EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
Előfizetés d íja egy évre
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koron a.

S z e rk e s z ti:

B Ö N G É R F I

-*** E g y e s s zá m á r a 20 fillé r. *<—
A h ird etés d íja : egy o l d a l 2 4 k o r o n a ,
fél o ld a l 1 2 k o r . , n e g y e d o ld . 6 k o r . s t b .

17. szám .

A L u t h e r -t á r s a s á g ta g ja i e la p o t
in g y e n k a p já k .

B é rm e n te tle n le v e le k e t nem fo g a d u n k el.

Nyolczadik évfolyam.

J Á N O S

IX ., K n é z its -u te z a

A z e lő fiz e té s é s h ird e té s d í j a i a L u t l i e r t á r s . p é n z t á r á b a ( I V . , D e á k - t é r 4.) k ü l d e n d ő k .
A szerk esztőség író szo b á ja : I X . , K n é z i t s - u . 1 7 . s z ., h o v a a K é z ir a t o k a t k e l l k ü l d e n i .
A r e k l a m á l á s o k u l ílornyátiszky V. könyvnyomdája
(V I., A radi-utcza 14) in tézi el.

— »8 K é z ir a t o k a t nem a d u n k v is s z a .

Budapest, 1903. márczius 15.

Szobrot Luthernek!
(B.) A hála, a kegyelet érzése egyik leg
szebb vonása az emberi léleknek. Nagyjaink
tisztelete, megbecsülése: erőforrása jövőnknek.
A hol a szülők, jóltevőink, a nemzet és az
emberiség hősei iránt való tisztelet és nagyra
becsülés kiveszett a lelkekből: ott erkölcsi
életről, szellemi előhaladásról szó sem lehet.
Luther Márton a világtörténet egyik ki
magasló alakja. Nagysága az évek számával
nőttön nő. Nem egy nemzetnek, az egész
emberiségnek vált üdvére, mikor rettenthetlen
bátorsággal a lelkiismereti szabadság védel
mére kelt. Luther tisztelete, nagyrabecsülése
a szabadság szeretedével azonos.
A szabadságszeretet hazájában, Magyarországon, nem kell fejtegetnünk az emberi
szabadság értékét, becsét. A szabadság apos
tolát itt mindenki megérti. Csak be kell mu
tatnunk, csak rá kell terelnünk a figyelmet.
Hadd álljon tehát Luther szobra a magyar
alföldön, a végtelen síkságon, mely végtelen
ségével maga is az édes szabadság hangos
hirdetője. Itt, e szabad földön, korán meg
értette a nép, hogy a tiszta, hamisítatlan

5. szám.

evangélium maga a szabadság, a haladás.
Luther szobra csak felemelő hatással lehet a
mai nemzedékre s az utódokra. Ne habozzunk,
ne késsünk, álljunk mindnyájan talpra és a
mi ma még óhaj: holnap valóság. Luther
szobra tegyen bizonyságot erőnkről, kitartá
sunkról, hűségünkről, az evangélium s az
emberi szabadság szeretetéről.
A kételkedők, a kicsinyliitűek ne álljanak
elő szegénységükkel. A kinek nincs koronája,
van fillérje. S a kinek ma még^ fillérje sincs,
ne csüggedjen, tartson ki, az Úr megáldja s
akkor hozza el jó szívvel a maga fillérjét.
Semmi se lehetetlen, kitartással és Istenbe
vetett erős hittel minden szép és nemes szán
dékunk megvalósul. Luther szobra is elké
szül, az utat már egyengették, a zászlót már
kibontották, kövessük.
Ezzel átadjuk a szót nagytiszteletü Fetrovics Soma esperes úrnak, lapunk ékestollú
dolgozótársának:
„Ide s tova, ha nem csalódom, két óve lesz már
annak, hogy- , nagy napjai voltak a békéscsabai
egyháznak. Az impozáns épületben elhelyezett ev.
főgymnasiumon az első érettségit tették az ifjak.
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E nagyjelentőségű művelődéstörténeti esemény
alkalmából — annak megpecsételésére —1 bányai
egyházkerületünk érdemes elnöksége: a szeretett
főpásztor és buzgó százkarú elnöktárs időztek Csa
bán, alkalmat szolgáltatva megjelenésükkel, hogy
a lutheránus Róma önmagához, az alkalomhoz,
illusztris vendégeihez méltóan mutassa be magát.
Es valóban úgy is volt! Egy lobogódíszben pom
pázó nagyjövőjű város, lelkesedésben áradozó, hosannáktól visszhangzó Sión ünnepelte méltóan a
korszakos aktust s azokat a vezérférfiakat, a kik
jöttek nagy alázatosan együtt ünnepelni és nem
ünnepeltetni, végezni áldott munkát, közegyházunk
és hazánk szolgálatára az IJr nevében.
Nap-nap után folyt a munka, folytak az érett
ségi vizsgálatok. Egy napon a Szeberényi-parochiának voltunk éppen szívesen látott vendégei. Emel
kedett hangulatban nyiladoztak meg egymásután
az ajkak és szivek s hangzottak el a szebbnélszebb, szívből szívhez szóló, lelkesítő megemléke
zések.
Ekkor történt, hogy az együttérző, evang. egy
házunk szebb jövője után sovárgó lelkeknek e
delejesszerű ölelkezése közben kipattant a szikra,
kifejezésre jutott a gondolat, lelkes fogadtatásban
részesült az indítvány: Szobrot Luthernek Csabán!
Alig egy-két perez rá s rögtönzött aláírási ív
járta kézről-kézre körül a fehér asztalt, úgy hogy,
mire felkeltünk, azzal az emelkedett tudattal tet
tük, hogy közegyházunk életében egy nem jelentő
ség nélküli szép pillanatot éltünk át, letettük fillé
reinkkel az alapkövet halhatatlan nagy reformáto
runk emlékének a külső megerősítéséhez s ezzel,
valljuk meg, egy századok óta fennálló nagy erkölcsi
és kegyeletes tartozásunk lerovásához.
Ide s tova két éve, hogy ez történt. Ám az eszme
nem aludt, csak érlelődött. Határozott keretet nyert
a terv : országos egyházunk hozzájárulásával léte
síteni a szobrot.
Erre a czélra szólnak immár a békéscsabai egy
ház, illetve szobor-bizottság által kibocsátott, s úgy
tudom, magyarhoni evang. egyházunk összes egyházközségeihez bizalommal eljuttatott, esetleg eljutó
aláírási ívek: „A nagy reformátornak szülőhazájában“ — mond a felhívás — „a hálás utódok szá
mos helyen állítottak szobrot. Hazánkban még ilyen
szobor nincsen, ámbár számunk a másfél milliót
megközelíti. Dr. Luther Márton nem egy nemzet
nagy embere, hanem az egész keresztyénség leg
nemesebb hitbajnoka. Tudjuk ugyan, hogy szobor
nál maradandóbb emléket állítunk neki, ha tiszta'
evang. hitben hűek maradunk Megváltónk és Urunk
a Jézus Krisztushoz Mindazáltal Istennek ezen ki
választott embere megérdemli, hogy emlékét külső
leg is megörökítsük. Hálánknak adunk ezáltal is
kifejezést azon férfiú iránt, ki a maga dicsőségét
nem kereste, hír után nem szomjazott; de a ki
annak daczára nemzedékről nemzedékre a legna
gyobb jóltevőnk, mert felszabadította őseinket Róma j
rabságából, mert visszavezetett egyedüli Üdvözítőnk
és Megváltónkhoz, a Jézus Krisztushoz."
A felhívó csabai egyház — úgy tudom — ezer
koronával járul az eszme megvalósításához azon

felül, hogy a legszélesebbkörű gyűjtést indította
meg egyháza tagjai között. A szomszéd Orosháza
képviselőtestülete — úgy olvasom
száz koroná
val és elrendelt hasonló gyűjtéssel felelt már is a
felhívásra.
Mivel felelünk, feleljünk mi Testvérek, Bányai
egyházkerületünkben, Dunán innen és Dunántúl?
A Tisza mentén ? Erdély bérezés vidékei között ?
Az eszme hasonló, méltó felkarolásával adjuk meg
az alkalmat — az aláírási gyűjtőív készséges el
juttatásával — áldozatra kész főurainknak csak
úgy, mint egyszerű népünknek: hozzájárulhatniok
adományaikkal, filléreikkel az eszme megtestesí
téséhez.
Ausztriai hitsorsosaink már is megelőztek, lévén
nekik évek óta közadakozásból Luther-szobruk
Bielitzben.
Induljon meg és folyjon a munka serényen;
minél buzgóbban és eredményesebben a gyűjtés,
hogy annál korábban, minél többen megérhessük
s együtt ünnepelhessük meg áldott emlékű nagy
reformátorunk szobrának leleplezését Csabán!
Erczbe öntött nemes alakjának látása is hívja
emlékezetünkbe sok kisértéssel ostromolt ev. hit
életünk erősítésére a vvormsi hőst, keblében a ren
díthetetlen hittel, kezében a fegyverek fegyverével,
ajkán a vallomástétellel: Másként nem tehetek, itt
állok, Isten engem úgy segéljen!
Szentes, 1903 febr. hóban. Pelrovics Soma.

Az adakozás kimutatására szívesen felajánl
juk lapunkat. Ilyen nemes czél előmozdítására
mindig jó szívvel vállalkozunk.
A szoborra a szerkesztőség részéről tíz
koronát írunk alá.

Isten a szabadító.
— Zsolt. X L I I . 2 - 6 . —

É lő v iz e k h ú s forrására
N em oá(jY a szarvas oly nagyon,
M int én lelkem megiiYugtatására
Hozzád, jó isten, szom jazom .
Szeretném m agam k im u ta tn i
E lő tted és gyakran kérdem :
{fogván le k e t te h o zzá d ju tn i ?
E s rája v a j m i az érdem ?
I(ö n r fialtatás volt gyakran nékem
É jjel-n a p p a l a kenyerem ,
M időn k é r d ik : a m enedékem ',
Pajzsom ' : istenein h o l lelem ?
De jó lle h et nagyon búsultam,
A z t m ondám a k é r d e z ő k n e k :
fjzen teg yh á zb a v isz az én utam,
f í o l zeng hála- s örömének.
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d ertek véteni, s lássátok, Hogy ti a
B ú tértié nyom s Bánat emészt,
A lelkem nincs végkép elfogyva.
Mert veszek a jóBóí is részt.
És pediglen nem annyit, m in t más,
Ifit istenhez kétség vezet.
Mert enyém tesz a szaBadítás ,
f i az öröm fog vétem kezet,
T ó th Istv á n .

Az élet tengerén.
Szélcsend van. Sima a víz tükre. De íme, a
megmozdult levegő csakhamar habot habra hány.
Ki sejtette volna az előbbi csendes víz ölén a
rejtőző veszedelmet ? Ilyen az élet!
Ma még utad
szilárd, örvények
közt sem visz. De
gyakran a leg
kisebb szellő le
térít , megzavar.
Mi volna az em
ber, remény, hit
nélkül, ha fölötte
beborul az ég ?
Veszedelmek ide
jén keresi a meny
nyit s boldog, ha
megtalálja. Pedig
mily közel van
hozzá!
Nézzétek e képet! Viharedzett férfiú vergődik
az élet tengerén Sorsa a mi sorsunk. Fűhöz-fához
kapott, de hasztalan; mert a földiekben bízott:
csalatkozott. Tengernyi sok keserű csalódása után,
végső kétségbeesésében egy fénysugárt pillantott
meg: a Krisztust. Hozzá folyamodott s nem siker
telenül. íme, a zörgetőnek megnyittatott,

Vallásosság a családban.*
A világtörténet megdönthetetlen s józan észszel
nem is vitatott tétele, igazsága, hogy a vallás,
igazabban a vallásosság a világi hatalmak, az álla
mok alapja. Ugyanez áll az állami élet legelső
fokára: a családi életre nézve is. Meg is fordíthat
juk a tételt, vagyis csak ott, a hol a családi élet
erős erkölcsi alapokon állott, létesülhetett erős,
hatalmas állami élet.
Történeti tény s bővebb fejtegetésre nem is szo
rul, hogy nemcsak a régi, hanem minden korszak
nak kiváló népei hatalmukat, önállóságukat csak
akkor tudták megőrizni, biztosítani, ha vallásosak
voltak az egyesek, a családok.
* Szerzője felolvasta Erzsébetfalván f. évi február 22-én
tartott vallásos estén.
Szerk.

Eltekintve az egyes vallások fejtegetésétől, tekin
tet nélkül az egyes rokonvallások hitágazataira, azt
kérdezem mi a vallásosság? Isten félelme, dicsőítése
a szépnek, az igaznak szeretete, nemeslelkűen való
gondolkozás, embertársaink megbecsülése, a tör
vények tisztelete, jótettek, irgalom gyakorlása, ön
magába szállás, minden rossznak kerülése, a szív
és értelemnek mind nagyobb és nagyobb fokra
való kiművelése, szóval erkölcsös élet. Ez az igazi
vallásosság. De azért, a ki ezt a sok szépet csak
hiszi és szájjal vallja, legyen az bármely vallásit
ember, ha hitének parancsolatját nem követi tettel,
akkor az nem más, mint hittel, vak hittel telített
romhalmaz, romlottságra kész önnönmaqát áltató sivár
lélek!
Felismerték ezt, tudták minden korszakában a
történetnek, s úgy egyesek, mint a családok, szint
úgy egyes nemzetek a vallásosságot ápolták, kezére
jártak, ezzel önönmagukat edzették; de ha ezt el
mulasztották, sőt a vallásosságot üldözték, nemzeti
életüket rombol
ták le.
b Valamint a nem
zetek élete, foly
tonos fejlődése,
előrehaladása a
családok lelki és
testi erejétől füg
gött és függ még
ma is, viszont
azonban a csalá
dok élete szellemi
és testi úgy, mint
anyagi fejlődésé
nek alapja, fentartója a vallásos
ság, az erkölcs, így tagadhatatlanul ez, t. i. a
családi vallásosság az állami élet alapja.
A családok a vallásosságban rokonérzelmet ke
resve, hasonló értelemben gondolkodókat össze
gyűjtve, idővel gyülekezeteket alkotva, imaházakat,
templomokat állítva, megvetették alapját az együt
tes vallásosságnak, az egyháznak, mondjuk a fele
kezeteknek. Sok és kererves szenvedésekkel tele
évszázadok, kínzások, gyötrésektől hangos barlan
gok, börtönök emlékét idézi fel bennem egy-egy
templom látása, a harangok hívó szózata lánczcsörgéssel párosult sanyargattatást, hangos zokogást
helyettesit, annak jelképe, emléke. Úgy tűnik fel
előttem, ha elmélyedek a vallásosság gyakorlatának
történetébe.
Rejtett helyeken, omladékokban, sziklaüregekben
kellett elődeinknek, az első keresztyéneknek tar
tani vallásos összejöveteleiket, az üldözők sokszor
itt lepték meg őket, s Róma börtönei, úgy mint a
barlangok, halálhörgéssel párosult zsolozsmák hang
jait verték vissza. De nemcsak a keresztyénség
első századában, hanem 1000—1500 évvel később
is a tiszta igaz hitért, a vallásosságért, sok-sok
ezernek kellett börtönt, megaláztatást, éhséget, kín
zást és halált szenvedni. Mindezt a vallásosságért,
a magasztosért, a felvilágosodásért! Hát nem rémítő
visszaemlékezés ez? Honnét lehet ezt megmagya
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rázni, hol vették elődeink ezt a lelki erőt, ezt a ki
tartást lelkileg-testileg, hol szerezték azt az állha
tatosságot a szebbnek tartott erkölcsök, a tisztultabb
gondolkozás miatt való szenvedés elviselésére? Igazi
vallásosságuk adott erőt az elviseléshez, az a vallá
sosság, mit a családi körben, a családi szentélyben
oltottak beléjük a szülők, a testvérek, a rokonok.
A családi vallásosság az állami életnek igaz, biztos
alapja, az erkölcsösséget elhintő, az igazság befoga
dására kész gyermeki szívhez legközelebb álló, annak
példáját, intéseit követő atyai, anyai tanítás, rokoni,
testvéri szeretet munkájából magyarázható ez meg
csupán, semmi és semmi másból!
Az iskolának, a templomnak nemesítő, fejlesztő
hatását ki merné kétségbevonni, de csak ott és
akkor, ha a melegágy a családtól, a családi körből
elkészült, abba az erkölcs magja elvettetett, öntöztetik; az iskola a templom sugarát ráveti, gon
dozza, életre hozza, neveli. A vallásosság nemesebb
erkölcsöket: haza-, embertársi szeretetet hirdet. A
kibe a vallásosságot gyermekkorába beleoltják, jó
honpolgár is lesz ! így ölelkezik a vallásosság össze
a társadalmi, az állami élettel.
A régi emlékeket idézzük fel tisztelt hallgatóim!
A családi vallásosság édes emlékeit. Mintha kis
angyalok jelennének meg előttem, mellettem, mo
solygó arczukkal magasra, égfelé tartott ujjacskákkal biztatnak, tanulj, elmélkedjél! Éppen mint majd
nem félszázaddal ezelőtt, a nagyszülők, a szülők,
a testvérek, a rokonok, jóbarátok körében szemem
előtt — a gyermek szemei előtt — megjelentek a
szoba félhomályában az esti áhitatosság alkalmával
s felhangzott a lelket felemelő „Erős várunk ne
künk az Isten®, a „Jézus én bizodalmám®!!
A régi vallásosságról, a családi vallásosságról az
ó- és új-testamentom alapján a keresztyénség előtti
s annak megszületése utáni közvetlen időből, vala
mint a középkor, a hitújítás korszakából s az ezt
követő szenvedések idejéből a fennmaradt írásbeli
közlemények alapján fejtegethetném, miből állott is
a családi vallásosság, de a források idézésének s
a tárgy szószerinti leírásának, felemlítésének mellő
zését azért is kell szem előtt tartanom s teljesíte
nem, mert csak ismétlésbe esném, vagyis a régiek
mint a középkorbeliek, csekély eltéréssel egy és
ugyanazt a családi vallásosságot gyakorolták. Krisz
tus utáni közvetlen időben még a szemtanuk s az
ezektől vett szóbeli értesítés, leírás alapján a fül
tanuknak a golgothai eseményekről való elbeszé
lése, jótékonyság gyakorlása, tanításból, buzdítás
bői állott. Az évek, tizedek, századok lepergésével
a szem-, az első fültanuk elenyészve, elszélledve : az
apostoli levelek később az újtestamentom összeállí
tása után annak olvasása, magyarázása, ima, ének,
könyörgéssel, hálaadással kibővítve: képezték alap
ját a családi vallásosságnak s egyúttal a sokasodás
és együttérzés nyilvánvaló tételének szüksége foly
tán az egyházi, a templomi vallásosságnak is. Áz
alap a családból indult ki már régen, kezdettől
fogva, de alapja is maradt sokáig, s ma is az ott,
a hol követik, cselekszik. Követés, cselekvés nélkül
nincs vallásosság.

Mikép maradt fenn, s mikép gyakorolták ezt a
családban még ezelőtt 30- 40—50 évvel, ezt még
láttuk, sokan résztvettiink benne. Édes, kedves
emlékezetül felelevenítem. Nem hiszem, hogy az
anyát, az atyát, a testvért, kik már talán régen
örök álomra hajtották fejüket, lelki szemeinkkel
elővarázsolva, együtt látjuk reggel, délben, este,
az asztalnál imádkozva, szivünk meg nem dobban
még most i s !! Ez az ima evés előtt és után elma
radhatatlan volt, összekulcsolt, imára hajtott kezek
kel az atya vagy az anya, esetleg a felnőttebb
gyermek, előszeretettel s kiváltsággal felruházott
10—20 éves leány által fennhangon előmondva.
Az estebéd után nyáron is, de télen feltétlenül
mindennap, külön a heti napokra rendelt imádságot
olvasta fel valaki lefekvés előtt. Vasárnapokon vagy
ünnepeken felzendült a „Jövel Szentlélek Úristen®
vagy „Kegyes Jézus itt vagyunk" vagy ennek dalla
mára a buzgó ének s szent áhitat töltötte el a csa
ládot, érezte mindenki, hogy itt jelen van az Isten!
A nagyapa ősz feje, a nagyanya reszkető keze
előttem áll, összekulcsolva látom, szemeikből ki
sugárzik a megelégedés, a boldogság fénye a fe
lett, hogy nem hiába éltek, a vallásosság az erköl
csös élet utódaikban, unokáikban követőkre talál.
Nemcsak a szegény házaknál volt ez meg, hanem
a jobbmódúaknál is, városon és falun, s ha sze
gényebb család, már felnőttebb gyermeke a falu
ban szolgált, ba csak szerét tehette, kivált vasár
napokon, de nagyobb ünnepnapok előestéjén és
estéjén feltétlenül hazament ily alkalomra, vártak
reá, a nagyszülők, az édes atya, de kivált az anya
figyelmeztette reá, s ha nem jött volna, a korholna
el nem maradt. A gazda, a szolgálatadó ezt nem
csak, hogy nem tiltotta, de jóakarattal elősegítette,
tudva azt, hogy csak ő veszi hasznát annak, ha a
vallásosság, a házias élet iránt fogékonyságra haj
landó alkalmazottja, munkatársa van.
Ezelőtt 40 50 évvel kaszinók, polgári társas
körök csak ritka helyen voltak, a politikai élet is
inkább a négy fal közé volt szorítva, a szó szoros
értelmében, nagyobb helyeken, vidéki városokban
a mulató helyek, az italmérések inkább csak a
vendéglőkre szorítkoztak, míg faluhelyeken a korcs
mák állottak ugyan, de hétköznapon ott, kivéve az
utast (más volt az utazás még 40—50 év előtt),
nem igen fordult meg valaki, ha vendége volt, haza
vitette a bort, ha kedveskedni akart, feltéve ha a
pincze üres volt, de azért akadt mulatós ember
akkor is, de azt, a ki hétköznapokon vagy még
inkább vasárnapon a mulató helyekre járt, merem
állítani, mert láttam s hallottam, lenézték, kevésre
becsülték. Olyan különösnek, hogy úgy mondjam,
végzetszerűnek tűnt fel az, hogy vidékünkön utóbb
20—30 év múlva kérdezősködtem egy-egy ily mu
latós hírű emberről, családjáról, ki még akkor,
mikor mulatós híre volt, jó módban élt — tehette,
a mint szokás mondani — mi történt velük ? Tönkre
mentek, elszéledtek, volt rá a felelet! Hát bíz a
mulató helyekre való járkálás, a*dorbézolás század
részére sem volt elterjedve akkor. A tavaszi, nyári
esős napokat, midőn nem lehetett dolgozni, a téli
napokat, a mikor tizedrész dolog van mint egyéb
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kor, mivel töltötték el elődeink? A családi vallá
sosság gyakorlásával, az előbb említett eseteken kí
vül is.
(Folytatjuk.)

A ki mindenekre vigyáz.
Elbeszélés.
írta : P e t r y Q y a l á n é .
(Vége)

A fiatal leány előtt e pillanat óta folyton egy
gondolat lebegett. Fel kell keresni a testvért, hogy a
beteg lelkében megnyugodva térjen az örök álomra.
Elhatározta, mihelyt egy szabad pillanata lesz, be
szél Kovácsnéval. Neki tudnia kell, bár sohasem
szólt róla, hol van az eltávozott testvér. A nemes
lelkű leányka igen bízott benne, hogy a nagy
vagyont testvérének fogja hagyni úrnője, de ezt
nem találta elégnek. 0 az utolsó útra készülő lélek
végnapjait akarta az igazi öröm derűjével meg
aranyozni.
Mikor a Kovácsnénak elmondta terveit, az öreg
nőn váratlan öröm felindulása volt látható.
— Az küldte önt ide gyermekem, — suttogta
elérzékenyülve. Ez az, a mi után egész életemben
vágytam. Az az áldott lélek tudom készséggel siet
majd testvére karjaiba.
Aztán a fiatal leányhoz hajolva, súgott valamit
fűiébe.
Másnap a beteg kissé erősebb lett. Párnákkal
feltámogatva ült ágyában s feszülten figyelt a
leánykára, ki a bibliából olvasott fel.
A napsugarak átszürődtek a vízzel telt kristály
poharakon s szivárványsávokat festegettek a kárpi
tozott falakra.
Az ajtó csendesen megnyílt s a sötétruhás, kedves
papné lépett be rajta fia kíséretében. Lassan köze
ledett a beteg ágyához és ajkán jóságos mosoly
lebegett.
— Szeretettel jöttem hozzád testvérem, — szólt
remegő hangon, — hogy megöleljelek.
Egymás keblére borultak és az egykor híres szép
szemekben, melyek régente a diadal mámorában
égtek, megjelent az első igazi öröm sugára.
De ki volt boldogabb, mint a kis Rózsi, a ki a
nagy erdőből hozott tiszta kis szivével itt is fel
ismerte az Isten csodálatosan oltalmazó kezét.
Rövid néhány nap múlva, melyet a két testvér
egymás karjaiban töltött, mialatt a fiatalok fel
váltva olvastak a szentírásból, Zalayné örök búcsút
mondott a földi szenvedésnek s nyugodt lélekkel
tért meg Istenéhez.
Temetés után a fiatal pap édes anyjával vissza
vonult a papiakra, hogy átadják magukat a csen
des emlékezésnek. Ezalatt a fiatal leány össze
csomagolta kis holmiját s felkészült az útra. Úgy
érezte, hogy itt az ő szerepe lejárt s hálával gon
dolt az úrnőre, a ki olyan neveltetést adott neki,

hogy azzal fentarthatja öreg, az élet küzdelmében
elfáradt szülőit. A jövő élet tervét megalkotta már
magának s észrevétlenül akart eltűnni.
A mint a papék kertje mellett elhaladt, egy
perezre átnézett a kerítésen. Látta a vadszőlővel
befutott folyosót piros muskátli virágaival. Egy
sóhaj szállt el az orgonabokrok közé.
Talán búcsú, talán egy álom szétfoszlása. . . .
A másik perezben már sietett végig a bársonyos
réten . . . . a nagy erdő felé.
Nyugodt és boldog volt, mintha az az ezer vad
virág szőtte volna magát a gondolatai közé.
Az erdei kunyhó 10 év alatt még roskadtabb, még
foltozottabb lett, de a természet annál bőkezűbben
ékesítette fel vadrepkénynyel, borostyánnal. A vad
galambok turbékoltak s kíváncsian néztek le a
hárs tetejéről az érkező leány elé.
Az öreg csőszpár magára maradt már a 10 éves
Palikával. Böske a kántoréknál pesztra. Gyuri,
a legöregebb, a Nagy István gazduramék lovait
gondozza, ügy beszélik a faluban, hogy a munkád,
istenfélő legény megkapja a gazda egyetlen lányát
új borra. Pista és Jóska is szolgálnak ?jés vasár
naponként a templomot sohasem kerülik el.
Hogy ráismert-e az anyja a szépen fejlett nagy
leányra ?
Én Istenem, hisz a kék szeme csak úgy mosolyog,
mint régen, a mikor a fényes tallért adta oda az
anyjának. Most is úgy szól, mint akkor:
— Ne menjen többet édes anyám a faluba mosni,
majd én fogok ezentúl maguknak keresni.
Aztán mindent elmondott anyjának a lefolyt
évekről. A halálesetről sem hallottak még a
kunyhó beliek. Nyári munkaidő volt, ismerősök nem
fordultak meg az erdőben.
A búcsúzó nap utolsó sugarait árasztotta el az
erdő felett, mikor az erdőcsősz haza bandukolt.
Tenyerét a szeme fölé tartva, nézett a kunyhó
irányában, mert annak ajtajában az anyjuk mellett
egy szép hölgyet látott.
— Látod apjuk, látod, — kiáltott Örzse asszony
boldogan és beesett szemei csak úgy sugárzottak
a végtelen örömtől, úgy-e megmondtam. Visszajött
a mi kis lányunk és az Isten segítő kegyelme
megőrizte az ő tiszta szivét.
Patak András levette fejéről a nagy ócska kalapot.
Úgy-e jó öreg, most már nem szégyelled a két
szemedben a ragyogó könycseppet?
Áldassék az őszent neve, mondá csendes áhítattal.
Igen, van, a ki mindenekre vigyáz.
A vén hárs tetején nem győznek eléggé bámulni
a vadgalambok a sok változáson. A leányka haza
érkezése után másnapra a kedves papné jött el,
hogy a nélkülözhetetlen kis szökevényt, a hogy
Rózsikét nevezte, visszavigye s egyúttal közölte
testvére végakaratát, a ki a csőszcsaládról bő
kezűen gondoskodott. Most már beköltöztek a faluba
Patak Andrásék is és olyan boldogok, hogy a
templomhoz közel laknak és mind a hat gyerme
küket látják (még a Zsófika sírja is közelebb van,
ide látszik az akáczfa). Az áldott lelkű papné is
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örül a gazdagságnak, de csak azért, hogy most
többet osztogathat a szegényeknek. A szép úri ház
több szobáját berendezte a gyámoltalanoknak, a kik
felett maga őrködik. Csak a fiatal papot hagyta
érintetlenül a vagyon kérdése. Ő egészen hivatásá
nak él s á világ minden kincséért sem hagyná oda
repkénynyel befutóttt kis lakát, kivált mióta gondos,
kis kezek oly hasonlíthatatlanul széppé varázsolták.
Á templomban meghatón rezgeti az orgona mély
hangja ama bizonyos napon, mikor az aranyhajú
szép menyasszony, Örzse asszony Rózsikája örök
hűséget esküdött az ifjú papnak.
Az örömtől sugárzó szülék és a meghatott ifjú
pár egyrészt érezték, hogy fenn a véghetetlen kék
palást mögött lakik valaki, a kinek zengő szava
túl hallszik úgy a szenvedők jajján, mint az örvendők szaván.
„Én vagyok a te oltalmad és a te igen nagy
jutalmad."
d íiK iK iK
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Apró történetek.
Egy fejedelmi fogoly a Bibliáról. Egy szegény,
szerencsétlen spanyol herczeget az uralkodó király,
attól való félelmében, hogy esetleg a trónra vágya
kozhatnék, börtönbe vettetett, a spanyol fővárosban
Madridban, a hol harminczhárom évet töltött sze
gény, míg a halál belőle kiszabadította. Ebben a
szomorú fogságban a Biblia volt legfőbb tanul
mánya és vigasztalása, s egy szöggel börtöne fa
lára —-. a mint a „Biblia érdekességei" ez. angol
könyv írja — a Bibliának mélységes ismeretéről
tanúskodó ezen jegyzeteket írta :
Az ó-testamentomban van 39 könyv, 920 rész,
23,2 14 vers 23,214 szó és 2.728,100 betű.
Az új-testaméntomban van 27 könyv, 266 rész,
7959 vers, 181,253 szó és 838,380 betű.
Együtt az egész Bibliában van tehát 66 könyv,
1186 rész, 31,173 vers, 773,746 szó és 3.566,480 betű.
A középső és legrövidebb rész a Bibliában a
117-ik zsoltár; a középső vers pedig a 118-ik
zsoltár 8-ik verse.
Az ó-testamentomban az „és" szócska 10,684-szer
fordul elő; a „Jehova" szó 6855-ször s az egész
szentirásban az „Úr" szó 1853-szor olvasható.
Az ó-testamentom középső könyve a Példabeszé
dek könyve; középső része Jób 29-ik része; kö
zépső verse II. Krón. 20 rész 13 verse. Legrövi
debb verse I. krón. 1. rész 25-ik verse; leghoszszabb verse Eszter könyvének 8-ik rósz, 9. verse.
Királyok II. könyve, 19. rész és Ézsaiás 37.
egyformák.
Eszter könyvében sem az „Isten", sem az „Úr"
szó nem fordul elő.
Az új-testamentom középső könyve a II. theszaloniki levél; középső rész a római levél 13-ik és
14-ik része közti vonal; középső verse az Apóst,
cselekedetei 17. rész, 17. verse. Legrövidebb verse
János ev. 11. rész, 35. vers.
A 107-ik zsoltárban négy vers : 8., 15., 21., 31.
egyforma.

Az Apóst, cselekedetei 26-ik része legszebb az
olvasásra.
A 23-ik zsoltárt tekintik a legszebb résznek.
A négy leglelkesítőbb ígéret a szentirásban: Já
nos ev. 14. rész, 2. vers; János ev. 6. rész, 37.
vers; Máté ev. 11. rész, 28. vers; 37. zsoltár 4 vers.
*

Isten helyettese. Hajótörést szenvedett a hajó.
A mentő-csolnakot leoldották s a sülyedő hajóról
a hajótörötteket abba szállították át. Ezek között
volt a kapitánynak neje és kis leánykája is. Mikor
a túltömött csolnak a magasan hullámzó habokra
felemelkedett, s gyorsan ismét le a mélységbe szállt,
a kis leányka ijedten simult anyjához. A mama bá
torítani akarván ijedező kis gyermekét, azt suttogta
neki: „Ne félj, kis leányom, légy türelemmel, meg
kérjük a jó Istenkét, hogy szabadítson meg minket".
Nemsokára aztán szerencsére egy gőzhajó eve
zett arra s a hajótörötteket felszedte. Mikor a gőz
hajó kapitánya kinyújtotta a kezeit, hogy a kis
gyermeket a csolnakból a hajóra átemelje, a kis
lányka anyjára tekintve, halkan kérdezé: „Mama,
ez az Isten ke?"
A kapitánynak, a ki e kérdést hallotta, köny
tolult szemébe, mikor a mama azt felelte: „Nem,
édes lányocskám, ez nem az Istenke maga, ha
nem az ő helyettese."
Magasztos szent név: Isten helyettese!
S ime, ezt a magasztos nevet minden ember
megszerezheti magának, mivel mindnyájan lehetünk
Istennek helyettesei.
*

Kicsi nyílás, a melyen azonban sok átfér.
Egy napon Lyon városának egy külső negyedében
egy kopottas külsejű férfi különös dologgal volt
elfoglalva. Egy mérő-szallaggal a korcsmának ajta
ját méregette. Megmérte szélességét, megmérte a
hosszát s aztán nézte, hogy a mérőszallag mennyit
mutat. Megint mért, megint nézett, s minden mérés
után gondolataiba mélyedt, mind a ki valami nagy
dolgon töri a fejét. így tartott ez egy ideig. A do
log feltűnt a járó-kelőknek s csakhamar egész csa
pat kiváncsi ember csoportosult körülötte. A mére
gető nem zavartatta magát, sőt — de mintegy ma
gához — így kezdett beszélni:
„Különös, de igaz; volt pénzem, voltak szép
bútoraim s az mind elment; voltak házaim, elmen
tek ; volt földem, az is elment s mind ezen a
korcsmaajtón ment el, a mely alig egy méter szé
les s másfél méter magas. Mindenem, a mim volt:
jólétem, becsületem, családi békém, — mind el
ment ezen a szűk ajtón és én nem tudok rajta
többé bemenni, mert — mivel tönkre jutottam s
fizetni nem nem tudok, — kidobtak!“
Minden elment — s kidobtak!
Milyen találó, s milyen megható képe ez az
iszákosok sorsának!
Közli Paulih János.
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Aranykönyv.
Az crzsébclf'álvi ev. templom és papilak-alap javára ada
koztak : Gliick Frigyes 2Ü kor., Ivrumpholt'/. 0. 1 kor. ÍU f.,
Kővaki Emil 10 kor., Kifút János (Tisza-Földvár) 1 kor.j
Bück Lajos 2 kor., dr. Zolnay Jenő 6 k or, Natónek Jenő
39 {., Fekete János budapesti gyűjtése könyv útján : 50 kor.
66 f. (Ebből adott: Finer 1 kor., Fisclier 60 f., Dömök
Juli 40 f., Nagy János 60 f., Kezdi Kovács L. 20 f., Vogth
Gusztáv 20 f , Zostha Zoltán 20 f., Krámer 40 f , Lebantnischnó 60 f., Biró Ilona 1 kor., Brusseben 40 f., Okolicsányi
Gyula 2 kor., I.ich 20 f., Illovszky Lujza 1 kor., Varga J.
60 f., Szabó Terész 20 f., Magyarország 1 kor., Kosa
Fercncz 20 f., Kármán ,20 f., Vázs Erzsi 10 f., Féjó- János
20 f., Budai légsz. 60 f., Torday Gy. 30 f , Lajos Mina 2 f.,
Sebestyén 4 f., Blaskovits Sándor 1 kor , Margitay Elly 20 f.,
Mihálka 40 f., Hampel Géza 20 f., Garay Károlyné 20 f ,
ílauslich Lilla 10 f., HorváthnŐ 20 f., Kaczomszky 1 kor,.
Sztopka Ferencz 20 f., Névtelenek 43 kor. 84 f,; összesen:
59 kor. 60 f. — °/o = 8 94 kor. = 60'66 kor ). Csóaaky
Sándor bpesti gyűjtése könyv útján: 48 kor. 62 f. (Ebből
adott: Pesti ev. német egyház 4 kor , Horváth Sándor 5 kor.,
dr. Borbély József 2 kor., P. J. 2 kor, dr. Csengey Gyula
10 kor., Édeskuty L. 2 kor., id. Cséry Lajos 1 kor., Berecz
Antal 2 kor., Lehmayer Kálmánné 1 kor., Hegedűs B. 1 kor.,
dr. Szelényi Aladár 5 kor., Kern J. 1 kor., dr. Hajn 3 kor.,
id. Görgey István 2 kor, Rock Géza 2 kor., dr. Donner E.
2 kor., Schumacher Jenő 1 kor., dr. Jeszenszky István 2 kor ,
Biney Gyula 1 kor., Falvay Antal 2 kor., Hegedűs Károly
2 kor., G. E. J. 1 kor., Horváth Ida 20 f., Nagy Sára 40 f.,
Fayl Frigyes 20 f., N. N. 40 f., dr. Karay 2 kor ; össze
sen: 57 kor, 20 f. — °/o = 8 58’ kor. = 48 kor. 62 f.).
Összesen : 139 kor. 68 f. Főösszeg: 4867 kor. 69 f. A ke
gyelem Istene áraszsza el legjobb áldásival a kegyes ada
kozókat.

Különféle.
Zászlónk. Immár nyolczadík éve leng zászlónk,
lobogónk, melyet az evangélium szeretete, a pro
testáns öntudat és önérzet, az ősei vallásához ke
gyelettel ragaszkodó hűség bontott ki. Isten segít
ségével diadalmasan leng zászlónk, napról-napra
nagyobb körben, hatalmasabb táborban hirdetvén
a tiszta igét, a feltámadott Krisztust. A ki az
evangéliumi igazságot szomjúhozza, a ki a vilá
gosság, a haladás barátja: jöjjön zászlónk alá,
táborunkba; szívesen látjuk. Lapunk ára — évi
2 korona — oly csekély, hogy a szegény ember
is járathatja.
Hirek a baseli misszióról. A baseli misszió
bizottsága múlt hó 11-ikén egyhangúlag elhatározta,
hogy Babban (ttiSzaki-Kamerun, Afrika) misszió
telepet létesít. A minő gyorsan csak lehetséges,
három kameruni misszionáriust Baliba rendel. Nem
titkolja el a bizottság, hogy a missziónak Babban
is súlyos akadályokkal kell megküzdenie, habár az
első fogadtatás lelkes volt; de kötelességének ismeri,
hogy ezen fontos, népes területet tovább nem vára

koztatja. A baseli misszió Kamerunban Bab fel
vételével jóval megnagyobbodott ( szükség lesz
munkásokra és anyagi eszközökre. Hazulról már
több vigasztaló szó hallatszik ; segítse is ez új
munkában a missziót kitartó hűség.
Belmisszió Uj-Bázuán, Csendes munkássággal
folyt le az uj-pázuai evang. egyház körében a múlt
év. A jelen sokkal mozgalmasabb. Első esperességi.
missziói ünnnepélyük szorongásig megtöltötte a
templomot áhítatos hívekkel. Erkölcsi eredménye
lerítt a hívek átszellemült arczárói éppen úgy,
mint karácsoneste, mikor a fényes karáesonfa
alatt 20 gyermek mondott könyezve köszönetét
a meleg ruháért, melyet a gyülekezet nagylelkű
sége juttatott nekik. Kölcsön ád az Urnák, ki ke
gyelmesen ád a szegénynek! (Példái). 19, 17.)
A hosszú élet titka. A titok, hogy mi módon
lehet száz esztendeig elélni, becses titok. Csak az
a nagy baj, hogy titok. Még azok sem tudják, a
kik szerencsésen megérték a száz esztendőt, sőt
jócskán el is hagyták a határát. Egy newyorkí
, újság cselhez fordult, szives fölvilágosítást kért
női olvasóitól és bár a reczeptjük illetékességéhez
kétség se férhet, hasznát aligha veheti az, a ki
utánozni akarja őket. Úgy látszik, sokféle a hosszú
élet reczeptje. mert van közöttük olyan, a melyik
egyenesen ellentmond a másiknak. így egy száz
tizenhat esztendős néger asszony Mac Donáld Mária
ezt mondja : — Korán házasodni, hajnalban föl
kelni, kevés szeszt inni: ez az egész. — De már
idősebb társnője, Noé Katy asszony, a ki százhuszonöt tavaszt látott, mást ajánl. Az ő reczeptje
így szól: Sohase házasodjál, korán lefeküdj és ne
legyen más italod, mint a tiszta víz. — Az ame
rikai Matuzsálemek nyilatkozata se sokkal harmo
nikusabb. Az Illinois államban lakó százegy esztentős Mac Grath József így vélekedik: Sokat kell
inni, mindennap hét órát aludni, jó bort inni és jó
dohányt pipálni. — Szigorúbb a 103 éves Francis
Binnion, a ki — a maga nézete szerint — szép
korát annak köszönheti, hogy se szeszt nem ivott,
se nem dohányozott soha. — Már most hogy okos
kodjék ki az ember, hogy száz esztendőt érjen?
Legjobb lesz az arany középúton haladni. Legyünk
mértékletesek és el ne feledkezzünk Istenről!
Vallásos esték. A soproni ev. líceum intézetei
nek ifjúsága és tanári kara a böjt első vasárnap
ján este 6 órakor vallásos estére gyűlt össze az
intézeti tornacsarnokban. Az est középpontját a
lipcsei külmisszió-intézet igazgatójának előadása
tette. A kiváló misszionárius az indiai és kelet
afrikai misszió területéről mutatott be érdekes ve
tített képeket s érdekes magyarázatokkal kisérte
a keresztyén egyháznak a vad népek közt létesí
tett kulturális intézményeit. A német előadást az
ifjúság előtt Scholtz ágfalvai lelkész tolmácsolta
magyarul. A misszionárius lelkészt az intézetek ne
vében Poszvék Sándor főiskolai igazgató ünvözölte,
meleg szavakkal mondván neki köszönetét fára
dozásaiért. Az estét közének és ima vezette be.
A soproni ev. gyülekezetben e hó elején tartot
ták az idei első vallásos estét, a melyen kiilönö-
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ben részesülnek. A kéziratok dr. Kecskeméthy István
ref. theol. tanárhoz, a „Koszorú" szerkesztőjéhez
küldendők Kolozsvárra, f. évi június hó 15-ikéig.
A soproni evang. tanítóképző-intézetnek
tízezer korona segélyt ajánl megszavaztatni a sop
roni tanács. Ezt az összeget egymásután következő
tíz év alatt fizetné ki a város. Kívánatos, hogy ez
a régi, jóravaló intézet virágozzék és fejlődjék.
Egy év az aradi ev. egyházközség múltjából.
Az aradi ev. egyházközség múlt évi jelentése sok
lélekemelő adatot tár élénkbe. A hol az egyház
hajóját olyan kiváló férfiak kormányozzák, a minők
F rm t Lajos lelkész és Institóris Kálmán, egyház
felügyelő, nem is lehet ez másként. Örömmel győ
ződtünk meg, hogy az egyház híveinek nagy részét
az egyházhoz való benső ragaszkodás és hűség
jellemzi. Bár mentői több gyülekezetünkről elmond
hatnék ezt. Néhai Szontagh Gyula gyermekei szüleik
alapítványát 300 koronával növelték és azt az érté
kes ezüst kelyhet, melyet szüleik ezüst lakodal
mukkor kaptak, úrvacsorái czélból az egyháznak
ajándékozták. Boldog szülék, kiknek ilyen gyer
mekeik vannak! A templomépítés alapjára az
elmúlt évben közel ezer koronát adtak a hívek.
(Az alap ma már 77,751 K 69 fül.) A tartalékalap 180 K 73 fül., a szegény tanulókat segélyzőalap 557 K a Lányi Pálné-féle alap 2372 K 60 fül.,
Ének- és zene-est. A budapesti ág. hitv. evang. a Szontagh Gyula és neje-féle alap 2640 K 28 fül.
polgári leányiskola, régi, jó hírnevéhez méltóan, ALuther-alap 1112'55 K, a segélyalap 1874 K 99
sikerült ének- és zene-estét tartott f. hó 7-én, este fül. íme, mire képes a számra nézve kevés, de hit
7 órakor az evang. főgymn. dísztermében. A mű hűség tekintetében erős gyülekezet!
sor minden egyes száma nagy tetszésben részesült.
A szent boltos. Amerikában, Indiána város mel
Úgy Sturm Renée szavalata, mint Légtér Ilonka, lett, Couverse községben él a szent boltos, MortonMayer Margit, Krakauer K. és Lukács St., Wack nak hívják. Nem bibliát árul, hanem fűszert, posztót,
Margit és Glaser Frida zongorajátéka és a teljes petróleumot, czikóriát. A szent jelzőt azzal érdemelte
énekkar zajos tetszésre és helyeslésre talált. Azon ki, hogy az üzletet egészen az Evangélium tanítása
ban az egész műsorból leginkább sikerült a 10. szerint rendezte be. Nem árul semmi olyat, a mi
és 12. szám. Előbbiben Fosszert Emma és Achs az ember testi vagy lelki épségének ártalmára
Rózsika arattak zajos tapsvihart gyönyörű szóló lehetne, se szeszt, se dohányt, se kártyát és —
énekükkel. utóbbiban pedig Achs R., Constantin azt mondja — beéri mindennap annyi nyereséggel,
N., Klivényi E., Hautzivger J., Parti E., Fosszert a mennyiből éppen, hogy megél. A mit ezen fölül
E., Farkas J. és Bagyinka J., kik „A madarak elad — azt mondja — azon egy árva fillér hasznot
dalversenye" ez. daljátékot adták elő. Éneküket sem vesz. Csodálatosképen, noha, a mint ő mondja,
közbe-közbe az egész énekkar kisérte, a melynek a boltjából csak annyi jövedelmet szed, a mennyi
ügyes összhangjáért Bruckner Frigyest illeti meg ből megél, mégis mindennap ötszáz kenyeret oszt
a jogos dicséret, A szépen sikerült, élvezetes est az ki a szegények között. Pedig -— azt mondja —
evang. polg. leányiskola tanári karának, különösen szegény ember, szegény volt és szegénynek akar
Falvay Antal igazgató úr tapintatos és ügyes ren is maradni. Annyi bizonyos, hogy a couverseiek
dezésének köszönhető. A felülfizetésekről az iskola seregestül tódulnak az üzletébe, úgy, hogy rend
évi értesítője fog számot adni.
őröknek kell kivonulni a rend föntarlására. A
Koszorú czímű kiadványai számára a Magy. couverseiek szentnek tartják az ő boltosukat, a
Prot. Irodalmi Társaság pályázatot hirdet tíz el konkurrensei egészen másnak, a szentek tulajdon
beszélésre. A pályázat nyílt, mindenki részt ve ságaiból csak azt az egyet ismerik el benne, hogy
het benne, jeligés levélke nem szükséges. A köz maga felé hajlik a keze.
lésre elfogadott művek kis nyomtatott ívenként
H ajótörött koporsók. Pár év előtt, nem messze
40—50 koronával díjaztatnak. Egy füzet terjedelme Ujzélandtól sziklának ment, léket kapott és elsülyedt
egy nyomtatott ívnél kisebb, másfélnél nagyobb egy hajó, a mely Kínába, Kantonba volt menendő.
nem lehet. A főfeltétel az, hogy az elbeszélések A hajóval együtt a tenger fenekére sülyedt félezer
igaz magyarán szóljanak, az evangyéliom lelke koporsó, mindenikben egy-egy szegény sárga ember,
buzogjon bennök, egyházias, keresztyén léleképítő a kit még sárgábbra festett a halál. A hány
erővel hassanak. Történelmi tárgyúak, kivált ha koporsót, annyi utolsó kívánságot temetett el a
tárgyuk a magyar reformáczió korából való, előny tenger sós vize. A hazai föld a ezopfos embernek

sen a hölgyközönség jelent meg nagy számban,
egészen megtöltvén a központi iskola nagy dísz
termét. Mint felolvasó Brunner János esperes sze
repelt, a ki a soproni ev. gyülekezet történetéből
olvasott megkapó, érdekes és nagy gonddal össze
gyűjtött adatokat. Ezúttal a soproni ev. gyüle
kezetben a II. Mátyás uralkodása alatti időre ter
jedő, a súlyos megpróbáltatások után fejlődő, vi
rágzó életét festette; majd áttért arra az időszakra,
a mely a szenvedések és gyötrődések egész lánczolatát foglalja magában: II. Ferdinánd uralkodásá
nak idejére. Az érdekes és tanulmányokban gaz
dag fololvasás áhitatos énekkel kezdődött és zárult.
Erzsébetfalván f. hó 8-án az evang. egyház
felügyelőség az idei második vallásos estét ren
dezte. A hívek egyházi éneke után Horváth Lajos
ev. lelkész emelkedett fohásza “nyitotta meg az
estét. Utána neje: Böngérft Ilona ült a felolvasó
asztalhoz és osztatlan figyelem között olvasta fel
nagy tetszést aratott szép elmélkedését a vallásos
édes anyáról. Majd ismét Horváth Lajos emelke
dett fel helyéről és nagy hatást ért el Kozma
Andor: „Ördögűző tenta“ ez. költeményének elszavalásával. Fialka Róbert, presbyter, szabad előadá
sát: a protestantizmus történetéből áhítattal hall
gatta a közönség, mire fohász és ének zárta be
a kedves emlékű estét.
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is kedves és drága, talán még kedvesebb, mint
fehér kollégájának. Hazáját elhagyja a kínai ember
is, mert szörnyen megtelt az ország, nincs kenyere
minden fiának, a kinek nem jutott, tehát vándor
botot fog és megy gazdagabb földre. Ott él, a hol
megél, de ha érz;, hogy életének olaja fogyóban,
igyekszik hazafelé, hogy teste hazája szent porá
ban váljék porrá. Ha pedig már esendő' teste az
utat nem bírja, mindenét pénzzé teszi, hogy marad
jon utána annyi, a mennyiért koporsóját haza
szállítják. Ilyen koporsó volt az az ötszáz is, a
mely az elsülyedt Bentnor gőzössel a tenger fene
kére merült. Kantopban a hajótörés Ilire óriás meg
döbbenést keltett, gyászba borult szinte az egész
tartomány. A tengerbe sülyedt koporsók között
volt egy gazdag kinai emberé is, ennek a hozzá
tartozói 25,000 dollár jutalmat kínálnak annak, a
ki a koporsóját valahogy kimenti.
Némely gyüm ölcsfákat nem kell metszeni.
A kés orvosa, de hóhérja is lehet a fának és tu
datlanok kezében legtöbbször az utóbbi minőségben
szerepel. A ki a gyümölcsfák metszéséhez nem ért,
okosabban cselekszik, ha csak arra szorítkozik,
hogy a korona igen sűrű ne legyen, hogy az ágak
keresztiil-kasul ne nőjjenek. De ezt is akkor tegye,
mikor az ágak még vékonyak, mikor levágásukkal
még kis sebet ejtünk rajtuk. Vannak azonban gyü
mölcsfák, melyek egyáltalában nem szeretik, ha
rajtuk vagdalunk. Még azt sem kívánják, hogy ko
ronájukat ritkítsuk, mert maguk is helyes koronát
neveinek. Ilyen gyümölcsfák különösen a dió, cse
resznye, meggy. Ezeket hagyjuk békében, a kést
távoltartsuk tőlük. Ha azonban valami oknál fogva
egyik-másik ágát mégis kénytelenek vagyunk le
metszeni, tegyük meg a tél utóján vagy nyáron
július első felében. Ugyancsak tanácsos az elfagyott
vagy elszáradt ágakat is a nyáron át lemetszeni.
Megtűrik, de nem mondhatni, hogy szeretik a met
szést a baraezkfák, mint egyáltalán a csontármaguak, mert az időnkívüli metszés következtében
a mézgafolyás üt ki rajtuk, melyben rövid időre
elpusztulnak. Ezeken is nyáron végezzük a szük
séges metszéseket az első és a második nedváram
lás közötti időben, vagyis az aratás és kaszálás közt.
Ilyenkor legjobban észre lehet venni a beteg ága
kat is, de még a sebek is nyáron át könnyebben
forrnak be. Hogy ez azonban mihamarább meg is
történjék, a sebeket be kell tapasztani, hogy sem
a nap ki ne szárítsa, se a nedvesség ki ne rohaszsza.
Magvak csirázó-képességének m eg h atáro 
zása. Gyapotszövetet vízzel jól megnedvesítünk,
többszörösen összehajtogatunk és közé a megvizs
gálandó magokból száz szemet rakunk. Az egészet
egy csészébe téve, mérsékelt meleg helyre állítjuk.
Vigyáznunk kell azonban arra, hogy a szövet
állandó nedvesen maradjon, 48 óra leteltével meg
számláljuk, hány mag indult csírázásnak. A csírá
zott magok száma megmondja,.hogy a magoknak
hány százaléka csirázóképes.
K átrány a fasebekre. A kátrányt a legkisebb
aggodalom nélkül alkalmazhatjuk minden nagyobb
s oly fasebeknél, melyek az ágak lefürészelése ál

tal keletkeztek. Alkalmazására a legkedvezőbb idő
szak, valamint egyáltalán a gyümölcsfák tisztoga
tására: az ősz és a tél, mert ilyenkor a kátrány
rögtön több milliméternyire behatol a fatestnek
valamennyi nyitott szervébe; megöli ugyan ezeket,
de az alatta levő egészségeseket is megvédi a szétrombolástól. Tavaszszal és nyáron ellenben a ha
talmasan felfelé iparkodó nedvek befolyása követ
keztében nemcsak hogy nem hatol be, hanem még
kívül is csak rosszul ragad s igen hiányosan zár.
A tojások k orának m eghatározása azon alap
szik, hogy állás alatt folyton könnyebbekké lesz
nek. A vizsgálathoz 120 gr. konyhasónak 1 liter
vízben való oldatát használjuk. Oly tojás, mely
még nincs egynapos, a fenékre száll; egynapos
tojás a folyadékban úszva marad, míg idősebb
tojások felszínen úsznak.
Fölfedezett Raffael-kép. Franczia lapok hír
adása szerint Raffael-képet födöztek föl Párisban.
A kép olyan, hogy elsőrendű műértők véleménye
szerint, kétség se férhet többé a hitelességéhez,
évszázadok óta senki se tudott róla. Szerencsés
tulajdonosa egy párisi műtörténész, a ki a hatvanas
években egy országos kiállítás művészeti osztályá
nak volt a megbízott vezetője. Ebben a minőségé
ben valami kis szívességet tett egy vidéki papnak,
a ki hálából egy régi képet ajándékozott neki. Nem
látszott valami értékes dolognak, a régi gazdája
se tartotta annak, nem sokat törődött vele, föl
akasztotta egy sarokba, ott lógott nagy ideig. Nem
régiben történt azután, hogy a tudós alaposan meg
nézve a képet észrevette, hogy át van festve. .Ki
váncsivá lett, nem sajnálta a költséget és a felső
képet leszedette. Akkor derült ki, micsoda kincs
lappang a felső festékréteg alatt. Az így kiszaba
dított gyönyörű kép Keresztelő Szent Jánost ábrá
zolja egy cziprusfaerdő szélén, a mint a közeledő
Krisztusra mutatva mondja: íme, ő, a ki eljövendő
vala ! — Azt hiszik, egykori tulajdonosa a képet
a forradalom idején festette át, hogy megmentse
az elpusztítástól. A mostani gazdája — a pap, a
kitől ajándékba kapta, már meghalt — nyolczszázezer frankért hajlandó eladni, de így is csak
azzal a kikötéssel, hogy a kép Francziaországban
maradjon.
A gavallér após. Herczegnek lenni is jó dolog,
a Vanderbilt vejének lenni is jó dolog. Erről a
maga kellemes tapasztalatai alapján tehet tanúságot
Marlborough herczege, a kinek Vanderbilt, az
amerikai dollárfejedelem ugyancsak gavallérosan
hálálja meg a szép szerencsét, hogy egyetlen leá
nyát berczegnővé tette. A szerető após legújabb
meglepetése, a mivel vejének kedveskedett: egy
gyönyörű palota Londonban, a város legelőkelőbb
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részében. Maga az épület hat millió koronába került,
nem valami czifra, de belül fejedelmi gazdagsággal
és roppant kényelemre épült. Jó nagy is. A hossza
60 méter, a szélessége 21 méter. Az első emelet
egyik oldala a ház hosszában egyetlen terem : ez
a képtár, egyben bálterem is. Tizenegy óriás, színes
ablak adja a világosságát, a gyönyörű faragással
díszes, aranyozott fehér mennyezetet fehér márvány
oszlopok tartják. Fehér márvány a palota minden
lépcsője, oszlopa. Az épületben összesen ötven
helyiség van. Földszint a herczeg dolgozószobája,
egy reggeliző szoba, egy ebédló'terem, hátrább a
konyha és mellékhelyiségei, erről csodákat írnak
az angol újságok. Ilyen konyhájuk csak fejedelmek
nek van Az első emeleten van a képtár, könyvtár,
a herczegné lakosztálya és a biliárdterem. A má
sodik emeleten vannak a hálószobák és a herczeg
két gyermekének két-két szobája. A palota egyetlen
fogyatékossága, hogy nincs se kertje, se udvara.
Vanderbilt azonban megígérte, hogy a szomszédos
házak közül megvesz kettőt-hármat. lebontatja és
kertet csináltat helyükön, addig majd csak el lesz
valahogy a herezegi család e nélkül is.
A mező-eörsi ev. egyház ifj. Zsoldos Sándor
munkásságával szervezett egyházi énekkar a múlt hó
8-ikán az orgona-alapra estélyt rendezett, melynek
tiszta jövedelme 58 korona 40 fillér volt. Felül
fizettek: Hoffer Gábor 3 kor., Végh József 2 kor.
I Gyászrovat. I Justh János- a rozsnyói ág.
I
1 hitv. ev. főgimnázium nyugal
mazott tanára, 73 éves korában hosszas szenvedés
után a múlt hó 27-én elhunyt. Áldott legyen emlé
kezete.
E hó elején temették el nagy részvéttel
Rothermann Rudolf lovagot, kit jótékonyságáért az
egész vidék áldott. Egyházának is hű fia volt. Az
esperességi kerület nevében Brunner János evang.
esperes búcsúztatta el mélyen megható beszédben.
Örökké éljen a jó emlékezete!
Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1903. ferbuár 1-től 28-áig
befolyt.
1. Alapító tagok tőkebefizetése: Dr. Schmidt Gyula Eper
jesen 200 K.
2. Alapító tagok kamatbefizetése: Dr. Schmidt Gyula
Eperjesen 4 K.
3. Örökös tagok tőkefizetése: Franzfeldi egyház 100 K.
4. Rendes ^tagsági díjak évi 8 koronával: 1896-ra : Poputh Győző. 1903-ra Lukács Béla, Dr. Szlávik Mátyás, Rosza
János, Gugisch Frigyes, Bachát Dániel, Polner Lajos, Cser
mák Kálmán, Bozzay Miklós, Karsay Imre, Hajdú János.
1902-rej Dr. Horváth Ödön, dr. Kakusz Béla, Pinkafő egykáz. 1902 és 1903-ra: Liszka Nándor. 1902. és 1903-ra:
Maurer Károly (részlet 4 K.).
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1903 és
1904-re: Vönöczki ev. elemi iskola. 1901-re : Tatai János.
1901—1903-ra : Hauptman Mihály, Hegyeshalom
6. Evang. Családi L a p ra : Előfizetőktől 40 kor. 60 fül.
Összesen befolyt 482 kor. 60 fitt.
Budapest, 1903 márczius 1.

Rendi Henrik,
egyl. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
E ste.
R e g g e l.
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I. Ján. 4, 10—13.
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Zsid. 12, 1—4.
Eféz, 4. 1—5.
Zsolt. 88, 12—19.
18.
Ézs. 38, 17—20.
19.
Ján. 3, 5—8.
Tit. 3 / 5 —8.
20.
I. Tim. 6, 11 —16.
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21.
Ezék. 18, 23—26.
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22.
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23.
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24.
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26.
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Esdr. 1, 1—11.
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Ezék. 34, 16—20.
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Zsolt. 23, 1—6.
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Eféz. 2, 19—22.
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31.
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tartják." Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
Dr. T. G. U j-Pázua. Lapzárta után érkezett. Levélben
mindenről felvilágosítalak. Szives üdvözlet. — B. J. Erdőm eg. Nem vált be. Küldjön egyházi híreket; kisebb dolgo
kat szívesen nyélbe ütök, de hogy rajzokat, elbeszéléseket
egészen átdolgozzak : erre már nem vállalkozhatom. A mit
lehet, úgyis megtésülök. — P. S. S zen tes. Csekély erőm
mel szívesen támogatom. — T. L. B u d ap est. A szives
figyelmet nagyon köszönöm. — P. I. B u d ap est. Nagyon
sajnálom, hogy az expediálás olyan rendetlenül történik.
Ismételten intézkedtem; megfoghatatlan előttem, hogy a
zavar nem akar megszűnni. — K. E. K ism arton. Híreit
azért nem használhatom, mert az események idejét nem
írja meg határozottan. Az újságban ilyen kitételek vannak:
„vasárnap", „tegnap", de az újság homlokát mindig levágja
s így nem tudhatjuk, mikor kelt. Legyen szives ezt figye
lembe venni.
T öb bekn ek . A lap előfizetésének díja nem a szerkesztő
höz küldendő, hanem a Luther-társaság pénztárába (Bendl
Henrik pénztáros úrhoz), Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám,
a mint ez a lap homlokán tisztán olvasható.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
márcziug 13.
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