EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

A LÜTHER-TÁR8A8ÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.
Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
E lő fizetés d íj a egy év re

—

2 koron a.

Egyes szám ára 20 fillér. f«—

A h ird e té s d í j a : egy oldal 24 korona,

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

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

Nyolczadik évfolyam.

Szerkeszti:
B Ö N G É R F I

J Á N O S

IX., Knézits-utcza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot
Ingyen kapják.

A z e lő fiz etés és h ird e té s díjai a LutHertárs. pénztárába (IV., Deák-tér 4. ) küldendők.
A szerkesztőség íré s z o h á ja : IX., Knézits*u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni.
A re k la m á lá s o k a t Hornyánszky V. könyvnyomdája
(VI., Aradi-utcza 14) intézi el.

—Hí Kéziratokat nem adunk vissza.

Budapest, 1903. márczius 30.

Szenvedés.
(B.) Kinek ne jutott volna az élet keserű
ségeiből? Az egyiket kínzó, hosszadalmas
betegség gyötri; a másikat a nélkülözés, a
nyomor réme üldözi; más drága magzatjai
nak kora halálát siratja; van, ki özvegysége
súlyos gyászrnhájában búsong, s az apátlananyátlan árva nem tudja, hová hajtsa le
szegény büféjét.
Bármerre tekintünk, mindenütt bús szi
vek, panaszos ajkak fogadnak. Bizony, a
legtöbb ember élete pályáját nem rózsák szegé
lyezik : kezét-lábát tövis és tüske sebzi meg.
Bármily nehéz legyen az élet, a csüggedésre, a kétségbeesésre nincs ok. A türelmes
Jób százszor többet szenvedett nálad s mégis
áldotta az Urat. Hite, bizalma nem szégyenítette meg: az Úr bőven kárpótolta minden
veszteségért s szenvedéseit örömre fordította.
Mennyit kellett szenvedniük elődeinknek,
őseinknek! Az első keresztyének a zsidók,
majd a pogányok kegyetlen üldözései elől
barlangokba, odúkba vonultak s egyetlen pilla
natuk sem volt biztos, Folyton a halál sze
mébe néztek,

6. szám.

Mennyi szenvedés, kín és gyötrelem várt
a reformáczió kezdetén evangélikus apá
inkra! A pozsonyi rendkívüli törvényszék s
az eperjesi vértörvényszék mennyi ártatlan
vért ontott ki s szörnyű hóhéri munkája nyo
mán hány keserű könny fakadt, hány nehéz
sóhaj lebbent el ?
Krisztus egyháza mégis áll, a szenvedés
nem törte meg, sőt megszilárdította, megerő
sítette. Ne féljünk tehát a szenvedésektől.
Mint a vihar megtisztítja a levegőt, szenve
déseink tisztultabb erkölcsi életre vezetnek
minket. Az arany is a tűzben tisztul, szenve
déseink tiizében megolvad és leválik rólunk
erkölcsi életünk salakja.
Tekintsünk hitünk fejedelmére: a Krisztusra,
a ki az ő előtte való öröm helyébe szenve
dett keresztet, a gyalázatot megutálván és
az Isten székinek jobbjára ült. (Zsid. XII. 2.)
Az ártatlan, a kiben bűn sohasem talál
tatott, elszenvedi a keresztre feszítés kínos
halálát, hogy a bűnösöket megváltsa.
Nem volna-e szégyen és gyalázat részünk
ről zsörtölődni és zúgolódni szenvedéseinkért.
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melyek a Krisztus elszenvedett kínjaihoz ké
pest csekélységek, semmiségek?
Jusson eszünkbe Pál apostol intése, figyel
meztetése :
— Elfelejtkezzetek-é pedig az intésről,
mely néktek, mint fiáknak szól. Fiam, ne vesd
meg az Úr dorgálását és el ne fáradj lelkedben, mikor ő tőle dorgáltatok Mert a kit
szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig
mindent, valakit fiává fogad. (Zsid. XII. 5— 6).
Szenvedéseinkben az Úr kezét lássuk, a
ki fenyítésében is áldó szeretetet gyakorol
velünk. Megdorgál az Úr, mert szeret. Szenve
déssel sújt, hogy annál nagyobb, annál tisz
tább örömöket élvezhessünk. Áldott legyen
az ő szent neve. Ámen.

Nem es láng.
(Cserepes Ház átaíellenéBen
JSzalmás viskó áll lyukas tetővel.
Jószág járta annak udvarát meg,
Míg emezt a sűrű gyom véré fel
Ámde egy nap m in d a két Hajlékká
SesuHant a félelmek királya,
jS egy-egy BimBót a esaíád fájáról
Vad mosoíyíyaí Hirtelen levága.
I{észiUödnek, sürgölődnek itten,
Míg amott esak veszteg állanak még
Itt a fény, a esilíogás az első,
Őtt: k i ékes, valafíogy jóllakjék.
(fse reges Ház dúsgazdag lakója
'Díszkoporsót vásári gyermekének.
Papi szó is Hangzik majd a Háznál,
Es lesz Hozzá gyönyörű karének.
j$ a viskónak nyomorult lakója
Pár szál deszkát iitöget esak össze.
Elég lenne néki esak a kántor.
De nincs, mivel a díját födözze.
A toronyBa szolnak a Harangok,
Jönnek is már az egyfíázi szolgák,
jS a viskónak lakója esak épen
Most végezte a sirásás dolgát.
Nagy közönség a cserepes Háznál,
Míg amott esak maga a család van.
Egyik drága koszorúkra Bámul,
Másik jajgat égő BánatáBan.

Ez utóBBit meglátja a gazdag,
JA szól a papnak; „(fsak egy perezig várjunk!
Fáj szivemnek az a kis Halott is:
Megszentelve Hadd legyen m i nálunk.
Együtt vigyük temeföBe őket;
EmBerek közt nincs különBség ottan,
JS az a íegszeBB ének és imádság,
ffogyfía szivünk nemes lángra loBBanu.
T óth Istv á n ,

Jézus ötezer embert megelégít.
(Máté XIV. 1 6 -2 1 . Luk. IX. 12—17. Ján. VI. 5 -1 3 .)

„Nagy, fáradságos munkával... a te arczodnak
verítékével egyed a te kenyeredet, mígnem földdé
leszel11 (I. Mózes III. 17. 19.) mondja a Jehova a
bűnbe sülyedt Ádámnak. A kenyér, a kenyér vala
az a mozgató erő, mely a történelem tanúsága sze
rint nemzeteket, népeket uszított egymásra. A mu
latságba, dőzsölésbe merült római csőcselék kenye
ret követel császárjától. E nélkül nem élhet meg.
E testi baj szorongatja a lelkieket kereső sokasá
got a Genezaret partján, az isteni Mester közelé
ben. De a léleknek orvosa észreveszi a bajt. A
megáldott öt kenyérrel s két halacskával ötezer
embernek csillapítja éhségét. Képünk éppen ama
magasztos pillanatot ábrázolja, mikor a Mester hiva
tása tudatában áldásra emeli fel kezét. Az áhítatos
tanítványsereg mellette térdel, vele imádkozik. Köz
vetlenül az ő ajkáról hallja, látja, hogy az Úrhoz
küldött ima meghozza áldott gyümölcsét.
A háttérben Genezaret tava látszik, hol oly
szivesen időzik az Üdvözítő ; mintha ennek csendes
tükörében a saját lelki életének látná a mását.
Ritkán buzdul fel, kicsinyes, külső változások nem
érintik. Tanuljatok tőle.
H. L.

Vallásosság a családban.
(Folytatás és v ég e)

Miből állott ez ? Az öregek el-elmesélték milyen
derék tanító, milyen lelkes pap volt a harmadik,
a negyedik, a tizedik szomszédbeli vagy a mostani
pap itt-ott. Hol hallotta beszélni, mit beszélt ennek,
annak a temetésén, a hol az elbeszélő jelen volt,
templomi egyes szavait, sőt mondatait idézték
20—30, sőt 40—50 év előttről, a jó tanítót, ki
előszeretettel tanította a népet fák ültetésére, a
vadonczok ojtására, szépen tudott énekelni, s a
gyermekeket szerette, majdnem egy egész század
után is emlegették, már sokszor csak ilyenformán
„boldogult édes atyám, rég elhalt édes anyám emlegettea. Hát nem vallásosság ez, nem a családi vallá
sosságnak egyik gyakorlata?
Igenis, erkölcsi hatást gyakorolt, nemesítő érzést
keltett az a fiatalságban, ha a rég elhaltat az öre
gek dicsérőleg emlegették. A felidézett személyi
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példa, a jó cselekedetek, a jól megfutott élet emle bán töltötte, de dolgozni, míg teljesen helyre nem
getése a halhatatlanság nehezebben felfogható fo állott, nem volt szabad, s lett légyen az a leg
galmát világosította meg a fiatalságban. Ha a gyer szegényebb ember, hűséges élettársát óvta még a
mek rossz példájú embereket emlegetni nem hall, házi teendőktől is. Dehát ki látta el a kisdedet
hanem csak a nemesebb erkölcsűekét, a régi kor kellőképen és a család többi tagjait? A szomszédok
ból legyen is az, önkéntelen — mert a szív a jónak nejei, de legfőképen a komaasszonyok, a leány
befogadására van teremtve — arra gondol — én kori jó barátnék. Tény az, hogy a komaasszonyok
is olyanná akarok lenni, hogy megemlegessenek. Sok felváltva legalább naponta egyszer, ünnepi ebédet
egyszerű embernek példás élete volt ilyen tárgy a vittek az újszülött családjának és pedig oly bőven,
papén, a tanítóén kívül!
hogy még a tudós asszony egész családjának regge
A templomból hazamenve, az úton (sok helyről lire, ebédre és vacsorára is jutott bőven, s a soros
komaasszony egy-két
’/s—1 sőt 2—3 órá
órán át bíz az anya
nyira kellett templomba
sürgős teendőit hűsé
járni), a családi körben
gesen elvégezte a lábdélután, este a páp be
badozó helyett. Megkí
szédét taglalták, vitat
mélték tudom, mert sok
ták, sőt bírálták az idő
helyen láttam, s látták,
sebbek, az öregek, ki
tudják kedves hallga
vált, ha egy-két rokon
tóim is. Betegségtől,
is vetődött a házhoz, s
túlterheléstől megvédmerem mondani, hogy
ték. Hát ez nem val
igen, igen sok egyszerű,
lásosság, családi vallá
csak elemi iskolát vég
sosság volt ? Kihalóban
zett, falusi ember a
van ez a szép szokás,
családi és templomi val
vagy már egészen ki
lásosság gyakorlása ál
is halt több helyen. Te
tal oly tiszta vallási
hették ezt az emberfogalmakat szerzett, s
szeretetből melegen su
oly bölcs világnézetet,
gárzó szolgálatot annál
hogy velük mint még
is inkább egymásnak,
félig-meddig ifjú — ez
mert mindenki egyfor
előtt 35 évvel beszél
ma állású, hozzá illő
gettem vallási és egyéb
keresztszülőket válasz
dolgokról — s azután
tott, a kik előtt a házi
10—15 évvel is, mint
dolog nem volt isme
férfiú, s ha mint ifjút
retlen, s nem is esett
meglepett már akkor,
terhűkre. A tehetőseb
mint férfiút bámulatba
beknél, sőt a gazdagok
ejtett tiszta, okos né
nál is. ez háztartásfel
zetük az emberiség ren
ügyeletben nyilvánult,
deltetéséről.
sűrű látogatás, a cse
A beteg-látogatás,
lédség kellő ellátása a
sze rencsétlenségben vi
házi szokások betartása
gasztalás, ezelőtt még
tekintetéből.
keresztyéni kötelesség
Avagy említsem-e
nek, nem udvariasko
Jézus ötezer embert megelégit.
azt a középkori, de
dásnak volt kifolyása,
még a legutóbbi kor
a komaság lelki ro
konság, szeretet, ragaszkodásból eredt, nem pedig ban is még fennállott szokást, hogy karácsony
anyagiakból, vagy, hogy azzal az emberi társa előestéjén a 10— 12 éves gyermekek oda állot
dalom megrontására kihasznált kifejezéssel éljek, tak az ismert vallásos családok ablaka alá 4—5-en
és az alkonyuló nap utolsó sugarainak bucsúzása
nem protékczió keresésből.
A fiatal szülők legény és leánykori legjobb barát- mellett felhangzott az egyházi dallam: „Krisztus
jaikat, barátnéjukat hívták keresztszülőknek s rit urunknak áldott születésén, vigadjunk testben lett
kán bomlott meg ez a lelki rokonság, s akárhány megjelenésén /“ Ez a vigasság nem testi vigasságot
gyermek kereszteltetett és hacsak el nem haltak jelentett, hanem emlékeztetést az égiekre a magas
a keresztszülők, mindig ugyanazon, rendesen két ból hozzánk érkezett isteni kijelentés testet ölté
pár maradt keresztszülő. Viszont cserében is így sére, ennek dicséretére. Ezen előestén a szobában
sokkal előbb gyújtottak világosságot, mint máskor,
történt,
Nem mulaszthatom elmondani ezen komaságnak jelezve azt, hogy ébren vannak, várják a mennyei
az azelőtti, szép szokását, noha anyagiakra terjed világosság megjelenését hirdető angyalokat, jel
az ki. Ez is emberi szeretetből történt. Az anya a képező énekeseket. Régen nem volt ennek anyagi
természet által előírt időt ágyban, később a szobá- oldala, még az én gyermekkoromban sem igen fo-
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gadtak el az énekes gyermekek még kalácsot, elvétele, a börtön, a kínzás, sőt a halál sem tu
gyümölcsöt sem, legkevésbbé pénzt. Az éneklő dott elvenni. Kövessük őket a családban és nyil
gyermekek szülői nem engedték, megtiltották ezt vánosan a templomban szerzett vallási ismeretek,
jó előre.
a fenséges szépnek elsajátításában és megőrzésében.
Dicsérendő, a lelket felemelő szokások, családi
Az isteni kinyilatkozás sokféleképen, sok ember
vallásosságok voltak az eddig felsoroltak. De által történt és ha annak a németek császár
kérdjük tovább, honnét szerezték ezt elődeink, mi jának a lapok szerint közölt írása szerint is (mit
késztette őket a lelki gyakorlatra a templomon egy tudósnak felolvasására válaszolt) a legfőbb
kívül? A harangszó csak emlékeztető volt a reggeli, csúcspontját Krisztus Jézus által alapított vallásban,
déli imára. Hogy az imát, a hálaadást kibővítették, vagyis az ő megjelenésében kell keresnünk és tud
azt egyesegyedül s csupán a Szentírás, leginkább nunk, úgy mert e legfőbb kinyilatkoztatás halha
az újtestamentom olvasásával lehet megmagyarázni. tatlan eszméi a szentírásbau, az új-szövetségben
Az említett napokon, ha a testi munka szü vannak letéteményezve, annak szorgalmatos olva
netelt, nappalt, estét — időközönként — egyenként sásával, lelki javakat szerzett, a ki pedig lelki ja 
avagy összesen nem fecsegéssel, nem a szomszédba vakkal bír, az a földiekből, mi rábizatott, az anya
való szaladgálással töltötték el (annak is megvolt giakat sem pazarolja el oktalanul, de sőt a mun
az ideje, alkalma máskor), hanem elő-elővette a kából fillért, a fillérből drachmát gyűjt.
nagyszülő a fiókos almáriomból vagy a mester
Visszatérek még a németek császárjának leve
gerendáról a szentírást, a bibliát, (nem volt egy lére, írására még egyszer azért, mert oly vallásos
ház, egy család se e nélkül) s olvasgatott, a szo embernek azt a szóbeli kijelentését, mit egy vasár
bában játszadozó gyermek, a házi teendők körül nap délelőtt tartandó kerékpár-, vagy tűzoltó-verfoglalatoskodó apa, anya, ha az öregek szeme el seny ünnepélyre való meghívás alkalmával tett,
fáradt, kivette kezéből. Az öreg dicsérte, hogy mily hogy „Mondják meg küldőiknek, hogy a németek
szépet olvasott (talán életében már századszor), foly császárja vasárnapon nem versenyünnepélyre, hanem
tatta a szülő, a felnőttebb gyermek az apa kezé templomba megy“, igen, igen mélyen, s tisztán gon
ből vette ki, ez már hangosan olvasott s büszke dolkozó ember szavának kell tartanunk, de a mit
ség töltötte el, hogy az ő olvasásán épül a ház mond, azt követi is bizonynyal. A német császár
népe, s így együtt a kisebb, az olvasni nemtudó t. i. azt írta, mint múltkor egyes lapokban benne
gyermekek figyelmének felköltésével hintették el volt a levél, hogy sok ember által történt isteni
magvát a vallásosságnak. A kisleány a nagyanya kinyilatkoztatás, felhozva Humboldtot, a többek kö
vagy anya ölében, a kisfiú a nagyapa, apa térdei zött Luthert is és sok mást csak azzal a különb
között irigyelve bámulta az olvasó testvért, áhitat séggel azonban, hogy a jézusi kijelentés a leg
az arczokon, a mécs, a gyertya gyér fénye tem nagyobb. Való, szent állítás ez, csak hozzátehetjük
plommá avatták a kicsi szobát, a szív nemesebbé még azt is, a mit bizonyosan ő is beleért, hogy
vált, készen a tovább mindig magasabb, mindig ha az általa megnevezettek a Jézus által való leg
szélesebb értelmi körre. Imádkozni a miatyánkot, nagyobb kijelentés fokát el nem érhették, s azt
a hiszekegyet, a tíz parancsolatot tudni, a vallásos meg sem közelíthették, csak annak tudható be,
énekek dallamait a családon belül elsajátítani bő mert a mennyet és földet, az égieket, s az emberi
alkalma volt a gyermeknek, s tény volt az, hogy séget összefoglaló szeretetnek oly kiváló készülta 6 éves gyermek ennyi előkészülettel menve isko ségű apostolai nem voltak, mint Jézusunk volt, de
lába, a tanító, a pap által teljesített további vallá azt is hozzátehetjük bátran a német császár levele
sos oktatás nagyobb keretben, behatóbban nyilvá szavaihoz, hogy a ki a legfőbb isteni kijelentést
nulhatott, mert a vallásosságnak elemi részeit a elfogadta, annak mindig bővebb és bővebb meggyermek a családból már magával hozta! A család érthetésére a vallásosság, a családi és templomi
így és itt lehet munkatársa az iskolának.
vallásosság tiszta megérthetésére törekszik, a ne
Azok az illetők, kiknek igazi vallásosságáról mes és magasztos elveket tettel, példával követi,
megemlékeztem, a kik tiszta világnézettel, egyenes szó és tettel az utódokat, a családtagokat, a gyer
gondolkozással feltűntek, bámulatba ejtettek, mind mekeket az isteni kijelentésre oktatja, neveli, le
azt felelték, hogy szorgalmasan olvasgatják a szent gyen az utolsó koldus, vagy legyen az császár, le
írást, az isteni kinyilatkozás eme bőséges forrását. gyen pap, levita, annak szavaiban, tetteiben szinte
A családtagok, a felnőttek, a szülők, az öreg isteni kijelentés nyilatkozik meg — mert a leg
szülők a járatlanabbaknak, a fiataloknak az új tisztább vallásosság szikráját gyújtva, hintve, csak
szövetség gyönyörű hasonlatait, jelképeit, kifeje kisebb körre szorul, mint Luther, Humboldt stb..
zéseit (a sziklát, a tengert, a magvetőt, a jó földet, de a világosságot, a Jézus által szerzettel ápolja,
a konkolyt, a hajót stb.) megmagyarázták, annak terjeszti, mégis az isteni kijelentésnek csak kisebb
igazi mély értelmét fel foghatóvá tették előleges paránya, de eszköze, eszközlője.
felvilágosítással, ily alapra épült azután tovább az
Bármily kicsinyek legyünk is, tanuljunk, halad
iskolai, a templomi vallásgyakorlattal megerősített junk, oktassunk, a vallásosságot a családban termély vallásosság, mi elődeinket oly kiválóan kö jeszszük, ápoljuk, úgy mint elődeink tették, s akkor
vetésre méltóan jellemezte, oly igazi vallásosság, ha nem is a földi halhatatlanság, de emlékezet jut
mit szegénység, Ígéret, csalogatás, földi gyönyör, osztályrészül, s jutalma boldog elenyészés.
hiú élvhajhászás meggyengíteni, sőt fenyegetés,
Doktorics Miklós.
bosszúállás, vagyon, testi épség, a testi szabadság
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A gyermek keze.
Elbeszélés.
Irta : M o r a v c s ik Gyulámé.

Hideg márcziusi szél fújt a Tisza felől, csak ügy
metszette az emberek arczát, a kik mint a raj
lepték el a tiszai gátat, a melyen dolgoztak. A
talicskák nyikorogtak a nehéz teher alatt a mint
a földet hordták benne. A Tisza szennyes árja
vadul hömpölygött a medrében, haragos zúgással
rohant tova, a víz majdnem felért a gát széléig,
s úgy látszott, mintha minden át akarna csapni rajta.
Delet harangoztak a faluban. Egyszerre mint
parancsszóra megszüpt a nyüzsgés a gáton. Ebéd
ideje van, még a ki nem is eszik, pihen legalább.
Rövid még a nap, elég egyszer napjában este a
főtt étel, jó a ki kenyeret hozott magával, hogy
abból haraphat egy-kettőt; mert drága az élet.
Gonosz egy tél volt, nem volt semmi munka,
kemény hidegek jártak, még sem esett hó, a sze
gény embernek nem akadt keresete, se városban,
se falun, nagy Ínség volt mindenfelé, alig várták
a tavaszt, hogy kinyíljon a munka, szinte áldották
a Tisza-áradást, a mely munkát adott, azért nagy
veszedelem nem volt, csakhogy egy kicsit áradt.
A kubikusok egy csoportba verődtek össze,
száraz harasztból, gazból egy kis tüzet raktak s
körül ültek déli pihenőre ; mert ugyancsak hidegen
fújt a szél, jól esett a tűz mellett melegedni s
meghányi-vetni egymás baját-gondját.
A kubikosok mögött, kissé félre vonulva egy
12—13 éves fiú ült, a talicskája mellett, földet
hordott ő is, de restéit a meglett férfiak közé
menni. Ám a kubikosok észrevették őt s látták,
hogy fázik a gyerek.
— Jöjj közelebb András a tűzhez, mondta az
egyik munkás, te is kubikos vagy, pedig láttam
derekasan dolgoztál.
— Beteg még az éds apád? kérdezősködtek, a
mint a fiú közelebb jött a tűzhöz.
— Betegnek éppen nem beteg, felelt a fiú, csak
hogy nem birja még magát, egész télen feküdt a
lábaira, nem tud még járni, csak éppen a ház körül
ténfereg kicsit.
— Hát az édes anyád, kérdezte egy másik, jár-e
munkára?
— Mosni jár be a városba.
— Aztán akad-e mindig dolga?
— Egész héten bent van, csak szombaton jön
haza.
— Pedig nem neki való a város, majd megint
megszokja, lánykorában is ott volt, s nehezen
szokott el onnan, sok baja volt vele az apádnak.
— Ne bántsák kendtek az édes anyámat, szólt
sértődve a fiú, sokat dolgozott szegény, éhen haltunk
volna, ha ő ki nem tart a télen.
— Igen ám, szólt bele a legszájasabb kubikos,
kutyakötelessége volt, mikor fiatal menyecske korá
ban elprédálta mind az apád keresményét, pedig
nem volt olyan kubikos félvármegyében, mint a te
apád legény korában, szerzett is szépen, aztán nem
verte el, mert bibliás ember volt, sohasem szerette
a korcsmát. Jól is ment a sora. még bele nem

habarodott az anyád szépségébe, igaz, hogy szép
fehér cseléd is volt az istenadta, csakhogy nem
illettek össze, de nem hallgatott az apád az okos
szóra, most már lássa, ha megitta a tejfölét, igya
meg az alját is.
Á gyerek nem szólt semmit, csak szomorúan
sütötte le a fejét, valami különös mélabús volt
arczkifejezése.
A pihenő e közben letelt, a talicskák újra nyi
korogni kezdtek, a töltésen újra kezdődött a munka.
A kis Hantos András is, a mélabús arczú fiú,
ott dolgozott a többi között, de a mint a talicskát
tolta, úgy látszott neki, hogy nehezebb az, mint
délig, pedig csak annyi föld van benne. Mindig
arra gondolt, a mit az emberek beszéltek, az
apjáról, meg az anyjáról, a mit ő nem tudott megczáfolni s attól volt olyan nehéz a szive is, meg
a talicska is.
Nagyon érzékeny gyerek volt András, nem is
parasztnak való, nagyon szerette az apját, a kit
sajnált is, hogy beteg, de az anyját talán még
jobban szerette, a ki nyájas derült volt mindig,
szépen beszélt hozzá mindig, meg a kis húgához:
az Erzsikéhez, ha valami bajuk volt, úgy eldédel
gette ; és soha meg nem ütötte egyik gyereket sem.
Hantosné lánykorában a városban szolgált sokáig
s a városi szolgálatban valami finomság ragadt rá,
a mi kirítt a többi paraszt asszonyok közül, aztán
lágy szive volt nagyon, azt persze a kis András
nem tudta megítélni az ő gyerek eszével, hogy
anyjának lágyszívűsége, sok könnyelműséget takar.
Míg apjuknak kérges, sokszor durva külseje alatt,
a legjobb és legbecsületesebb szive volt, nemesen
érzett, és megnyugvással fogadta Isten minden
rendelését és a vallásban és biblia-olvasásban
keresett és talált vigasztalást, a mire oly nagy
szüksége van mindenkinek, a kik ezen a földi, sok
szor tövises, göröngyös pályán vándorolnak.
A fiú csak azt látta, hogyha szombatonként .az
anyjuk a városból haza jött, mindig hozott nekik
valamit, egy kis czukrot, vagy mézes bábot és
oly szépen beszélt velük,az apa csak a fejét rázta erre.
— Juczi lelkem, de ilyen Ínséges időben, fedte
a feleségét, mézes bábot venni, mikor kenyérre is
alig telik.
— Én szereztem, mondta durczásan a menyecske,
de aztán, mert sokáig nem tudott haragudni, nyá
jasan szólt az urának, a szegény gyerekeknek,
édes mézeimnek még ilyen kis örömük se legyen,
még ha a földből kaparnám ki azt a pár fillért,
és ölébe vette a kis Erzsikét s megsimogatta az
Andris fejét.
(Folytatjuk.)

Apró történetek.
Az Úr gondot visel. Egy katona beszéli a
következő apróságot:
„Ezredünk az 1870-iki német-franczia háborúban
egy kora reggelen nyugodtan haladt az ország
úton, a mikor egyszerre egy útkanyarulatnál, „meg
álljt" vezényeltek. Alig kezdett virradni, észre
vettük az ellenséget S. felől. Az ágyúzás is meg
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kezdődött csakhamar, hogy a föld szinte rengett
belé. Az út kanyarulatánál mi a domb által védve
voltunk és szorosan egymás mellé állottunk.
Nem messze tőlem, az útnak átellenben lévő
oldalán, egy magános kis házikó állott, a mely
lakatlannak látszott. Egyszerre csak egy gránát
csapott bele, amely recscsenésselmajdnem az egész
tetőt beszakította s darabjait szétszórta. Abban a
perczben egy őszhajú aggastyán lépett ki a házból
és sietve át akart jönni az országúton mihozzánk,
már a milyen gyorsan csak az ő öreg lábai bírták
Alig jutott azonban az út közepére, egy ágyúgolyó
süvített el mellette. A légnyomás földre dobta a
szegény öreget. Én láttam ezt. Hogy mit gondol
tam, nem tudom; a szörnyű veszély, a melyben
forgott, világos volt előttem s azért odaugrottam
hozzá, megragadtam a hóna alatt és oda ugrottam
vele a mi oldalunkra és vele együtt elestem. Abban
a pillanatban újabb földrengető ágyúdörgés, utána,
néhány nyögés hallatszott s bajtársaim ott feküdtek
végig földdel betemetve.
Mindez gyorsabban történt, mint a gondolat.
Mikor az ijedelemből feleszméltem s szétnéztem,
pillantásom arra a helyre esett, a hol az elébb
állottam s a hol fegyveremnek és borjúmnak kellett
volna lennie, azok azonban szét voltak szórva, mert
egy gránát szilánk éppen azon a helyen fúródott a
földbe, a hol állottam. Az a gránát menthetetlenül
engemet zúzott volna szét, ha az Isten embertársam
megmentésére arról a helyről egy pillanatra el
nem szólít.
Szememet áhítattal emeltem fel az éghez és
ajkam csendesen suttogta: „Uram, te imé gondot
viseltél énrólam!“

véletlen folytán önmagától állt elő: hát akkor mi
nek nevezzem én azt, mikor te a világról, mely
nek ez a gömb csak igen gyarló mása, azt állí
tod, hogy senki sem teremtette, hanem önmagától
jött létre? Nem a legnagyobb balgaság-e azt állí
tani, hogy ezt a kicsi dolgot valakinek kellett
készítenie és azt a hatalmas égi testet, a melyet
földnek nevezünk, senki se teremtette, az csak úgy
magától lett? — Látod, látod milyen vak és oktalan
is az a ti hitetlen bölcseségtek ! ...
A vendég hallgatott, gondolatokba merült s az
időtől fogva sohasem gúnyolódott többé.
Közli: Paulik János.

Aranykönyv.
I. A z erzsébetfalvi ev. templom és papilak-alap javára ada
koztak : Bucsy József gyűjtése könyv útján: 133 K. 62 íill.
(Ebből adott: Zsilinszky Mihály 20 k., dr. Desiderius 20 k.,
Bucsy Franciska 40 fill., dr Berencsy György 1 k., Sziget
váriné 1 k., Sztehlo 2 k., Friedl 1 k., Toepke Alfréd 1 k ,
Lane Gyula 1 k., Deák Ebner Lajosnó 40 üli., b. Lipthayné
2 k., dr. Einmer Kornél 2 k., Budai korona szövetkezet 20
fill., Szász 1 k., Hubay 1 k., Marié Tupaj 1 k., Huszár 1 k.,
Hauptmann 1 k., özv. Eggmann J.-né 2 k., Almásy grófné
1 k., Névtelenek 62 kor. 62 fill.) — Moori János gyűjtése :
20 kor. 52 fill. (Ebből adott: Dr. Neményi Imre 3 k., Magyar
mezőgazdák szövetkezete 1 k., Kéler Napóleon 2 k , Kiss
Bertalan 1 k., Ottlik Iván 4 k., Névtelenek 9 k. 56 fill) —
Dunka Lajos gyűjt. 1 k 70 f i i . — Fekete János gyűjt. 13
k. 52 fill. (Ebből adott: özv. Hosszú Lajosné 10 k., Galovics 20 fill., Ploschke Olga 40 fill Névt. 2 k. 92 fill.) —
Összesen: 169 kor. 40 fill. Főösszeg: 5037 kor. 9 fill. A
kegyelem Istene áraszsza el legjobb áldásival a kegyes ada
kozókat !
II. A Luther-szoborra begyült: „az Ev. Csal. Lap Iiű
olvasója (Győr) : 1 k., a múlt számunkban felajánlott 10
koronával együtt összesen: 11 kor.

*

A tudós és b a rá tja . Kirchner híres csillagász
volt annak idején. Ismeretes volt nemcsak tudomá
nyáról, de vallásosságáról is. Egy alkalommal egy
remek kivitelű földgömböt készíttetett magának,
melyen úgy a hegyek, mint a vizek a lehető leg
hívebben fel voltak tüntetve. Felállította szobájába,
midőn vendége érkezett, a ki sokat gúnyolta Kir
chner t, mert hiszi az Isten létezését. A mint a föld
gömböt megpillantotta, meglepetve felkiáltott:
„Ugyan ki készítette ezt a remek földgömböt?"
A csillagász éppen leült, írni akart s ügyet sem
vetve vendégére, a legnagyobb nyugalommal válaszolá: „Hogy jött ide, nem tudom; nem csinálta
senki, valami véletlen hozhatta létre és használat
czéljából ide helyeződött".
Csodálkozva hallgatta ezt a vendég és ismételt
kérdezősködésére megint csak azt a választ kapta,
hogy azt a földgömböt senki se csinálta, az magától
lett és egyszer csak úgy termett a szobában. Erre
a vendék indulatba jött és a többek közt ezeket
mondotta: „Tudod barátom, ha tréfálni akarsz,
válaszsz magadnak más tárgyat hozzá, de ilyen
bolondságot ne akarj velem elhitetni."
Erre a csillagász felkelt, odaállt barátja elé s
komolyan így szólt: „Bolondságnak nevezed, ha
valaki azt erősíti, hogy ezt a papírból, fából és
rézből készült gömböt senki se csinálta, hanem

Különféle.
A m ai farizeusok. Az embereknek ez a fajtája
nem akar kiveszni. Ma is él és titokban működik.
Többen avval a kérdéssel fordultak hozzánk, hogy
mit tartunk elébbvalónak: templomokat, iskolákat
építeni-e, avagy Luthernek szobrot emelni ? Úgy
látszik, korunknak ezek a méltó farizeusai nem
igen forgatják hitünk zsinórmértékét: a Bibliát,
különben nem kívánták volna, hogy fejükre olvas
suk Krisztus Urunk szavait: „Adjátok meg azért
a mi a császáré, a császárnak, és a mi Istené:
Istennek!" (Máté XXII. 21.) Építsünk tehát csak
templomokat, iskolákat, de Luther szobráról se
feledkezzünk meg. Ez á kettő nem zárja ki egymást,
sőt egymást kiegészíti. Luther szobra rendíthetetlen
hithűségre, állhatatosságra és nemes tettekre fogja
indítani az utódokat s a templomokban és az isko
lákban tovább is szolgálni fogják az Urat.
A női szív. Múltkori vezető czíkkünk kérő sza
vát legelőször lapunk egyik női olvasója értette
meg. Bélyegekben egy koronát küldött a békés
csabai Luther-szobor javára. Ismeretlen akar ma
radni, mert tudja jól, hogy „a te atyád pedig, a
ki tereád néz titkon, megfizeti néked nyilván"
(Máté VI. 4.). Hiszszük, hogy lapunk olvasóiban,
főleg a hitbuzgó nőkben nem fogunk csalatkozni.
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Az erzsébetfalvi ev. templom- és papilak-alapra
egybegyült összeg jelentékeny részét lapunk tiszt,
olvasói áldozatkészségének kell betudnunk. Foly
tassák a gyűjtést és oszszák ketté, az egyik részt
küldjék a templom-alap javára, a másik részszel
járuljanak Luther-szobrának emeléséhez. Ne csüg
gedjenek, tartsanak ki. Indítsanak filléres gyűjtést,
az ismerősök, a rokonok, a jó barátok szívesen
adnak ilyen nemes czélra néhány fillért. Mi a
filléreket is megbecsüljük, mert fillérekből lesz a
korona. Fel a munkára! Magának gyűjt, ki az Úr
dicsőségére áldoz.
Missziói ünnepély Bükön. Lélekemelő ünnepe
volt f. hó 3-án a büki ág. ev. egyházközségnek.
E napon érkezett u. i. Sopronból körébe dr. Siedel
lipcsei missziói felügyelő Solcz Ödön ágfalvi és
Löw Fülöp locsmándi lelkészek kíséretében, hogy
az isteni tiszlelet keretében megismertesse a hívekkel
a pogányok megtérítésén fáradozó hittérítők nehéz,
de magasztos munkáját. A vendégeket, kik dél
előtt érkeztek a gyülekezet körébe, János Ferencz
felügyelő és Farkas Elemér lekész fogadta.
Az ünnepély már délután 3 órakor vette kezdetét,
a mikor a külmisszió ügyét az iskolás gyermekek
nek s a távolabbi fiókegyházakból szép számmal
egybesereglett híveknek megmagyarázták. Az ünne
pély főrésze azonban mégis az este 6 órakor szépen
kivilágított templomban megtartott isteni tisztelet
volt. Ez alkalommal a beszédet Solcz Ödön ág
falvi lelkész tartotta, a ki szívből jövő, szívhez
szóló beszédével a templomot zsúfolásig megtöltő
híveket valósággal elragadta. Szónoklata végeztével
a gyülekezetnek kitűnő dalosköre négy hangon éne
kelte gyönyörű énekünket: „Isten felséges adománya
— Vallás te vagy legjobb hivem“.A daloskor énekét
Hajas Kálmán tanító vezette szakszerűen.
Az ének elhangzása után a gyülekezet szeretett
lelkésze: Farkas Elemér a legmelegebben üdvözölte
a kedves vendégeket, köztük különösen a németországi misszióügy lelkes bajnokát: dr. Siedelt, a
kit azután a misszióügynek vetített képekkel való
ismertetésére kért fel. Dr. Siedel néhány rövid,
de lelkes szóban megköszönte a szives fogadtatást
s az egész gyülekezetre Isten áldását kérte (német
beszédét Lötv Fülöp locsmándi lelkész úr tolmá
csolta magyarul), majd a locsmándi gyülekezet gépé
vel előbb a keletindiai, majd a keletafrikai pogá
nyok térítésének munkáját ismertette vetített ké
pekkel. Az egész ünnepély a jelenvoltakra mély
hatást gyakorolt s a pogányok térítése ügyének
ismertetésével sok közönyös szivet megerősített
hitének s vallásának szeretetében. Az ofifertorium
ez alkalommal a külmisszió czéljaira 34 K. 46 f-t
jövedelmezett.
Felhívás előfizetésre. Egy kötet gyermek-istentiszeleti beszédet szándékozik kiadni Adorján Fe
rencz\ főgymn. vallástanár. A beszédeket francziából fordította, illetve átdolgozta. A hires Decoppet
A., párisi reform, lelkész a szerzőjük. Az első
kötet 12—13 ívre terjedne s kellő számú előfizető
jelentkezése esetén júniusban jelenne meg. Az elő
fizetés ára bérmentes küldéssel 2 6 K., mely összeg
április hó 15-ig szerzőhöz, Nyíregyházára küldendő.

P ro testán s esték. A pozsonyi ág. hitv. evang.
theologiai akadémia tanári kara kiváló erők közre
működésével a böjti időben újból megindította pro
testáns estéit. Az esték most megkezdett sorozata
immár a tizenharmadik. A felolvasások a műsorban
megjelölt napokon d. u. 5—6 óráig az akadémia
dísztermében (Konvent-u. 13.) tartatnak. A fel
olvasások rendje a következő:
I. Márczius 7-én: Judás az áruló. Raft'ay Sándor
theol. akad. tanár. II. Márczius 14-én: Bábel és a
biblia. Hornyánszky Aladár theol. akad. tanár.
III. Márczius 21-én: Modern női drámák. Stromp
László theol. akad. tanár. IV. Márczius 28-án: A
reformáczió első nyomai Pozsonyban. Schrödl Jó
zsef ev. lyc. tanár. V. Április 4 én: Keresztyénség
és közmívelődés. Balogh Elemér ev. ref. lelkész.
Versek. Albert József ev. lyc. tanár. E műsor
alkalomszerűen szavalatokkal, ének- és zeneelő
adásokkal bővül. A Protestáns Esték I. füzete két
koronáért kapható a Theol. Otthon felügyelőjénél.
Jövedelme a Theologusok Otthonáé.
Vallásos estE rzsébetfalván. Az erzsébetfalvi ág.
hitv. ev. egyházfelügyelőség f. hó 22-én immár a
harmadik vallásos estét rendezte az idén. Ének és
imádság után Leszich Endre áll. isk. tanító Arany Já
nos „Fiamnak“ cziműszép költeményét szavalta mes
teri módon, érzéssel, mely valóban épített. Utána
Horváth Lajos lelkész Sötét napok czíraén tartott
feszült figyelemmel hallgatott, megkapó szabad elő
adást a gályarabok történetéből. A megdöbbentő
történeti tények mély hatása halotti csendben
mutatkozott. S szinte megkönnyebült a hallgatóság,
mikor Böngérfi Géza, bölcsészethallgató, Kozma
Andor: „Jézus a vendég“ ez. kedves költeményé
nek ügyes szavalatával magára vonta a figyelmet.
A lélekemelő, szép est kenetes fohászszal és meg
ható énekkel végződött.
H azafias ünnepség. A pozsonyi ág. hitv. ev.
theol. akadémia olvasóköre f. hó 15-én. a szív, a
lélek ünnepén fényes ünnepélyt rendezett, mely
szent lángra gyulasztotta a hallgatóságot. Az ünnep
ség a következő sorrendben folyt le:
1. Hymnus. Énekelte az akadémiai énekkar.
2. Ünnepi beszéd. Mondotta Czinkóczky János
theologus. 3. A csatasíkon. Irta és szavalta Wolf
József theologus. 4. A szabadságharcz Tyrtaeusa.
Irta és felolvasta Nagy Lajos theologus. 5. Petőfi.
Irta Endrődy Sándor, szavalta Klaár Vilmos theo
logus. 6. Szózat. Énekelte az akadémiai énekkar.
Az éneket betanította és vezette Frühwirth Samu
akad. énektanár.
Régi pénzek. Régi időknek egy csomó elteme
tett régi pénzét hozta megint napvilágra Angliában
egy croydoni földmíves ásója. Az ember árkot hányt,
a mikor az ásója valami keménybe ütődött. Jókora
cserépfazék volt sziniiltig tele régi pénzzel, a mit
zöld penészszel vontak be a sírban eltöltött évszá
zadok. A derék ember mindjárt fülönfogta a fa
zekat és vitte a városházára. A hatóság azután
tovább ásatott és az eredmény még egy fazék pénz
lett. A leletet, összesen 3700 bronzérmet és pénz
darabot megvizsgáltatták a British Múzeum tudó
saival, a kik megállapították, hogy ezek Krisztus

52
után 337 és 350-ből valók. Ügy látszik, egy csomó
közöttük be volt futtatva aranynyal, mert a vizs
gálat alkalmával egyikről-másikról némi aranypor
vált le. Van e régi pénzek között olyan, a melyi
ken a verés rajza meglepően szép. A két fazéknak,
a mely ki tudja micsoda római tőkésnek volt a
pánczélszekrénye, a városi múzeumba kerül a tar
talma.
A pozsonyvárosi ág. hitv. ev. esperesség a
közelmúltban dr. L á n g L a j o s v. b. t. t., keres
kedelemügyi m. kir. miniszter, Társaságunk alelnöke elnöklete alatt ülést tartott az ev. theolögia
akadémia dísztermében, melyen egyházi részről
Trsztyénszky Ferencz esperes foglalta el a társ
elnöki széket. Miután a miniszter, mint esperességi
felügyelő, melegen üdvözölte a megjelenteket, át
tértek a napirend tárgyalására, melynek legfon
tosabb pontja a pozsony-városi ev. egyházközség
szervezési szabályrendeletének a megállapítása volt.
A szabályrendeletnek a nagyközönséget is köze
lebbről érdeklő része az, hogy megszüntetve az eddigi
német és magyar-tót egyházat, elvileg kimondották,
hogy Pozsonyban a zsinati törvények rendelkezései
értelmében, csupán egy ág. hitv. ev. egyházközség
van és ez a hívek nyelve szerint szét nem tagol
ható. Azt, hogy az egyház lelkészei közül kik
minő nyelvű egyházi szolgálatokat végezzenek, a
szükséghez képest az egyház határozza meg, de
elvileg külön magyar és külön német lelkészek és
egyházi szervezet nincsenek, annál kevésbbé, mert
magyarul tudniok és magyar egyházi szolgálatokat
végezniük az összes hazai evang., tehát a pozsonyi
lelkészeknek is, kell érteniök. A gyűlés azután saj
nálattal vette tudomásul, hogy Trsztyénszky Fe
rencz esperes — a ki huszonhat év óta látja el
közmegelégedésre ezt a tisztséget — lemondott.
A gyűlés elrendelte tehát az esperesválasztást, a
melyre az írásbeli szavazatokat ez évi május hó
1-ig kell beküldeni.
Díszülés. A budapesti VIII. kér. ált. közjóté
konysági egyesület f. hó 15-én dr. Havass Rezső
kir. tanácsos elnöklete alatt díszülést tartott. Rend
kívül előkelő közönség gyűlt egybe ünnepelni. Bu
dapest legelőkelőbb hölgyein kívül ott volt Márkus
József főpolgármester, Halmos János polgármester,
Berzeviczy Albert valóságos belső titkos tanácsos,
Heltai Ferencz, Hűvös József kir. tanácsosok, Hamvai
Sándor elöljáró stb stb. Mit ünnepelt ez a fényes
közönség? Hálát adott a Gondviselésnek, hogy
megsegítette emberbaráti szép munkájában. Az egye
sület ugyanis e hó elején a milliomodik ingyen
ebédet osztotta ki a kerület szegényeinek. A szív
ünnepelt s ez a legszebb díszulés■ Az egyesület
buzgó elnöke: dr. Havass Rezső hitsorsosunk. Az
Úr áldja meg m unkáját!
| Gyászrovat. | F. hó 20-án hunyt el rövid,
súlyos szenvedés után életének
75-ik évében Dittmann Antal, a budapesti ág.
hitv. ev. egyházgyülekezet népiskolájának rajztaní
tója. A megboldogult még aggkorában is tanított,
dolgozott, míg össze nem roskadt. Most már pihen
ő is. Legyen álma édes!

T á jé k o z ta tó . A Luther-Társaság elnöke: Z s i
lin s z k y M ih á ly , államtitkár ; titkára : M agba
V ilm o s, vallástanár (lakik: VII., Rottenbiller-u.12.),
jegyzője: F a lv a y A n ta l, igazgató (lakik: V I,
Hunyady-tér 11.). A ki a Luther-Társaság tagjai
sorába kiván lépni, jelentkezzék Falvay Antal jegyző
úrnál. A rendes tag évi 8 korona tagsági díj fejében
nemcsak a lapot, de a társaság egyéb kiadványait
is díjmentesen kapja.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert uéktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
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Róm. 14, 11—17.
Filip 2, 8—11.
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„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
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A szerkesztő üzenetei.
. . . Győr. Szives adományát az ügy érdekében köszö
nöm. Miért nem irta meg b. nevét ? Ha a nagy közönség
előtt ismeretlen akar maradni, szívesen teljesítem kívánsá
gát, de a szerkesztő a lap olvasóitól legalább annyi bizal
mat elvárhat, hogy nem a névtelenség köpenyegébe burko
lózva jelennek meg előtte. A felolvasásra vonatkozó óhaja
is teljesedésbe megy. — P. L. Győr. Ismételten intézked
tem. A reklamácziókat egyébként a nyomdába móltóztassék
küldeni (VI., Aradi-u. 14. sz.). — P. J. N yíregyh áza. Ha
csak lehet, ott leszek. — A. F. N y íreg y h á za . Megemlítem.
— F. E. Bükk. Szives támogatását jövőre is kérem. Min
den — az egyházi élet terén felmerülő — hírt nagy köszö
nettel fogadok. — H. L. Girált. Levelét intézkedés végett
F. A. jegyző úrhoz küldöttem. A dolog nem tartozik hatás
körömbe. Én csak lapszerkesztéssel foglalkozom.
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