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A nemzet vértanúi.
Október hatodika gyászos emlékű napja a magyar
nemzetnek.
Köny borítja el az ember szemét, mikor reá
gondol.
Most ötven éve épen! Ötvén éve, hogy a leg
nemesebb hazafiak, a magyar nemzet bölcsei, sza
badságának vitéz védelmezői s dicső hősei Arad
mellett hóhér keze alatt lehelték ki nemes lelkűket.
Ott Arad mellett tizenhárom, itt pedig Pesten gróf
Batthyány Lajos, az első magyar független minisz
térium elnöke. És azután még hányán, de hányán ...
A magyar azóta Aradot «magyar Golgothának»
szereti nevezni. Méltán nevezi úgy; itt is, mint a
jeruzsálemi Golgothán a világ Üdvözítője, a legszen
tebb eszme bajnokai lettek áldozatai az ellenséges
gyűlöletnek.
Csodálatos keveréke a történelem a fenségesnek
s az aljasnak! Csodálatos keveréke az emberiség a
nemesnek és utálatosnak! S a mi leginkább fájdal
mas, hogy gyakran ez utóbbi kerekedik felül s ül
diadalt.
Akkor is így volt. Egy forrongó kornak meg
tévedt gondolkodása, rövidlátása és alacsony bosszú
vágya, a mely félreértette, vagy inkább nem értette
meg a magyar nemzet szivét dobogtató nemes érzel
meket s eszméket, ölte meg azokat, a kik ezeknek
előharczosai voltak. S hányszor volt ez így a törté
nelemben! Mind fájdalmas ez az érző embernek;

negyed old. 3 frt és így tovább.

3. szám.

de ez itten valamennyinél jobban fáj nekünk magya
roknak, mert itt a m i h o n f i t á r s a i n k véreztek
el a m i h a z á n k szabadságáért érzett lelkesedé
sükért. S a mi még meghatóbbá teszi a dolgot, hogy
bitón vagy golyó által, s résztvevő szív nem kisér
hette őket utolsó útjokra, szerető kéz nem zárhatta
le örök nyugalomra szemüket, hanem csak az idegen
hatalom győző katonái nézték megindulás nélkül
utolsó vergődésüket.
Sok szomorú napja volt már a magyarnak, de
talán egy sem szomorúbb, mint 1849. október
hatodika.
De ne emlegessük most azt, a mi bántó; ne szag
gassuk fel a régi fájó sebet! Hadd nyugodjék a le
győzött s a magát győzelmesnek hitt a kiengesztelődés virágaival benőtt sírhant alatt! Az Isten úgyis
minden dolgot számadásra viszen. Most csak azt
lássák szemeink, a mi a fenség dicsében ragyog e
sötét korból felénk. S e z : a vértanúk önfeláldozó
hazaszeretete s dicső neve.
Ezekre emlékezzünk!
Vésd szivedbe s drága ereklye gyanánt hagyd
utódodnak örökül, óh magyar, a következő neveket:
gróf Batthyány Lajos, Kiss Ernő, Aulich Lajos, Dam
janich János, Nagy Sándor, gróf Vécsey Károly,
Török Ignácz, Lahner György, Knezics Károly, Pöltenberg Ernő, gróf Leiningen Károly, Schweidel
József, Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos. A ma
gyar nemzet dicső, felejthetetlen vértanúi ők, a kik
nek nevét áhítattal emlegesd mindenkor! — Kettő
közöttük (gróf Leiningen és Dessewffy) evangélikus
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s bár fájdalmas őket a vesztőhelyen látni, mégis
büszkén gondolunk arra. hogy imé, mint mindenkor,
most is ott voltak a mi hitsorsosaink, a hol a haza
ügyéről, szabadságáról, alkotmányáról volt szó s küz
deni kellett érte.
Áldottak legyenek valamennyien!
De még egyet említsünk meg e napon. Azt, a mi
e dologban vigasztaló s felemelő. Mert ilyen is van
benne. Fölemelő benne az isteni gondviselés járása.
— Leverik, porba sújtják a nemes ügy bajnokait,
eltemetni vélvén velük az eszmét is, mely szivüket
dobogtatta s imé, az ő kiömlő vérük üj életre kelti
a z t! — Meg akarják gyalázni őket, mint közönséges
gonosztevőket s imé, ma egy nagy nemzet büszke
ségét képezik s milliók hálás kegyelettel veszik körül
sírjukat! Sőt idők folyamán e kivégzett hősök esz
mévé finomodva még inkább élnek s még diadal
masabban haladnak előre, mint azt életükben tevék;
a velük egygyé lett eszme millió és millió szívben
szétosztódva erős óriássá növekedik, melylyel már
nem bír földi hatalom s tiszteletteljesen meghajolni
kényszeríti az ellenséget is. Azt a vesztőhelyet ott
Arad mellett, a hol a magyar szabadságharcz tizen
három hős tábornokát kivégezték, ötven év is már
— oly csekélység egy nemzet életében — a kegye
let, a szeretet, az új éltető remények megszentelt
helyévé avatta fel s diadalra vitte azt a szent ügyet,
a melyért ők vértanú halált szenvedtek!
Ez a vigasztaló, felemelő ebben a szomorú dolog
ban ! Ki ne ismerné fel ebben az istenítéletet ?! —
Vigasztalásul s bátorításul szolgálhat ez mindazok
nak, a kik nemes ügyért küzdenek.
A hálás kegyelet nagy és szép emléket emelt
nekik kőből, de sokkal hatalmasabb és maradandóbb
az, mely a szivekben emelkedik s ezt nem törli el
soha senki s állani fog ott, a míg csak e földön
magyar szív dobog.
De a hála és szeretet ama szent érzelmeihez, a
melyek minden igaz magyar szívben feldobognak s
örökzöld koszorúként övezik körül emléküket, egy
fogadalom és erős elhatározás is csatlakozzék min
den magyar szív részéről, a z : hogy a mint ők
hősiesen h a l t a k a hazáért, mi úgy é l j ü n k érte.
A háborúk zaja — hála az Égnek — elmúlt, vér
tanúságra nincs szükség többé: éljünk hát drága,
most már szabaddá lett hazánknak. Ezt pedig csak
úgy teszszük, ha híven ragaszkodunk evangélikus
egyházunk szent tanaihoz, a melyek az Isten iránti
szeretetet oly szép összhangba hozzák a hazaszere
tettel, melyek a múltban oly dicső hősöket neveltek
már e hazának s a melyek ápolói mindama nemes
erényeknek, a mik az embert boldoggá, a hazát
nagygyá tehetik. Ellenesetben, ha megdől köztünk
az igaz evangyélmi hit és tiszta erkölcs, akkor min
den egyébkénti lelkesedésünk csak üres füst, minden
vívmányunk fövényre épített h á z ; lehetnek különben
nekünk bármi jeles nemzeti tulajdonaink, lehetnek
bármi fényes diadalaink és intézményeink: elsöpör
minket az idők viharos árja, mint a hogy a hit
és erkölcs megdőltével nálunknál hatalmasabb biro
dalmakat is elsöpört.
Paulik J.

H á zi isten tisztelet.
Kiflin után németből Ladányi.

Hol buzgón imádkozni szoktak,
Ott áll az Isten temploma,
Bár kunyhó az és koldus lakja,
A békesség szelíd galambja
S az egyetértés száll oda;
A bánatfelhők ott nem járnak
8 az életet a boldogságnak
Szép napja megaranyozza.
Hol buzgón imádkozni szoktak,
Ott nem zúgnak zivatarok,
Nem aggaszt a kétségnek árja,
Ott a békesség szivárványa
A búfelhőkön átragyog;
Nem epesztenek ott a gondok,
A szív még szegényen is boldog, Öröm, csend, békeség van ott.
Hol buzgón imádkozni szoktak,
Kősziklára épült ott a ház,
Erős fala vészben sem dől el,
Daczol a romboló idővel
S lakóira az Úr vigyáz.
Bő áldás száll az oly családra,
A hol lobog a hitnek lángja
S hol gyakran hangzik hő.fohász.
Hol buzgón imádkozni szoktak,
Bátran vallja a szív s ajak:
*Az imádság, mint égi angyal,
Minden bajomban megvigasztal,
Belőle csak öröm fakad!*
Atyánk, a kegyes családoknak,
Hol buzgón imádkozni szoktak,
Légy őrizője Te magad!

A ki Isten nélkül akart élni.
— Elbeszélés. —

III.
(Folytatás.)
Bizony Pál Ferencz házából a jó Istennel —
mióta kidobta — kiköltözött a régi nyugalom is.
Hiszen a jó Isten fogalma magába fogad mindent,
Isten nélkül nincs szeretet, Isten nélkül nincs nyu
galom, Isten nélkül nincs boldogság. így volt Pál
Ferenczéknél is. A gazda sokkal mogorvább lett,
az asszony pedig folyton s írt; a gyerekek is sok
szor sírva jöttek haza az iskolából, hogy társaik
csúfolták őket. Pál Ferencz ilyenkor féktelen haragra
lobbant s Istent káromló szavakkal szidta az egész
világot, hogy a szegény asszony ismét csak könyekre
fakadt . . . És egy szép tavaszi napon kiköltözött az
Isten teljesen Pál Ferencz házából, azon a napon,
mikor a felesége koporsóját kivitték; hivő lélek volt
ez az asszony, a ki a szivében hordta az Istent és
vissza is tért hozzá . . .
Ettől az időtől fogva Pál Ferencz szivéből min
den jobb rész eltűnt, teljesen a Barna befolyása
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alá került, jobban, mint valaha. A míg szegény
felesége élt, a ki különben ki nem állhatta Barnát,
mert tudta, mennyi része van férje átalakulásában,
— amennyire gyengeségétől kitelt, küzdött is ellene;
de most már nem volt senki Barna ellenében, a ki
befolyását korlátozta volna. S más tekintetben,
mintha igaza lett volna Pál Ferencznek, hogy megél
ő Isten nélkül is, a keze alatt minden csodálatosan
gyarapodott; egymásután a legszebb búzatermése
volt, a rétjein háromszor kaszált, a kukoriczáját alig
bírta hazaszállítani. Egyre-másra vásárolta a föl
deket és sohasem mulasztotta el kevélyen meg
jegyezni :
«És mindezeket saját magamnak köszönhetem!»
És csakugyan kezdte maga is hinni, hogy úgy
van, mert nem gondolta meg, hogy az Úristen bün
tető keze nem azonnal sújtja a gonoszt s hogy a
rossz cselekedet úgy látszik, mintha néha győzedel
meskednék s a megtorlás sokszor csak később, de
annál nagyobb erővel következik be. Pál Ferencz
már nem is törődött a falubeliek szóbeszédjével sem,
azok előtt gazdagságával akart tekintélyt szerezni,
a mi sikerült is neki s magának is nagy gyönyö
rűséget okozott vagyonosodása.
Az öcscse, Pál István, a szégyen miatt, mely a
famíliát érte, családjával együtt a harmadik faluba
költözött.
Pál Ferencz már csak a gyermekeiben gyönyör
ködött, a kik szépen fejlődtek. Feri erős, edzett fiú
volt, hetyke magatartással, a mire az apa büszke
volt; s a leány, a szőke kis Julis, kedves, szelíd
teremtés volt, egészen az anyja, — s Pál Ferencz,
bár világért sem vallotta meg, ezt a kis lányt talán
még a fiúnál is jobban szerette; ezzel mindig bizo
nyos gyöngédséggel bánt, bár a fiára is nagyon
büszke volt. Szép, szálas legény volt Feri, de az, a
mit atyja csak hetykeségnek tartott nála, nem
annak a fiatal legényes duhajkodásnak volt a ki
folyása, a melyen majdnem minden életrevaló fiú
keresztül megy, sokkal rosszabb indulatokat takart
az, mintsem azt Pál Ferencz sejtette volna is.
A lelkésznek igaza volt, hogy mily fontos a
gyermekekre nézve a családi körben magába szívott
vallásos nevelés, úgyis annyi rossznak vannak
később kitéve az életben, annyi kisértésnek s mind
ezeken sokkal könnyebben lehet keresztül gázolni,
ha a szívben ott van a gyökere a vallásosságnak,
a mely igen sokszor visszatartotta már az embere
ket a bűntől. Vájjon akad-e csak egy is azok között
a gonosztevők között, a ki fiatal korában vallásos
nevelést nyert volna! A szivében igazi vallásos
ember sohasem vetemedhetik valamely nagy bűnre;
az mindenkor a kisértések között is meg fogja
találni a kivezető utat.
Pál Ferencz gyermekei pedig ugyancsak nem
részesültek vallásos nevelésben. Részt kellett ugyan
venniük a vallási oktatásban, de az csak olyan volt,
mint a rossz és munkálatlan földbe vetett mag, a
mely nem kel ki soha, mert hiszen ők otthon, apjuk
és Barna társaságában, egyebet sem hallottak, mint
gúnyolni a vallást s a vallásos szertartásokat. Pál
Ferencz mintegy elkövetett tettét vélte azáltal men
tegetni, ha a vallást gúnyolja; a kis Julis csak szó

nélkül hallgatta az egészet, de bizony a Ferkó jókat
nevetett rajta s mikor először kellett mennie az
úrvacsorához, abból is csak gúnyt űzött s a meg
szentelt ostyát a zsebébe rejtve haza hozta. Apja,
a ki tulaldonképen nem rossz, csak megtévelyedett
ember volt, a becsületre, tisztességre sokat adott;
de Barna, ez az alapjában romlott ember, nagyon
nagy hatással tudott lenni a fiatal emberre, a kinek
semmi vallásos alapja nem lévén, nem tudott különb
séget tenni a jó és rossz között s mivel a rossz út
legtöbbször kellemesebbnek látszik, mint a jó, rend
szerint azt választotta s Barnával a legbizalmasabb
viszonyban volt. Együtt követtek el sok mindent, a
miről az öregebb Pál Ferencz mit sem tudott.
Ha vásárra küldte őket búzával, vagy ökröket
eladni, mindig úgy számoltak el a pénzről, hogy a
maradékon osztozkodhassanak.
Az öreg Pál Ferencz pedig nem értette a tréfát,
a hol pénzről volt szó; nagyon takarékos ember
volt, s a falubelieknek, a kik egy kissé húzódtak
tőle, mindenáron meg akarta mutatni, hogy ő lesz
az első gazda, — a mint mondani szokta kevélyen,
— Isten áldása nélkül is.
De mentői jobban öregedett, annál jobban bán
totta őt, hogy oly kevés barátja van. Midőn fiát
megakarta házasítani, akkor tűnt csak ki, hogy a
duhaj legényt nem szeretik sehol, és daczára a gaz
dagságának, az első házaknál, a hol kopogtattak,
mindenütt elutasító választ kaptak, még a szegény
családokból való leányok sem akartak volna abba
beleegyezni, hogy a polgári esküvő után ne kérjék
ki a templomban az Isten áldását is; Pál Ferencz
pedig az egyházi áldást most már csak büszkeségből
sem engedte volna meg. Végre is más faluból hozott
asszonyt a fiatal Pál Ferencz. Egy szép, de hetyke
leányt, a ki azt mondta, nem sokat törődik vele,
mennek-e a templomba, vagy nem, csak az a fő,
hogy az első gazdának lesz a felesége. És a fiatal
menyecskének már ebből az egy mondásából is
következtetni lehetett egész jellemére. Ezt a házas
ságot nem az égben kötötték, a mint mondani szo
kás ; nem bizony, Ferencznek tetszett a parázsszemű
leány, a menyecskének pedig a jó mód, de igaz
szeretettel egyik sem közeledett a másikhoz, sem
türelemmel nem voltak egymás hibái iránt; és így
csakhamar kitört köztük az egyenetlenség. Örökös
perpatvar volt a házban s az öreg Pál Ferencz vén
korára úgy kívánta volna már a nyugalmat; a me
nyecske azonban neki sem hagyott békét, sőt még
a szelídlelkü Juliskát is elüldözte a háztól, a kit
már úgyis régen csalogatott a falubeli földesasszony,
hogy menjen a lányához szolgálni Pestre, s most,
hogy sógorasszonyától szabaduljon, végre elment.
Az öreg Pál Ferencz még ebbe is beleegyezett a
nyugalom végett. Ö, a kinek a szava volt mindig
az utolsó a háznál, most nagyon megcsendesedett,
átengedte a tért a fiataloknak, csak egyben nem
engedett még, ehhez nem engedett nyúlni a fiának:
a pénzek kezeléséhez; pedig őszszel gabona eladás
s más efféle idején sok százas megfordult a házban.
Csakhogy ezeket aztán az öreg gazda rendezte el
s erre fájt épen a foga a fiatal Ferencznek, a ki
néha egész éjszakát átkárlvázott s ilyenkor könnyen
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elúszott egy pár százas. A kártyaszenvedély oly erős
volt nála, hogy ha a föld alól is, de teremtenie kel
lett pénzt. A sárga zsidó adogatott is bőven a nagy
gazda fiának, de azután ő is megsokalta a dolgot
és kijelentette Ferencznek, hogy többet egy krajczárt
sem ád, sőt ha meg nem fizeti neki a már tetemes
összegre gyűlt adósságot, az apjától fogja azt kérni.
Ez kellett volna csak épen Ferencznek, hogy az
apja tudja meg az egészet, a ki pénz dolgában nem
értette a tréfát! Szorongatott helyzetében ismét csak
Barnához fordult tanácsért, a ki sötét leikéhez hiven
adott is neki tanácsot.
«Most adta el az öreg — mondta Barna — a
tiszia búzát, ott van még az egész összeg a láda
fiában. Tudod, hogy csak hétfőn viszi be a városba.
Ha én olyan fiatal, bátor legény lennék . . . Az öreg
nek jó álma van . . . Te rád nem fog gyanakodni
úgysem . . . »
És Ferencz nem borzadt vissza ettől a tanács
tól, sőt talán már maga is gondolt reá, csak várta,
hogy más mondja ki előbb. Meg is beszéltek min
dent, hogyan viszik ki a tervet.
Arra gondoltak, hogy nem látja meg senki, mert
számukra nem létezik Az, a ki mindenütt jelen van,
a ki a szivek legmélyebb rejtekébe is belát; előttük
csak az emberi szemek léteztek. Pedig ott volt akkor
is a mindenltudó Isten és reá tette a kezét Ferencz
nek a karjára, midőn már kiemelte a ládából a
bankjegyeket és az ezüst pénzt. Csak egyetlen egy
ezüst pénz hullott ki a kezéből, a mely odaütődött
a láda vaspántjához és ott megcsendült; de ez a
csengés elég volt arra, hogy a mellékszobában alvó
Pál Ferencz felébredjen. Egy pillanat és benn volt
a szobában, a hol a fia mint tolvaj állt előtte.
Az Isten keze sújtotta őt ! . . . . Legalább Pál
Ferencz mindig azt hitte, hogy nem a fia támadt
reá ököllel, reá a tulajdon édes apjára . . . Az öreg
megszédült és visszatántorodott tőle, a fiú pedig
kétségbeesett zavarában valami fegyver után nézett
s a feszítővasat kapta fel, azzal rohant apja felé.
És ez akkor nem tudott védekezni, még a karját
sem tudta felemelni. Ebben a rettenetes perczben,
a mikor a saját vére előtt oltalom nélkül érezte
magát, védelmül, a nélkül, hogy tudta volna, önkénytelenüí azt a megtagadott, eldobott Istent hozta elő,
midőn odakiáltotta a fiának:
«Fiú, nem félsz az Istentől ?»
«Hát van Isten ?» — kérdé rekedt kaczagással
a fiú — és sújtott . . . Dr Moravcsik Gyuláné.
(Folyt, köv.)

Apró történetek.
A váratlan örökség. 1869-ben meghalt Párisban egy gazdag agglegény, ki egész vagyonát egy
neki alig ismerős szegény varróleánynak hagyomá
nyozta. A világot bámulatba ejtette ez a dolog, nem
kevésbé magát a szegény várróleányt is, mivel
fogalma sem volt arról, hogy ezt a nagy öröksé
get mivel érdemelte ki.
A dolog nyitja pedig a következő:

Az elhunyt úr igen különös ember volt. Abban
telt passziója, hogy az emberek becsületességét
próbára tegye s e czélra különféle fortélyokat hasz
nált, a melyek azonban legtöbbnyire hátrányosan
ütöttek ki s az emberek becsületessége iránt való
jó véleményében őt nem épen erősítették . . . Egy
alkalommal egy omnibuszra ült fel, ép a kocsivezető
melletti helyre; s a mikor a kocsivezető valakinek
visszaadott, szivesen átvette azt a néhány krajczárt,
hogy azt az illető utasnak átnyújtsa. Ilyenkor azon
ban a már markában készen tartott saját pénzéből
észrevétlenül oda csúsztatott néhány hatost a kocsi
vezető által visszaadott összeghez s úgy adta azt át
és figyelte az embereket. Azok nyugodtan megolvas
ták a pénzt, természetesen észrevették a tévedést is ;
még egyszer átszámlálták az összeget s aztán,
mintha mi sem történt volna, zsebre rakták. Senki
nek sem jutott eszébe a kocsivezetőnek visszaadni
a neki nem járó többletet. Vagy tizenötször ismé
telte meg ezt a tréfát az öreg úr. S a tizenöt személy
közül egy sem szánta meg, a szegény kocsivezetőt
a magának tévedésből csinált kárért. Csak a tizen
hatodik esetnél fordult vissza egy fiatal leány s azt
mondja: «kocsivezető, ön egy fél frankkal többet
adott vissza!* — s az említett összeget visszaadta
neki. A leányka szegényesen, de tisztán volt öltözve.
Utána ment, megkérdezte a czimét s részletesebben
is tudakozódott utána. S bizonyára kedvező híreket
kapott, mert a becsületes leánykát fél milliónyi
vagyona örökösévé tette.
. . . Nem mindég jutalmaztatik ugyan ekkép a
becsületesség, de azért legjobb mégis becsületesnek
lenni, mert ezzel legtovább jutunk.
Az első káromkodás. Egy hajó kapitánya, mikor
a hajó kormányzását átvette, maga köré gyűjtötte
a legénységet s kérdezte tőlük, hogy nem volnának-e
hajlandók neki egy szívességet megtenni?
Mindnyájan készeknek nyilatkoztak erre.
«Jól van tehát — mondá a kapitány — Ígérjé
tek meg nekem, hogy én nekem lesz jogom először
a hajón káromkodni s addig, míg én nem károm
kodom, senki sem fog itt káromkodni.*
Az emberek csodálkoztak e különös kívánságon,
de szivesen megígérték, hogy teljesítik.
A legénység megtartotta szavát s mivel a kapi
tány jó keresztyén volt és sohasem káromkodott, a
hajón nem is lehetett káromló szót hallani.
. . . De jó volna, ha minden családfő úgy tenne,
mint az a kapitány!
A fontos okmány. Mikor 1812-ben a francziák
Oroszországba törtek s az egész országot elpuszlítással fenyegették, a nagy háborúságban egy ember
teljesen megőrizte nyugalmát. Ez Galitzin herczeg
volt. Barátai csodálkoztak ezen; vagy talán hűtlenné
lett a czárhoz? — kezdték suttogni. Lehetetlen,
hisz hűsége a sziklánál is tántoríthatatlanabb! —
nyugtatták meg ismét magukat. Az országra súlyo
sodé ezen nehéz megpróbáltatás közölt — gondolta
a herczeg — kötelessége neki megismertetni a czárral is azt a sziklát, a melyen állva ő eddigelé meg
tarthatta nyugalmát. Kihallgatást kért tehát a czárnál, a mit meg is adtak neki.
A kihallgatáson az első beszédtárgyat természe-
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mával — akkor is, mikor írásmagyarázat nincsen
— olvasson a lelkész egy-egy szentírásbeli szakaszt.
3. A konfirmáczióra való előkészítés, a hol csak
lehet, legalább is két éven át történjék. 4. Melegen
ajánlja a lelkészi értekezlet az egyházaknak a gyülekezeti-alap gyűjtést, hogy az egyházközségek anya
gilag is erősen álljanak. 5. Különös figyelmébe
ajánltatott a lelkészi karnak gyermek-istentiszteletek
tartása, vallásos esték rendezése és vallásos iratok
terjesztése. — Nagyon helyes!
A Luthertársaságból. Bachát Dániel fővárosi
esperes a Luthertársaságban viselt alelnöki tisztjéről
végleg lemondott, mivel részint gyengélkedése, részint
másnemű nagy elfoglaltsága miatt e nehéz és egész
embert igénylő megbízatásnak kellően megfelelni
magát képtelennek érzi. Mindenesetre fájlalhatjuk
buzgó és fáradhatatlan elnökünknek a távozását; a
nemsokára összeülendő rendkívüli közgyűlésnek az
is egyik feladatát fogja képezni, hogy helyére új
férfiút válaszszon.
Új theologiai tanár. Payr Sándor püspöki tit
kárt — a mint olvassuk — a soproni theologia
tanárává választották meg. Nagyon derék munkás
nak bizonyult eddig is, Isten áldása kisérje ezen új
munkamezőn i s !
A pesti Deák-téri ev. tem plomban e hó 6-án
az iskolai ifjúság s nagyszámú közönség részvétele
mellett istentiszteletet tartottak az aradi vértanúk
emlékére, melyen Horváth Sándor pesti ev. lelkész
tartott szép ünnepi szónoklatot. Az istentiszteleten
jelen voltak: Prónay Dezső báró, egyetemes fel
ügyelő, egyházunk négy püspöke s dr. Wagner Géza
felügyelő vezetése alatt az egész presbytérium s az
iskolák tanárai.
A vértanúk ünnepe. Lélekemelő módon nyi
latkozott meg e hó 6-án a kegyelet azon 13 hős
tábornok iránt, a kik ötven év előtt Aradon kivégez
tettek. Ünnepélyeket tartottak emlékükre az ország
ban mindenütt, kicsinyek és nagyok s különösen
Arad volt az, a mely szépen kivette az ünneplésből
osztályrészét. Úgy a vértanúk szobránál, mint ki
végeztetésük helyén lelkes beszédek s hazafias alkalmi
költemények hangzottak el s azután koszorúkat tet
tek le szobraikra. Az első koszorú, a melyet a vér
tanúk szobrának talapzatára letettek, a képviselőház
gyönyörű babér- és pálmakoszorúja volt, melyet
Perczel Dezső elnök e szavakkal helyezett a szo
Hazai és külföldi hirek.
borra: «A magyar országgyűlés képviselőházának
Mai képünkhöz. Mai képünk Pál apostol éle megbízásából és nevében teszem le a hála igaz és
téből ábrázol egy jelenetet, melynek magyarázatát örök kegyeletének zálogául e koszorút a vértanúk
az Apostolok Cselekedetei 27. részében találhatják emlékének talapzatára*. Azután jött a főváros koszo
rúja, melyet Rózsavölgyi alpolgármester tett le, majd
t. olvasóink, a miért is őket ide utaljuk.
A dunántúli ev. egyházkerület lelkészi érte Arad városának koszorúja: «A szabadság sírjában
kezlete, Kőszegen tartott gyűlése alkalmával, leg új életre kelt hősöknek* felirattal. Azután a 48-as
inkább a belmisszió körébe vágó kérdések felett és a függetlenségi párt koszorúi, melyeket Ugrón
tanácskozott s olyan határozatokat hozott, a melye Gábor és Kossuth Ferencz elnökök szép beszédek
ket figyelmükbe ajánlhatunk a többi hasonló érte kíséretében helyezlek oda. A vesztőhelyen Barabás
kezleteknek is. így tárgyaltatott: 1. Az egyházi Béla, majd Kossuth Ferencz gyönyörű beszédeket
fegyelem kérdésénél kimondta a lelkészi értekezlet, mondottak s végül a dalegyletek elénekelték Petőfi
hogy semmiféle egyházi hivatalt nem viselhet az «Csatadalát*. Az ünnepély útán Damjanichnak még
olyan ev. egyén, a ki házasságkötésnél gyermekei élő özvegyéhez a következő táviratot intézték: «Egy
nek más vallásban nevelésére tett kötelező nyilat nemzet emeli meg Nagyságod előtt kalapját és meg
kozatot. 2. A hétköznap reggeli könyörgések alkal csókolja azt a kezet, a melyet a hősök hősének

tesen a közeledő veszedelem képezte s mindjárt rá,
a mi azzal szorosan összefüggött, csodás nyugodt
magatartása a herczegnek. A czár kikérdezte, hogy
hogyan tud ő az általános ijedelem között ily nyu
godt maradni. A herczeg erre kihúz zsebéből egy
kis bibliát s mutatja a czárnak; mialatt pedig ez
utána nyúl, a biblia a földre esik s a 91-ik Zsol
táron nyitva marad.
«Óh, ha Felséged is ebben keresné menedékét!»
— jegyezte meg a herczeg, miután a czár a zsol
tárt végig olvasta.
Ezzel elváltak.
Néhány nap múlva általános imanapot rendeltek
el s a lelkész, a kit a prédikáczióra kiszemeltek,
alapigéül a 91-ik Zsoltárt választotta. A czár meg
lepetve kérdi a iierczegtől, hogy nem ő sugalmazta e
ezt így. A herczeg azonban kijelentette, hogy ő nem
is beszélt a lelkészszel. Nem sokára aztán a czár
szükségét érezvén a lelki épülésnek, udvari káplánja
után küldött, hogy olvasson fel neki a bibliából. Az
kinyitja a szent könyvet s kezdi olvasni a 91-ik
Zsoltárt.
‘Várjon csak — szakítá félbe a czár — ki mon
dotta azt önnek, hogy ezt olvassa fel ?»
«Az Isten» — felelte a káplán.
«Hogyan ?» — kérdi csudálkozva Sándor czár.
A káplán feleié: «Midőn Felséged értem küldött,
térdeimre ereszkedve kértem az Istent, hogy gyenge
nyelvemnek erőt adjon s mutassa meg nekem, mit
mondjak, hogy Felségedet a mostani nehéz viszonyok
közt megnyugtassam. Erre a 91-ik Zsoltár jutott
eszembe s azért kezdtem azt olvasni.*
A hatás nem maradt e l; azontúl nyugodtabb lett
a czár s különös gondot fordított arra, hogy a Szent
írás minél szélesebb körben elterjedjen s maga is
nagy összeggel járult hozzá egy orosz bibliaterjesztő
társaság megalapításához. Kabátja belső zsebében
folyton egy papirt hordott, a melyről sok szó esett
és sokat találgatták, hogy mi lehet. Ha egyen
ruhát váltott, a papirt kivette s áttette az újnak
zsebébe. Ezt általában valami fontos okmánynak
tartották. — A czár halálakor pedig kiderült, hogy
az egy bibliából kiszakított levél volt, a mely a 91-ik
Zsoltárt tartalmazta.
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egykor nyújtott és tisztán megőrzött*. — Vasárnap — Az október másodiki ülésen aztán Kossuth Ferencz
azután a Pesten kivégzett első magyar miniszter- azt az indítványt terjesztette elő, hogy az országelnök: gróf Batthyány Lajos és a Budapesten elte gyűlés küldöttségileg vegyen részt az Aradi vér
metett vértanúk emlékét ünnepelték meg, koszorúk tanúk emlékére okt. 6-án tartandó gyászünnepélyen.
kal halmozva el a kerepesi sírkertben levő mauso- «Az egész nemzet — mondotta — készül leróni
leumát, illetve sírjukat. Ez alkalommal is számos elismerése, hálája és megemlékezése adóját a haza
szép beszédeket mondottak. A négy-ötezerre menő iránt. Kötelességet teljesít a nemzet, ha megragadja
néptömeg között jelen volt Batthyánynak még élő az alkalmat, a mely hálája lerovására kínálkozik . . .
leánya, Ilona grófnő (özv. Beniczky Gáborné) is Vannak tán, kik vonakodnak részt venni a nemzet
s élő virágból készült gyönyörű koszorút tett le gyászünnepélyében, mert attól tartanak, hogy ez
édes atyjának síremlékére, melynek széles selyem talán neheztelést szülne a legfőbb helyen. Ezeknek
szalagján ez állott: «Felejthetlen édes atyjának — azt mondom, hogy nem jól szolgálják a koronát és
Ilona leánya*. Most mozgalom indult meg az iránt, a hazát, ha folyton ellentéteket igyekeznek bele
hogy Batthyánynak szobrot emeljenek. S valóban magyarázni a nemzet és a korona érzelmeibe. Erre
megérdemli, hogy a mint a többieknek, neki szintén semmi ok nincs és nem is lehet, mert 32 év előtt
már kibékült a korona az élőkkel és föl nem tehető
így is megörökítsük dicső emlékét.
Lemondó egyházfelügyelő. A szarvasi ev. egy egy keresztény fejedelemről, hogy ki ne békült volna
Ez indítványnak az lett az ered
ház felügyelője: Haviár Dániel — a mint olvas a halottakkal*.
suk — ez állásáról lemondott. A magyar prédikáczió ménye, hogy a ház megbízta az elnököt: Perczel
miatt az egyház kebelében dúló viszályok miatt Dezsőt, hogy a ház nevében koszorút tegyen az
mondott le Haviár, a ki a magyar nyelvű prédiká- aradi vértanúk emlékszobrára. A ház elhatározza
cziónak volt hive. — Mindenesetre nagy kár érte, továbbá, hogy október hatodikán nem tart ülést.
mert egyházunknak igen buzgó, derék munkása volt. A hétfői ülésen Lukács László pénzügyminiszter tett.
Jótékonyság. Örömmel értesülünk arról, hogy jelentési a pénzügyi helyzetről. E szerint az 1898-ik
Csemez István selmeczbányai nyug. tanár a pozsonyi év tényleges kezelése 27 millió 348 ezer forinttal
theologiai otthonra tett 4000 frtos alapítványát, volt kedvezőbb, mint az előirányzat; a mi természete
újabban 7600 frtra egészítette ki. — Özv. Bakaiy sen a gondos s becsületes állami gondozásnak az
Dánielné a gyámintézetnek Szarvason való ídőzése eredménye. E jelentést általános éljenzéssel fogadták.
alkalmából 50 frtot adott a gyámintézet czéljaira. Aztán a miniszter az adóreformokról nyilatkozott.
— Zvarinyi János, szarvasi ev. lelkész a Luther- A nép terhén enyhíteni, a szegény emberek nyomo
társaság pénztárához újabban 78 frt 77 krt küldött rúságán enyhíteni, az igazságtalan adóztatásokat
be, a mely összeg a Gyámintézet, és a Luther-társa- megszüntetni — ez az elve az új javaslatnak; bár
ság szarvasi időzése alkalmával tartott bálból (50 frt) csak mielébb meg is valósulna!
Délafrikai háború. Háborús hírek érkeznek
és offertoriumból (28 frt 77 kr) folyt be. A gyám
intézet a bál tiszta jövedelméből szintén 50 frtot Dél-Afrika Transwaal nevű köztársaságából. Anglia
kapott. Isten áldása legyen -az adományokon és ugyanis a legutóbbi időben oly túlzott követelések
adományozókon! — Lénk Lajos soproni gyáros úr kel lépett fel az említett köztársasággal szemben,
Király Emma úrhölgy által 5 frtot küldött szerkesz a melyek nem jelentenének egyebet, mint önállásátőségünkbe lapunk czéljaira. Hálás köszönetét mon gának teljes megsemmisítését s Angliába való bekebe
dunk úgy az adományozó úrnak, mint különösen a lezését. Transwaal persze nem volt hajlandó Anglia
közvetítő Király Emma kisasszonynak, mivel az ő követeléseit elfogadni s kész magát élet-halálra védel
lelkes jóindulata révén — lapunk ez évi folyamának mezni. Az összeütközésnek háború lesz a következ
megindítása óta — már 13 irtot kaptunk a Luther- ménye, a mely ezen sorok írásakor ugyan még nem
társaság czéljaira. Az összeget átadtuk a pénztárnak. tört ki, de valószínűleg legközelebb összeütközésre
— Bizony ha sok helyen volnának ilyen jóindulatú kerül a dolog. Anglia erőszakoskodását különben
szószólóink, jobban nézne ki Társaságunk nemes egész Európa elítéli. S valóban furcsa gúnyja is az
századunknak, a melyről azt szokták mondani, hogy
ügye!
Országgyűlés. Két és fél hónapi szünet után zászlóvivője a műveltségnek s a humanizmusnak,
szept. 28-án királyi leirattal újra megnyitották az hogy épen a hágai békekonferenczia tagja: Anglia
országgyűlés mindkét házát. A képviselőházban a kezdi meg a század legigazságtalanabb háborúját!
megnyitás iránti érdeklődést fokozta az a hír, hogy
Szüreti kilátások Európában. A következő
a függetlenségi párt már az első ülésen támadást ket olvassuk: A kedvező tavaszi és nyári időjárás,
fog intézni a kormány ellen a Hentzi-ügy miatt. továbbá a peronoszpora és filoxerának kisebb mérvű
E dolog aztán később heves vitára adott alkalmat. kártétele, a szőlőtermés kilátásokat csaknem válto
Kossuth Ferencz szemrehányást tett a kormánynak, zatlan arányban fentartotta egész július hó feléig.
hogy Hentzi szobrát, a ki a magyar ellen harczolt, Ekkor azonban a szárazság beköszöntött s Európa
olyan nagy parádéval állították fel új helyén s arra több részében a szőlőbogyók nem fejlődhettek, sőt
még a honvédséget is kirukkoltatták. Ez szerinte néhol romlani, illetve hullani kezdtek s a kitűnő
nagy arczulcsapása a nemzet becsületének. Széli terméskilátások csökkentek mindenütt. Magyarország,
Kálmán miniszterelnök erre azt felelte, hogy a mit Románia, Szerbia és Olaszország immár csak köze
a katonaság tesz, ahhoz nekünk semmi közünk. pes termésre számíthatnak. Ausztria és Németország
A honvédség úgy rukkolt ki, mint katonaság s nem azonban elég jó és Francziaország jó középtermést
mint hondvédség s így abban nincs semmi sérelem. várnak. Spanyolországban a viharok és jégesők tömér
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dek kárt okoztak s itt a szüreti kilátások alig közepe
sek. A franczia szüreti kilátások szemben a múlt
évvel jóval kedvezőbbek, a mennyiben a várható ter
mést 40.5 millió hektoliterre becsülték. Tavaly 30.5
millió hektoliter termett. Ehhez a termés-eredmény
hez az algíri 45 millió és a tunisi 250.000 kektoliter termést hozzászámítva, a mire ott kilátás van,
Francziaország igen jó szüret felett rendelkezik.
Magyarország szüreti kilátásairól még csak meg
közelítő képet sem lehet nyújtani; az a sok kár,
a mely még a filloxera-pusztítás után mutatkozik a
hegyi szőlőkön, a számszerű becslést jóformán ki
zárja. A homoki szőlőkön a termés meglehetős közép,
így tehát valószínű, hogy átlag mégis valamivel jobb
termésünk lesz a múlt évinél. Igaz ugyan, hogy néhol
a peronoszpora és lisztharmat sok kárt okozott a
védekezés daczára is, de a peronoszpora okozta kár
a múlt évben jóval kiterjedtebb volt, mint az idén.
A usztriában a Thun kormánya, mivel a pár
tokat sehogy sem tudta összebékiteni, lemondott.
Utóbb ő Felsége Clary-Aldpringen grófot bízta meg
a miniszterelnökséggel s a kabinetet már ő meg is
alakította. De azért még mindig nagyok a zavarok,
mert a csehek folyton nyugtalankodnak.
Chorálkönyv, Bőid. Nagy Lajos volt nyíregyházi
ev. főorgonista özvegyétől a következő sorokat vet
tük: «Boldogult férjem által az összes magyarországi
ev. egyházak számára szerkesztett Általános Chorál
könyv czímű egyházi zenemű nálam, mint a szerző
özvegyénél, Nyíregyházán továbbra is az eddigi elő
fizetési áron (5 frt) kapható*. — A müvet nagyon
ajánlhatjuk az orgonisták figyelmébe.
A fővárosban tartandó új ev. m agyar iste n 
tiszteletek sorrendje.
Helybeli hitsorsosainkat értesítjük, hogy a pesti
ev. magyar egyház által tervbe vett új ev. isten
tiszteletek e hó 1-én három helyen már megkezdőd
tek s jövőben a következő sorrendben fognak meg
tartatni :

Minden hónap első vasárnapján:
d. e. 10 órakor, murányi-utczai elemi iskolában; lel
kész : Majba Vilmos;
d. e. 10 órakor, Kőbánya kápolna-téri elemi iskolá
b a n ; lelkész: Menyhárd Frigyes;
d. u. 3 órakor, külső váczl-úti elemi iskolában ; lel
kész: Paulik János.

Minden hónap harmadik vasárnapján:
d. e. 10 órakor, sziv-utczai elemi iskolában; lelkész:
Kaczián János ;
d. e. 10 órakor, práter-utczai polgári iskolában; lel
kész : Klaár Fülöp;
d. u. 3 órakor, mester-utczai elemi iskolában; lel
kész : Sass Béla.
Azonkívül a nagy ünnepeken is tartanak majd
istentiszteleteket, melyeknek idejét a szószékről fog
ják kihirdetni. — E hó 31-én d. e. 10 órakor a
reformáczió emlékére ifjúsági istentiszteletet tart a
vallástanári testület a deáktéri ev. templomban. —
Utána úrvacsora.

Meghívó.
Miután a múlt hó 24-én Szarvason tartott Luthertársasági közgyűlésen két olyan elvi jelentőségű indít
vány nyujtatott be a Luthertársasághoz, a mely ala
pos és bölcs megbeszélést igényel, bátrak vagyunk
a Luthertársaság igazgató tanácsának mélyen tisztelt
tagjait e hó 18-án d. u. 5 órára

ig a z g a tó ta n á c s i é rte k e z le tr e
tisztelettel meghívni. — Utána, október hó 18-án
d. u. 6 órakor

re n d k ív ü li k ö z g y ű lé s.
Tárgy:

1. A tagdíj leszállításra — s
2. A tankönyv-vállalatra s kiadványainak házi
kezelésére vonatkozó indítványok.
3. Az egyetemes énekes-könyv ügye.
4. Alelnök-választás.
5. Folyó ügyek.
A Luthertársaság minden tagját és barátját tisz
telettel meghívja
Budapest, 1899. okt. 10-én.
a« elnökség.

P á ly á z a t
a budapesti ág. ev. hitv. evang. egyházmegyéhez tar
tozó váczi egyház

lelkész-helyettesi állására.
K ötelességek : Minden rendű hivatalos lelkészi
teendők végzése.
Ja v ad a lo m : A váczi anyaegyháztól: 438 frt.
A rádi leányegyháztól minden házaspár után
egy véka rozs éskészpénzben 40 kr. A párok száma
a jelenben 70.
Az összes stólák (40—50 frt) és egy szobából
álló lakás a papiakon.
A magyar és tót nyelv múlhatatlanul szükséges.
A pályázati kérvények kellően felszerelve az
alulírott főespereshez mielébb beküldendők.
Az állomás azonnal elfoglalható.
Kelt Budapesten, 1899. évi szept. hó 15-én.

Bachát Dániel
ev. esperes.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
október 11-én.
G a b o n a f a j
B án sá g i b ú z a . . . .
T is z a v id é k i b ú z a . .
P e s tv id é k i
„
. .
F e h é rm e g y e i „
. .
B á c sk a i
„
. .
R ozs, I. re n d ű
. . .
„II.
„
. . .
Á rp a , ta k a rm á n y . .
»
é g etn i való . .
„
se rfö z é sre
. .
Z ab, ó
...........................
„
ú j ...........................
T en g eri, b á n sá g i, ó
„
m á sn e m ű , új .
R ep cze, k á p o sz ta . .
„
b á n sá g i . . .
K öles, ó ...........................

E g y h e k to lite r
s ú ly a k iló k b a n
74—81
74—81
7 4 -8 1
7 4 -8 1
74—81
70—72
—

60—62
6 2 -6 4
64—06
39—41
39—41
—

—
—
—
—

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

Á ra 100 k g rn a k
legkis. á r | legn. ár
8.10
8.10
8.05
8.10
8.15
6.60
6.50
6.—
6.70
6.75
5.35
5.10
5.05
—.—
11.30
—.—
4.80

8.60
8.65
8.60
8.65
8.55
6.75
6 60
6.20
7.—
8.50
5.45
5.30
5.25
—.—
11.80
—.—
5.10

