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R eggeli ének.

Oh, nyisd ki hajnal rózsasátradat!
Elmúlt az éj, itt már a tárnádat,
A föld vidul és a virágkehely,
Mint hő imát, jó illatot lehel.

Te is szívem, mely álmaid között 
Fék vél bezárva, mint lenyűgözött,
Nyílj meg s bocsáss az égre hő imát, 
Halkan, titkon, — van Isten, aki lát!

Oh én Atyám, teremtő Istenem,
Ki áldhat jóval engem, ha te nem?
Ki óva eddig — s óv meg ezután?
Ki tartja éltem? Csak te, jó Atyám!

Ki őrző pásztorom valál nekem,
Feléd röpüljön hálaénekem !
S kitől tovább minden jót várhatok: 
Hozzád ez esdő szók, sóhajtatok.

Oh mint az éjben őrzél, vész miatt 
Nyugalmas álmom, hogy föl-fölriadt, 
Napomra is őrző sátrad te vond,
Hogy el ne nyomjon sűrű munka-gond.

Oh légy velem, míg dolgozom ma is,
Neved legyen nekem erős paizs. 
Távoztass tőlem bűnt, rossz vágyakat 
S verítékemre áldásod te add!

Szász Károly.

Zsedényi István, a ‘gályarab.
Folytatás.

A rabokat szétosztották a nápolyi gályákon, 
nevüket bevezették a gonosztevők lajstromába, 
yállukra tüzes vassal bélyeget sütöttek, mint a 
számbavett barm okra. Testüket az evezőpad- 
hoz láncolták s így kellett kezelniük az evező
lapátot. E rettenetes munkában tenyerük véresre 
törött fel, a hullámoktól vert evezőlapát kar
jaikat majdnem tőből szakgatta ki. Undorlkeltő, 
fogyatékos táplálkozás s a hajópribékek ütlege
lése mellett testük egyre sorvadt s erejük vég
képen kimerült. Bizony megkeserülték szülő- 
anyjuk édes tejét.

„Haragvó tenger puszta partján,
Komoly gályák sorvasztó padján,
Csörgő bilincsben ott szenvednek 
Rabbá lett szolgái Istennek.
Nincs enyhülésre bizodalmuk,
Csak feltörő szárnyán a dalnak,
Mely még az égbe felsegítsen:
Erős várunk nékünk az Isten." Váradi A.

Június 2-án Zsedénvit hat társával Szicíliába 
vitték a franciák ellen. Tizennégy hetet töltött 
a sziget partjai mentén hajózva s az ellenség
gel viaskodva. Majd a hajóhadat a palermói 
kikötőbe vezényelték. Itt Zsedényi testi erejé
ből végképen kifogyván, az emberfeletti meg
erőltetéstől agyvelőgyulladásba esett. Napokig 
élet és halál között lebegett, m ár-m ár holttá 
vált s az élettelennek látszó testet a tengerbe 
akarták sülyeszteni, midőn a bajó kapitánya, 
látva benne még egy kis életszikrát, megaka
dályozta a vízbevetését s lassanként betegségé
ből csoda módon felépült. Bizonyára az isteni 
gondviselés tartotta felette a védő paizsát, hogy 
a kimondhatatlan hányattatások, nélkülözések, 
lestet bomlasztó kimerülés, ellenséges golyó-
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zápor s egy súlyos kór gyötrelmei közölt élet
ben maradt. Októberben visszatért a gálya a 
nápolyi kikötőbe s itt szenvedett tovább Zse- 
dényi egészen megszabadulásáig.

Eközben úgy bent a hazában, mint a kül
földön a szegény rabok érdekében többen fel
szólaltak s szabadulásuk útját egyengették. Zaf- 
fiusz Miklós, velencei orvos örök hálára köte
lezte le maga iránt a foglyokat nemcsak, de 
az utókort is, azokért az önzetlen fáradozá
sokért, mikkel a foglyok javára közbenjárt. 
Nevét arany betűkkel írták fel ama napok tör
ténetében. Felvilágosító, kérő leveleket intéz 
Németország, Svájc, Hollandia és Franciaország 
protestánsaihoz, kéri pártfogásukat, gyűjti a 
váltságdíjakat a raboskodó hittestvérek számára. 
Weltz György nápolyi kereskedő szintén egyik 
őrangyala szerencsétlen foglyainknak. Velük 
gyakorta személyesen érintkezik, vigasztalja őket, 
reményt kelt leikeikben, hogy az Úr szabadí- 
tása nem késik sokáig. Időnként ellátja őket 
ruházattal,, élelemmel s pénzbeli segéllyel is 
támogatja őket. Zollikofer Mihály bécsi keres
kedő, ki Weltzel üzleti összeköttetésben állott, 
szintén sokat fáradozott érdekükben.

Itthon Szalontai István pápai ügyvéd buzgól- 
kodott a gályarabok kiszabadításán. A szeren
csétlenek családjainak megbízásából Bécsbe 
megy azzal a szándékkal, hogy a trón előtt 
esdekel az elhagyott nők és gyermekek nevé
ben, de sikertelenül fárad. _ Az. elárvult -gyüle
kezetek is kérőszózataikkal fordulnak az ural
kodóhoz, de süket fülekre találnak.

Végre is Hollandia erélyes közbelépése hozta 
meg számukra, hosszas tárgyalások után, a 
várva-várt szabadulást.Mintlstentőlküldött mentő 
angyal jelent meg a nápolyi vizeken a Hollan
diából küldött hős tengernagy, Ruyter Adorján, 
ki kormánya parancsából tárgyalásokat kezdett 
a spanyolokkal s erélyes fellépésének az az 
eredménye lön, hogy 1676 február 11-én öröm- 
könyek és zsoltárok zengedezése között vehette 
hajójára a szabaddá lett s még életben maradt 
huszonhat magyar hitvallót. Leírhatlan öröm és 
hála foglalja el leikeiket, áldják, magasztalják 
Istent, la megszánta őket vergődésükben, hála 
könnyeket hullatnak Ruyter lábai előtt, ki, mint 
a gondviselés választott eszköze, oly páratlan 
nagylelkűséggel hajtotta végre közbenjárói tisz
téi. Egy .kis ideig Palerm óban élvezik a meg
szabadultak a hollandok vendégszeretetét s az
után egy angol hajóra szállnak át, mely őket 
Velencébe viszi. Innét kisebb csapatokban Svájc 
szabad földjére, az őket tárt karokkal fogadó 
Zürich városába utaznak, mivel a hazájukba 
való visszatérésre engedélyt még nem kaptak.

Szabad hát Zsedényi is. Bilincstörte sebei 
begyógyultak, az evezőpad kínjai elmúltak, a 
majdnem halálos kimenetelű betegség nyomai 
eltűntek, az átélt múltnak rémképeit felváltotta 
a jövőnek bíztató reménye. De messze még az 
édes haza földje, messze még a boldog otthon 
családi melege, csak sóhajjal telt leveleit kül
dözheti szeretteihez, dereng lelkében a remény

ség, napja, hogy nemsokára övéit a viszontlátás 
édes örömével ölelheti újra.

Mint mikor a vándorm adár elhagyott fész
kére visszaszáll, úgy költöztek haza egymásután 
a hontalanság keserveit is átszenvedő magyar 
lelkészek. Oh, a honvágy a vallásos hit mellett 
talán legszentebb érzése az emberi kebelnek, 
ki idegenben járt, hol szavát, óhaját, bánatát 
meg nem értették, mennyire siet vissza szülő
földjére, hol éltetőbb a levegő, melengetőbb a 
napsugár, barátságosabbak az emberek, vidá
mabb az élet. A sóvárgó lélek ide vágyik 
vissza.

Zsedényi István két társával, Nikléczi Sá
muellel és Leporini Miklóssal 1677 október 20 án 
indul útnak Zürichből, Németországon és Szi
lézián át utazva, végre eljut az édes haza ha
tárához. Örömkönnyekkel köszönti a hazai föl
det, sietve lépdel tovább, hogy mielőbb újra 
lássa a régen látott otthoni tájat, szeretett csa
ládját s az őtet tárt karokkal váró dörgicsei 
híveit. Több mint három  évi távoliét után a 
viszontlátáskor kimondhatatlan örömben osz
toznak férj és feleség, apa és gyermekek, lelki- 
pásztor és hűséges hallgatói.

Teljesedett Zsedényi jelmondata a 44. zsol
tárból: „Te vagy Istenem az én királyom, ki 
ígérsz győzedelmet. Te általad vertük meg a 
mi ellenségeinket; és a te nevedben tapodtnk 
le azokat, kik ellenünk támadtak. Te szabadí
tasz meg ellenségeinktől és te szégyeníted meü. 
a mi gyűlölőinket11-

„Siralmas a kezdet, örvendetes a v ég ;
Mert az Isten keze forgal mindent, mindég."

Még sokáig forgolódott a tisztelettel környe
zett lelkipásztor hívei között s mint egy régi 
feljegyzés mondja, Zsedényi István késő öreg
ségében a Dörgicsével szomszédos „Mencshelyen 
végezte be dicsőséges jó éleiét s innen vitetett 
a mennyei dicsőségbe".

íme egy gyászszegélyű, kiszakított lap egyhá
zunk múltjának zivataros napjaiból. Még több 
ily lap is van ott. még több ily név, mint a 
Zsedényié. Hozzájuk fűződik temérdek fájda
lomnak, panasznak s kétségbeesésnek emléke
zete, de ott van a felemelő hit is, ez a hegye
ket mozgató, diadalmas erő, mely kicsi szikrából 
lángra gyűl s nagy tettekben mutatja a hős 
elődöknek példaszerű erényeit. Ok vért, vagyont, 
életet áldoztak vallásukért, tőlünk, az unokák
tól az egyház oltára csak hűséget, buzgalmat 
és áldozatkészséget követel s ha ezekben meg 
nem restülünk, Sionunk állani fog és senki a 
mi koronánkat tőlünk el nem veheti.

Fenyves Ede.
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Sárkány Sámuel, 
1823 -1911.

ily ászkeretben van az a név, melyet egyházunk 
tagjai, hosszú időn át büszkeséggel és szeretettel 
mondottak ki, megszűnt dobogni az a szív, mely
nek szeretető és hite ezreket vigasztalt és emelt 
fel. Elhallgatott az az ajak, melyről ihletett szavak 
zengtek s találtak utat a szívekhez. Megpihenni 
tért a fáradhatatlan főpásztor: Sárkány Sámuel a 
bányai egyházkerület nyugalmazott püspöke február 
15-én, utolsó szavával is Istenhez fohászkodva életé-

majd atyja halála után a pilisi egyház lelkésze s 
e hivatást 61 esztendőn keresztül, mindenkitől sze
retve látta el. 1868-ban pestmegyei főesperes lett. 
1890-ben pedig a bányai egyházkerület egyhangú
lag püspökévé választotta. Tizenöt esztendeig volt 
a bányakerület püspöke s 1905-ben köszönt le a 
hivataláról. A király nemességgel és a Ferenc 
József-rend nagykorésztjével tüntette ki.

Temetése február 17-én volt Pilisen az ev. egye
temes egyház, a református egyház, a kerületek, 
esperességek képviselői és a küldöttségek és gyá
szolók sokasága kíséretében. A templomban a gyász-

Sárkány Sámuel nyug. bányakerületi püspök.

nek 89-ik esztendejében, az Úrban csendesen el
hunyt.

Koporsója mellett gyászoló családja könnyeivel 
együtt ott volt mindnyájunk fájdalma is. A nagy
nak, nemesnek, példásnak elmúlását, eltávozását 
szomorúan láttuk mi is mindannyian, mert mind
annyiunké volt. Amivel a családi gyászjelentés vég
ződik : „Áldott emléke örökké él közöttünk 1“ azt 
mi is mondjuk, mert mi is érezzük. Az ő emléke 
örökké fog élni mi közöttünk, abban az egyházban, 
melynek oly apostoli buzgalmú, Istentől gazdag 
tehetségekkel felruházott főpásztora, — szelíd, min
dig szerető lelkű pásztora, munkása volt,

1823január 19-én született Dunaegyházán. Tanul
mányait Aszódon, Selmecen, Pozsonyban, majd a 
jénai egyetemen végezte. Külföldi átázásai után 
atyja mellett a pilisi egyház segédlelkésze lett,

beszédet Seholtz Gusztáv bányakerületi püspök mon
dotta, az irsai énekkar énekelt. A temetőben a búcsú
beszédet Raffay Sándor budapesti lelkész mon
dotta s az irsai énekkar éneke mellett helyezték 
a koporsót a családi sírboltba.

Legyen ott pihenése csendesa és áldott, mint- 
ahogy áldott volt egész élete. Őrködjön emléke 
felett a hálás szeretet és kegyelet.

A család a következő gyászjelentést adta k i:
Alulírottak úgy a magunk, mint az összes rokon

ság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, 
hogy a felejthetetlen jó férj, apa, nagyapa, szép
apa, após, illetőleg sógor és rokon főtisztelendő és 
méltóságos ilencfalvi Sárkány Sámuel a bányai ág. 
liitv. evang. egyházkerület nyug. püspöke, a pilisi 
ág. hitv. evang. egyház ny. lelkésze, a magyar 
országgyűlés főrendiházának volt tagja, Pest-Pilis-
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Solt-Kiskun-vármegye törvényhatósági bizottságá
nak tagja stb. stb., a Ferenc József-rend csillag
gal díszített középkeresztjének tulajdonosa folyó 
évi február hó 15-én délelőtt 11 órakor az Úr 
szolgálatában eltöltött áldásdús életének 89-ik, bol
dog házasságának 45-ik évében Istenéhez vissza- 
szállt. A megboldogult földi maradványait pénteken, 
folyó hó 17-én délután 3 órakor fogjuk a pilisi ág. 
hitv. evang. templomból a pilisi családi sírboltba 
örök nyugalomra helyezni. Pilis, 1911. évi február 
hó 15-én. Áldott emléke örökké él közöttünk! 
Özv. ilencfalvi Sárkány Sámuelné Stúr Karolina 
mint neje, ilencfalvi Sárkány Etel férj. Mikola 
Lászlóné, ilencfalvi Sárkány Ilona férj. Riecsánszky 
Endréné, ilencfalvi Sárkány Jenő, ilencfalvi Sár
kány Béla, ilencfalvi Sárkány Jolán férj. Brooser 
Móricné, ilencfalvi Sárkány Ernő mint gyermekei. 
Mikola László, Riecsánszky Endre, Brooser Móric, 
mint vejei. Szászy Ilonka férj. ilencfalvi Sárkány 
Jenőné, Brocken Berta férj. ilencfalvi Sárkány 
Béláné, Krayzell Margit férj. ilencfalvi Sárkány 
Ernőné, mint menyei. Özv. Mokry Endréné, özv. 
Szászy Jánosné, mint sógornők. Ilencfalvi Sárkány 
Ilonka, Béla. Jenő, Tibor és Erzsiké, Riecsánszky 
Erzsébet férj. Sándor Ferencné, Riecsánszky Mar
git férj. Czigán Lászlóné, Riecsánszky Ilona és 
Bandi, Brooser Jenő, Béla és Edith, Telegdy Róth 
Ilonka, mint unokái. Sándor Ferike, mint szépunokája.

A kertész kis leánya.
Gyermekeink számára.

Bizonyosan mindnyájan hallottatok már sok szép 
elbeszélést áldottszívű, boldogult Erzsébet király
nénkról. Ha már Gödöllőn voltatok, láthattátok is 
azt a gyönyörű szobrot, mely a királyi parkot díszíti 
és amelynek szelíd jellegzetes arcvonásai is oly 
meghatóan szólnak hozzánk.

Mikor még boldog volt és királyi életét még 
nem sújtotta az a sok csapás és derűit egét még 
nem borította el a bánat, sokszor sétált magányo
san a gödöllői kert fáinak árnyékában, hallgatva 
a madarak csicsergését és boldogságtól sugárzó 
tekintettel gyönyörködve az előtte elterülő virág
szőnyegek színpompájában.

Egy ilyen alkalommal látott egy körülbelül öt 
éves kis leánykát, amint az a pázsiton guggolva 
pitypang kocsánokból láncot fűzött és a „zöld ágon 
kis gili zokogva búg“ ismert gyermekdalt dúdolta.

A jószívű királyné a lányka felé közeledett, 
egy kis ideig játékait szemlélte és végre megszólí
totta. A gyermek szendén, minden félelem nélkül 
felelt az előtte ismeretlen szép hölgy kérdéseire. 
A királynénak annyira megtetszett a kedves leányka 
szerény magaviseleté és fesztelensége, hogy meg- 
cirogatta és nyájasan inté, hogy csak mindig ily 
szépen és jól viselje magát.

Tovább sétálván, találkozott a kertésszel, kinél 
a kis leányka után kérdezősködött és megtudta, 
hogy az a kertész leánya. A kertész megijedt, mert 
attól tartott, hogy megfogják róni, amiért leány
kájára nem ügyeltek eléggé, hogy az a tilos helyen 
játszhatott.

De mennyire bámulatba ejtette a kertész családját 
az, hogy másnap délfelé egy udvari hölgy kopogtatott 
be az egyszerű lakásba azzal a hírrel, hogy a 
királyné magához hivatja a kis leánykát.

Hamarosan reá adták kis ünneplő ruhácskáját 
és így átadták az udvarhölgynek, hogy elvezesse.

Midőn a kastélyba értek, a királyné éppen az 
ebédlőbe indult; azonnal megparancsolta, hogy a 
kis leányt is oda kísérjék és melléje ültessék, hon- 
nét a kicsike a gazdagon terített asztalt könnyen 
áttekinthesse.

A jóságos királyné megsimogatta a kicsike piros 
arcocskáját és gondolatban úiár előre örült, hogy 
mit fog a kis ártatlan mondani, ha a sok pompát — a 
selyembe, bársonyba öliözött dámákat — az arany 
sujtásos rendjeles urakat, az ezüst kandelábereket, 
edényeket, evőeszközöket és a sok más fénylő tár
gyat látja, melyek a királyi asztalt ékesítették. Azt 
vélte, hogy a kis lány gyermekies elragadtatásában 
tapsolni fog és elbájoló ujjongással fogja örömét 
nyilvánítani. De minden várakozása ellenére a 
kicsinyke egy kis ideig csendesen ült, szeme ugyan 
örömtől sugárzóan körül tekintgetett a sok csecse
becsén, de egy hangot sem ejtett. Aztán egyszerre 
felkelt, öcszekulcsolta kis kacsóit és halk, de eléggé 
csengő hangon, hogy az egész asztaltársaság meg
hallhatta, elrebegte szokott kis imáját.

„ Jöjj el Jézus, légy vendégünk!
Áldd meg, amit adtál nékünk ! Amen!“
Mindenki bámulva nézett reá és mivel ezért azt 

gondolta, hogy még egyszer hallani akarják kis 
versecskéjót, amit az egyszerű kertészlakban a régi 
jó szokáshoz híven ebéd előtt naponként elmondott, 
kegyesen, megható ártatlansággal ismételte imáját.

Senki sem szólt egy szót sem, de mindenki 
mélyen megindulva azt érezte, mintha Isten maga 
szólalt volna meg e gyermek ajkai által e fényes 
előkelő urakból és hölgyekből álló társaságban.

Végre a királyasszony szakítá meg a hallgatást, 
mondván: „Oh mily boldog ez a gyermek! Mily 
sokat tanulhatunk mindnyájan tőle!0 Aztán az egész 
magasrangú társaság az ebéd alatt csak a leány
kával foglalkozott, majd gazdagon megajándékoz
ták és maga Erzsébet királyné gondoskodott nevel
tetéséről és kiképeztetéséről, hogy a jó mag, amelyet 
jámbor szülei gyermekök szívébe oltottak, el rie 
vesszen, hanem gazdag gyümölcsöt teremjen.

És a kis kertészlányból tanítónő lett s még ma 
is működik, mint derék, buzgó tanítónő, áldott 
sikerrel, mindenkitől szeretve és tisztelve. F. A.

Az Evangélikus Családi Lap pályáza
tának eredménye.

Előbbi számunkban már közöltük, hogy pályáza
tunkra 12 elbeszélés érkezett bé a határidő leteltéig. 
A később érkezetteket nem vehettük figyelembe.

A pályázat eredménye kielégítő. A bírálatnál 
ragaszkodtunk a pályázat feltételeihez, a szerzők 
azonban túlnyomó részben figyelmen kívül hagyták 
azt, amelyik rövidséget kívánt, más részük pedig 
azt, hogy egyszerű, a nép számára való történe
teket kerestünk.
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Minden tekintetben megfelelt a feltételeknek 
s így az első díjat nyerte „A harang* c. elbeszé
lés. Szép tárgyat választott, szépen irta meg. 
Nyelvének népiessége könnyen folyik, nem mes
terkélt. Tanúsága világosan domborodik ki. Szerzője 
Petry Oyuláné Nagyvárad.

A második díjat nyerte „A gazdag ember sze
génysége és a szegény ember gazdagsága“ c. elbe
szélés, mely szintén szépen kidolgozott, gyönyörű 
nyelvezetű történetet tartalmaz, de „A harang"-gal 
szemben rovására esett a terjedelme, pedig tárgya 
különben jól volt megválasztva. Szerzője Farkas 
Mihályné Nagygeresd;

Dicséretet nyert három elbeszélés. Az első 
„A rombadült ház*, melynek szívesen adtunk volna 
harmadik díjat. Szerzője: Szusz Lajos Budapest. 
A második „Az Istentagadó", szerzője Thomée 
József Budapest. A harmadik „Mikor a káplán 
mesél*, szerzője Lindtner Vilma Budapest.

Ezekkel szemben a többi munkák egy vagy 
más tekintetben nagyobb hibába estek. így „A hite- 
hagyott" c. elbeszélés kidolgozása elhibázott, „A meg
bocsátás" címűnek nincs cselekménye és tanulsága 
teljesen indirekt; az „Egyszerű történet" népies 
ugyan,de erőszakolt; a „Melyiknek bánata nagyobb?" 
című két ellentétes alakjának egyforma szomorú 
véget ad, holott az egyik igazán nem olyat érde
mel; „A nagyravágyás áldozatai" és a „Gazdag és 
Lázár" egyképen igen hosszú s a jó részletek vagy 
megfigyelések nem kárpótolnak a felesleges ter- 
jengősségórt s végül „Akit a hit boldogít" című 
ügyesen van ugyan megírva, de teljesen valószínűt
len tárgyat választott tanúsága kedvéért. Ezeknek 
a pályamunkáknak jeligés leveleit nem néztük meg, 
remélvén, hogy szerzőikkel máskor kedvezőbb 
körülmények között még találkozni fogunk.

A nyertes és megdicsért elbeszélések közlé
sét legközelebbi számunkban megkezdjük.

Parlagon heverő kincsek.
Nem aranybányát akarok nyitni, hogy ott ka

landorok megszedjék magukat, nem királyok el
ásta kincsekről akarok regélni, hanem a nép, az 
egyszerű nép előtt ismeretlen keresetforrásra aka
rom felhívni evangéliumi egyházunk tagjainak figyel
mét. Az élet ma már ezerféle kívánalommal lép 
fel az emberekkel szemben, nehéz a megélhetés 
városon, falun egyaránt. Falusi népünk szegény
sége sok helyen mégis kirívó, éppen azért a nép 
vezetőit, a papokat, jegyzőket, tanítókat egyházunk, 
népünk szeretetében és szeretetével kérjük, hogy 
nagy elfoglaltságuk mellett is, amely ezernyi téren 
van lefoglalva, nyissák fel a nép szemét, hogy 
kamatoztassa azokat a parlagon heverő kincseket, 
amiket a nagy természet mindnyájunknak nyújt a 
vadon termő gyógyító növényekben.

Helyes, megkapó gondolat volt az „Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület" részéről, hogy dr. Pá
ter Béla kolozsvári gazdasági akadémiai és egye
temi tanárral megiratta „A vadon termő gyógy
növények “-et. Négy év alatt elkelt az első kiadás,

most már a második forog közkézen. Ebből lát
szik, hogy népünk vezetői megértették a kor hivó 
szózatát, kezükbe vették a népmentés zászlaját, 
amely a legnemesebb hazafias, erkölcsös feladatok 
egyike.

Magyar nyelven jobb munkát nem ismerünk 
Páter Béla munkájánál, de a legjobb külföldi 
munkákkal is kiállja a versenyt. Aki teheti, sze
rezze meg, mi, hogy beigazoljuk a könyv értékes 
és jó voltát, röviden elmondunk belőle egyet- 
mást.

„Az emberek már nagyon régen rájöttek arra, 
hogy egyes növények olyan anyagokat tartalmaz
nak, melyek a beteg ember szervezetére gyógyí- 
tólag és fájdalomcsillapitólag hatnak. Felismerve 
az egyes növényekben rejlő eme gyógyító erőt, 
nagy buzgalommal kutatták fel ezeket a nagy
becsű növényeket; szedték azok gyógyhatású leve
leit és kiásták a gyógyanyagot tartalmazó gyöke
reket. A legrégibb időben az ilyen gyógyfűkere- 
sőket gyökérvágóknak nevezték. Régebben a szedett 
gyógyfűvekkel maguk a gyógyfűkeresők gyógyí
tották a betegeket. Évszázadokon keresztül való
ságos kincsesbánya volt az illetőre nézve a gyógy- 
fűvek ismerete, azok felkeresésének módszere és 
a gyógyfűvek segélyével való gyógyítás, persze a 
rejtélyességbe burkolódzó külsőségek kíséretében.

Igen virágzó és jövedelmező foglalkozás volt a 
gyógyfűvek keresése és a velők való bánásmód, 
de csak az egyesekre, mert az az egyes emberek
nek titka volt, mely átszállt apáról fiúra, anyáról 
leányra, de a köztudatba nem igen jutott. És bár 
ma is még megvan minden falunak a maga javas- 
és kuruzsló asszonya, azért mégis azt mondhatjuk, 
hogy most az emberiségnek ez a típusa kihaló- 
félben van, elsöpri azt a haladó kor. Halad a 
kultúra, eltűnnek az „erdei emberek", akik nap
hosszat az erdőt bújják, hogy valami titkos hatású 
fűvet előhozzanak az erdő legelrejtettebb zúgából. 
Ez a mesterség (kuruzslás) ma már nem olyan 
jövedelmező, mint amilyen volt hajdan, mert a 
tudomány haladása irgalmatlanul lerántja a leplet 
a titokzatosságba burkolódzó mesterfogásokról, 
melyeknek élettani, tudományos alapja nincsen. 
De a különböző növények gyógyító hatása ma 
is megvan, igen sokat még ma sem lehetett 
mással pótolni s ezért a vadon termő gyógy
növények ma is kincset érnek az emberiség szá
mára, mert általuk juthat a szenvedő ember 
az élet legdrágáb kincséhez: az egészséghez. A me
zőn, a réten, az erdőben, a havasokon, de még az 
úton-útfélen termő növények között is sok oíyan 
van, melynek megfizethetetlen a gyógyító hatása. 
Sokan nem is gondolják, hogy ebben vagy abban 
a közönséges dudvában, fűben, kóróban milyen 
tőke rejlik, mely csengő pénzzé változhatik át az 
ember kezében. Az a kincs, amely a vadon termő 
gyógynövényekben rejlik, nincs eléggé kiaknázva, 
mert a hazánkban vadon termő gyógynövények sze
dése, szárítása és értékesítése sok szegény embert 
keresethez juttathatna, ha ezt az ügyet kellőleg 
felkarolnák. Nagy értékek mennek veszendőbe év- 
ről-évre azáltal, hogy az értékes gyógynövények 
ott vesznek künn az út mentén vagy a mezőn,
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anélkül, hogy valaki hasznot látna belőlük, ott 
száradnak el azon módon, ahogy őket a tavaszi 
nap kicsalta a földből. Pedig ezeknek a növények
nek gyűjtése és szárítása szépen jövedelmezhet 
azoknak, akik hozzáértenek. Éppen a legszegényebb 
néposztály, továbbá a elaggottak, a nők és a gyer
mekek juthatnának a gyógyfűszedés által szép 
mellékjövedelemhez. És hogy az nincs úgy, hogy 
a nép az értékes gyógynövények mellett is szegény
ségben sínylődik, annak oka lehet, hogy a nép 
talán nem ismeri az értékesíthető gyógynövényeket 
vagy talán a gyűjtésnek teljes módját nem tudja, 
továbbá nem tudja a gyógyfüveket értékesíteni, 
azért sokan már fel is hagytak a gyógyfiivek gyűj
tésével. Pedig ha okosan látnak hozzá a gyógy- 
füvek gyűjtéséhez, az igen jövedelmező mellékfog
lalkozássá válhatik a szegény népre. Szakasztott 
olyan ügy ez, mint a selyemhernyótenyésztés, mely 
szintén szerény foglalkoztatása a népes családok 
gyengébb tagjainak, melyeknek tisztességes mellék- 
keresetet biztosít. Az egyes emberre nézve csekély
ségnek látszik és mégis igen fontos tényező a nép 
vagyonosodásában, a nemzet gazdálkodásában.“

Az a célja Páter könyvének, hogy a szegényebb 
népet és annak vezetőit a gyógyfüvek gyűjtésének 
ügyére figyelmeztesse, rövid útbaigazítással szolgál
jon, hogy tudja meg a nép, melyek a hasznavehető 
és értékesíthető gyógynövények, hogyan kell azo
kat szedni, szárítani, csomagolni és értékesíteni.

Nem lehet ám mindenféle füvet halomra gyűj
teni, mert nem veszik meg, a nyakunkon marad. 
Ha valaki jó és eredményes munkát akár végezni, 
annak tisztába kell jönnie először azzal, hogy mi
lyen gyógynövények teremnek az ő vidékén, meg 
kell azokat ismernie, kiválogatnia és értékesithető- 
ket. Páter könyvének segítségével könnyen elvégez
heti ezt mindenki, de legjobban a papok, tanítók, 
jegyzők, mint akik tényleges vezérei a népnek.

Azért is fontos, hogy a népet vezető értelmes, 
intelligens elem felkarolja a gyógynövények gyűj
tését, mivel a gyógynövények felismerése nem min
dig könnyű, könnyen össze lehet téveszteni, elcse
rélni, ami nagy bajoknak lehet okozója. Ha észre
veszi a beváltó, a kereskedő, nem ad érte semmit, 
ha pedig nem veszik észre, esetleg méreg lesz ott 
az orvosság, ahol pedig gyógyítani kellene.

Dr. H. K.

Ima.
Az egyetemes evang. papi értekezleten Budapesten 1910 

november 9-én mondta Krupecz István.
Esaiás 54. r. 10. v.

„Mert a hegyek megindulnak és a halmok meg
rendülnek, az én irgalmasságom pedig tetőled el 
nem távozik és az én békességemnek szövetsége 
meg nem tántorodik, azt mondja a te könyörülő 
Urad.“ Igen, ezt mondja a mi könyörülő Urunk 
Istenünk!

Atyánk a Jézus Krisztusban! Az élet változá
saiban, különösen a nagy gondok s bajok közepeit, 
a nehéz órákban, amidőn érezzük, hogy fogy a mi

erőnk, úgy a testi mint a lelki és arra nem ele
gendő, mert sokkal gyengébb, hogysem a nagy 
hullámvetésben s megpróbáltatások között az élet 
sajkáját bizton-bátran és sikerrel a cél felé, a ki
kötőbe elkormányozni képes volna, midőn körülöt
tünk csakugyan mintha a hegyek is megmozdul
nának és a halmok megrendülnének s bennünket 
azzal fenyegetnének, hogy maguk alá temetnek: 
vájjon hol s miben nyughatunk és erősödhetünk 
meg annyira, hogy az élet harcában el ne vesszünk 
és hogy főképen saját bűneink s tehetetlenségünk 
súlya alatt össze ne roskadjunk, mely bűnök útban 
álló fő akadályai a cél — mely is az üdvösség — 
megközelítésének és majdan elérésének!

Erősödésünk és megmenekedésünknek biztos 
sziklapontja egyedül Te vagy, hatalmas és jósá
gos Istenünk, aki az emberiséggel kötött békes
ségednek szövetségében állandó és irgalmas vagy 
s az emberiséget óvni, vezérelni s boldogítani meg 
nem sziinöl!

Elküldted Egyszülött Fiadat, hogy benne higy- 
jünk és el ne vesszünk; Fiadat s Idvezítőnket, aki 
a békeszövetség Fejedelme: Isten és ember egy 
személyben, a mi Testvérünk s égi Közbenjárónk 
s mindnyájunknak azon Egyetlené, akiben van az 
Üdvösség s akin kívül üdvösség nincsen i s !

Tudjuk s érezzük mennyei Atyánk! hogy az 
élet küzdelem, a küzdelem pedig munka és szen
vedés s ha valamely, úgy a mi evangéliumi küz
delmünk olyan erős és olyan kemény, hogy két 
-kezünk egyikével házunkat folytonosan építenünk- 
a másikkal pedig szakadatlanul védekeznünk kell: 
e nehéz sorban csak az Istenember életpéldája, 
mely is csupa merő munka és szenvedés és az ő 
jót cselekvő szeretete s védő kegyelme gyámolit- 
hat, vigasztalhat, lelkesíthet s a győzelemre elve
zérelhet !

Add óh Isten! Seregeknek U ra! hogy ezen 
mi Idvezítőnket s útmutató Mesterünket megragad
hassuk azon s oly erővel, mely meggyőzi e vilá
got, tudniillik halhatatlan lelkünk hitével, amely hit 
idvezít!

Ha a hited hő és lángoló! ne félj kicsiny se
reg ; nincsen sehol veszedelem! veled az égi se
gedelem !

Hittel eltelve szíveikben mívelhettek Isten ne
vében elődeink is nagy és szent dolgokat, midőn 
300 év előtt Zsolnán egyházzá szervezkedtek, avagy 
midőn „az ország papja" (Székács) lángszavára 
egy félszázad előtt megalkották az áldásnak és 
szeretetnek intézetét: a gyámintézetet; add Urunk 
Istenünk, hogy őseinkhez méltók legyünk, hogy 
dolgozzunk s összetartsunk, ne pediglen, miként 
oldott kéve, szertehulljunk ; add továbbá, hogy tud
junk, bírjunk s akarjunk hittel s hitből, szívből 
szívhez imádkozni jó sorsban és balsorsban is, 
mint fenti vezérlő paptestvérünk imádkozott egy
koron, a pátens idején, áthatva bizonyára s meg- 
szentelődve az Istenember szellemétől; valamint 
add, hogy szeressük egymást, mint testvérek az 
egész vonalon, ellentétek mellett és után is, mint 
akkor, midőn ugyancsak a patentális küzdelmet 
záró testvéri agapó forrasztotta össze, őseink lelkét
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egy nagy pillanatban — annyi veszély s annyi 
viszály után —■ eggyé!

Mindehhez kérjük, jó Atyánk, Szent Lelkedet, 
mely a te Fiadé is ! E Lelkedből óhajtunk újjá
születni, a hit, remény és szeretet erényeiben nö
vekedni ; e Lelkedet öntsd ki, kérjük, reánk, mi
dőn a megtérő szív töredelmével fohászkodunk 
hozzád, aki a rejtett és a nyilvános kegyelem élő 
forrása vagy s alázattal esedezünk, hogy újjászü
letésünknél légy velünk s támogass minket ott, 
ahol igaz hittel akarjuk az Idvességre való dolgo
kat, eszméket és igazságokat: a te szent Igédet 
hirdetni, minden előtt önnönmagunknak, azután má
soknak, sokaknak hirdetni, az egész világnak!

S ha, amit tanítunk szóval, ugyanazt bizonyítni 
törekszünk mindig s mindenütt tettel is, akkor 
Atyánk, Istenünk! a mi drága evang. anyaszent- 
egyházunk az Ige és a szentségek birtoka- s élve
zetében Mária és Mártha erényekkel ékeskedő hű 
szolgáló leányod lesz, ahol, mint új Bethániában, 
lakozni fog szent Fiad szeretető!

Áldj meg Úristen! jó szándékaink- és tetteink
ben méltatlan szolgáidat, minket; áldd meg e haj
lékot, ahol munkára összegyülekeztünk ! Áldd meg 
szeretteinket s ellenségeinket i s ; áldd meg küzdő 
ev. egyházunkat, édes magyar hazánkat, 80 éves 
koronás királyunkat; áldj meg mindnyájunkat mi 
Atyánk! Ki vagy a mennyekben... Ámen!

VEGYES.
Kitüntetés. Ő felsége a király dr. Prochazka 

[Jdalrik cs. és kir. közöshadseregbeli főtörzsorvos 
evang. hívünknek harminckét évi szolgálat után 
való nyugalomba vonulása alkalmával a vezértörzs- 
orvosi címet és in laude érmet adományozta. A nagy- 
szombati evang. egyház — melynek nevezett sok 
éven át buzgó egyháztanácstagja volt — ez alka
lomból egy küldöttség által tisztelgett a kitüntetett 
hitrokonnál, e feletti örömének jó kívánataiban 
kívánván kifejezést adni. Kívánjuk a nemes ember
barátnak s buzgó egyháztagnak, hogy a királyi 
kegynek sokáig örvendhessen?

Gyászjelentés. Sax Ferenc mint férj és egyet
len gyermeke Irén, továbbá a megboldogult testvére: 
téthi Karsay Eleonóra férj. Poscli Frigyesné, úgy
szintén nagynénje, unokatestvérei, unokaöccse!, 
unokahugai, a sógorok és sógornők — az összes 
rokonok nevében is — igaz fájdalommal jelentik, 
hogy forrón szeretett hitvese, feledhetetlen édes jó 
anyja, kedves testvére, szeretett jó rokonuk Sax 
Ferenczné szül. téthi Karsay Irén hosszas és fáj
dalmas, de keresztyéni türelemmel viselt betegség 
után, életének 52-ik évében febr. hó 16-án d. e. 
fél 9 órakor csendes halállal az Úrban jobblétre 
szenderült. Felejthetetlen, drága halottunk hült

porait folyó hó 18-án szombaton d. u. 3 órakor 
fogjuk a győr-belvárosi temető halottas házából az 
ágostai hitvallású evangélikus egyház szertartása 
szerint előbb elköltözött kedveseink mellé, örök 
nyugalomra helyezni. Győr, 1911. évi február hó 16. 
Az életben hozzádfűzött szeretetünk tegye köny- 
nyűvé síri álmodat!

Özv. Weber Samuné szül. Schöpf Szidónia a 
saját, úgy gyermekei Hermina férj. Bittér Jánosné, 
Karolin, Károly, Vilma, Szidónia férj. Becht Bélánó, 
Gyula, Ida férj. Dénes Jenőné és Gizella, menye Nits 
Ida férj. Weber Gyuláné, vejei Ritter János, Becht 
Béla és Dénes Jenő, valamint számos unokái és 
rokonai nevében, fájdalomtól lesújtva tudatja, hogy 
legjobb férj, illetve édes atya, ipa, nagyatya és 
rokon Weber Samu szepetneki nyug. ág. ev. lel
kész életének 84-ik, boldog házasságának 37-ik 
évében febr. hó 24-én délelőtt 1/s 10 órakor szerető 
családja köréből örökre elköltözött. Áldott legyen 
emléke!

Székács-szobor Orosházán. A múlt évben Ko
vács Andor, orosházi lelkész, több egyházi testület 
elé azt az indítványt terjesztette, hogy az egyet 
evang. gyámintézet 50 éves jubileuma alkalmából 
megalkotójának: dr. Székács József szuperintendens
nek szülőhelyén, Orosházán, szobor emeltessék, 
illetve, hogy ez emlékmű megalkotása céljából a 
gyűjtés megindíttassék. Ez indítványt helyesléssel 
elfogadta a békési ev. egyházmegye és a bányai 
ev. egyházkerület közgyűlése is.

Ez ügyben most Orosházán elhatározó lépés 
történt. Kovács Andor lelkész f. hó 22-én értekez
letre hívta össze Orosháza társadalmának vezető 
egyéneit; a megjelentek előtt ismertette Székács 
József életét és működését s felhívta az értekez
letet: nyilatkozzék aziránt, helyesli-e indítványát? 
Mire az értekezlet egyhangúlag s lelkesedéssel oda 
nyilatkozott, hogy az indítványt helyesli és magá
évá teszi, amely szerint Székács Józsefnek, Oros
háza nagy szülöttjének, Orosházán szobor emeltes
sék. Erre az értekezletre megjelent összes tagjaival 
szobor-bizottsággá alakult át, melynek elnökévé 
Kovács Andor lelkész választatott meg. Megállapo
dás történt arra nézve, hogy a szobor felállításá
nak költsége társadalmi úton országos gyűjtés által 
hozassák össze. Az ügyek továbbvitele céljából 
kisebb intéző bizottság küldetett ki.

Orgonahangverseny. A pesti ev. magyar egy
ház febr. 23-án tartotta meg a Deák-téri templom
ban nagy közönség érdeklődése mellett harmadik 
orgonahangversenyét a következő műsorral: 1. Bach 
S .: Fraeludium E-moll. Orgonán előadta: Zsizsman 
Rezső orsz zeneakad. növendék. 2. a) Schubert:
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Dér Kreuzzug. b) Beethoven: Adagio caut.abile 
Lingsen átdolgozásában. Énekelte Láng Gizella 
úrnő, orgonán kisérte: Wehner Géza orsz. zeneakad. 
növendék. 3. a) Antalffy-Zsiross Dezső : Esti dal. 
b) Couperin L. Soeur Monica. Org. előadta: Antalffy- 
Zsiross Dezső az orsz. zeneakad. tanára. 4. Kar
ének. Előadta a „Lutheránia" Brucker Frigyes ve
zetése alatt. 5. Antalflfy-Zsiros Dezső : a) Hattyúdal. 
b) Ünnepi ének. Orgonán előadta: a Szerző.

Licenciátusi vizsga. Fizély Ödön, aki két esz
tendővel ezelőtt tette le Pozsonyban a theologiai 
szakvizsgálatot, most a göttingeni egyetemen a 
theol. licenciátusi vizsgát sikeresen megállotta.

Ajánlat. Keresek egy evangélikus vallásé árva 
jó fiút, női szabótanoncnak, akinek jóakarója és 
gyámolitója lennék. Ajánlatokat úgy szerkesztősé
günk, mint Varga István női szabó, Székesfehér
vár elfogad.

Szülök és tanítók figyelmébe!
A Luther-Társaság Könyvkereskedésében 

----------------- kapható: -----------------
-G yermetvköszthrtölr szfifiitéS- eS'nSpnapi, vala
mint újévi, karácsonyi alkalomra versben s 
folyó beszédben. — Iskolai szavalatok kará
csonyra, március 15, május 1-re és vizsgára.
6—14 éves növendékek számára irta I p o l y ,  
(Ruttkay Sándor). — Ára 1 korona 60 fillér.

Az egész kötetet mély vallásosság és hazafias érzés 
lengi át s e miatt ajánlható minden prot. családnak.

Most jelent meg! ^  J l á r O l t l  ^ os^ e*en*me^

világvallás küzdelméből.
(Buddhizmus, Izlam, Keresztyénség.)

Irta Németből fordította
Falke Róbert Kiss Béla
katonai főpap. ág. h. ev. lelkész.

Ára 1 korona.
Kapható

a Luther-Társaság könyvkereskedésében.

Most jelent meg! Most jelent meg!

Dr. Zsilinszky Mihály munkái:
Az 1610. évi zsolnai evangélikus zsinat három- 

százados emlékünnepén. Egyháztörténéti tanul
mány. Irta Dr. Zsilinszky Mihály. Ára 1. kor., 
a Luther-Otthon javára.

U g y a n é  s z e r z ő t ő l  e lő z ő le g  m e g je le n t e k :

Az 1848-iki vallásügyi törvénycikk története.
Képes kiadás. Ára 2 korona.

Papi kongnia és a jogegyenlőség. Ára 1 kor. 
Miről van szó ? Válaszul némely támadásokra. 

Ára 1 kor.
Vallásos estély Nyíregyházán. Felolvasás. Ára 40 f. 
Szabadsajté és a protestantizmus. Ára 30 fillér. 
Zsilinszky Mihálynak fentebb felsorolt munkái után 
befolyó jövedelem egyházi közcélokra fordíttatik. 
Báró Radvánszky Béla emlékezete. Képpel. 40 f. 
Dr. Székács József evang. püspök 1809 1876. 

képekkel. Ára 40 fillér.
Wallaszky Pál evang. lelkész élete 1742—1824. 

Ára 10 fillér.
A magyarhoni protestáns egyház története.

A művelt közönség számára Farkas József, 
Kovács Sándor és Pokoly J. közreműködésével 
szerkesztette. 12 melléklettel és 238 szöveg
képpel. Ára díszes vászonkötésben 17 K, fél
bőrkötésben 19 K.

Mindezen munkák a

Luther - Társ. könyvkereskedésében,
Bpest, VÍH., Szentkirályi-utca 51/a. kaphatók.

R E M É N Y
finom  csontlevélpapir 
:: és bélelt borítéK ::

Egy csinos doboz 50 levélpapír 
és 50 borítékkal 1 korona. — 
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.

Kapható a Luther Társ. könyv- 
kereskedésében, Budapest, Vili. 
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten 50583


