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Beköszöntő.
Lapunk immár a hetedik évfolyam küszö

bét léjti át. Áldassék érte az Úr, a kitől jő  
minden jó  adomány, onnan felül az égből.

Milyen nehéz volt a kezdet! Mennyi kétel
kedés, sőt gúny fogadta e lapot pályafutása 
kezdetén! A kiskitűek azt vélték, hogy a jó  
evangélikus magyar nép nem olvassa majd; 
a rosszakaratúak pedig erősen bizonyítgatták, 
hogy a vallás lejárta magát, nem e századba 
való.

Uram, Istenem, hát lehet-e az emberi szív 
legszentebb érzelmeit kiirtani ? Mindig voltak 
és mindig lesznek magukról megfeledkezett 
emberek, kétségtelen. Hisz’ a tiszta búzában 
is akad konkoly, ocsú. De viszont mindig 
voltak és mindig lesznek emberi méltóságuk
ról meg nem feledkezett egyének.

Mindig voltak, ma is élnek emberek, a kik 
a rajongásig szeretik jó  szüleiket; tisztelik, 
becsülik feljebbvalójukat s teljesítik a törvény 
parancsait. A szeretet, a bála, a tisztelet s 
a kötelességteljesítés érzete mélyen be van 
vésve az emberi szívbe. Isten alkotta így a

szivet s évezredek szokása csak megszilárdí
totta alapérzelmeinket.

Hát az Istent, a világ alkotóját, mindnyá
junk szerető jó  atyját ne szeretnék, ne imád
nék? Az ő szent igéjének hirdetőit és ter
jesztőit, a nép szellemi vezéreit: a lelkészeket 
és tanítókat ne tisztelnék, ne becsiilnők? El 
tudnánk-e felejtkezni Isten parancsolatairól ?

Nem, ilyet jóravaló, becsületes keresztyén 
emberről fel sem lehet tételezni.

E lapocska Istent és a vallást szolgálta a 
múltban s a jövőben is ez lesz a czélja.

Nincs ember, a ki ellehetne vallás nélkül. 
A szegényes kunyhó egyszerű lakója épen 
úgy, mint a fényes palota gazdag tulajdonosa 
az élet nyomorúságai, sorscsapásai között 
önkénytelenül Istenhez fohászkodik:

—  En Uram, én Istenem, könyörülj raj
tam, szánj meg és légy segítségemre!

Az együgyű lélek s a legbölcsebb elme, a 
legkiválóbb tudósok tudásának forrása és 
végső pontja : az Isten.

Isten félelme a bölcseség kezdete s a bölcs 
lángesze, ha Istenig jut: megállapodik.

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
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Ne mondja hát nekem senki, hogy a val
lás lejárta magát, mert ez bolond beszéd.

A könyvek könyve, a biblia örök igazsá
gok tárháza, kimeríthetetlen szellemi kincses- 
bánya. E bánya kincseit, melyeket sem a 
moly, sem a rozsda meg nem emészt, kivált
képen meg akarjuk becsülni. Gondoskodni 
fogunk arról, hogy olvasóink bibliai ismereteit 
ébren tartsuk, fejleszszük, ápoljuk.

Milyen szép szokás volt hajdan a biblia 
olvasása és olvastatása a családi körben! Az 
apa vagy anya felolvasta az evangyélmi szent 
igéket s a gyermekek áhítattal hallgatták. 
Vagy a gyermekek olvastak s az öregek 
hallgatták. Ugyan hány helyen tapasztalható 
ez a megkapó, szép szokás?

Még nem is olyan régen a család tagjai 
akárhányszor együtt énekeltek, együtt imád
koztak otthon a nap leáldozásakor, s közösen 
dicsőítették az Istent. Hol vannak ma a házi 
isteni tiszteletek? Sőt kérdjük, imádkoznak-e 
mindenütt a gyermekek evés előtt, evés után ?

A régi, szép protestáns szokások felújítása 
és terjesztése szintén lapunk feladatai közé 
tartozik.

Hajdan a jó  protestáns nép tisztelte, becsülte 
szerette, sőt nem egy esetben —  mondhatnám 
—  majdnem imádta papját. A pap is szerette 
népét, híveit. Nyájának hű pásztora, népének 
igaz atyja, bölcs tanácsadója, lelkes vezére 
volt. Ma sok helyen elhidegült a nép lelki- 
pásztorától s templomkerülővé lett.

Azon leszünk, hogy a régi benső viszony 
pap és nép között helyreálljon. Szükséges, 
hogy mind a kettő megértse egymást. A nép 
tisztelje, szeresse lelkének hű gondozóját, az 
egyház szolgáját s legyen bizalommal iránta. 
A lelkész bizonyára szivén viseli híveinek jó 
létét s tőle telhetőleg elősegíti szellemi és 
anyagi érdekeiket.

Az egyetértés magasztos példáit akár a 
múltra, akár a jelenre vonatkozzanak, tanul
ságul szívesen megismertetjük olvasóinkkal.

A népnek igaz barátja akarunk lenni. Nem 
Ígérünk ugyan sem földet, sem béremelést, 
sem semmiféle anyagi hasznot, előnyt; de ha 
jóindulatú tanácsainkra hallgat s megfogadja 
őket: erős a hitünk, hogy meg nem bánja. 
Isteni mesterünkkel tartunk, a ki elég vilá
gosan így int minket:

- Keressétek először Istennek országát és 
annak igazságát: a többi is megadatik néktek.

Hiába dolgozunk, fáradunk, ha Isten áldása 
nincs rajtunk. Az ő nevével kezdjük, az ő 
nevével végezzük munkánkat s lesz mit együnk, 
lesz mit igyunk, lesz mivel ruházkodjunk.

Kedves olvasóim! Ha szívesen látott —  
nem vendégetek —  de igaz, hű barátotok 
lesz ez a lapocska: elértük czélunkat. Ha 
írásunkból épültök; ha látjátok, hogy érde
mes lapunkat elolvasgatni: bizonyára isme
rőseiteknek, jó  barátaitoknak is ajánljátok 
majd.

Hisz’ az előfizetés díja oly csekélység, hogy 
még a szegény ember is meghozhatja azt a 
kis áldozatot. A lap ára marad a régi, egy 
évre két korona.

Testvéri szeretettel kérem a lap régi olva
sóit, hű barátait, tartsanak ki a régi zászló 
mellett s segítsék, gyámolítsák az új zászló
tartót. Ha a zászlót diadalra viszszük: Isten 
után övék a diadal, a győzelem, a dicsőség.

Isten áldja meg e lap olvasóit és munka
társait! Ne feledjék:

Ha Isten mi velünk,
Ki lehet ellenünk ?■

Bong érfi János.

A napokban a magyarországi tanítók Eötvös-alap 
nevű országos segélyegyesületc tiszteletbeli elnökévé, 
a tanítók Országos Bizottsága pedig Wlassics Gyula 
kultuszminiszterrel együtt tiszteletbeli tagjává válasz
totta Zsilinszky Mihályt. Nem pusztán figyelem volt 
ez a tanítók részéről, hanem elismerés a férfiú iránt, 
a ki negyven éve, hogy a közpályára lépett.

Az ország tanítósága meghajtotta lobogóját előtte, 
mert jól tudja, hogy Zsilinszky a tanügy, az egy
ház, az irodalom, a közigazgatás, a társadalmi és 
politikai élet terén elévülhetetlen érdemeket szer
zett magának. Neve a magyar kultúra történetének 
lapjain legjobbjaink között fog ragyogni; élete, 
pályája örökké fölemelő hatással lesz az utódokra; 
munkássága, alkotásai mindétig alkalmasak lesz
nek arra, hogy a magyar evangélikusok önérzetét 
nevelje, fejleszsze.

E lap a Luther-társaság lapja. A Társaságnak 
évek óta elnöke, lelke : Zsilinszky Mihály. Meg



feledkezhetnénk-e róla ez alkalommal, mikor orszá
gos iinnepeltetésben részesül?

Megszereztük legújabb arczképét, hogy lapunk 
olvasói közül azok, a kik nem ismernék, lássák, 
milyen ma, 63 éves korában, negyven évi odaadó, 
lelkes, lankadatlan munkásság után.

pihenést. A munka, az örökös tevékenység, a terem
tés és alkotás az ő életeleme, forrása, öröme. Az 
ilyen ember valóban tiszteletet és csodálatot kelt
het maga iránt.

Mi, evangélikusok, különösen büszkék lehetünk 
erre a férfiúra, a kinek egyik legkiválóbb jellem-

Mint a viharedzett tölgy, teljes munkaerejében, 
munkakedvéből semmit sem veszítve, áll előttünk, 
tiszteletet és csodálatot keltve. A mai ideges, lázas, 
hitetlen korban hány fiatal erő dől ki idő előtt? 
Zsilinszky Mihály nagy munkaerejével, ügyszerete
tével, igaz lelkesedésével megszégyenfti a mai nem
zedék nem egy tagját.

A közpálya emberei közül a legtöbben negyven 
évi szolgálat után nyugalomba mennek, pihenni 
vágynak. Zsilinszky nem ismeri a nyugalmat, a

vonása, hogy hazáját és egyházát egyaránt önzet
lenül szereti és egész életében sohasem kereste 
az elválasztó, hanem mindig csakis az összekötő 
kapcsokat.

Egyszerű, szerény tanári állásából a saját erején, 
tehetsége, munkássága és kristálytiszta jelleme révén 
fokról-fokra emelkedett egész az államtitkári nagy 
méltóságig. Már maga ez a tény fényesen igazolja 
lelki nagyságát, szívós akaraterejét, vasszorgalmát, 
szilárd kitartását.
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De a mi szemünkben nagy tudományánál, böl- 
cseségénél becsesebb melegen érző, jó  szive.

A világ legnagyobb hatalma a szeretet. A mi jó 
mennyei Atyánk is merő szeretet. „Mert úgy sze
rété Isten e világot, hogy az ő egyetlenegy szülött 
Fiát adta, hogy mindenki, a ki benne hisz, el ne 
veszszen, hanem örökéletet vegyen11 (János evangy. 
III, 16.).

Zsilinszky jóságos kék szeméből kisugárzik az 
a nagy szeretet, az az önzetlen lelkesedés, mely- 
lyel mindenha viseltetett hazája és egyháza iránt. 
Mint presbyter s mint felügyelő úgy az egyház- 
községi, valamint az egyházmegyei, a kerületi és 
egyetemes egyházi gyűléseken, majd mint kikül
dött a zsinaton szívvel-lélekkel részt vesz s nem 
téveszti szem elől a haza javát s megvédi az egy
ház jogát.

Ez a kettős szempont vezeti a Luther-társaság 
munkálkodásában is. A haza, mindnyájunk féltett 
kincse, érdeke, hogy a nép mívelődjék; s az evangé
likus egyház létének alapfeltétele a szellemi haladás. 
Mentői míveltebb, erkölcsösebb a nép, annál hatal
masabb állam és egyház egyaránt. Mi már századok
kal ezelőtt, mikor a katholikus nép szellemi sötét
ségben élt, arra törekedtünk, hogy egyházunk min
den híve tudjon írni és olvasni. Olvasás nélkül nem 
élvezhetné a nép a szentírás szépségeit, nem ve
hetne kellően részt az isteni tiszteleteken. Olvasás 
nélkül nem mívelődhetik kellően a nép.

Lám, kedves olvasó, ünnepeltünk nem nyugodott 
addig, míg ennek a kis lapocskának fennállását meg 
nem szilárdította. Hadd tudja meg a nép is, mi 
történik egyházi életében községe határán túl; hadd 
jussanak kezébe jóravaló olvasmányok, melyek 
szivét-lelkét nemesítsék ; hadd legyen összekötő 
kapocs a nép és vezérei között.

Tartsunk össze evangélikus hitsorsosaim ; kísér
jük figyelemmel egyházi életünket; tiszteljük, be
csüljük nagyjainkat; szeressük hazánkat és egy
házunkat : Isten áldása nem marad el.

A lankadatlan munkásságban, a szívós kitartás
ban, kötelességeink hű teljesítésében, a haza és 
egyház iránt való lángoló szeretetben Zsilinszky 
Mihály legyen a példaképünk. A jó  Istenhez pedig 
fohászkodjunk buzgón, hogy Zsilinszky Mihályt, 
hazánk és evangélikus egyházunk jeles és hű fiát, 
a kiváló tudóst, nagy emberbarátot, kitűnő kor
mányzót, Luther-társaságunk lelkét-fejét hazánk és 
egyházunk javára erőben, egészségben sokáig tartsa 
meg. Úgy legyen !

Iskolai év kezdetén.
Isten! vezére ifjú életünknek,

Buzgó hálára nyílnak ajkaink.
S bár napjaink, miként az álom, tűnnek, 

Minden szent kezdet új kérésre int.
Ha fű  és virág színét s illatát,
Fa dús gyümölcsét, madár szép dalát 

Féked, Atyánk, hálául szokta adni,
Légy jó , tőlünk érzelmünket fogadni,

Miként az utas tikkasztó melegben
Hűs lombárnyékban húzza meg magát, 

Vagy aludván, fölötte szellő lebben,
S ragyogni látja reménycsillagát:
Mi is szülők és testvérek között —
Vagy kit sors hányván, másh'a költözött — 

Egy év bezártán édesen pihentünk,
S kedv- és erőgyűjtésben többre mentünk.

De már a munka részét újra várjuk;
A zászló bontva, fegyver élesen.

Te légy velünk, óh, mennyei Királyunk,
S hitünk Vezére, óh, ne hagyj te sem. 
Engedj szomjaznunk s adj forrásvizet; 
Küzdésbe’ bátor, tiszta, hű szivet. 

Kutatnunk hagyj, hol sűrű éjhomály van; 
Békéhez jutnunk romboló viszályban.

Első-, utolsó-, kicsiny-, nagy- s középnek 
Te adj erőt bölcs mértéked szer ént. 

Haladjon útján a nemesnek, szépnek,
Az „alma mater* hű gyermekeként.
S ha tévelyeg vagy botlik, jer, vigyázz; 
Magát s szerettit ne érintse gyász.

A bú borúját tőle el te hárítsd,
S útja végén szép, sima kőre állítsd.

lm, itt buzgó vezéri iskolánknak.
Oh, áldd meg, Isten s védjed őket is. 

Vidd arra, merre egyházunk- s hazánknak 
Dicső jövője s boldogsága visz.
Nőjjünk utánuk, mint a pálmafa,
Tudjon virulni mindegyünk maga.

S gyümölcsét is másnak hasznára hozza, 
Kárt s szenvedést magának sem okozva.

Es most bocsáss el bennünket, nagy Isten, 
Házad javát vitetvén el velünk.

S hogy náladnál szeretőbb atya nincsen,
E hittel tartsad érző kebelünk’.
S ha majd sajkánk az élet tengerén 
A bús enyészet örvényébe mén:

Nyitván kegyelmed fényes ajtait,
Lelkünk az égi boldogságba vidd.

Tóth István,
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Noé hálaáldozata.
— Képünkhöz. —

Az özönvíz után, melylyel egykor Isten az egész 
bűnbe merült, megromlott világot elseperte, meg
semmisítette, hogy egy új, bűneitől megtisztult vilá
got teremtsen, mely meg ne feledkezzék a Minden-

A mint azonban e föld lakói újra elsokasodtak, 
ismét megfeledkeztek Isten iránti engedelmességük
ről; ismét bűneik fertőjébe merültek s a világ újra 
megérdemelte volna, hogy elpusztuljon; de Isten 
kegyelmesen megbocsátott eltévedt gyermekeinek 
s elküldte az ő egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisz
tust, a ki bűntelen élete feláldozásával megmen-

hatóról s véghetetlen kegyelméről: feltűnt az égen 
az isteni kegyelem, a kiengesztelés jelvénye, a szi
várvány. Hirdette szerető mennyei Atyánk akaratát, 
hogy e világ többé nem pusztul el özönvízzel; hogy 
míg csak emberek élnek e földön: vetés és aratás, 
tél és nyár, hideg és meleg, nappal és éjszaka soha 
se szűnik meg. E föld megmaradt lakói: Noé és 
családja meghajolt és térdre borult a mindentudó 
Isten jósága előtt, oltárt emelt s hálát rebegett az 
Úrnak.

tette e világot s minket az örök kárhozattól, pusz
tulástól. Szivében sohasem fogamzott bűn, szelíd 
és alázatos volt mindenha; ő az örök szeretet és 
béke. Szelleme lebegjen közöttünk, őrködjék felet
tünk s őrizzen, oltalmazzon minket minden rossztól, 
gonosztól. A békesség szivárványa aranyozza meg 
családi hajlékunkat s tegye szebbé, boldogabbá 
napjainkat!



6

A hollandi leány.
Németből fordította: Nagy Verona.

Egy hittérítő egy hollandi leány megtéréséről és 
jobblétre költözéséről a következőket írja:

Adt Apollónia 1806. évi szept. 11-én született 
Rotterdamban. Szülei csendes keresztyén életet foly
tattak, megelégedvén annak a kicsiny boltnak a 
jövedelmével, melyet az anya és leányai vezettek.

Apollónia abban a szerencsében részesült, hogy 
úgy szülei, mint tanítói részéről már gyermekségé
től kezdve keresztyén nevelésben részesült.

Korán mindenféle női kézimunkához szoktatták, 
a miben igen nagy ügyességre tett szert. A kézi
munkán kívül történelmi könyvek olvasása volt 
kedves foglalkozása és minden tekintetben örömére 
vált volna szüleinek, ha ezek láthatták volna, hogy 
Apollóniának már kora ifjúságától kezdve nyilt 
szive van az Isten kegyelméről és ha ifjúkorát az 
Üdvözítő szolgálatának szentelte volna. De épen e 
tekintetben kevés, vagy semmi örömet sem okozott 
szüleinek, de annál több bánatot nagy akaratos
sága és kedvetlen, elégedetlen kedélye által, a 
miért még testvérei sem szerettek vele barátkozni.

Egyszer nagy életveszélyben forgott, mert csó
nakba lépve, kicsúszott és egészen a víz alá merült. 
Szerencsére megfogták és kihúzták, a nélkül, hogy 
ennek az esetnek a legcsekélyebb ártalmas követ
kezménye lett volna reá nézve. Ellenkezőleg, habár 
annak előtte gyenge és erőtlen volt, most megerő
södni látszott. Sajnos, hogy bár Isten oly kegyel
mesen megmentette az életveszélytől, ez nem tett 
befolyást szivére.

Még nem hallgatott Üdvözítőjének hívogató sza
vára. Ilyen állapotban, a midőn még Isten nélkül 
élt e világon, érte el életének tizenötödik évét.

W. hittérítő volt az első, a ki szüleinek engedel- 
mével Apollóniát a német nyelvre oktatta és ez
úttal alkalmat nyert arra, hogy az Úr Jézus nagy 
szeretetét a bűnösök iránt szivére kösse és őt is 
az Üdvözítő számára megnyerje.

Sokáig eredmény nélkül munkálkodott; végre 
mégis történt a leányban változás, annyiban, hogy 
akaratossága és rosszkedvű magaviseleté eltűnt, 
jókedve azonban —  kárára —  majdnem pajkos 
vidámsággá fajult el.

De mivel szülei iránt barátságosabb és engedel
mesebb s mások iránt szerényebb lett, testvéreivel 
pedig nagyobb békében élt, mint azelőtt, szülei is 
mindinkább megszerették és remélték, hogy Apol
lóniájuk szive valóban meg fog változni.

A leány is belátta ugyan megtérésének szüksé
ges voltát, de ifjúkori könnyelműsége és túlzott 
vidámsága nem engedték, hogy komolyan lásson 
a dologhoz. Midőn W. hittérítő kilencz hónapi ott 
tartózkodás után Adték házától búcsút vett, Apol
lónia saját magát okozta, hogy még mindig nincs 
megújult szive. W. még megindító levelet intézett 
hozzá Londonból, újból megerősítette benne a meg
térésre való szándékot, mi azonban nem sikerült, 
mivel, mint maga írja naplójában, azt saját ereje 
által akarta létesíteni.

Az 1823-ik évben Berlinből Rotterdamba jöttem 
Adtékhoz. Itt létem első idejében Apollónia több
nyire a városon kívül látogatóban volt és ha haza
jött, többnyire egy dortrechti barátnője volt mel
lette, a kivel nagyon pajkosan és zajosan viselte 
magát.

Egyszer szülei arról panaszkodtak, hogy minden 
jó  behatás megint eltűnt Apollónia szivéből. Ezt 
én is nagyon fájlaltam, nagyon szerettem volna 
vele az „egy szükséges dologról” beszélni, azon
ban sehogysem akart arra alkalom kínálkozni, 
hogy vele beszédbe elegyedjem.

Végre anyja azon kívánságának adott kifejezést, 
hogy leányára oly befolyást törekedjem nyerni, a 
milyen W. bittérítőnek van.

Ez a kívánság egészen megfelelt saját kívánsá
gomnak.

Egy este megkérdeztem Apollóniától, hogy vájjon 
nincs-e kedve a német nyelv tanulását folytatni, 
a mire ő hajlandó is volt. Most felkértem, hogy 
némely kérdésemre, melyeket szóval intéztem hozzá, 
írásbelileg, még pedig német nyelven feleljen, hogy 
abból meglássam, mennyire haladt a németben. Ez 
tetszett neki és kevéssel ezután következőket írta:

„Tisztelt Barátom! Nem mulaszthatom el, hogy 
kérdéseire ne feleljek. Az első így hangzik: „Mi 
egy leány legszebb dísze?" Én azt hiszem, hogy 
ez: t. i., hogy egy leány istenfélő, szorgalmas és 
alázatos legyen, egy szóval, hogy egész szivét az 
Úr Jézusnak adja át. A másik kérdés: „Mi módon 
javítja meg az ifjú az ő útját?” Erre a 119. zsol
tárral kell felelnem : „Az Isten beszédének meg
tartásával". Remélem, hogy megelégszik e felelet
tel. Tisztelettel A. A .“

Más levélben azt kérdeztem tőle, hogy vájjon 
megvan-e ez az ékessége? s ezzel együtt még 
néhány más kérdést is intéztem hozzá. Erre a követ
kezőt felelte:

„Tisztelt Barátom ! Minthogy jól tudom, hogy 
csak abból a czélból intézi hozzám e kérdéseket, 
hogy ezáltal is oktasson és bátorítson, ezekre is 
felelni fogok. Habár nem szívesen tárom fel szive
met más előtt, még sem zárhatom el barátom 
előtt, ki csak örök üdvömet kívánja. Az első 
kérdésre nem felelhetek „igennel", bár óhajtom, 
hogy tehetném, és hiszem, hogy csak az Űr Jézus 
egyedül bírja kívánságomat teljesíteni. Az Úr Jézus 
ezen szavai szerint: „Bizony, bizony mondom nék- 
tek, ha valaki újonnan nem születtetik, nem láthatja 
az Istennek országát" hiszem, hogy az embernek 
először és mindenekelőtt az Isten országát kell 
keresnie. Tisztelettel maradok A. A."

Ettől az időtől fogva majd szóbelileg majd írás
ban értekeztünk e tárgyról és örömmel vehettem 
észre, hogy az Úr Jézus gyenge fáradozásaimat 
nem hagyta áldás nélkül.

Apollónia komolyabb lett és imádságában úgy 
önnönmaga, mint Megváltója megismerésére töre
kedett.

Hogy a belső ember szerint gyarapodott, kitűnik 
következő leveléből:

„Tisztelt T. ! Nem akarom többé elhalasztani, 
feltárom Ön előtt szivemet, minthogy jól tudom,
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hogy örök üdvöm iránt mennyire érdeklődik. De 
egyebet nem mondhatok, minthogy az Űr Jézus
nak kívánok élni, ezért imádkozom, erre törek
szem, de szivemben még nincsen minden rendjén; 
még oly kevéssé foghatom fel Isten nagy szerete- 
tét, hogy fiát értünk halálra adta. Óh, bár belát
hatnám és hihetném, hogy az Úr Jézus Krisztus 
én érettem is meghalt! Barátnője A A.“

Egyszer többek közt ezt írta: „Óh, bár én is 
mondhatnám, a mit Ön nekem írt: „Tudom, tudom, 
el sem felejtem, hogy a mint Isten van a menny
ben, a mint a nap ragyog az égen, oly bizonyos, 
hogy én szegény bűnös kegyelmet nyertem". Bár 
mondhatnám teljes szivemből. Már sokszor oly 
derült és boldog voltam szivemben, hogy úgy tet
szett előttem, mintha egy hang azt mondaná: „Bíz
zál leányom, megbocsáttattak a te bűneid". Óh, 
nem is hiheti, mit éreztem akkor, de hisz Ön bizo
nyára ismeri ezt az érzést; akkor az volt óhajom, 
bár mindig így érezhetnék, de az csak rövid ideig 
tartott és akkor minden ismét eltűnt . . .“

Az a kívánsága, hogy egészen az Úr Jézusé 
legyen, reményt keltett bennem, hogy az Úr nem 
bocsátja majd el, míg csak jól nem végezte benne 
a jó  ügyet.

Egy másik levél végén ezt írja: „Most még egy 
kérdést intézek Önhöz, t. i. ezt: Vájjon az, hogy 
Jézus az ő élete feláldozásával bennünket meg
váltott a bűntől és örök kárhozattól, és az, hogy 
mi Isten fiai vagyunk, ugyanaz a dolog-e vagy 
pedig meg lehet-e egymástól különböztetni? Sze
retném. ha bővebb felvilágosítást nyújthatna, stb."

Kérdésére őt kielégítő választ adtam.
így Apollónia lassankint élő hitre ébredt Meg

váltója iránt, érdemét egészen elsajátította és szent 
örömmel örülhetett benne.

Lelkének ezt az állapotát szüleivel is közölte, 
ezeknek nagy örömére.

Ettől az időtől fogva még meg nem tért nővéreinek 
a hitetlensége bántotta lelkét, kik közül az egyik hely
ben, a másik pedig Rotterdamtól igen messze volt 
férjnél. Utóbbinak bosszú levelet írt, melyben az 
igazi megtérés szükségét hangoztatta. Czélja sike
rült, a mennyiben ezt a nővérét megnyerte Isten 
országa számára. Ép így a Rotterdamban lakó 
nővérét is. Ezt Apollónia nagy örömére még meg
élhette. Édes atyja, hogy eleget tegyen annak a 
kívánságának, hogy távol lakó, de most már a 
Krisztushoz megtért nővérét egyszer meglátogat
hassa, megtette vele együtt ezt az utazást.

Apollónia ugyan nem gondolta, hogy nővérét 
utoljára látja e földön, mert miután Rotterdamba 
visszatért, még csak három hétig volt egészséges. 
Ez idő alatt egyszer így szólt hozzám:

„Kedves T . ! Mégis csak be kell vallanom, hogy 
sohasem éreztem kárhozatra méltó állapotomat oly 
elevenen, mint most. Óh, oly mélyen érzem, hogy 
a Krisztuson kívül nem remélhetek üdvösséget és 
hogy nélküle örökre elvesznék".

Arra figyelmeztettem, hogy nagy kegyelem, hogy 
ezt felismerheti.

Nemsokára, panaszkodott, hogy nagy bágyadtsá- 
got érez egész testében és hogy folyton alhatnék,

a mit meghűlésre magyaráztak. De mivel fejfájás 
és oldalnyilalás is hozzájárult, ágyba kellett fe
küdnie. Az orvos nem látott veszélyt és csak egy
szerű meghűlésnek tulajdonította az egészet. Azon
ban állapota súlyosbodott és midőn Apollónia a 
nagy fájdalmak miatt türelmetlenkedni kezdett, az 
egykor oly türelmesen szenvedő Jézusra utaltam.

Akkor önnönmagát vádolta, hogy bizony bűnös 
és elítélni való az ő magaviseleté, minthogy az 
Úr Jézust mostani állapotában oly kevéssé dicsőíti.

Egy reggel mondá : „Jaj, de veszélyes és balga- 
tag megtérésünket addig elhalasztani, míg az Úr 
betegséggel meg nem látogat minket, mert akkor 
a betegség és fájdalom könnyen megakadályoz 
abban, hogy lelkiállapotunkról elmélkedjünk! Mily 
boldogtalan volnék, ha csak most kellene az Úr 
Jézust és az ő kegyelmét keresnem".

Azért mindenkit, a ki az Úr Jézust még nem 
ismerte, arra intett, hogy egészséges napjaiban, 
halasztás nélkül keresse Ót. Arra a kérdésemre, 
hogy szívesen hal-e meg, azt mondá: „Óh, szeret
nék még egyszer felgyógyulni, hogy aztán hiveb- 
ben és hálásabban szeressem j ó _ Megváltómat és 
csak neki éljek ; de ha nem az Úr akaratja, úgy 
én sem akarom, az Ő akaratja legyen meg!"

„Hogyan? -— mondám, —  de ha az Úr Jézus 
most parancsot tenne angyalainak, hogy ágyához 
siessenek és balzsamot meg erőt hozzanak szá
mára?" Csak fejbólintással felelt

A haláltól nem félt, sem attól, hogy elkárhoz- 
hatnék : de a léleknek a testtől való elválása pilla
natától remegett.

Édes anyjához még röviddel azelőtt ezt mondta: 
„Édes anyám, nem hiszem, hogy nemsokára meg
halok. mert még nem érezem az Úr Jézusnak közel
ségét". Aztán igen komolyan hozzátette : „Úgyebár, 
édes anyám, el fog hozzám jönni boldogító jelen
létével, mielőtt meghalok?"

Ebéd után ágyához léptem és azokról a palán
tákról beszéltem vele, melyeket a mennyei Atya 
ültetett, kik közé ő is tartozik és hogy az Úr 
Jézus ezekről azt mondta, hogy sohasem pusztí
tatnak ki, a minek ő nagyon örült. —  Úgy körül
belül félháromkor reggel egyszerre igen rosszul 
érezte magát, édes anyja erősen fogta, kezei el- 
hidegültek. Röviddel azután, midőn megint jobban 
volt, ezt mondta : „Anyám, ma este meghalok".

Ót óra felé hozzá hívtak. Alighogy ágyához 
jöttem, fájdalmában tehetetlenül jajgatott : „Meg
halok, meghalok", kiáltá és aggodalmasan a szobá
ban körülnézve, mondá : „Még nem látom Jézust, 
óh még nem látom Ót. Hol maradsz Uram Jézus?" 
„Apollónia —  mondtam •— legyen egy kis türe
lemmel és meg fogja látni Jézust." Ékkor meg
nyugodott.

Erre ezt mondá: „Hadd búcsúzzam".
Kezet nyújtott a körülállóknak és így szólt: 

„Jó éjt, apám, anyám, testvéreim, barátaim!" Egyik 
nővéréhez még külön ezt mondta: „Kedves Hen
rietta, keresd csak az Úr Jézust mind komolyab
ban. Úgy-e megígéred? Óh, kérlek, tedd meg!"

„Megteszem", feleié amaz és mindnyájan sírtak. 
Aztán megint ezt kiáltá:
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„De még mindig nem látom az Úr Jézust, csa
lódtam volna? Óh, drága Jézusom, jöjj már!"

Kis szünet múlva mondá: „Hisz nem a cseleke
detek érdeme, nem, mind csupa kegyelem, kegye
lem, ingyen való kegyelem. —  Óh, drága Jézus, 
jöjj hát!*

Ezután egészen elhallgatott.
Énekeskönyv után nyúltam és kérdeztem, hogy 

ne olvassak-e valamely éneket?
Ebben a pillanatban forrón várt Jézusa hozzájött. 

Maga mondott el három verset egy hollandi énekes
könyvből, míg arczán mély lelki béke és nyugalom 
terült el. Könyező atyjához így szólt:

„Kérlek, ne sírj miattam, kedves apám; ne sírj, 
boldog vagyok!*

Akkor kezemet fogta és ezt mondta:
„Kedves T.! Köszönöm, hogy oly híven tanított 

az üdvösség útjára ; néktek is, kedves szüleim, 
köszönöm irántam való jóságtokat és néktek ked- 
des testvéreim szeretetetöket*.

Néhány perez múlva elszenderiilt. Ebben az élet
ben nem ébredt többé fel.

$ $ $ $ $ $ $ & $ $ $ $ $ & & $ $ $

Késő bánat.

—  Tűz van, tűz van ! —  kiáltott húsz hang is 
egyszerre s halvány, megrémült emberek futottak 
ki az udvarokból az utczára.

—  Hol ég, szomszéd ? — kérdezte egyik a má
siktól.

A toronyban megkondultak a vészharangok s az 
utczák megnépesedtek, mert nyakra-főre futott min
denki, hogy megmentse, a mi még megmenthető.

Az alvégen roppant füsifelhő emelkedett fölfelé 
s piros lángnyelvek csaptak ki rajta, izzó fényt 
terjesztve szerteszét.

—  Kádár Erzsinél ég ! —  kiálták s oda sietett 
az egész tömeg, oda vágtattak a tűzoltók is oltó- 
készülékeikkel.

Már kevés megmenteni való volt, mert az egész 
háztető lángban állott s a tűznyelvek mohón nyal
dosták körül a falakat.

Akkor egyszerre rémítő kiáltás hangzott át a 
tömegen:

— Gyermekem ! — kiáltá egy hang, s esze
veszetten tolakodott egy női alak a nézők seregén 
át s föltarthatatlanul a lángok közé rohant.

A megdöbbenéstől s várakozástól visszafojtott 
lélekzettel állt ott a sokaság, s az embereknek nem 
kellett sokáig várakozniok, mert íme, újra vissza 
is tért az anya, Kádár Erzsi; erősen kebléhez szo
rítva hozta karján egyetlen gyermekét, de ruhái 
lángoltak, mint a fáklya, . . . még néhány lépés . . . 
s hosszában a földre terült.

Erre a nézők már magukhoz tértek néma bámu

latukból, bátor férfiak feléje siettek s az égett sebek
től borzasztóan eléktelenített eszméletlen asszonyt 
elvitték. De a gyermek, mintha angyal oltalmazta 
s őrizte volna meg, sértetlen maradt.

Kádár Erzsinek sokáig kellett a kínos betegágyon 
feküdni, s mikor meggyógyult, egyik szemét elvesz
tette, arcza szörnyűkép el volt rútítva s féllábán 
megsántult, úgy hogy mankón kellett járnia.

De ő mindezt szívesen elviselte, a kisértést Isten
től türelemmel hordozta; hisz Isten kegyes segedel
mével megmentette azt, a ki neki legdrágább' volt 
e földön; ez minden veszteségért ezerszeresen kár
pótolta őt.

*

Hosszú idő folyt el azóta. A jó  Isten és derék 
emberek nem hagyták el a szegény özvegyet. Fiát, 
Jakabot, egy kegyes kereskedő a városban, ki a 
szerencsétlenségről hallott, magához vette, fölnevelte 
s derék j  óravaló embert akart belőle csinálni, sőt 
mivel a kereskedő leánya is igen megszerette, mint 
vejét társul maga mellé is akarta venni.

Egy vasárnap délután, midőn jegyesének barát
női nála kávé mellett együtt voltak, valaki halkan, 
tartózkodóan kopogott az ajtón. Egy a fiatal lányok 
közül kinyitotta, hogy megnézze, ki van ott, de 
rémült sikoltással visszahökkent, mert egy szörnyű- 
mód elcsúfított, sebhelyekkel borított arcz állott 
előtte, egy mankóra támaszkodó öreg asszony.

—  Ki ez az iszonyatos asszony? —  kérdé a 
megdöbbent leány s mindnyájan a jelenlevők kér- 
dőleg Jakabra tekintettek, mint az egyedüli férfiúra 
a társaságban.

Ez azonban így szólt: „Ezt az asszonyt nem isme
rem !“ s ezzel becsapta az ajtót a szegény, szeren
csétlen asszony orra előtt. Arcza piros lett, mint a 
láng, s a leányok azt hitték, hogy a haragtól van. 
Pedig nem a harag volt az oka, a büntető lelki
ismeret kergette a vért a nyomorultnak arczába, 
mert az „asszony*, a kit hamis szégyenből nem 
akart ismerni, édes anyja volt, ki neki, a méltatlan 
fiúnak, kétszer adott életet.

Az öreg asszony a városba jött volt, hogy hosszú 
évek után ismét megláthassa szeretett fiát. S ím, 
most látta őt, s hallotta a hangját! —  Egyik kezé
vel a mankóba kapaszkodott, a másikkal pedig 
görcsösen szivéhez kapott, mert azt hitte, hogy meg
szakad.

Aztán a legközelebbi vonattal haza utazott.
Senki sem látta ott, hogy megérkezett, hisz sötét 

éjszaka volt. Csendesen szobácskájába húzódott, 
ott gyertyát sem kellett gyújtania, hisz csendes 
imádságait és sóhajait könyv nélkül tudta. Leborult



szegényes nyoszolyájára, kezét görcsösen keblére 
szorította, — s reggelre Kádár Erzsi halott volt.

Ugyanazok a harangok, melyeket egykor félre
vertek, kongottak most ércznyelvökkel húsán, tom
pán, a mint a megtört anyai szivet a sírba kisér
ték. A sírhalmon pedig egyetlen fia, Jakab térdelt, 
szilaj fájdalmában körmeivel vájta a frissen fel- 
hantolt földet s forró könyeket hullatva mindegyre 
kiáltá :

„Anyám, drága anyám, bocsáss m eg!“
—  Jakab —  suttogá egy hang —  már késő. 

Olyan emberhez, a ki hű édes anyját eltaszítja, a 
menyasszonynak sem lehet bizalma. Isten veled, 
nem lehetünk egymáséi.

így szólt a becsületes leány, kinek egykor fele
ségének kellett volna lennie, s atyjával, ki elkísérte
volt, a sírtól eltávozott. „  ,

Jbamler után.

A kis búr Sámson.

A búr nép vitézségéről és hősies bátorságáról 
sokat olvastunk és hallottunk különösen az újabb 
időben, mióta ez a maroknyi nép szembeszállva 
az angollal, ezzel a világ-hatalommal, küzd szabad
ságáért és függetlenségéért. Még most sem tették 
le a fegyvert s eltökélték magukban, hogy utolsó 
csepp vérükig harczolnak és vagy győznek, vagy 
mind egy szálig meghalnak a hazáért.

De hát mi az oka annak, hogy ilyen vitéz és 
bátor ez a búr nép ? Oka az, hogy már gyermek
korukban úgy nevelik őket, hogy vitézekké és 
bátrakká kell lenniök. A család minden egyes tagja 
—  az asszonyokat sem véve ki —  idejekorán hozzá
szokik a fegyverforgatáshoz.

A fiú-gyermekek szenvedélyes lövők és lovon 
ülők ; mindkettőben bámulatos ügyességet tudnak 
kifejteni. Van rá eset, hogy haza jön a fiú az 
iskolából, vállára teszi fegyverét, felszökik paripá
jára és elmegy vadászni, hogy beszerezze a kony
hára valót.

Egy tizenegy éves búr parasztfiúról szól a tör
ténet, a ki épen hazatérőben volt gazdag zsákmá
nyával. Egy gazellát (antilopé) terített le ügyes 
lövéssel 5 szép példány volt, 25 kilogrammot nyom
hatott, a nyereghez kötötte és győzelmi dalt zen- 
gedezve haladt az úton, melyet méltán a kis hős 
diadalútjának nevezhetünk. Csakhogy ezzel még 
nem ért véget a kis fiúnak vitézsége, nagyobb 
dicsőség babérkoszorúja várakozott reá.

Útközben ugyanis a homokban oroszlán lábnyo
mokat vett észre, melyek egy közellevő bozóthoz 
vezettek. Leszállt lováról és közelebbről megvizs
gálta a nyomokat s meggyőződött arról, hogy azok 
egy nőstény oroszlán lábnyomai.

Ott hagyta lovát és fegyverét lövésre készen 
tartva haladt a nyomokon, s egyszerre csak a puha, 
kövér fűben két oroszlán-kölyket pillant meg, me

lyek anyjuk által magukra hagyatva, egymással 
macskamódra játszottak.

Fegyverét vállára kapta s mindenik kezével egy- 
egy kis bestiát megragadva, visszatért lovához, 
felült rá, a mi azonban nem oly könnyen ment, 
mert a ló a fenevad szagát megérezvén, eleinte 
horkolt és nyugtalankodott.

Végre mégis sok ügygyel-bajjal, nagy körültekin
téssel és elővigyázattal, hóna alatt a két oroszlán
mopszlival haza érkezett.

A család és a cselédség mind összefutott bámu
latára ; az apa azonban aggodalmas tekintetet vetve 
fiára, mondá neki: „Nem gondoltál arra, hogy ha 
az anya-oroszlán utói ér, veszve v a g y !? “ „Oh 
— feleié a fiú — ha utói ér, ledobom neki köly- 
keit s míg azokat szagolja, addig ráérek arra, 
hogy leszálljak lovamról, húsz lépésről czélba ve
gyem s szeme közé irányzott biztos lövéssel lete
rítsem. “

Az oroszlán-kölykek felnevelkedvén, a londoni 
állatkertbe vitettek, melynek —  mint legszebb példá
nyok —  sok éven át díszére és ékességére váltak.

Thomay József.

Egyházi és iskolai élet.

Meghivó a L ti t h e r -t  ár s as á g n  ak folyó évi 
szeptember hó 22. és 23. napján Nyíregyházán 
megtartandó XV. rendes évi közgyűlésére. Napi
rendje : A közgyűlést megelőzőleg a Luther-társa- 
ság Igazgatótanácsa, tekintettel a Sátoralja-Új helyen 
tartandó e. e. e. Gyámintézet közgyűlésére, szept. 
21-én d. u. 6 órakor Sátoralja-Újhelyen ülést tart, 
melyre a Társaság Igazgatótanácsának tagjait ezen
nel meghívjuk. —  Szeptember 22-én a d. u. 4 óra 
2 perczkor Sátoralja-Ujhelyről induló személyvonat
tal a Luther-társaság tagjai Nyíregyházára utaznak, 
hová esti (5 óra 39 perczkor érkeznek. Esti 7VS 
órakor a nyíregyházi ág. hitv. ev. templomban tart
juk meg a „Luther-estélyt“ a következő tárgysoro
zattal: 1. Egyházi ének. (Erős várunk az Úr isten.) 
1. Ima. Scholcz Gusztáv budai lelkész. 3. Zsilinszky 
Mihály elnök megnyitó beszéde. 4. Ünnepi beszéd. 
Tartja: Horváth Sándor budapesti lelkész. 5. Kar
ének orgonakisérlettel. 6. Értekezés. Menyhard Fri
gyes soproni lelkésztől. 7. Egyházi ének. (Ha Krisz
tus maga oltalma.) Ezután ismerkedési estély és 
vacsora. —  Szeptember 23-án d. e. 10 órakor meg
tartjuk a Luther-társaság rendes évi közgyűlését, 
melynek tárgyai: 1 Elnöki megnyitó. 2. A végre
hajtó bizottság jelentése. 3. A számadások és költ
ségvetés előterjesztése. 4. Az alapszabályok módo
sítása. 5. A tankönyv-vállalat ügyének tárgyalása. 
6. Esetleges indítványok. 7. A társaság tisztviselői
nek megválasztása; igazgatóválasztmányának és 
szakbizottságainak újjá alakítása. Déli 1 órakor 
„közebéd“ . Mindezen ülésekre a Luther-társaság 
tagjait és barátait, úgy szeretett hitsorsosainkat 
általában ezennel tisztelettel meghívjuk. Budapesten, 
1901. évi augusztus hó 15-én. Zsilinszky Mihály, 
elnök. Horváth Sándor, alelnök. —  Kedvezményes
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vasúti jegyek ügyében intézkedett az elnökség; a 
vendégek elszállásolásáról pedig a nyíregyházi egy
ház tiszt, képviselőtestülete és annak élén nagyságos 
Májerszky Béla egyházi felügyelő úr fog gondos
kodni. Kérem ennélfogva tiszt, tagjainkat, kik a 
közgyűlésünkön megjelenni és a kedvezményeket 
igénybe venni óhajtják, hogy eziránt alulírottnál 
legkésőbb f. évi szeptember 10-ig jelentkezzenek. 
Falvaiy Antal, bizottsági jegyző. Budapest, Deák
tér 4. sz.

A Magyar Prot Irodalmi Társaság folyó hó 
19-én d. u. 4 órakor nyitja meg ez évi közgyűlé
sét Miskolczon.

A magyarországi egyetemes ev. gyámintézet
f. hó 21. és 22. napján tartja meg 41. közgyűlését 
Sátoralja- Újhelyen.

A budapesti ág. hitv. ev. keresztyén egyház
megye t. hó 2-án tartotta meg Buckát Dániel espe
res és Fabinyi Gyula elnöklete alatt rendes köz
gyűlését. Az ülésről az Egyházirodalmi Értesítőben 
lesz szó.

Aranykönyv.

Az erzsébetfalvai ev. templom és papilak építés- 
alap javára adakoztak : 1. Doktorics Miklós 10 K., 
2. Böngérfi János 10 K , 3. Erzsébetfalvi Korona- 
Takarékpénztár 10 K., 4. Sass Béla vallástanár 
5 K., 5. Az erzsébetfalvi egyházközség 77 K. 40 ül. 
Összesen 112 K. 40 fii.

Az erzsébetfalvi egyházközséget támogatták az 
idén : a budapesti magyar gyámintézet 36 koroná
val, az esperesi magyar gyámintézet 40 koronával. 
Összesen 76 K.

Király Emma áll. polg. isk. tanítónő az erzsébet
falvi ev. egyház részére sajátkezfíleg készített csi
nos oltári terítŐcskét ajándékozott.

Isten áldja meg a jószivű adakozókat. Szerit.

Különféle.
Lapunk jelen  száma —  tekintettel a küszö

bön levő egyházi ülésekre —  a hó közepénél valamivel 
korábban jelenik meg. A következő szám e hó 30-án 
jelenik meg.

A testvér református egyház 
egyik erőssége, volt igazság

ügyminiszter és képviselőházi elnök, kiváló állam
férfiú, a ki az egyház és állam jogaiért egyaránt 
szédítő erővel sikeresen küzdött: a nyáron hirtelen 
halállal dőlt ki az élők sorából. Áldott legyen em
lékezete !

Molnár Viktor erdélyi útja. Molnár Viktor 
miniszteri tanácsos a nyáron Nagy-Szebenben két 
napon át sorra látogatta a kulturális és emberbaráti 
intézményeket. Teutsch Frigyes dr. püspöki vikárius,

Szilágyi Dezső.

valamint Csáhy Mihály múzeumi őr fölváltva kisér
ték tanulmány útjában és a kellő tájékozással és 
felvilágosításokkal szolgáltak. Az evangélikus beteg- 
ápoló-intézetbe és a betegápolónők otthonába Milller 
Frigyes püspök személyesen vezette el, még arról 
is gondoskodott, hogy a miniszteri tanácsos Nagy
szeben környékét is megösmerje. —  Augusztus 
6-án a brassóvármegyei ev. egyházmegye tartotta ez 
idei közgyűlését, a melyen Masznyik Gyula h. fő
esperes és Molnár Viktor min. tanácsos, mint egy
házmegyei fölügyelő, elnökölt. A közgyűlést ezúttal 
legelőször a csángó nép főfészkében, Hosszufalu- 
ban tartották meg, a lakosság rendkívül élénk 
érdeklődése mellett. A templomot és környékét 
fenyővel, fenyőgalylyal, virággal és nemzeti lobo
gókkal díszítették föl. A fölügyelő bevonulásakor 
a templomban csángó leányok álltak sorfalat és 
virágot szórtak eléje. A közgyűlés leglényegesebb 
tárgya a kérvénynyel megtámadott főesperes-válasz- 
tásról szóló jelentés volt. A megválasztott főesperes 
leköszönvén, a közgyűlés újabb választást rendelt 
el. Banketet is rendeztek Molnár Viktor fölügyelő 
tiszteletére, a kinek a brassómegyei kultúra és 
különösen a csángó nép jóléte érdekében kifejtett 
tevékenységét ünnepelték. Ebéd közben Páter Samu 
föl dmívelő a csángó nép nevében beszéd kiséreté- 
ben ezüst serleget nyújtott át Molnár Viktornak e 
fölírással: Szivünk a Tied!

Szontagh Pál üdvözlése. Gömör nyolezvan éves 
fiának, Szontagh Pálnak, az ottani evang. egyház
megye Csetneken tartott közgyűlése alkalmából 
egyszerű, de őszinte és szívhez szóló ovácziót ren
dezett. Az ováczió egyaránt szólott a lelkes haza
finak, érdemes egyháztagnak, valamint a magyar 
ipar buzgó művelőjének. A közgyűlés Hevessy Ber
talan és Becser Endre által hívta meg Szontagh 
Pált, ki az esperességi felügyelőnek hozzáintézett 
beszédére kijelentette, hogy őseinek vallási és haza
fiassági erényei mindig szeme előtt lebegtek. A hit, 
a hazafiasság és az akarat voltak mindenkor mun
kásságának rugói s most, midőn a gömöri evang. 
esperesség koszorúját illeszti őúz fejére, tudatában 
van annak, hogy a kötelesség nemcsak a kiszabott 
ideig, hanem a halálig teljesítendő. Kötelességét 
igyekszik teljesíteni, hogy Pál apostolként a her
vadhatatlan koszorúra is érdemessé tegye magát. 
A nap emlékére ezerkoronás alapítványt tett s azt 
az esperesség szabad rendelkezésére bocsátotta.

Az országos képviselők választása. Nálunk 
—  mint ismeretes —  országszerte őszszel lesz az 
új képviselőválasztás. Az összes pártok iparkod
nak minél több jelöltet felállítani és minél több 
tagot nyerni. Különösen a néppárt feszíti meg min-



(len erejét, hogy néhány emberét behozhassa a 
képviselőházba. Miután a Székelyföldön kudarczot, 
vallott, különösen a Dunántúl és a Felvidéken 
igyekszik híveket toborzani. A választások igen 
érdekesek lesznek, mert az új választási törvény 
értelmében nem szabad sem vesztegetéssel, sem 
fenyegetéssel, erőszakkal szavazatokat gyűjteni, s 
ha valaki így lett képviselővé, a kuria’ megsemmisíti 
a választást. így a nép szabad akaratát fejezheti 
ki mindenütt.

Alakítsunk egyházi dalosköröket. A nyáron 
vagy kétezer dalos gyűlt egybe Kassán az orszá
gos dalversenyen s ország-világ előtt fényes bizony
ságot tett a magyar dal- és zeneművészet elohala- 
dásáról. A világi zene s ének felemelő és nemesítő 
hatását nem akarjuk kicsinyleni; de kétségtelen, 
hogy az egyházi zene s ének alkalmasabb szivünk- 
lelkünk képzésére, nevelésére. A katholikus egy
háznak virágzó egyházi zeneművészete van. De 
vájjon van-e nekünk evangélikusoknak egyházi 
zenénk, egyházi énekmfivészetünk ? Teremtenünk 
kell; mert a dal, az ének szárnyain, a zene bűvös 
erején az emberi lélek könnyebben fölemelkedhetik 
mennyei Atyjához. Lelkészek, tanítók s zenéhez értő 
buzgó hitsorsosaink alakítsanak országszerte dalos
köröket, melyekben főleg egyházi énekeink művé
szies előadására törekedjenek. Erős akarattal le
győzhetik a nehézségeket s csakhamar munkájuk, 
fáradságuk édes gyümölcseit élvezhetik.

A német császár és az orosz czár találko
zása. E két uralkodó szept. közepe táján talál
kozni fog egymással Danzig városban. Mint mindig, 
ha uralkodók találkoznak, úgy most is sokféleképen 
magyarázzák ezt a dolgot. Valószínű azonban, bogy 
csak a két ország egymás iránti békességéről, j ó 
indulatáról fognak beszélni felköszöntőikben, noha, 
a hol csak lehet, arra törekszik mindegyik állam, 
hogy minél több kárt és kellemetlenséget okozzon 
egymásnak. Egy pár holdnyi új területért készek 
volnának háborúba keveredni.

A délafrikai harcztérről alig lehet valami biz
tosat tudni. Kitchener lord főparancsnok mindig 
csak a búrok veszteségeit jelenti, de az angoloké
ról megfeledkezik. Annyit azonban biztosan lehet 
tudni, hogy az angolok ügye igen rosszul áll a 
Fokföldön. Majdnem az egész hollandi lakosság 
fegyvert fogott búr rokonai mellett. Kitchener 
tehetetlenségében felhívást tett közzé, a melyben 
azzal fenyegetődzik, hogy azoknak a búroknak, a 
kik szeptember 15-éig le nem teszik a fegyvert, 
elveszi összes birtokát, jószágát s őket nem tekinti 
többé szabad polgároknak. Ez az intézkedés ismét 
az angolok kegyetlenségéről tesz tanúbizonyságot; 
nem csoda, hogy az egész művelt világban nagy 
meglepetéssel fogadták. Hír szerint Krüger elnök 
tiltakozni fog.

Khinában még mindig nincs rend és béke. Ennek 
leginkább a nagyhatalmak az okai, minthogy nem 
tudnak megegyezni. Mindegyik csak azt nézi, hogy 
minél több jusson neki, —  hadikárpótlás fejében 
—- s minél kevesebb a másiknak. A béke jegyző
könyvét még nem írta alá mindegyik állam. De 
ha ez is meglesz, a dolog még sincs befejezve,

mert a nagykövetek különböző ürügyek alatt húz- 
zák-halaszszák a dolgot.

A hőség a Vörös-tengeren. Egy német ten
gerésztiszt, a ki a második német expcdiezióval 
utazott Khinába, a Vörös-tengeren való utazásáról 
a következőket írja: Nem hittem volna, hogy ilyen 
tartós hőség lehetséges legyen. Ámbár majdnem 
egészen ruha nélkül jártunk, mégis úgy izzadtunk, 
mintha a pokol kellő közepén volnánk. Legbor
zasztóbb volt az éjjel. Egyetlen szellőcske sem 
lengedezett, a mely csak egy cseppet is lehűthetett 
volna bennünket. Még akkor is izzadtunk, ha ing 
nélkül és takaró nélkül a puszta matraczon feküd
tünk a fedélzeten. A rémségesen hosszú éjjeleket 
ébren töltöttük. Az izzadás végre annyira kime
rített bennünket, hogy csak úgy lézengtünk álom
kóros emberek módjára. Minduntalan akadt egy 
bajtársunk, a ki az elviselhetetlen hőségtől eszmé
letlenül rogyott össze. Az orvosoknak éjjel-nappal 
bőven volt dolguk. Az utolsó szombaton a legény
ségből két ember összeesett s alighogy az orvosok 
konstatálták, hogy napszurást kaptak, már meg is 
haltak. A következő napon reggel öt órakor isteni 
tisztelet volt s nyomban átadtuk a két derék fiút 
a hullámsírnak. Megint igaznak bizonyult az a régi 
tapasztalat, hogy a tropikus vidéken megárt a túl
ságos ivás. A szombatról vasárnapra virradó éjjelt 
sohasem fogom elfelejteni. A napszurástól sújtott 
betegek nyöszörgése, az orvosok kétségbeesett élesztő 
kísérlete, az összes legénység nyugtalansága és 
a borzasztó hőség rettenetes volt. Egyikünk se 
tudta a szemét behunyni s valamennyien nyugtala
nul hánykolódtunk a fedélzeten hevenyészett ágyun
kon. Én magam is igyekeztem segíteni, a hol csak 
lehetett Reggel öt óra után sorakoztunk a teme
téshez. Nem volt szabad a szertartást hosszúra 
nyújtani, mert ebben a rekkenő hőségben nem 
lehetett az embereket sokáig sorban állatni. A két 
halottat beburkoltuk a német lobogóba, azután 
deszkára kötöztük és lassan leeresztettük, mi közben 
az isteni tisztelet tovább folyt. Fr. őrnagy vezette 
ezt a csodálatosan megragadó, rövid isteni tiszte
letet, Elénekeltük a „Jézus az én bizodalmám“ 
czímű éneket. Fr. őrnagy ezután fölolvasta a 90. 
zsoltárt és szép imát mondott. Az áldás és egy 
csendes Miatyánk rekesztette be ezt az isteni tisz
teletet, a melyet sohasem fogok elfelejteni. Ez az 
éjjel és ez a reggel egy emberöltővel komolyabbá 
és Öregebbé tett. A hőség még tovább tartott és 
igazán Isten csodája volt, hogy több baj nem tör
tént. de a bágyadtság és a fáradtság általános volt. 
Az Ádeni-öbölben azonban megfordult a szél s a 
mint egy napon a dohányzó teremben ültem, egy
szerre csak nagy lárma hallatszott a fedélzetről. 
Mi történt? Csepegni kezdett az eső és valameny- 
nyien megkönnyebbülve lélekzettünk és kéjjel szív
tuk be a friss levegőt.

A czár Francziaországban. Hogy a düh, a 
harag, mennyire elvakítja az embert, leginkább 
mutatja Francziaország példája. A franczia nemzet, 
szeretne bosszút állni a németeken az 1870-iki
vereségért. Hogy czélját elérje, fűvel-fával szövet- 

I kezik. így Francziaország, a szabadság hazája,
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baráti kezet nyújt Oroszországnak, az önkényes 
uralom netovábbjának. Minden áron szeretné, ha 
a hatalmas czár meglátogatná országát. 1896-ban 
teljesült már ez a kívánsága. A múlt évben szinte 
várták, különösen a kiállításra, de nem jött. Most 
azonban ismét meglátogatja a franczia barátokat, 
szövetségeseit. Mihelyt a német császártól elbúcsú
zik, hajóra ül nejével s Francziaországba utazik, 
a hol néhány napig tartózkodik.

Az evangyélium ereje Khinában. Mikor egy 
évvel ezeló'tt Khinában kitört a boxerek lázadása: 
rendkívül sok szenvedés várt a khinai keresztyé
nekre. A megvadult boxerek nőket és férfiakat, 
gyermekeket és aggokat egyaránt elfogtak és ha
lálra kínoztak. Egész gyülekezeteket elpusztítottak; 
a hívek házait, templomait, iskoláit lerombolták, 
leégették s az embereket rakásra öldösték. Végül 
maguk is megsokallták a sok ártatlan ember vére 
hullását s kegyelmet ígértek a foglyoknak, ha Krisz
tust megtagadják. S mi történt? A legtöbb evan
gélikus khinai bátran odakiáltotta hóhérainak: 
„Krisztust meg nem tagadom !“ S nyugodtan, féle
lem nélkül hajtották fejüket a hóhér bárdja alá. 
Szent vallásunk e vértanúi újabb bizonyítékát nyújt
ják az evangyélium erejének. A boxerek megölhet
ték ugyan keresztyén testvéreink testét, de lelkűket 
meg nem semmisíthették. Mint Khiuából értesítenek, 
a keresztyén gyülekezetek újból szervezkednek s 
a hős vértanuk megkapó példája rendkívül nevelő 
hatással van a hívekre.

A búrok talizmánja. Az egész világ elámul a 
kis búr nemzet hősies küzdelmén. A világ első 
tengeri hatalmassága: a gazdag angol nemzet, közel 
két évi harcz után nem tudja legyőzni a maroknyi 
népet. Miért? Van a búroknak egy talizmánjuk, 
mely hihetetlen erőt önt beléjük. Ez igaz, benső 
vallásos hitük. Korán reggel csöndesen összegyűl
nek a táborban s a parancsnok jeladására a vitéz, 
harczedzett katonák ajkáról fölcsendül egy-egy hol
landus zsoltár megható dallama. Mindenki hajadon 
fővel áll az ének tartama alatt, melynek végeztével 
a búr parancsnok Istent dicsőítő beszédet tart s 
kitartásra buzdítja harczosait. Győzelmeiknek, hihe
tetlen szívós kitartásuknak ez a titka. Hány nagy 
nemzetet szégyenít meg ez a_ kicsi búr nép ?

A csehek is megtérnek. Újabb időben nemcsak 
az osztrák-németek, de a csehek is mind nagyobb 
számmal szakadnak el Rómától. Hivatalos jelen
tések szerint a múlt hétén északi Csehországban 
szokatlanul sok ember tért át az evangélikus val
lásra. így Leitmeritzben 210, Ausszigban 107, Karls- 
badban 31, Teplitzben, Falkenhaynban, Bodenbach- 
han szintén számos áttérés történt. Ez év nyarán a 
derék Gusztáv Adolf-egyesület vagy négyszázezer 
márkát szavazott meg csehországi evangélikus tem
plomok építésére.

Tréfás kérdések. 1. Mikor van az egész falu 
egy akaraton? 2. Ki megy át a vizen híd nélkül, 
csónak nélkül, árnyék nélkül? 3. Ki volt az, a ki 
a világ negyedrészét leölte ? 4. Ki látott kenderből 
tornyot? 5. Mikor volt egy esztendő három hét? 
6. Mi terem mag nélkül? 7. Ki ordított olyat, hogy 
az egész világ meghallotta? 8. Hogy hajtanál.egy

ludat száz felé? 9. Milyen ekével szántottak leg- 
elsőbb? 10. Hogy van az, hogy a félszemű ember 
többet lát egy szemével, mint te kettővel? 11. Mi 
az első Isten után ? 12. A szán-tó mi nélkül nem 
lehet el? 13. Melyik üvegben van a legdrágább 
orvosság? 14. Micsoda rossz szükséges a háznál?
15. Mit vesz az ember a vásáron legelőször?
16. Hány kenyér sül esztendeig a kemenczében?
17. Milyen fa nélkül nem lehet az erdő? 18. Kinek 
van a legnagyobb asztalkendője? 19. Melyik a leg
rosszabb vallás ?

Megfejtés: 1. A templomból kimenetkor. 2. A 
hang. 3. Kain. 4. A ki a kenderben állt. 5. 777, 
6. Gomba. 7. A szamár Noé bárkájában; 8. Arra 
hajtom, a merre száz van. 9. Újjal. 10. 0  két sze
met lát, te egyet. 11. Az ,w‘ betű. 12. A szán 
hó nélkül, a tó víz nélkül. Í3. A fiskális kalamá
risában. 14. Abrosz. 15. Lélekzetet. 16. Egy se. 
17. Szélső fa nélkül. 18. A tyúknak : a föld. 19. A 
kárvallás.

A szerkesztő üzenetei.
K éziratokat nem adunk vissza.
T isztelt dolgozó társain kat kérjük, hogy czikkeiket 

a papirosnak csak egyik oldalára írják.
T. J. Földvár. Ritmus nélkül a legszebb gondolat is 

elvész a költeményben. A  magyar nép csak a magyar rit
must élvezheti.

M . K . Bp. Prózában írt verset nem használhatunk. Jó 
vallásos költeményt írni a legnehezebb feladatok egyike.

T. L. B P. A  vallásos költészet hivatott mívelöje. Kérünk 
egy-egy szép költeményt.

B . L. Bp Szives Ígéretének beváltását kérjük.
B G Bp Köszönet a támogatásért.
B D. B p. Becses küldeményét felhasználtuk.
F. A . B p. A  tudósítás idején érkezett. Hálás köszö

net érte.
Cs. Gy. „A  lelkem*. Nem közölhető.
Ii. A . „A  szép Pepi*. Közöljük.
G. M  „Életrajz". Nem közölhető.
T. J. Dömsöd. Három bevált.
Több levé lre  a jövő számban válaszolunk.

ggjt" A KIADÓHIVATAL kéri a lap t. 
előfizetőit, hogy az előfizetést m eg
újítani szíveskedjenek . — Egyúttal 
kéri lapunk barátait, hogy kiki leg
alább egy új előfizetőt szerezzen .

A budapesti gabonatőzsde jegyzései
szeptember 6-án.

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

s ú ly a  k i ló k b a n
Á r a  1 0 0  

l e g k is .  á r

k g r n a k  

le g n . á r

B á n s á g i  b ú z a  . . . . 74— 81 14.70 15.70
T i s z a v i d é k i  b ú z a  . . 74— 81 15.20 16.40
P e s t v id é k i  „ . . 7 4 - 8 1 15.10 16.20
F e h é r m e g y e i  „  . . 7 4 - 8 1 15.20 16.40
B á c s k a i  „ . . 74— 81 15.10 15.90
R o z s ,  I . r e n d ű  . . . 70— 72 13.20 13.60

„ I I .  „  . . . — 13 .— 13.40
Á r p a ,  t a k a r m á n y  . . 60— 62 11.90 12.30

>» é g e t n i  v a ló  . . 6 2 - 6 4 11.80 11.90
„ s e r f ö z é s r e  . . 64— 66 — .— — . —

Z a b ,  ó ................................. 39— 41 13.20 13.60
ú i ................................ 39— 41 13.— 13.20

T e n g e r i ,  b á n s á g i ,  ó — 10.40 10.60
„ m á s n e m ű , ú j . — 10.40 10.60

R e p c z e ,  k á p o s z t a  . . — — .— — . —
„ b á n s á g i  . . . — — •— — . —

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

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


