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FENYVESBEN.
Suhogó fenyőfák árnyában merengek
Pihenve zöld moha vánkosán,
Susogó szép lombok ide-oda lengnek,
Csattog köztük a kis csalogány.
Csalogány-dalt a mint hallgatom,
Égre száll fel a gondolatom.
Úgy erezem: csalogány is dalba
Ég felé száll, Istent magasztalva.

Ám a sors szaggassa reményiül zöld lombját,
Nem csüggedek még sem Istenem!
Veszteség helyébe kezed kárpótlást ád
S újra boldog az én életem,
Mint a fenyő ága újra hajt,
Ha kiállta a zord vészt, vihart:
Balsors után én is felremélek,
Fakadoznak számbeli új remények.

Jól esik lelkemnek az a szent gondolat,
Hogy Isten él túl felhők fölött, —
Gyakorta sebezi éles kő lábomat
Sokszor járok tövisek között,
ürömöm vész, támad bánatom,
Bús orczámat könynyel áztatom:
Hogyha rólad szivem mit sem tudna
En Istenem! megölné a búja!

Szeretlek, óh fenyves! mert üde zöld lombod
Nem fogja az őszi hervadás,
Enyészet sírjánál vigaszul azt mondod:
Lesz a sírból még feltámadás.
El-elnézve üde lombodat,
Leteszem a földi gondokat:
Csattogva zeng, a jó Istent áldva,
Újult hitem, lelkem csalogánya.
K i r á l y M á ty á s .
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Vörösmarty.
Néhány hét óta országszerte folynak a Vörös
marty Mihály emlékének szentelt ünneplések nagy
költőnk születésének százados fordulója alkalmából.
Irodalmi társulatok, szinházak, iskolák és társas
körök az ország minden részében versenyeznek
egymással a költő halhatatlan érdemeinek mélta
tásában s az iránta érzett tisztelet, szeretet és hála
adójának lerovásában. Alant és fent, kor, nem és
felekezeti különbség nélkül a nemzet minden réte
gében ünnepük a haza egyik leghívebb, legérde
mesebb fiát, az egyszerű irodalmi ünnepélyek jelen
tőségén magasan felülemelkedő nemzeti ünneppé
avatva a fordulót két századév mesgyéjén.
S Vörösmarty halhatatlan érdemei valóban nem
is csupán irodalmiak. Bármennyire magán viseli
is müveinek nagy része a lángelme félreismerhe
tetlen bélyegét s bármily átalakító hatással volt
is egész írói működése a magyar nyelvre s költé
szetre, főjelentősége költői munkásságának mégis
abban az ébresztő hatásban rejlik, melylyel a múlt
dicsőségének lelkes hirdetése és festése által az
ellankadt, jövőjén majdnem már kétségbeesett nem
zetet aléltságából fölrázta s reményt és hitet keltett
benne egy jobb korban, „mely után buzgó imád
ság epedez százezrek ajakán“.
Egy magyar költőről sem mondhatjuk, hogy
olyan hatással volt a nemzetre s egyszersmind
olyan osztatlan elismerésben részesült, mint Vörös
marty.
Zrínyi, bár újabb időben egyre több elismerésre
talál, korára nem tehette azt a hatást, melyet hős
költeményével s prózai munkáival a pártokra sza
kadt nemzetre tenni szándékozott s irodalmi hatása
is jóval csekélyebb volt, mint a sokkal jelentékte
lenebb Gyöngyösinek. Kazinczy méltó elismerésben
részesült kortársai által s 1859-ben születésének
százéves fordulóját szintén nemzeti ünneppé avatta
a közlelkesedés; csakhogy ennek a lelkesedésnek
politikai oka és czélja volt s nem fakadt egyene
sen Kazinczy érdemeiből, melyek főleg irodalmiak
s a nemzeti életet kevéssé illetik. Petőfi hatása
irodalomra s nemzetre egyaránt óriási s nem kevésbbé óriási volt a lelkesedés, mely halálának
ötvenéves fordulóján országszerte föllángolt ; de
politikai tekintetek s ellenszenvek mégsem engedték,
hogy a nemzet minden rétege képviselve legyen
az ünnepen s részt vegyen az ünnepi lelkesedésben.
Egyedül Vörösmartyról mondhatjuk, hogy nagy
hatással volt irodalomra s nemzeti életre egyaránt
s az utókor elismerő ünneplésében a legmagasabb
kormányköröktől kezdve a nemzet legalsóbb réte
géig egy szívvel-lélekkel részt vesz kor-, nem- és
valláskülönbség nélkül az egész nemzet, az általá
nos ünnepi hangulatot egyetlen sértő hanggal sem
zavarva.
Hálát adhatunk Istennek, hogy koronként támaszt
oly alkalmakat, melyek az egymással küzdő ellen
téteket megszüntetve egygyé forrasztják a pártokra
szakadt nemzetet.

Csak így tarthatjuk fenn szivünkben a hitet,
hogy, ha veszedelem fenyegetné a nemzetet, mitől
Isten óvjon, szívben, lélekben akkor is egyek len
nénk megint, amint egyek vagyunk most a „Szózat"
nagy költőjének ünneplésében.
—s.

A mint élsz, úgy halsz is meg.
A milyen különbözők az emberek életükben,
olyan különbözők halálukban is. És ha nem min
den tekintetben igaz is, hogy a halál a mi életünk
könyvének tartalomjegyzéke, mégis annyi bizonyos,
hogy egy emberi szív igazi alakjáról és irányáról
a halál, azaz annak a halált közvetlenül megelőző
nyilvánulása ad legbiztosabb felvilágosítást. „Isten
nek gyermeke nem fog egészen ismeretlenül tá
vozni e világból", mondja a boldogult Bengel. Ha
képzelhető is, hogy egy ember utolsó pillanatig
öncsalódásában és képmutatásában megmaradjon,
legtöbb esetben a halál a képmutató álarczát le
rántja és annak mezítelenségét és nyomorát mutatja.
De ha látjuk, hogy az egyik kétségbeesve hal meg,
a másik pedig az Istennek, a Jézus Krisztusban
nyilvánult ingyen való kegyelmébe vetett bizodalomban bátran teszi le vándorbotját, melyet mere
dek, tövises utakon használt, akkor bizonyosok
lehetünk, hogy e két esetben egyfelől az elkárhozott, másfelől a megváltott bűnös alakja áll sze
meink előtt.
Következő történél állításomat bizonyítja: „Nem
messze a híres Reá Janka sírjától, kit az amerikai
harczban indiánok öltek meg, egy vendéglő állt,
melyet éveken át a környékbeli fiatalság nagyban
látogatott. A ház gyermekei a tánczban, játékban
és mindenféle világi ismeretekben igen jártasok
voltak. Köztük volt egy igen víg, kedélyes, szép
leány, a ki a mulatságoknak nagy kedvelője volt.
Midőn a környéken lelki ébredés támadt, ő is
egy ideig lelke üdvösségéről aggódott. De ezen
benyomások nemsokára eltűntek, visszatért a világ
örömeihez és körülbelül még egy évig az ifjúság
örömeit élvezte, nem is gondolva arra, hogy Isten
őt nem sokára ítélőszéke elé fogja állítani.
Egy szép délután, úgy 18 vagy 20 évvel ez
előtt, egyházunk egyik elöljárójának házában vol
tam, a ki az előbb említett vendéglőtől nem messze
lakott, midőn egyszerre az eleven, fiatal Klotild,
frissen virágzó rózsaként belépett.
Megjelenése mindenütt, a hová csak jött, álta
lános feltűnést keltett.
Miután megbizását teljesítette, vidáman elszökdelt, mintha e világon nem is volna gond, meg
halál. — Néhány nap múlva igen korán reggel
küldöncz jött házamhoz, hogy azonnal látogatást
tegyek a vendéglősnél, mert Klotild haldoklik és
kívánja, hogy jöjjek és imádkozzam érte. Még nem
is tudtam, hogy beteg, azért nagyon váratlanul ért
e hír és a közelebbi körülményekről kérdezősköd
tem. Csak két nap óta volt beteg, de állapota igen
veszélyes volt; a beteg nagyon kívánta jöttömet,
azért sietve útnak indultam. A midőn szobájába
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léptem, mindjárt így szólított meg: „Oh. tisztelendő
úr, tessék jönni, imádkozzék szegény lelkemért!
Én meg fogok halni és elveszek; óh, imádkozzék
értem !“
A fiatal leány valami belső gyuladást kapott
és ez oly gyorsan terjedt, hogy minden orvosi
segély hiába volt.
Oh, hogy megváltozott hirtelen az egész ház,
a család és e virágzó leányka! Nem hallatszott
többé a hegedűnek varázsló hangja és a könnye
dén lebegő lábak kopogása a tánczteremből! A
vendégek hangos beszéde és víg nevetése elnémult
a vendégszobában.
A kedves Klotild többé nem dalolta dallamos
nótáit. Minden tekintet félelemmel és rettegéssel a
betegágyra irányult és a család mélyen megrendült
e váratlan fordulatra. A szomszédok csendes rész
véttel vették körül a betegágyat és én is mélyen
megindultam. Az ágyhoz léptem és azt mondám :
„Klotild, te valóban nagyon beteg vagy“. „Oh —
feleié — meg kell halnom és a halál készületlenül
talál; én el fogok kárhozni ! Óh, imádkozzék sze
gény lelkemért!“
Eleinte azt gondoltam, hogy majd valami rövid
oktatást adok neki, hogy imámat meg is érthesse;
de nagy aggodalma, mely első megszólításának
ismétlésében nyilvánult, nem engedett időt az okta
tásra és azért elhatároztam haladéktalanul vele és
érte imádkozni. Imámban csak egyszer másszor sza
kított félbe sóhajtásával és nyögésével. De alig
hogy abban hagyjam, újból ama megrendítő kiál
tásával kezdte.:_„0.h, készületlenül halok meg, imád.-,
kozzék, kérem, még egyszer velem ! Oh, elveszek,
elkárhozom! Kérem, imádkozzék még többet!“
Úgy éreztem, hogy ép oly szüksége volna okta
tásra, mint könyörgésre, azért rámutattam Jézusra,
mint egyedüli szabadítónkra és megmagyaráztam
neki, hogy hogyan fordulhat végső szükségében
hozzá és kereshet nála segítséget.
Miután néhány pillanatig az evangyéliom ígé
reteire hallgatott, édes anyjához fordulva, ki ágya
szélén ült, így kiáltott fel: „Óh, anyám, meg kell
halnom ! Imádkozzál haldokló gyermekedért; éle
temben sohasem hallottalak imádkozni! Anyám,
elveszek, imádkozzál szegény lelkemért!"
Óh, hogy meghatotta ez a megszólítás szive
met ! Minden jelenlevő szeme könybe lábbadt.
De a halál közeledett, hogy remegő áldozatát
irgalmatlanul elragadja és a szép Klotild borzal
masan küzdött vele. Teste a belső gyuladás tüzétől
csak úgy égett, lelkét a közeledő halál borzalmai
legkínosabb módon gyötörték, lelkiismerete pedig
furdalta, hogy a legfontosabb pillanat készületlenül
találja. A lelkész imádkozott, de a beteg állapota
nem könnyebbült, az anya is próbált imádkozni,
de kétségbeeső gyermekét csak könyeivel támo
gathatta. A körülállók sírtak, de senki sem bírt
a haldokló Klotildon segíteni. Azonban mindenkinek
feltűnt, hogy míg másokat folyton felszólított kö
nyörgésre, maga nem imádkozott magáért. Azért
a beteget körülbelül így szólítottam meg: „Klotild,
látható, hogy még csak kevés időd van hátra és

azért szükséges, hogy a halálra készülj. Kétség
kívül minden jelenlevőnek forró kívánsága, hogy
Isten lelkeden könyörüljön s minden imádkozni
tudónak komoly törekvése, hogy téged a halálra
előkészítsen és a mennyre alkalmassá tegyen. De
az Isten tőled is követel valam it! Az Úr Jézus
Krisztus meghalt a Golgothán a keresztfán, váltságul a mi bűneinkért, hogy a bűnösök az ő nevében
való hit által a kárhozattól megmenekedjenek.
Isten most azt kivánja tőled, hogy ezt az igazsá
got elhigyjed és az ő váltságának teljességét el
ismerjed. Ismered bűneid nagyságát, Isten harag
jától remegsz és a haláltól félsz. Az Úr Jézus
Krisztus, a te egyedüli segítőd és Megváltód fel
nyitotta számodra a kegyelemnek ajtaját és még
halálos ágyadon hí, hogy jöjj és keresd nála az
üdvösséget. Kivánja, hogy megbánjad bűneidet,
hogy higyj nevében és kérd az ő bűnbocsátó ke
gyelmét. Alázd meg magadat, add neki szivedet,
add át magadat az ő kezébe és Krisztus meg tudja
és meg fogja bocsátani bűneidet és lelkedet a
haláltól meg fogja menteni“.
Ezen megszólítás folyamán, melyet a csodál
kozás kifejezésével hallgatott végig, látszólagos
változás esett rajta. Kinyujtózkodott ágyában, sze
meit a szoba mennyezetére irányozta és remegett,
de még teljes eszméletnél volt. Minthogy észre
vettem, hogy a halál már nem lehet távol, követ
kező kérdést intéztem a haldoklóhoz: „Klotild,
akarod-e most az Úr Jézus Krisztust mint Meg
váltódat elfogadni, a ki egyedül szabadíthat meg
a bűntől ésa kárhozattól ? Akarod-e lelkedet kezébe
ajánlani ?“
Dadogó hangon feleié: „Kern, nem birom !“
Megrendítve ezen felelettől, még egyszer kérdez
tem : „Hogyan, Klotild, miért nem akarod vagy
miért nem tudod hát Jézust Megváltóul elfogadni,
most, midőn már haldokolsz ?“ Teljes eszméleténél
volt, midőn szemembe nézett és még halkabb,
remegő hangon ezt mondá : „Már késő“. Ezek vol
tak utolsó szavai. Senki sem beszélt többet vele
és ő sem szólt semmit. Osszeborzadott, nyögött és
megszűnt lélekzeni. Két órával beléptem után a
halhatatlan lélek egy más világra szállt. Lenyom
tam szemeit a vigasztalatlan család és a mélyen
meghatott szomszédok jajveszéklése között. így
halt meg az egykor oly víg, de végre kétségbe
esett Klotild.
Az elhunyt szülei felkértek, hogy temetésénél
jelen legyek és a sírbeszédet tartsam. Megigértem,
de egyszersmind engedélyt kértem arra, hogy
Klotild halálának részleteit elmondhassam, hogy
így ezen esemény ünnepélyes intésül szolgálhasson
a fiatalságnak és minden meg nem tért bűnösnek.
Kérésemet minden nehézség nélkül teljesítették. A
temetésnél óriási néptömeg csődült össze. Beszédem
végeztével a mondottak bizonyítására a megren
dítő haláleset részleteit elmondtam ; azután sírba
helyezték a sokaktól siratott Klotild földi marad
ványait.
Az intő hang még nem hangzott el, de még
folyton hangosan kiált hozzánk : Oh, bűnös, figyelmezz útaidra és fordulj az Úrhoz, mielőtt nem késő.

-
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Ne gondold, hogy halálos ágyadon fogsz a halálra
készülni. Ne bízzál a holnapi napba, ma keresd
az Úr kegyelmét. Ma van a kellemetes idő, ma
van a kegyelem napja, mert holnap talán késő
lehet, keresd ma a bűnbocsánatot és üdvösséget!“
Németből ford.: Nagy Verona.

Mózes föltalálása.
(Képünkhöz.)

Most, midőn az egész keresztyénség újra készül
az Üdvözítő születését megünnepelni s lélekben
fölújítani az emberiség üdvén munkáló Gondviselés
csodáit, nem lesz érdektelen egybevetni Jézus szü
letésének körülményeit, életét s munkásságát Mó
zeséval, kiben magát Isten Izrael népe előtt kije
lentette. A számos eltérő vonás között találhatunk
nem egy hasonlóra is.
Alacsony, szerény viszonyok között született
mind a kettő s életüket már első perczeiben vesze
delem fenyegette ; azért Mózest el kellett rejteni,
Jézussal pedig menekülni kellett szülőinek Egyip
tomba. A veszedelem azonban Mózest megelőzte,
mert születésekor már fennállott Fáraó rendelete,
hogy minden újszülött zsidó fiúgyermeket a Nílusba
kell vetni, míg Jézust Heródes csak akkor kezdte
üldözni, mikor a napkeleti bölcsektől megtudta,
hogy megszületett a zsidót királya.
Életük további körülményei közt már több a
különbség, mint a hasonlatosság.
Mózest a sásból font kosárban a Nílus partján,
hová szülei rejtették, megtalálja Fáraó leánya s
megtetszvén neki a gyermek, a királyi udvarnál
nevelteti s oktattatja, Jézus ellenben megmarad
szerény állású szüleinél s mindvégig alacsonysorsú
emberek közt tölti életét.
Munkásságukra nézve Mózes is szabadító, mint
Jézus s mindkettőnek megadta Isten azt az erőt,
hogy csodákkal bizonyítsák isteni küldetésüket. De
Mózes csak egy népet szabadított ki a testi rab
ságból, míg Jézus az egész emberiséget váltotta
meg a bűntől és kárhozattól. Mózes fölszabadító
munkáját Isten számos egyiptomi elsőszülöttnek
vérével pecsételte meg, Jézus megváltó halálában
Isten egyszülött fia saját magát adta áldozatul,
hogy a ki benne hisz, el ne veszszen, hanem örök
élete legyen.
—l—.

Sorsjáték.
(Intő szó népünknek.)

Vettem Budapestről e napokban e levelet: „Ked
ves barátom ! Ismeretes előttem, hogy te már több
ször vettél részt az osztálysorsjátékban, a nélkül
azonban, hogy eddig valami jó eredményt sikerült
volna elérned. Minthogy én . . . bankházában vett
41897. számú sorsjegyemmel mindjárt az első kí
sérletnél 30,000 koronát nyertem, szívességet vélek
tenni neked, ha azt ajánlom, hogy szerencsédet
szintén e czégnél kíséreld meg. -— Tudom, hogy

ezen értesítésemért később köszönetét fogsz mon
dani, mert hisz egyetlen egy sorsjegygyei egy
millió koronát nyerhetsz. De ezen kívül is igen
sok tekintélyes nyeremény osztatik szét a részt
vevők között, mint 600,000, 400,000, 200,000, két
szer 100,000 kor. stb. A te kényelmedre ide mel
lékelek egy postautalványt, melyet a .. . czég volt
szives ezen levélpapírral együtt a te részedre hoz
zám küldeni. Nem kell tehát mást tenned, mint az
általad kívánt sorsjegyért járó csekély összeget
. . . úrhoz küldeni, ki is a sorjegyet azonnal hozzád
juttatja. — Azon reményben, hogy soraim téged
a legjobb egészségben találnak és hogy a . . . úr
által részedre fentartott sorsjegy útján mielőbb egy
főnyeremény birtokába jutsz, vagyok téged leg
szívesebben üdvözölve, őszinte barátod: Sándor".
Erre következő választ írtam : „Kedves barátom!
Bár nem emlékszem, hogy nekem Budapesten Sán
dor nevű barátom volna, de mivel bizalmasan tenek szólítasz, annak kell lenned, mi kitűnik azon
szívességedből is, hogy engem gazdag emberré
akarsz tenni s erre nézve az útmutatást is meg
adod, hogy t. i. vegyek egy osztálysorsjegyet, mely
esetben egy millió koronát is nyerhetek. Nagyon
köszönöm a szives jóindulatot részedről
Bizony, barátom, én szegény ember vagyok s
néha nagyon is érzem szegénységemet, főképen
akkor, mikor gyermekeim neveltetéséről kell gon
doskodnom, a kikre gyakran a legszükségesebb
sem telik szerény jövedelmemből. De megbocsá
tasz, hogy útmutatásod még sem követem. Nem,
mintha gyűlölném a vagyont, a pénzt; vagy mintha
a szegénységet valami kellemes" állapotnak tarta
nám ; vagy talán épen különös érdemszerzés végett
önkéntes szegénységet fogadtam volna: hanem azért,
mert az ajánlott módot nem tartom czélravezetőnek. És itt ne gondolj arra, hogy én szerencsém
ben nem bízom, ellenben veszteségemet bizonyosnak
tartom (a miben ugyan lehetne valami, mert ha
olyan jók az ajánlott sorsjegyek, miért nem tart
ják meg a bankárok magoknak ?) : hanem én attól
tartok, hogy megszoknám a vakszerencsétől várni
boldogságomat. És én ezt bűnnek tartom. Mert
véleményem szerint — s ebben vallásomat köve
tem — a boldogulás helyes módja : az iparkodás,
szorgalom, hűség, becsületesség, türelem, alázatos
ság. Igaz, hogy ehhez még Isten áldása is kell;
de ha ez elmaradna is : hátra van még a megnyugovás, a keresztyén megelégedés, azon hit, hogy
Isten legjobban tudja, mi válik nekem javamra és
enyéimnek előnyére. Mert ezt talán te sem állítod,
hogy csak a gazdag ember boldog s minden sze
gény ember boldogtalan. Én azt hiszem, hogy leg
boldogtalanabb az, a ki minden úton-módon gazdag
akar lenni, vagy legalább gazdagnak látszani. Hi
szen a legtöbb öngyilkos azok sorából kerül ki, a
kik bármi úton-módon gazdagságra tettek szert,
azután ezt elvesztvén, kétségbe estek. Azért mondja
szent Pál (I. Tim. 6, 9.): „A kik meg akarnak
gazdagodni, kisértetbe és tőrbe esnek és sok bal
gatag és káros kivánságokba, melyek bémerítik az
embert a halálos veszedelembe".
Azt irod nekem, hogy te a 41897. számú sors
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jegyeddel mindjárt az első kísérletnél 30,000 koro
nát nyertél. Bizony ez rendkívüli szerencse! Bocsáss
meg azonban, ha én neked csak azon esetben gra
tulálok, ha ennek a rengeteg összegnek igazán
hasznát vetted, Értem ez alatt nemcsak azt, hogy

lyekre a szegény is filléreit áldozza, de „a kinek
több adatott, attól több is k í v á n t a t i k Hogy csak
az egyházi téren maradjak : itt van a Luther-társaság, az egyetemes gyámintézet, a nyugdíjintézet,
továbbá építkező egyházak, szegény tanulók, diako-

adósságaidat (azt hiszem, voltak) kifizetted s maga- j nissák, kórházak stb. Áldoztál-e ezekre valamit a
dat betegség, tehetetlenség esetére biztosítottad: nyert összegből? Mert, lásd, a gazdag fukarról
hanem főképen az, hogy Ínséges, tudatlan és bűnös mondja a Szentírás, hogy nehezen megy be a menyembertársaid nyomorán tehetséged szerint segítettél. nyek országába.
Végül köszönöm azon jó kivánatodat, hogy
Persze, valamennyinek az egész összeg is kevés
lett volna; de vannak intézmények, melyek ezen soraid a legjobb egészségben találjanak. Hála az
szerencsétlenek gyámolítására alapítvák s a me- én jó Istenemnek, az egészség dolgában megvagyok.
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És talán ez a legnagyobb földi kincs. Mert mit
használnának a kínált milliók, ha egészségem nem
volna ? így a szegénységet is elviselem Isten sege
delmével a nélkül, hogy a jobb sorsban levők miatt
zúgolódjam.
Neked is, ismeretlen Sándor barátom ! minden
jót kíván őszinte barátod
Mihály.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a Luther-társaság alapító
és négy frtos tagjait, hogy tagilletményüket a Hornyánszky czég expeditorával elküldettem. Mind
ennek daczára, ha mégis előfordult volna, hogy egyik
másik tagtárs nem kapta volna meg, akkor kérem
szíveskedjenek hozzám fordulni. (Budapest, VII.,
Rottenbiller-u. 12.) A tagilletmény következő mű
vekből áll: 1. Évi jelentés, 2. Apológia, 3. Nyolcz
népirat.
A bizományos urakat pedig arra kérem, szíves
kedjenek a bevett pénzösszeget mielőbb hozzám
beküldeni, hogy az évi zárszámadást megcsinál
hassam. Kiváló tisztelettel
Majha Vilmos,
ev. lelkész, főv. vallástanár.

Vegyes közlemények.
Lapunk legközelebbi száma. A karácsonyi
ünnepek miatt lapunk legközelebbi száma már
deczember 25-ikén jelenik meg a rendesnél bővebb
tartalommal.
Vallásos esték. Az aszódi ág. hitv. ev. egyház
kebelében 1900 deczember 1-én volt az első val
lásos este, mely a következő sorrend szerint ment
végbe: 1. „Isten felséges adománya", énekelte a
vegyeskar, Bolla Lajos vezetése alatt. 2. Ima és
megnyitó beszéd. Tartotta ifj. Korén Pál s.-lelkész.
3. „Jairus leánya", költemény£ifj. Porkoláb Gyulá
tól. Előadta Bencsok Gyula. 4. „A hitjavítás előz
ményei.'1 Felolvasta ifj. Korén Pál. 5 „Október
31-én.“ Költemény ifj. Porkoláb Gyulától. Előadta
Perényi Rezső. 6. „Hymnus“, Schuberttól. Énekelte
a vegyeskar, Bolla Lajos vezetése mellett. — Az
estéknek czélja kettős: egyik fele általános keresz
tyén jellegű; másik része a protestáns érzület fej
lesztését czélozza. A hölgyekből, polgárokból és
gymn. tanulókból alakított vegyeskar állandóan
fog működni, minek egyedüli czélja lesz egyházunk
szebbnél szebb énekeinek négy hangon való ének
lése. Nagy elismerés illeti a kerül, leánynevelő
intézet igazgatóságát, mely az intézet egyik nagy
termét a vallásos esték számára a legnagyobb
készséggel átengedte, nem különben az egész tanító
női kart, mely a siker érdekében szives közremű
ködésével minden lehetőt elkövetett. Az aszódi és
aszódvidéki protestánsok tömeges megjelenésükkel
bebizonyították, hogy ilyen szent ügyek iránt érzék
kel bírnak.
Egy nagy tudós halála. Dr. Beyschlag Willibald, a hallei egyetem theologiai fakultásának nagy

hírű tanára múlt hó 25-én Halléban meghalt. Az
elhunyt, ki a Majna melletti Frankfurtban 1823
szeptember 5-én született, 50 évig állott mint lel
kész és tanár az evang. egyház szolgálatában. A
hallei egyetemen 40 évig tanított s mint ilyen a
poroszországi egyház fejlődésében igen tevékeny
részt vett. A német protestáns érdekek megóvására
és megvédésére megalakult „Evangyélmi Szövetség"
neki köszöni keletkezését, melynek érdekében szó
val és írásban küzdött. Beyschlag a jelenkor theol.
tudósainak legkiválóbbjai közé tartozik ; halála
nagy veszteség nemcsak a hallei egyetemre nézve,
hanem az egész prot. egyházra is, mert evang. prot.
egyházunk benne igen munkás és fáradhatatlan
előharczost veszít. Hazai lelkészeink és tanáraink
közül igen sokan ültek a nagy mester lábainál és
áldani fogják emlékét mindenkor. Nyugodjék bé
kességgel !
Vörösmarty-ünnep. A soproni evang. theol.
főiskola hallgatóinak „Önképzőkörbe díszgyűléssel
ünnepelte meg Vörösmarty születésének százados
évfordulóját. Az ünnepélynek, mely deczember 1-én
délelőtt folyt le, műsora a következő volt: 1. „Né
pek hatalmas Istene..." Chorál. Előadta a theol.
főiskolai énekkar négy hangra. 2. Alkalmi ima.
Mondta Kovács Zsigmond Ill-ad éves theol. hall
gató. 3. Emlékbeszéd. Mondotta Gyalog István
Ill-ad éves theologiai hallgató, önképzőköri titkár.
4. „Szép Ilonka", szavalta Vértessy Zoltán Il-od
éves theol. hallgató. 5. „Vörösmarty költészetének
viszonya életéhez és korához", írta és felolvasta
Németh Károly I-ső éves theol. hallgató. 6. „Sze
gény asszony könyve", szavalta Varga József I-ső
éves theol. hallgató. 7. „Szózat." Négy hangon elő
adta a theol. főiskolai énekkar. Végül Poszvék
Sándor theol igazgató, önképzőköri elnök, buzdító
szavakban kérte a kör tagjait: őrizzék meg a
kegyelet szép érzését a nemzet nagyjai s különösen
költői iránt egész életükön át, mert hiszen vallás
és költészet közeli rokonok, míg a vallás nyújtja
a költészetnek a legszebb anyagot, addig a költé
szet adja meg a vallásnak a legszebb nyilatkozási
formát. — Az éneket Payr Sándor theol. tanár
vezette.
Egyházi közgyűlés. A lőcsei ev. gyülekezet
november hó 25-én Dianiska András lelkész és
Prihradny Oszkár felügyelő együttes elnöklete mel
lett közgyűlést tartott, melyen Páter Kálmánt és
Fabry Sándort újból egyhangúlag jegyzőkké válasz
tották. Ezután szóba került a néh. Scholts Sámuel
nek hagyománya. Scholtz Sámuel ugyanis körül
belül 52,000 forintot érő vagyonát az egyháznak
hagyományozta •, a végrendeletet az elhunytnak
rokonai megtámadták, de hajlandók voltak az egy
házzal kiegyezkedni. A közgyűlés azonban a roko
nok kiegyezési javaslatát, 31 szóval 20 ellen el
vetette. Erre megválasztották az egyháztanács
tagjait s ezzel az ülés véget ért.
Halálozás. Wagner János, a felsőnánai (Tolna
megye) ág. hitv. ev. egyház lelkésze múlt hó 21-én
56 éves korában, lelkészi működésének 31. évében,
hosszabb szenvedés után Felső-Nánán az Úrban
elszenderült.
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Lelkészválasztás. A ruszkini (Szepesmegye) a magyar kir. államvasutak összes szomszédos és
evang. egyházközség múlt hó 20-án közgyűlést tar I., valamint II. távolsági forgalmába tartozó viszony
tott, melyen Schmidt Vilmos egyházfelügyelő jelen latokban ki fogják adni, míg ellenben a három hóna
tette, hogy a megüresedett lelkészi állásra csak pos tanuló-bérletjegyeket megszüntetik. A podgyász
egy pályázó, Kailing Hugó szeghegyi (Bácsmegye) tekintetében a legtöbb esetben a közönség érdeké
segédlelkész jelentkezett ; az egyházközségi köz ben levő az a lényeges módosítás áll be, hogy a
gyűlés elhatározta, hogy egy újabbi pályázat kiírá podgyászdíjak nem úgy, mint jelenleg az egyes
sától eltekint és így Kailing Hugót hívta meg darabok, hanem a podgyász egész súlya alapján,
egyhangúlag lelkészévé. Isten áldása legyen az új tehát tekintet nélkül a podgyászdarabok számára,
lelkész működésén!
számíttatnak, olyképen azonban, hogy mint leg
Protestáns estélyek Budapesten. A fővárosi csekélyebb súly ötven kilogramm vétetik a számítás
társadalom protestáns köreiből egy mostre rende alapjául. Ugyanez alkalommal az állam vasúti helyi
zőség alakult „protestáns estélyek* rendezése czél- személy- és podgyászdíjszabási Függelékhez II. sz.
jából, a mely estélyek a mellett, hogy élvezetes pótlék fog kiadatni, mely állomási névváltoztatá
szórakozást fognak nyújtani, egyúttal jótékony czélt sokat és helyesbítéseket tartalmaz. Az új személyfognak szolgálni és hivatva lesznek a protestáns és podgyászdíjszabás, valamint a Függelék II. pót
elemek tömörítésén munkálni. Ez estélyeknek elseje léka a magyar kir. államvasutak díjszabás elárusító
deczember 12-én, szerdán este fél 7 órakor volt irodájában (Budapest, Csengery-utcza 83. sz.) 1—1
a budai Vigadóban. Az élvezetes műsor Eötvös koronáért kapható.
Károlynak a magyar vidéki életből vett tárgyú
A tanítók és a népszámlálás. A vallás- és
előadásából, Bárdossy Irén énekéből, Győry Ilona közoktatásügyi minisztérium Hivatalos Közlönye
szavalatából, Perényi István gordonkajátékából ál rendeletet hoz a népszámlálási biztosokul alkalma
lott ; Szalay Károly legközelebb megjelenő új vers zott tanítókról. A rendelet szerint minden tanító
kötetéből olvasott fel, az énekkar egyházi énekeket köteles elfogadni a népszámlálási biztossá való
adott elő.
kinevezést. A tenni valók elvégzésére a kultuszKossuth - szobor Torontál-Vásárhelyen A miniszter január elseje és tizediké között hat sztivolt határőrvidék egyedüli magyar községe, mely neti napot enged. Kívánja a miniszter, hogy az
csak pár év előtt ünnepelte 100 éves településé állami elemi népiskolák tanítói már január 6-ig
nek évfordulóját, ismét szép és magasztos ünnepre elvégezzék népszámlálási munkájukat, továbbá,
készül. A lakosság körében alakult s a szomszéd hogy a törvényhatósági joggal felruházott és ren
helységek intelligencziájával kiegészített bizottság dezett tan. városokban csak abban az esetben alkal
ugyanis elhatározta, hogy Kossuth Lajosnak díszes mazzák a tanítót számláló biztosul, ha a tanítás e
és értékes álló szobrot emel a község főterén, ott miatt nem szünetel.
a hol 1848-ban az ellenséges sereg sok pusztítást
A perzsa sah a magyarokról. Muzaffer-ed-Din,
hátrahagyva keresztül vonult. A szobor költségei Perzsia uralkodója, minap hosszú európai utazásá
nek előteremtésére ép oly eredeti, mint dicséretre ból hazaérkezett Teheránba. Úti emlékeit a sah
méltó módot talált a bizottság ; nevezetesen, hogy írásba foglalta s mint egy Vámbéry Árminnak Írott
a nép igazi hozzájárulásával emeltessék a díszes levelében közli, könyvében jelentékeny helyet juttat
emlék, egy műkedvelő színtársulatot alakít a bi majd Magyarországnak is, melynek fővárosában
zottság a földmívelő lakosság köréből és azzal sok kellemes napot töltött. „Jól esett nekem, —
begyakorolván egy hazafias tárgyú népszínművet, írja a sah említett levelében, — hogy a magya
azt úgy a községben, mint a szomszéd nagyobb rokban testvéreimre ismertem. Csodás nemzet, sze
városokban többször előadatja. Az eddigi érdeklő retetreméltó nép. Most is, súlyos betegségemben,
dés már is biztosítja a sikert, hogy rövid idő alatt jó kedvre derít, ha Budapestre gondolok. Hiszem,
az előadások jövedelméből és a külön megindított hogy a magyarok is soká visszaemlékeznek rám.
gyűjtésekből együtt lesz az összeg s az eredeti Hanem egyet elmulasztottam, a miatt szeretnék
tervhez képest legkésőbb Kossuth Lajos születés nagy hirtelenében visszafordulni. Nem látogattam
napjának századik évfordulóján a község piaczán meg a rózsák királyának, Gül-babának sírját.
fog díszelegni a szép emlékszobor.
Szegények gyámolítása. A selmeczbányai ev.
egyház múlt hó 15-én igen sikerült tea-estélyt
rendezett a szegények, különösen az árvák kará A közeledő ünnepek alkalmából felhívjuk t.
csonyfájára. Az estély 501 koronát jövedelmezett. olvasóink figyelmét a következő vallásos ira
Új díjszabás az államvasutakon. A magyar
tokra és képekre :
királyi államvasutak igazgatóságától nyert értesítés
szerint 1901 január 1-én új helyi személy- és pod- A Luther-társaság kiadásában megjelent olcsó,
gyászdíjszabás lép életbe, melylyel az 1899. évi
szép olvasmányok a nép számára.
szeptember 1-étől érvényes díjszabás és márczius
1. Az élet könyve. — <Enyém a bosszúállás.> Elbe
15-től érvényes I. pótléka érvényen kívül helyez
szélések. Irta Liláig Emánuel. Ára 4 fül. (Elfogyott.)
2. Az első máglya. Elbeszélés a magyar reformáczió előtetik. Az új díjszabással a határozmányok némely
idejéből. írta Iiexa Dezső. 4'/s ív. Ára 8 fül. (Elfogyott,)
módosításán kívül az az újítás lép életbe, hogy az
3. Szózat a jó magyar néphez. Ára 2 fül.
egy hónapi tanuló-bérletjegyeket, melyeket eddigelé
4. A ki a hitét eladta Elbeszélés. írta Dr. Moravcsik
csak bizonyos állomások között adtak ki, ezentúl
Gyuláné. Ára 6 fül. (Elfogyott.)
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5. Egy új apostol Elbeszélés. írta Fidesz. Ára 10 fül.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula.
Ára 6 üli.
7. Gusztáv Adolf élete. Irta Stromp László theol. tanár.
3 képpel. Ára 10 fül.
8. Az <Élet> családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja Dorner
Soma. Ára 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.)
l ’aulik János. Ára 2 fill.
10. A jé tett áldást hoz. Elbeszélés. Irta dr. Moravcsik
Gyuláné. Ara 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni Elbeszélés. írta dr.
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.
12. Miért égette el dr Luther Márton a pápának s
híveinek iratait ? Irta dr. Luther Márton. Fordította
s magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.) Ára
10 fill.
13. Tudomány és hit. Rajz. Irla ifj. Porkoláh Gyula.
Ára 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor. Ára 8 fill.
15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők
számára) Irta Paulik János. Ára 4 fill.
16. Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok
után : Ladányi Ára 2 fill v
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írla Torkos László. Ára 10 fill.
18. Dr. Zsilinszky Mihály bányaker. felügyelő Megnyitó
Beszéde, melyet az 1900. szeptemberben tartott bánya
kerületi közgyűlésen mondott el. Ára 6 fill. (Elfogyott.)
19. A testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné Ára
4 fillér.

Ugyancsak a Luther-Társaság kiadásában
jelentek meg :
1. Gyurátz

Perencz: «Hit oltára* czímű imakönyv II.
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor 60 fill. (Kapható bőr
kötésben és chagrin díszkötésben is 4 kor.-tól 8 kor.-ig.
2. Sántha K á ro ly: <Buzgóság könyve* czímű imakönyv.
Ára 4 kor., fekete bőrköt. 6 kor., chagrinbőrköt. 8 kor
3. Szeberényi L a jo s: Luther Márton életrajza. II. ki
adás. Ára 40 fill.
4. Hörk József : <Hös Keczer András ev. vértanú
és családja* czímű népiratka. 30 fill. (Elfogyott.)
5. Bereczky Sándor: <Bibliai történetek prot. népiskolák
számára, képekkel* kötve 80 fill. (Bevezetés czéljából
szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal.)
6. Zathureczky Adolf: .Evanjelicky rozpravnik, tojest:
Nábozenstwo w prikladocb zo ziwota. Swazok I. — 40 fill
7. Dr. Masznyik Endre: <Bahil Mátyás*. Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egvbáz üldöztetésének ide
jéből. 50 fill.
8. Famlcr G. A.: .Christian Traugott, Leidens- und
Lebensgeschichte eines ev. Predigers in Ungarn.* 60 fill.
9. Keviczky László. «Elbeszélések a magyar reformáczió
történetéből*. 24 fill.
10. Pálmay Lajos: «Az Isten megsegít * 20 fill.
11. Famler Gusztáv A dolf: <Gott verlasst die Seinen
nicht.* 50 fill.
12. Hörk József: «A nagysárosi vár ura.> 20 fill.
13. Famlcr Gusztáv A dolf: <Hochmuth kommt vor dem
Fali.* 60 fill.
14. Payr Sándor : Fábri Gergely. 60 fill.
15. Sartorius Csepregi: Virágok a szentirás kertjéből
80 fill.
16. Bierbrunner G .: Mattba! am Letzten. 4'J fill.
17. Böngérfi János Az árva. 10 fill.
18. Paulik János : Az ágostai hitvallás. 50 fill.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú díszkép.
Ára csomagolással 2 kor. 60 fill.
20. Evangélikus Családi Lap. Szerkeszti Torkos László.
Ára egy évre 2 kor. Előbbi évfolyamok 1 kor.-ért kap
hatók. 10 gyűjtött előfizető után egy tiszteletpéldánynyal
szolgál a társaság.
21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill.
22. Krizko P á l: Melanchton Fülöp levele. 20 fill. —
(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23. Pethes János: Melanchton Fülöp élete 80 1111.

24. Schrödl József: A magyarhoni

protestantizmus
hatása a magyar nemzeti szellem fejlődésére.

12 ív. Ára 1 kor.
25. Moravcsik Gyuláné: Gróf Teleki Józsefné, Róth
Johanna. 4 képpel. Ára 30 fill.
26. Paulik János : Luther 95 tétele. Magyarázatokkal és
5 képpel. Ára 20 fill.
27. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép szinnyomatú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ára 24 fill.,
bérmentve 40 fill.
28. Konfirmáczió! áldások. (Versek és Szentirási idéze
tek.) A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.
29. Zsilinszky M ihály: Kerman Dániel püspök élete.
Élet- és korrajz. Ára 80 fill.
30. Paulik János: Az álpróféták, vagy miért nem lesz az
evangélikus ember baptistává? Ára 60 fill.
31. Sántha K á ro ly: Zsivora György, a nagy emberbarát.
Ára 20 fill.
32. Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Német
imádságos könyv. Ára kötve 1 kor. 60 fill., fűzve 1 kor.
20 fill.
33. Bachát D án iel: Cim jest a co choe Lutheruv spolek 7 Ára 10 fill.
34. Meyer—Melanchthon: Apológia. Ára 3 kor.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők
Majba Vilmos ev. vallástanárnál (Budapest, VII., Rottenbiller-u. 12.). Tömeges megrendeléseknél 2 0 %
engedmény.
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24.
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28.
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Kol. 1, 12—15.
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Zsoltár 139, 14—24.
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Budapesti gabonatőzsde jegyzései
deczember 13-án.
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E g y h e k t o lit e r
s ú ly a k iló k b a n
74—81
7 4 -8 1
74 -8 1
7 4 -8 1
7 4 -8 1
70—72
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39— 4 1
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—

—
—
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Á r a 10 0 k g r n a k
le g k is . á r
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14.30
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14.10
14.—
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13.30
11.50
11.—
' —. —
11 —
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Tojás (másodrendű ládaárú) 33 darab 2 korona.

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

