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Olvasóinkhoz.
Kis lapunknak ezúttal negyedik évfolyamát indít

juk útnak az Isten nevében.
Czélunk most is az, a mi az előző években volt: 

az evangélikus családok kezébe olyan olvasmányt 
óhajtunk adni, a mely figyelmüket a vallás szent 
dolgaira irányítsa s hírt adva a hazai és külföldi 
egyházi eseményekről, őket az egyház állapotára 
nézve tájékoztassa s a hitsorsosok között bizonyos 
szellemi kapcsot létesítsen.

És vájjon kell-e bizonyítgatnunk, hogy erre 
manapság különös szükségünk van, nemcsak egy
házunk, hanem híveink jól felfogott érdeke szem
pontjából is ? Kell-e mondanunk, hogy korunkban 
egy veszedelmes szellem kezd tért hódítani társadal
munkban, a melynek mérges kilehelése sorvasztani 
kezdi egyházi életünket, elhervasztja sokaknak szivé
ben a hit, az ártatlanság fehér liliomát s az erkölcs
telenség, elégületlenség dudváinak készít talajt min
denütt ?

Sokat panaszkodnak az emberek arról, hogy 
•rossz időket élünk, hogy ritka manapság a becsü
letes, ritka az elégült ember, ritka a boldog házas
ság, ritka a jó gyermek*. De mindezeknek megvan 
a maga oka s ezt röviden e néhány szóval lehetne 
kifejezni: ritka az istenfélelem. Sokan még nem 
ébredtek tudatára annak a veszedelemnek, a mely 
vallásosságnak hanyatlásából úgy az egyesre, mint 
a társadalomra származik, de eljő az idő, a mikor

a belőle kifolyó lelki s testi nyomorúságok által fog
nak megtaníttatni arra: hogy az ember, a társada
lom önkára nélkül Istennek, — s mindannak, a mi 
azzal együtt jár, — hátat nem fordíthat; s hogy a 
társadalom legfőbb érdeke a vallásosság ápolása, 
mert ez ápolja s neveli nagygyá azokat az erénye
ket, a melyeken a szív, a család s országok bol
dogsága s jóléte alapul.

Hitsorsosok! Az Úrban kedves testvéreim ! •Gyö
nyörűséges dolog félni az Urat és szolgálni Ő néki.* 
Mert ^nincsen senki másban üdvösség s nem is 
adatott az ég alatt más név, mi által kellene nékünk 
megtartatnunk, mint a Jézus Krisztus neve*. Ez 
olyan igazság, a melynek ezer és ezer bizonyítékát 
látjuk az istenfélők erényeiben, lelki békéjében, Isten
től való megáldatásában. S erről lévén szivünk 
mélyéből meggyőződve, a Jézus Krisztus szent nevé
nek s evangéliumának szolgálatába szegődtünk e kis 
lapunkkal is, szeretni tanítva az Istent s egyszülött 
Fiát és ennek dicső alkotását: evangyélmi keresz
tyén egyházunkat. Eszközeink a magas czélhoz ará- 
nyítva szerények ugyan, de imádkozni fogunk, hogy 
Krisztus szelleme hassa át minden szavunkat. Azon 
leszünk, hogy vallásos elmélkedések, korunk egyes 
kérdéseinek megbeszélése, vallás-erkölcsi tartalmú 
elbeszélések, költemények, kiválóbb egyházi álakjaink 
bemutatása s a hazai és külföldi események nép
szerű feldolgozása által hozzá járuljunk olvasóink 
látókörének szélesbítéséhez s nemesebb szórakozta
tásához. Kis lapunk, a politizálás teljes mellőzésé
vel, a benső egyházépítés munkáját, az úgynevezett
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belmissiót különös figyelemmel fogja kisérni, mint 
a melynek nálunk eddigelé nincs külön közlönye s 
a mely nemes munka megérdemli az élénkebb 
érdeklődést, a mennyiben sok szép felemelő s lelke
sítő példát mutat korunkban is. Lapunk minden 
számát azonkívül egy-egy vallásos jellegű kép is 
fogja díszíteni, úgy hogy általa minden előfizetőnk 
idők folyamán egy szép vallásos képgyűjtemény bir
tokába is juthat.

Fogadják azért az evangélikus családok szívesen 
ezen kis vállalatunkat! Olvasgassa a családapa 
pihenő óráiban övéinek, a lelkész s tanító adja 
kezébe híveinek, — ez a mi kérésünk. A Luther- 
társaság, e lap kiadója, a lehető legszerényebbre 
szabta az előfizetési összeget, hogy azt szegényebb 
hitsorsosaink is megszerezhessék. L a p u n k  e lő 
f i z e t é s i  á r a  e gy  é v r e  1 frt .

Támogassátok tehát, kedves hitsorsosok, ezen 
kis lapunkat, az egyedüli evangélikus néplapot, hogy 
a megkezdett úton tovább haladhasson, sőt széle
sebb körű anyagi s erkölcsi támogatása által tegyé
tek lehetővé azt, hogy nagyobb terjedelemben és 
sűrűbben is megjelenhessen s Isten országát hatha
tósabban terjeszteni segítse!

Isten kegyelme legyen velünk!
A  szerkesztő.

Hi t e t  s z e r e l e m é r t .
— Elbeszélés. — 

ír ta : ifj. Porkoláb Gyula.
«így ni, fiam, becsomagoltam szépen minden 

ruhádat, könnyen elviheted Vödrösig; nem sok az 
egész».

Ilyen szavakkal lépett a kis szobába özvegy 
Balogné, kezében egy csomagot tartva, mit belépte- 
kor az asztalra tett. Negyven és ötven között lehe
tett a nő, de arcza már 60-at is mutatott, úgy föl
barázdálta azt a sok gond és átélt szenvedés. 
Különben egész arczán jóságos szelídség ömlött 
végig s megtöröttsége daczára is olyan fürgén tipe
gett ide-oda, mint más húszéves korában sem külön
ben. A fiú, kihez szavai intézve voltak, ott ült az 
asztal melletti lóczán szomorúan, mélyen elmerülve 
gondolataiba. Félárva volt, a mennyiben atyja még 
csecsemő korában elhalt s így a jó édes anya nevelte 
föl vallásos istenfélő tiszteletben a gyermek Sándort. 
Hogy anyja benyitott, fölemelte dús fekete hajfürtű 
fejét széles tenyeréből s anyja felé fordítá csinos, 
férfias arczát.

♦ Köszönöm, lelkem jó anyám. Te úgy elhalmo
zol szereteted bizonyságaival, hogy két élet is kevés 
volna ahhoz, hogy vissza tudjam fizetni a velem 
tett jókat».

«Óh, kedves fiam, hiszen nem is várom én azt, 
hogy megháláld; megvan az én gondoskodásom 
eléggé hálálva azzal, ha megmaradsz továbbra is 
az én eddigi jó Sándoromnak. Ruháid közé bele 
tettem a bibliát i s ; tudod azt, a mit a konfirmáczió- 
kor vettem neked. Forgasd szorgalmasan, annyival 
is inkább, mert Vödrösön nincs lutheránus templom 
s a magad fajta szegény szolgalegénynek meg bizony

nem igen adnak időt, hogy minden vasárnap Ber
kesre jöhessen a templomba. Jól megbecsüld e köny
vet, jó fiam, mert benne a szegény kincset talál s 
a beteg irt lel sebére betűiben! Ügy-e megbecsülöd, 
édes fiam, s megfogadod anyai tanácsaimat?*

«Meg, meg, lelkem édes anyám, — felelt a fiú 
fölkelve a lóczáról. Hisz mikor nem fogadtam én 
meg a te jóra intő szavaidat?*

♦ Hiszen nem is aggódnám én miattad, ha ezután 
is mellettem maradnál; de látod, csupa pápisták 
közé mégy, a hol meglehet kisértésnek leszel kitéve 
hited miatt. S ha én nem leszek melletted, ki tudja 
elég erős leszel-e arra, hogy ellentállj a csábítás
nak. Óh de bárki mit beszéljen is neked, ne hagyd 
el apáid szent vallását soha; nem lehet azon az 
emberen áldás, a ki vallását, mint a ruhát, változ
tatja. Hűséggel vallásodhoz, szeretettel Istenedhez s 
emberbarátaidhoz s szorgalmas munkával törekedj 
az életen át s ne félj, az Isten megsegít!*

‘Soh’se félts engem, lelkem anyám, elég erős 
leszek én arra, hogy megállják köztük hitemben 
rendületlenül. Most pedig áldjon meg a jó Isten lel
kem édes szülém! Elmegyek, mert késő lesz, mire 
Vödrösre érek*. Ezzel egy csókot nyomva a gon
dos kezekre, kibontakozott a zokogó anya karjai 
közül s kiment az ajtón. Az ajtóból a könyező 
anya utána kiáltott: «Fiam, a bibliát el ne feledd!» 
A fiú még egy üdvözletét intett a kis kunyhó felé, 
azzal eltűnt a kanyaruló fasorban. Anyja még 
sokáig nézett utána könyes szemekkel.

*

. . . Vödrös katholikus község volt. Lakói mind 
jómódú parasztgazdák. De legjobban bírta magát 
köztük Feles István, kihez Balog Sándor beszegő
dött. Jó sora volt Feles Istvánnál Sándornak. De 
nem is csuda; hisz úgy gondját viselte a gyerek 
mindennek, akár csak a saját apjáé lett volna. 
A többi gazda szinte irigyelte a derék fiút Feles 
Istvántól, ígértek is neki fizetésjavítást s más effé
lét, hogy csak magukhoz édesgessék; de Balog 
Sándor nem volt elcsábítható. ‘Bizonyára odakötötte 
valami azt a fiút Felesékhez, hogy nem akar onnan 
mozdulni*, — kezdték rebesgetni a faluban.

Igaza volt a rebesgetésnek, mert Sándort csak
ugyan fogva tartotta valami Feleséknél. Az a valami 
pedig a szive volt. Volt ugyanis Feles Istvánnak 
egy gyönyörű leánya, kit az egész falu csak «a 
bogár szemű Eszti* néven ismert. Hejh, gyilkos 
szemek voltak azok a bogár szemek! Sok legény
nek elvették már az eszét! És bizony Sándor sem volt 
kőből; nem csuda tehát, ha már az első ebédnél 
kanalat kért, holott az a kezében volt, mikor az a 
két parázs szem oda tévedt az ő szemébe. S ettől 
a pillanattól kezdve az a szép két szem úgy bele
égette magát leikébe, hogy mindig és mindenütt 
akár két csillag mindig ott ragyogott előtte. Eleinte 
ki akarta verni fejéből azokat, mert belátta, hogy 
egy négy ökrös gazda leánya nem olyan szegény 
legény fogára való, mint jómaga. Próbálgatta is 
mindenhogyan másra terelni a gondolatát, de csak 
nem akart menni a dolog. Mikor úgy üres ideje 
volt, édes anyja tanácsa szerint elő-előszedte a



3

bibliát is, hogy az majd segít baján s valóban ilyen
kor rendesen talált megnyugvást.

Egy vasárnap délután is, a helyett, hogy a 
korcsmába ment volna mulatni a fiatalsággal, fogta 
a drága könyvet, kiment a gyümölcsös kertbe s egy 
árnyas fa alá leheveredve elkezdte olvasgatni azt. 
Egészen belemerült a könyvbe s észre sem vette, 
hogy gazdája lánya, a bogár szemű Eszti már egy 
jó darab idő óta ott áll háta mögött, alig egy 
lépésnyire tőle. Csak akkor rezzent föl, mikor az 
pajkosan megcsiklandozta fülét egy szalmaszállal s 
megszólítá:

«Mibe merült el úgy, Sándor, hogy se lát, se 
hall, — egészen elfeledkezik a világról ?»

Sándor fölrezzenve csukta be a bibliát, azután 
föltekintve a leányra így szólt:

«A bibliát olvasgatom, Eszti, hogyha már a 
templomban nem hallgathatom az Isten igéjét, leg
alább innen merítsek vigasztalást*.

«Hát aztán mért ne mehetne el maga a tem
plomba, — viszonzá a leány — hiszen ha nincs is 
lutheránus templom a faluban, van katholikus, imád
hatná abban az Istent a maguk vallása szerint is. 
Látja akkor azután nem kellene a délutánt olvasás
sal töltenie, közibük vegyülhetne a mulató ifjaknak.*

♦ Aztán mit keresnék én azok között? — felelt 
Sándor, — nem vonz engem senki oda, de meg, 
tudom, értem sem veri senki falba a fejét.*

♦ Na, azt nem tudhatja! — vágott közbe a 
leány egy csábos pillantást vetve az ifjúra, azokkal 
az égető szemekkel. Sándor kezéből a gvöpre csú
szott a könyv s míg szive elkezdett hevesen verni, 
addig arcza égett a fölhevüléstől.

♦ Lássa, Sándor — folytatá a leány hamis mosoly- 
lyal, — azt hinné az ember, ha magára tekint, 
mintha nem is lenne olyan a szive, mint másnak, 
pedig hát én nem hinném, hogy azt is ne lehetne 
egy kicsit lángra lobbanlani. Sőt talán már lángol 
is, csak maga titkolja*.

Sándor nem mert a leány szemeibe nézni, azért 
félre fordítva fejét így sóhajtott:

♦ Ne bántsa, Esztike, szegény szivemet; elég 
annak a maga baja! Hejh, hiszen csak hagyott 
volna én reám is négy ökröt az apám, majd más
képen beszélnék én is! így azonban minek röpül
nék bolondos fejjel a gyertya lángjába, hogy szár
nyaimat elégessem*.

♦ Na, csak ne olyan keservesen Sándor — mondá 
Eszti — hátha nem égne meg a szárnya a lángban ? 
Hátha akadna mégis leány, a ki magát igazán sze
retni tudná, vagy talán már szereti is valaki, de 
maga nem tud róla?*

A leány szemeiben e szavaknál sokat mondó 
lángot lehetett látni s egész arcza olyan lett, mint 
a piros rózsa.

Sándor szivét édes sejtelmek járták át. Felugrott 
s gyöngéden megfogva a leány kezét, könyörgött:

♦ Mondja meg, Erzsiké, ki az? No mondja, 
ki az?»

A leány nem húzta vissza a kezeit, de nem 
vallott. Sándor meg csak tovább faggatta, mindig

közelebb és közelebb szorítva mhgához annak ringó 
termetét.

♦De hát ha maga azt a leányt nem szeretné* 
— válaszolt végre Eszti Sándor sürgető kérdéseire 
kedves gvermetegséggel, eltakarni akarva zavarát.

♦ Igaz, igaz; minek is tudjam meg a nevét — 
szólt Sándor lemondólag, azt hívén, hogy Eszti más 
leányra czéloz — hiszen azt úgy sem tudnám sze
retni. Hej az én szivem rabja már egy leánynak, 
a kit életemnél is jobban szeretek s a kin kívül, 
míg a világ világ lesz, más leányra nem tudnék 
gondolni soha*.

Most már Esztin volt a sor kezdeni:
♦És ki az, Sándor, — mondja csak, ki az?»
Hosszabb ideig tartott a két fiatal szív ilyetén 

faggatódzása s a szerelem félénk, kedves titkolódzása, 
a mikor végre is a szemekből kisugárzó fénynél a 
két szív egymásra ismert s Eszti és Sándor boldo
gan borultak egymás karjaiba. Már alkonyodni kez
dett és ők még mindég ott csevegtek, még mindég 
nem látták eleget egymást, még mindég volt mon
danivalójuk. S tudja Isten meddig gyönyörködtek 
volna egymás szemeiben, ha Feles István hangja fel 
nem riasztja őket.

♦ No, ni, adta gyermekei, hát ti mit kerestek 
egymás ölében ? — Nézze meg az ember, talán 
csak nem . . .»

♦ De igen — vág közbe bátran Eszti, miközben 
fölkelve Sándor mellől oda áll atyja elé — én és 
Sándor szeretjük egymást, s csak apám-uram áldá
sát várjuk és megtartjuk az esküvőt*.

♦ Tyhü, adta-szedvette! Ezek aztán jól csinálják 
az én hátam mögött! Hát aztán, gyerek — szólt 
Sándor felé fordulva — mire vinnéd te azt az 
asszonyt ? . . . Azt hiszed talán, hogy én leányomat 
egy koldus számára neveltem s négy ökrömet néked 
tartogatom!? Na hiszen nem eszel te abból!*

Sándort vérig sértette ez a beszéd, azért oda 
lépve gazdája elé. így szólt haragtól reszkető hangon:

«Kell is nekem a gazduram négy ökre! Csak 
gyönyörködjék bennük maga. Én csupán a leányát 
kérném, ha id’adná nekem feleségül, de ha nem el
adó a négy ökör nélkül, úgy Isten megáldja! Ne 
féljen, a koldus Balog Sándor büszkébb, semhogy 
fölhányt kenyeret egyék ! Isten áldjon meg téged is 
szép Esztike, — szól elérzékenyülve a leány felé 
fordulva. — Elmegyek én innét, élj boldogul, felejts 
engemet! Hej, mondtam én, hogy nem való egy 
négy ökrös gazda leánya a magam fajta szegény 
legény fogára!*

A leány megragadva a távozni készülő legény 
karját, oda vonta Sándort atyja elé, s egész hatá
rozottan így szólt az öreghez:

♦ Hát aztán, apám-uram, mondja csak, kinek az 
ura lesz Sándor, ha engem elvesz, enyém-e vagy 
a magáé, hogy kigyelmed úgy válogatja? Boldog
ságomhoz nekem jussom van, tudja-e s ha kelmed 
nem akarja a négy ökröt oda adni velem, úgy 
férjhez megyek a nélkül; a mint édes atyám zöld 
ágra tudott vergődni boldogult anyámmal négy ökör 
nélkül is, úgy mi is csak megélünk majd valahogy 
négy kéz munkájából. Azért még egyszer kérdem 
apám-uramtól, oda ad-e Sándornak, mert ha nem,
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hát Isten megáldja, felvesz ő engemet egy szál ruhá
ban is. — úgy-e Sándor ?»

A legény szenvedélyesen ölelte magához a szere
tett leányt; ez volt a felelete.

Feles István igen szerette leányát s tudta azt is, 
hogy nem igen szokott abból, a mit mond, engedni, 
azért jónak látta, más húrokat pengetni s a dolgot 
inkább máskép nyélbe ütni.

(Folytatása következik.)

Jézus a  Genezáret taván.
Márk IV . 1—36., Luk. V. 1—11.

— Mai képünkhöz. —

Tolong a tó partján tengernyi nép,
Ott áll Jézus és a hajóba lép.
Megnyitja száját és tanít vala,
A magvetőről szólván bölcs tana.
Majd szól Simonnak: «Hálód vidd a mélyre, 
Fáradva híven, nem csüggedve, félve!

Kövess engem! Az Evangyéliom 
Lesz ezután tenéked a gyalom,
S embereket fogsz*. Péter szót fogad, 
Hasonlatoskép János és Jakab.
—  A Jézus itt ma is, zeng szent Igéje,
De hol a nép, mely vágyódnék feléje ?!

Sántha Károly.

Az öreg doktor bácsi.
(Gyermekek figyelmébe.)

N. városban egy híres doktor élt; alacsony, 
igénytelen férfiú, ősz hajakkal. A gyermekek végte
lenül szerették. A mikor csak az utczán gyerme
kekkel találkozott, mindég volt egy nyájas tekintete 
s néhány jó szava számukra — s legtöbbnyire 
egyéb is. Sok gyermekszem nézett azért kíváncsian 
kabátja oldalzsebére, mert abban mindig akadt 
valami jó; körte, szilva, czukor s más gyermekek
nek való nyalánkság.

Egy este is a városban sétálgatott s egész 
gyermeksereg csoportosult körülötte Valamit elbe
szélt nekik. «Mielőtt aludni mennétek, elmondok még 
egy történetet, de azt jól véssétek sziveitekbe. . . 
Szüleim szegények voltak. Mikor tizenkétéves fiú 
voltam, egy forró nyári napon a rétről jöttem haza, 
a hol egész délelőtt s a délután nagy részén dol
goztam, szomjan, éhesen, porosán. Atyám, mikor 
haza értem, azt mondja nekem: «Gyula, nagyon 
nagy szívességet tennél nekem, ha ezt a pakkot 
mindjárt a városba vinnéd*. A város a mi a falunk
tól ugyan csak fél órányira volt, de én nagyon 
éhes és fáradt voltam s szerettem volna előbb jól 
lakni s egy kicsit pihenni, hüsölni is. Apám kérése 
tehát nagyon rosszkor jött s már a nyelvemen járt, 
hogy visszautasítom s durván azt mondom neki, hogy 
kívánhat most tőlem ilyet. Atyám ekkor már öreg 
volt s beteges; különben rendkívül áldott jó és türel

mes ember volt s tudtam, hogy ha én nem megyek, 
a csomagot maga fogja elvinni. Ügy tetszett nekem, 
mintha valami a torkomat megszorítaná, hogy dur
vának készülő feleletem ki ne jöhessen rajta; s én 
azt hiszem, hogy az az Isten angyala volt. Azt 
feleltem neki: «Igen, Atyám, rögtön megyek* — s 
egy szolgának átadtam a gereblyét, a mi a válla
mon volt. Azután felvettem a csomagot s indulni 
készültem; apám még visszatartott s így szólt: 
.Köszönöm, édes fiam; szívesen megtettem volna 
magam, de ma kissé rosszul érzem magamat*. 
Kezével vállamat megveregetve így folytatta: «Köszö
nöm, Gyulám, te irányomban mindég jó fiú voltál*.

Én a városba futottam s csakhamar visszatér
tem. Mikor házunk közelébe értem, néhány szom
szédunk elibém sietett s könyek közt beszélte: 
«Óh, szegény atyád meghalt! Alig hagytad el még 
a falut, szívszélhüdéstől érve holtan összeesett. A mit 
akkor neked mondott, az utolsó szava volt*.

Most öreg ember vagyok már, — folytatta az 
öreg orvos megindulva — de az elmúlt években 
nem tudtam elég hálát adni a jó Istennek, hogy 
atyámnak ezek voltak az utolsó szavai én hozzám: 
♦ Te irányomban mindég jó fiú voltál*. Azt hiszem, 
hogy az még senkinek sohasem okozott fájdalmat, 
ha másokkal szemben barátságos s ‘ szeretetteljes; 
de nincsen gyötrőbb fájdalom annál, mintha az ju t  
eszünkbe, hogy elhunyt kedveseink iránt, életükben 
hideg szeretetlenséget tanúsítottunk! Óh, kedves gyer
mekek, ne feledjétek ezt s ne legyetek soha szere
tetlenek, nyersek s engedetlenek kedveseitek iránt! 
Ki tudja meddig lesztek együtt!*

Egy jeles egyházi zeneszerzőnk 
emlékéhez.

Sokan ismerjük, bár régen elporladt; ismerjük 
vallásos lelkének örökéletű szép alkotásait. Ki ne 
énekelte volna már életében: «Jézus én bizodalmám», 
«Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél», «Készítsd ma
gad kedves lélek*, «Jer, dicsérjük Istent» czímü éne
keinket, a melyek magasztos, megható dallamaiknál 
fogva egyházunkban közkedveltségnek örvendenek?

Most ezen sorokkal épen annak a férfiúnak em
lékét akarom kegyelettel felidézni, a ki ezeket a 
szép dallamokat költötte. Megérdemli hálás kegye
letünket, hiszen drága kincset hagyott ránk ; s most 
alkalomszerű is róla megemlékezni, mert a folyó év 
születésének épen háromszázados évfordulója.

Crüger Jánosnak hívták a fenti énekek ihletett 
zeneköltőjét. 1598. április 9-én, egy virágvasárnapi 
napon született Gross-Breesen nevű faluban, Német
országban. Ifjúkoráról semmi nevezetest nem talá
lunk feljegyezve, csak azt tudjuk, hogy miután 
(Gubenben, Sorauban, Boroszlóban, Olmützben és 
Begensburgban) iskoláit elvégezte, egy nagyobb uta
zást tett s e közben Magyarországot is beutazta. 
Ezáltal számos ismerettel gyarapítva, eljutott Berlinbe 
s 1615-ben Blumenthal kapitány házában nevelői 
állást foglalt el. Itt gyűjtött pénzecskéjén öt év múlva 
Luther és Melanchton iskolájára, a wittenbergi egye
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temre ment, a hol a hittudományokat hallgatta. Már 
mint diák is hírnevet szerzett magának kiváló zenei 
jártassága által s azért két évre rá, 1622-ben, meg
hívták őt Berlinbe a Szent-Miklós templomba kán
tornak s ezen állásával kapcsolatban az ottani, úgy
nevezett szürke kolostor gimnáziumában mint tanár 
működött.

Kétszer nősült. Házassága ugyancsak bőven lett 
megáldva ; 19 gyermeke volt, nagy részüket azonban 
korán eltemette.

Részint a folytonos gyász, fájdalom, a mely csa
ládi életében árnyékként kisérte, részint az akkori

Kortársa s hivataltársa volt neki a mi egyházi
énekirodalmunk egyik legkiválóbb művelője, Gerhardt 
Pál is, a «Bizzad minden útadat* és sok más szép 
énekünk költője s nagyon természetes, hogy ennek 
társasága is alkalmas volt arra, hogy a Grüger lel
kében szunnyadó isteni erőnek szárnyakat adjon. 
Crüger zenésítette meg a Lujza Henrilea branden
burgi választófejedelem-asszony által írt «Jézus én 
bizodalmám* czimű szép költeményt, miután az 
1653-ban egy énekes könyvben megjelent, és talán 
— jó lehet mind szép — ez az ének a legszebb, 
legmeghatóbb szerzeménye.

borzalmas idők, a harminczéves háború dühöngése, 
a melytől bizony Berlin sem lett megkímélve — 
elvonulásra késztették Crügert s ő Isten igéjében s 
mélyreható zenei tanulmányokban keresett vigasz
talást. Különösen az egyházi zene érdekelte őt; s 
1640-ben összegyüjtvén s feldolgozván az akkori 
egyházi énekeket, egy énekes könyvet adott ki s 
ebben az ő erőteljes, megható melódiáit is közzé
tette. A fent említett énekeken kívül tőle származik 
még a következő öt egyházi énekünk szép melódiája 
is: «Uram. hallgass meg az én ínségemben*, «Uram, 
rosszul cselekedtem*, «Jézus életemnek*, «Te világ 
szép ékességed*, ‘Istenhez emelkedjél*. Ezeken kívül 
több becses tudományos művet is írt az egyházi 
zenéről s orgonálásról.

Negyven évig viselte berlini hivatalát. 1662. feb
ruár 23-án elszólította az ür áldott működési köré
ből s hálás egyháza működésének szinterén, a Szent- 
Miklós templomban temette el. Mai napig is ott 
látható sírja felett az arczképe s alatta versben 
körülbelül ez a gondolat olvasható : «A kik e tem
plomba áhítattal jőve meglátjátok ezen képemet, 
gondoljatok arra, hogy a mint e földön Istenem 
dicsőítésére sok szép éneket zengtem, azok még 
szebben csengnek ott fenn a paradicsomban; adná 
Isten, hogy mindnyájan, a kik most még e siralom 
völgyében jártok, egykor velem együtt énekelhesse
tek a mennyei hazában!*

Áldott legyen emléke! Paulik J.
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Életböleseség.
Ne reméld, hogy rosszat elkövetve titokban fogsz 

maradni, mert ha mások előtt el is titkolod, lelki
ismereted tudni fogja azt.

*
Az első pohár bor, melyet megittál, az egészségé, 

második a jókedvé, harmadik a bánaté, negyedik a 
gyalázaté.

*
Ha van boldogság e világon, azt mindenesetre 

a tiszta szivű ember bírhatja. És ha van valahol 
kínlódás és gyötrelem, arról legtöbb tudomása van 
a gonosz lelkiismeretnek.

*
A ki testben s lélekben egészséges: mindennel 

bír, a mire szüksége van s hogy boldog legyen s 
ne csak annak látszassák, — csak azt kell még 
tudnia, mi a nélkülözhető.

*
A mai házasságok gyakori nem-sikerültének az 

az oka, hogy az emberek nem arra néznek, hogy 
a házasulandók egyénisége jól illik-e egymáshoz, 
hanem inkább arra, hogy lovaik és kocsijok, ara
nyaik, telkeik és házaik egyformák-e.

*

Sokkal több pénzbe kerül hiúságunk, mint valódi 
életszükségeink; s azért sok e földön a pénzzavar, 
mert sok a hiúság.

*
Nincs nyomorultabb teremtés a világon oly 

embernél, ki egy magasabb lény őrködő hatalmát 
elismerni nem akarja, vagy hinni nem képes.

*
Bűnös! menekülni akarsz Isten elől? — Borulj 

karjaiba!

Apró történetek.
Mit olvas gyermeked? Néhány év előtt Köln 

városában egy kereskedői kirakatban egy kép volt 
kitéve, a melynek ez volt az aláírása: <A rossz 
leönyv».

A kép egy fiatal leányt ábrázolt, a mint este az 
asztal mellett ül s figyelmesen olvas egy előtte fekvő 
könyvben, sőt mintegy mohón nyelni látszott a 
könyv minden betűjét. A leány mögött, vállai felett 
a könyvbe betekintgetve, az ördög áll vigyorogva, s 
kezeit dörzsölgeti, mint a ki jó zsákmányra tett 
szert.

. . .  A kép értelme elég világos s nem szorul 
hosszas magyarázatokra. Mennyi millió és millió 
lélek öletik meg a rossz olvasmányok által! Manap
ság mennyi gyalázatos dolgot írnak s festenek le 
könyvekben egyes lelkiismeretlen emberek, a mik
nek mérges lehelletét azután egész észrevétlenül 
magukba szívják az olvasók. — Apák, anyák, neve
lők ! Ne felejtkezzetek meg magasztos hivatástokról; 
adjatok jó könyvet gyermekeitek kezébe, s távolít- 
sátok el tőlük irgalmatlanul a rossz könyveket, hogy 
azoknak mérge meg ne ölje lelkűket!

♦Elhagyott az Isten ?» Hideg, téli nap volt; 
egy férfi állott a kályha mellett s melegedett.

«Jaj de remek ez a tűz, hogy melegít!» — 
mondotta lelkesedve.

Később a kályhával ellenkező oldalon fekvő 
ablakhoz ment, ott egyetmást pepecselt; csakhamar 
fázni kezdett.

«A kályha nem melegít, a tűz bizonyosan ki
aludt* — mondotta.

♦De csak úgy ég az, mint az elébb — szólt ott 
lévő fia, — csak apám uram kissé messze távozott 
a kályhától*.

. . . Valami tanúságot ez a dolog is rejt magában.
Sok ember így szokott panaszkodni: «Elhagvott 

az Isten!* — Óh nem! Csak ők távoztak el kissé 
távol az Istentől s azért nem érzik kegyelmének s 
szeretetének teljes melegét.

Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzá
tok. (Jakab IV. 8.)

Tudnád-e magadat igazolni? Gondolom, hogy 
Doré-val, a bibliai képek híres festőjével történt egy 
utazása alkalmával, hogy a mint egyszer-egy kül
földi városba érkezett, kérték az igazolványát S miután 
nem tudott ilyet felmutatni, bekísérték a hatósághoz.

♦ Mi a neve uram?* — kérdezte tőle a polgár- 
mester.

♦ Én Dóré Gusztáv, festőművész vagyok, Páris- 
ból» — felelte a kérdezett.

♦ Dóré Gusztávot ismerem festményeiből — foly
tatta a polgármester — de tudná-e magát valami
képen igazolni?*

«Nincs semmi írás nálam — viszonzá a művész 
— de legyen szives nekem egy pár perczet engedni*.

Ezzel oda lépett az ablakhoz, a melyen át a 
vásártérre s a templomra lehetett látni s lerajzolta 
mind a kettőt. Mikor a polgármester a képet látta, 
tiszteletteljesen meghajtotta magát s monda: €Uram, 
nincs többé kétségem; e mű valóban kitűnő igazo
lása az ön kilétének*.

Kér. olvasó! Tudnád-e te magad igazolni arra 
nézve, hogy te csakugyan az vagy, a kinek mon
dod magad, t. i. hogy keresztyén vagy ? Tetteid 
igazolják-e ezt? Tetteidben megtalálható-e keresz
tyén főismertető jele, a melyet az Úr így fejez k i: 
«Arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítvá
nyaim vagytok, ha egymást szeretitek?•

Arab legenda. A legfelsőbb lény egyszer ünne
pélyt rendezett a kék felhők között fekvő fényes 
hajlékában, a melyre meghívta az összes erényeket.

Megjelentek az összes erények személyesítői, 
nagyok és kicsinyek egyaránt. Jóllehet a kisebb eré
nyek kellemesebbeknek s szeretetre méltóbbaknak 
tűntek fel a nagyoknál, de azért valamennyien igen 
elégedetteknek látszottak s mint közeli rokonokhoz 
és jó ismerősökhöz illik, — barátságosan társalog
tak egymással.

A jelen volt erények közül kettő, a mely gyönyörű 
külseje által tűnt ki, szemébe ötlött a mennyei gaz
dának s észrevette, hogy nem ismerik egymást. 
Ö tehát azonnal kézen fogta az egyiket s oda vezet
vén azt a másik elé, őket egymásnak bemutatta.

«A jótékonyság*, — mondá az egyikre mutatva.
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«A háladatosság*, — szólt a másikat az előbbi
nek bemutatva.

A két erény csodálkozva nézett egymásra . . .
. . .  A mióta a világ fennáll. — annak pedig 

már jó ideje — ez ünnepélyen találkoztak először.
Keresztyén olvasó ! E messze keletről származott 

meséből vájjon nem hangzik-e ki bizonyos szemre
hányás feléd?

M E G H Í V Ó .

A Luther-társaság ez évi rendes közgyűlését, a 
magyarhoni e. e. e. Gyámintézeltel együttesen, Sop
ronban 1898. szeptember 24. és 25. napjain a követ

kező sorrendben fogja megtartani: 
Szombaton, szeptember 24-én.

Délután 6 órakor Luther-társasági estély a tem
plomban, a következő programmal:

1. Az Úrnak napja ez. Énekli a dunántúli 
zenepártoló egyesület.

2. Ima, tartja Bognár Endre ev. lelkész, a Luther- 
társaság jegyzője.

3. Zsilinszky Mihály Luther-társasági elnök rövid 
ünnepi beszéde.

4. Komoly szó — komoly időben. Felolvasás, 
német nyelven tartja Poszvélc Sándor, a soproni ev. 
theologia s lyceum igazgatója.

5. Orgona-előadás.
6. A belmisszió egy segéd-eszköze. Felolva

sás, tartja Paulik János főv. ev. vallástanár.
7. Erős vár a mi Istenünk.
Este ^28 órakor a Luther-társaság igazgató- 

tanácsának ülése.
8 órakor ismerkedési estély a «Pannónia* szál

lóban.
Vasárnap, szeptember 25-én.

Délelőtt 9 órakor gyámintézeti istentisztelet Gyu- 
rátz Ferencz püspök imájával és Hollerung Károly 
ev. főesperes szónoklatával. Offertorium az egyete
mes gyámintézet javára.

Vall órakor egyetemes gyámintézeti közgyűlés 
a templomban.

Déli 1 órakor közebéd.
Délután 4 órakor Luther-társasági közgyűlés az 

ev. népiskola vizsgatermében.
T á r g y a i :

1. Elnöki megnyitó beszéd.
2. Az igazgató-tanács jelentése a társaság évi 

működéséről.
3. Az évi számadások előterjesztése.
4. A visszalépő intéző-bizottság újjáalakítása.
5. Indítványok.
A közgyűlésekre, valamint a Luther-társasági 

estélyre az egyetemes tisztviselőket, az egyházkerü
leti gyámintézetek képviselőit, a Luther-társaság tag
jait, a vendéglátó egyház férfi és nőtagjait, általában 
a Gyámintézet s a Luther-társaság minden párt
fogóját és barátját tisztelettel meghívja

Budapest, 1898. szept. 1-én,
az elnökség.

Hazai és külföldi hirek.
f  Erzsébet királynénk halála. Borzalmas hír 

szárnyal végig a világon, a mely megfagyasztja vérét 
minden érző embernek s végtelen fájdalommal tölti 
el hazánk s bizonynyal az egész művelt világ min
den lakóját; e hír pedig az, hogy Genfben e hó 
10-én délután egy szörnyeteg meggyilkolta Erzsébet, 
rajongással szeretett, nemes, jó királynénkat. A ki
rályné — a táviratok jelentése szerint — épen egy 
hajóra akart felszállani, mikor ellene a merényletet 
elkövették; s a gyilkos kés úgy talált, hogy Fensé
ges Asszonyunk rövidre rá kiszenvedett. A gyilkos 
merénylet minden részlete lapunk zártakor nincs 
még teljesen kiderítve, csak azt tudjuk, hogy egy 
Lucchini nevű olasz anarchista csupa politikai vad 
őrjöngésből ölte meg az ártatlan királynét. Király
asszonyunk egy politikai őrjöngő áldozata! Micsoda 
ellenmondás ez, micsoda, feneketlen örvénye az az 
emberi gonoszságnak, a melyben e szörnyű, vér- 
lázító tett megfogamzott! Leesett a mi fejünk koro
nája ! Mi nem tehetünk egyebet, minthogy gyászol
junk s imádkozzunk; gyászoljunk ama nagy veszteség 
miatt, a mely bennünket ért s imádkozzunk lelki 
üdvéért megboldogult királynénknak s imádkozzunk 
azért is, hogy Isten mielébb engedje eljönni azt a 
kort, a melyben ily sötét bűnök többé nem terem
nek ! A királyné temetése — a mint hírlik e hó 
17-én, szombaton lesz Bécsben. Fővárosunk nagy 
gyászünnepélyt készül rendezni legközelebb, a mely- 
lyel kifejezést akar adni a halott iránti kegyeletének 
s fájdalmának. Az országgyűlés 30 napi gyászt ren
delt el s elhatározta, hogy Erzsébet királyné emlé
két törvénybe fogja iktatni.

Alelnökünk lemondása. Sajnálattal értesülünk, 
hogy szeretett alelnökünk, Bachát Dániel főv. főespe
res, hivatkozva másnemű nagy elfoglaltságára, lemon
dott a Luther-társaság alelnöki tisztjéről s így a 
társaságnak új alelnökről fog kelleni gondoskodni. 
Vajha a közbizalom továbbra is megtarthatná székén 
buzgó s fáradhatatlan régi alelnökünket!

A bibliának új magyar fordítása Egy idő 
óta a bibliairodalom terén örvendetes mozgalom 
látható; újabban az ó-testámentom kétféle magyar 
fordításban is megjelent, egyet a «Zsidó irodalmi 
társaság* fordíttatott le, a másikat meg a protestáns 
tudósok dolgoztak át, mivel a régi fordítás kissé 
elavult.

Az ez idei egyetem es közgyűlés határidejéül 
— a mint halljuk — október 19. s következő napjai 
vannak kitűzve.

A bányakerület ezidei közgyűlésén a kerület 
érdemes felügyelője: Fabinyi Teofil — hivatkozva 
agg korára — ezen díszes állásáról lemondott s a 
kerület októberig elrendelte az új választást. Fabinyi 
utódjául hr. Podmaniczky Gézát v. b. titkos taná
csost, esperességi felügyelőt s Zsilinszky Mihály 
államtitkárt, társaságunk elnökét emlegetik.

Kitüntetés. Belohorszky Gábor ev. főesperest 
huszonötéves esperesi jubileuma alkalmából érdemei 
elismeréséül Ő Felsége a Ferencz-József lovag ke
resztjével tüntette ki. Gratulálunk az érdemlett elis
meréshez !



Emlékszobrok. Újabban két egyházi férfiú szob
rát leplezték le. Mind a kettő nagy alak s megérdemlik 
hogy szobrok hirdessék örök időkre emléküket, nemes, 
munkájukat. Az egyik a nagy vallásos költő s a 
népies egyházi beszéd mesterének, Gerok Károlynak 
szól s ezt Stuttgartban július 13-án leplezték le; a 
másik Honter Jánosé, az erdélyi evangélikus egyház 
alapítójáé, melyet a múlt hó 21-én lepleztek le 
Brassóban. Legyen áldva mindkettőnek emlékezete!

Svédországban a következő törvényt fogadta 
el a képviselőház: «Ha a r. kath. lelkész, midőn 
házasságot kell megkötnie, megkísérli az egyik felet 
kényszeríteni vagy rábeszélni, hogy a másik féllel 
egyezzék meg a születendő gyermekeknek más val
lásban való nevelésére nézve, vagy pedig olyan 
gyermekeket keresztel, a kiket törvény szerint más 
vallásban nem lenne szabad nevelniük, hat hónapig 
terjedhető fogságra, 1000 koronáig terjedhető pénz
bírságra büntetendő*. Nálunk sem ártana némely 
pápista pap lélekvadászási erőszakoskodásainak egy 
ilyen törvénynyel zabolát vetni.

Az ev. egyház Törökországban. Örömmel 
olvassuk, hogy Törökországban is erősödik már az 
evang. egyház. Mintegy 175 gyülekezete van 100,000 
egyháztaggal s 20,000 kommunikánssal, kiknek leg
nagyobb része a keleti egyházakból lépett át. A 
törökök eddig legnagyobbrészt a keleti egyház tanai 
és szertartásai szerint ismerték meg a keresztyén 
egyházat; a képek és szentek tisztelete visszatetsző 
előttük, egyenesen a bálványimádás egy nemét 
látják bennük. Remélhető azonban, hogy lassanként 
az evangélikusok bibliaterjesztése, hittérítőik, tanítóik, 
diakonisszáik és orvosaik hű szolgálata meg fogja 
győzni őket az evangyélium magasztos voltáról.

Oroszországból írják, hogy ott újabban a czár- 
nak egy rendelete némileg könnyített az ottani evan
gélikusok sorsán, a kik eddigelé a vegyes házasságok
nál mindig arra köteleztettek, hogy gyermekeiket az 
uralkodó görög keleti egyház tanaiban fogják nevelni. 
A czárnak újabb ukáza elrendeli, hogy vegyes házas
ságoknál a gyermekek nem szerint kövessék szülőik 
vallását, vagyis a fiúk az apáét, a lányok az anyáét, 
a mi nagy szó Oroszországban. Hasonló ukázt a 
hatvanas években már II. Sándor is ki akart adni, 
de a papság zúgása miatt az nem jutott teljesen 
érvényre. Később III. Sándor czár ismét a régi tör
vényt hozta be s hiába folyamodtak a balti provin- 
cziák annak lelkiismereti kényszere ellen, nem volt 
megváltoztatható a legújabb időkig. A kedvező vál
toztatást az evangélikusok az ifjú, nemesen gondol
kodó czárnénak tulajdonítják s ez új reményeket 
kelt az ottani evangélikusok sorsának jobbra fordu
lása iránt. — Újabban is ugyancsak az orosz czár 
pendítette meg a világbéke s az általános lefegyver
zés eszméjét s ennek megközelítésére a nagyhatal
makat kéri, hogy egy nemzetközi értekezletet tartsa
nak s ezen beszéljék meg módozatait annak, hogy 
lehetne a háborút megszüntetni s azt a sok fegyver
kezést, a mely az államoknak óriási pénzébe kerül, 
leszállítani. Valóban nemes kezdeményezés; meg
érdemli, hogy vele foglalkozzanak!

Az ev. egyház Észak-Amerikában. Egy észak
amerikai prot. egyházban sem hirdetik az Isten igéjét

oly sok nyelven, mint az ottani evangélikus egyház
ban. A német evangélikus egyházon kívül, a mely 
körülbelül 875 ezer nagykorú taggal bír, van ott 
275,700 angol, 205 ezer norvég, 110 ezer svéd, 
18 ezer dán, 4500 finn, 3000 izlandi s azonkívül 
több-kevesebb magyar és tót, holland, lengyel, cseh, 
franczia nyelvű evangélikus.

Gőzhajó a Jordán folyón. Azon a folyón is 
tehát, a hol keresztelő János Krisztust megkeresz
telte, már gőzhajó jár; és pedig két év óta. 1896. 
deczemberében egy előkelő szerzetes: Dóm Pachomius, 
a Jericho melletti Szent-János-zárda apátja, próbát 
tett egy kis gőzössel a Jordán folyón; s miután a 
kísérlet jól ütött ki, 1897. júniusában egy személy- 
szállító kis gőzhajót hoztak forgalomba, a mely rend
szeres közlekedést tart fenn a parton fekvő városok 
között s levisz egészen a Holttengerig.

S z iv e s  k é re le m . Lapunk ezen számát összes 
eddigi előfizetőinknek elküldöttük, azon reményben, 
hogy azt továbbra is megtartják. Egyes lelkészt hiva
taloknak azonkívül több példányt is küldöttünk, tisz
telettel kérve a nt. lelkész urakat, kegyeskedjenek ezen 
mutatványszámokat híveik között kiosztani, kérve egy
úttal lapunk minden olvasóját és barátját, hogy azt 
ismerőseinek ajánlani szíveskedjék. Nagy köszönettel 
vennők azt is, ha szívesek lennének velünk az olyan 
egyének neveit is közölni, a kik esetleg nem kapták 
meg ezen lapunkat, de talán az ilyen dolgok iránt 
érdeklődnek. A kik lapunkat tovább járatni nem 
óhajtják, küldjék vissza, a czímszalagra ezt írva: 
„N e m  Jeell( — Hogy a gyűjtőknek munkáját meg
könnyítsük, felhatalmazzuk őket annak a kijelentésére 
is, hogy társaságunk egy ideig hajlandó várni az 
előfizetési összegre s a lapot eleitől fogva rendesen 
elküldi mindazoknak, a kik azt megrendelik s díját 
deczember hó végéig beküldeni magokat kötelezik. Tiz 
gyűjtött előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szol
gál a társaság. A  megrendelők neveit, foglalkozását, 
a helység nevét, valamint az utolsó postát és megyét 
világosan kérjük megírni, mert e miatt már többször 
volt kellemetlenségünk. Kérjük egyúttal t. olvasóinkat, 
hogy a körükben előfordult érdekesebb egyházi esemé
nyekről minket azonnal értesíteni szíveskedjenek.

A  kiadóhivatal.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
szeptember 12-én.

G a b o n a f a j
E g y  h e k to l i t e r  

s ú ly a  k iló k b a n
Á ra  100  k g rn a k

le g k is .á r |  legn . a r

B á n s á g i b ú z a  . . . . 74—81 8.25 9.—
T ís z a v id é k i  b ú z a  . . 74— 81 8.45 9.20
P e s tv id é k i „ . . 7 4 -8 1 8.40 9.15
F e h é rm e g y e i  „ . . 74—81 8.45 9.20
B á c sk a i „ . . 74—81 8.55 9.20
R o z s , I. r e n d ű  . . . 70—72 9.85 6 90

ii. „ . . . — 6.75 6.80
Á rp a ,  ta k a r m á n y  . . 60—62 5.45 5.90

» é g e tn i  v a ló  . . 62—64 6.25 6.80
„ s e r fö z é s re  . . 64— 66 7.30 8.20

Z a b , ó ............................. 39—41 5.40 5.70
n UJ ....................... 39— 41 — .— —.—

T e n g e r i ,  b á n s á g i ,  ó — 5.30 5.35
„ m á s n e m ű , ú j . — 5.25 5.30

R e p c z e , k á p o s z ta  . . — 12.— 12.50
„ b á n s á g i  . . . — —.— —.—

K ö le s , ó ............................ — —

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.
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