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Megjelenik julius és augusztus kivételével minden hó 15-én|jés végén.

Előfizetési dij egy évre 1 forint.
Kiadóhivatal; Luther-társaság pénztára, 
Deák-tér 4. sz., hova az előfizetési és 

hirdetési dijak küldendők.

Szerkeszti
P A U L I K  J Á N O S

ev. vallástanár.

VI, kér,, Hunyady-tér 11, II. em, 26.

n n t h e r - t á r s a s á g i  t a g o k
e  la p o t  d ij n é lk ü l  k a p já k .

Hirdetési dij: egy oldal 12 frt, fél oldal 6 frt. 
negyed oldal 3 frt és igy tovább.

Második évfolyam. Budapest, 1896. november 15. 5. szám.

A z  utolsó sor.
Szitáló köd borult a házsorokra.
Sö/e7, komor az esti némaság.
Elkésve koppan a külváros végén 
Egy szomorú, megroskadó alak 
Nehéz lépése. Lámpa már nem ég.
Föllelte mégis a rozzant kunyhót,
A melyben kis családja s a nyomor 
Felváltva ébred s ébren álmodik . . .
A pincze-lépcső nyirkos fokain 
Alászáll imbolyogva. Hogy benyit:
A lámpa pislog ingó asztalon.
Mellette, kis karjára leborulva,
Aludt el iskolás kicsiny fia.
Előtte még az irka. Belefáradt,
S tollát leejtve, az utolsó sornál 
Elszúnyadt, — úgy álmodja folytatását . . . 
Kis ágyon a zord munka osztályosa :
Az asszony alszik csendesen. Szivén 
A csecsemő. Jobb karja szépen 
Fonódik harmadik kis gyermekének 
Nyaka körül. A lámpa kialvóban.
A férj az asztalhoz lép . . .  Gyorsan, gyorsan ! . . .  
Sietni k e ll! Nagy elhatározás,
Sötét, lesújtó terv és gondolat,
A mely ma kivitelre vár. Utolsó útja

Gyötrelmes próba volt. Pénzt nem kapott. 
Utolsó fülér és kenyér nélkül 
Találja holnap a derengő reggel,
S ha a kis ajkak kérnek s ő nem adhat — 
A szive megszakad! . . . Ha durva volna, 
Iszákos, renyhe és embertelen :
Mámorba fojtaná a gondot; ezt 
Az alvó kis fiút munkára űzné,
Keressen egynéhány garast! Tanulni9 
Minek ? Maradjon durva, gaz, tudatlan.
De nem ! Jobb sorsot látott egykoron,
Bár veritékes munka szerzi most 
A kis családnak a sovány kényért, —
De szive van, de lelke értük él,
Az asszonyért s a három gyermekért,
S ha kell, hát szenved ő; de ezt a négyet 
Ne bántsa földi gond, mig ő velők van !
. . . Hanem sokáig nem lesz már velők!
A munka meg nem szerzi kenyerét, 
Segélyforrása kiapadt. Ruházni,
Kenyérrel látni nem bírván övéit: 
Elcsüggedt s egy lesújtó gondolat :
Az ö n g y i l k o s s á g  vert tangát agyában 
És érzéketlen nyugalmat Ígér.
Leül a hunyó lámpa mellett. Izzó 
Fejét lehajtva. Pár sort ima tán,
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Miből tudhassák: merre lön ? mivé ?
Az alvó kis fiú irkája ott van.
Halkan magához vonja, reszkető 
Kezével felvevé a könnyű tollat,
Hogy a búcsú nehéz igéit írja 
Az ártatlan gyerek kis irkájába,
A melyben ilyen véres, szörnyű sor 
Nem volt soha . . .  A hogy belétekint :
A végső sor, melynél elszenderült 
A liliom-lelkű alvó, ez a kis vers :

»Én Istenkém, reménységem,
Jó apámat tartsd meg nékem !«

A zordon arczu ember összerendűl.
Sötét lelkén fehér galamb puhán 
Simuló szárnyát érzi átsuhanni,
Föláll, a kicsiny irkát fölveszi,
Olvassa újra, — nézi a kis alvót, —
S a többit sorra . . . Térdre rogy, az égre néz 
És uj reménynyel és kulcsolt kezekkel 
Sóhajt, — és sóhajában hit vagyon:
»Fiam ! a jó Isten m e g h a l l g a t o t t !«

D r. V áradí A.

N. N.
— Elbeszélés Ludig Emanueltől. —

1888-ban külföldre utaztam. Miután bejártam 
volt Ausztriát, Németországot, Hollandiát, Bel
giumot és Angliát, Calais-en és Amiens-en át 
Párisba érkeztem.

Egy estét a franczia főváros egyik nagyhírű 
és nagynevű piaczán, az úgynevezett »Egyet- 
értés«-téren töltöttem, mely a rivoli-utcza, a 
tuilleriák kertje, a Szajna folyó és az »elysée«-i 
mezők között terül el és este, ha az izzólámpák 
•kigyulnak, meseszerű fényárban úszik. A térség 
közepéről meg lehet látni a Magdolna-templomot, 
a Louvre-t, a franczia képviselőház palotáját és 
a csillag-diadalívet.

Ez a különben is tágas piacz, mely egy-egy 
júniusi virágillatos szép nyári estén egész fény- 
tengerré szélesül, volt tehát az az ismeretes vér
áztatta hely, hol a rettenetes rémuralom idején 
a franczia nép királyát, a szerencsétlen XVI. La
jost, megittasodva a szabadságtól, legyilkolta; itt 
vérzett el Mária Antoinette, a királyné; itt hullt 
porba két év és három hónap alatt Francziaor- 
szág legjobbjai közül több mint 3000 férfiú és 
nő, a rémuralom vérszomjának esve áldozatul; 
itt lehelte ki lelkét az a férfiú is, ki halálakor 
oda kiáltotta biráinak: »én akkor halok meg, mi
kor a nép eszét vesztette, ti pedig meg fogtok 
halni, mikor a nép eszét visszanyeri!®

Rettenetes évek voltak azok a múlt század 
93—94-es évei, mikor a »jólét- bizottság« olyan 
szörnyetegekkel az élén, mint a minő egy Robes- 
pierre, Couthen és St.-Just, a maga átkos mun
káját kifejtette azáltal, hogy a pallos és guillotine 
nem tudtak elég gyorsan dolgozni a végre, hogy

a szerencsétlenek és ártatlanok ezreivel hullja
nak el.

Az ember ragadozó állattá lett, vérszomjas tig
ris vált belőle, mikor pokoli megtántorodásában 
a szabadság nevében mindent, mi szent, lábbal 
tiport: vallást, erkölcsöket, humanizmust, jog és 
igazságot.

Lelkemben mélyen meghatva e rettenetes ké
pek láttára, mik lelkem előtt megújultak, búsan 
odahagylam ez egykori gonosztettek színhelyét 
és a Szajna jobb partján lefelé ballagtam a város
házáig, útba ejtve a püspöki székesegyház, a 
Notre Dame irányában fekvő úgynevezett »Gité«- 
szigetet, hogy közelben levő éjjeli szállásomat 
felkeressem

Ugyanezt az utat tette meg ezelőtt 100 évvel 
egv L Henrik nevű 20 éves ifjú. Ö a Szajna 
balpartján lakolt, mint afféle gazdag szülők gyer
meke magas felhazban, de egyébkent nagyon is 
visszavonulva éit, egész idejei a tudományoknak 
szentelve, a miért is a forradalom veszélyeit ez 
ideig szerencsésen kikerülte.

Most azonban, hogy egyik hű barátja meg
betegedett s annak haldokló ágyánál töltötte az 
egész napot, este későn érkezett haza lakására.

Útközben, a mint hazafelé ballagott lehor- 
gasztott fővel, figyelmét egészen kikerülte egy 
sötét alak, ki az »Egyetértés* - tértől egész a 
Notre-Dame-ig nyomon követte őt, és csak akkor 
lépett elő a templom árnyékából és nyomban 
újra eltűnt, mikor szolgája utána a kapuajtót 
becsukta.

Henrik alig ért dolgozószobájába, Íróasztalán 
egy szelet papirt talált, melyen a következő sza
vak állottak:

*El van ön árulva! Meneküljön mielőbb! 
még ez éjszaka, Bobespierre ravaszsága elöl.

Jé. N.<
Henrik nem sokáig tépelődött, hogy a figyel

meztetés honnét jöhet. Kapta magát és tiz perez 
múlva hű szolgája kíséretében az apai ház egyik 
titkos hátsó ajtaján elillant. Ha még öt perczig 
késik, nincs többé menekvés számára.

Szerencsésen elérkezett Németországba. És mi
után egy hetet Magdeburgban eltöltött, engedve 
a szíves meghívásnak, egy derék magyar nemes 
házánál talált menedéket Dél-Magyarország T. 
nevű városában.

** *
Nemes és nemzetes Sarontay Miklós uram 

előkelő, finom műveltségű és nagylelkű magyar 
ember volt, ki lovagias és vendégszerető nemze
tének összes jó tulajdonságait magában egyesí
tette. Szeretetre méltó nejével örökké azon fá
radott. hogy az útlan bujdosónak házuknál minél 
kellemesebb otthont adjanak. És Henrik, ki a 
szeretet legkisebb nyilvánulásáért irányukban há
látlan lenni nem tudott, előttük egyre emelkedett 
tiszteletben és szeretetben egyaránt.

Egy este Sarontay azzal a kérdéssel fordult 
az ifjú francziához: »Még most sem sejted, Hen- 

1 rik, hogy ki volt az a gonosz lelkű ember, ki
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tégedet kész lett volna átadni a rögtönitélő bíró
ságnak ?«

»Hiába törtem rajt’ a fejemet, nem tudtam 
rájönni mindidáig* — úgymond Henrik. »A fe
nyegető veszedelem közt különben sem volt annyi 
időm, hogy a legcsekélyebbnek is nyomára jöjjek. 
Egyébiránt annyit szolgám útján is kitudtam, hogy 
a legkisebb gyanúra a legártatlanabbat is töm- 
löczre vetik és hogy a tömlöczből az út egye
nesen a vesztőhelyre vezet. Szegény, szerencsét
len hazám!«

Erre mély sóhaj tört ki a menekült kebléből.
»Hátha mégis a te haldokló barátodnak gaz 

szolgája árult el téged, hogy a »vérnek árát* 
rajtad megnyerhesse*, — folytatja egy kis vár
táivá Sarontay a beszélgetést. >Talán az ajtón 
hallgatódzott, mikor barátod panaszkodva kevés
sel halála előtt oly igen a szívedre kötötte a le- 
igázott hon változhatlan szeretetét.*

> Meglehet, ámbár én a legnagyobb vigyázattal 
voltam. Azonban néha a falaknak is vannak füleik 
s most is úgy lehetett, mikor a jólelkü királynak, 
XVI. Lajosnak sorsát panaszkodva egész csend
ben elbeszéltem. Mindketten bizonyosak voltunk 
abban, hogy a király a franczia nép sorsán eny
híteni akart, csak arra nincs elég bátorsága, hogy 
a megfelelő rendszabályokhoz nyúljon. Gyönge 
fejedelem volt, az igaz, és legnagyobbrészt elődei 
bűneiért kellett bűnhődnie a trónon. Szegény, 
szerencsétlen király, mennyi szégyent és gyalá
zatot kelle elviselned!*

»Igen! mennyi szégyent és gyalázatot«, ismétli 
Sarontay a legnagyobb megilletődéssel. »A nép 
órákig kínozza fenyegetéseivel és gvalázással és 
az elfajult csorda még merészkedik a király fejébe 
a jakobinus sapkát nyomni és kényszeríti, hogy 
vele egy pohárból igyék. Forr a vér bennem, 
valahányszor e szörnyű dolgokra gondolok.*

»Az igaz magyar szív dobbanását vélem hal
lani Miklós*, válaszol rá Henrik a legnagyobb 
melegséggel. »A te néped volt az, mely lángoló 
honszeretettel kiállt a síkra, hogy megmentse a 
trónt. Jól tudta Mária Terézia, hogy mit cselek
szik, mikor trónját a nemzet lovagias védelmébe 
ajánlotta.*

»És ha arra kerülne a sor, Magyarország bátor 
fiai és leányai hősies elszántsággal ma is csak azt 
mondanák: »életünket és vérünket királyunkért*, 
tetézi igaz lelkesedéssel a bátor magyar nemes.

Rövid szünet állott erre be. Pár perez múlva 
ismét felemeli Henrik gondolatokba merült fejét 
és félhalkan szól: »A legtöbbet foglalkozom gon
dolatban azzal az ismeretlen N. N.-el, ki életemet 
a pallostól mentette meg Ki gondolhatott csak 
reám, abban a zivataros időben, mikor minden
kinek a saját életéért kellett aggódnia? Az igaz 
szeretetnek e gyöngypéldája örökké szemem előtt 
lebeg, még pedig tündökölve, mint a legszelídebb, 
á legbarátságosabb csillag a koromsötét éjszakán. 
És a remény még mindég táplál, hogv ki engem 
figyelmeztetett, ki engem megszabadílott, nem 
esett értem áldozatul, hogy életével fizesse meg 
nemes tettét*. *

Szép tavaszi nap sütött ki, 1814. április hó 
14-én. mikor a király, XVI. Lajos emlékére az 
»Egyetértés«-terén nagyszerű gyászistenitisztele- 
tet tartottak.

A rémuralom Francziaországban már rég ideje, 
hogy elmúlt. Robespierre és társai a vesztőhelyen 
végezték átkos életöket. Bonaparte Napóleon, ki 
mint franczia császár egész Európát lángba borí
totta, Lipcse mellett három napig tartó népcsatá
ban, osztrákok, oroszok, poroszok és svédek által 
legyőzetett. Mire a győztes szövetségesek: Ferencz 
osztrák császár, Sándor, muszka czár és III. Fri
gyes Vilmos, porosz király hadaikat összeszedvén, 
Párisba győzedelmesen bevonultak és zászló
aljaikat az »Egyetértés«-téren felállították, hogy 
XVI. Lajos, a gonoszul meggyilkolt király emlé
kére gyászisteni tiszteletet tartsanak.

L. Henrik is részt vett az ünnepben, ki már 
jóval előbb hazajába visszatért és Párisban mint 
tanár működött. Mikor a gyászünnepségeknek vége 
lett, valaki a vállát megérintette. És ő vissza
tekintve, egészen meg volt lepetve, mert Sarontayt 
látta maga előtt nyalka magyar huszár képében.

Csakhamar egy csendes helyre félrehuzódtak, 
hol a két egymást rég nem látott férfi a viszont
látás örömeinek áldozának.

És midőn az örömteli felhevülésnek hullám
verései némileg lecsendesedtek, Sarontay egy le
pecsételt csomagot vett elő és átadta azt franczia 
barátjának, a következő szavakkal:

»N. N.-től. Az Isten összevezérelt bennünket, 
őt és engem, mielőtt viszontagságos életét idegen 
földön azzal a meleg szivbeli imádsággal befejezte 
volna: Védje, szabadítsa fel Isten az én szegény 
hazámat!«

Henrik heves kézmozdulattal szakítja fel a 
pecsétet s bontja fel a drága örökséget. S alig 
vet rá egy-két futópillantást, már is felismeri a 
•nagybecsű kéziratot, mire lélekben megindulva 
így szólal meg:

»Jó és hű tanárom! te tanítványaidnak nem
csak szívét és lelkét akartad kiművelni, te nem
csak az igazért, a jó és szépért akartál bennün
ket lelkesíteni; te nemcsak a szent vallást és a 
keresztényi szeretetet akartad szívünkbe plántálni, 
hanem te engemet meg is akartál menteni a 
hazának!«

Két nagy könycsepp hullott le Henrik pilláiról 
a drága örökségre.

*
* *

Mikor Páris legnagyobb temetőjében, az úgy
nevezett »Pére-Lachaise*-ben fel- és alájártam, 
hogy a franczia költők sírjait, egy Moliére-ét, La 
Fontaine, Racine és Beranger-ét felkeressem: 
ugyanakkor Henrik nyughelyére is ráakadtam. 
Vén korában halt meg, minekutána egy nemesen 
érző tanárnak hálás tanítványaként áldásteljesen 
sokat működött egyházért, iskoláért és hazáért és 
kinek életviszonyai eléggé beigazolták azt az igaz
ságot : »Minden időben szeret, a ki igaz barát és 
az atyafi a nyomorúságban tetszik meg*. (Példab. 
17, 17.) Fordította: Bognár Endre.
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Isten jósága s a világ hálája.
Luther egy alkalommal ezeket mondotta:
»Ha az Ur Isten az ő javait áruba bocsátana, 

jó összeg pénzt szedne be érettük; mivel azon
ban ingyen osztogatja, az emberek azokat nem 
sokba veszik. Ép úgy, mintha az Isten csak 
egy éven át is nem adna esőt, sem áldást a föld 
különféle terményeire, mindenki panaszkodnék, 
kiabálna s esedezne egy kis termékenyítő esőért, 
s ha pénzért lehetne megvenni, semmi összeget 
sem kímélne; miután azonban a mennyei Atya 
mindennel, ami az élet fentartásához szükséges, 
bőven ellát, hányán vannak olyanok, a kik ezt 
elismerik és neki azért köszönetét mondanak?

E mellett a jó Isten és a Teremtő feltámasztja 
naponként az ő napját, éjjel a holdat és a csil
lagokat tündökölteti, megszakítás nélkül bocsátja 
rendelkezésünkre a tűz elemét, a levegőt, a vizet, 
földet s minden egyéb teremtett dolgait, azon
felül fentartja testünket, életünket, ellát kenyérrel, 
borral, mindenféle állatokkal, terményekkel s 
egyéb javaival a földnek, hogy az ember magát 
fentarthassa (Zsolt. 104.) s nyújtja önmagát is, a 
miért Emanuelnek neveztetik, a mi azt teszi: 
»Isten velünk*.

De a jó Isten e nagy, kimondhatatlan jótéte
ményeivel mit ér el a világnál ? Azt éri el, hogy 
az az 0 nevét káromolja, egyetlen Fiát, a kit üdvö
zlésére küldött, megfeszíti, egyházát szolgáival 
együtt üldözi s pusztítja . . .

. . .  Óh édes Istenem, milyen nagy is annak 
az embernek a vaksága, tudatlansága és gonosz
sága, a ki mindezeket meggondolni nem akarja, 
hanem Isten legjobb és legszentebb ajándékaival 
visszaél, tetszése és szeszélye szerint felhasználva 
azokat különféle bűnökre és ocsmányságokra ; s 
mindezért nem rebeg ajka egy hálaimát sem az 
Ür Istennek!«

*

így beszélt Luther negyedfélszázaddal ezelőtt, 
szokásához híven erős szavakkal ostorozván a 
világnak az Isten iránt való gyakori hálátlan
ságát . . Vájjon hányán vannak ma olyanok, a 
kik ha szivükre teszik kezüket, tiszta lelkiismeret
tel ezt mondhatnák: >Ez rám nem vonatkozik*.

A  kapen a u m i if jú .
(Mai képünkhöz.)

—  János tv. IV . 46— 57. v. —

Galileit földén járt az Isten-ember, 
Körülte a nép, mint a hullámzó tenger, 
Az igét hallgatva szomjazó kebellel,
Az utat keresve, mely üdvre vezet el.

A mint a szó kél a mester ajakárul, 
lm a nagy tömegből eleibe járul 
Kapernaumból egy Főember; a képe 
Mindegyik vonásán a bú nyoma vésve.

Oda ér az Úrhoz, zokogva hull térdre, 
Fájdalom a hangja, bánat a beszédje: 
»Könyöriilj oh Mester! fiam egyik lába 
Már a néma sírban, mentsd meg, jöjj hozzája !«

»Csodadoktort, orvost, szerte-sorra jártam, 
Életéért pénzem tele kézzel hánytam. 
Elhozattam mind, mind, kinek híre hall’szott, 
. . . Egy sem bírta, egy sem, halállal a harczot!«

Megy az apa, megy, megy, belép a szobába,
. . . S ime fia épen borul a nyakába! . . . 
Térdre hullnak minden s száll az ima égre : 
»Szent vagy Uram! üdv, üdv ajakad beszéde !«

Ifj .  P orkoláb  Gyula.

Apró történetek.
Nagy Frigyes porosz király szívesen látta asz

talánál főbb tisztviselőit és tábornokait. Utóbbiak 
közül különösen az öreg Ziethen tábornokot ked
velte, a ki rendesen a király oldalán ült, ha valami 
fejedelmi személy nem volt jelen a társaságban. 
A király egyszer Nagypénteken is meghitta az 
öreg tábornokot asztalához, de ez nem jelent meg 
s távol maradását azzal mentette ki, hogy ő e 
nagy ünnepen rendesen az Ur asztalához szokott 
járulni, s nem szereti ha e napon ünnepi hangu
latában megzavarják.

Mikor a legelső alkalommal ismét megjelent 
a király asztalánál, beszélgetés közben a sirály 
tréfásan és gúnyolódva ezt a kérdést veté oda: 
»Nos, Ziethen, hogy ízlett az Úr vacsorája?*

A vendégek hangosan felkaczagtak a király e 
kérdésére.

Ziethen tábornok pedig ősz fejét megrázva, 
meghajtá magát a király előtt, s hangosan és a 
teljes meggyőződés hangján, ünnepi komolysággal 
igv felelt: »Felséged jól tudja, hogy a csatában a 
veszedelmet nem ismertem mindenütt, a hol csak 
kellett életemet is koczkára tettem Önért és a 
hazáért. Ez érzület lelkesít még ma is, és ha 
szükséges, ősz fejemet engedelmesen teszem lábai
hoz. De van egy valaki felettünk, a ki Önnél, 
nálamnál és minden embereknél is több: a világ 
Üdvözítője és Megváltója, a ki Önért meghalt, 
és a ki mindnyájunkat vére árán vett meg. Nem 
engedem, hogy szent Megváltómat valaki gúnyolja, 
mert Ö rajta nyugszik hitem, vigasztalásom és 
reménységem életemben és halálomban. E hitnek 
lelkesítő erejével harczolt és győzött hadserege. 
Ha Felséged a hitet aláássa, egyszersmind az 
állam jólétének alapjait is aláássa. Ez bizonynyal 
igaz.«

A királyt láthatólag meghatották e szavak.

Reá néz a Mester, szóra nyíl’ a szája,
Úgy zeng szava, mint az angyalok danája : 
»Eredj haza békén, betelt szived vágya,
A te fiad él és üres beteg ágya!«
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két is valahányszor az Úr szent vacsorájával 
élünk s vajha ez öreg tábornok példáját látva, 
mi is megszívlelniük az Úr Jézus Krisztus szavait:
» Valaki azért vallást teszen én rólam az em
berek előtt, én is vallást teszek arról az én 
mennyei Atyám előtt. Valaki pedig megtagad 
engemet az emberek előtt, megtagadom én is azt 
az én mennyei Atyám előtt.* (Máté 10, 32—33.) '

*
Ugyancsak Nagy Frigyes királylyal történt, 

hogy egy sétalovaglás alkalmával az út mentén

»Szükségleteimet fedezni? — viszonzá az 
öreg — »még többre is kell telni belőle.*

»Hogyan ?«
A gazda mosolyogva igy felelt: »Nos, ha épen 

tudni akarja, hát elmondom ; két garas a felesé
gem és az én szükségleteimre való, a másik kettő
vel adósságot törlesztek, kettőt kölcsön adok, és 
\é t  garast Isten nevébe elajándékozok.*

»Ez talány*, felelt a király, »a mit nem tudok 
megérteni.*

»No, majd megfejtem én Önnek* — mondá a

Felkelt az asztaltól, és jobbját nyujtá a bátor 
keresztyén tábornoknak, balkezét pedig vállára 
tevén, megindultan mondá: »Boldog Ziethen! vajha 
nekem is volna ilyen hitem! Tisztelem és becsü
löm meggyőződését; ragaszkodjék hozzá, többé 
nem történik meg ez*.

Ünnepi, mély csend lett.
A király feloszlatá a társaságot, s a derék 

tábornokot karon fogva, mondá neki: »Jöjjön 
velem, az én szobámba.*

Vajha ily érzület töltené be a mi szivein-

egy öreg földmivessel találkozott, ki vígan dalol- 
gatva szántogatott.

»Be jó dolgod lehet öreg* — szólt oda a király 
a földmiveshez — »tied ez a telek.?*-

»Nem, uram* — válaszolt a gazda, a ki a 
királyt fel nem ismerte — »nem vagyok én olyan 
gazdag; — napszámba dolgozom.*

»És mennyit szerzel napjában*, kérdé a király. 
»Nyolcz garast* — feleié a földmives.
»Ez bizony kevés*, mondta a király, »és tudod-e 

ezzel szükségleteidet fedezni?*
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földmives*. Otthon van két öreg szülém, a kik, 
a mig én kicsiny és gyenge voltam, eltartottak; 
most, hogy ők öregek, tehetetlenek, nekem kell 
őket eltartanom. Ez az az adósság, a mit törlesz- 
tek, — és erre fordítok naponként két garast.

A harmadik két garas, a mit kölcsönbe adok, 
az, a melyet gyermekeimre fordítok, hogy iskolába 
járjanak és belőlük derék emberek váljanak. En
nek kamata egyszer nekem és a feleségemnek fog 
majd jól esni, ha mi is megöregszünk.

Az utolsó két garast két beteg nővéremre 
fordítom, a kiket ugyan — szorosan véve a dol
got — nem kellene eltartanom; ezt a pénzt tehát 
az Isten nevében elajándékozom.«

A királynak igen tetszett a felelet és tréfálódzva 
mondá: »Nagyon jól van, öreg!* de most majd 
én adok fel neked egy talányt. >Láttál-e már 
engemet ?«

»Soha!* — válaszold amaz.
»No, akkor öt perez alatt ötvenszer is meg

láthatsz és mind az ötven hasonmásomat zse
bedben hazaviszed.*

»Ez is talány, amit én nem tudok megfejteni* 
— mondá a gazda.

»Majd megfejtem én neked* — mondá a király 
és a csudálkozó földmives kezébe ötven uj aranyat 
olvasott le, melyen, mint királynak, csakugyan 
az ő képe volt látható és mondá néki: »Jó pénz 
ez, tedd el, a jó Isten küldi neked, én vagyok 
a fizető mestere. Isten áldjon meg!« — s ezzel 
elvágtatott. . . .

Egyszerű az egész esemény. Ez egyszerű, sze
gény földmives szavaiban mily nemes szív nyil
vánul. íme a helyesen megosztott kevés, ime a 
keresztyén embernek mint családtagnak szépen 
keresztyénileg teljesített gyermeki, szülei s test
véri kötelessége! Sokan tanulhatnának ő tőle .. .

(Német után közli: Klaár F.)

Életböleseség.
A hit isteni, a szeretet emberi érzemény az 

emberben s a hol e kettő párosul, ott helyes 
az élet.

*
A keresztyén szeretet nem ismer sértést.

*
Az isteni szeretet legnagyobb bizonyítéka, hogy 

a mennyei Atya az elbukott emberhez így szólt: 
Oda ajándékozom fiamat, hogy nekem ajándékoz
hassátok — s hogy a Fiú mondá: Meg akarok 
halni, hogy élhessetek.

*
A szeretet Isten útja az emberhez s az em

ber útja Istenhez.
*

Azoknak, kik szeretnek, semmi sem esik ne
hezükre; — szeressük tehát Istent s minden 
könnyűvé válik.

*
Az szereti magát igazán, a ki az Urat szereti.

A tavasz a szeretet élete és a szeretet ta
vasza az életnek. Ha a szeretetnek élsz, örök 
tavasz él benned. *

Fiacskáim! — ne szeressünk szóval, se nyelv
vel, hanem cselekedettel és valósággal!

*
A ki nem kész akármit tűrni és szíve válasz

tottjának akaratához alkalmazkodni, az nem ért 
a szeretethez.

*
Valaki ezt mondja: szeretem az Istent és az 

ő atyafiát gyűlölendi, — hazug az.

P á l y á z a t .
A Luther-társaság Melanchton Fiilöp szüle

tésének négyszázados évfordulója alkalmával élet
rajzának népszerű megírására ezennel pályázatot 
hirdet. A munka legfeljebb 4—5 nyomtatott ívre 
terjedhet; a pályanyertest ívenkint 20 forintjával 
díjazzuk, miáltal az a Társaság tulajdonává lesz.

A jeligés kézirat 1897. február 16-ig nt. Bachát 
Dániel főesperes, társasági alelnök úrhoz küldendő 
be (Budapestre, Vili., kerepesi-úti Luther-udvar).

Budapesten, 1896. október 31-én.
A közgyűlés megbízásából:

F alvay  A ntal,
bizotts. jegyző-

Hazai és külföldi hírek.
f  Csecsetka Sámuel, a pozsonyi theol. aka

démia volt tanára meghalt 79 éves korában Besz- 
terczebányán, a hova gyermekkori emlékei von
zották, hogy ott születéshelyén pihenje ki négy 
tizedet meghaladó nehéz munkájának fáradalmait. 
A múlt tanév végén vonult nyugalomba csak e 
férfiú, hogy alig öt hónapi vakácziózás után az 
igazi csendes nyugalom helyére: a sírba siessen, 
éppen akkor, a mikor az ev. egyetemes közgyűlés 
érdemei elismeréséül kényelmesebb anyagi viszo
nyok közé akarta őt helyezni. Életéből, a mely 
csendes magányban, a neki osztályrészül jutott 
munkakörében folyt íe, azt említhetjük, hogy 1818. 
évben Beszterczebányán született s elemi iskoláit 
szülőhelyén, középiskoláit Miskolczon és Selmeczen 
befejezvén, az Ur szolgájává szegődött s miután 
theologiai tanulmányait Pozsonyban, majd (1844) 
Jénában befejezte, több éven át nevelősködött; 
majd 1851-ben Selmeczre ment tanárnak, a hon
nan négy év múlva a pozsonyi theologiára hiva
tott. Itt mint az egyháztörténelem s egyházjogtan 
tanára működött. Időközben igazgatója is volt 
hosszabb ideig ez intézetnek. Irodalmilag is mű
ködött s megírta a magyar ev. egyház rendszeres 
jogtanát, a melylyel elévülhetlen érdemeket szer
zett magának. Egész óriási papi sereg nevezheti 
őt szellemi atyjának, mert. hosszú 41 évi tanár
kodása alatt több százakra menő hallgatót ve
zetett be az általa előadott tárgyak ismeretébe, 
szép emléket állítván fel magának mindazok szí
vében, a kik tanárjaik nehéz s lelkiismeretes
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munkáját méltányolni tudják. A külső emlékjelek 
helyett, a melyekkel a mai kor az egyházi pályán 
működők iránt nem igen szokott bőkezű lenni, 
— a szívben csendesen élő szeretetet s kegye
letet vitte magával a mennyei Bíró elé, a hol 
biztosan eléri munkájának igaz jutalmát. A ke
gyelet virraszszon sírja felett e nemesen munkál
kodott veterán-tanárnak. Béke poraira!

A milleniumi kiállítás bezárása. E hó 3-án 
zárták be a kiállítást a miniszterek s fővárosunk szá
mos előkelőségének jelenlétében. Ez alkalommal 
Schmidt József kiállítási igazgató a szószékre lépett 
s szép beszédet intézett a miniszterhez. Elmondta, 
hogy most, mikor ennek a kiállításnak, mint min
den emberi alkotásnak, eljött utolsó órája alig van 
valaki, a kit fájó érzés ne fogna el. De ez a fáj
dalom enyhülést talál abban a biztos tudatban, 
hogy kiállításunkat ugyanazok a kezek, melyek 
szeretettel, gonddal, művészettel építették föl, le
ronthatják, széthordhatják ; de nagy hatása, meg
becsülhetetlen eredményei hosszú időig fönmarad- 
nak, teljesen el talán soha nem enyésznek. Az 
egész világon, ott is, a hol eddig nevünkről is alig 
vettek tudomást, elismeréssel, nem ritkán magasz- 
talással emlitik a magyar mezőgazdaságot, ipart, 
tudományt és művészetet; hirdetik a magyar 
tehetséget, munkabírását; dicsőítik a magyar sza- 
badságszeretetét, törvénytiszteletét, harczias vitéz
ségét, rajongó szeretetét, törhetetlen hűségét a 
legjobb uralkodó iránt. De a mi nekünk minden
nél sokkal többet ér, az, hogy sokkal jobban is
merjük önmagunkat. Tudjuk, hogy mink van, de 
tudjuk azt is, hogy sokkal többre van szükségünk. 
A kiállítás igazgatója végül köszönetét mondott 
a kiállítóknak s megkérte Dániel Ernő kereske
delmi minisztert, hogy zárja be a kiállítást. A 
miniszter hosszabb beszédben válaszolt Schmidt 
szavaira. Elmondta, hogy nem csupán bánatot 
érez a szép tündérváros összeomlásán, hanem 
örömet is, mert meg van győződve arról, hogy 
nemzeti büszkeségünket s önérzetünket az uj 
tanulságok és tapasztalatok csak erősíteni fogják. 
Kettős czélja volt a kiállításnak, a múlt emlékei
vel gyönyörködtetni a nézőket s egyúttal feltárni 
a jelen állapotokat. Azért is lényegesen eltér min
den más eddig rendezett kiállítástól és a történeti 
rész valóságosan úttörő volt. A jelen állapotok 
feltárása talán nem oly ragyogó, mint a történeti 
rész, de gyakorlati értéke bizonyára nagyobb. A 
magyar mezőgazdaság az állattenyésztés, talaj
javítás, kármentesítés, erdészet, bányászat, kohá
szat, mind csak nagy haladásról tettek tanúbizony
ságot. Különösen a széntermelés fejlődött, a mi a 
gyáripar virágzásának a jele. De a műipar és a 
háziipar is fejlődtek. Vas- és fémiparunk európai 
hírnévre tett szert. Közlekedés, folyamhajózás, 
mind nagyon előre haladtak. A művészetek terén 
pedig különösen szembeötlő a nagy fejlődés. Fes
tészet, szobrászat, építészet, mind virágoznak. 
Nagy jelentősége a kiállításnak, hogy a külföld 
előtt bebizonyította, hogy a magyarság hasznos 
és előkelő tagja az európai népcsaládnak. Köszö
netét mondott a társországoknak, a kiállítóknak

nagy buzgóságukért, s hálával emlékezett meg a 
királyról, a ki a kiállítás iránt való érdeklődésének 
olyan sok szép jelét adta. Végül lelkes éljenzés 
közben déli 12 órakor bezárta a kiállítást.

Az ezredéves ünnepségeknek megörökítése 
már régen foglalkoztatja a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztert és pedig első sorban annak a 
magasztos jelenetnek megfestése, amikor a junius 
8-iki hódoló diszmenet alkalmával az országgyűlés 
két házának tagjai testületileg csoportosultak a 
királyi palota nagytermében a trón körül, hogy 
Ö Felsege előtt a nemzet hódolatát bemutassák. 
A trónemelvényen a király oldalán ott volt a 
királyné, közöttük az uralkodó háznak, a kormány
nak tagjai s az udvari kiséret, valamint a kül
földi államok képviselői is. Az a remek beszéd, 
melylyel Szilágyi Dezső, a képviselőház elnöke 
Ö Felségét a nemzet nevében üdvözölte s az arra 
elhangzott felejthetetlen királyi válasz adta meg 
a páratlan fényű ünnepélynek korszakos jelentő
ségét, mely a milleniumnak kétségtelenül leg
kimagaslóbb mozzanata volt. Hálásabb és szebb 
föladatot képzelni sem lehet egykorú művészetünk 
számára, mint ez emlékezetes és lelkesítő jelenet
nek megörökítését. Dr. Wlassics miniszter már 
meg is bízta Benczúr Gyula kiváló művészünket, 
hogy e nagy jelentőségű képet a létesítendő szép- 
művészeti muzeum számára megfesse; a kép 
körülbelül oly nagy méretű lesz, mint a »Budavár 
visszahóditása 16»6-ban« czimű festménye, melyet 
Benczúr a székes-főváros számára festett meg.

Egy szép könyv Jézus életéről. Ritkán ké
szül olyan nagybecsű könyv, mint a minőt most 
ad ki a párisi Mame-czég. E könyv »Jézus életét
ről szól s Tissot James franczia származású festő 
100 színnyomatu képét fogja tartalmazni. A két 
kötetes munka ára példányonkint 1500 frank 
(körülbelül 700 forint). Mindössze ezer példányt 
nyomnak belőle, melynek 1 és fél millió franknyi 
bevétele korántsem jár nyereséggel a czégre s 
csak a második kiadás fog haszonnal járni. Tissot, 
e mű festője, fiatal korában Angliába került, hol 
mint rézkarczoló működött. Az őt ért több nagy 
csapás után Palesztinában keresett vigasztalást, 
hol annyira megkedvelte a Keletet, hogy tiz éven 
át gyűjtött művészi tanulmányokat, a melyeket 
most e díszes műben fog értékesíteni.

Az evangyéliom Japánban. A japáni császár
ságban a kér. vallás igen szépen terjed; protes
táns gyülekezet is van ott már 365. Jelenleg 
négyszázat meghaladó (214 férfi és 189 nő) evan- 
gyéliomi hittérítő működik elterjesztésén, a kik 
részint a szent iratoknak terjesztése, részint a 
gyermekek keresztyén vallásban való oktatása 
által egyengetik útját az Üdvözítő evangyéliomának.

Uj magyar egyház Chicagóban. Chicagóban 
és környékén mintegy 5—6000 magyar ember 
él, a kiknek jelentékeny része protestáns._ Ezek 
most megtették az első lépéseket a gyülekezeti 
tömörülésre, annyival inkább, mert meg van ré
szükre ígérve nemcsak az ingyen templomtelek, 
hanem pénzbeli segély is az angol hittestvérek 
részéről. A gyülekezeti szervezkedést Harsányi S.
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clevelandi ref. lelkész vezeti, ki valószinüleg első 
lelkésze is lesz az alakuló gyülekezetnek. A chi
cagói egyház létesültével immár 8 magyar ref. 
egyház lesz Amerikában, a melyek mindmegannyi 
oltárai egyúttal a magyar hazafiságnak és a ma
gyar nemzeti eszméknek.

Francziaországban a protestánsok száma 
óriási mértékben megfogyott. Az egész Franczia- 
országban, a mely ma 38 millió lelket számlál, 
összesen csak 639,825 protestáns van, mig a 
XIV. Lajos korabeli üldözések előtt az akkori 8 
millió lakos között két millió volt a protestáns.

Az arméniai meggyilkolt keresztyének árvái. 
E lap harmadik számában már említettük, hogy 
a mohamedánok vadsága mily pusztítást vitt 
végbe Kelet keresztyén lakói között. Most ismét 
örömmel azt olvassuk, hogy a kér. felebaráti 
szeretet nálunk nyugaton már felébredt s nemes 
munkásságát megkezdte ama gyászos vidékeken 
is. Németországban ugyanis egy mozgalom indult 
meg, a mely az Arinéniában legyilkolt családfők 
árván maradt gyermekei ügyét karolja fel, oly 
módon, hogy ez árvákat részint egyes erre be
rendezett árvaházakba gyűjti össze, részint arról 
gondoskodik, hogy egyes kér. családoknál talál
janak menedéket. Skutariban már most elhelyez
tek a Weimárból való Zimmer kisasszony veze
tése alá egy sereg hazátlan árva leányt s egy 
másik helyen, Haskiöi-ben fiúk számára akarnak 
berendezni hasonló árvaházakat. Hasonló mun
kásságot fejtenek ki Kriszariehben és Urférban. 
Azonkívül felszólítást intéztek a németországi 
családokhoz, hogy a kik tehetik, belőlük örökbe 
fogadjanak s őket kér. szellemben neveljék. A 
ki ily árva gyermeket örökbe fogadni hajlandó, 
az Lohmcmn lelkésznél (Frankfurt am Main) je
lentkezzék, ki szívesen ad közelebbi felvilágosí
tást. Nemes törekvés ez ártatlanok védelembe 
fogadása; vajha a jó szívéről ismeretes magyar 
is kivenné részét belőle! Mert mit is mond Jézus ? 
— A ki egynek e kicsinyek közül ügyét felveszi, 
az az én ügyemet veszi fel.

A „Theologusok otthonára44 adakoztak:
XXII. kimutatás. Hauer Ernő, Pozsony 5 frt. 

Baltik püspök mill. tót éneke jövedelméből (VI. 
részlet) 13 frt 90 kr. Berta D. ev. lelkész Lebeny 
1 frt. Ev. gyülekezet Lébeny 1 frt. Földváry E. 
Maglód 5 frt. Ev. gyülekezet Matheocz 5 frt. Höntz 
A. ev. lelkész Matheocz 1 frt. Ev. német gyüleke
zet Budapest 5 évre 25 frt. Czipott Áron ev. leik. 
Rókusz 1 frt. Ev. gyülekezet Rókusz 5 frt. Nehiba 
L. ev. leik. Szák 1 frt. Ev. gyülekezet Szák 6 frt 
(évi járulék). Kéthely filia 3 frt (évi járulék). Ev. 
gyülekezet Ruszkin 1 frt 70 kr. Ev. leánygyüle
kezet Majerka 3 frt 50 kr. Schőtzl K. Pozsony 
1 frt (járulék). Ev. gyülekezet, N.-Szőllős (Vesz- 
prém-m) 1 frt. Ev. gyülekezet mill. offertoriuma 
Aszód 6 frt. Moravcsik M. ev. leik. Aszód 1 frt. 
Ev. gyülekezet Bazin 6 frt 85 kr. Putsch S. 
Pinkafő 5 frt. Unger G. ev. lelkész gyűjtése Ro- 
honcz 5 frt 45 kr. Összesen 104 frt 40 kr.

XXIII. kimutatás. Mihalovics S. leik. Bér 1 frt.

Habermann G. Pozsony 2 frt. Csisko J. ev. leik. 
gyűjtése Kassa 51 frt. (Ehhez járultak: Benczúr 
G 5 frt. Szakmáry K. 5 frt. Dr Brósz L. 5 frt. 
Csisko J. 2 frt. Szirmay S. 3 frt. Id. Halykó M. 
2 frt. Ifj. Halykó Mihály 2 frt. Özv. Schirger Tiva- 
darné 2 frt. Dunkel Vilmosné 2 frt. Schirger G. 
2 frt. Fleischer G. 2 frt. Adriányi M. 2 frt. Flaen- 
bart S. 2 frt. Maurer Adolf 2 frt. Fiedler K. 2 frt. 
Megay Adolf 2 frt. Bellaagh S. 1 frt. Dörner S. 
1 frt. Clas Nándor 1 frt. Nagy László 50 kr. 
Legány Samu 50 kr. Maurer Gyula 1 frt. Schmidt 
Lajos 50 kr. Maurer R. 50 kr. Beller 1 frt. Megay 
Arthur 1 frt. Strasser Béla 1 frt.) Majerik Győző 
theol. gyűjtése Pozsony 7 frt. (Majerik J. 1 frt. 
Majerik Jánosné 1 frt. Stéinhőbel L. 1 frt Mauks 
B. 1 frt. Majerik Gy. 3 frt.) Ev. gyülekezet mii), 
offertoriuma, Pinkafő 5 frt. Ev. gyülekezet, Vadosfa 
8 frt. Ev. gyülekezet mill. offertoriuma N -Szt.-Miklós 
4 frt. Ev. gyülekezet Szügy 7 frt. Összesen 85 frt. 
(Folyt. köv). Dr. M a szn y ik  E ndre,

theol. igazgató.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
november 13-án.

G a b o n a f a j Egy hektoliter 
súlya kilókban

Á ra 100 kgrnak

Bánsági búza . . . . . . 77—82
legkis. ár 

7.60
legn. ár 

7.85
Tiszavidéki búza . . . . 77—82 7.75 8.—
Pestvidéki „ . . . . 77—82 7.70 8.—
Fehérmegyei „ . . . . 77—82 7.70 8.—
Bácskai „ . . . . 77—82 7.65 8.10
Rozs, I. rendű . - . . . 70—72 6.65 6.70
. ,  ii. .  ..................... — 6.55 6.60

Árpa tak a rm á n y ...................... 60—61 4.— 4.30
„ égetni v a ló ...................... 62—64 5.10 5.90
„ serfőzésre ......................

Zab ó ......................................
6.85 
6 —39-41 5.45

n u j ...................................... 39—41 — —

Tengeri bánsági ó . . . . — 4.25 4.80
„ másnemű uj . . . — 4.15 4 20

Repce káposzta . - . . . — 10.50 11.—
„ b á n s á g i ...................... — 10.— 10.50

Köles ó ................................ | — —

„Cselédközvetítő“
(budapesti ev, egyház tag)

a nagyérdemű közönség megrendeléseit kéri. 
Pontos kiszolgálással minden osztályú nőket 

és férfiakat elhelyez, házmestereket is. 
KONTOK. PÁ L , VI., N agym ező u tcza  19. szám,

(a Somossy-mulató mellett.)

Szt. Andreasbergi
harzi kanári madarakat
éjjel és nappal változatos 
trillázó, fuvola és fülemile 
énekkel ajánl jutányos 

árak mellett a

„Magyar Kanária"
harzi kanári madár tenyészde

BUDAPEST, VII., kerepesi-út 6. III. 7.
Árjegyzék ingyen és díjmentesen küldetik.

Budapest, 1896. Buschmann F. könyvnyomdája (Harisch-bazár).


