
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
E lő fiz e té s  d í ja  e g y  é v re  2  k o r o n a .

A Luther-társaság „Egyházirodalmi Értesítő" 
ez. lapjával együtt 4 k o ro n a .

—*1 Egyes szám ára 20 fillér. $<—
A  h ir d e t é s  d í j a : egy oldal 24 korona, 

fél oldal 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.

Szerkeszti:
B Ö N G É R F I  J Á N O S

IX., Knézits uteza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

K ia d ó h iv a t a l : Luther-társaság pénztára, 
IV., Deák-tér 4. szám, hova az előfizetés és 
hirdetés díjai küldendők.

A  sz e rk e s z tő s é g  ír ó s z o h á ja : IX., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni. 

—»* Kéziratokat nem adunk vissza. SS*—

Hetedik évfolyam. Budapest, 1901. november 30. 6. szám.

Advent.

„A te királyod jön te hozzád!“ Ez a szó
zat hangzik mostanában az egész keresztyén 
világban mindenütt, a hol Krisztus hívei él
nek. Jön a király, a mi királyunk! Nem a 
föld, a múlandóság uralkodója, de az örökké
valóság fejedelme, a ki magával hozza az 
üdvösséget.

Ha a világi uralkodókat is illik ünnepie- 
sen fogadni, nekik is meg kell adnunk a tisz
teletet, hódolatot, a mi őket megilleti: mennyi
vel inkább kell illően fogadnunk Krisztust, 
a mi királyunkat, a kit Isten azért küldött 
hozzánk, „hogy mindenki, a ki benne hiszen, 
el ne veszszen, hanem örök életet vegyen". 
(Ján. ev. III. 16.)

Hogyan fogadjuk szivünk, lelkünk királyát, 
az Üdvözítőt? Talán pálma-ágakkal, zászló
val, zenével? Ilyen külső fény nem illik ahhoz, 
aki mindig a lélekbensőségére törekedett. Hall
játok, mit mond! „Eljő azó ra, mikor az igaz 
imádók lélekben és igazságban imádják az 
Atyát, mert az Atya ilyeneket keres, kik őt

imádják. Az Isten lélek és a kik őt imádják, 
szükség, hogy lélekben és igazságban imád
ják!" (Ján. ev. IV. 23—24.)

Szívből imádkozzunk tehát, alázzuk még 
magunkat az Úr kegyes szine előtt: úgy fo
gadjuk méltóan a mi királyunkat; úgy ké
szítjük elő szivünket, hogy abba betérhessen 
az Üdvözítő.

S mit mond Pál apostol?
„Ideje legyen nekünk az álomból iinmáf 

felserkennünk. Mert most közelebb vagyon 
mi hozzánk az idvesség, hogynem mint a 
mikor hinni kezdettünk. Az éjszaka elmúlt; 
a nap elközelgett. Vessük el azért a setét- 
ségnek cselekedeti és öltözzünk fel a vilá
gossághoz illendő öltözetbe. Nappal ékesen 
járjunk, nem dobzódásokban és részegségek
ben, nem versengésben és irigységben, hanem 
öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. A testet 
ne tápláljátok az ő kívánságaiban!" (Róni. 
XIII. 11—14.)

Ébredjünk tehát fel, mert közeledik a haj
nal. Hagyjuk el a bűn útját, a sötétséget; 
térjünk át az igazak, a becsületes, a kegyes 
emberek útjára, a világosság való hozzánk.

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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Lám, inár közeledik id vess ég-link; jön a Meg
váltó.

Vegyük magunkra a jámborság és kegyes
ség, a becsületesség tiszta, hófehér ruháját, 
hogy ékesen járhassunk nappal, a világosság
hoz illő öltözetben. Ne részegeskedjünk, ha
nem éljünk mértékletesen. Ne irigykedjünk, 
ne versengjünk, sőt örüljünk felebarátaink 
szerencséjén, előmenetelén. Csak a tiszta szi- 
vűek várhatják királyukat méltóan.

Ne tápláljuk testi kívánságainkat! A rózsa 
szirmai gyorsan lehullanak s elröppennek a 
földi örömök: de a lélek nemessége megma
rad örökké.

Térjünk magunkba s fogadjuk meg, hogy 
levetjük az ó-embert s többé nem szolgálunk 
a bűnnek. „Mert a bűnnek zsoldja a halál; 
az Istennek ajándéka pedig az örök élet, a 
mi Urunk Jézus Krisztusban!" (Róm. VI. 28.)

így készülünk az Üdvözítő, a mi királyunk, 
méltó fogadására! - B.

Es én szeretek és folyton reményiek 
S  minden Te dicséretid’ hirdetem;
Es egyre igazságodról beszélek,
Bár végtelen az, tudom, érezem.

Bátor vagyok, mert bízom Benned egyre, 
S nem félek itt e földön senkitől;
Utamat a Te szent kezed vezette 
Gyermekségemnek első évitől.

Azért ne hagyj el, valamlg csak élek, 
Hirdessem védő karod erejét!
Ki volna Hozzád hasonló ?. . . Dicsérlek,
S  dicséretem áradjon szerteszét!

Telem valál s a bajt könnyen leküzdtem: 
A fájdalmak mélységét elhagyóm;
Még szebb életre keltél újra engem, 
llagyogóbb hajnalt hozva még reám.

Szeretlek s híven imádlak; nagy Isten! 
Örömmel dallom, Neked énekem;
Tetőled bírok minden szépet itt lenn,
Es hálát mondok ezért szüntelen!

B é r i G y u la .

A Zsoltárokból.
L X X I .

Uram, nagy Isten, Benned bízom egyre,
S tudom, megszégyenülnöm nem lehet; 
Fegyelmezzél rám, nézz alá szivembe,
S igazságod szerint tartsad meg éltemet!

Erős kősziklám légy nekem, nagy Isten; 
Engedd, Hozzád forduljak szüntelen; 
Parancsod így szól: éljek, küzdjek itt lenn ! 
Erősségem légy, kősziklám nekem!

Óh, ments meg, Isten, a rosszak kezéből, 
Verd szét a színlelők gonosz hadát! 
Gyermekségemnek első kezdetétől 
Hű bizalommal néztem én Beád!

Egy nap sincs, melyen lelkem ne dicsérne; 
Jó vagy, dicső vagy, áldott vagy nekem;
Te adtál minden szépet, jót szivembe:
Terólad zeng minden dicséretem'.

Ne hagyj el, hogyha erőm fogyni érzem, 
Ha űznek, kiket nem bántottam én,
S igy szólnak: — „ Gyenge lett, elhagyta Isten ! 
Most törjünk rá, legyőznünk van remény!“

Segítségemre siess akkor újra,
S ne távozzál el mellőlem, Uram;
Legyen elállna ellenségeim útja,
Hadd szégyenüljenek meg csúfosan!

Gabonaszemek az életnek kenyeréhez.
i .

Jertek el, mert immár mindenek 
elkészíttettek. Lukács 14; 17.

Kedves Keresztapám !
Szorgalmas embernek ismertem mindig. Még 

zsenge gyermekkoromtól fogva tudom, hogy a 
nyári hónapokban a felkelő' nap első sugara már 
a harmatos mezőn találta keresztapámat; és mikor 
a dél közelgett, a Miska gyerek kertajtónk előtt 
ballagott az ebéddel édes apja után, sokszor el
kísértem őt a jegenyés úton jó messzire házunktól, 
nem egyszer késtem el az ebédtől is a miatt. 
Estefelé pedig, mikor az én szüleim végezve napi 
munkájukat, kiültek az ajtónk melletti padkára 
pihenni, s ott várták az estharang megkondulását, 
keresztapámat akkor láttuk hazatérni.

Édes apám rendesen megjegyezte ilyenkor, hogy 
talán az egész faluban sincs fáradhatlanabb gazda 
keresztapámnál. De becsületes igyekezetét meg is 
áldotta az Isten. Senkinek se volt a faluban gaz
dagabb vetése, tisztább búzája, mint keresztapám
nak, marháira mindenki azt mondta, hogy kiállí
tásra valók, csak úgy sugárzott róluk a jólét. 
Egész háza táján gondos figyelem és pihenést nem 
ismerő munkásság látszott meg. Keresztapám volt 
előttem a kitartó munkásság mintaképe.

Idők múltával a sors messzire vetett a csendes 
falu határától, hol gyermekéveimet töltöttem, de 
nem mosta el az évek árja azon idők kedves em
lékeit s minél inkább növekedik távollétem esz
tendeinek száma, annál melegebben óhajtom látni
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azokat az arczokat, kik akkor előttem feledhet- 
lenül kedvesek voltak.

Örvendetesen lepett meg tehát, hogy Bárdony 
Jstvánék Juliska leányuk menyegzői ünnepélyére 
engem is meghívtak. Biztosan reméltem, hogy ott 
annyi év lefolyása után kedves keresztapámmal is 
találkozhatom annyival inkább, mivel a vőlegény 
falum szülötte, sőt, mint tudom, keresztapámnak 
közeli rokona.

Reményem azonban keserű csalódássá vált. A 
kinek tisztes arczát látni, rokonszenves hangját 
hallani annyira óhajtottam, nem jött el. Azt mondták, 
hogy sürgős a mezei munka, takarmánya renden 
van, tavaszi veteményei kapálatlanok, a szőleje 
sincs még rendbe hozva, az éjét is nappallá kel
lene változtatni, mégis alig győzné az ember vé
gezni. Lehetetlen, hogy a gazda ilyenkor mulat
ságba ölje idejét.

Elszomorodtam és 
ne vegye rossz né
ven, kedves kereszt
apám, a mi Urunk 
Jézusnak példázata 
jutott eszembe arról 
az emberről, ki nagy 
vacsorát készíte és 
híva sok vendéget.
És mikor elküldé 
szolgáját a hivatalo
sokhoz, az első azt 
mondá: Szántóföl
det vettem, és ki kell 
mennem, hogy azt 
meglássam; a másik 
mondá : öt iga bar
mot vettem és elme
gyek, hogy azokat 
megpróbáljam, és 
más monda: feleséget hoztam s azért nem mehetek. 
A maga dolgát mindegyik előbbre valónak tartotta 
annál az örömnél, melyet a felebarátok vidám 
társasága nyújt a szívnek.

Kétségen kívül, szép és dicséretreméltó az a 
szorgalom, melylyel az ember az Isten által aján
dékozott javait a maga és övéi számára megtar
tani és gyarapítani igyekezik. Meg vagyon írva, 
hogy a ki övéiről és az ő háza népéről gondot 
nem visel, az a hitet megtagadta és a hitetlennél 
alább való. De ennek a kötelességnek nem az 
felel meg helyesen, a ki a földi javak utáni szor- 
galmatosságban, az élet szükségleteiről való gon
doskodásban saját egészségét, testi épségét téko- 
zolja, hanem az, a ki legsürgősebb s legfáradsá
gosabb munkálkodása közben is éber figyelemmel 
tud vigyázni, hogy testének erői és épsége kárt 
ne szenvedjenek.

És épen így kell gondoskodni a lélek épségéről 
és egészségéről is. Miként a test követeli, hogy 
a munkában megfogyatkozott erőit észszerű táp
lálék és pihenés által helyre pótoljuk, hasonlókép 
vannak a léleknek is kívánságai, miszerint keres
sen az ember oly foglalkozást is, hol lelke meg
pihen és felüdül.

A napi munka mellett nemcsak a test fárad ki, 
hanem még inkább a lélek. A folytonos gond el
tereli az ember figyelmét a lélek vágyakozásairól. 
Azok az indulatok, melyek a mindennapi munka 
mellett felgerjednek az ember szivében, ép úgy 
megkérgesítik az ő kebelét, mint a sűrű zápor a 
termő földet, minek folytán a nemesebb érzelmek 
zsenge hajtásai nem képesek annak keménységét 
áttörni. És minél buzgóbb az ember az ő köznapi 
foglalatosságában, annál inkább fel tud indulni a 
felett, ha valamely igyekezete nem sikerül. Hány
szor megharagszik, kedves keresztapám, a béresre, 
ha az akár szándékosan, akár ügyetlenségből rosz- 
szul végezte dolgát, hányszor bosszankodik, ha az 
időjárás nem kedvez veteményeinek, sőt sokszor 
szinte úgy látszik, mintha valami gonosz lélek 
előre kiszámított rossz indulattal tervszerűen akarná

meghiúsítani minden 
reményeit. Ha szom
szédjának valami 
munkája jobban si
kerül, bizony kedves 
keresztapám is csak 
olyan gyarló ember, 
mint a milyenek va
gyunk mindnyájan, 
egy kis irigység 
megfészkeli magát a 
szívnek titkos redői- 
ben. Mikor vágyva 
vágyik valami siker 
után, a mi csak nem 
akar megszületni, bi
zony sokszor elveszti 
az ember a türelmét. 
Felebarátjai is okoz
nak az embernek ke
serűséget és senki 

se oly tökéletes közöttünk, hogy kenyérrel dobná 
vissza, ki őt kővel hajította meg, vagy hogy het
venhétszer tudna nyugodt lélekkel megbocsátani. 
Harag, mérgelődés, elégedetlenség, bosszúállás s 
más mindenféle Istennek nem tetsző s a lélek 
épségét s egészségét veszélyeztető indulatok na
ponta felháborítják az ember kebelét a hétköznapi 
munka mellett. A mint a testet belepi a por, meg
szállja mindennemű szenny a földi javak után való 
szorgalmas munkálkodásban, hasonlókép rakodik 
le a lélekre is a test szerint való élet sokféle 
tisztátalansága.

Ebből származnak aztán a léleknek betegségei : 
komorság, mely nem tud egykönnyen felindulni, 
közönyösség, mely nem érdeklődik semmi iránt, a 
mi hasznot nem hajt, részvétlenség, mely felebarát- 
jainak úgy az örömét, mint bánatát semmibe veszi ; 
kislelkűség, mely nem talál vigasztalást, ha bal
sors látogatja meg, sőt végre annyira kifejlődik 
ez a betegség az ember lelkében, hogy még az ő 
szerető mennyei atyjára se tud hittel s bizodalom- 
mal gondolni, ha olyan bajok érik, hol emberi erő 
nem segíthet s nem érez hálát a Mindenható iránt, 
ha sikerrel fejezte be munkáját.

Pedig az életben nem egyszer vesznek körül
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bennünket olyan csapások, a melyek leküzdéséhez 
ép, erős, egészséges lélekre van szükségünk. Nem
csak azok a veszedelmek ostromolják az embert, 
melyek anyagi javainktól foszthatnak meg, sokszor 
kelnek fel ellenünk — azt se tudják hogyan, mi 
okból — olyan körülmények, melyek egyenesen 
lelkünk ellen intéznek támadást. Kisértetbe jövünk, 
hogy felebarátunkat megcsaljuk, hogy az ő vigyá
zatlanságát a magunk eló'nyére kizsákmányoljuk, 
hogy a vagyont nemesebb érzelmeinknél többre 
becsüljük, hogy lelkünk nyugalmát valami bálvány
nak, a hiúságnak, a nagyravágyásnak áldozatul oda 
vessük. Az a beteg lélek, mely a világiak után való 
szertelen gondoskodásban elvesztette fogékonyságát 
a nemesebb érzelmek iránt, mint a hogy a porral be
lepett bimbó nem érzi a nap sugarának virágfakasztó 
melegét, mi hamar csatát veszt e küzdelemben a 
gonosz ellen, mi könnyen elesik a kisértések kö
zött, s megfeledkezve a legfőbb jóról, lelkének 
üdvösségéről olyan cselekedetre engedi magát ra
gadtatni, melyet azután százszor is megbán, s a 
melyet többé — habár mindenünket szívesen oda
vetnénk megváltásul — meg nem történtté vál
toztatni nem lehet.

Azért kell gondoskodni az embernek, hogy va
lamint teste, úgy lelke is ép, erős, egészséges legyen. 
Azért kötelessége időt engedni a léleknek, hogy 
koronként az ő leghőbb vágyait kielégíthesse. A 
léleknek pedig az a legforróbb kívánsága, hogy az 
Isten és az emberek iránti nemes érzelmeiben, vallásos
ságban és emberszeretetben gyakorolhassa magát. 
Ebben a foglalkozásban leli legteljesebb örömét, 
kielégíttetését.

Nem elég tehát csak szájjal vallani : én szeretem 
enyéimet, rokonaimat, imádom az Istent, tisztelem 
azokat az embereket, kik azt megérdemlik, örülök 
felebarátim szerencséjének, részt veszek az ő bá
natukban, sajnálom a nyomorultat. Ez még nem 
elégíti ki a lélek óhaját, hanem fel kell keresni 
az alkalmat, hol szeretetünket, tiszteletünket, rész
vétünket szóval és tettel nyilváníthatjuk. A hányszor 
ilyen alkalom kínálkozik, azt mindig úgy kell 
vennünk, kedves keresztapám, hogy az a bibliai 
ember hív most bennünket felebarátaink körébe, 
hogy örüljünk az öriilőkkel, sírjunk a sirókkaí 
(Róm. 12 ; 15.), távoltartva a világi gondokat, en
gedjük át magunkat egészen a szeretet, tisztelet, 
hála, kegyelet, öröm, jóság, béketíírés érzelmeinek, 
éleszszük felebarátaink örömét, enyhítsük azok 
fájdalmát a mi részvétünkkel, hogy a mi érzel
meink is magasabb, szentebb lángokra gyuljanak 
a közösség által. Mikor a lélek így egészen a 
saját világában élhet, mikor érzelmeinket szó és 
tett' által nyilvánítjuk s ezt azzal a gondolattal 
cselekeszszük, miszerint a Jézus legtöbb parancsá
nak igyekezünk vele megfelelni, testvéreink össz.- 
hangzatos érzelmei közt közös mennyei atyánknak 
akarunk kedvében járni: akkor tisztul lelkünk meg 
attól a sok szennytől, mely a hétköznapi munká
ban óvhatlanul reáragadt; akkor piheni ki fáradal
mait s üdül fel, mint langyos permeteg által a 
tikkasztó forróságban ellankadt növény. Az életnek 
ezen pillanataiban derül a lélekre oly örömnap,

melynek szent hangulatában megnyugvást, tökéle
tes elégedettséget, boldogságot talál.

Nem veszett el az az idő, a mit arra fordítunk, 
hogy a lélek pihenjen s ünnepeljen. Az így nevelt 
ép, erős, egészséges lélek tartja meg az egész életen 
át késő vénségig ruganyosságát, minélfogva az 
élet változásai közt rendületlen maradván, örülni 
tud parányi virágszálnak s Istenbe vetve bizodal
mát, bátran szembeszáll a legveszedelmesebb ziva
tarokkal.

Sass János.

Bús hangulat.
— Őszutói ének. —

B ú s h a n g u la t ü l a z  ő szi tá jo n ;
B ú s  a  le lk em , h o g yh a  én  a z t  lá to m .
A  h a lá l  j u t  a z  eszem b e  n ék em ,
M e ly  e lh o zza  en y é sze te m >, végem?.

É n  Is ten em , d e  bö lcs a  h a ta lm a d ,
H o g y  m u n k á r a  a d o d  a  n y u g a lm a t ;
H o g y  h a  csü g g e d  s f á r a d  a  te rm é sze t,
É d e s  á lo m  k a r ja ib a  tészed .

B ú s la k o d v á n  a  n a g y  te rm é sze tte l,
K é r le k , U ra m , á ld j  m e g  v id á m  k ed vve l. 
H e rv a sz tó  ősz n e  lé g y e n  a z  élet,
T é l s za k á n  i s  s zé p  ta v a s z t  re m é ljek .

I n ts  a  jó r a ,  éd es A ty á m  en gem ,
S zen t ú ta d ó n , h o g y ’ k e ll já r n o m , k e ln e m ; 
É le th a rc zb a n  v ité z ü l m e g á lln o m ,
I lo g y  s ír b a n  is  c sö n d es le g y e n  á lm o m .

N e m e r ü lje k  b ű n ö m  ten g eréb e ,
F o g ó d z a m  m e g  J ézu so m  kezébe.
S  h a  k ü zd n ö m  k e ll a  s z ö r n y ű  h a lá lla l,
A h it  ré v é n  ő se g ítse n  á lta l .

B ú s  leh et m á r  a z  ő sz i tá j  képe ,
N e f é l j  tő le  I s te n íte k  h ív  n ép e  !
K ik e le t  j ö n  a z  é le t té lére ,
H a  e lm ú lik  a  h a lá ln a k  é je .

Tóth István.

Nagy Márton esete.
Elbeszélés.

I. Máté Boris nehéz útja.
Melegen sütött le a nap az útra, melynek két 

szélén a portól belepett fű is áhítozta a nélkülö
zött esőt; az útszéli bokrok és fák egész megha
joltak a nagy hőségben, leveleik összezsugorodva 
csüggtek az ágon. Csak Máté Boris nem érezett 
semmit a nagy hőségből, a mint szaporán lépege
tett az úton, még az árnyékot sem keresve, csak 
útja czélját, a közeli falu tornyát, nézegette gyak
ran, hogy vájjon közeledik-e már?
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Szeme vörös a sírástól, a mibe mintha újra meg 
újra bele akarna kezdeni ; de megint csak vissza
tartja. Szegény kis Boris nem igen lehet több még 
tizenöt évesnél ; de annyinak se látszik ; vékony 
alakja még gyermek, csak szép kék szeméből lát
szik valami koraérettség, mert gyenge vállára ko
rán rakott terheket az élet.

Valahogy, valahogy mégis csak közeledik az a 
torony; de mindig lassabban, lassabban, a mint a 
leány lába fárad. Mégis csak eléri a falu első há
zait ; de a nagy munkaidőben minden csendes, a 
házak ajtai gondosan bezárva ; az ablakok meg, 
melyiken a zsalu be
téve, melyik csak, 
száradó akáczgal/- 
lyakkal berakva. Az 
ajtó előtt ott hűsül 
a Bodri, vagy a 
Kurucz, a melyiket 
hogy hívják, nyel
vét kilógatva a nagy 
melegben, de még 
ugatni sincs kedve, 
csak halkan elmor- 
dtil, vagy vakkant 
egyet-egyet a fiata- 
labbja, a mint a 
leány a kapu előtt 
elhalad. Boris szeme 
megtelik könyekkel 
s a szive a félelem
től oly erősen dobog, 
hogy szinte meg
mozdul felette az át
kötött kendő.

“  Jaj, jaj, Iste
nem ! — sóhajt fel, 
a csendes, bezárt 
házakra tekintve — 
hátha az Erzsi néni
nél sem lesz otthon 
senki!

Ezalatt elérte a 
falu közepetáját, a 
hol a templom köze
lében szép cserepes 
ház van oszlopos tor- 
náczczal, egy hatal
mas portán ; az ablakok is nagyobbak rajta, mint 
a többi házon, mindenből kilátszik a jó mód.

Boris belép az udvarra; de nem lát kint senkit, 
már szinte azt hitte, nincsen itthon senki, a mikor 
a szérű felől, a mely a kert végében nyúlik el, 
meglátja jönni Erzsi nénjét, szomorú arcza szinte 
felvidul a láttára; de mikor az asszony egészen a 
közelébe ér, megint csak sírásra fogja a dolgot.

— Mi baj, Boris lelkem ? — kérdi az asszony 
nyájasan a síró leányt — mi hozott el ebben a 
nagy munkaidőben? Valami jó nem, azt látom.

De hiszen könnyebb megállítani a záporesőt, mint 
annak a kifáradt kis leánynak könyeit; a hosszú 
megtartóztatás után most csak úgy patakzanak. 
Csak nagysokára, mikorra Felső Nagy Mártonná

betessékelte a hűvös szobába, tudja kirebegni nagy 
zokogás közben :

— Meghalt az édes apám !
— Az Istenért, mi lelte ilyen egyszerre? szörnyű- 

ködik Nagy Mártonná őszinte sajnálkozással, hiszen 
a gazda még a múlt héten látta, mikor odaát volt 
fáért a szőlősi erdőben, még egy csepp, annyi baja 
sem volt.

— Nem is volt annak még tegnap se’ semmi 
baja, szólal meg Boris az erős sírás után meg
könnyebbülve és leült a karos lóczára. Még reggel 
is, mikor elment, semmi sem látszott rajta, kenye

ret is vitt magával, 
még azt is meg
mondta, hol lesz a 
delelő, hová vigyem 
utána az ebédet. Má
kos mácsikot főztem, 
azt szörnyen szereti. 
Utána is vittem a ha
tárba. Ott deleltek a 
kút körül az erdő
szélén, a bojtárok 
már aludtak a fa 
a la tt; de az édes 
apám ott állt a kút- 
nál és locsolta a fejét 
vízzel.

— Mit csinál kend, 
édes apám ? — kér
deztem, a hogy oda
értem.

— Nem tudom mi 
lelt, Boriskám, olyan 
a fejem, mintha jól 
fejbe kólintották 
volna, forog velem 
a világ.

Az arcza nagyon 
vörös volt, én na
gyon megijedtem, de 
csak híttam :

— Gyüjjék ebé
delni, édes apám !

— No, fiam Boris, 
mondja ő arra, alig
hanem másutt ebé
delek én már nem

sokára. Én elkezdtem ríni, arra ő megint csak 
nevetett.

— Ne ríjjál fiam, hiszen csak úgy mondtam.
Leültünk az árnyékba ; de láttam én, hogy nem

esik neki jól az étel, a bojtár ette meg az egészet. 
Összekötöttem a kantárt az ételes fazékkal; sietni 
kellett haza, elhiheti Erzsi néne, olyan nehéz volt 
a szivem, mintha egy kő ülne rajta.

A patakra mentem aztán ruhát sulykolni; hát alig 
hogy gyüvök vissza, hozzák már haza kocsin az édes 
apám at; négy ember vette le a kocsiról, kettő nem 
bírta, egyenest az ágyba vitték, a szeme ki volt 
nyitva, de mintha semmit se látna, csak úgy nézett. 
Elkezdtem a nagy sírást, arra rám nézett; de az 
asszonyok kitaszigáltak a szobából, mert hogy majd
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szegény meg se tud halni, ha az én vívásomat 
hallja. Bizony fájhatott a szive, a hogy engem lá
tott; szörnyen jó ember volt, tudta, hogy engemet 
minő árvaságban hagy.

— Szegény, szegény sógor — sopánkodik Nagy 
Mártonná, a mint a leány beszédje megszakadt — 
aztán sokáig kinlódott-e még?

— Mire estét harangoztak, kijött a Tótné néném- 
asszony, megsimította az arczomat, a mint ott 
sírtam a ház előtt a padkán.

— No Boris, te is árva vagy már, nincs sem 
apád, sem anyád.

Aztán a Tótnénál háltam. 0 is eljött volna velem 
a tisztelendő úrhoz, de nem volt érkezése, csak 
azt mondta:

— Eredj te magad, Boriska, hisz az Erzsi né- 
néd úgyis ott lakik, majd lesz ő olyan szives és 
elmegy veled a tisztelendő úrhoz a temetés végett, 
meg másban is meggyámolít ő téged. Hát aztán 
én elgyiittem, de azt hittem, sohasem érek már 
ide, olyan messzinek látszott a falu.

— Csak pihenj egyet, édes leányom, fújd ki 
magadat, szólt jóakaratulag Nagy Mártonná asszony, 
addig én előszedem az ünneplőt, aztán megyünk 
a tisztelendő úrhoz. Nálad van-e a halotti czédula ?

— Itt van Erzsi néne, a kendőmbe tettem, — 
s elővette a fehér kendőt, hogy kipakolgassa be
lőle a halotti czédulát.

Másnap délután elföldelték Máté Andrást egész 
tisztességgel. A tisztelendő úr olyan szép prédi- 
kácziót mondott, hogy mindenki sírt a temetésen. 
A kántor úr pedig olyan keservesen búcsúztatta 
el versekben Boris leányától, a ki immáron egé
szen árva lett, hogy Nagy Mártonná asszony, a ki 
ki keresztanyja volt a kis Borisnak és különben 
is némi távoli atyafiságot tartott a megboldogult 
feleségével, ott nyomban elhatározta magában, mert 
nagyon jámbor istenes lélek volt, hogy az árva 
ne legyen hát árva; ha a felséges Úr Istennek is 
úgy tetszik, meggyámolítják ők, a házhoz fogadják.

A temetés után szólt is a gazdának, a ki jó ki
csit kevély is volt a nemzetségére és nem sokra 
nézte a szegény atyafiságot: de a jámbor asszony 
addig beszélt neki, hogy így, hogy úgy, Istennek 
tetsző cselekedet lesz az, ha az árvát a házhoz 
fogadják; az ő Maris lányukat úgyis magához 
vette az Úr Isten s itt a jólelkű Erzsi asszony újra 
sírni kezdett — idegenbe menne úgyis szegény 
árva, jöjjön hát inkább hozzájuk . . . hogy aztán 
Márton gazdát, kinek lelkében úgyis még volt 
valami a temetés szomorúságából — aztán a Maris 
lánya is eszébe jutott, végre is levette a lábáról.

— Nem bánom hát anyjuk, legyen nálunk a 
leány, akár mindjárt is elvihetjük, sok czók-mókja 
úgy sincs a szegénynek, elbírja a Sárga meg a 
Madár azt, tette hozzá büszkeséggel; mert saját 
nevelésű lovaira nagyon kényes volt.

Béri Gi/uláné.
(Folytatjuk.)

Kenyérmorzsák.
Érdd be azzal, a mid van ; elégedjél meg azzal 

a munkakörrel, a melybe Isten állított. Ne irigyeld 
a náladnál vagyonosabbakat és a magasabban 
állókat. Tekints körül a természet országában. 
A káka a vízben él, a fű a réten sarjad, a rózsa 
a kertben díszük, a moh a hegytetőn tenyészik. 
Egyik növény a hideg északon, a másik a forró 
délvidéken találja otthonát. így van az ember is. 
Téged is olyan körülmények közé helyezett a 
bölcs Isten, a melyek természetednek és tehetsé
gednek leginkább megfelelnek. Ott, a hová kíván
kozol, valószínűleg sokkal boldogtalanabb lennél, 
mint a milyennek jelenleg magadat képzeled.

*

A kihez vonzódunk, azzal szeretünk társalogni. 
Az imádság Istennel való beszélgetés. A ki féli az 
Istent, az egyetlen napot sem mulaszt el, hogy 
Hozzá az imádság szárnyain fel ne emelkedjék. 
A ki az imádság hangján nem beszél Istenével : 
az nem szereti az Istent.

*
Az oktalan méh tulajdon gazdáját megszúrja. 

Szúrása fájdalmat okoz ugyan gazdájának is, de 
nagyobb bajba dönti önmagát, mert a szúrás kö
vetkeztében meghal. Üldözött embertársam, vigasz
talódjál, nem mindig gonosz indulatból, sokszor 
tudatlanságból sért és rágalmaz a világ. Néktek 
pedig, — a kik mások felett könnyelműen ítél
keztek — a kik felebarátaitok becsületében szere
tetlenül gázolódtok — jusson'eszetekbe, hogy bár 
nagy fájdalmat okoztok azoknak is, a kiket bán
talmaztok, önmagatoknak azonban sokkal nagyobb 
bajt szereztek, mert szívtelen rágalmazásaitok 
miatt az igazságnak Istene az örök kárhozat örvé
nyébe fog titeket taszítani.

Nagy Lajos 
szentantalfalvi ev. lelkész.

Dicső elődök, törpe utódok.
írta : Frenyó Lajos.

(Vége.)

IV. Az eltévelyedett.
György az ifjabb testvér, épen oly gondos ne- 

lésben részesült, mint' bátyja, Gábor. Atyja rendel
kezése szerint Kucsera János, a rózsahegyi iskola 
rektora, tanította és nevelte az ev. vallásban. A 
fiúban mérhetlen dicsvágy, beteges ambiczió lakott, 
mely arra vitte, hogy minden áron emelkedjék, 
épen azért titokban, atyja tudta nélkül Bécsbe 
ment, s ott a róni. kath. egyházba tért.

Atyja halála után hithagyása miatt csak nehezen 
jutott az apai örökséghez, mert megszegte atyja 
végakaratát s méltatlanná tette magát az atyai 
áldásra. Hogy emelkedését még inkább biztosítsa, 

| kath. leányt vett nőül, a vakbuzgó Forgách Máriát 
s Szelepcsényi Györgyöt választó gyám atyjának.
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Fényesen élt, járt Velenczében is, költekezett s 
hogy ehhez pénzre tegyen szert, a banoveczi ura
dalmat elzálogosította gyámatyjánák, Szelepcsényi- 
nek 80,000 írtért.

Majd, mikor az előbbi zálogösszeget nem bírta 
lefizetni, más falvakat és városokat is elzálogo
sított Szeiepcsényinél. Az evangélikusoknak külön
ben sem volt barátja, üldözte őket nejével együtt, 
de ártott nekik az által is, hogy összes jószágai 
Szelepcsényi kezébe jutottak, a ki így szabad ke
zet nyert a szegény jobbágyoknak általa értett 
módon való térítgetésében a róm. kath. egyházba. 
Szelepcsényi ugyan azt ígérte neki mint gyám
fiának, hogy ha akaratának veti alá magát, jószá
gait visszaadja. György gróf azonban ezt gyám
atyja megelégedésére nem tudta vagy nem akarta 
tenni, s ezért Szelepcsényi halálos ágyán György 
jószágait a szakolczai jezsuitáknak ajándékozta. 
Ezektől csak Illésházy József szerezte vissza a 
családnak 1729-ben.

Illésházy György többféleképen zaklatta az evan
gélikusokat.

Ámbár Liptómegyének főispánja volt, ott mégse 
merte annyira üldözni volt hitfeleit, mert Tököly 
gróf, Pongrácz Péter alispán s más tekintélyes ev. 
nemes uraktól tartott. Be kell ugyan ismerni, hogy 
az evangélikusok ott is kevesebbet szenvedtek 
volna, ha némelyeket a nemesek közül a jezsuiták 
által a kath. egyházba nem vont volna.

Annál többet szenvedtek azonban tőle a tren- 
csénmegyei ev. gyülekezetek és iskolák.

Lányi Zachariást a hasonnevű superintendens 
fiát, a banoveczi iskola utolsó rektorát, ő űzte el 
fegyveres kézzel az ev. lelkészekkel és tanítókkal 
együtt. Az iskola sohasem került többet vissza az 
evangélikusok kezére. így bánt el azzal az inté
zettel, melyet nagy elődje, a nádor, ev. iskolának 
alapított.

Midőn az elüzöttek az iskolát elhagyták: „Az 
Úr igazgat engemet" kezdetű éneket zengték s a 
nép sírva követte a távozókat. A lelkészek nem
csak saját, de híveik lelkét is Jézus ezen szavai
val vigasztalták: „Boldogok lesztek, mikor gyűlö
letesek lesztek az én nevemért az emberek előtt".

Az 1000-ik év nehéz esztendő volt a trencsén- 
megyei ev. gyülekezetekre nézve. Illésházy György 
már eddig is emelkedett méltóságban, főispán 
volt, királyi asztalnokmester lett, de 1659-ben 
I. Lipót királynál, mint olyan, a ki a kath. vallásra 
tért, a jezsuiták révén nagy tekintélyben állott. 
Úgy látszik .ezt akarta megérdemelni, vagy még 
inkább emelni, azért indította meg a következő 
évben azt a tömeges üldözést, melyet véghez vitt.

Bohrának lelkészét, Malatidest elűzte s a tem
plomot a jezsuitáknak adta, kik addig nem nyu
godtak, míg a lakosságot vallásától el nem szakí
tották.

Teplának templomát, mely épen az Illésházyak 
alatt virágzott, György alatt vették el a jezsuiták, 
ugyanez évben leányegyházát, majd pedig 1693- ban 
a lelkészt megkötözvén s bebörtönözvén: az anya- 
egyházat. is kezükbe kaparították.

Felső-Szucsának is elvette templomát; neje ké
sőbb Alsó-Szucsával is így cselekedett.

Neje semmivel sem volt jobb, mint ő. A For- 
gáchok vakbuzgósága s protestáns gyűlölete benne 
is élt. Ifj Illésházy Gáborral együtt üldözték bir
tokaikon 1661-től kezdve az evangélikusokat a 
jezsuiták biztatására.

Orechónak és Zlatócznak elvette templomát s 
1661-ben Bartholomaeidesz János baáni lelkészt 
fegyveres kézzel elűzte, a két templomot elfoglalta 
s Szelepcsényi segítségével a kastélylyal együtt a 
jezsuitáknak adta, azért pusztult el a baáni ev. 
egyház.

Krman Dánielt a hobóthiak lelkészét 1662-ben 
elűzte, kevéssel utóbb templomukat és szabad val
lásgyakorlatukat vette el. Leányegyházuk Lehota 
hasonlóképen járt.

György háborgatta a dubniczei ev. egyházat is. 
Templomát a papiakkal együtt elvette, sokat a la
kosok közül vallásuk miatt kegyetlenül bántal
mazott. Lelkészöket — bár eskü alatt írásban fo
gadta, hogy nem bántja, elűzte.

De talán legtöbbet szenvedett tőle a Trencsén 
városi egyház. Hodiknis János lelkészsége alatt 
arra akarta őket kényszeríteni, hogy elhalt fiát 
kath. rítus szerint engedjék templomukba eltemetni. 
A gyülekezet ellenállt, és pedig sikerrel, ameny- 
nyiben az 1608. évi törvény I-ső czikkóre s a 
György anyjával kötött transactióra támaszkod
hatott.

1671-ben azonban nyilvános üldözést kezdett 
György a trencséniek ellen. Deczember 16 án csat
lósaival elfoglalta a felső templomot, melyet az 
evangélikusok saját költségükön renováltak. A 
következő napon pedig Sinapius János presbitert 
(első lelkész), a diaconust (másodlelkész) és az 
iskola rektorát házaikból kiűzte s az alsó templo
mot lepecsételte.

A megrémült polgárok a királynál kerestek vé
delmet, de csak annyit értek el, hogy a város 
alatt privátház csűrében tarthattak istentiszteletet. 
Másfél év múlva ettől is megfosztotta volna őket 
Colaltó tábornok, ha lelkészöket el nem bocsá
tották volna és a mi még keményebb dolog, re- 
versalist nem adtak volna, hogy elvett templo
maikat nem fogják visszakövetelni.

Ily szolgálatokért, a minőket üldözéseivel a je
zsuitáknak és az udvarnak tett, azzal is jutalmazni 
akarták, hogy a pozsonyi rendkívüli törvényszék
nek, mely elé Szelepcsényi mint elnök a protestáns 
lelkészeket két ízben is idézte, ő is tagja és bí
rája lett. Sőt őt akarták arra felhasználni, hogy 
az ártatlan lelkészeket vallomásra bírja, a mire 
vállalkozott is. O tanácsolta a megidézett lelké
szeknek, vallják azt, hogy rebellisek, tegyenek 
ágy, mint ő, a kit Zrínyivel és Nádasdyval való 
rokonsága miatt annak tartottak, holott nem volt 
az. Azt vallotta, hogy pártütő s kegyelmet nyert. 
Azt is ajánlotta nekik, hogy boruljanak térdre az 
esztergomi érsek, Szelepcsényi előtt, csókolják 
lábát s kegyelmet nyernek. Alávaló szerepe azon
ban hiábavaló volt, az ártatlan önérzetes férfiak
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nem tették meg, inkább nem kellett nekik a ke
gyelem.

De bármennyire is igyekezett Szelepcsényinek 
kedvében járni, jószágait, a mint láttuk, nem nyerte 
vissza.

A Tököly-féle felkelés idején a fejedelemmel 
tartott. Ezért 1681-ben fogságot is szenvedett, 
1684-ben azonban teljesen Leopold hűségére tért.

Ulésházy György egyenesen visszataszító egyé
niség. Összehasonlítva bátyjával Gáborral, mélyen 
az alatt áll. Gábort inkább sajnáljuk, mintsem 
haragudnánk rá s botlása mellett is bírja rokon- 
szenvünket. György azonban kezdettől fogva ellen
szenves ember volt. Atyja akarata ellenére, titkon 
róni. katholikussá lesz, volt hitfeleit kegyetlenül 
üldözi, velők szemben szószegő lesz s mindezt 
érdekből teszi, csakhogy emelkedhessék, hogy ma
gának a jezsuiták s a kormány kegyét biztosítsa. 
Pazarló, költekező ember, de érdekből önmaga 
rendeli magát alá gyámatyja akaratának, kit épen 
azért választ, hogy emelkedhessék. Lázadónak 
vallja magát, holott nem az, — érdekből; engedi 
magát eszköznek felhasználni, volt egyháza ártatlan 
papjait is hasonló erkölcstelenségre akarja rábírni. 
Pártját elhagyja, próbálgat, vájjon nem boldogul
hatna-e könnyebben a Tököly pártján s mikor 
belátja, hogy nem lehet, visszatér Lipót pártjára, 
mint a megjuhászodott eb.

Pedig e csúnya jellemvonások mellett is volt 
benne észbeli tehetség, a mit mutat egy vita irata 
1640-ből, melyet atyjának ajánl s két beszéde 
1642-ből, melyekben ügyes írónak bizonyul.

Ha már testvérét Gábort törpeutódnak nevez
hetjük a dicső elődökkel szemben, akkor György 
még törpébb, méltatlan utód. Nála a könnyelműség, 
az önzés, dicsvágy, túltengett ambiczió erkölcsi 
romlottsággal párosul.

Párt- és vallásváltoztatás, a magasabb irányadó 
körök kegyének keresése ugyan az ő korában 
gyakran előfordult, de kevesen tették mindazt 
annyi számítással, mondhatnám cynismussal, mint ő.

Az apai áldásra méltatlanná lett, megszegte 
atyja végakaratát, nem is kisérte életében, még 
kevésbbó annak végén áldás.

Mindenkitől lenézve, még nejétől is elhagyva; 
elfeledve, nyomorultan végezte életét idegenben, 
Morvaországban.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papilak építésére 

újabban a következők adakoztak : Hornyánszky 
Viktor cs. és kir. ndv. könyvnyomdája 15 K., Mar- 
kovits István gyűjtése 8 korona 90 f , Fischer 
Miklós iglói ev. főgymn. ig. 6 K., Erdőssy Béla 
1 K., Benyó Antal gyűjtése 10 K., Guoth Kálmán 
gyűjtése 8 korona 70 f., Balázs Ferencz, a honvéd- 
menedékház tagja 6 K., Winaker János (Bécs) 2 K., 
Breuer József kir. kúriai bíró 20 K., bulkeszi ág. 
ev. egyház 4 K., Hrk János, málnapataki ev. lel
kész 2 K., Réthy Lajos, kir. tfJő 2 K., Stádler

Tódor (Besztcrczebánya) 20 K., Csontos Olivér 1 K., 
Mörterberg 1 K., Miklósfalvi ev. egyház 6 korona. 
Összesen: 113 K. 60 f. Főösszeg: 717 K. 89 f.

A kegyelem Istene áldja meg a nemesszivü ada
kozókat ! Bármily csekély összeget elfogad a m. 
kir. postatakarékpénztár, a mely 9341. sz. alatt az 
erzsébetfalvi egyház számára folyószámlát nyitott.

A szerk.

Különféle.
A virágok. Ki hitte volna, hogy még a virágok 

is bajt okozhatnak ? lllaha Lujza asszony, a ki
váló művésznő levelet írt az Esti Újság szerkesz
tőjének, a melyben felkéri tisztelőit, hogy a neki 
szánt virágot, bokrétát és babért váltsák fel pénzre 
és adják a szegény gyermekeknek. Valóban szép, 
nemes gondolat! A művésznő pályatársnőit is kéri, 
hogy kövessék példáját.

De íme, mi történt ? A szegény virágárúsnők 
most megrohanták a művésznőt és kérve-kérték, 
hogy ne vegye el kenyerüket. Ha senki se vesz 
tőlük virágot, tönkre mennek s koldusbotra jutnak. 
Bizony-bizony nehéz az élet, de ne csüggedjünk. 
Isten nem hágy el.

Lapunk mai számának egyik képét: a gaz
dagon terített asztalt ifj. Tettey Emil, főgimn. tanuló, 
egykori kedves tanítványunk, rajzolta. A klisét a 
szép reményekre jogosított ifjúnak édes atyja : id. 
Tettey Emil lapunk részére díjtalanul készíttette. 
Fogadják mindketten a szerkesztőség s a Társa
ság hálás köszönetét áldozatkészségükért,

A 48/49-es honvéd adománya. Megható esemény 
történt a minap. Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. 
egyház másodfelügyelőjéhez betoppant egy öreg, 
rokkant honvéd s tisztességtudó köszöntés után 
zsebébe nyúlt, elővette keszkenőjét, nagy ügygyel- 
bajjal kibogozta s hat koronát számlált az asztalra.

— Mit jelent ez, öreg úr ? kérdezte a házigazda.
— Ezt, kérem alássan, az evangélikus templom

nak szántam. Adjon az Isten jó lelki tanítókat, a 
kik a népet jóra vezéreljék.

A házigazda könyes szemmel köszönte meg a 
nagy idők tanújának fejedelmi ajándékát. Ki 
tudja, mi óta kuporgatta filléreit a jó öreg, míg 
hat koronát összegyűjthetett! Valóban sok vagyonos 
polgárt és számos előkelő urat szégyenített meg 
ez az agg honvéd. Isten áldja meg ezt a vallásos 
adakozó öreget: Balázs Ferenczet, a honvéd mene
dékház tagját.

Adat Györy Vilmos életéhez. A felejthetetlen 
költő-papot Budapesten Bachát Dániel főesperes,
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kiváló lelkész avatta be hivatalába. S íme, minő 
találkozása a véletlennek ! A beiktató egykázi be
széd alapigéjéiil ugyanazt a szentírási helyet hasz
nálta a beiktató lelkész, mint a melyet Székács 
későbbi vejére konfirmácziói áldásul mondott. Az 
a férfiú, ki őt hivatalába való belépésekor üdvö
zölte, koporsója mellett oly megható beszédet 
mondott, hogy a vegyes vallásfelekezetfi hallgatók 
szeme könybe lábadt, s ép úgy összeszorítá szi
vüket a fajdalom, mint azokét, kik sajátjuknak 
vallhatták.

Salamoni ítélet. Amerikában szigorúan meg
büntetik a részeg embert. Természetes azonban, 
hogy elébb bizonyítani kell a vádlott részegségét. 
A birák e tekintetben igen különböző módon jár
nak el. Az egyik biró például szobája padlójára 
krétával egyenes vonalat húzott végig. Ha a vád
lott minden ingadozás nélkül végig sétált az 
egyenes vonalon : távozhatott; ha nem, a hűvösre 
került. Egy másik biró elé egyszer a rendőr egy 
„igen vidám “ urat hozott, a ki városatya is volt. 
A biró sokáig törte a fejét, hogy mit tegyen, mert 
a városatyát nem akarta megszégyeníteni: Végre 
föltalálta m agát!

— Szeretne még inni ? kérdezte.
— Hogyne ! Örömmel; felelte a jókedvű város

atya.
— Tehát szomjas ?
— Persze hogy ! De még mennyire! hangzott a 

válasz.
— Akkor hát — jelentette ki az ítéletet a bölcs 

biró — fölmentem önt. A ki szomjas és még sze
retne inni, nem ihatta le magát. Elmehet!

Esükvő. Czibulka Rezső műépítész a mai napon 
esküdött örök hűséget az újbányai ev. templomban 
Gyuris Evelin kisasszonynak, a ki még nemrég a 
hitoktatás nemes tisztét végezte Újbányán. Isten 
áldja meg frigyüket!

Edison házassága. Edison, a nagy feltaláló, 
mint az amerikai lapok írják, ugyancsak különös 
módon házasodott meg. Az igazgatása alatt álló 
intézetben többek közt egy fiatal leány dolgozott 
a távírógép mellett. Edison egy napon a leány 
háta mögé állt s nagy élvezettel nézte csinos 
ujjait, melyekkel a táviratokat lekopogtatta, a 
mikor a fiatal hölgy Edison nagy meglepetésére 
megszólalt:

— A nélkül, hogy látnám, tudom, hogy Ön áll 
a hátam mögött, Edison úr !

— Hogy lehet az? — kérdezte Edison.
— Nem tudom, — szólt a válasz — de vala

hányszor Ön a közelembe jön, megérzem.
Edison erre a leány felé fordult, erősen a sze

mébe nézett és ünnepélyes komolysággal mondta:
— Régóta gondolok már Önre és boldognak 

érezném magam, ha a férje lehetnék.
Négy héttel később Edison és a távírónő férj 

és feleség voltak. A mint mondják, nagyon boldog 
az a házasság, melyet ilyen villamos gyorsasággal 
kötöttek.

Halotti beszéd. Hollandiában történt a követ
kező eset. Egy káplárt temettek. Sírjánál az öreg 
őrmester tartotta a búcsúbeszédet, A derék hadfi 
kifeszítette mellét, egyet köhintett és velősrövid- 
ségű emlékbeszédét elharsogta :

— Bajtársak, a megboldogult, a mi régi jó 
czimboránk, derék íiczkó volt. Jól viselte magát, 
nem kellett minden perezben a csizmáját kijavít
tatni, mert vigyázott reá. Még a takarékpénztárban 
is volt egy pár garasa. Példát vehettek róla. In dulj !

A gyászruha története. Egész Európában a 
fekete ruha a gyász külső jele. A gyászolásnak 
ez a módja először 1563-ban kapott lábra Cseh
országban, a hol I. Ferdinánd király felesége, Anna 
(II. Ulászló leánya) erényes életmódjával és jó
tékonyságával annyira kivívta népének szeretetét, 
hogy mikor meghalt, egész Csehország gyászba 
borult s a nép fekete ruhában kisérte a koporsóját. 
Ez időtől fogva minden halottat fekete ruhában 
gyászoltak Csehországban, a honnan ez a szokás 
egész Európában elterjedt.

Az uralkodó családoknak megvan a maguk 
külön gyász-szinük. A franczia királyok fehérben 
gyászoltak ; az angol királyi család gyász-szine ma 
is a vörös ; Törökországban kék, Egyiptomban a 
sárga, az afrikai szerecseneknél a sötét piros. — 
Érdekes, hogy a pápa vérrokonai nem gyászolják 
a pápa halálát. Azt tartják ugyanis, hogy a pápa 
halálával sem szűnt meg a családnak az a nagy 
szerencséje, hogy pápát adhatott a világnak. (Z.)

A bpesti Deák-téri ev. templomban advent 
első vasárnapján, azaz deczember 1-én lesz az új 
orgona felavatása. Ez alkalommal lép fel először 
a nem rég alakult vegyes egyházi énekkar Bruck- 
ner Frigyes karnagy vezetése alatt.

Mérges tinta. A mindeni kormány nemrég ren
deletben figyelmeztette a tanítókat arra, hogy a 
tinta, .melyet az iskolában használnak, milyen ve
szedelmet rejt magában. A legtöbb tintatartóban, 
különösen, ha használat után nem takarják bejól, 
penészgombák és más, az egészségre ártalmas ba- 
czillusok fejlődnek. Kisebb állatok, tengeri nyulak, 
patkányok és egerek, melyekbe ezeket a tinta- 
baczillusokat beoltották, pár nap alatt elpusztultak. 
Többször megtörtént, hogy iskolás gyerekek, kik 
tintába mártott tollal megszúrták ujjúkat, vérmér
gezést kaptak és az ilyen esetek többször halállal 
végződtek. Sok iskolásgyermeknek megvan az a 
rossz szokása, hogy a tollat lenyalja és így a tin
tában levő baczillusok a gyomorba jutnak és ott, 
ha vérmérgezést nem is, de más betegséget okoz
nak. Az iskolában a tanítók, otthon a szülők 
figyelmeztessék a gyermekeket a veszedelemre.

Hazay István dr. meghalt. A miniszterelnök 
titkára: Hazay István, egyházunk dísze, hazánk 
jeles fia, f. hó 13-án, életének 33-ik évében hir
telen meghalt. Édes anyja és egyik öcscse súlyos 
betegsége annyira hatott szivére, hogy az aggo
dalom őt is beteggé tette s szívszélhűdés vetett 
véget munkás, fiatal, nemes életének. A miniszter- 
elnök nagyrabecsiilte az elhunytat, ki a hű köte
lességteljesítés és önfeláldozó munkatárs mintaképe 
volt. Mélyen megrendülve vette bizalmasa halálá-
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mik hírét, koporsójára koszorút küldött s a teme
tésen is részt vett. A halotti beszédet Horváth 
Sándor bpesti ev. lelkész tartotta.

Erzsébet királyné emlékezete. Nébai Erzsébet 
királyné emlékére országszerte iskolai ünnepeket 
rendeztek. A tanítók és tanárok emlékbeszédet 
mondottak, a tanulók pedig szavaltak és gyász
dalokat énekeltek. Áldott legyen a jószivű királyné 
emlékezete.

A tifusz gyógyítása. Egy párisi orvos tifusz- 
szérumot talált fel, mely kitűnő eredményre veze
tett. Száz beoltott beteg közül 94 meggyógyult s 
többi hat is — állítólag — csak azért halt meg, 
mert már nagyon későn oltották be. A kit a be
tegség hatodik napján oltottak be, mind meggyó
gyult. Halad az orvosi tudomány.

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
f. hó 15-én igazgató választmányi ülést tartott, a 
melyen Gyurátz Ferencz, ág. hitv. ev. püspök és 
Zsilinszky Mihály államtitkár elnökölt. Napirend 
előtt Antal Gábor ev. ref. püspök a választmány 
nevében melegen üdvözölte Zsilinszky Mihály állam
titkárt, a ki a közelmúltban töltötte be közszolgá
latának negyvenedik évét. Zsilinszky meghatva 
mondott köszönetéi.

Legnevezetesebb tárgya volt az ülésnek az alap
szabályok módosítása.

Elhatározták, hogy a társulat jövedelmének feles
legéből jövőre 20°/0-ot az általános tőkéhez, 20°/O' 0t 
a Károli-alaphoz csatolnak-, a többit pedig a kö
vetkező év számlájára viszik.

Nevezetes határozatot hozott a választmány folyó
irata kibővítése tárgyában. A jövő év januárjában 
megkezdik a régóta sürgetett „Egyháztörténelmi 
Emlékek41 közzétételét. Ezt az érdekes munkát tíz 
évre tervezik.

Elhatározták, hogy külön tudományos theologiai 
szakfolyóiratot nem indítanak meg, mert a társu
lat anyagi ereje ezt még most nem bírja el. A Pro
testáns Szemlét sem kívánják szakszerű theologiai 
czikkekkel kibővíteni, mert ez a folyóirat most is 
közölhet tudományos színvonalú, de inkább nép
szerűsítő modorban írt theologiai tanulmányokat.

A társulat jövő évi kiadványai lesznek : 1. Protes
táns Szemle, havi folyóirat. 2. Kálvin Instituczió- 
jának magyar fordítása. 3. A Házi Kincstárban 
protestáns nők élet- és jellemrajzai. 4. a Koszorú
ban tíz füzet.

Látni való, hogy hogy ez a társaság igen életre
való, nagy tevékenységet fejt ki.

A Protestáns Egy. és Iskolai Lap válságos 
helyzetbe jutott. A lap eddigi kiadója: Hornyánszky 
Viktor a lap kiadását felmondta Szöts Farkas 
szerkesztőnek, mert a lapra az utóbbi években rá
fizetett. A negyvennégy éves, fényes múltra vissza
tekintő lapot a jövő évben Szőts Farkas szerkesztő, 
saját anyagi koczkázatával adja majd ki. De ha 
a protestáns közönség részéről nem részesülne 
kellő támogatásban, megszünteti a lapot. Az ügy 
érdekében kívánjuk, hogy a lapot ne ejtsük el. A 
hadviselt zászlót, mely annyi győzelemhez vezetett: 
becsüljük meg, ne hagyjuk cserben.

A szerkesztő üzenetei.
A  J. P o z so n y . A szép példázatért fogadja köszönetiin- 

ket. A széleskörű munkásság nem gáncsot, elismerést érde
mel. S. J. B p e s t . Leveleink keresztezték egymást. B . S 
Ep. Tudomásul veszszük. Z e z i. Szívesen látjuk. Levelet 
írtunk. T. I. U öm söd . Várva-várom a karácsonyi és újévi 
hymnusokat. P e t ö f i -k ö r  k ö n y v tá r a . Aszód.. Kívánságát 
teljesítettük. H . L  F .-S ze li. Apostolkodjék a jövőben is 
lapunk érdekében. H . L  B p e s t  Szives munkásságáért fo
gadja forró köszönetünket. Szép elbeszélését a jövő számban 
közöljük. T ö b b  le v é lr e  jövő számunkban válaszolunk.

A KIADÓHIVATAL kéri a lap t. 
előfizetőit, hogy az előfizetést m eg
újítani sziveskedjenek , — egyúttal 
kéri lapunk barátait, hogy kiki leg
alább egy új előfizetőt sze re zzen .

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon!" (János ev. 5, 39.)
November R e g g e l . E s te .

30. Zsoltár 32, 1—11. Zsoltár 33, 1 — 22.
Deczem ber

1. Róni. 13, 11—14. Máté 21, 1—9.
2. Zsolt. 100, 1—5. Luk. 1, 67—79.
3. Jerem. 31, 31—34. I. Tim. 1, 12—17.
4. Péld. k. 2. 1—22. Péld. k. 3, 1—12.
5. Péld. k. 3, 13—35. Péld. k. 4, 1 -  27.
6. II. Kor. 1, 3—7. Luk. 12, 35 -40 .
7. Péld. k. 6, 1—23. Péld. k. 10, 1—32.
8. Róm. 15, 4—13. Luk. 21, 25—36.
9. Máté 3, 1 —10 Ezs. 40, 1—5.

10. Malek. 4, 1—2. I. Thess. 5, 1 — 11.
11. Péld. k. 11, 1—15. Péld. k. 12, 1—28.
12. Péld. k. 13, 1—25. Péld. k. 14, 1—35.
13. Péld. k. 15, 1—17. Péld. k. 15, 18-33.
14. Péld. k. 16, 1 -1 6 . Péld. k. 16, 1 7 -  33.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.
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