselkedéséhez. Éppen 
az mutatja szeretetének bensőségét, hogy csak 
Jézusra gondol s minden egyéb tekintet még csak 
föl sem ébred szivében. Amit tesz, a közvetlen 
érzés természetes megnyilatkozásaként teszi. Az 
utánzótól elfordulnánk, de Mária rokonszenves 
előttünk.

És mikor Mária így áldoz Jézusnak, Jézus 
a nagy passióra készül. Látja már a golgotái 
keresztet. Tudja, hogy utolsó cseppig ki kell ürí
tenie a szenvedések poharát, hogy beteljenek mind
azok, amelyek megírattak a próféták által az 
Embernek Fia felől. De kész a szenvedések útjára 
lépni, kész a keserű poharat elfogadni; mert ez az 
Atya akarata; mert ettől függ az egész bűnös 
világnak váltsága. Az engedelmesség s a végtelen 
szeretet hozta őt Jeruzsálembe, a „gyilkos" városba, 
hogy. akiket annyiszor hívogatott szerető szóval, 
azokhoz még szívrehatóbban s minden időkre ki- 
hatóan szóljon keresztjével, engesztelésül kiontott 
vérével, hogy egy megtérő se vesszen el, hanem 
éljen és üdvözüljön. A tanítványok még akkor 
nem értették meg. hogy mindennek így kell lennie. 
Az a Krisztuson csüngő Mária, f ez az Úrnak útait 
buzgó figyelemmel kísérő, az Úr szavát gondosan 
őrző asszonyi szív látja, hogy az Úr szenvedése, 
halála elkerülhetetlen; de megérzi azt a határtalan 
szeretetet is, amelyet az Úr éppen szenvedésével 
és halálával bizonyít a bűnösök iránt. Ezért hirdeti 
némán, de az Úr előtt érthetően: „Szeretlek, Üd
vözítőm; mert Te szerettél először minket."

A böjt küszöbén, az Úr szenvedésének és ha
lálának emléknapjaiban gondoljunk a bethániai 
Máriára és kövessük példáját! De hogy követhes
sük, hadd csendesüljön el a világ zaja szivünk
ben; mélyedjünk el az Úr szeretetének szemléle
tébe s kísérjük el Üdvözítőnket a golgotái keresztig. 
Talán, ha még oly hideg is a szivünk, mégis meg- 
érezzük azt a szeretetet, amely szenvedésében, 
halálában mi hozzánk is szól és minket is keblére 
ölel, hogy el ne vesszünk, hanem bünbocsánatot 
vegyünk és éljünk. És ha inegérezzük ezt a sze
retetet, akkor majd Mária szívből fakadó áldozatai 
is megismétlődnek és soha meg nem szűnnek kö
zöttünk. Akkor majd újra igazán és lelkesen zeng 
énekünk:

Tested piros vérrel virágzott 
Értem, ki száraz ág vagyok.
Szemed siirü könyektül ázott 
Értem, aki meghervadok.
Szelíd olajfa, óh segíts,
Olts te magadba s idvezíts!

Akkor majd felvirágoznak mindazok az istenes 
müvek, amelyekkel Isten országának terjesztésén 
fáradozik az egyház: a misszió, a tévelygők meg-
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mentése, a szegények és árvák gondozása, a nyo
morékok istápolása . . . mind, mind fellendül; 
mert az Úr iránti szeretet, hálaáldozatai mint igaz 
nárdusból készült drága kenet élesztik tagjainkat 
s megtelik újra az egész ház a kenetnek illatjá
val, igy újul meg közöttünk, igy visszhangzik 
sok-sok Máriáéhoz hasonló szívben ma is az a szó: 
„Szeretlek, Üdvözitőm!“

Pröhle Henrik.

Ha szeretet nincsen bennem, 
semmi vagyok.
— Irta : Ládonyi Pál. —

„Na lám, te meg a bibliát forgatod0 — szólí
totta meg Sándor bátyja a leánykát, ki nem vette 
észre jöttét. Piros és vidám volt a férfi arca, meg
látszott rajta néhány pohár bor hatása.

A kis leány szelíd hangon felelt: „Igen, ebben 
a szép könyvben olvasgattam ; engedje meg Sándor 
bátyám, hogy magának is olvassak fel „valami igen 
szépet0.

„No, én álmos vagyok, inkább lefekszem 
mindjárt!“

„Oh, ráér még a lefekvéssel! Ha tudná, milyen 
szép, milyen tanulmányos ez a könyv!0

„Nézze meg az ember! Te csűri leány, akn- 
rod elhitetni velem, hogy megértetted, amit ott 
olvastál?

„Megértettem, bátyám; el is mondom, ha figyel 
rám egy kicsit!0

Az öreg jó kedvében volt s szerette volna tudni, 
hogyan is fog hát a magyarázáshoz ez a különös 
gyermek. Lina nem váratott magára sokáig. Egy
szerű, de lelkes szavakkal beszélte el az olvasot
takat ; nem kereste a kifejezéseket, önként tódul
tak azok ajkára. Bátyja azon vette észre magát, 
hogy előrekönyökölve az asztalon, hallgatta ezt a 
csöpp leányt nagy figyelemmel, sőt Eszter néni is 
megállt az ajtóban egy kicsit s elfelejtette meg
szidni, a miért nyitva hagyta a kamaraajtót.

Aznap este boldog elégültséggel tért nyugodni 
Lina. A családfő pedig hosszas gondolkodás után 
egyszer csak annyit mondott a feleségének:

„Ha a Gyurka-gyereknek annyi esze volna, mint 
ennek a lánynak, papnak nevelném!0

Eszter néni olyasmit mormolt erre, hogy minek 
egy leánygyermeknek az a felesleges sok ész, 
inkább a mosóteknőnél tudjon helyt állni. De hiába 
beszélt; Galambos gazda attól fogva egészen más 
szemmel nézte Linát. *

Abban az évben Lina kimaradt már az iskolá
ból, melynek büszkesége volt. Most már a háznál 
maradt állandóan és minden gondját, ügyességét 
annak szentelte, hogy öregedő nénjének a ház
tartás fáradságát megkönnyítse Eszter néni mellett 
nem tartotta ki egy cseléd sem sokáig, mert házsár- 
tos és kemény volt irántuk, Lina azonban, csupán 
a mindennapi kenyérért, jó kedvvel és ügyesen el
végezte egymaga a legnehezebb cselédmunkákat. 
Sokszor kivette a nehéz ruháskosarat, vagy a suly
kolófát nénje kezéből, szelíden figyelmeztetve :

„Fáradt már, édes néném, menjen csak be a 
szobába, majd elvégzek én mindent idejében.0

Az öreg asszony elámult ilyenkor. Egész élete 
a vagyonszerzésben telt el és a nehéz munkában 
keze s szive egyaránt megkérgesedett. Ideje soha
sem jutóit az érzelgésre s nem is érezte eddig 
szükségét a gyengédségnek. Új és váratlan volt 
előtte, hogy valaki kimélje őt, észrevegye fáradsá
gát, méltányolja szakadatlan tevékenységét. Ennek 
a kis leánynak hogyan jut eszébe, hogy ilyen han
gon szóljon őhozzá, kitől ritkán hallott másforma 
szót, mint gáncsoskodót. Nem szólt most semmit 
néki, de jól esett szívének ez a gyengédség és 
amellett nem tudta eltitkolni önmaga előtt sem, 
hogy gyönyörködik a leány munkájában. Dolgos 
és ügyes volt Lina s égett a munka a keze alatt. 
Milyen más volt, amit ő végzett, mint a cseléd 
dolga! Az öreg nő szivében egy terv támadt, de 
gondosan eltitkolta egyelőre, (még önmaga előtt is), 
de tagadhatatlan, hogy azért többször eszébe jutott 
egy idő óta . . .

Amint Eszter néni lassankint nyugalomba v onult, 
megváltozott minden a ház körül. Nemcsak csino
sabb lett az egész háztájék, de a vidámság és meg
elégedés is tanyát vert benne lassacskán. A gazda 
és legényke fia ha a műnkétől elcsigázva hazajöt
tek, nem zsörtölődést hallottak, hanem vidám leány
hang énekét s az ajtóban kedves, mosolygó arc 
fogadta őket. A jóízű rstebédet nem hallgatagon 
fogyasztották el, mint azelőtt; Lina, még ha maga 
nem volt is nagyon jó kedvében, erőt vett magán 
és mindig talált valami kedves tárgyat, melyről el
beszélgettek. Amellett gondos volt és gyengéd min
denki iránt; ajkáról sohasem hallottak türelmetlen 
szót. Ha indulatos bátyja a cselédeket szidta, senki 
sem tudta úgy lecsillapítani egy pár szelíd szóval, 
mint ez a komolyarcú okos leányka.

Egy ízben azonban nem használt a békítés; 
egy özvegyasszony nagy csapat lúdja belement 
Galambos gazda vetésébe s nagy kárt okozott. 
A felindult panaszos kérelmére a biró szigorú bün
tetést szabott a szegény özvegyre, ki hiába könyör- 
gött Linával együtt elnézésért. Másnap reggel, a 
nyugtalan, töprengésben töltött éjjel után, Lina 
összeszedte azt a kis pénzt, amit megtakarított 
magának egy új énekeskönyvre (hiszen jó lesz még 
a régi is 1) meg amit a nénje selyemkendőre adott 
néki s titkon pótolta a bírságot. Azt csak későbben 
tudta meg, hogy bátyja, nem nézhetvén másnap az 
ő halavány, szemrehányó arcára, visszaküldte az 
asszonynak a pénzt.

De, ha Lina maga volt is a jóság, azért nem 
volt erélytelen. Tudott akarni és parancsolni is a 
maga helyén; szelíd, de határozott szavának a 
férficselédek is vakon engedelmeskedtek.

Egy őszi délután, hosszú hallgatás után, csak 
megszólalt ám az öreg asszony:

„No, Lina, látom, hasznodat lehet venni a ház 
körül. Nem is bánod meg majd, hogy szorgalmasan 
igyekeztél. Ha férjhez mégy maholnap, jól jár veled 
akárki. “

Lina elpirult ez elismerő szavakra, az elsőkre, 
melyeket nénjétől hallott, azután halkan mondta:

„Nem gondolok én a férjhezmenetelre, édes
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néném. Jó nekem itt a ház körül, majd csak itt 
maradok/

„Jó, jó, de örökre csak mégsem maradhatsz 
lány. Ez már a természet sorja. Tizennyolc esz
tendős leszel az ősszel — nem is vagy az utolsó 
a leányok között. Van legény elég, aki szemet 
vetett rád. Vagy már talán választottál is ma
gadnak?"

Lina iga/án megrémült. „Ó, ne kérdezzen ilyent, 
kedves néném! Nem ismerek én senkit!"

„Annál jobb" — gondolta Eszter néni és nem 
beszélt többet a dologról.

(Folyt, köv.)

Messina romjai alatt.
Arról a kegyetlen igazságról, hogy kell még 

élőknek lenni a romok alatt, még inkább meggyő
zött egy ember, akit tizenöt napi éhezés és szom-

— Feleségem volt, három gyermekem. Aludtak 
mind. Én fölkeltem, mert munkába kellett menni. 
A mikor megrendült a föld, a feleségem sikoltozni 
kezdett: „Segítség ! Nagy Isten! Itt az ítélet napja!" 
Még az ágyban feküdt s mellette volt a legkisebbik 
gyermekünk, egy két éves fiú. Kájuk vetettem 
magamat, átöleltem őket. Egy pillanattal utóbb 
minden összedőlt. Elborított bennünket a törmelék. 
Aztán nagy csönd lett. Amikor visszatért belém a 
lélek, addig erőlködtem a Tálammal, a míg tágí
tottam magunk körül a teret, azután a feleségemet 
kerestem tapogatózva. Egyszerre megmozdult a 
feje, rábillent a vállamra. Halott volt; rögtön meg- 
éreztem, hogy vége van. A kis fiam csöndesen sir- 
dogált, a karomba vettem és simogattam, csókol
gattam. Leültem a földre s hol a jobb karomban, 
hol a balban ringattam a gyermeket. Nem tudom, 
mennyi idő múlt e l; azt se tudtam, hogy nappal 
van-e odakívül, vagy éjszaka. A gyermek italt kért, 
aztán enni kívánt, én meg csak sirva tudtam kérni,

Dr. Boda Dezső.

jazás után csütörtökön mentettek meg. Sok időt 
töltöttem fekvőhelye körül, időnként egy-egy kérdést 
intéztem hozzá, s abbahagytam a beszédet, ha lát
tam, hogy terhére van; a szerencsétlen örökké csak 
italt kért, mert olthatatlan szomjúság gyötörte. 
Ezeket beszélte nekem zokogástól félbeszakítva, a 
maga együgyűen jámbor módján az egyszerű paraszt- 
ember :

hogy várjon. Utóbb már nem beszélt; olykor-olykor 
még lélekzett egyet-egyet nagy nehezen, de azután 
elált a lélekzése is. A nevén szólítottam, rákiáltot
tam, csókoltam s egyszer csak érzem, hogy hideg 
a kis teste. Csak ekkor jutott eszembe a két másik 
fiam, a két nagyobbik. Letettem a kis holttestet s 
a keresésükre indultam. A szomszéd ágyban vol
tak ; a mi gerenda, tégla ráhullott az ágyukra,
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eltakarítottam s végre rájuk akadtam; de már ők 
is halottak voltak. A földhöz vágtam magamat és 
imádkozni kezdtem Isten fiához, hogy ne hagyjon 
tovább szenvedni, vegye el az én életemet is mentői 
hamarább. Irtózatosan szomjas voltam. Tapogatód- 
zás közben egy törött székbe botlottam; kihúztam 
a lábát és addig kopogtattam vele a falat, amíg- 
nem összedőltem és elaludtam. Egyszer csak nagy 
bűzre ébredtem; mindjárt tudtam, hogy az én 
halottaim rothadnak körülöttem. Nem tudom aztán 
mennyi idő múltán hangokat hallottam. Arra ordí
tani kezdtem. Azután megkoppant fölöttem a fal s 
végezetül világosság lett a börtönömben.

Amiközben ezzel a boldogtalannal beszélgettem 
a Savoia-kórházban, nehéz nyögések és sóhajtások 
hallatszottak a szomszédos ágyakról Mindenik mene
kültnek megvan a maga külön és sajátos története. 
Egy anya hat napig volt eltemetve két kicsi gyer
mekével, akiknek egyike még csecsemő; az anya 
a keblén táplálta mind a kettejüket, tejével és 
vérével. Az egyik ágyon egy fiatal n ’> nyugszik, 
aki tizenegy napig volt eltemetve s szappant evett; 
azzal tartotta magában a lelket. Egy fiatal apáca 
bekötözött fejjel fekszik. Az orvos lemondott az 
életéről. A boldogtalan teremtést úgy fedezték föl 
a romok alatt, a jajgatása nyomán. Néhány katona 
meghallotta szavát, keresésére indult s nem vette 
észre, hogy keresés közben a fejét tapossa. A sze
gény nő eszméletén vau s maga beszéli el ezeket 
a részleteket megnyugvással, jóságos szavakkal, 
mindenkinek megbocsátva.

(Folytatjuk).

Képeink.
Mai számunk két képet közöl. Az egyik az 

ótestámentom világába vezet bennünket vissza, a 
legrégibb hajdankorba, a midőn, Izrael népét az 
Úr kivitte a szolgaságnak házából, Egyiptomból. 
Mózest küldötte el az Úr választott népe vezéréül, 
aki a Verestenger medrén át vezette Izraelt Faraó 
hadai elől. Az Úr pedig, hogy megszabadítsa me
nekülő népét, visszabocsátotta az üldöző hadakra 
a haragos tengernek vizét és Egyiptom katonasága 
királyostul hullámsírba veszett. Képünk azt a jele
netet ábrázolja, amidőn a tenger hirtelen visszatér s 
az egyiptomi király hadai megrémülve menekül
nének, ha az áradat nem volna gyorsabb és hatal
masabb. Ez eseményt részletesen és elevenen írja 
le Mózes második könyvének 14. részében, mely 
Izrael vándorlásának egyik legmegragadóbb része. 
Gyönyörű vigasztalást meríthetünk ebből a törté
netből; azt, hogy az Úr mindig az üldözöttekkel 
van s őket el nem hagyja. A zsoltáríró szavaként 
kivesz a madarász tőréből s nem engedi, hogy a 
megpróbáltatások tüzében, a viszontagságok árvi
zeiben elpusztuljunk.

Másik képünk Boda Dezső budapesti főkapi
tányt ábrázolja, aki aránylag fiatalon fényes pályát 
futóit meg. Nem abban látjuk emelkedését, hogy 
nagy méltóságra emelték; ez sok embernek jut 
hazánkban s a nagy világban is érdemetlen osztály
részül, — hanem abban, hogy ő a lankadatlan

kivívott nagy hatáskört közmegelégedésre tölti be. 
Állásában bizalmatlanság fogadta sok felől, de ezt 
csakhamar felváltotta a bizalom és közszeretet, 
mint a szép tavasz a zuzmarás telet.

Boda Dezső régi kemenesaljai evang. köznemes 
családból származik. Vönöckön, Kis-Cell mellett 
máig megvan az ősi kis Boda-birtok és ház. Innen 
kelt szárnyra a fiatal Boda. Korán a rendőrséghez 
került, kerületi kapitány, azután rendőrtanácsos 
lett, majd a bűnügyi osztály feje, főkapitány
helyettes, majd végül főkapitány. Tudás, érzék, 
becsületes jó szándék, örökké éber tapintat és 
állhatatos kitartás működött közre, hogy belőle a 
legnépszerűbb főkapitány váljék. Éles szemmel 
nyomban fölismerte a fővárosi élet legsötétebb 
oldalát s bölcs erélylyel, de egyúttal meleg ember
szeretettel látott a bajok orvoslásához. Hosszú idő 
óta ő az első főkapitány, aki a közegészség és 
közerkölcs védelmére helyezi a súlyt; meghonosí
totta nálunk a gyermekbiróságot, hogy a züllésnek 
indult gyermekeket megmentse s ha még nem 
késő, a bűn ifjú palántáiból munkás és hasznos, 
becsületes embereket neveljen. Példája is bizo
nyítja, hogy az Isten országa terjesztésének számos 
módja van; az embertől függ, hogy eltalálja, 
melyik módon használhat legtöbbet.

Boda Dezsőt a király pár hete magas rend
jellel tüntette ki. Kitüntetését mindenki természe
tesnek tartotta. Adja Isten, hogy a főkapitány még 
soká szolgálhasson a közjónak, akár jelen állásá
ban, akár másutt. Meg vagyunk győződve róla, 
hogy lelke eszményeit sohasem fogja megtagadni

VEGYES.
Két jubileum. Szabolcska Mihály költőnk, feb

ruár hó 6-án töltötte be a temesvári ref. lelkészi 
működésének tizedik évét. Hívei s az egész város 
közönsége nagy ünneplésben részesítették. Méltán, 
mert Szabolcsijának papi munkálkodása is, nagy 
eredményekkel járt, költői neve, gazdag érzésű 
szíve pedig nagy díszt és dicsőséget termett gyü
lekezetének. Az üdvözlőkhöz csatlakozik az Evang. 
Családi Lap is, amelynek olvasói annyi gyönyörű 
költeményét élvezhették. Róla is el lehet mondani, 
hogy nem fakasztott egy mosolyt, mely ne taní
tott volna, egy könnyet, mely jobbá ne tett volna 
bennünket. Éltesse őt még sokáig Isten a magyar 
irodalom és protestantizmus javára.

A másik jubiláló Materny Lajos, tiszavidéki 
esperes, aki febr. 11-én töltötte be 25 -ik eszten
dejét a debreceni gyülekezetben, mely e napon 
elhalmozta szeretetének jeleivel. Materny volt a 
gyülekezet megalapítója, aki nyáját csodás áldozat- 
készségre tudta serkenteni. Debrecennek már csi
nos temploma, két tantér mű iskolája, kedves paró
diája van, keletkezett gyülekezeti könyvtár, szóval 
a fejlődés biztos útján van. Materny munkássága 
azonban nemcsak gyülekezetére szorítkozott. Az espe- 
resség, kerület s főkép a gyámintézet, amelynek 
a tiszakerületben elnökségét viseli. Az évforduló 
alkalmával Debrecenbe gyülekeztek a tiszavidéki 
lelkésztestvérek, akik ott értekezletet tartottak.
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Ez adta az ünneplés keretét. Az üdvözlők közt ott 
volt a városi törvényhatóság és a ref. egyházköz
ség is. Egyházunk e derék munkását mi is üdvö
zöljük s további működésére Isten áldását kérjük.

A besztercebányai evang. egyesület január hó 
31-én tartotta meg XVIII. rendes évi közgyűlését 
Regitkó Albert vasúti állomásfőnök koreinöklete 
alatt a nagy számban megjelent tagok élénk rész
vétele mellett. Sztehlo Gerő elnök évi jelentésében 
részletesen beszámolt az egyesület 1908. évi műkö
déséről. Az egyesület két legnagyobb jóltevője a 
múlt évben sem feledkezett meg az egyesületről. 
Stadler Tófor kir. tanácsos, e. védnök a múlt évben 
150 K, Halassy Malvin tírasszony a „Halassy Gyula 
könyvtár" további gyarapítására 300 K-t adomá
nyozott. Az elnöki jelentés az elismerés meleg hang
ján emlékezett meg a vallásos, ú. n. prot. estélyek 
és a műkedvelő szinielőadásokkal egybekötött zene
estélyek összes szereplőiről és rendezőiről, külö
nösen báró Radvánszky Antal nagybirtokos, e. ala
pító tagról, aki a dec. 27. prot. estélyen „a keresz- 
tyénség és a keresztyén szocializmus‘‘-ról nagyérdekű 
közietszésben részesült felolvasást tartott. A köz
gyűlés Sztehlo Gerő elnök indítványára báró Rad
vánszky Antalt a nemes ősök méltó sarját az egye
sület körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül 
lelkes éljenzéssel az egyesület tiszteletbeli tagjává 
választotta meg. A közgyűlés helyeslő tudomásul 
vette, hogy a választmány a városi színház leégése 
folytán hajléktalanul maradt színtársulatnak az 
egyesület összes helyiségeit teljesen díjtalanul ren
delkezésére bocsátotta, ami mindenütt méltányló el
ismerésben részesült. A közgyűlés ifj. Rosenauer 
Lajos indítványára Sztehlo Gerő elnököt 11 évi 
ügybuzgó elnöki működése elismeréséül az egye
sület tiszteletbeli elnökévé választotta meg, az egye
sület körül szerzett kiváló érdemeit jegyzőkönyvileg 
örökítette meg, beszámoló évi jelentését örvendetes 
tudomásul vette s neki ezért elismerő köszönetét 
nyilvánította. Az egyesület a múlt évben házvételi 
tartozásából 2200 K-t törlesztett. Múlt évi bevétele 
6070 K 93 f, kiadása 6043 K 73 f, p. maradványa 
27 K 20 f-t tett ki. F. évi költségvetés előirány
zata: szükséglet és fedezet 5867 K 20 f. Vagyon- 
állása: cselekvő vagyon 57027 K 20 f, szenvedő 
vagyon 13109 K 60 f, tiszta vagyon 43917 K 60 f, 
múlt, évi vagyonszaporodása 2567 K 20 f. A köz
gyűlés Klimo Samu e. pénztárnoknak a pénztár 
lelkiismeretes és szakavatott kezeléséért igaz köszö
netét nyilvánította s neki a m. évre a szokásos 
pénztári felmentvényt megadta. Hasonlóképen elis
merő köszönetét szavazott a közgyűlés dr. Oravecz 
Ödön és Figuss Vilmos rendezőknek, az estélyek 
szokavatott rendezéséért s az összes szereplőknek 
szives, készséges közreműködésükért. Az egyesület 
a f. év nyarán a házvétel 10-ik évfordulóját ünnepli. 
A választmány ifj. Rosenauer Lajos indítványán 
alapuló előterjesztésére elhatározta a közgyűlés, 
hogy az egyesület körén belül iparos segédek 
részére olvasókört létesít. A közgyűlés a választ
mányt utasította, kogy egy diakonisszának (kikép
zett betegápolónő) lehetőleg még a f. évben való 
alkalmazása iránt mielőbb intézkedjék. Az egye
sület „Halassy Gyula könyvtára" 2300 kötetből áll.
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A könyvtárt Albrecht Adolf könyvtáros a m. év 
nyarán nagy szakértelemmel újból rendezte s az 
új könyvjegyzéket elkészítette, amely kinyomatta- 
tott. A leköszönt tisztviselői kar és választmány 
Stollmann Andor indítványára a f. évre is egyhan
gúlag megválasztatott. Titkárrá dr. Oravecz Ödön, 
a választmány új tagjává Kuszy Emil választatott 
meg. Kisorsoltatok 10 kölcsönrészlet-elismervény. 
A kisorsolt kölcsönrészlet-elismervények és a m. 
évi esedékes szelvények f. február hó 15-ik nap
jától kezdődőleg Klimo Samu e. pénztárosnál vált
hatók be. A közgyűlés Sztehlo Gerő elnök indít
ványára Regitkó Albert korelnöknek a közgyűlés 
készséges és tapintatos vezetéséért jegyzőkönyvi 
igaz köszönetét szavazott, amivel a közgyűlés 
véget ért. Az egyesület a múlt év nyarán az „orsz. 
evangéliumi követség" támogatása tárgyában az 
ország összes evang. egyházközségéhez körlevelet 
intézett.

Egy tanító ünneplése. Harminchét évi odaadó 
működés után a tanítói rögös pályán testben-lélek- 
ben elfáradva, a múlt év május havában nyug
díjaztatását kérte Berecz Gábor ostífyasszonyfai ev. 
tanító. Sok vajúdás után végre ez évi január hó 
22-én megérkezett a nyugdíjazó rendelet; Berec 
lemondott s vasárnap, február hó 7-én, a délutáni 
könyörgés alkalmával, a híveknek majdnem teljes 
számú jelenlétében elbúcsúzott. Megható és min
den ízében lélekemelő ünnep volt ez a búcsúzás. 
Az istentisztelet után Berecz állott fel szólásra s 
elmondta, hogy 37 évi működés után elfáradva, 
nyugalomra tér. De, hogy távozása s búcsúzása 
könnyebb legyen híveitől — az emberi gyarlóság
ból elkövetett hibáiért — bocsánatot kér. Elbúcsú
zott az egyház fővédnökétől, Ostffy Istvántól, id. 
Fehér István felügyelőtől, tanítótársától és az egy
ház minden rendű-rangú tagjaitól. Erre id. Fehér 
István felügyelő szép szavakban méltatta Berecz 
érdemeit, hogy mi mindent tett ő Ostffyasszonyfán. 
Úgyszólván még meg sem melegedett, már rendes 
teendőin kívül daloskört és könyvtárt alapított, 
majd a tűzoltó-egyletet alapította meg s tanította 
be a tagokat a tűzoltásba s a szivattyú kezelésébe, 
előljárva mindenhol, úgy a gyakorlatokon, mint a 
tűzveszélyeknél. Minden téren úttörő volt a község
ben. Ezért most, midőn jól megérdemelt nyugal
mába lép, megköszöni az egyházközség nevében 
Berecz odaadó működését s egy, a hívek közado
mányából vett aranyórát emlékül átádja. Utána 
Ostft'y István, volt országgyűlési képviselő, emel
kedett szólásra; aki az ő ékesszólású nyelvén, 
magasszárnyalású szavakban méltatta Berecz érde
meit, mondván, hogy ő valóságos apostoli szerepet 
vitt Ostffyasszonyfán. Kéri a híveket, hogy azt a 
hitbuzgóságot s az a jó erkölcsiséget, melynek 
magvát Berecz működése alatt itt elhintegetett, 
ápolják a hívek melegen, hogy kikeljen, nagygyá 
legyen s ezekben Berecz szelleme közöttünk örökké 
megmaradjon! Végül még Berecz megköszönte az 
ajándékot s a meleg üdvözléseket; azután megál
dotta még egyszer a híveket, kik egyenkint, sírva 
búcsúztak el a szintén síró kedves öreg tanítójuk
tól, igaz szívok szeretetéből kívánva neki, hogy soká 
élvezhesse egészségben jól megérdemelt nyugalmát.
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A besztercebányai evang. egyesület 1909. évi 
február hó 14-én, vasárnap Bethlen Gábor-utcai 
otthona nagytermében IV. protestáns estélyét tar
totta meg, nagy közönség részvételével. Műsor a 
következő volt: 1. Hagyjad a jó Istenre minden 
te utadat Gerhardt Páltól, 1. és 2. vers, énekli a 
közönség. 2. Gerhardt Pál énekköltő emlékezete, 
felolvasás, tartja Sztehlo Gerő úr. Mozart. Adagio 
a C-dur symphoniából; előadja hegedűn Neüber- 
ger Izsó úr, harmoniumon Májer József úr és zon
gorán Beniats Olga úrleány. 4. Jefte leánya Beke 
Józseftől, szavalat, előadja Paulinyi Anna úrleány. 
5. Kapi Gyula. Óh, hogy adhassak hálákat? énekli 
Spielmann János úr, zongorán kiséri Figuss Vil
mos úr. 6. Most nyugosznak az erdők Gerhardt 
Páltól 1. és 2. vers, énekli a közönség. Az 1908/9. 
téli évad következő protestáns estélyeinek sor
rendje: V. március 14-én, IV. április 12-én.

A balassagyarmati ágost. hitv. evang. iparos 
férfiak és ifjak szövetkezete 1909. évi február 
hó 21-én (farsang utolsó vasárnapján) a „barok“ 
vendéglő összes termeiben saját alapja javára, 
műkedvelői előadással egybekötött zártkörű tánc- 
mulatságot rendezett. Színre került: A tolónc. Nép
színmű 3 felvonásban, Tóth Edétől Az előadás 
nagyon is szép anyagi és erkölcsi sikerrel végződött.

A szenici Magyar Társaskör február 20-án a 
pozsonyi theologusok közreműködésével felolvasó 
estét rendezett. Felolvasott Kovács Sándor, theol. 
tanár, lapunk szerkesztője. Az ünnep szép össze
get hajtott a Theol. Otthonnak.

Most jelent meg!

H Á Z I O LTÁ R
Iskolák és m agánosok házi b u z g ó lk o d á -
sá r a  s z á n t  e v a n g e l io m i  elm élkedések.

IRTA:
R A F F A Y  S Á N D O R ,
budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

---------I. rész. Adventtól—P ün kösdig .----------
Ára fű zv e ....................................1 kor. 50 fillér.
Portóm entesen......................... 1 „ 60 „

Családi körben, családi kör számára 
készültek ezek a rövid elmélkedések 
— írja a szerző — de hasznos szolgá
latot tehet ez a kis munka nem evan
geliomi intézetek internátusaiban is, 
valamint támaszt találnak benne buz- 
gólkodásuk számára a leánygyülekeze
tek és a szórványokban lakó hívek, kik 
a templom rendes látogatásának áldá
saiban nem részesülhetnek. — Szóval, 
egyházi irodalmunk olyan kiváló és 
fontos könyvvel gyarap od ott, mely 
hivatva van evang. híveink buzgóságát 
és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.

K a p h a t ó  :
A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

B e lo h o rsz k y  Gábor. Evangélikus konfirmandusok 
könyvecskéje. 2. kiadás. Ára 40 fillér.

B lá z y  L ajos. Evangéliumi káté a konfirmáció és a 
katekizáció-tanítás melletti használatra. G. kiadás. 
Ára kötve 60 fillér.

G ed u ly  L ajos. Evangéliumi Káté. Népiskoláknak 
tankönyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül és 
ismétlösöknek kézikönyvül. Ára kötve 50 fillér.

K orén P ál. Konfirmációi könyv. 2. kiadás. Ára 
30 fillér.

— — Konfirmaöna kniha. 2. wydanie. Ára 30 fillér.
— — Konfirmációi vezérfonál. Tankönyv, olvasó- 

és vezérkönyv. Ára kötve 1 kor.
N a g y  Istv á n . Az Ür vacsorájához először készülők 

számára tanítás. Ára kötve 40 fillér.
R affay  Sándor. Evang. konfirmandusok kátéja. 

3. kiadás. Ára kötve A  fillér.

R u ttk a y  Sándor. Konfirmandusok könyve. (Elő
készület az Ürasztalához.) 10. kiadás. Ára 30 fillér.

— Konfirmandenbüchlem. (Vorbereitung zum h. 
Abendmaht.) 2. kiadás. Ára 10 fillér.

S zeb erén y i J á n o s  vezérfonala a konfirmálandók 
oktatásában. 6. kiadás. Ára kötve 60 fillér.

— — Wyucowánj konfirmandu. Ára kötve 60 fillér.
S zteh lo  A nd rás. Evangyéliomi-keresztyén vallás

tan a confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás. 
Ára 48 fillér.

T artsd  m eg  am id  van , hogy senki el ne vegye 
a te koronádat! Konfirmációi tankönyv az evang. 
ifjúság számára.. Kiadta a soproni evang. lelkészi 
kar. 4. kiadás. Ára kötve 60 fillér.

T u rcsán y i A. M. Konfirmandusok könyve. Ára 
kötve 6Ö fillér.

Bibliák, új testamentomok, imakönyvek, a dunántúli, győri és a békéscsabai énekes- 

könyuek eg szerűbb, valamint díszesebb kötés-kben mindig készletben vannak

A Luther-Társaság ev. könyvkereskedésében
: Budapest, Vili. kerület, Szen tk i rá ly i -u tca  51/a. :

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 44354

A konfirmandusok oktatásához
ajánljuk a következő könyveket:


