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Karácsonyi ének.
E ltű n t a z éj, vig a d ja to k,
A z Ú rnak hálá t a d ja to k
K özelben és távolban.
A m egváltó m egszületett.
Ott fe k s z ik a jászolban.
S z ív e k — H ív e k
ím lá tjá to k ,
K itő l rá to k
S z á ll a béke,
H ív ő le lk e k ü d v ö ssé g e !
A z a n g y a lo k n a k sergivel
M a m illjó lé le k ünnepel,
S a jk á n zsolozsm a zen d ü l :
D icső ség égben Istennek,
A fö ld ö n béke s em bernek
Jóindulat Isten iü l.
Végre — vége
A sejtések,
Tévedések
É jjelén ek,
B ú s á rn ya l eltűnének,
Óh m ily sze líd e n m osolyog
A s ze n t g yerm ek, k i t p á szto ro k
Im á d v a ü d v ö zö ln e k !
F e jé t öv ed zi é g i fén y,
A z Úr irg a lm a le n g szem én

M egváltásul a fö ldnek.
S z á n j m eg — á ld j m eg
É g kü ldöttje,
E g yszü lö tte
A z Istennek,
K it m en n y és fö ld ünnepelnek!
M ely a b ö lcsekn ek feltű n ő k,
K elet fe lő l a csilla g ég
Vezetve a jö vő ket.
M eg á ll a szen t h a jlé k felett,
H ol ü d v ö zítő szeretet
A ldón fo g a d ja őket.
Csillog — villo g
F én ye a n n a k
A z a ra n yn a k,
M it á ld o zn a k
S töm jén s m irh a illatoznak.
K ö v e ssü k h ív e k , r a jta hát,
A p á s zto r o k s bölcsek nyom át
M i is k ö ze l s távolban.
A já n lju k n é k i életünk,
K i k ü ld v e Iste n tő l n e k ü n k
Ott n y u g s z ik a jászolban.
J e r te k — h ív e k
A m it hozunk,
M it áldozunk,
Üdv ju t érte
, .A h o g y Isten m egígérte.

Torkos László.
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Az advent „tündöklő hajnali
csillaga"1).
Tisztelt hallgatóság! az Úrban szeretett hívek!
Szívem mélyéből üdvözlöm a nagyszámú érdemes
közönséget. Az első szó, mely ajkamról hangzik, a
hálás köszönet szava. A büki szent gyülekezetnek
megtisztelő felhívására megragadtuk a vándorbotot
s lekötelező szíves vendégszeretetének oltalma alatt
sietünk ide családi tűzhelyéhez, hogy a közös hit
lángját közös erővel élesztgessük.
Csendes esti órában mutatkozunk be. Ködho
mályba borúit erdő-mező. Az alkony árnyai nehe
zültek a hullámzó Répce kies part mellékére. Az
esti csillag ott ragyog az égen, kíséretében a csil
lagok ezrei, azok a nyájas kis mécsek, melyeket
a jóságos Istennek a láthatatlan keze gyújtott meg,
hogy az éj setéiében bolyongó vándornak útmutató
szövétnekül szolgáljanak. Szükség is van fényükre.
A hosszú decemberi éjszakának lassan folyó per
ceiben hány hajléktalan, hány beteg útitársunk resz
kető ajkain lebeg a prófétai szó: vigyázó, meddig
még az éjszaka? (Ezs 21, 11.) meddig késik a
hajnali csillag?
Sok száz évig borúit ily decemberi éjszakának
életfolytó homálya a földi utasra. A csillagok is
mintha elfordították volna arcukat a világtól. Csak
itt-ott jelent meg egyik másik az égboltozaton, de
annak fénye is csak arra való volt, hogy a vándort
megerősítse rémületében : eltévesztette az utat, nem
ér célhoz!
De ennek az éjszakának is végre ütött az órája.
A hajnali csillag felragyogott az égen s oszlott a
köd, szakadoztak a felhők, távozott az éji homály,
megvirradt!
Tisztelt hallgatóság! Advent, az Úr eljövetelé
nek előestélyén, üdvözöljük egymást. Mi ide za
rándokoltunk, hogy magasztaló szavunk a büki hívek
hozsannáival egybeolvadva, köszöntsük az apostollal
az üdv hajnal-csillagát: az „éjszaka elmúlt, a nap
elközelget" (Róm. 13, 11.). A mi szavunk csak
gyenge visszhangja annak a tiszteletreméltó „kiáltó
szónak," mely ott a megváltás szülőföldjén, Jordán
vize partján hangzott.
0, kell-e megneveznem? Keresztelő János, a
„tündöklő hajnali csillag", az idők teljességének,
az üdv hajnalbasadtának hírnöke. Engedje meg a
tisztelt hallgatóság, hogy néhány halavány vonás
sal megrajzolván élet- és jellemképét, az „Isten
szive szerint való férfiút" ádventi vendégül beve
zethessem körünkbe.
A történelem kimagasló hőseinek bölcsőjét —
azt mondják — angyalok ringatják. Szent irataink
történetei is megerősítik azt. Isteni megváltónk földi
pályafutásának főbb állomásait rendkívüli természeti
tünemények jelzik. Golgothán homályba borul a
nap, megmozdúl a föld, megrepedeznek a kőszik
lák. (Mát. 27, 51.) A feltámadás reggelén az Úrnak
üres sírjából angyali szózat hirdeti a húsvéti öröm; *) Örömmel újítjuk fel egyházunk régi díszének e reme
két. Amin ezelőtt 10 évvel Bükön százakra rugó hallgató
ság épült, legyen az most lapunk karácsonyi száma révén
közkincsévé, idvesség útjává tízezreknek!
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h ír t: „Feltámadott, nincs it t !“ „mit keresitek a
holtak közt az élőt?" (Márk 16, 6. Luk. 24. 5.)
Bethlehem téréin is angyal hozza az ég örvendetes
izenetét a földnek e szóval: „ne féljetek, mert
íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész
népnek öröme lészen". (Luk. 2—10.) Mindezen
rendkívüli, testi érzékeink által felfogható, a sze
met kápráztató, a szívet-lelket megrázkódtató je
lenségek csak oly események kíséretében bilincselik
le a figyelmet, melyek az emberiség megváltását
célzó nagy isteni tervnek megvalósítására szolgálnak.
Adventi hősünknek, Keresztelő Jánosnak szü
letését Isten akaratának tolmácsa: Gábriel angyal
előre jelenti be. Atyja Zakariás pap, ki vénsógében már lemondott volt szíve azon hő vágyáról,
hogy Isten gyermekkel örvendeztesse meg, félve a
csalódástól, nem mert azon boldogító angyali szó
zatnak hitelt adni, hogy lelke titkos óhajtása tel
jesülni fog. Kétségeskedése miatt bűnhődik —
némaságra van kárhoztatva. Nyelvének köteléke
csak akkor oldódik meg isntét, midőn az első atyai
csókot nyomja gyermekének homlokára.
Anyja, Erzsébet a szó legnemesebb értelmében
asszony. Szíve helyén van Míg férje bensejében
a szív meleg dobbanását a hideg ész kétségeske
dése elnémítja — addig ő benne a szív érzelmi
tengerébe beleolvad minden gondolat. Viselkedé
sükből, úgy a férfiúi, mint a női természet igaz
képe tükröződik annyiban is, hogy Zakariás leikébe
zárja a kétkedéssel fogadott reményt, melyet az
angyal szava benne ébreszt, míg nejét az öröm
közlékenynyé teszi, szívé-szája megnyilatkozik.
Igen, Erzsébet nem -fojtja-magáb* örömét. Mária,
az ő rokona Názarethből, látogatja meg őt. Zakariás haj
lékának küszöbén két világ találkozik egymással: az
ó világ, melynek végóráját hirdeti Keresztelő János
s az új világ, melynek alapját veté meg Jézus. Az
üdvözlet, mellyel Mária rokonának hajlékába belép,
meleg visszhangot kelt Erzsébet kebelében. A könny,
mely arcaikon rezeg, midőn egymás karjaiba dől
nek, az öröm könnye, a fény, mely szemükben ég,
az öröm sugara, s ez örömnek csak egyetlen egy
szava v an : az Úr magasztalása! A két szívnek a
szeretet örömében való összedobbanása a legmél
tóbb hála-zsoltár Isten dicsőítésére. Boldog, boldog
anyák ők. a hit által megszentelt anyai szeretetnek
mintaképei! A büszkeség mindig hiba, mindig bűn.
Egyetlen egy lénynek büszkesége erény, szép, ma
gasztos hódolatot s tiszteletet parancsoló erény : az
anyának büszkesége, hogy a derék gyermeknek ő
adott életet. Érthető a két anyának büszke öröme
a felett, hogy Isten őket érdemesítette arra, hogy
Izrael két legnagyobb fiát szivük alatt hordozzák.
Ily büszkeséget éppen a hit alázatossága, az a tu
dat avat erénynyé, hogy Isten bölcs jósága, őket
gyenge gyarló embereket, választó üdvös intézke
déseinek eszközeüil.
Keresztelő János gyermek- és ifjúkoráról keve
set tudunk. De az a néhány napsugár, mely az
evangéliumok világából Megváltónk e tiszteletre
méltó kartársának élettavaszára esik, éppen elegendő
arra, hogy fejlődésének, a neki osztályrészül ju 
tott fontos élethivatásra való előkészülésének képe
a reáboruló homályból kidomborodjék.
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Ő, papi család sarja. Atyja buzgó odaadással
szolgálja az Izrael Istenét. Anyjának egész lénye
szeretet. Mind a kettő az apák vallását hűségesen
őrizte meg. Isten szent akaratán való megnyugvással
hordozzák sok évek hosszú során át keresztjüket.
Hiában kopogtatnak a kegyelem ajtaján, Jehova
sem Zakariásnak az oltári tömjén füsttel hozzá fel
szálló kegyes fohászát — sem a csendes kamrában
térdre borúló Erzsébetnek egyetlen könyörgését:
.Uram, vedd el gyalázatomat!“ (Luk. 1. 27 ) nem
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ki keblébe oltotta a legnemesebb, leghatalmasabb
érzelmet: a gyermek iránti szeretetet.
Zakariás és Erzsébet gyermekük születésénél
fogadást tesznek, hogy nazireusnak nevelik. A nazireusok a világtól elfordúlva, magányba vissza
vonulva, tisztán Istennek szentelték életüket. Tartózkodniok kellett minden élvezettől, mely a lélek
józanságát csökkenti, belső békéjét zavarja, névszerint minden részegítő italtól, minden tisztátalan
tárgygyal való érintkezéstől. E szigorú külső szo-

Székács Józsefné.

hallgatja meg. S miután már rég belenyugodtak
vala Isten megmásithatatlannak tartott rendelésébe
s aggkorukban valósul meg ifjúságuk álma, remé
nye, meghozzuk a legnehezebb, a legméltóbb hála
áldozatot : újszólött fiukat az Urnák szentelik.
Nagy dolog volt ez. Nyilatkozott benne az Isten
iránti hálás szeretet, még pedig oly módon, hogy
a szülői szeretet önként lemondott a gyermeke iránti
való természetszerű jogáról, hogy az egészen Isten
nek szolgáljon.
ím a kegyes szülői szeretet önmegtagadó ha
talma ! Önként felajánlja, odaajándékozza legdrá
gább, legféltettebb kincsét annak, ki gondjaira bizta,

kásban tükröződik a nazireusnak hivatása, hogy
szíve tisztaságát megőrizvén, azt Isten szent lelké
nek templomává avassa.
Az élet kisértetei elleni harcban egy biztos védő
fegyvere van a léleknek: a hit, melyről az apostol
azt mondja, hogy „meggyőzi ^ világot1* (I. Ján. 5.4.).
Egy biztos pajzsról pattannak le az ellen mérges
nyilai: a jellem pajzsáról, mely a testet, az érzé
kiséget nemcsak féken tudja tartani, hanem azt a
lélek szolgálatába is hajtja.
Sok nemes érzésű, kitűnő tehetségű ember nem
sülyedt volna le a bűn porába, ha megtanulta volna
az élet legnagyobb mesterségét: szorítkozni a lég-
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szükségesebbre, nyomorúságban s nélkülözésben is
hűségesen megmaradni a nemes eszme zászlója
alatt, mely előtt még a legelvetemültebb ember is
tisztelettel szokott meghajolni. Hogy találkozik em
ber fia, ki egy falat kenyérért, csillogó aranyért,
a nevéhez csatlakozó cifra sallangért, a nagyok
kegy mosolyáért elárulja hitét, meggyőződését, azt,
mit jobb lénye is szentnek, sérthetetlennek tart, —
ennek oka legtöbb esetben az, hogy ő érzékisége,
testi ösztöneinek tehetetlen rabja, hogy a külső
sors, a külső viszonyok hatalma erősebb, mint aka
rata. Zsarnokává lesz ily embernek minden; tehe
tetlen játéka ő a folyton változó időnek, szánandó
rabja kisértő társainak, önként hordoz rabigát,
saját testi indulatainak rabigáját. Nem szabad férfi
az, hanem rabszolga, szánandóbb a vasláncot hordó
rabnál.
Keresztelő Jánosban a bölcs és istenfélő szülői
nevelés megvetette ennek a kegyességgel párosult
szabadságnak, annak a férfias jellemnek alapját,
mely őt arra képesité, hogy sem a dicsőség me
redek magaslatán nem szédült el, sem a szenvedés
örvényében nem bukott el, — felemelt fővel nézett
szemébe a balsorsnak, hajthatatlan lélekkel utasí
totta vissza a csábító ajánlatot. Férfiú volt, ki hi
tét, nemes hivatása tudatát nem bocsátotta árúba,
■múló, hiábavaló földi javakért.
A jellemképzós első iskolája a szülői ház. Ott
tanult ő nélkülözni, ott tanulta meg, hogy „inkább
Istennek kell engedelmeskedni, mint az emberek
nek. “ (Apóst. Csel. 5, 29.) Mint Áron házának, mint
papi családnak fia, tisztességes eltartásra tarthatott
számot. De ha a templom szolgálatába lép, soha
hajnali csillaggá nem válhatott volna. Le kellett
volna mondani arról,_ hogy „kiáltó szó" legyen,
útját egyengetve az Úrnak. Elfordálva a világ za
jától, a pusztába vonul vissza, — öltözete durva
szőrruha, éhségét erdei mézzel (Márk 1, 6,) szomját a szikla forrásából merített friss itallal csillaPÍtja.
Mily szépen, mily meleg elismeréssel nyilatkozik
maga a Megváltó az elkorcsosodott, a világi élve
zetek lágy ölében elpuhult zsidók előtt, János szi
gorú, önmegtagadó életmódjáról s az ezzel oly szo
ros kapcsolatban álló hajthatatlan jelleméről! Mit
látni mentetek volt ki a pusztába, hogy ingadozó
nádat lássatok-e, melyet a szél hajtogat ? De mit
látni mentetek volt ki, hogy gyenge ruhába öltözött
embert lássatok-e ? íme, akik gyenge ruhákat vi
selnek, a királyok palotáiban vágynak!“ (Máté 11,
7—8.) S a durva szőrruha alatt gyengéd Isten szent
ügyéért s a társai igaz javáért égő szív dobogott.
Férfias jellemének kőszirtjén meghiúsult a viharzó
vész s a zúgó szól ostroma. Erről győződhetünk
meg, ha hősünk nyilvános fellépését s további élet
sorsát figyelemmel kisérjük.
Egy régi törvény ifánt való kegyeletes tiszte
letből Keresztelő János csak érett férfi korának
elérte után lép a nyilvánosság elé. Ez Tiberius
római császár uralkodásának 15-ik évébe esik.
(Luk. 8, 1.) A 30 éves férfiú mágától az Istentől
vett parancs folytán (Luk. 3, 2.) választja a Jordán
folyó partvidékét működése színhelyéül. Ő, aki eddig
— úgy látszik — teljesen ismeretlen volt, csak
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hamar magára vonja a közfigyelmet. Az ország
minden tartományából zarándokolnak hozzá az em
berek, a fővárosból úgy, mint a falusi községekből,
a jeruzsálemi főtanács előkelő tagjai úgy, mint a
tudós farizeusok. A feltámadást tagadó sadduceusokhoz csatlakoznak a zsarolásukról hírhedt publikánusok s a gyűlölt római császár zsoldosai. (Luk.
3, 7— 14, Máté 3, 7.) Prófétai szavának, csodálatot
gerjesztő prófétai tettének szárnyaló híre vonzza
őket a csendes völgybe. Egy kőszirt a szószék,
melyről hatalmas, mennydörgő szava hangzik, a
Jordán hullámai zúgnak áment a dorgáló beszédre,
mely nemcsak a folyó partján meredő kőszikláról
hanem a megindult s magába szálló közönség lel
kében is élénk visszhangot ébreszt.
Nem a nép kedvében járó azon próféták szava
ez, kik azt hirdették: „békesség, békesség — s
még sem vala békesség" (Jerem. 8,11.) kiknek fülbe
mászó, behízelgő éneke altató dala volt a bűn ál
mába merült népnek. Szava a viharzó vész meg
rázkódtató, megrendítő szava, mely az Istentől
elpártolt, az érzéki elvek mámorában végveszély
nek induló Izraelre sújtó menykő átkával csap le.
„Térjetek meg, teremjetek megtért emberhez illendő
gyümölcsöket!“ (Máté 3, 2.; Luk. 3, 8.) — biz elég
kemény szó, még alig érintette az Abrahámtól való
származásukra annyira büszke zsidók füleit. Kér
lelhetetlenül ostorozza bűneit a „vipera kígyók
nemzetség“-ének, (Luk. 3, 7) mely magát Isten ki
választott népének mondá. S akik a törvény cse
lekedeteivel dicsekedtek, azok életét hasonlítá a
terméktelen fához, melynek „gyökerére immár a
fejsze vettetett". (Luk. 3, 9.)
De mint igaz próféta, csak azért sújtja a szivet,
hogy felemelhesse, metsz és vág, hogy a „fekély
eltávolításával meggyógyítsa a beteg testet. 0 meg
térést sürget, hogy bűnbocsánatot hirdethessen.
(Márk. 1, 4.) Bűnbánatot orédikál, hogy ama vigasz
taló szózattal: „elközelitett a mennyeknek országa"
(Máté 3, 7.) helyet készítsen a töredelmes szivek
ben annak befogadására, ki „teljes vala kegye
lemmel és igazsággal". S hogy nagyobb nyomatékot
adjon szavának, ezt külső, szemmellátható cselekvényben mintegy megtesítve szemlélteti velünk. Eb
ben is a régi igaz próféták szokásait követi. E pró
féta cselekménye a keresztelés. A Jordán hullámai
közt megtisztult testi ember jelképe a megtérés
fürdőjében bántői megtisztult embereknek Á kö
zelgő mennyek országában csak így foglalhat helyet,
hisz ez az igazság, a tisztaság, a szeretet, a szent
Istenben való hitnek országa.
E prófétai munkássága avatta őt a világ meg
váltójának úttörőjévé. Ő maga „kiáltó szó“-nak
mondja magát a pusztában, „az Úr útának egyengetésére“ (Ján. 1. 23.) S az, akinek ő eljövetelét
hirdette, teljes elismeréssel nyilatkozik prófétai
hivatása betöltése felől a sokaság előtt amaz
ismeretes szóval: „mit látni mentetek voltatok a
pusztába ? hogy prófétát lássatok- e ? Bizony mon
dom nektek, nagyobbat láttatok prófétánál is.
Mert ez az, akiről meg vagyon írv a: „íme én
elbocsátom az én követemet te előtted, ki meg
tisztítja te előtted az utadat!“ (Máté 11. 9 —10.)
Volt-e sikere János tisztító munkájának ? Való
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bán eltávolitotta-e az akadályokat, melyek az
Idvezítő útja elé gördültek?
A töviskorona, mely nagy utódjának homlo
kát vérezé, a keresztfa, melyet a világ megváltó
jának a vére festett, nagy kérdőjellé lesz, mely
tagadó válasz jelentőségével bír. De a történelem
géniusának keze a kérdőjelet felkiáltó jellé változ
tatja. Ott van János apostol, Jézusnak legkedve
sebb tanítványa, ki mielőtt a názárethi mesterhez
csatlakozott, Keresztelő János lábainál ült. S vala
mint e nagy apostol, úgy Keresztelő János egyéb
hívei közül is bizonyára sokan sereglettek össze
annak a nagy vezérnek béke zászlója körül, kinek
előharcosa volt a pusztai prédikátor. Megerősít
ebben a feltevésben az a tény, hogy Ázsia egyes
tartományaiban mai napig is fennáll egy keresz
tyén felekezet, melynek alapítói Keresztelő János
követői voltak, mely felekezet „János tanítványai"
név alatt híven megőrizte az Úr hírnökének emlékét.
Keresztelő János az üdvtörténet egén egyike
azon csillagoknak, melyeknek fénye besugározza
az égboltot, midőn ennek királynéja: a nap az ő
ragyogó gyöngykoronájával elfordul tőlünk. Azon
szoros kapocs, mely az ő munkásságát Urunk,
Megváltónk földi működéséhez köti, előkelő helyet
biztosit emlékének a keresztyén hívek kegyeletes
szívében. 0 „égő és világos szövétnek vala“ (Ján.
5. 35.) útegyengetői munkásságáról így nyilatko
zik maga Jézus.
Mi az Úr ádventjének „tündöklő hajnali csil
lagdát üdvözöljük benne. Feljogosít erre az a
valóban „tündöklő," minden igaz keresztyénnek
mintaképül szolgáló, tiszteletreméltó jellem, mely
nél fogva hősünk alakja annyira kimagaslik nem
csak a köznapi emberek, de azok sorából is,
kiknek nevét a történelem nemtője a dicsőség
fényével övezi körül.
Tapasztalati igazság az, hogy az utas szeme
előtt, ha a magas hegytetőről letekint, melyre
fáradva s izzadva felküzdötte magát, a lábai alatt
elterülő völgyben minden a valóságnál kisebbnek
látszik. Feje a felhőket éri, nem csoda, hogy
magát közelebb érzi az éghez, mint a földhöz.
Parányi törpe alakokká változnak tekintete előtt
az emberek, keskeny kis szalaggá a hatalmas
folyam, halavány felhővé a hullámzó tó, ködhomálylyá az óriási erdő.
A jellemnek próbaköve egyrészt a dicsőség
magaslata : megtudja-e rajta vetni lábát anélkül,
hogy feje szédüljön ? másrészt a nyomorúság pos
ványa: birja-e lelke tisztaságát megőrizni, hogy
azt por és sár ne érje ? Ezért fohászkodik Istené
hez a példabeszédek könyvében a bölcs (30. 8.)
„szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem!"
S a próbát kevesen állják meg. Az emberiség
jeleseinek legnagyobb része csak addig tűnik fel
előttünk tiszteletet parancsoló nagyságban, míg
tőlünk távol vannak. Ha megismerkedünk velük,
oszlik a dicsfény, melylyel képzeletünk lényüket
körülsugározta. Előttünk áll a gyarló ember, ki
sértő, gőgös lenézésével eltaszítja magától társait,
a gyarló ember, ki midőn az ürömpoharat ajkai
hoz emeli, kétségbeesve átkozza Istenét, megta
gadja saját jobb érzetét.

Valódi nagyság mindig alázatossággal párosul.
Mily nagy kísértet volt Keresztelő Jánosra nézve
az a közfeltűnés, melyet szavatette ott a Jordán
partján keltett ! Dántól-Bersébáig, a pusztától a
tengerig terjedt a szárnyra kelt hír : a rég meg
ígért, a várvavárt Messiás megjelent! S akikben
kevésbbé vérmes reményt ébresztett a nagy férfiú
nak csodálatot s bámulatot gerjesztő fellépése,
legalább prófétát látnak, a feltámadott Illés prófé
tát látják benne. Egy szavába kerül s térdre borúi
előtte az egész zsidóság; hozsánnákkal viszik
a fővárosba, hogy ott elfoglalja Salamon ki-

Gróf Teleki Sándorné.

rály fényes trónját. De e szócska nem hang
zik ajkairól. A jeruzsálemi főtanács, az a hatal
mas testület, melyre minden közügyben, kivált
vallási kérdésekben, a törvény őrizete volt bízva
s mely — mint azt Megváltónk történetéből tud
juk •— élet és halál felett mondott ítéletet — ez
a testület küldötteket meneszt a Jordán mellé,
hogy magától Keresztelő Jánostól tudják meg:
alapja van-e a közhiedelemnek, mely őt Isten
rendkívüli megbízás teljesítésére küldött követé
nek tartja ? A papok s lóviták csábító kérdésére :
„Illés vagy-e te, próféta vagy-e ?“ — ő habozás
nélkül, szeretetreméltó alázatosságban így felel :
„nem vagyok sem Illés, sem próféta!" (Ján. 1. 19.)
S Jézussal szemben ez alázatosság az önmeg
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tagadásig fokozódván, imádáshoz közelálló hódo
latban jut kifejezésre. Nemcsak őszintén bevallja,
hogy míg ő „vízzel, addig Jézus Szentlélekkel és
tűzzel keresztel" (Műk. 3. 16.), hanem arra sem
tartja magát méltónak, hogy az Úr „sarujának
kötőjét megoldja" (Ján. 1. 27,) Irigység, félté
kenység nélkül ismeri el Jézust „Isten bárányá
nak, ki elveszi e világnak bűneit" (Ján. 1. 29.),
sőt rendreutasítás számban menő feleletet ád az
ő tanítványainak, midőn ezek figyelmeztetik arra,
hogy Jézus is „keresztel és sokan mennek hozzá"
ekkép: „annak nevekedni kell és nekem alászállanom kell." (Ján. 3, 26. 30.)
De Keresztelő János önmegalázása soha sem
fajúi el önlealázássá. Jellemében egyesül a valódi
nagyság iránt való hódoló tisztelet a gyűlölethez
közel álló haraggal, ha alávalósággal áll szem
ben. A szeretetreméltó alázatossággal bámulatra
méltó bátorság, az önmegtagadó szeretettel csodá
latos erkölcsi erő párosul. Saját nevén nevezi meg
a bűnt, melyet kérlelhetetlenül ostoroz. Személy
válogatás nélkül szórja átokvillámait a társadalom
oszlopembereire, a képmutató farizeusokra s a
lelkiismeretlen publikánusokra, kiktől utálattal for
dultak el társaik. Dorgáló szava megrázkódtatja a
szegénynek kunyhóját, megreszketteti a palota
lakóját is.
S e bátor igazságszeretettel kivívta jobb érzé
sünk tiszteletét. De magára vonta a hatalmasok
haragját is. Heródes, e ravasz, gonosz fejedelem,
attól a pillanattól fogva lesz halálos ellenségévé,
midőn az igazság e bátor hirdetője a világ szemeláttára fellebbenté a fátyolt, mely a fejedelmi
udvar közmegütközést keltő bűnét takarta. Heró
des saját törvényes nejét elbocsátva, testvérének
nejével folytatott bűnös viszonyt. Keresztelő János
ajkai megnyílnak, hangot ád a közmegboiránkozásnak — nevén nevezi a trónt beszennyező bűnt
s — fogságba kerül.
Ott a börtön fojtó levegőjében úgylátszik, kezd
ingadozni. Kétségeskedik annak valóságában, mit
prédikált, — abban : eljött-e valóban az, ki „eljö
vendő vala“ (Mát. 11, 3.) Nincs mit csodálkozni
rajta. 0 még az ó-szövetségi felfogás képviselője.
Nem tud szabadulni zsidó elfogultságától, attól az
előítélettől, hogy a Messiás földi országnak lesz
királya. Midőn értesül Jézus működéséről, ki
tanít, szeretetet hirdet s szeretetet mível, kinek
„nincs, fejét holott lehajtsa" (Mát. 8, 20.) „ki sze
líd és alázatos szívű" (Mát. 11, 29.) — kétség
ébred elborult lelkében: hátha mégsem „közelí
tett el a mennyek országa, melynek eljövetelét
hirdette. Gyötrő, kínzó gondolat! Meghaljon azzal
a tudattal, hogy csalódott, hogy csalódva ámította
a világot! E kétségeskedés emberi gyarlóságáról
tesz bizonyságot. De szép jellemvonás, hogy addig
nem nyugszik, míg kétségeit el nem oszlatja. Ta
nítványait elküldi Jézushoz s ezek visszatérve,
elmondják neki, „amelyeket láttak és hallottak"
(Máté 11, 4.) Keresztelő János most nyugodtan,
hivatása betöltése tudatában száll sírba. Heródes
a leányának könnyelműen tett Ígéretét beváltja.
A bátor igazsághős véres fejét kéri gonosz anyja
tanácsára a gonosz leány, jutalmul azért, mert az
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atyja születése napján rendezett udvari ünnepély
alkalmával, táncával gyönyörködtette a vendége
ket. (Mát. 14, 6—10.)
T. hallgatóság! Éjjel ragyognak a csillagok.
Nappal nem gondol reájok senki. Legfeljebb a
csillagvizsgálók messzelátókkal vizsgálják pálya
futásukat s kutatják a földtől való távolságukat.
Az üdv egén is fénylettek csillagok, ameddig éji
homály borúit a földre. Amint az idők teljességé
ben megjelent a sugárzó nap, a világ megváltója,
Jézus Krisztus személyében, — ennek sugarai
kiáradtak az egész világra s a csillagok fénye
köztük a mi „ádventi, tündöklő hajnali csillagunk"
is, elhalávnyult. Megérdemli, hogy kegyeletes em
lékezetét megújítsuk azon szent nap előestéjén,
melyen a keresztyén világ hozsannákkal fogadja
azt, „aki jött az Úrnak nevében."
Poszvék Sándor.

D al a z édesan yáról.
Hol a h id eg szív, am ely m eg ne teln ék
S z e líd érzések csendes m eleg ével —
K iben nem tám ad eg y-e g y ked ves em lék:
Ha édesanyát lá t a g y e rm e k é v e l?
K i nem gondol a ta v a szi napokra,,
A g y e rm ek-ü d v re, m it le ír n i n in cs szó:
M ikor p ih e n t a rin g a tó karokba,
M int rin g ó ágon feslő, zsenge bimbó.
S a m eleg, védő, áldó szeretetre,
M ely első fé lé n k lé p te it kisérte,
M ely ébren s a lv a ő rkö d ö tt felette —
S a z im ára, m ely érte s z á llt az ég b e?
S a k is Jézusra, k i a szen t estével
L eszá lló it hozzá szelíd en a z égből?
. . . H a édesanyát lá t k is g y e r m e k é v e l:
K in e k nem csordul édes k ö n n y szem éből ?...
L a m p érth Géza.

Péter és Pál.
Hedenstjerna után Farkas Mihályné.

Kárász Péter és Pál — Peti és Pali egyelőre
— ikertestvérek voltak és úgy hasonlítottak egy
máshoz, mint egy cseresnyefaágnak páros gyü
mölcse. Egy kenyérből szeltek számukra, közös
pohárból ittak, közös ágyban aludtak. Együtt ját
szottak napestig, verekedtek, majd megbékítitek
és együtt porolták ki a nadrágjaikat — sajnos 1
meg se várva míg levetik — ha azokon a sok
madártojás szedésének miatta nagyobb folytonossági hiányok voltak észlelhetők. Egyszóval, jóbanrosszban mindig együtt voltak ő kegyelmeik. Régi
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történet ez, még a múlt század elejéről, mikor
nem lehetett olyan könnyen ide-oda utazgatni, mint
manapság.
Mikor kissé fölcseperedtek, a jó öreg iskolamester írótollat metszett az ő számukra és miköz
ben ezzel bánni megtanultak, beavatta őket a négy
számtani művelet fortélyaiba is. Az édesapjuk bérlő
volt egy kis erdélyországi birtokon, nem igen tel
lett tőle, hogy csemetéit a tudomány bővebb for
rásaihoz küldje s szó, ami szó, a két buksifejű kis
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rozást csakhamar tett követte és Peti alkalmazást
nyert mint tanuló a közeli város egyik fűszerárúüzletében. Itt olyan fürgén söpörte a boltot, mérte
a borsot, mazsolát; olyan hasznavehetőnek és meg
bízhatónak bizonyult, nem is szólva előzékeny és
szolgálatrakész bánásmódjáról a közönséggel szem
ben, hogy mire fölszabadult, gazdája méltónak
Ítélte arra, hogy tágabb hatáskört nyisson számára
és beajánlotta őt, mint segédet egy barátjánál, kinek
a fővárosban volt nagy kiterjedésű kereskedése.

Liedemann Frigyesné.

kamasz nem is vágyódott a bölcsesség után, amely
a könyvek lapjai közt rejtőzik. Mikor pedig Ká
rász uram annyira vergődött, hogy a kisbirtokot,
melyet eddig bérelt, ha némi adóságra is, megvehette, Peti és Pali úgy remélték, hogy további
életüket békességben együtt tölthetik el az immár
családi bii tokon. Édesapjuk azonban azon a véle
ményen volt, hogy a kis falusi jószág kevés lesz
két családnak a megélhetésre és jobb lesz, ha az
egyik fiú más kenyérkereset után néz. Mivel pe
dig Péter mindig nagyon jeleskedett a számvetés
ben, ezt szánta kereskedőnek, Pali pedig — kinek
igen kezébe illett a kasza, kapa, nemkülönben az
eke szarva — ám legyen gazdálkodó. Az elhatá

Minekelőtte Péter a nagy messzeségben új állá
sát elfoglalta volna, hazautazott pár napra, hogy
hozzátartozóitól elbúcsúzzék. Nehéz volt az elválás
nagyon s a két fiú váltig küzdött megindulásával.
Pál szaporán pillogatott, mert állítólag a szemébe
esett valami, Péter meghűlt útközben, azért köszö
rülte mind egyre a torkát.
Csak nem fogsz talán pityeregni férfi létedre
— évődött Pali.
„Van eszembe ! Inkább nagyon örülök, hogy
meglátom a szép Pestet" — tiltakozott Peti és
leborult az asztalra, mig széles vállát megrázta az
elfojtott zokogás.
„Nono! Hiszen nincsen azért Pest se a vi
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lág végén — mennyibe kerülhet az utazás odavissza ?“
„Oh, az egy egész kapitális 1Fuvaros, éjjeli szál
lások, legalább négy napi járóföld! Isten tudja,
hogy mikor látjuk egymást!”
„No, ha igy van, akkor magam is tartok tőle,
hogy nem egyhamar lesz . . . ” — hagyta rá bú
san Pali.
Úgy is lett bíz az. Egyik év a másik után telt
el anélkül, hogy Peti haza látogatott volna. Köz
ben meghalt az édesanyja is, de éppen akkor volt
a legélénkebb karácsonyi forgalom és nem nélkü
lözhette a főnöke, — mikor pedig az édesapját
kellett volna elkísérni az utolsó útján, Peti külföl
dön járt valamely fontos üzleti küldetésben, így
nála nélkül esett meg a temetés. Ami Palit illeti,
ő már egyszer összerakosgatta az egész útiköltsé
get, de az utolsó pillanatban győzött szive vágyán
az ész szava, s inkább egy szép fejőstehenet vett
azon a pénzen.
Ámde azért nem szakadt meg köztük az össze
köttetés, hűségesen írtak egymásnak minden hó
napban. Ezenközben a Péter írása mindig szebb
és szabatosabb lett, a nevét pláne egy merész kanyarintással írta alá, a Pál leveleit pedig aligalig lehetett kibötüzni. Mert legkönnyebb a tollat
kezelni annak, ki csak sáfránt csomagol, mazsolát
mércsikél, de aki napközben az eke szarvát fogja,
annak bizony megkérgesedik a tenyere.
Egyszerű levelek voltak ezek, telve helyesírási
hibákkal, de visszatükröződött benne munkás éle
tük képe és szivük változatlan szeretete egymás
iránt, azért őket teljesen kielégítette.
Egyszer mégis két teljes hónap telt el anélkül,
hogy Péter levelet kapott volna Páltól. Kétségbe
is volt esve Péter emiatt, s erősen megnyomva a
tollat, megírta Pálnak, hogy amennyiben talán
meghalt, tényleg nem várhat tőle senki levelet, de
annyit mindenesetre megtehetett volna, hogy leg
alább pár sorban tudassa ezt, a távolban érte ag
gódó testvérével. Erre aztán csakhamar megérke
zett a válasz, amelyből kitudódott, hogy Pál egy
általán nem halt meg, sőt új életre ébredett, elje
gyezvén magát a helybeli tanító szép szőke leá
nyával, akiért titkon már régen epedett, de meg
kérni mégse bátorkodott, míg meg nem győződött
lángoló érzelmei viszonzásáról.
Elkövetkezett azután egy korszak, mikor Péter
is igen elhanyagolta az írást, ami fölött meg Pál
nyugtalankodott. Ujházas létére borongó homlok
kal járt-kelt s béreseinek nem volt előtte megálla
podása, míg egy napon nagy lett az öröm és szent
a béke. Mindezt pedig egy kis kártya okozta, me
lyen ez állt: Benkő Anna — Kárász Péter jegye
sek. Annuska, Péter főnökének kisasszony-leánya
volt, akit az édesapja nem bocsátott el üres kéz
zel a háztól, sőt, hogy milyen hathatósan támo
gatta a fiatal házaspárt, arról egy hirdetés tanús
kodott, mely az összes helyi lapokban megjelent
és amelyben Kárász Péter alázattal tudatja a
nagyérdemű közönséggel, hogy Liliom-utca 6. szám
alatt dúsan fölszerelt fűszerárú-üzletet nyitott és
az összes, ezen szakmába vágó cikkeket a legki
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válóbb minőségben tartja mindig raktáron és a
legjutányosabb árban bocsájtja tisztelt vevői ren
delkezésére. Egy ilyen lapot elküldött Péter Pál
nak is, s ez mély megindultsággal olvasta azt föl
felesége és összes házanépe előtt.
Péter anyagi helyzete is jelentékenyen javult,
házassága és kitartó szorgalma révén, de az állan
dóan tervezett utazás mégis csak évről-évre múlt,
maradt. Egy fiatal gazdának annyi beszerezni va
lója van, hol nem ütött be a termés, hol az istál
lót kellett megnagyobbítani, hol még egy pár igásmarha vétele vált szükségessé. Közbe-közbe mind
két részről előforduló családi események vágtak
elébe minden utazási tervnek, mert, hogy magva
ne szakadjon a Kárász-családnak, arról a jó Isten
Budapesten is Erdélyben is ugyancsak gondos
kodott. így történt, hogy idők múltán a fővárosból
négy —- Dánosházáról pedig öt fiatal Kárász
ivadék jelenthették egymásnak kölcsönös üdvöz
leteiket.
Mikor egy-egy kis Kárász-csemetét keresztelni
vittek a dánosházi templomba, az anyakönyvbe
mint keresztszülőket mindig első helyen diktál
ták be :
Kárász Péter pesti nagykereskedő és felesége:
Benkő Anna asszonyság. Mikor pedig a pesti lel
kész keresztelte a Péterék kis babáját, a cédulán,
melyet neki a komák nevével kézbesítettek, legfe
lül mindig ez á llt:
Kárász Pál, földbirtokos, Dánosházán és fele
sége Hertelen Ágnes asszonyság.
És mikor a lelkész úr a keresztelési lakoma
után elbúcsúzott, miközben kocsiján elhelyezték,
otthon maradt kicsikéi számára a mindenféle jók
kal telt kosarat, sohase mulasztotta el nyájasan
megkérdezni :
„És a kedves keresztszülők vájjon mikor jön
nek el, hogy szép kis keresztgyermekeiket meg
látogathassák ?“
Amire állandóan ez volt az egyértelmű válasz:
„Azt hisszük, ha előbb nem, a jövő nyáron
minden bizonnyal!“
De bizony, nagyon sok nyár eltelt azontúl is
és az összeköttetést a két család között még min
dig csak a bizalmas és szeretetteljes levélváltás
tartotta fönn.
„A ház végében, a szerszám-kamra helyén,
szép vendégszobát építettünk, egy vándor szoba
piktor virágokat mázolt a falára, a kisleányaim
csinos függönyöket horgoltak az ablakokra, az aszszonyom két politúros ágyat állított bele telistele
hófehér vánkosokkal. H ej! kedves Péterem, ha ti
lehetnétek első vendégeink ebben a szobában !
Ez az esztendő kiválóan sikerült. Nagy menynyiségű kávét vásároltam, aminek az ára időköz
ben nagyon emelkedett. Égy ládát adtam fel szá
motokra, remélem mindegyitek talál benne valami
ízlésének megfelelőt. A sötét gyapjúszövetet a ked
ves sógorasszonynak szántam egy ruhára, ilyet vett
magának az én feleségem is.
Az öreg Kata néni él-e még? De jó gondvise-
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szolgálóknak, hogy csak mindenre gondjuk legyen,
végre az egész család, számszerint heten, egymás
kezét fogva ünnepélyesen bevonult az állomásra.
Hollós igen kicsiny állomás, amelyen csak dél
ben és az esti órákban megy át egy vonat, épp
Az idén nem panaszkodhatom, reá szolgált az azért ily korán reggel se az állomásfőnök, se a
időjárás mindenre. Több mint 100 mérő búzám többi vasúti személyzet nem volt semerre se lát
termett azon a néhány holdon a pásztor-dűlőben. ható.
Kárász Pál úr azonban nem volt hajlandó meg
Te persze már nem igen emlékszel úgy-e, hol
van az? Pedig ott fogtuk valamikor azt a szép várni míg majd Isten tudja mikor valahonnét elő
kis süldő nyulat. Utána iramodtunk és kifárasztot kerülnek, hanem bekopogtatott az állomásfőnök
tuk szegényt. H ej,. Péterem! ma már nem tud magánlakásába, hogy vele az utazás föltételeit meg
nánk ezt megcsinálni! A Laczi fiamnak igen jó beszélje.
„Jó reggelt kívánok, főnök úr, szerencsés jó
feje van, dicséri nagyon a tanító, az egzámenkor
a fölköszöntő verset is ezzel mondatta. Ha Isten reggelt! Kárász Pál a nevem, földbirtokos vagyok
segít, ezt papnak taníttatom. Két szép magyar Dánosházán, talán tetszik is ismerni. Pestre szán
fajta tehenem az első díjat nyerte a mezőgazda- dékozom utazni a nőmmel és a gyermekeimmel
együtt; ott lakik a testvérem Kászár Péter fűszer
sági kiállításon. Magam nevelése!
kereskedő, csodálnám, ha nem hallotta volna hírét.
A vasúti forgalom még csak akkortájban kez
így értesült a két család egymás minden bajá
ról és öröméről, vagyoni és belső körülményeiről, dődött azon a vidéken, így Pál úr bizalmas föl
és így maradt fönn közöttük a belfsőségteljes test lépese nem tett olyan furcsa benyomást a hivatal
véri viszony, noha 30 esztendő el irgett-forgott, nokra, mint talán manapság tenne. Többször is
mióta egymástól távol éltek. A két sógorasszony megtörtént már vele ilyesmi.
„Nagyon helyes. A vonat azonban csak 12 óra
is látatlanban ismerték és megszerették egymást
45 perckor indul. “
és a legbarátságosabb viszonyt ápolták.
„Tudom. De úgyis meg kell még alkudnunk a
Harminc év alatt pedig nagyot halad a világ.
Új meg új vasutak épültek s Dánosháza közelé vitelbérre nézve. Azt hallottam, hogy 8 forintba
ben is volt már egy állomás, A legnevezetesebb kerül egy kártya Pestig. “
„8 forint és 30 krajcárba. “
és csodálatraméltó pedig az volt ebben a dolog
„Na bizony! Az a 30 krajcár úgyis csak arra
ban, hogy ha ott fölüít az ember a vonatra, le se kel
lett addig szállni róla, míg nyolcz óra múlva Pestre való, hogy leengedjék. Mondjunk hát 8 forintot.
Miután azonban feleségemmel és 5 gyerekemmel
nem ért.
Alighogy megnyílt ez az új vonal, rögtön hatá együtt heten vagyunk, bizonyosan engedni fog az
rozatba ment a két család között, hogy Péterék úr még ebből is."
„Mindenesetre. Ha gyermekei közt vannak 12
leutaznak Dánosházára minden családostul a hús
véti ünnepekre, hogy a várva-várt és soká késett éven aluliak is, azok számára csak fél jegyet kell
viszontlátást az ősi hajlékban ünnepelhessék meg váltania.®
„Tudom én azt. De úgy értem, hogy tekintettel
s együtt mehessenek ki a temetőbe, hol a gondos
jó szülők pihennek repkénynyel befutott sírhalmuk a tömeges vásárlásra és mivel készpénzzel fizetek,
bizonyos percentet szives lesz leszámítani."
alatt.
„Lehetetlen kedves uram ! Nekem nincsen sza
Aztán mégis csak úgy fordult, hogy Péter vala
mely fontos ok miatt nem távozhatott hosszabb bad kezem ebben a dologban, — ahány menet
időre üzletéből és kérve-kérte atyjafiait, hogy mégis jegyet eladok, annyinak az árát kell hiánytalanul
csak ők látogatnának fel hozzájuk elsőben, nehogy beszolgáltatnom."
„De mikor a mi kedvünkért nem akasztanak
hiába örültek légyen a viszontlátásnak.
Megkezdődtek tehát a nagy utazási előkészü külön kocsit a vonathoz."
„Csakugyan nem, — de hát az árból mégse
letek. Maga Pál úr egész nyugodtan vette a dol
got, mert gazdasági ügyekben tett már néhány engedhetek. “
„Gondolja meg jól, minekelőtte az utolsó
kisebb kirándulást az ördöngös masinán, ámde csa
ládjának többi tagjai jócskán meg volak illetődve szót kimondta. Jancsi és Katicza még kicsinyek,
és olyanformán érezték magukat, mintha valamely nem sokat törődnek az utazással, a kocsim még
ott künn vár, őket ezen vissza is küldetem."
nagy ismeretlen veszedelem előtt állanának.
„Ahogy tetszik."
Déli 12 óra 45 perckor indult a vonat Hollós
„Akkor pedig az ön lelkén szárad, hogy az
ról — így hívták a kis vasúti állomást — de azért
Kárászék már reggel 4 órakor talpon voltak, öltöz állam megkárosul két féljegy árával."
„Mondtam már, hogy a jegyeknek szabott ára
ködtek, kefélkedtek, elemózsiáskosarakat csoma
goltak, ajándékbavitt csirkék, rucák lábát kötözték, van és mindenkinek szabadságában áll utazni, vagy
utiládákat nyitogattak, csukogattak, reggelizni pró itthon maradni."
„Isten neki, adja hát ide azt a hétbilétát. Három
báltak, ami azonban a nagy izgatottság miatt nem
sikerült s mégis nyolc órakor már Hollóson kászo- egészet és négy felet. Hanem azt kikötöm, hogy
lódtak le a kocsiról. Itt Pál úr utasította a kocsis a szibaki pusztánál megálljunk egy fél órára.
legényt, hogy a sárgákkal csak lassan kocogjon Az ispán ott régi jó barátom, szeretnék egy kicsit
visszafelé, üzeneteket küldtek a béresgazdának és a beszélni hozzá."
lónk volt szegény! Milyen lángost tudott az sütni,
— se olyan töpörtős pogácsát nem ettem azóta,
írd meg kérlek mire volna szüksége, s adj neki
addig is a nevemben pár forintot.
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„Sajnálom, de ez lehetetlen. A vonat csak azo
kon az állomásokon áll meg, amelyek a menet
rendben föltüntetve vannak."
„No, hallja az úr, még sohase volt dolgom
ilyen megátalkodott emberrel" — méltatlankodott
a nagy utazó.
Ha nehezen is, de csak eltelt az a néhány óra
és a család apraja-nagyja, minden cók-mókjukkal
egyetemben fölszállhattak a vasúti kocsiba. Jött a
kalauz, elkérte és becsipkedte a jegyeket, az ajtó
kat becsapkodták, az állomásfőnök sípolt, — a
nagyobb gyerekek ujjongtak, a kisebbek ordítani
kezdtek és Ágnes asszony zokogva borúit a férje
nyakába!
„Oh Pál, — hátha valami szerencsétlenség tör
ténik velünk, bocsáss meg, ha valamivel megbán
tottalak ! nagyon boldog voltam 18 éves házassá
gunk alatt."
Szerencsére azonban, nem történt semmi bajuk
és estére kelve, mindnyájan a legjobb egészségben
érkeztek meg a fővárosba.
Jóságos é g ! Az az őszbecsavarodott, előkelő
kinézésű úr, cilinderrel a fején, vastag aranyóra
lánccal a selyem mellényén, csakugyan ez volna
Péter, az ő ikertestvére. Az a finom úri dáma a nagy
tollas kalappal, az meg a sógorasszony és a gyere
kek, mint az angyalok!
Kitörő örömmel borultak a rokonok egymás
nyakába és szólni se tudtak a nagy meghatott
ságtól.
Pál úgy érezte, hogy bár örökké kimagasló
pont lesz életében az a megható jelenet, mikor a
mezőgazdasági egyesület elnöke két szép marhá
jáért neki az aranyérmet és díszoklevelet átnyúj
totta, ez a pillanat még annál is nagyszerűbb és
lélekemelőbb.
Miközben a szavakat kereste, hogy elragadta
tásának méltó kifejezést adjon, a vasúti hordárokra
terelődött örökké éber figyelme.
„Nézd csak, nézd Péterem, ezek a naplopók
ahány, annyifelé rohannak a bagázsiánkkal! Nem
kell-e majd lába valamelyik kosárnak?"
Végre bonnültek mindnyájan két bérkocsiban,
— falusi gyerekeknek hej 1 de nagy csoda a fényes
üveges hintó! — s gyors ügetéssel robogtak a
nagykereskedő úr szép, kétemeletes háza elé.
Szó nélkül szorongatták egymás kezét a test
vérek, csak később, mikor már kinn ültek az erké
lyen, alattuk a hömpölygő Duna, előttük frissítő
italok, akkor tolult ajkukra ezernyi kérdés, amelyre
a másik alig győzött felelni. „Tudod-e még?"
„Emlékszel-e". A szobából kihallatszott az asszo
nyok vidám nevetése, s boldog gyermekek zsivajá
tól hangzott a ház. Oh, bizonyára érdemes volt
várni erre a napra!
Néha szünetelt a társalgás, csak megilletődött
pillantásaik találkoztak. A két jó öreghez szálltak
gondolataik ilyenkor, akik annyit munkálkodtak és
fáradtak értük és akiknek édesebb lesz síri álma,
ha beleszövődik gyermekeik boldogulásának képe.
Harminc esztendő nagy idő, sokat elvisz, sokat
lerombol, de nyomtalanul tűnik el az igazán szerető
szivek fölött.

Hűvös szél támadt a folyam felől, — fáradtak
is voltak az utasok, jó lesz befejezni a mai napot.
Péter és Pál is pihenni tértek, úgy mint régente,
egy közös szobában s mély csend honolt nem
sokára a házban.
Egy idő múlva Pál lassan fölemelte őszülő fejét
a vánkosról s átkémlelt a másik ágyra. Még Péter
is ébren volt. De azért Pál csak összefogta a két
kezét s elmondta félhangon az estéli imádságot
úgy, mint valaha az édesanyjuktól tanulta:
„Álomra fejemet nyugodtan eresztem,
Tudom a jó Isten őrködik fölöttem.”

„Ámen" — mondta reá Péter áhítattal. Hogyis
ne őrködne fölöttetek a Mindenható, ti jámbor jó
lelkek, kiket a becsületes munka vitt előbbre s igaz
szeretet fűz együvé!

MESÉK.
— Irta Albert József. —

\. A tele jászol.
Megunták már az állatok
Az emberek bítor kényét.
S összegyűlnek, tanakodnak,
Az elejét, hogy — mint vennék.
„Tűzzünk ki" — szólt az oroszlán
Javulásra határnapot!“
„Eh, mit! Tovább egy percig se
Tűrhető már ez állapot :
Tépjük össze rögtön inkább !“
A bősz tigris ezt üvölti.
De a ravasz róka koma
Sunyi képét ráncba ö lti:
„Várjuk meg, míg álomra dől,
Akkor együtt rontsunk rája!"
„Hohó!" — közbebőg az ökör —
„A mi népünk ezt nem állja;
Tőlünk ugyan határozhat,
Amit akar, egész tábor:
Nekünk elég, mint eddig volt,
Tovább is a tele jászol."

2. A fiatal gróf.
Ép elvégezte a Teréziánumot,
Atyja, az öreg gróf, hogy meghalálozott;
Hetedhét országra szólott a gyászpompa,
Melylyel kikísérték örök nyugalomra;
Komoran, könny nélkül fia kikísérte,
Azután tisztjeit maga köré kérte :
„Urak", — szólt kimérten — „szilárd akaratom
Önöknek eleve ím tudtokra adom :
Ez eláradt korban, melyben nincs semmi szent,
A jobbágyi hűség rég veszendőbe ment,
S gyermeteg kedélyét megrontja, felrázza
Az együgyü népnek az újítás láza,
Legyen az a sziget öröklött birtokom,
Melyen, mint a hullám a kősziklafokon,
Minden ily törekvés megtörik, elporlad
Haladás, műveltség, ne halljak én olyat!
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Nem tudás: naiv hit, ez a fő a népnek,
Nem jog, egyenlőség: atyai feddések,
Vagy kemény fenyíték, ha szükség kívánja,
Hasznát előbb-utóbb maga is átlátja,
Mert elvem, s ebből nem engedek egy jo tá t:
Tartsuk meg mindenben a tisztes hagyományt!"
Némán meghajolnak tisztjei meghatva,
Sorra beszámolva, mindent általadva.
De a fiatal gróf mindent lebecsmérel :
Milyen bagolyfészek I Egy gombbal nem ér fe l!
Nincs modern ebédlő, nincs társalgóterem,
A szoba padlóján penészgomba terem,
Mogorva arcképek, semmi szecesszió,
A sok ócska bútor múzeumba ha jó,
Káposztáskert a park, az istáló ronda,
A hátas paripa mind kehes, iromba . . .
„Urak, itt reform kell, alapos, gyökeres !
Ez a sok lim-lom itt, nem értem, mit keres ?!
Rendet kell csinálni, még pedig azonnal,
Mert elvem : haladni a haladó korral!“

3. Szamarak és oroszlánok.
(Megfejelt mese.)

„Hajdanában a szamár
Bujt oroszlánybőrbe,
S valamennyi fenevad
Mind rettegett tőle.
De csak, a míg őkelme
Szavát eltitkolta.
Mert azután ugyan pogány
Lett a füles sorsa."
Jó Aesopus, ma meséd
Máskép szól egészen:
Szamaraké a világ
Erdőn, berken, réten.
Kiirtva az oroszlán,
S ha tán egy-egy támad,
Nem boldogul, míg szamárbőrt
Néni kerít magának.
De még így is jól teszi
S bölcsen, hogyha hallgat,
Mert különben fölismeri,
S az erdőből kiorditja
Az irigy szamárhad.

4. A komondor és a juhok.
„Oh, mily együgyüek vagytok,
Kábaságtok közmondásos!"
— A mogorva, vén komondor
így szólt egyszer a birkákhoz, —
„Minden évben bőrig nyírnak".
A sértett nyáj duzzog, béget.
„Oh mily jólelküek vagytok,
Hogy’ megillet a dicséret,
Hasznot hajtó, hű polgári
A tanának!" — szól a gazda,
S míg hálásan nyalják kezét,
Szépen sorra lekoppasztja.

Öröm és bánat.
(Allegória)
írta : Harraden Beatrice.

Valamikor réges-régen két leányka jött a vi
lágra ; ikrek voltak.
Az egyik neve Öröm, a másiké Bánat. Aki
meglátta őket, képtelen volt egymástól megkülön
böztetni ; de, sőt még azok is, akik legjobban is
merték őket, sokszor szólitották Örömöt Bánatnak
és Bánatot Örömnek.
Egymás iránti gyengéd szeretetben nőttek fel.
Elválaszthatatlanok voltak. Nappal együtt futkároztak a virágos mezőkön, együtt barangolták be
a zöld berkeket, meg-megállva a csörgedező patak
partján, hogy egy-egy kis levélkét, vagy bájos
kék virágot szakítsanak. Éjjel együtt aludtak, kéz
a kézben, szép fejük egymáshoz simulva.
Egymás nevére hallgattak és ha Bánatot szólí
tották, Öröm így felelt helyette is: „Nem tehetném-e én is ugyanazt ? Tudjátok én Öröm vagyok,
de az mindegy." És ha az emberek Örömöt kíván
ták látni, Bánat felelt: „Én Bánat vagyok ugyan,
de egyre megy akár őt, akár engem látnak, mert
ikertestvérek vagyunk és semmi különbség sincs
közöttünk. “
És mégis volt! Lelkűk különbözött, de ezt csak
az érző szívek és virágok tudták felfedezni.
Mert ha Öröm szakított virágot, mosolyogtak
és tovább éltek; de ha bánat érintette őket, elfonyadtak kezében.
„Sebaj", nevetett Öröm, „van még több is er
dőn, mezőn és jövő tavasszal lesz még több."
Egy fehérhajú aggastyán, aki közelükben la
kott, mesélte, mint fogta kézen az egyiket, azt
hívén, hogy Öröm, és ím e! Bánat lelke lakozott
benne, ámbátor úgy látszott, mintha Öröm külsője
lett volna; és az ő lelke elváltoztatta az öreg lel
két is, örök időkre bánatossá tette.
De egy ifjú nő, kinek kedvét elvették az élet
től, önként társul szegődött Bánathoz és lám! —
nem Bánat, hanem Öröm volt, kinek lelke elárasz
totta a nő lelkét és vidámmá tette mindörökre.
Mindenki kívánta Örömöt és senki sem Bána
tot. Haladt az idő, múltak az évek és Bánat las
sanként rájött erre, szemei megteltek könnyel és
szíve fájt. Csodálkozott, látva, hogy Öröm moso
lyog és nevet.
„Óh, testvérkém" —- mondá egyszer — „könynyű neked mosolyogni, nevetni, mert téged min
denki szeret és bármerre mégy, szívesen látott
vendég vagy. De é n ! Velem senki sem törődik,
sőt ha valaki megtudja, hogy én Bánat vagyok,
elfordul tőlem és ajtaját elzárja előlem. Ez az én
sorsom."
„Óh“ — felelt a másik és gyöngéden megcsó
kolta Bánatot, — „de te megfeledkeztél arról az
asszonyról, akinél hetekig időztél. Midőn pedig
elhagytad, meghalt. Azt mondták, hogy azért halt
meg, mert Bánat elhagyta, tehát szeretnie kellett
Bánatot."
De ez csak fejét rázta.
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„Nem, nem“ — dünnyögé -— „az emberek
csak megszokják és eltűrik a Bánatot."
Múltak az évek, de Bánat és Öröm még min
dig csodálatosan hasonlitottak egymáshoz és gyak
ran összetévesztették őket, épp úgy, mint gyer
mekkorukban, midőn még a virágos réteken futkároztak, vagy egymás mellett üldögéltek a folyó
partján, vizbe dobálva a faleveleket és nézték,
mint sodorja tova az ár; viszi tovább, messze,
messze, egészen a távol tengerig, ahol a folyók
találkoznak és üdvözlik egymást.
De most már Öröm és Bánat nem voltak
mindig együtt. Mindegyiknek meg volt a maga
dolga és mindegyik a saját egyéni életét élte;
mindkettő más-más úton járta be a csendes falva-
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küszöböt. E ház lakói mind olyan kedvesek előt
tem, amidőn eljöttem tőlük, arcuk ragyogott a
boldogságtól; fiúk, aki egyetlen örömük és min
den reménységük, most ért haza idegen országok
ból. Beteg szegény, de eddig nagy reményük van
a felgyógyuláshoz. Meghallgatod-e kérésemet?"
És mert Bánat olyan nagyon szerette Örömöt,
nem ment be a házba, hanem kéz a kézben, men
tek tovább, mint hajdan és Öröm védencei nem
is sejtették, mily közel járt hozzájuk a Bánat:
csak nehány lépés és átlépte volna küszöbüket,
megjelent volna körükben.
A testvérek ritkán találkoztak ily módon, de
gyakran jártak egyazon házba s így Bánatnak al
kalma volt megtudni, miként üdvözlik Örömöt és

Bókay János.

kát és a zsúfolt, zajos városokat. Egyik is, másik
is felkereste a kunyhókat és palotákat egyaránt.
Öröm azonban csak átsurrant a gyárakon, míg
Bánat elidőzött és állandó vendég volt a külvá
rosi udvarok csenevész, nyomorult lakóinál is.
Öröm soha sem jött ide, hanem játszadozott a
gyermekekkel a napsütötte játszótereken, táncolt
velük és együtt énekelte vidám dalaikat. Nevetése
csupa dallam, jelenléte napsugár volt; s a világ
ezt kívánja, ezt áhítozza . . . napsugarat! mindig
több napsugarat! Ezért szerették olyan nagyon
Örömet és marasztalták mindenütt.
Néha Bánat és Öröm találkoztak i s ; megesett,
hogy Bánat abban a percben lépett be valahová,
midőn Öröm búcsúzott. Egyszer azután, amint egy
ajtóban szembetalálkoztak, Öröm térdre esve könyörgött testvérének, hogy ne látogassa meg e ház
lakóit.
„Édes testvérem, kérve kérlek, ne lépd át e

viszont Öröm is hallotta, mennyire nem szívesen
látott vendég, szegény nővére.
Ilyenkor esdőleg szólt hozzájuk: „Legyetek
erősek és bátrak, ha jön a Bánat és meglátjátok,
mily könnyen el tudjátok viselni jelenlétét. Hiszen
ő arra tanít meg, amire én nem tudlak. Általa
megérthetitek az élet rejtelmeit és nagy problémáit,
ö megedzi, megacélozza lelketeket és megtanít arra,
hogy az élet jó óráit megbecsüljétek és lelki java
tokra fordítsátok. Csak azok tudják Örömöt igazán
méltányolni, kik már Bánatot is ismerik
De nem hittek neki. Azt gondolták, hogy csak
a testvére iránti szeretet beszél belőle.
Egy szép napon találkoztak: „Régen kereslek",
mond Bánat, miközben gyengéden magához vonta
nővérét, „mert nagyon szeretném, ha felkeresnéd
mindazon helyeket, ahol én jártam, ha be-be néz
nél a sok gyárba, ahol fiatal leányok görnyednek
évről-évre majd minden remény és öröm nélkül.
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Szeretném, ha elmennél a bűzhödt odúkba, hol
nyomorúság és bűn tanyázik; ha rámosolyognál
azon szegény testvéreinkre, kik iránt a világ nem
ismer szánalmat és szeretetek Kívánom, hogy bol
dogítsd, akik oly hosszú éveken át nem ismertek
boldogságot.
Vidd ki az elhagyott gyermekeket a szabadba,
— mutasd meg nekik a természet szépségeit;
hadd szaladgáljanak a virágos réteken, amelyeket
mi ketten oly igen nagyon szerettünk. Szedjenek
ők is vadvirágot, tanítsd meg őket a madarak
énekére, hadd vésődjék emlékükbe e dallamok
szépsége, hogy állandó örömük legyen benne “
„Óh, mily szívesen teszem mindezt”, válaszolt
Öröm, „de jer velem te is én édes testvérem. Te
jobban ismered a járást, neked is jönnöd kell."
„Nem”, — mond Bánat mosolyogva, „jobb ha
én nem megyek veled. Hallgass reám. Ismerek
egy költőt, aki évek óta nagy igazságokat és szép
gondolatokat í r : de te még soha nem látogattad
meg. Menj el hát hozzá és mondd neki, hogy
helyettem jöttél és hoztál számára elismerést, hír
nevet, dicsőséget. Mondd, hogy én küldtelek. Mondj
nevemben Istenhozzádot.”
„És hova mégy te ? ” Kérdi Öröm aggódva.
„Fáradtnak látszol kedvesem.”
„Elbujdosom messze, messze. Megelégelt engem
az emberiség. Nem leszek többé senki terhére,
messziről kísérem majd figyelemmel csak munkás
ságodat és tanításaidat.”
„Az én tanításaimat?” — csodálkozik Öröm.
„Igen”, felel a Bánat „neked tanítónak és javító
nak kell lenned. Egész lényed derűje, hangod édes
zengése, arcod örökké vidám mosolya hatalommá
kell, hogy legyen a világon. Te jó és maradandó
munkát végzel s ámbár most is áldanak, tízsze
resen áldott leszel ezután.”
„És te ? ” — kérdé Öröm. — De Bánatokkor
már eltűnt.
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De a festőre gondolt mialatt tovább ballagott
s a következő reggelen arra irányította lépteit és
észrevétlen belépett műtermébe. A lehető legna
gyobb kényelmet és jólétet találta itt fel. Meg
nézte a művész képeit és felismerte bennük a
fejletlen erőt és tehetséget, mely még nem tud
kifejezésre jutni, Munkája jó volt, de hiányzott
belőle valami: az érzelem s az értelem.
Kis gyermek játszadozott a kandalló mellett,
valószínűleg atyját várta, hogy befejezze az áll
ványra helyezett és félbe hagyott arcképét. Bájos
szöghaju leányka volt. Bánat lehajolt hozzá, meg
csókolta és azután mintegy megbánás által űzetve,
elsietett.
Még aznap köztudomású lett, hogy a művész
házát Bánat kereste fel, mert legifjabb és leg
kedvesebb gyermeke váratlanul meghalt.
Ezalatt Öröm szorgosan munkálkodott a nagy
városok agyongyötört munkásai, valamint a kita
szítottak és a szegénységben, betegségben sínylődő
nyomorultak körében, mindenütt boldogságot osztva;
felköltvén bennök a jövőbe vetett reményt. Néme
lyek az ő arckifejezését vették fel, mások kik nem
ismerték a jó kedvet, megtanultak mosolyogni és
a megkérgesedett szivek felengedtek.
Amire Bánat nem taníthatta meg őket, mind
azt megtanulták tőle. Megtanultak: hinni, remélni
és szeretni!
Magával vitte a gyermekeket a szabadba, ahol
kedvükre szedhették a pipacsot, búzavirágot és
gyönyörködhettek a pacsirta dalában. Kis szivük
repesett a hála és boldogság érzetében, hisz’ ők
eddig nem tudták mily szép a világ.
Öröm felkereste a költőt is, átadta Bánat üze
netét. E naptól fogva az ország széliében, hosszá
ban ismerték és szerették költeményeit.
Bánat tudott testvére munkásságáról és szive
mélyéből áldotta érte.
*
„Óh bár ő mehetne mindig, mindenhova he
lyettem”, sóhajtá. Reám senkinek sincs szüksége.
Maga mögött hagyta a városokat, hontalanul A Dicsőség is, melyet én szereztem a festőnek,
bolyongott. Gyűlölte önnön életét, mert bajt hozott sohasem fogja neki gyermekét pótolni. A művé
azokra, kiknek boldogságot kívánt. Érzé, hogy szetben ugyan százszor gazdagabb lett, de száz
kegyetlen és céltalan életet él s annál jobb az szorosán szegényebb az életben.”
emberiségre nézve, minél előbb hal meg.
Egy éjjel azt álmodta, hogy a Halál birodal
Amint így tűnődik magában, megszólal egy mában járt és kérte, hogy bocsássák Halál ő fen
hang: „Ki vagy te ? ”
sége színe elé. — „Mit keressz itt? ” kérdé az,
És ő válaszol: „Én vagyok a Bánat.”
midőn meglátta a lehorgasztott fejjel és összefont
„Isten hozott, légy üdvöz 1“ — felel a hang, — karokkal előtte álló szomorú alakot. „Meg akar
„vágyódtam utánad, mert úgy tetszik, hogy min lak kérni, érints meg hideg kezeddel; szeretnék
denki ismer téged, csak én nem.”
meghalni. Meg akarom szabadítani a világot gyűlölt
Bánat körülnézve, egy férfit pillantott meg.
jelenlétemtől, szeretném, ha még a nevemet is
„Festő vagyok”, — mond amaz — „azt tartják, elfelejtenék.”
hogy tehetség és lelkesedés van bennem, de amíg
Azonban a halál ura ekként szólt: „A te ne
a Bánat életbölcsességre meg nem tanít, képtelen ved Örömével örökre egybe van forrva, — ikrek
vagyok komoly nagy munkára. Pedig én a művé vagytok! Ha te meghalsz, neki is meg kell halnia.
szetért, csakis a művészetemért kívánok élni és Remélem, nem kívánod ezt, mikor ő oly áldásosán
ezért üdvözöllek ó Bánáti Kérlek nyújtsd kezed 1“ működik. Mi lenne az emberekből nélküle? Ha
De Bánat fejét rázta, „Bánat eljön hozzád a pedig hideg kezeimmel téged érintelek, őt is ép
maga idejében művész. Ne keresd őt. Eljön ő a úgy kell érintenem. Mert miként a világosság jár
maga jó szántából, azzal a tudással, melyet csak a sötétség nyomában, akként követi Öröm is a
az ő révén lehet megismerni.”
Bánatot Ebből láthatod, mily elválaszthatatlanul
Ezzel eltávozott.
vagytok egymáshoz láncolva. Együtt jöttetek a
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világra és együtt kell elhagynotok azt. Mit vá
lasztasz tehát: életet vagy halált?"
„Élni akarok" — kiáltá Bánat, — „hogy Öröm
örökké élhessen, mert mi lenne az emberiségből
nélküle ? Az ő mosolya, kacaja, vidámsága nélkül ?
Oh halál ura, élni, mindörökké élni, ezt választom 1“
Felébredt. Átgondolta mit álmodott és lelkét
elárasztotta azon boldog érzés, mely csakis önként
hozott áldozatok nyomán kél.
Felkereste testvérét, de alig ismert reá, mert
százszor szebb volt, mint valaha, mivel arcán a
boldogság és megelégedettség ragyogott.
„Magasztos munkát bíztál reám“ mond szere
tettel magához ölelve nővérét, „nem ismertem
eddig az élet nagy változatait. Adj nekem is a
te tudásodból és segíts, hogy én is tanítani és
javítani tudjam az embereket és oly mester lehes
sek, minőnek te szeretnél látni Ó h! mennyi mo
solyt fakasztottam sok sápadt arcon, férfi, nő és
gyermekén egyaránt. Bámulatos dolgokat láttam.
Hallottam, mint áldották Bánatot, mert ő egyen
gette az utat az Öröm számára. Óh ! jer vissza
édes, mert a világnak ép oly szüksége van reád,
mint én reám."
Ezzel Öröm megcsókolá.
„Te nem fogsz meghalni soha" szólt Bánat,
büszkén szemlélve Örömöt, „minden elmúlhat e
világon, de az Öröm mindörökké él.8
„És te ? 8
„Én is örökéletű leszek8 — felel bágyadt mosolylyal Bánat, hanem midőn én bejárom a vilá
got, neked is velem kell jönnöd, hogy enyhítsd
a fájdalmat, melyet okozok, hogy felcsókold a
könnyeket, melyeket fakasztok. Megígéred ezt
nekem ?
És Öröm megígérte.
És együtt mentek tovább szótlanul. Az ara
nyos napsugár játszadozott kibontott fürteikkel és
ekkor újra oly csodálatosan hasonlítottak ismét
egymáshoz, mivel Öröm arcán a Bánat komoly
sága tükröződött vissza, Bánat szemeiben pedig
csillogott valami Öröm vidámságából.
Aki rájuk nézett, ép úgy nem tudta egymás
tól megkülömböztetni őket, mint a rég letűnt idők
ben, mikor még együtt futkároztak a virágos me
zőkön, bebarangolták a zöld berkeket s a csörge
dező patak partján játszadoztak a kis kék virá
gokkal.
Fordította :

Beretvásné Zsigmondy Viola.

Ősszel.
E g yre g y é r ü l a n yá r g a zd a g lom bozatja,
H űvös őszi szellő eg yre fo szto g a tja .
E gyre g y e n g ü l a, nap h a lvá n yu ló fé n y e ,
K özeleg a té ln ek csendes békessége.
A m in t m o st szegényü l, p u s ztu l a term észet,
íg y v e s z ítg e ti el k in c se it a z élet.
Sárga h erva d á s ül rem é n y e in k fá já n ,
S m in t a term észet m ost, ú g y m a r a d u n k :
[árván.

De k i keze á lta l a té ln ek fa g y á ra
Újra fe lra g y o g a ta v a sz n a k sugára,
A z bánatunkra is a legjobb í r t adja,
Nem h a g y el ben n ü n ket a m in d en ek atyja.
H a m va s József.

A vadosfai artikuláris egyházközség
Rábaközben.
A többi azután m ár ismeretes. Ostffy várát
Asszonyfán porrá lövették. Fekete pedig kül
földre akart menekülni, de elfogták. Sajnos,
később nagyon is érdem etlennek bizonyult a
belé helyezett bizalom ra s az érte hozott nagy
áldozatra. De ne őt nézzük, az ő megtört, nyo
morult alakját, hanem az erőslelkű gályarabo
kat, ezek voltak az evangélium ügyének igaz
képviselői.
Ebben a második küzdelemben is ott vol
tak a rábaköziek. Csak mihályiak, keresztúriak
és sárkányiak hetvenen konkurráltak Kemenes
alá, mielőtt a németek oda érkeztek volna.
Büntetésül azután bárom hónapra szállásolták
Rábaközbe a német sereget, mely ugyancsak
kiélte és kizsarolta a lakosságot.
Csak Thököly felkelő napja hintett egy kis
világot az ijesztő nagy sötétségbe.

III. Vadosfa mint artíkulárís egyházközség
1681— 1781.

A bujdosó kurucok nagy száma és Thökölynek fegyverei kényszerítették rá I. Lipót királyt,
hogy az alkotmányosság útjára visszatérjen és
országgyűlést hívjon össze Sopronba 1681-ben.
Jellem ző dolog, hogy ezt is, mint Bocskay ide
jében a bécsi békekötést, a klérus ellenezte leg
jobban, mely a zavarosban oly szépen halászott.
Széchenyi György győri püspök azt mondá,
hogy míg egy plébánus él Magyarországon,
soha gyűlést nem admittál S a soproni Szent
M ihály-tem plom ban egy jezsuita prédikálta:
«Sokat beszélnek az országgyűlésről, de én a
nyakam at teszem rá, hogy nem lesz meg.» íme
ilyen volt az ő hirhedt hazafiságuk.
Es bizony mégis meglett a gyűlés. Sopron
ban kellett a felette nehéz vallási kérdést is
megoldani. A protestánsok nyolc hosszú panasz
levélben sorolták fel sérelmeiket. Köztük volt
Ostffy várának a lerombolása is.
És hosszú, nehéz harc után itt hozták meg
azt a törvényt, mely az eddigi kevésbbé népes
filiát, Vadosfát artikuláris hellyé emelte. Rajta
kívül csak egy volt még ilyen a m egyében:
Nemeskér.
Artikuláris hely annyit jelent, hogy az ilyen
gyülekezet név szerint volt az 1681. évi tör
vénynek 26 artikulusába beiktatva s mint ilyen
nyert szabad vallásgyakorlatot.
Feltűnő lehet, hogy itt a Rábaközben éppen
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gabonáért aratni, most pedig a szegényebb
rábaköziek kéregetve járták sorra a házakat
Sopronban. Csányi ebben Istennek büntetését
látja. Mert a tékozlás, úgy mond, oly nagy volt
Rábaközben, hogy a fehér buzakenyérnek hé
ját sem ették meg, hanem az ebeknek dobták
és gúnyosan mondogatták a soproniaknak: „Ti
németek, nektek fehér a házatok, de fekete a
kenyeretek; nekünk fekete a házunk, de fehér
a kenyerünké Most azonban nem volt kenyér,
sem fehér, sem fekete.
De vallási és egyházi téren az ínséges idő
ben is szabadabban mozogtak, m ert a kurucok
elkergették a jezsuitákat még Sopronból is. A
gyülekezetek több helyen ismét feléledtek. De
am int a törököt Bécs alul visszaverték s nyo
m ukban' a kurucok is elvonultak, a ném et lett
ismét ú rrá és vele a pápistaság. Az 1687. évi
pozsonyi országgyűlésen m ár ismét ott van a
protestánsok panaszai között, hogy Mihályi,
Kisfalud, Keresztúr, Németi, Farád, Egyed,
Szent-András, Pordány, Sárkány és Bodonhely
tem plom ait elvették s vallásgyakorlatukban gá
tolva vannak.
Azután jöttek II. Rákóczi Ferenc szabad
ságharcai. A németnek mindig útjában volt a
Rábaköz, azért sokat is szenvedtek a lakói. A
koroneói csatavesztés után 1704. Heister, 1706ban pedig Stahrenberg lett úrrá Rábaközben.
Mint kuruc vitézek, a rábaköziek jól kivették
3. Vadosfai papok kezeírása a régi anyakönyvekben.
részüket a hazafias küzdelemből. Telekesi Török
István rábaköziekből toborzottá össze a maga
csak filiája volt Ságnak. S a kiküldött biztosok huszárezredét s többször vezette őket kemény
templomépítésre mindig a legalkalmatlanabb he
csatákba. Kapuvár és vidéke sokszor volt heves
lyet szokták kijelölni.
harcoknak színhelye.
Vadosfn neve legelsőbben Lipót királynak
1707-ben m ár oly nagy itt a nyomorúság,
1681 novem ber 9-én kelt válaszában fordul elő. hogy Török, akinek volt szíve a szegények
És ennek alapján hozták meg a törvényt. Az iránt, igazán megindítóan panaszkodik Bercsényi
ily királyi válaszok pedig egy régi feljegyzés főgenerálishoz írt levelében: „Valamerre az
szerint így készültek: ‘ Palatínus uram vitte
Érsekhez, onnét Hocherhez, úgy fúrják-faragják az őfelsége resolutióit*. Ilyen eljárásnak
köszönhette tehát Vadosfa is a maga szerencsé
jét. Ki lön tüntetve, mint egykor a kicsiny
Bethlehem. Az emberek gondoltak gonoszát
cselekedni, de az Úr azt jó ra fordította.
Nyomban a törvény m eghozatala után még
nem virágzott fel Vadosfa. A rábaköziek még
nem érezték, hogy reá szorulnak. Ekkor még
azt hitték, hogy másutt is, ahol ők építet
tek templomot, azt m egtarthatják s ahol 1681.
tényleg volt vallásgyakorlatuk, annak birtoká
ban ott továbbra is m egm aradhatnak. A tör
4. Vadosfai papok kezeírása a régi anyakönyvekben.
vény szavai erre felbátorították őket, de a hiva
talos m agyarázat egészen másként hangzott.
Mindjárt a törvény után viharos idők követ ním et ment — írja ham isítatlan rábaközi dia
keztek Rábaközre is. 1683-ban Thököly kuruc lektusban — oly m egirathatatlan pusztítást és
csapatai jártak erre s majd a török is, mely rablást tett, mellhez hasonlót még nem értünk.
Bécs ostrom ára vonult fel. Azután pedig német Ebbéli nagy szomorúságokat nem kevésbbé
katonasággal rakták meg az itteni falvakat, me öregbéti az vörös pénznek kedvetlen circulalyek annyira feléltek minden eleséget, hogy a tiója s az fehérnek totális abrogatiója. Holott
szegény jobbágyság ebek és macskák húsával az szegény em bernek, ha még volna valamics
csillapította éhségét. Csányi krónikája szerint kéje, az kit az ellenségtől megmenthetett röjazelőtt soproniak jártak le a Rábaközbe rész tögetésivel: erőszakosan elveszik ttillö.“

a kisebb Vadosfát választották ki ilyen helyül.
Maguk az evangélikusok alig kívánták ezt így.
Voltak itt nagyobb helyek kész templom
mal, melyek inkább tarthattak volna reá igényt.
A király tanácsosainak önkényes eljárás volt ez,
akik szándékosan szorították kisebb helyre az
evangélikusok szabad vallásgyakorlatát. Vasme
gyében is így jelölték ki N.-Dömölköt, mely
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A nemesek kénytelenek voltak feleségüket
és gyermekeiket értékesebb ingóságaikkal át
vinni a Dunán, hogy Felső-M agyarországban
biztonságban legyenek. így tett Török is. Egyet
len fia, Bálint, akivel a családja is kihalt, Rozs
nyón mint jeles diák 17 éves korában hunyt
el, ott is helyezték nyugalomra.
De e nehéz időkben, ameddig kuruc volt
az úr, vallásszabadság mégis volt a lelkek vi
gasztalására. Egészen új gyülekezetek is kelet
keztek Rákóczi idejében, mint például 1709.
Pápán, ahová a soproni rector fiát, Kövesdy
Jánost vitték első papul.
A szatmári béke után azonban csalódott
szívvel vonultak vissza ismét a protestáns ku ru 
cok. A ném et parancsolt s vele a róm ai pap
ság. Aki moccanni mert, arra h a m a r‘rásütöt
ték régi bűnét, a rebellis voltát. Telekesi Török
még ezután is titkon levelezett Rákóczival,
emiatt fogságba is került, csak nagy kegyelem
ből nyert újabb amnesztiát.
A törvény értelm ét jezsuita álnoksággal csa
varták el s újra kezdődtek a templomfoglalá-
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sok. A rábaközi gyülekezetek oly címen igé
nyeltek vallásszabadságot,hogy asoproni törvény
hozatalakor, sőt m ár 1681. előtt is fennállottak.
A királyi és r. katholikus m agyarázat szerint
pedig, ez a kedvezmény nem vonatkozhatott
olyan várm egyékre, am elyekben artikuláris
helyeket jelöltek ki. Mert csak nem várhatták
őfelségétől, hogy a régi gyülekezeteket is meg
hagyja s még ezenfelül ajándékozzon nekik
két-két artikuláris helyet? Már az igaz, hogy
attól a rendszertől ilyent várni nem lehetett.
így tették különbséget restringált (meg
szorított) és privilegiált (kiváltságos) vármegyék
között. Amazokban csak a két artikuláris helyre
szorították az evang. vallásgyakorlatot. Ilyenek
voltak: Sopron, Vas, Pozsony stb. összesen 11
vármegye. Míg a privilegiált megyékben meg
tűrték valahogy azokat a gyülekezeteket, amelyek
igazolni tudták, hogy 1681-ben és m ár előbb
is fennállottak. Ilyenek voltak Zala, Veszprém,
Győr, Komárom stb. összesen húsz vármegye.
A fentebbi címen Vasmegyében 1733. osz
latták fel az összes evang. gyülekezeteket Dömölk és Csoó kivételével. Sopronmegyében azon
ban m ár 1714. és 1719. között végeztek velük,
így jött el a siralmas óra Rábaközre is. Farád,
Sárkány és a többiek m ind most vesztették el
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tem plom aikat és papjaikat. Szent-Andráson 1716.
Egyeden 1717. vették el szolgabírák, papok és
katonák az egyházi épületeket. Sobor helység
ben a hős lutheránus asszonyok is csatára
keltek hitükért, visszaverték a katonaságot és
csak utoljára 1719. tudtak velők végezni.
Torkos András győri jeles pap mondja ezek
ről az időkről Török felett tartott halotti be
szédében: „Óh csak ennek előtte néhány esz
tendőkkel itt Rábaközben és Rába túlsó félen
esett üldözésnek alkalmatosságával számos lölki
pásztorok és oskolamesterek ő egyházi szol
gálato k b ó l és paróchiájokból nemcsak exlurbáltattanak, hanem azok közül némelyek ke
mény rabságokra vitettenek, némelyek minden
értékükből kidulattattanak, még csak ő falat
kenyerük is prédára osztatott, úgyhogy hozzájuk
tartozandókkal együtt keserves ínségre, éhségre,
mezítelenségre és bujdosásra jutottak.“
És most az egyetlen patrónus, Török István
is m agtalanul halt el. Nem ok nélkül kiált fel
hát a halotti szónok: Jajgass jegenyefa, mert
elesett a cédrusfa. Egyházi tekintetben puszta
sággá lön az egész Rábaköz, melynek most már
csak egy menedékháza m arad t: Vadosfa. A főpatrónus is ennek tem plom ába tér pihenni, hogy
őseinek földjéből az eretneküldöző birtokos
utódok ki ne hányják m ajd a csontjait. Haj
nóczy igazgató 1738. keresztül utazván Egye
den, új díszben látja a kastélyt, a tornyot is óra
ékesíti. De haj, a tulajdonos m ár valami német
báró, Schilson, ki pénzen szerezte meg a fiskustól Töröknek birtokait. Keserűen kiált fel a
latin költővel: Sic vos, non vobis mellificatis,
a p e s ! így gyűjtitek, dolgos méhek, a mézet, ti
magatok, de nem magatoknak.
Ekkor állott be igazán Vadosfának egyetlen
édesanyai szerepe a R ábaközben, mikor sehol
másutt nem volt szent hajlék a hívő sereg be
fogadására. Miként az anyatyúk az ő fiacskáit,
úgy gyűjté szárnyai alá Vadosfa is az elárvult
híveket. S m iként pusztai' vándorok az egyetlen
üdítő forráshoz, miként a buzgó muzulmán
Mekka szent városához: úgy özönlöttek a hívek
napi járó földről is Vadosfához.
És az artikuláris hely eme édesanyai tiszté
nek szépen meg is felelt. Temploma nem lehe
tett régi, mert sehol sem szerepel sem egyházlátogatásban, sem az elvett templomok jegyzé
kében. De 1723. m ár fennállott sírboltjával
együtt, m ert hisz T örököt ide temették. Csak
olyan ham arosan készült, szerény imaház lehe
tett az első, m ert 1732. Vásonyi Márton lelkész
idejében m ár újat kezdenek építeni és pedig
most m ár Vadosfa szerepének megfelelően na
gyobbat. Két éven át dolgoztak rajta, 40 köz
ség adakozott reá. Maga a lelkész is buzgón
segédkezett a munkában. Mint búcsúztatójából
h allju k :
Dolgozott maga is serény cselédivei,
Hozzáfogott híven, gyakran k ezeivel;
Szolgái, marhái együtt erejekkel
Segíték e munkát minden tehetséggel.
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1734-ben avatták fel s két év múlva kőkerítés
sel is körülvették.
Első lelkészei voltak : Varjú Adám, Aáchs
Mihály, Jugovics Adám 1716-ig, Büki Ferencz,
aki F arádról jött ide 1717—1724-ig, Vásonyi
Márton 1724—1737, Fábri Gergely 1737—1753.
Ezek közűi Aáchs Mihály kerületünk első
emberei közül való. Előbb kuruc tábori pap,
majd 1687. Pozsonyban országgyűlési szónok,
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utóbb nemescsoói lelkész, kitűnő egyházi író
és költő. Első dunántúli énekeskönyvünket is
ő szerkesztette 1696.
B üki Ferencz is oly buzgón vette lelkészi
hivatalát, hogy a szigorú tilalom ellenére is ki
já rt a vidékre, különösen F arádra, árván m a
radt nyájához. Em iatt 1721. a pesti vallásügyi
bizottmány előtt bevádolták.
Vásonyi Márton, ki Nagyvázsonyból szár
mazott, Halléban fejezte be iskoláit. Még itt
lefordította Franckenak több művét magyar
nyelvre s több más m unkát is írt és adott ki.
A győriek Egyedről Telekesi Török udvarából
hívták meg rektornak és káplánnak. Innen
került Vadosfára. A neje is győri leány volt,
Dobner Borbála. Mint özvegynek lakást és
nyugdíjat adott a gyülekezet és Sámuel nevű
fiát is segélyezték. Már magával a tem plom 
építéssel is hervadatlan emléket állított magá
nak Vásonyi, de kifelé is oly nagy munkásságot
fejtett ki, hogy m agyar könyvek kiadása és
terjesztése ügyében még Szeli József brassói
lelkésszel is levelezett.
Fúbri Gergely idejében pedig püspöki szék
hellyé s ezzel kerületi központtá lett Vadosfa.
1742. és 1750. itt tartották a püspökválasztó
kerületi gyűléseket. Sem Győr, sem Sopron nem
voltak eléggé bátorságos helyek az ilyen össze
jövetelekre. E királyi városok küldöttei is ide
Vadosfára jöttek el vendégképen.
Fábri, ki az egész gyülekezetbe új lelket
lehelt, Osgyánból szakadt D unántúlra. A győri
patrónusok küldték ki W ittenbergbe, azután
pedig tanárnak és káplánnak hívták meg m a
gukhoz. Mint 30 éves férfiú került Győrből
Vadosfára és itt ifjú erővel vette vállaira a
gyülekezet gondját. Jeles világi férfiak is állottak
mellette, mint a Radó, Török, Kisfaludy, Armpruszter, Stettner és Trsztyénszky család tag
jai. Győri m intára szervezte itt a presbyteri-
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umot vagy konventet, ami vidéken még csak
kevés helyen volt meg ekkor. Benne képviselve
voltak a környékbeli falvak is. Vadosfa Radó
Lászlót választotta meg felügyelőnek, Keresztúr
pedig Szántó Ferenczet gondnoknak. Nemcsak
az anyagi ügyeket intézték ezek hanem az isko
lákat is látogatták és eljártak a vizsgálatokra.
A m unka óriási része ily nagy területen,
midőn több órányi távolból is gyalog és sze
kéren ide özönlött a nép, Fábri vállait nyom
ta. Nem hiába alkalmazta magára Pál apos
tol szavait: „Szorongat am a m inden nap
ellenem támadó sokaság, az az a m inden gyü
lekezetek felől való szorgalmatosság.“ II. Kor.
11. 28. Hű m unkatársa volt a lelkipásztorkodás
ban a derék papné is, Kövesdi Dorottya, a
soproni igazgatónak unokája, jó családanya, a
faluban szegény és gazdag szülőknek hűséges
komaasszonya, aki saját lányait is istenfélelem
ben nevelte, mert az egyiket Bozzay György
nem eskéri lelkész, a másikat pedig Balogh Adám
püspök vette el feleségül.
Az iskola színvonala is m indjobban emel
kedett, népességben gyarapodott. Vizközi Mihály
uram , a rendes iskolamester mellé praeceptor
publicust is hívtak, ki a latin nyelvet tanította.
Ily m ódon Vadosfa mint kis gymnasium készí
tett elő a soproni, főiskolára. S tényleg az állami
kim utatás szerint is Vadosfának Mária Terézia
korában kis gymnasiuma volt.
Vásonyi lelkész m ár 1737. előtt kívánt
praeceptort Vizközi mellé, ki a Donatuson felül
nem is volt képes tanítani. Győrből Szucsány
és Masznitzi deákokat küldték ide, de Vizközi
tiltakozott ellenük. így végre is Fidicinis Ferencet
hívták meg praeceptornak, aki előbb tekintetes
Stettner Zsigmond úrnál volt magánnevelő s
aki vadosfai állásában is igen dicséretesen vi-

7. Vadosfai papok kezeirása a régi anyakönyvekben.

selte magát. Később pedig Dorkovils volt a
latin nyelv tanítója.
És a sokféle terhes, fárasztó munka mellett
m ennyi bajt nem okozott még ilyen artikuláris
helyen is a külső ellenség, a hamis atyafiak.
Egyetlen másvallású házaspár, Desserits Ferenc
és neje lakott a faluban s ezek is eléggé vak
m erők voltak arra hogy Vizközi Mihály tanítót
és feleségét 1745. boszorkánysággal és bűvös
bájos mesterséggel vádolják be a felsőség előtt.
És a vármegye az ilyen dolgokat akkor még
igen komolyan vette. Kőszegen 1743. még bo
szorkányt égettek. S ugyanezen Desseritsék
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magát Fábrit meg 1747. istenkárom láséit és
valláscsúfolásért jelentették fel. Em iatt a lelkész
nek 4 ügyvéddel és 15 tanúval kellett Nemeskérre
a megyeházára mennie s egész hetet ott töltenie
töm érdek költséggel.
Volt más baj is. 1748-ban Zichy F erenc gróf
gyó'ri püspök jö tt tüntető nagy parádéval, ka
tonákkal, papokkal, jezsuita "misszionáriusokkal
Vadosfára, hogy a Károly-féle rendelet alapján
visitatiót tartson és megvizsgálja, tud-e Fábri,
a tudós lelkész keresztelni.
Majd meg a környékbeli falvakban üldözték
az evangélikusokat. 1747-ben Himódról a győri
püspök űzte el őket. Százhuszan választották
inkább az önkéntes száműzetést, mintsem hogy
hitüket elhagyják. Aranylábi szanyi tiszttartó
Garab András és Pap István himódi evangéli
kusokat Reminiscere vasárnapján lovak mellett,
pórázon vezettette el a vadosfai templom előtt,
éppen a prédikáczió idején. Hasonlóképen szen
vedtek az evangélikusok Viczán, Vágón, Hövejen, Gyórón és Mihályiban, akiknek megmen
téséért Fábri és Radó a gyülekezet eleivel
együtt nagy költséggel já rtak többször is Győrbe
H édervárra és a megyegyűlésekre.
A legkeserűbb pohár pedig magára Vados
fára, az anyaegyházra várakozott az ismeretes
1751. évi vallási zavargásban. Ezt boszantó
szándékkal Kisfaludy Balázs répcelaki r. katholikus nemes provokálta, ki kápolnát építtetett
az evang. templom mellé, holott saját hitén
való az egy Desserits családon kívül nem is
volt a faluban. A másik előidézője pedig Groft,
az akkori mihályi plébános volt, ki a templom
elfoglalásával fenyegetődzött és István király
napján tüntető processzióval jött Vadosfára ká
polnát szentelni, sőt az evang. Radó László ősi
fundusán misézni is kezdett.
A verekedést is egy német, csornai asztalos
kezdte, ki az ifjú Radó Istvánra sújtott botjá
val. Nem csuda, hogy ezután még a nők is
védelmére keltek templomuknak. Rosta János
kisfaludi r. katholikus beteges öreg, ki egy karót
akart kihúzni a kerítésből, esés közben oly
erősen vágódott a földhöz, hogy ennek kövétkeztében meg is halt. Ezt az esetet minősítették
azután gyilkosságnak s ezért volt a szigorú
ítélet.
A kapuvári, ném etkeresztúri, lakompaki,
lánzséri, kaboldi, lékai és salamonfai várak
tömlöcei most ismét vadosfai és rábaközi evan
gélikusokkal teltek meg. Maga F ábri Gergely
püspökünk is félévi vizsgálati fogságban szen
vedett Németkeresztúron. Vadosfára a hű pásztor
többé nem tehette be a lábát s papi és püspöki
állásától megfosztva bocsátották szabadon.
A tiszteletreméltó Radó László aggastyán,
aki mindig nemesen b án t ellenségeivel is, szin
tén félévet töltött a kapuvári börtönben s szen
vedéseit csak kevéssel élte túl. Fia, István
Olaszországba menekült s ott katonának állott
be. A nemesek jelentékeny pénzbírságot is fi
zettek. Rirkás Jánost és Rosta Istvánt, akikre
a gyilkosság vádját sütötték rá, Tem esvárra
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vitték 10 évi várfogságra. A jobbágyokat 50—100,
sőt 200 pálcaütésre ítélték s nagypénteken, a
r. katholikus kápolna előtt csapatták meg őket.
Még egyes vadosfai nők i s : Huszár Ilona,
Szarka Éva, Illés Rozina, Vörös Éva, Király
Judit, elszenvedték nyilvánosan a durva bot
büntetést, de hitükhöz hívek m aradtak. Méltó
emlékezetben tartani nevüket, midőn ma másutt
akadnak gyáva lelkek, kik egy vakbuzgó vőle
gényért vagy más hitvány dologért oly könnyel
m űen adják cserébe maguk vagy gyermekeik
vallását.
Az evangélikusok bírságpénzéből a kápolnát
egész tem plom m á bővítették ki, sőt külön káp
lánt is rendeltek bele, hogy végezhesse az
igazán magános miséket. István király napján
pedig ezután évenként processziót vezettek ide,
míg az evang. templomot e napon zárva kel
lett tartani. A falu végén pedig felállították az
oszlopot, az úgynevezett fehérképet és felvésették r e á : Ez az a hely, mely az istentelenek
által megfertéztetett.
Ez az oszlop m ár kidőlt, m ert nem volt
rajt az igazság ereje, mely fenntarthatta volna.
De emelt magának Vadosfa szenvedéseivel és
hősies hithűségével egy másik oszlopot, mely
ott áll egyházunk történetében és itt él szí
vünkben, am iért is soha le nem dől. Ahol
csak e hazában a m agyar evangélikusok viszon
tagságos életét megírják és elbeszélik (Csuthy,
Zsilinszky, Varga egyháztörténete), ott Vadosfa
nevét is elismerő hálával és kegyelettel emle
getik. Egyháztörténeti olvasókönyvekben (Tankó
Béla), a Protestáns Jellem példatáraiban (Vaday
József) ott van Vadosfa neve. Rábaköz e kis
helysége országos hírnevet és dicsőséget szer
zett magának. Története m eghatja a szivet,
vonz, buzdít és lelkesít. Engemet is az itteni
események ragadtak meg először s ösztökéltek
arra, hogy egyházunk múltját kutassam. Első
kis monográfiám tárgyául Vadosfát és Fábri
Gergelyt választottam (Fábri G. Bpest, 1894.
A Luther-Társaság kiadványa.) S boldognak
érzem magamat, hogy itt most a nagy esemé
nyek színhelyén az ősökhöz méltó utódoknak
hitbuzgóságát láthatom s a nagy idők emlékeit
felidézve, velők együtt épülhettek.
Az egyetlen helyen is, am elynek R ábaköz
ben tem plom ot engedtek, ime ilyen volt az
evangélikusok sorsa. Méltán mondotta Torkos
András m ár Telekesi Török tem etésekor: „Óh
bizonyára igen drága és igen sokban áll mi
nékünk Magyarországban az mi Evangelica
Vallásunk ! Sok jószágunknak elvesztésében, sok
keserves szenvedésünkben ; ezenfelül sokszámú
lölköknek kárvallásában.“
Az utóbbi rettenetes csapás sem törte meg
az artikuláris egyház erejét. Bíztak a feltám a
dásban és jobb idők eljövetelében. A dömölki
második lelkészt, Kutsera M ártont (1753-1785)
hívták meg F ábri utódjának, aki szintén tudo
mányos, buzgó pap és méltó volt e helyre,
m ert sokat fáradt és épített. Szép fényt vet e
papi családra, hogy nemcsak a lelkész hagyta
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vagyona jó részét a gyülekezetre, hanem az Ferenc soproni ügyvédnél volt patvarista s
özvegy papné is, Sartorius Judit, a hírneves Perlaky Gábor püspök biztatására innen lépett
nemescsoói lelkész leánya 1793. Yadosfán kelt át az egyházi pályára. Reá szívesen hallgatott
végrendeletében 1000 forint alapítványt tett a gyülekezet s azért eredményes is volt a
Sopronban tanuló rábaközi ifjak részére s munkája. Az ő idejében 1805. építették a beledi
férjének értékes könyvtárát is a lyceum ra filiában az oratóriumot. Esperesnek is meg
hagyta.1
választották, de korán, m ár 52 éves korában
Kutsera lelkész idejében szerezte be a gyüle elhunyt. Itt pihen a vadosfai temetőben.
kezet az első orgonát, ami ritka dolog volt ;j
Utána Gödör György (1813—1826) jeles szómég faluhelyen. De hogy sok ne legyen a
muzsikából, a r. katholikusok meg elvették az
öreg harangot, melylyel eddig is harangozniok
kellett a processziök elé. 1785-ben a torony
m ár II. József engedelmével épült fel, mely
mint határjelző áll itt a gyülekezet történetében.

IV. Vadosfa a feléledés és megújhodás
korában 1781—1909.
Erre a toronyra m ár a felvilágosodás napja
sütött s harangjai, mint a vallási türelem új
korszakának hírnökei kondultak meg először.
II. József türelm i rendelete után az artikuláris
gyülekezetek kiváltságos helyzete megszűnt.
Bizonyos feltételekkel lehetett m ásutt is im a
házakat építeni, am int hogy F arád és SziliSárkány m ár 1783. jó példával jártak elől.
Követte őket szintén még 1783. Szent-András.
Beled pedig 1829. alakult ismét anyagyüleke
zetté.
A többi nagy filia : Mihályi, Kisfalud, Tótkeresztúr, Potyond és Zsebeháza továbbra is
jól érezvén m agát az eddigi anyaegyház szár
nyai alatt, mai nap is együtt van és együtt
alkotja a mi népes és virágzó artikuláris gyüle
kezetünket a Rábaközben.
A híveknek nem kellett im m ár 5—6 órai
távolságból ide zarándokolniok, találtak köze
lebb is lelkészt és templomot. De a hála és
kegyelet Vadosfa iránt, mely egy teljes évszá
zadon át volt világító tűzoszlopuk a setétségben
és egyetlen kenyeres házuk a nagy lelki ínség
ben, fennm aradt mai napig is. Vadosfa fontos
történeti missziót töltött be s ez az érdem e
feledhetlen marad, ez a fényes mplt serkentő
erő lesz reá nézve a jövendőben is
A legújabb korban, a XIX. században is
Vadosfa tényleg megtartotta vezetőszerepét, jó
példával já rt elől a szellemi és anyagi gyara
podás útján. Lelkészei, mint kiváló férfiak,
többször voltak esperesek s felügyelői között
előkelő, áldozatkész nemesi családokat találunk.
Még II. József idejében a Nemes-Magasiból
származott Egyházasberzsenyi Berzsenyi Lajost
(1785—1813) egy vonzó külsejű, daliás és ked
ves modorú 24 éves fiatalembert, választották
lelkészüknek, ki előbb m int jogász Domokos
1 A v adosfai régi derék lelkészek arcképei nem
m a ra d tak fenn k o ru n k ra , a z é rt legalább k éz írásu k n ak
a vadosfai an yakönyvből v ett h aso n m ásá t m u ta tju k
be olvasóinknak. A tö b b i kép p el eg y ü tt ezeket is
K ovács S ándor kedves kollegám szerezte be nagy
fáradsággal. E hely en is hálás köszönetét m ondok érte.
P. S.

8. Berzsenyi Lajos följegyzése

a vadosfai régi anyakönyben.

nokot hívták meg Urai-Ujfaluból, akinek nyom
tatásban is jelentek meg egyházi beszédei és
szintén volt a soproni alsó egyházmegye esperese.
Jó barátja, Kis János püspök, soproni lelkész
maga jö tt el személyesen az általa mindig ked
velt és hálával emlegetett Vadosfára és ő iktatta
be hivatalába. A Gödör idejében történt népszámlálás szerint a vadosfai gyülekezet ekkor
(Beled filiát is bele értve) 3570 lelket számlált.
Majd a buzgó Horváth János (1826—1880)
következett, ki tovább m int félszázadig volt
Vadosfa lelki vezére. Fiatal korában a T u d o 
mányos Gyűjtemény és Minerva című folyó

248

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

iratokba is dolgozott. Igazi ároni családot nevelt,
leánya papné, íia győri pap (Horváth Sándor)
lett. Az ő idejében ülte meg a gyülekezet
1834. tem plom ának első százados jubileumát.
És Laucsek Jónásnak (1880—1906) a fáradhatlan buzgalmú esperesnek, a bölcs és tapin
tatos lelkipásztornak és egyházkormányzónak,
a jeles egyházi szónoknak még sokkal ism ere
tesebb itteni és egész kerületünkre kiterjedő
munkássága, mint sem hogy azt nekem kellene
jellemezni. Itt még m inden kövön, minden
tárgyon rajt az ő áldott keze nyoma Em léke
zete, mely még frissen és melegen él a szívek
ben, legyen áldott. Felidézzük nemes papi

25.

SZ.

pont, Győr és Sopron között, szellemi és kultu
rális téren is fontos missziót teljesített az újabb
korban is. Nemcsak egy Szánthó Andrásban
adott jeles paedagógust hazánknak, nemcsak
Yicza nevelt a Halléban já rt Kis Viczai Péter
ben egy kassai jeles tudóst (Adagia LatinoHungarica, Bártfa 1713), nemcsak Beled szülte
nekünk a számkivetés napjaiban Szeniczei
Bárány Györgyöt, a m agyar Francket, hanem
Szent-András is Kis Jánost, a nagy költő papot
és püspököt, a m agyar Herdert ajándékozta
egyházunknak.
Vadosfának iskolája nevelte őt is. Két iskola
volt itt akkor, a kisebbik a magyar, a nagyob-

9. Ajkapuvári vár.

alakját, mert példát hagyott ő is nekünk, ifjabb
papi nemzedéknek, hogy nyomdokaiban já r 
junk.
Es a lelkivezérek mellett a világi felügye
lők is, egy Radó László, Szánthó Ferenc,
Mesterházi Nagy László, Szemerey Sándor,
Ostffy István, Ajkay Dániel és dr. Ajkay Béla
oly férfiak, akik bölcseségükkel, példás hitbuz
galmakkal és áldozatkészségükkel nemcsak
Vadosfának, hanem egész egyházkerületünknek
is igaz büszkeségei.
Ily vezetőkkel és hitbuzgó népével meg
tartotta Vadosfa a maga jelentőségét a vallásszabadság újabb korában is, mikor az artikuláris jelző m ár csak szép történeti emlékké
változott át. Mert ennek erkölcsi ható ereje
m egmaradt továbbra is Disraeli ama m ondása
szerint: A múlt hatalm unknak egyik eleme.
Vadosfával együtt az egész Rábaköz, mint
Dunántúl gazdag term őkertje, a két városi köz-

bik a deák iskola. Kis János végig járta mind
a kettőt. L nky István akkori vadosfai tanító
mondta a szentandrási pórfiú szüleinek az examen végével: ffEz a fiú tanulásra született, kár
volna a reá bízott talentum ot elásn i; elkárhoznának azok a szülők, kik az ily gyermeket, ha
tőlök kitelhetnék, nem taníttatnák*. így került
fel az ifjú Kis János Sopronba és az egyszerű
vadosfai tanítónak nem csekély része van
abban, hogy a gyermek tehetségeit felismervén,
a szülőket a további iskoláztatásra kényszerítő
s ily módon egy nagy tudóst adott Sopronnak
és az egész m agyar hazának.
Laky Istvánon kívül ismert tanítói voltak
V adosfának: Szánthó András, Vízközi Mihály,
Fidicinis András, Dvorkovics János, Csákvári
Ferenc, Vazalla Sámuel, Kiss Pál, Ihász Mihály,
Korbélyi István, Petrócza János, Torkos Adám,
Ördög András, Gáspári Imre.
Kis János kora óta is hány vadosfai és ráb a
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közi ifjú került fel Sopronba a felsőbb isko
lákra ! A jó Kutsera M ártonné tisztelendő aszszony jól tudta, mit cselekszik, m időn külön
alapítványt tett a rábaközi ifjak számára.
Nevelésről leven szó, az artikuláris Vadosfának még egy nagy érdem ét kell az utolsó
századból kiemelnünk. S ez az, hogy Dömölk
mellett ő volt a kerület legbuzgóbb káplán
képző iskolája. És ez nálunk, ahol külön papi
szemináriumok nincsenek, fontos dolog. Az
iskolából a gyakorlati életbe Yadosfa volt az
átvezető híd. Kerületünk régebbi és újabbi
papi nemzedékének jó része innen a vadosfai
káplánszobából került ki, mely 1821-ben épült
külön e célra. Másutt csak tűrték a káplánt,
ha éppen kellett, mint szükséges rosszat; Vadosfán hiványilag volt biztosítva egy állandó kápláni állomás, mintegy jó reménység foka a
bizonytalanság tengerpartján. A régebbi káplá
nok közt ott találjuk a Gáncs, Szánthó, Gödör,
Dregáli, Szedenics, Matisz, Csáfordi, Kiss János,
Vidt, Csapli, Pelárgus, Holbok, Turcsányi, Bog
nár sat. neveket.
Hogy Rábaköz és Yadosfa a legújabb kor
ban is ily szép kulturális missziót teljesíthetett,
abban nagy része volt az idők változásának,
a felvilágosodásnak és vallási türelemnek, mely
hazánkban II. József kora óta kezdett terjedni.
Szabad volt im m ár a tem plom bajárás és hitéért
többé senkit a deresre nem vontak !
Egyes magyar mágnások jártak elől jó pél
dával. B atthyány Alajos gróf az 179Í. évi
országgyűlésen a vallásszabadságnak törvénybe
iktatását ajánlva, annak meggátolását hazaáru 
lásnak minősítette. Gróf Széchenyi Ferenc, Ist
vánnak az atyja, protestáns iskolát és ifjakat,
ezek közt Kiss Jánost is támogatta. Gróf Festelich György a keszthelyi Georgikon alapítója,
Csurgón gymnáziumot építtetett a reform átu
soknak és a templomépítés gondjaival küzdő
zalaistvándiaknak is jó szívvel válaszolta:
«Kedves gyermekeim, adok én helyet, fát és
követ, hogy Istennek házat építhessetek*. Ugyan
ő Kis Jánost, mint egyszerű kővágóeörsi lel
készt szívesen hívta meg és fogadta vendégül
Keszthelyen.
Festetich Ignác gróf is, Györgynek rokona
és Egyed, Szent-András földesura 1808. a SzentAndráson ülésező egész kerületi gyűlést ven
dégül hívta meg egyedi kastélyába, hol egykor
Telekesi Török nyitott menedékházat papjaink
nak. Hat évvel később 1814. pedig a dunántúli
evangélikusok m eghívásra ismét Egyeden tar
tották kerületi gyűlésüket. Itt történt, hogy
Festetich, a nemes gróf Kis János atyját min
den jobbágyi teher alól felszabadítá, őt magát,
a soproni lutheránus papot, szeretete és tiszte
lete jeléül a nagy közönség előtt nyilvánosan
megcsókolta.
Oly idők voltak ezek, hogy mikor Kis János
nem a maga, hanem fiai érdekében nemesség
ért folyamodott a királyhoz, a szombathelyi r.
katholikus püspök, Somogyi Lipót írta érde
kében az ajánló levelet, hivatkozván irodalmi
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munkásságára és a jó békességre, melyben a
felügyelete alatt álló evangélikusok élnek. Mily
megszégyenítő ez a példa a Ne tem ere legújabb
ko rára nézve, m ikor nem csak a házasságot,
hanem felekezetivé teszik a földet, a pénzt, a
hivatalt, a fogyasztási cikket, táncot és muzsi
kát, sőt azzá tennék a levegőt és napvilágot is,
ha lehetne. Akkor szebb világ volt, tisztább
volt a keresztyén élet, m ert több volt benne a

szeretet. A türelem ről nem is szólok, mert az
nem is erény.
A vallási béke Vadosfára is derített öröm
napokat. Kis János püspöksége idején 1830.
érkezett le végre a királyi rendelet, mely a
vadosfai templomot az Istvánnapi zár alól
felmentette s így lehetővé tette, hogy gyógyul
jon a seb és feledés fátyola boruljon a keserű
emlékekre.
Világító pont volt újabban az is, mely
Kapuvárról bocsátá át sugarait Vadosfára. Az
utóbbi évtizedekben Kapuvár is expiálta, jóvá-
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tette némileg kegyetlen múltját, hogy oly sok
szor szolgált börtönéül hitvallóknak, gálya
raboknak és üldözött rábaközieknek. Berg
Gusztáv és Berg Miksa báró urak személyében
az ősi várkastélynak evangélikusok lőnek a la
kói s a báróné nemes szíve karácsonykor érté
kes ajándékokkal emlékezik meg Vadosfa sze
gényeiről. Sőt többet tettek. A két nemes báró
vezetése alatt 1876-ban fiókegyház is alakult
Kapuvárott. ím e a ham vaiból feléledt phoen ix ! S 1893 óta a kapuvári várkastély egyik
term ében évenként kétszer evangélikus istentisztelet is tartatik és harm ónium kísérettel
ismét felhangzik a protestáns ch o rá l: Erős
várunk nekünk az Isten! Ugyanaz, mely k é t
száz évvel azelőtt ugyanitt a gályarabok ajká
ról szállott fel a földalatti börtönökből. Az itt
kiszenvedt Szendrei Márton ismeretlen sírja
felett megmozdul a rög s új élet fakad a ham 
vakból. A m agnak földbe kellett vettetnie, hogy
hogy bár későn, de mégis kikeljen és gyümöl
csöt teremjen. Kapuvár evang. íélekszáma ma
m ár 140 és tőkéje is van a feléledt kis fiók
helynek. Vadosfa mint édesanya fogadta a
szárnyai alá.

SZ.

Fohász.
M in t vándor a, fo rrá s vizéh e z,
Ha, a szo m jtó l fá jd a lm a t érez
É s elgyötré a szenvedés,
Uram, utánad ó h a jt a lelkem ,
H a életem sivá r, kietlen,
A bú üldöz, terhem nehéz.
H iába vá g yo m enyhülésre,
Nem in t felém m osolyogva béke,
A m íg a fö ld leszen hazám .
L elkem rabbá tévé a vétek,
Só vá ro g va , szom jan keres téged,
Zörget keg y elm ed ajtaján.
Te vagy, Uram, c sa k rem énységem ,
Világ, m ely á tra g y o g a z éjen,
Te benned bízom egyedül.
H a Te ó'rzesz, v eszély nem érhet.
T erjeszd fö lém , j ó A tyám , kérlek,
H űséged óvó fö d é lü l!
K ovács Sándor.

*

íme, közel négy századnak történetét raj
zoltuk meg rövid vonásokban. És mennyi szép
emlék, beszélő kő, tanulságos esemény és vonzó
jellemkép tárult szemünk elé. Igaza van a régi
bölcsnek: a történelem az élet tanítóm estere
és világító fáklyája az igazságnak. Olyan nehéz
időkben, m int a maiak, kétszeresen is van
szükségünk a múlt idők tanulságaira, hogy
belőlük bölcseséget, hitet, erőt és lelkesedést
meríthessünk.
Őseink tudtak szenvedni, tűrni, de tudtak
cselekedni, küzdeni és áldozni is nagy esz
mékért, az igazságért és szabadságért. És mi
utódok csak akkor leszünk méltók hozzájuk,
ha hasonló bátorsággal és önzetlenséggel lépünk
nyomaikba.
Ma az anyagiasság korát éljük. A világ oda
siet, ahol vagyon, fény és hatalom integet felé.
Meggyőződés, igazság, jog és szabadság, szóval
a szellemi javak értéküket veszítették. De for
dul az idők kereke, az arany borjút imádók
tábora meg fog csömörleni önmagától. Jönnek
még a Thököly és Rákóczi korához méltó új
idők is, am ikor a nemes eszmények kultusza
újra felvirágzik és pénznél, földi jólétnél m aga
sabb kincseket is megismer a világ. A protes
tantizmus diadalát ez a jobb és boldogabb kor
hozza el számunkra.
Ne szűnjünk meg tehát dolgozni és im ád
kozni eme jobb időkért. Az Úr, a mi atyáink
Istene, ki eddig itt velünk volt a nehéz idők
ben, nem hagyja el népét továbbra sem. Atyám
fiái, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, úgy
cselekedjetek mint férfiak, legyetek erősek 1
Payr Sándor.

Az árvák nagymamái.
Nem mondunk újságot, ha azt állítjuk, hogy
a nagyszülők jobban szeretik, becézgetik kis uno
káikat, mint valaha saját édes gyermekeiket sze
rették. Amennyivel édesebb a visszaemlékezés az
őszből a tavaszra, mint nyár derekáról, annyival
melegebb a ragaszkodás az unokák iránt, akikben
saját gyermekségüket élik át újra, annak örömeit,
vidámságát élvezik végig s körükben szinte felej
tik, hogy az ő fürtjeikkel már múlandóság szellője
játszadozik s különösen a jó nagymama az, aki
szíve szeretetének végtelen gazdag tárházában min
den panaszra és fájdalomra talál vigaszt és minden
botlásra, teljes, őszinte bocsánatot.
A családi életben is nagyon vonzó jelenség az
ilyen látvány. De egyes nagyanyáknál a szerétéi
ből akkora tőke vau felhalmozva, hogy belőle még
más gyermekeknek is jut, szegényeknek, betegek
nek, elhagyottaknak, árváknak, akiket Isten titkos
szándéka a családi tűzhely nyájas melegétől elzár.
Ha pedig saját gyermekekkel vagy unokákkal nem
áldotta meg az ég, akkor szeretetök egész kincsét
ily szerencsétlen gyermekekre árasztják. A mi pro
testáns árvaházunk karácsony estéin egész sor ilyen
boldogításra törekvő nagymama szokott megjelenni.
Nem egy árvához jönnek ők, akinek arcvonása
tán jobban leikökbe vésődött, vagy aki talán ismerős,
vagy rokon-család ivadéka. Nekik minden árva egy
formán kedves és drága, sőt talán a betegebb, a csenevészebb, rokontalanabb a legdrágább. Árvaházunk
alapítóit nemes és életrevaló gondolat ragadta meg
akkor, midőn ily szeretetre termett női lelkekből,
női-választmányt alakított s reájuk ruházta az árvanevelés jelentékeny részét. Ők látogatják leggyak
rabban az intézetet, támogatják tanácsaikkal a ta
nítói kart s évenként mintegy 6000 koronát gyűj
tenek össze az árvaház karácsonyfájára. E nő
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A Tabitha-nöegylet 1909. évi december hó
választmány vezetői közül mutatunk be néhány ki
váló egyéniséget, Liedemann Frigyesnét (f 1884) a 4-én, délután 6 órakor a Deák-téri iskolák dísz
deréklelkű stuttgarti papleányt, aki Budapesten termében (IV., Sütő-utca 5. szám, II. emelet), theamegtalálta módját annak az árvaházban, hogy lehet a estélyt tartott. Az est műsora: 1. Megnyitó beszé
nő is Isten országának munkásává, papjává. Bemutat det tart Raffay Sándor lelkész. 2. Vieuxtemps : Bál
juk a nagy papnét, Székács Józsefünk áldott emlékű iadé et polonaise, hegedűn előadja Trauber Ottó
nejét, aki Liedemannét követte az elnökségben evang. főgym tanuló, zongorán kíséri Morascher
(f 1896). Öröklött kegyessége és férje lelkének Hugó. 3. Sinding: Viel Traume ; W idor: Non Credo.
hatása csodákat míveltek vele. A jelenlegi elnök Van Eyken : Lied dér Walküre, énekli Láng Gizella
özv. Háberern Jónathánné, akinek arcképét már be úrhölgy. 4. Alkalmi felolvasást tart Kaczián János
mutattuk. Sokoldalú munkásságára jellemző, hogy esperes. 5- Magyar dalokat énekel és zongorázik
ő az elnöke a budapesti „Tábitha Egyletének is, Supka Géza úr. A Theaestély minden tekintetben
fényesen sikerült.
mely szegények gondozásával foglalkozik.
Az aszódi ev. egyház 1909. évi december 12-én,
Utoljára hagytuk a jelenlegi védasszonyt, özv.
gróf Teleky Sándornét, szül. gróf Teleky Jozefint délután 5 órakor a Leánynevelő-intézet dísztermé
A „védasszony“ név meglehetősen elkopott név, a ben vallásoss estélyt rendezett. Műsora: 1. Haydn
jótékonyságot gyakran iparilag űző társadalmunk „Imáját" éneklik az int. növendékek 2. Imádkozik
ban. Ám a mi Árvaházunk védasszonya ez elkop s a Szentírásból olvas a lelkész. 3. Énekel dr. Hitttatott névnek új varázst tudott adni gazdag egyé rich Ödönné, Kobilicz Emma int. tanítónő zongoraniségével. A védasszonyt nem pusztán anyagi ál kísérete mellett. 4. Raffay Sándor budapesti lelkész
dozatra hívatott tisztnek nézi, hanem árvákról lévén beszéde: „Miért szeressük egyházunkat?" 5. Schu
szó, az árvák födelét minél gyakrabban fölkeresi, mann „Románcát" zongorán előadja Kunz Márta
körülnéz a kis csemeték közt, egybegyűjti őket az gazd. növendék. 6. Győry Vilmos „Megelégedés"
ő szárnyai alá, hogy amelyik csak egy kis meleg c. költeményét szavalja Hittrich Adél gazd. növen
nek hijját érzi, azonnal segítsen rajta. Olyan dék 7. Adventi éneket énekel az egész gyüleke
kép ez, mint mikor förgetegben az anyamadár be zet. 8. Offertórium a temető bekerítésére. Az aszódi
takarja megrémült, didergő fiókáit. Ákiben igazi esték régi hírnevéhez méltóan sikerült ez is s a
szeretet lakik, annak már megjelenése derűt, nap közönség emelkedett hangban oszltot szét.
Halálozások. Kurz Sámuel, a Deák-téri ág. hitv.
sugarat s mosolygást jelent. Hát még ha megszó
lal ! Hangjában csodás enyheség, szelíd bíztatás, ev. népiskola nyugalmazott tanítója, 10-én este
hogy a gyermek érezze, a jótéteménynek nem szá hosszú szenvedés után 66 éves korában meghalt
nalom a forrása, hanem ugyanaz a kiapadhatatlan Budapesten. Az elhunyt 40 évig működött a tanítói
szeretet, mely Megváltót küldött a világra.
pályán. Eleinte Léván, később a budai evang.
íme a mi Protestáns Árvaházunk árváinak oda elemi iskolában és 1872-től 1903-ig a Deák-téri
adó szere tetű nagymamái! Voltakép csak néhány elemi iskolában tanított. Kiváló pedagógus volt és
a sok közül. Szegények mindig lesznek velünk, — irodalmi téren is élénk tevékenységet fejtett ki.
mint Üdvözítőnk mondá, lesznek árvák is, csak azt Évtizedeken át az Eötvös-alap és az evangélikus
kérjük Istentől, hogy soha ki ne halljanak az ár Tabitha-nőegylet pénztárosa volt. Az elhunytban
váknak ilyen lelkű nagymamái, s akkor Istenországa Kaczián János budapesti esperes apósát gyászolja.
Temetése vasárnap volt nagy részvét mellett.
közelebb jő hozzánk.
(Sz.)
Felicides Sándor f. hó 9-én — 37 évi működés
után — 75 éves korában elhunyt az Úrban, mint
a ceglédi ág. hitv. evangélikus egyház első fel
ügyelője. Hült tetemét f. hó 11-én d. u. 2 órakor,
VEGYES.
az ág. hitv. evangélikus egyház szertartása szerint
A besztercebányai evang. egyesület 1909. évi temették. Az elhunytak emléke legyen áldott.
december hó 12-én, vasárnap, Bethlen Gábor-utcai
A besztercebányai evang. egyesület 1909. évi
otthona nagytermében II. Protestáns-Estélyét ren november hó 27-én, Bethlen Gábor-utcai otthona
dezte a következő műsorral: 1. Gyülekezeti köz nagytermében műkedvelői színi előadással egybe
ének, énekli a közönség. 2. „A Szent István kora kötött zártkörű zene- és táncestélyt rendezett.
beli keresztyénség", felolvasás, tartja dr. Zsilinszky A műsora a következő volt: 1 A kis gazdasszony.
Mihály v. b. t., tanácsos, bányakerületi felügyelő Monológ Zöldi Mártontól. Előadja Petrikovich Olga
úr az egyesület vendége. 3. Haydn József: Hár úrleány. 2. Hajnal uram. Melodráma, szövegét írta :
mas a „Teremtés" oratóriumból. Éneklik Figuss E. Kovács Gyula, zenéjét Kelemen Lajosné. Elő
Vilmos e. karmester úr vezetése és zenekari kisé adja : Zikes Vilma úrleány, zongorán kíséri: Figuss
ret mellett: Wagner Jolán úrleány, Pór Pál és Vilmos e. karmester úr. 3. A nőkérdés. Vígjáték
Szimonidesz Dániel urak. 4. „Judás“ Váradi Antal egy fel vonásban Gárdonyi Gézától. Rendező : dr. Ora
tól. szavalja dr. Oravecz Ödön e. titkár úr. 5. Mozart vecz Ödön e. titkár úr, súgó: Albrecht Adolf úr.
W. A.: Kar a „Varázsfuvolából", előadja Figuss Szereplő személyek: Beniats Olga úrleány, Klimó
Vilmos e. karmester úr vezetése mellett az egye Margit, Rheinlander Mariska úrleány, Paulinyi Anna
sületi ének- és zenekar. 6. Hymnus, énekli a közön úrleány, Rheinlander Márta úrleány, Palinay Pál úr,
ség. A Protestáns-Estély, amelyről részletes tudó Horváth János úr. Az estélyt megelőzőleg Oláh
sítást hozunk, nagy hatást tett és a felolvasás nagy Jani tíz tagú zenekara bemuttatta Linka Kainilló
lelkesedés tárgya volt.
„Losonc végromlása" című híres zeneművét.
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Jó könyvek.
A Luther-Társaság újabb kiadványai. Társa
ságunk legújabb kiadványai közül kettő érdemel
különös figyelmet. Az egyik Kapi Gyulától Magyar
Éneklő Kar, 90 vallásos ének férfikarra, egyházi
és iskolai karok számára. A szerkesztő a legkitű
nőbb zeneszerzők műveiből állította össze s külö
nös figyelemmel volt a magyar zenére. Ő maga is
alkotásai java részével van képviselve benne. Tar
talma szerint három főrészre: ünnepi, általános tar
talmú, múlandóságról és örök életről szóló énekekre
oszlik. Kapi Gyula neve fölment bennünket minden
birálat alól, csak örömünket fejezzük ki, hogy a
Luther-Társaság lehetővé tette e szép gyűjtemény
megjelenését: Ára 2 korona.
A második kiadvány Wimmer Ágost Gottlieb,
Felső Lövő nagy papja Dr. Magyar Győzőtől. Az
Egyházunk Nagyjai című vállalat utolsó füzete,
amelynek értékéről a lapunkban közölt mutatvány
tájékoztatja az olvasóközönséget. Ára 50 fillér.
Mindkettőt ajánljuk.
Naptárak. A Protestáns Arváházi Képesnaptár
Hornyánszky Viktor'; kiadásában, Szabolcsba Mihály
és Rafiay Sándor szerkesztésével jelent meg az
idén. Kiállítása, tartalma most is méltán sorakozik
a régiek mellé. Sajnálattal nélkülözzük azonban
benne, hogy a hazai evangélikus egyház múlt évi
eseményeiből kimaradt az emelkedett lelkű Iliász
Lajos halála, életrajza és arcképe. Ha más címen
nem, legalább végrendelete alapján, mint nagy ala
pítót és patrónust kellett volna megörökíteni. Eddig
ily mulasztás e naptárnál nem fordult elő. Ára 60
fillér.
A másik Protestáns Új Képes Naptárt legifj.
Szász Károly szerkesztette s Mehner Vilmos adta
ki. Az év történetében szép emléket állít Ihász
Lajosnak, Farkas Józsefnek, Pákh Károlynak, Korén
Istvánnak. Petőfi aszódi tanárának, szóval összes
halottainknak. Összes közleményei, úgy a versek,
mint a prózaiak értékesek. Mind a két naptárt
protestáns névtár fejezi be. Ára 80 fillér.
A Keresztyén Elet Fejlődése, írta Dr. Torrey,
fordította Vargha Gyuláné, a londoni Vallásos Ira
tokat Terjesztő Társaság ily című kiadványt tett
közzé az őszön. A tartalmas könyvecske 15 feje
zetben foglalkozik avval a kérdéssel, hogyan lehet
az igaz keresztyén életet elsajátítani a biblia tanul
mányozásának segítségével. Nagyon szépnek találjuk
azt a fejezetet, amelyben a csüggedéstől óv és arra
int, hogy ne bűneinken tépelődjünk, hanem Jézus
áldozati halálára és alakjára nézzünk. A munka
voltakép az egész keresztyén hitet magában fog
lalja és nagyon hasznos kalauzul szolgáltat azok
nak, kikben a vágy felébredt a Krisztussal való
haladás után. Ára 1 korona.
A „Képes Folyóirat“ (Vasárnapi Újság füzetek
ben) XXIV. évfolyam 5-ik száma jelent meg gaz
dag tartalommal, írtak bele Mikszáth Kálmán,
Kozma Andor, Sebők Zsigmond, Szemere György,
Gineverné Győry Ilona, Bársony István. Közli a
Rákóczy-Síremlék pályaterveit, a képviselőház új
elnökeit, az új műegyetemről, a képzőművészeti
Társulat téli kiállításából, Chester angol városból
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felvételeket, A „Képes Folyóirat" nagy negyedrét
alakban, félhavi füzetekben jelenik meg gazdag
szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal évenkint több mint száznyolcvan íven, s több mint ezer
képpel és minden füzetben külön képmelléklettel.
A „Képes Folyóirat füzetei előfizetés útján
is megrendelhetők és pedig:
egész évre (24 füzet) 14 K 40 fül.
fél
„ (12
„ ) 7 „ 20 „
negyed „ ( 6
„ ) 3 „ 60 „
A „Képes Folyóirat" előfizetői a „Világkrónika"
képes heti közlönyt negyedévre 80 fillérért rendel
hetik meg. A megrendelések a Franklin-Társulat
kiadóhivatalához Budapest, IV., Egyetem u. 4. sz.
küldendők.
„Jó Pajtás" címen magas színvonalú gyer
mekújság indult meg a Franklin-Társulat kiadásá
ban. Szerkesztője Sebők Zsigmond, akit nemzeti
irodalmunk legkiválóbbjai támogatnak. Nincs egyet
len ünnepelt írói nevünk, mely hiányoznék a sor
ból. A szerkesztő az ifjúsági irodalomnak egyik
legáldoitabb és legnépszerűbb munkása Az eddig
megjelent számok azt mutatják, hogy a lapban a
komoly nevelő és tréfás, mulattató rész arányosan
oszlik meg. Képei is nagyon szépek. Aki olvasni
szerető gyermekeinek karácsonyra örömöt akar
szerezni, fizessen elő a „Jó Pajtás" ra. Ára egész
évre 10 korona. Megrendelhető a hiadóhivatalban
Budapest, Franklin-Társulat.
Képes Szent Biblia. Az idei karácsonyi könyv
piac egyik legértékesebb, legszebb tárgya. Gyö
nyörű kiállításban, a legnevesebb mesterek alkotá
sainak igazán művészi értékű reprodukcziójával,
Tóthfalusi József maros vásárhelyi ref. lelkész „Beve
zetés a Bibliába" c. alapos tájékoztató közlemé
nyével, gazdag tárgy- és népmutatóval, családi lap
pal stb. ellátott kiadás, a mely valóban értékes
nyeresége a magyar könyvpiacnak. Mennél tovább
lapozzuk, annál elevenebben hat reánk a pompás
illusztrációkon át a bibliának hitet, kegyeletet,
istenismeretet lehellő szelleme. A legmelegebben
ajánljuk főleg lelkésztársainknak, akik bármely
művelt prot. család asztaljára viszont a legjobb
meggyőződéssel ajánlhatják a családi szentélytdiszítő
e szentkönyvet. — Ára azonnali fizetés esetén 34 K.
Hermann Emil a magyar képes szent biblia kiadóhivatala és vállalatánál Budapest, VII., Aréna-út 21.
Megjelent könyvek: Mikszáth K .: „Almanach"-ja
tizenöt novellával ismét megjelent a könyvpiacon
s kapóssága, kelendősége ismét a régi. Mikszáth
K. bájos előszava s nem kevésbbé szép novellája
irodalmi eseménnyé avatja e kötetet. Ára 2 korona.
Singer és Wolfner kiadása, Budapest, Andrássy-út. —
Wallrabenstein Jakab újbanovcei lelkész: „Küzde
lem az alkohol ellen“ tett közzé, mely megérdemli,
hogy széles körben elterjedjen. Megrendelhető a
szerzőnél.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Olvasóinknak és munkatársainknak boldog karácsonyt
kívánunk.
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Jegyzőkönyv.
Felvétetett a Luther-társaság 1909. évi nov.
hó 18-án tartott rendkívüli közgyűlés által kikül
dött — a könyvkereskedői üzemet felülvizsgáló
bizottságának f. 1909. évi december hó 2-án tar
tott üléséről.
Jelen voltak : Dr. Wagner Géza egyh. felügyelő
úr mint elnök, Hornyánszky Ernő, számvizsgáló
bizottsági tag, Schreiner Ede könyvvezetői szak
értő, Majba Vilmos L.-T. titkár, Petrik Géza,
könyvkereskedő, Bernát József, a Révay testvérek
könyvkereskedésének könyvelője
mint bizottsági
tagok és Falvay Antal mint az elnök úr által a
jelen jegyzőkönyv vezetésével megbízott L.- T.
jegyző.
Nt. Brosch G. A. lelkész bizottsági tag egyéb
hivatalos elfoglaltsága miatt kimentését kérte.
1. Elnök úr üdvözölvén a jelenlevő urakat, fel
olvastatja a Luther-társaság rendkívüli közgyűlé
sének azon jegyzőkönyvi pontját, amely ezen bizott
ság kiküldését és feladatát tartalmazza és amidőn
hangsúlyozza, hogy már a közgyűlési határozatnál
fogva is minden személyes vonatkozás mellőzendő,
arra kéri a bizottság tagjait, hogy teljesen objek
tíve szóljanak a tárgyalandó kérdésekhez.
Tudomásul szolgál.
2. A bizottság beható eszmecsere után a követ
kezőket állapítja meg:
A számvizsgáló-bizottság az 1907-ik csonka év
számadásainak megvizsgálásakor 1908. június 16-án
jelentette már, hogy a könyvkereskedés könyve
lési módszerének megváltozatását — nevezetesen
pedig a kiadói üzlet bevételeinek és adósainak a
sortiment üzlet bevételeitől és adósaitól való elkü
lönítését tartja ahhoz szükségesnek, hogy a szám
adások megvizsgálhatok legyenek. Ezenkívül annak
szükségét is megállapította, hogy a leltár az üzleti
* A jegyzőkönyvből a L. T. végrehajtóbizottságában
történt szóbeli megállapodás folytán egyes kevésbé lényeges
részek kihagyattak.

év zártát közvetlen követőleg vétessék fel és ellen
őriztessék. (L. „A“ mellékletet".)
Az 1908 évi számadások megvizsgálásakor —
1909. évi június 19-én azt■állapította mega szám
vizsgáló-bizottság, hogy az általa szükségeseknek
jelzett változtatások sem 1908-ra nézve, sem 1909ben meg nem történtek ; — javaslatba hozta azt
is, hogy a kettős könyvviteli rendszer vezettessék
be — és hogy a főkönyvben minden egyes számla
december 31-én lezárassák. Egyéb észrevételeket
is tett — példaképpen annak igazolására, hogy az
eddigi könyvelési mód sem a számadások gyors
megvizsgálására, sem az egyes üzletágak eredmé
nyének megállapítására nem alkalmas. Azt is jelen
tette a számvizsgáló-bizottság, hogy — habár az
eddigi könyvelési mód szerint a zárszámadások
pontosan meg nem vizsgálhatók, a Petrik Géza úr
által bemutatott nyereség- és veszteség számla a
valószínű számításnak megfelel. Végül megállapí
totta ebből, hogy az 1908. évi könyvkereskedés —
ha a nagyjában átvizsgált tételek mind helyesek,
142 korona 81 fillér nyereséggel zárult, mely öszszeg azi nban kisebb a tényleges eredménynél,
minthogy Petrik Géza úr a felszereléseket teljesen
leírta, amire indok nincsen. (L. „B“ mellékletet).
A kisbizottság e jelentés folytán 1909 június
23-án kimondotta, hogy valószínűségi számítással
felülvizsgált mérleggel a közgyűlés elé nem mehet
és elrendelte, hogy a könyvkereskedés és szám
adásai szakértő által vizsgáltassanak meg. (L.
„C“ melléklet.)
Schreiner Ede szakértő úr 1909 aug. 30-áu
kelt jelentésében nemcsak a számvizsgáló-bizottság
észrevételeit igazolta, hanem a könyvelési rendszer
további hiányait is konstatálta, amelyek a pontos
ellenőrzést lehetetlenné teszik. Ily hiányul állapí
totta meg, hogy nem vezetik árúbemeneti és ki
meneti könyv, s ahogy az első feljegyzések köny
vében az adósok és hitelezők tételei, valamint a
pénztártételek vegyesen és ugyanazon rubrikába
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vannak feljegyezve. Ezek és egyéb hiányok arról
győzték meg a szakértő urat, hogy a könyvek alapján
az 1908. évi nyeremény- és veszteség-számla meg
bízhatóan össze nem állítható és meg nem állapít
ható; miért is célszerűnek találta új leltárfelvétel
és az egyes számlák akkori állása alapján az 1909.
évi július 31-iki időpontra elkészíteni a mérleget
és nyereség- és veszteség-számlát. (L. „D“ a) mel
lékletet.)
A szakérő úr alapos munkálatai szerint, melye
ket E) F) G) H) és I) jegyű mellékletekben csa
tolunk, az eredmény az, hogy a könyvkereskedés
kezdetétől fogva 1909. évi julius 31-ik a veszteség,
3071 korona 48 fillér volt, tehát az 1907. évi dec.
31-én kimutatott 2180 korona 27 fillérnyi veszteség
azóta 1909 július 31-ig 891 korona 21 fillérrel
emelkedett; ha pedig Petrik G. úr nyereség- és
veszteség-számláját vesszük kiindulási pontul: az
1909 január 1-től 1909 julius 31-ig felmerült vesz
teség annyival nagyobb, amennyi nyereség az
1908-ik évben volt.
A számvizsgáló bizottság 1909. évi augusztus
30-án tartott ülésében tárgyalta a szakértő úr véle
ményét
kifogásolta azt, hogy Petrik G. úr többet
fordított személyzeti kiadásokra, mint amennyire a
a szerződésben felhatalmazást nyert és egyhangúlag
kimondotta, hogy a könyvkereskedést jelenlegi for
májában fentarthatónak nem véli, hanem ennek
gyökeres megváltoztatását ajánlja, nehogy a tár
saság jelentékeny anyagi károsodást szenvedjen.
(L. „Ju mellékletet).
A végrehajtó bizottság 1909 szeptember 3-án
tartott ülésében azt állapította meg, hogy Petrik G.
úr a személyzeti kiadásokra megállapított összeg
túllépésével szerződésszegést követett el — a szer
ződést felbontottnak deklarálta — Petrik G. urat
felhívta, hogy a köny vkereskedést f. 1909 dec.31-éna
számvizsgáló bizottságnak adja át — sőt száma
dásából mindazon kiadások törlését határozta el,
amelyekre a szerződés maga fel nem jogosította.
(Lásd „K“ mellékletet.)

25.

SZ.

taiban Petrik G. úr becsülete gyanúsítva nem
lett, de a számvizsgálat és könyvvizsgálat folya
mán sem merült tel semminemű adat oly gyanúra,
mintha Petrik G. úr a Luther-Társaságot hűtlen
kezeléssel megkárosította, vagy a szigorú becsü
letesség útjáról letért volna.
d)
hogy a Luther-társaságéhoz hasonló könyvkereskedések természeténél fogva — miután
az adások zöme az őszi és téli hónapokra, — a
kiadókkal való elszámolás pedig a naptári évet
követő március 31-ére esik, de még az előző
évben számoltatik e l: az 1909. évi július 31-én
felvett mérlegből — habár az teljesen korrekt
— sem Petrik úrnak 1908-ik évi zárszámadásá
nak helytelenségére, sem az 1909-ik évnek decem
ber 31-én megállapítandó eredményére követ
keztetést vonni nem lehet.

4. Petrik G. könyvkereskedő úr ezek után az
Elnök úr kérdéseire előterjeszti, hogy
ő maga is belátja, hogy az általa vezetett köny
vek és számadások az ellenőrzést nagyon nehézzé
és körülményessé teszi és hogy ezek alapján viszszafelé menő időpontra a mérleget megállapítani,
vagy ellenőrizni alig lehet. Ennek dacára megvan
arról győződve, hogy ő maga, aki üzletét és a be
jegyzések természetét ismeri • feljegyzései és köny
vei alapján helyesen állította össze az 1908. évi
mérleget és nyeremény- és veszteség-számlát.
Elismeri, hogy a Luther-társaság érdekében
helyesebb volna átnézetesebb könnyebben ellen
őrizhető kettős könyvelés ; erre azonban ő nem vállalkozhatik és pedig azért sem, mert ahhoz nem
ért, de azért sem, mert idejét a mostani könyve
lés is túlságosan veszi igénybe, — magától a
könyvkereskedési üzlettől és a kiadványok terjesz
tésétől túlságosan elvonja.
Elismeri azt is, hogy saját, egyszerű könyve
lésében is vannak hiányok és hibák, pl. hogy az
egyes számlák részben még július hónapban sem
voltak lezárva; — hogy a leltárban a könyvek
Beható eszmecsere és a jelőnlévők nyilat értékelésénél itt-ott hibázott, amely hiba az eladás
kozatai után a bizottság elsősorban következő kor vagy visszaadáskor önmagától helyesbíttetik;
ket állapítja m eg:
de biztosítja a bizottságot, hogy egész idejét a
a) hogy a számvizsgáló bizottságnak és a Luther-társaságnak szentelte és hogy habár saj
szakértőnek a könyvkereskedés könyvelésére nálattal elismeri, hogy működése és fáradozása
vonatkozó bírálata és helytelenítése indokolt volt; nem hozta meg a társaságnak sem azt az ered
b) hogy Majba Vilmos titkár jelentése a Kas ményt, amelyet a szerződéskötésekor reményelhetsán tartott közgyűléshez mindenekben megfelelt tek — egészségének is rovására és a megélhetés
a Luther-társaság bizottságai által hozott hatá hez is alig elégséges díjért küzködött még akkor
rozatoknak és a megállapított tényeknek;
is, ha a társaság elfogadja a személyzetre tényleg
c) hogy sem ezen jelentésben, sem a szak költött, a szerződésben megállapított elégtelen öszértő jelentésében, sem a bizottságok határoza szeget meghaladó kiadásait, — és azokat a juta
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lékokat, amelyeket az 1908. évi el nem intézett
jelentésében előterjesztett alapon kiadásba helyezett.
Akkor, amikor a szerződést megkötötték, sem
a társaság, sem ő maga nem számolt azzal, hogy
beruházás nélkül üzletet fejleszteni nem lehet. Ily
beruházásra a társaság nem akart, ő nem tudott
vállalkozni; — a szerződés keretében ezentúl sem
tudna eredményhez ju tn i; éppen ezért (habár meg
győződése szerint nem szolgált reá, hogy a társa
ság a szerződést megszüntesse) maga nyilatkozott
késznek, hogy a könyvkereskedést a társaságnak
f. é. december 31-én átadja és ezt a nyilatkoza
tát ma is fenntartja.

Végre elismeri Petrik G. úr, hogy a szakértő
úr által 1909. évi július 31-ére készült kimutatá
sok és mérlegek helyesek és így helyes az is,
hogy az 1909. júl. 31-iki lezárás az üzlet kezde
tétől fogva 3071 K. 48 veszteséget mutat.
Az a feltevés izgatta fel, hogy ennek bejelentése
és az 1908. évi nyereségnek hallgatással mellőzése
iránta való ellenséges indulatból történt és a köz
gyűlés tagjaira azt a benyomást fogja tenni, mintha
ő megkárosította volna a társaságot.
E miatti elkeseredésében terjesztette a Luthertársaság tagjai között ismeretes nyílt levelét,, ami
fölött, minthogy ma meggyőződött, hogy becsületét
senki sem támadta és támadni nem is kívánja, saj
nálatának ad kifejezést.
A bizottság Petrik G. úr nyilatkozatait tudo
másul veszi és megállapítja, hogy a Petrik G.
úrral kötött szerződés mindkét részről téves ala
pokra volt fektetve, mert 15.000 koronás for
galmú könyvkereskedés a mai viszonyok között
nem fedezheti a költségeket; 80 korona havi
fizetésért nem lehet megfelelő segédet kapni;

— az előirányzott személyzettel nem lehet oly
könyvkereskedést ellátni, amely társulatok üzlet
kezelésénél elkerülhetlenül szükséges; üzletfej
lesztés és a társaságban és szervezetében rejlő
nagyerő kifejtése nem lehet befektetés, üzleti
tőke és az üzletvezető rendelkezésére álló sza
bad idő nélkül; — a szerződés pedig nem
gondoskodik arról, hogy pénzerő rendelkezésre
álljon, — sőt az üzletvezető idejét az elégtelen
személyzet miatt teljesen leköti.
Ezen szerződés keretében sem a Luther-társaság nem teljesíti hivatását, sem a könyvkeres
kedő úr nem találhat fáradozásának megfelelő
eredményt.
Habár a szerződés feltételeit és módozatait
P etrik Géza ú r maga hozta javaslatba és így
szigorú jog szerint az igazgató-választmány hatá
rozatának magát alávetni tartozik: a bizottság
azt ajánlja, hogy felhozott védekezése méltányos,
figyelembe vétessék, — 1909 december 31-én
a szerződés közös megegyezéssel megszüntessék.

6. Mitjba Vilmos titkár úr felszólítja Schreiner
Ede szakértő urat, nyilatkozzék aziránt, vájjon
mondta-e Petrik Géza úrnak, amit az ő ügyvédje
a rendkívüli közgyűlésen állított, hogy „akár jó a
számadás, akár rossz, ő csak rossz véleményt
adhat?“ Mire Schreiner Ede szakértő úr indignálódva és becsületszavára határozottan visszauta
sítja e vádat,
Tudomásul szolgál.

Midőn elnök úr a bizottság tagjainak a hosszú
tárgyalásokban tanúsított objektivitását és türelmét
megköszönte, az ülést berekesztettnek nyilvánítja.

K. m. f.
Jegyzetté

F alvay A n tal
jegyző.
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Legújabb

Új elő fizető in k figyelmébe ajánljuk, hogy az
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908-iki év

a Luther Társaság kiadásából.
H itünk ig a z sá g a . Az evangélikus és róm. kath.
egyház közötti különbségekről. A művelt közönség
számára írta Kapi Béla körmendi leik. Ára 1 K 50 f.
M agyar én ek lő k ar. 90 vallásos ének férfikarra.
Egyházi és iskolai énekkarok számára szerkesztette
Kapi Gyula, nyug. tanítóképző-int. igazg. Ára 2 K.
NÉPIES IRATOK:
48. sz. A bölcs asszony ép iti az ő h ázát. írta
Kovács Andor. Ára 10 fill.
49. sz. Ha sz e re te t nincsen bennem , sem m i
vagyok. írta Ládonyi Pál. Ára 10 fill.
50. sz. A nő h iv a tá sa a m a g y ar p ro testan tizm u s
küzdelm ében. írta Sztehló Kornél. Ára 10 f.
EGYHÁZUNK NAGYJAI:
IX. sz. Dr. S zékács Jó z sef evang. püspök.
1809—1876. írta Zsilinszky Mihály. Képek
kel. Ára 40 fill.
X. sz. W im m er G ottlieb Á gost, F elsőlövő
n ag y p a p ja . írta dr. Magyar Győző.
Képekkel. Ára 50 fill.

M egrendelhetők:

a Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

folyamaiból vannak még teljes példányaink, melyek

a L uther-társaság ev. könyvkereskedésében
Budapesten egyenkint 1 k o r o n á é r t kaphatók.

Hátralékos előfizetőinket
tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek
a f. 1909. évre járó előfizetési össze
get, vagyis 2 koronát utalványozni,
nehogy kénytelenek legyünk a lap
fo ly ta tó la g o s küldését beszüntetni.
Tisztelettel

a Luther-társaság
ev. könyvkereskedése.

Imakönyvek.

Legújabb!

a D unántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította,
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsószopori Nagy Ferencné. Ára fűzve 3 kor., kötve
3 kor. 60 fillér. Portómentesen 20 fillérrel több.
--------- K apható: ---------

Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv 9-ik
bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 141/, x 9 cm nagy
ságban 1 kor. SOfill., fekete bőrbe kötve, arany vágás
sal, tokban 6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., arany vágás
sal, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, arany vágással,
tokban 6 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban (í kor.
------ Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal
2 kor. Párnázott borjúbörkötésben, tokkal 7 kor.
Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás.
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.
Székács Jó zsef: Imádságok és buzgólkodások evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6.
kiadás. Vászonba kötve láV jX Ö cm. nagyságban,
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor.
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.
Elemi iskolás gyermekek számára:
Ruttkay Sándor: Kis imakönyv. 6. kiadás. Ára
félvászonba kötve 60 fillér, díszes egész vászon
kötésben aranyozott nyomással, piros vágással 1 K.
--------- K a p h a t ó k : ---------

a L uther-társaság ev. könyvkereskedésében

a L uther-társaság ev. könyvkereskedésében

A p ro te sta n tiz m u s h a la d á sá n a k ak a d ály ai.
Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi
Jenő. Ára 60 fill., portómentesen küldve 65 fill.
S ztehlo K ornél felolvasásai. 1. Modernizmus
és protestantizmus. II. A jövő vallása. Ára 1 kor.,
portómentesen küldve 1 kor. 05 fill.
Házi o ltá r. Iskolák és magánosok házi buzgólkodására szánt evangéliomi elmélkedések. I.
Adventtól pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 60 fill.
A nő h iv a tá s a a m a g y a r p ro te sta n tiz m u s
k üzdelm ében. írta Sztehlo Kornél. Ára fűzve
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.
--------- K aphatók: ---------

a L uther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

L e g jo b b s z a k á c s k ö n y v

— Budapesten, Vili., Szentkirályi utca 51/a.

—

— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a.
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