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K ia d ó h iv a ta l : Luther-társaság pénztára 
IV., Deák-tér 4. sz., hova az előfizetés és hír 
detés díjai, továbbá a reklamálások küldendők 

A  szerkesztőség írószobája: IX., Kné 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni 

—Hi Kéziratokat nem adunk vissza. S§<—

Hetedik évfolyam. Budapest, 1902. márczius 30. 14. szám.

Feltámadunk.
(B.) A hitetlenek, az üres szivűek azt vall

ják, hogy rövid földi életünk a sír szájánál 
végkép bevégződik; újabb élet nem vár reánk; 
egy jobb, egy szebb jövő édes reménye csak 
ámítás. Vájjon?

A hitetlenekhez nem szólok; a kiknek szi
véből hiányzik a szeretet: nem érezhetik az 
áldó szeretet végtelen melegét, varázsát, erejét.

Az evangéliumi asszonyok: Mária Magdolna, 
Johanna és Mária, a Jakab anyja, a Jézus 
sírjához zarándokolna];, hogy még egyszer 
reá boruljanak a drága tetemre, hogy még 
egyszer megsirassák azt a jó Mestert, a kinek 
áldó szeretetét annyiszor tapasztalták.

De íme, égi szózat fogadja őket:
-— Miért keresitek holtak közt az élőt ? 

Nincsen itt, mert feltámadott! (Lukács ev. 
XXIV. 5— 6.)

Mária szivét elfogja az édes remény és a 
határtalan öröm érzete; rohan Jeruzsálembe 
a tanítványokhoz, hogy örömét megoszsza 
velők s tudtukra adja a csodálatos hírt.

Aztán visszasiet a sírboltba. Szivébe vissza-

lopódzik a kételkedés ördöge s kétségbeeset
ten siránkozik:

— Elvitték az én Uramat és nem tudom 
hová tették! (János ev. XX. 13.)

Síró szeme eieintén nem ismeri fel Jézust, 
dobogó szívvel hozzá fordul:

— Uram, ha íe vitted el őt, mondd meg 
nekem, hova tetied és én elviszem. (János 
ev. XX. 15.)

— M ária! — szólítja meg az Üdvözítő.
Az asszony ráismer a hangra, a kételke

dést fölváltja a meggyőződés, lábához borul 
a föltámadott Megváltónak s ájtatos lélekkel 
rebegi:

— Rabboni, azaz : M ester!
Krisztus világosságra hozta az örök életet 

és halhatatlanságot. Legyőzte a halált, a mint 
azt előre megmondotta tanítványainak:

— Az én Atyámnak házában sok hajlék 
van. Elmegyek, hogy megkészítsem néktek 
a helyet. És mikor elmenéndek és megkészí
tem néktek a helyet: ismét eljövök ' és fel
veszlek titeket énmagamhoz, hogy a hol én 
vagyok, ti is ott legyetek! (János ev. XIV. 
2— 3.)

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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Ne kételkedjünk, Krisztus feltámadott és 
él. Evangéliumának erejét nem söpörhették 
el az elmúló századok sötét viharjai. Evan
géliuma manapság is egyre terjed, világít és 
melegít, vigasztal és fölemel. A csodás kelet s 
a délszaki ég népei is, a kik eddig meg nem 
ismerhették a Krisztust: napról-napra mind 
többen köréje gyülekeznek.

Szegény magyar hazánk, sokat szenvedett 
népünk, nemzetünk hányszor került a sír 
szélére? És vájjon nem áll-e még ős Buda? 
Nem él-e a magyar nemzet? Evangyélmi val
lásunkat is nem fenyegette-e száz meg száz 
veszély? Nem akarták-e kiirtani szent hitün
ket e föld színéről ? A martyrok elhullott 
véréből mindig és mindenütt szabadság fakadt.

Csak a Krisztus vére omlott volna hiába 
érettünk? Lehet-e ilyet józan észszel fölten
nünk? Nem, szivünk és értelmünk egyaránt 
hangosan h irdeti:

—  Feltám adunk! Egy szebb, egy jobb 
jövő vár reánk.

A p iro s  tojás.
Napsugaras husvét reggel 
Haza száll a lelkem 
Megnézni a jó anyámat,
Mit csinál a lelkem ?
Napsugaras husvét reggel 
Vidám-e az arcza,
Nem uszik-e szeme könyben,
Nincs-e felhő rajta ? . . .

Napsugaras husvét reggel 
Jaj de bús a képe !. . .
Egy mosolygó piros tojást 
Forgat a kezébe’ . . .
Nézi hosszan, nézi némán
— Talán nem is látja,
Úgy tele van hulló könynyel 
Szelíd szeme párja .. .

Napsugaras husvét reggel 
Nem így volt ez máskor. . .
.. . Mikor mindenegyikünknek 
Adott a tojásból:
— Úgy ragyogott a két arcza 
Mint a piros rózsa !. . .
— Hejh, a rózsát bánat és köny 
Leáztatta róla ! .. .

Napsugaras husvét reggel 
Most is úgy, mint máskor,
Mindönknek ad egyet-egyet 
A piros tojásból.

El is fogy mind; — csak egy marad 
Kicsi kosarába.
Lesi-várja ki jön érte ?...
— De hiába várja!

Najjsugaras husvét reggel 
Bús a mi kis házunk —
— Egy mosolygó kis tojásra 
Gazdát nem találunk . . .
A kinek az édes anyám 
Ezt az egyet szánja,
Napsugaras husvét reggel
— Bús sirhalom zárja! .  . .

Napsugaras husvét reggel 
Én jó Uram Isten,
Áldó kezed egy kis vigaszt 
Mi reánk is hintsen!. . .
Csókold fö l a szeme könyét 
Az én jó anyámnak,
Hadd örüljön ő is — mi is 
A föltámadásnak ! . . .

J f j .  P o rk o lá b  G y u la ,
budapesti ev. s.-lelkész.

Feltámadás reggelén.
írta : Petry Gyuláné.

Közeledik a hajnal.
Az ég komor sötétjét szürke homály töri által 

s láthatóvá lesznek az olajfák törzsei, melyek mint 
hús, sötét kisértetek húzódnak végig a Gecsemáne 
kertjének lankáin. Reszketve borulnak össze a 
czipruslombok gyöngéd levelei, a mint a hús haj
nali szellő felrezzenti éji álmukból. A halványuló 
csillagok helyett idelent a földön a lótusz-virágok 
fehér kelyhei élénkitik a derengő félhomályt.

Amott a pálma-csoport alján a fűszálak mintegy 
lehelettől érintve, könnyedén lehajolnak.

Ott térdelt a názárethi Jézus isteni alakja, a 
mint kibeszélhetetlen szelidségft szemét könyörögve 
emelte az Atyához s a halvány ajkak esdve 
rebegték:

— Én Istenem, ha lehetséges, múljék el tőlem 
e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, a hogy én, 
de a mint Te akarod.

A halálfélelem között, a szenvedések előtt micsoda 
szelídség, mennyi isteni önmegtagadás!

És mikor a vad tömeg, a farizeusok, fegyveres 
szolgák csoportja feléje nyomul s Jézus látja a 
könyörtelen arczokat, a durván fenyegető kezeket, 
szivét elfogja a szánalom az emberek iránt, kiknek 
szivében nem lakozik az irgalom s a jótevő szere
tet. Ekkor önkényt nyúl a szenvedések pohara 
után s kihajtja fenékig, végtelen türelemmel; hogy 
ő szenvedvén, amazoknak megnyissa az igazi örö
mök gazdag forrását; ő meghalván, azok az örök 
élet üdvösségének részesei legyenek.

Meggyötörve a szenvedésektől, kimerültén a fáj
dalomtól, engesztelőén néz le kínzóira s így könyörög 
Atyjához:
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Bocsásd meg nekik Atyám, mert nem tudják, 
mit cselekszenek!

Aztán szelíd feje fáradtan hanyatlik mellére, 
mialatt az ég sötétre elborul és bánatos cseppek 

az Atya könnyei hullanak alá, hogy kimos
sák a vérző sebeket.

Ekkor elhangzott az utolsó szó, leheletszerűbben 
a sóhajnál, de biztatóbban az ígéretnél:

Az erős fénytől körülvéve sötéten, üresen tátong 
a szent sír belseje. A hatalmas kő tova hengerítve, 
s a fehér halotti lepel mély ránczokat vetve, hosz- 
szan húzódik a talaj sárga homokján.

A sir üres, a názárethi Jézus feltámadt!
Az őrök ijedten ocsúdnak fel mély álmukból, a 

mint hatalmas lökés rendíti meg a földet alapjában. 
Zavarodottan, babonás félelemtől megkapva bámul-

« Ha lehetséges, múljék el tőlem e p oh á r!»

— „Elvégeztetett1'.
Én Uram Jézusom! gyönge elmémmel, gyarló 

gondolataimmal nem tudom felfogni a Te lelked 
valódi nagyságát, csak a szivem érez téged és 
áhítattal borulok le szegekkel által vert lábaid elé.

lm, keleten meghasad az égbolt. Mintha látha
tatlan kezek kést döftek volna a felhőóriás szivébe 
s a szertehulló vércseppek pirosra festik a felhő 
foszlányokat. Kis vártatva megjelenik az olajfák 
hegyén az első fénysugár, lassan kúszik elébb és 
fényes sávokat hagyva maga után, végig fut a pázsit 
felett a közeli sziklasírig.

nak a sötét üregbe, majd a sugárzó égi jelenségre, 
mely immár diadalmasan emelkedik a golgothai 
hegy felett.

Mint óriási, hömpölygő folyam, ünnepélyesen 
vonul a nép a szent sír felé. Nincsenek könyörte
len arczok, fenyegetően felemelt kezek. Mindenik 
arczán csodálatos ihlet ragyog.

A sír közelében valamennyinek egy gondolata 
születik meg, a mint leborulnak a sötét üreg előtt, 
és mindenik lelkén át rezeg az eszme.

A sír üres, de az ő szivük telve gazdagsággal, 
Jézus szeretetével.

Hozsánna, hozsánna ! az Úr feltámadt!
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>
Es az ihlet e magasztos pillanatában egymás 

nyakába borulnak az emberek. A gazdag a szegény
nek, az erős az erőtlennek, az egészséges a beteg
nek, az erényes az elbukottnak nyújtja segítő 
kezét. Mindegyik magában érzi a csodás erőt, 
melylyel a kínhalállal szemben is meg tudja védeni 
a szeretet hitvallását, Jézus tanítását.

A mennyboltozat fényárban úszik. A sugárkévék 
aranykereszteket rajzolnak a bárányfelhőkre. És 
e sugárözönből az Atya jobbjáról szelíden, szere
tettel néz le az örvendő sokaságra az Üdvözítő.

Áldás és Szerencse.
(Folytatás.)

V.
Múltak havak, évek kimért sorban, rendben, 
Andrásék szerényen éldegéltek csendben,
Az egy százas őket gazdaggá nem tette,
Jól járt azért mégis vele, ki elvette.

Semmi egy rongy százas bolond pazarlónak,
Ki nevet, nevére ha- ezreket rónak.
Kincs, egész kis vagyon, mely nő csodaképen, 
Munkás, okos ember áldásos kezében.

S András a két kezét tétlen nem lógatta, 
Napestig munkában serényen forgatta,
A félretett hálót újra elővette,
S kibérelt kis földjét gonddal mívelgette.

Háza sem a régi ütött-kopott fajta,
Ügyes kéz kevéssel csodát mívelt rajta,
Segíté mindenben felesége s lánya,
Viruló szép Boris, atyjának bálványa.

Szeretet egymás közt, s hit a jövendőben 
Megtartotta őket jókedvben, erőben, 
így mentek előre lassan gyarapodva,
Egy sem kívánt jutni úribb állapotba.

Hátha még Boris oly rátartó nem volna,
S szive egy szerető legényhez hajolna! —
Egy derék munkás vő gazdag erű bánya,
S nem egy legény búsan sóhajtott utána.

De hátyúgy kell venni, a hogy Isten adta, 
Teljes boldogságot ki is kívánhatna?
Aztán vigasztalta őket a remény i s :
Megpuhul a lányszív, bármilyen kemény is.

Egy nyári délután, — learattak épen — 
Tarjagos rőt felhők gomolygtak az égen,
Nagy lesz az öröme még ma a gonosznak, 
Gondolta sok gazda, — ezek jeget hoznak.

S a mitől rettegtek, nem is soká késett, 
Kezdték a villámok s haragos dörgések,
Aztán jött a szélvész vonítva, iivöltve,
Rá sűrű jégzápor szakadt le a földre.

Dobolt a kévéken, miket ott kinn éré,
Hej, kevés mag maradt bennök új kenyérre! 
Behordást, nyomtatást sorban meg se vára, 
Kicsépelte kinn — az egerek számára.

Csak maga volt otthon Boris e csapáskor,
Hogy féljen, ilyenre nem is gondolt máskor, 
Bezzeg megijedt most, nem is szégyenlette, 
Agyra dűlt s fejét a párnába temette.

Egyszerre mintha csak ég-föld leszakadna, 
Olyan csattanást hall szörnyen fölriadva, 
Eölugrik, fut, magát ütve zöldre, kékre,
Jaj, az istállónál láng csap föl az égre.

A tehén, — benn é g ! — ez első gondolatja, 
Ott terem, leoldja s húzza, hívogatja,
S hogy megveti lábát s farát hátra tolja,
Döföli ököllel, tenyérrel paskolja.

Hasztalan, nem mozdul, csak szűköl, bőg, prüszköl, 
S már a szűk falak közt nem látni a füsttől, 
Szorul Boris melle, feje nehéz, szédül —- 
Aléltan lerogy a füst fojtó büzétül.

Kinn azalatt lárma, nagy lótás-futás van,
A rémült szomszédság nem rest az oltásban, 
Sándor is köztük, ki rég Borisért égé, 
Felgyújtotta szivét a leány szépsége.

Keblében iszonyú nehézséget érez,
Látta, hogy benyitott Boris a tehénhez,
Hol marad! — mért nem jön? — gondolja

[rémülten,
Berohan s ott látja a földre terülten.

Már akkor a lángok kinn és benn lobogtak, 
Körül a gerendák recsegtek, ropogtak,
Sándor az aléltat fölkapja ölébe 
S kiviszi ott termett szülei elébe.

S a mint viszi s nézi magához szorítva,
Mintha az ég volna előtte megnyitva,
A mint szemét, arczát s ajkát csókolgatja,
Úgy érzi, hogy soha el nem bocsáthatja.

Borisba is lassan visszatér az élet,
Bámulva néz — hol van ? — nem tudja, mivé lett, 
Szivében nem ismert titkos gyönyört érez,
S odasimul délczeg mentője szivéhez.

Elfojták a tüzet, megbirkóztak vele,
Ott is volt a falu népének a fele,
A magáét ifjú, öreg mind megtette.
Meg a zápor, mely a jégesőt követte.

Csak András szenvedett szörnyű veszteséget, 
Oda a tető mind, a tehén bennégett,
S vetése pocsékká lett ott kinn a jégtől,
Hogy is érhette ily büntetés az égtől.
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Büntetés? — mit vétett? — az égtől?— ki mondja? 
Istennek dolgára embernek mi gondja!
Büntetés, kisértés? sohasem kutatja, 
Megnyugtatja lelkét tiszta öntudatja.

S nem érhette volna nagyobb veszteség is ?
Jaj mi várt Borisra? — s im menekült mégis, 
Itt nyugszik kebelén sértetlenül, épen,
Édes meghatottság könnyével szemében.

Nem panaszkodott hát, nem esett kétségbe, 
Megmaradt lelkének s testének épsége:
Hit, remény, szeretet; munkakedv, egészség, — 
Érnek még jobb időt, bármi soká késsék.

S hogy legyen csepp öröm is a tenger búban, 
Csakhamar beszélték szerte a falúban,
Hogy Boris Sándornak eljegyzett mátkája.
Irigy szemmel nézett sok leány reája.

Mert derék, jómódú volt Sándor, s a lányka,
A tűz óta nem volt már hideg iránta,
Átengedte ajkát eljegyző csókjának, 
ím hát teljesült, mit oly rég óhajtanak!

Hittel, bizalommal néztek a jövőre,
Nem vágytak magasra jutni nyakra-főre,
S bár nem mosolygott is a szerencse rajok,
Mit bánták ? — panaszra nem nyílt soha szájok.

VI.
Hej, bizony máshol is járt Szerencse pajtás, 
Gyorsan tova lebbent, mint könnyű sóhajtás,
S hogy kiért az útra, hol sok utas jára,
Űri lovas képét öltötte magára.

Lovagló ostorát hegykén suhogtatta.
Fújt, prüszkölt a tüzes paripa alatta.
Nézték, kik fáradtan ballagtak mellette,
Nézik-e, nem nézik? ő észre se vette. '

Porfelleg kisérte, merre haladt, hátul, 
Szétfeccsent a kavics lova patkójától.
Kushadt a vándorló legény közelében,
Egy diónyi mégis fejen érte épen.

„Ej kiált hogy lelked a pokol szárítsa!" 
Kapja a követ, hogy utána hajítsa,
De a mint ránézett, megállt s szájat tátott, — 
Ilyen fényes követ még sohasem látott.

Még hasznát veheti, gondolja magában. 
Megtartja, van elég hely a batyujában.
Hátra néz Szerencse a legényre s kőre, 
„Emberemre leltem" — szói s vágtat előre. —

A kit így Szerencse kiszemelt magának, 
Korhely fia volt egy iszákos apának, 
Sarúfoldozónál többre nem vihette.
Tíz mesternél szolgált, kilencz elkergette.

Tizediktől önnön vágya kergető el.
Megpróbálja, mit tud maga erejével,
Egy kis városkában akart próbálkozni.
Gondolá, tán csak lesz ott is mit foldozni.

Tornyai látszottak már a városkának,
Mikor ő s Szerencse egymásba botiának.
Mennie már alig egy kis órát kellett,
S ott ült a korcsmában egy kupa bor mellett,

Aztán szobát rendelt s kiirta szép renddel 
„Ócska sarát foldoz itt Habakuk Vendel".
Azaz bizony csak fog, ha kap mit foldozni, — 
De kapott, nem kellett soká várakozni

Néha ugyan hét, nyolcz napig sem volt dolga,
S nagyot koplalt s szörnyen kiszáradt a torka. 
De aztán annál több szakadt máskor rája,
Késő estig nyúlt ki néha a munkája.

Ilyenkor, míg a tűt buzgón öltögette,
Ottan ragyogott a fényes kő mellette, 
Mosolyogva nézte: mily helyes mécs ez n i! 
Világra legalább nem kell költekezni.

Egy este, a mint igy végezi munkáját.
Egy kis ember nézi őt az ablakán át,
Kis vártatva aztán be is nyit hozzája,
Felugrik Vendelünk s kérdőleg néz rája.

„Parancsol? — Semmit, csak azt a követ nézem. 
Szól amaz, — mint a mécs, úgy fénylik egészen, 
Megveszem jó pénzen, más úgy se venné meg, 
Bolondja vagyok az ily csecsebecsének.

„S mit adnál érte? — szól könnyedén armester, 
Mint a ki szót rája vesztegetni restel,
..Tíz pengőt kiteszek1' — hangzik rá a válasz. 
Kavicsért úgy hiszem, becsületes ár az.“

Hm, valami kincs e z ! — nyeli a szót Vendel. 
„Tíz? — üti fel orrát — eszem csak nem ment el. 
Többet nyerek vele egy hó folyamában,
Mit megtakarítok olajban, gyertyában."

„No hát legyen ötven". — „Száz forint, vagy
semmi!"

„Üsse a kő, itt van", ha már meg kell lenni, 
Kivágja a százast, a követ fölkapja 
S fut, mintha kergetnék, az ajtót becsapva.

Torkos László.
(Folytatjuk.

LV?

A harangozásról.
A csengő-bongó ércznyelvek zenéje elkisér min

ket a bölcsőtől a sírig. Hallottuk e hangot, mikor 
még öntudatlanul pihentünk a párnák közt, vagy 
szerető anyánk ölében; hallottuk, mikor imára hivott 
mindannyiunkat, ha ütött az áhitatosság órája.

Hallottuk bánatos kongását, ha az elköltözöttet 
kisérte utolsó útjára.
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Nem is hinnék, hogy életünkkel, egész lényünk
kel mennyire összeforrt a szokás, hogy a nap meg
határozott óráiban, vagy különös alkalmakkor hall
juk megkondulni a harangokat, Szinte szokatlan, 
ha nagypénteken nem szólnak, minthogy akkor 
a mint a róm. katholikusok vélik elzarándokol
nak „az örök városba", Rómába.

Ám ott, hol a mindennapi élet zsivaja, a siető 
emberek lármája elnyel minden költészetet, a nagy 
városokban talán ügyet sem vetnek a harangszóra. 
Ott más szabja meg a napi beosztást; ott talán 
észre sem veszik, mikor harangoznak déli tizenket
tőre A kocsizörej, a vásári zűrzavar közepette a 
harangszó alig-alig tud áttörni, hogy utat találjon 
a szivekbe. Az emberek itt talán rá sem érnek 
megemelni a kala
pot, ha megkon- 
dul az estharang 
imára Reggel, 
este ugyan hányán 
imádkoznak'?

Vidéken, fal
vakban. ott lehet 
még igazán mél
tányolni e zenét.
Az ihlet szava az, 
mikor a pihenni 
térő falu fölött 
végigrezeg a ha
rang kongása.

Minden falu
nak középpontja 
a templom, és a 
templom az ő 
messzeható, szép, 
csengő-bongó szó
zatával hívja össze 
a hívőket. Hajnal
ban jelzi a nap 
kezdetét, este meg 
a pihennitérés idejét. Napközben is többször meg
megszólal. Ha nevezetes, nagy esemény van készülő
ben, zúgnak a harangok, hogy fönséges szavukkal is 
emeljék az ünnepély fényét. Ha az égen összetor
nyosulnak a vésztjósló föllegek, a melyeknek méhé- 
ben pusztító jégesőt, zivatart sejt a jámbor föld- 
népe, itt-ott még most is megszólalnak a harangok, 
mintha könyörögnének, hogy az Úr fordítsa el a 
határról a fenyegető veszélyt. Ki ne hallotta volna a 
félrevert harangok rémes kongását, ha tűzvészkortud- 
tára adja a lakosságnak, hogy siessenek szembe
szállni a nekibősziilt elemmel s mentsék meg, a mi 
menthető? Mikor az „Alföld tündérszép királynőjét": 
Szegedet elsöpörte az árvíz, harangszó hirdette ezt 
az istenítéletet. Azóta mindennap hajnali három 
órakor harangoznak Szegeden, márczius 27-én pedig 
a mondott órában (akkor tört be a viz a városba) 
teljes egy órahosszat zúgnak a város összes harang
jai, emlékére e gyászos eseménynek.

Némely vidéken még este 10, sőt 11 órakor is 
harangoznak. Ez a szokás nem vallási okokra 
vezethető vissza, a mennyiben czélja az, hogy ha 
netalán eltévedt utas, vagy künnrekedt szekér volna

valahol a határban, a koromsötét éjjel e hang 
után tudjon tájékozódni a község holléte felől.

A déli harangozás sem vallási okokból történik, 
és ezt sokan nem tudják. III. Calixtus pápa ren
delte el a déli harangozást, még pedig minket 
magyarokat különösen érdeklő okból.

Midőn 1456-ban Hunyadi János és Kapisztrán 
János vezérlete alatt a keresztény hadsereg össze
gyűlt az Aldunán, hogy II Mehemed szultán Belgrád 
ellen nyomuló hadseregének útját állja, III. Ca
lixtus pápa elrendelte, hogy az összes keresztény 
templomokban szólaljanak meg a harangok déli 
tizenkét órakor s a harangszóra minden keresztény 
ember imára kulcsolja össze a kezét a keresztény 
fegyverek győzelméért, Az 1456. július 20 —21-iki

véres csatában 
Hunyadi és Ka
pisztrán egyesült 
hadai fényes dia
dalt arattak a 
törökön. A győze
lem hire augusz
tus 6-án jutott el 
a pápához, a ki 
azonnal elren
delte, hogy a
győzelem emlé
kére a déli ha
rangozásról ki
adott bullája örök 
időkre szóljon. 
Azóta minden dél
ben hirdetik a ha
rangok Hunyadi 
János dicsőségét.

Minket, evan
gélikus keresz
tyéneket, a ha
rangok hivó szó
zata főleg kegyes, 

istenfélő, jámbor életre intsen, buzdítson. Főleg 
ma, a feltámadás magasztos ünnepén, gondoljunk 
Üdvözítőnkre, a ki megváltott minket a bűntől és 
a haláltól. A zengő ércznyelvek ma mindenütt azt 
hirdetik s a hivő lélek megérti:

Feltámadunk! Feltámadunk 1
Győry Elemér.

Ifjú hit vallók.
Történeti rajz.

Ha úgy eltűnődöm evangyélmi egyházunk jele
nén s látom a sok helyen megnyilatkozó hitközö
nyösséget, könnyelműséget, melylyel evangyélmi 
vőlegény vagy menyasszony idegen egyháznak 
ígéri oda nemebeli születendő gyermekeit, elfordul 
tekintetem s elszáll a múltba, a melyben elszánt 
vértanukat, bátor hitvallókat látok.

A protestáns egyház sorsa sokban hasonlít az 
ős keresztyén egyház sorsához. Mindegyiknek meg
vannak a maga vértanúi, hitvallói. Mint amazt a
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pogány, úgy emezt „a mi régi ellenségünk" pusz
tította, fogyasztotta, de mint amazt, úgy ezt sem 
lehetett a föld sziliéről kiirtani, mindkettő győze
delmeskedett.

Magyarországi evangyélmi protestáns egyházunk 
oly busásan vette ki részét a szenvedésekből, mint 
alig valamely ország protestáns egyháza. Az ő 
fején is ott ragyog a hitvallók és vértanuk koszo
rúja. Vértanúinak és hitvallóinak száma tekintélyes 
s találunk köztük valóban tiszteletre, emlékezetre 
méltó alakokat. Van köztük öreg, ifjú, férfi és nő 
egyaránt. Két ifjú hitvallóról akarok megemlé
kezni, kik bátran állíthatók oda követendő például, 
mindkét nemű evangyélmi protestáns ifjúságunk
nak. de előbb lássuk azokat a viszonyokat, melyekbe 
hitvalló szenvedé
sük esik.
A m agyarország i 
prot. egyház á lla 
pota I. F e r e n c z  
u ra lkodása  a la tt ,

Az 1790/91. évi 
XXVI. t.-cz meg
hozatala után. a 
mely a sokat szen
vedett magyaror
szági protestáns 
evang.egyháznak 
nagy részben 

visszaadta fegy
verre] kivívott 
jogait, a mieink 
is jó remény
séggel néztek a 
jövőbe. Azonban 
e remény sugara 
csakhamar homá- 
lyosodni kezdett, 
mert a jólelkű 
11 Lipót már 1792-ben sírba szállt. Igaz ugyan, 
hogy fia és utóda I Ferencz ünnepélyesen kijelen
tette a magyar rendeknek, hogy a nagylelkű ma
gyar nemzetnek sohasem lesz oka megbánni iránta 
tanúsított bizalmát, de a protestáns egyház csak
hamar tapasztalhatta, hogy I. Ferencz, mint minden 
szabadabb szellemnek, úgy neki sem nagy barátja. 
Tanácsosai a szabadon gondolkodó protestánsokat 
igyekeztek előtte minél inkább befeketíteni, ellen
szenvét irántok növelni.

A katholikus főpapok és a helytartótanács az 
1790/91. évi XXVI. t.-czikkel ellenkező rendeleteket 
adtak ki s a protestánsok jogait nyirbálták, sőt 
alig volt annak a törvényczikknek egy pontja is. 
a melyet uralkodása alatt meg nem sértettek volna.

A helytartótanács mindjárt Ferencz trónra lépése 
után három hónapra kimondotta, hogy a vegyes 
házasságok alkalmával a róm. katholikus papok 
vehetnek reversalist a protestáns vőlegénytől, mert 
az érvényes, pedig erről a fentemlített törvény 
nem tud semmit. Ha a protestáns vőlegény nem 
volt hajlandó születendő nemebeli gyermekeit a 
róm. kath. egyháznak lekötni, szóval reversalist

adni, nem akarták megesketni. A vegyes házassá
got pedig csak róm. kath. lelkész előtt lehetett 
megkötni, így rendelte az 1790/91. XXVI. t.-cz. 
El lehet képzelni, mily zaklatásoknak volt kitéve 
az olyan protestáns legény, kinek szive róm. kath. 
leányért dobogott.

Majd megtiltotta a helytartótanács, hogy vegyes 
házasságban élő evangélikus szülők róm. kath. 
vallásban nevelendő gyermekeiket evangélikus tem
plomba merjék vinni. Sőt megparancsolta, hogy az 
evangyélmi lelkészek az istentiszteletről katholiku- 
sokat utasítsanak ki, s jaj volt annak az evangyélmi 
lelkésznek, a kiről megtudták, hogy azt. elmulasz
totta vagy nem akarta tenni; el nem kerülte a 
zaklatást. — Hasztalan szólalt fel e rendelet ellen

több vármegye s 
hasztalan kér
ték a protestán-' 
sok I. Ferenczet, 
hogy sérelmeiket 
orvosolja, mind
össze annyi tör
tént, hogy a hely
tartótanács rende- 
letet kapott, hogy 
az 1790/91. évi 
XXVI. t.-czikket 
tartsa be.

A helytartóta
nács azonban a 
rendelettel mit 
sem törődött, sőt 
maga mindinkább 
több és több oly 
rendeletet adott 
ki, melyekkel a 
protestánsok jo
gait csorbította. A 
protestánsok sé-' 
relmei e miatt 

annyira felszaporodtak, hogy 1799-ben hatvan ivre 
terjedő folyamodást vittek a király elé. Megható, 
mily sokféle sérelemmel illették őket ellenségeik.

Eretnekeknek nevezik még hivatalos iratok
ban is, kényszerítik kath. istentiszteletre és ünne
pek megtartására, róm. katolikusokkal közösen 
birt tornyok, harangok, temetők használatából kizár
ják, a protestáns egyházba áttérni akaró ka to li
kusokat még mindig hat heti oktatás alá vetik, 
pedig az 1790/91. XXVI. t.-cz. szerint az ilyene
ket csak be kell jelenteni a királynak. Protestáns 
gyermekeket rabolnak el, hogy katholikusokká nevel
jék őket. így az egri érsek három református gyer
meket raboltatott el Harsányból, kik közül a két 
nagyobbik a diósgyőri erdőben megszökött.

Nem engedik a protestáns halottakat tisztessé
gesen eltemettetni, a protestánsokat szertartásaik 
közben háborgatják. Elválasztják a leányegyháza
kat az anyaegyházaktól. Evangélikusokat a városi 
tanácsból kizárnak, alapítványaikat megtámadják, 
községi pénztárakból katolikusoknak nagyobb segít
séget osztanak, mint a protestánsoknak.

Legsiralmasabb állapotban voltak a puchóvölgyi

v íi - H MAIIM ANti

A z  őrök ijedten ocsúdnak fel mély álmukból.
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lakosok. Ezeket erőszakkal áttérítették volt a rém. 
kath. egyházba. II. József alatt azután engedélyt 
nyertek, hogy az evangyélnű egyházba visszatér
hetnek. Akkor a hat heti oktatást is kiállották, 
még sem engedték őket az evangyélmi egyházba. 
Erőszakkal, botütésekkel hajtották a róni. kath. 
templomba, gyermekeiket pedig éjnek idején erő
szakkal szedték el, hogy katolikusoknak neveljék.
A férfiakat pedig befogták katonáknak, Üldözteté- 
sök egészen 1824-ig tartott.

A protestáns egyház legjobbjai többször kérték 
a királyt, hogy sérelmeiket orvosolja, de nem értek 
el semmit. Még egyházi gyűléseiket sem engedték 
megtartani, iskolai ügyeikbe is beavatkoztak az 
1790,/91-iki XXVI. t.-cz. ellenére. Azt a 700 bibliát, 
melyet a londoni biblia-társulat a szlávajkú hívek
nek küldött, lefoglalták. A katholikus papok még 
olyanra is ráfogták, hogy a katholikus egyházhoz 
tartozik, a kinek még nagyatyja tért át a protes
táns egyházba. S ha az ilyen törvényes, de pro
testáns lelkész előtt kötött házasságban élt, újra 
eskették. Ez volt a recopulatio.

Ilyen állapotban sinlődött a magyarországi pro
testáns egyház I. Ferencz uralkodása alatt, daczára 
annak, hogy az 1790/91. évi XXVI. t.-cz. biztosi- j 
tóttá fennállását, egészen 1825-ig, a mikor szaba
dabb szellő kezdett lengedezni. Ebbe az időbe esik 
a két ifjú hitvalló szenvedése is.

Frenyó Lajos.
(Folytatjuk.)

Levelek.
Az élet utján sokkal több rossz emberrel talál

kozunk, mint jóval. így jó barát hamar akad. Hogy 
kiki mily embert választ magának jó barátul, az 
is az ó' jóságától függ.

*
Az ünnepek alatt a legtöbb ember csak a gyomrá- 

yal törődik, lelkének éhségét pedig nem táplálja.
*

A hol még isten háza sincs, ott azért lehetnek 
vallásos és becsületes istenfélő emberek.

*
A hazát elhagyni könnyebb, mint a hitet. Bizony

ság, hogy a kivándorlók a hitüket azért megtartják.
*

Sok ember azt hiszi, ha meggazdagodott, Isten 
jutalmazta meg őt.

*
Oly gyarlók az emberek, hogy az igazságokat 

is órahosszákig kell nekik megmagyarázgatni. A 
rosszat egyszeri hallásra is rögtön megértik.

*
Isten ítélőszéke elé nem kell tanú. Mindenki 

a maga cselekedeteivel bizonyít.

Az egyház iránti kötelességének sok ember azzal 
vél eleget tenni, ha a stólát lefizeti.

*
A hit hozza leghamarább együvé a föld legtávo

labb helyén lakó embereket.
*

A vadon legvadabb emberébe egyszeribe emberi 
lélek költözik, a mint a hit termő talajra talál benne.

Ferényi Lajos.

Tavaszi dal.
P a c s ir ta  szó l, m e ző  z ö ld ü l ;
I f j ú  lesz a z  ö re g  fő id ő ü l .
M á r  a z  ég  se m  o ly  m o g o rv a ,  
M o so ly g á s á t ve sz i so rb a .

K ie r e s z t  a  szá n tó ve tő ,
M in d e n  n a p ja  do log tevő .
D e  e g y e t l iú g y  m é g is  a r r a ,
H o g y  a z  U rná i, s za v á t ha llja '.

M e n je te k  is , j ó  e m b e re k ,
O da, h o l -sze n t á ld á s  ered .
A n n a k ,  k i  a  j ó t  n e m  u n ja ,
K ö n n y e b b  ezze l m in d e n  m u n k a .

P a c s ir ta  szó l, m ező  z ö ld ü l :
I f j ú  lesz a z  ö re g  fö /d b ü l .
K h  tő le m  is m essze  s z á l ln a k  
I l y e n k o r  a  ké tsé g  s b á n a t.

S z iv e m  r é g i  lá n g r a  lo b b a n ,
S  ú g y  é r ze m , h o g y  m e g if jo d ta m .
K p ü l  b e n n e m  a  b u zg ó sá g  
T e  h o z z á d  is , ég i Jóséig.

N e m  is  k é r e k  m éist é n  tő l e d :
F ö ld i  u ta m  te  je lö lje d .
H ív  te lk e m e t p e d ig  v é g re  
Szebb  ta v a s z r a  v id d  a z  égbe.

Tóth  Is tván .

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templomalap javára adakoztak: 

szeniczi ev. egyh. 4 K., Tesztory Magdolna (Ratkó) 
5 K., Alpáry Lajos tflő 1 K., Kund Sámuel, ev. 
főesperes 2 K., Bohus Pál ev. lelkész gyűjt. 1 K. 
90 fill., Simon Károly ny. százados 4 K., Jankó 
Károly ev. leik. gyűjt. 20 K. (Ebből adott: Jankó 
K. 1 K., irsai ev. egyh. 1 K., albert-irsai népbank 

I 4 K., albert-irsai takarékp. 3 K., Irsa község 4 K.. 
Vermes Gr. 1 K., Ulman 1 K., Bleyer N.‘ 1 K., 
Szontagh G. 2 K., Margócsy 1 K., ifj. Diószeghy 
S. 1 K.) kassai evang. I. egyház 1Ó K., Pehám 
Ferenczné (Bp.) 1 K Összesen: 48 K. 90 fillér. 
Főösszeg: 1889 K. 63 fill. Isten áldása szálljon a 
nemesszivű adakozókra!
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Különféle.

_ , , I Lapunk zártakor veszszükC y .s iro .a t . | ^  ftjd>lma8 ^
hogy Tisza Kálmán, a nagyszabású magyar állam- 
férfiú, testvér református egyházunknak is hatalmas 
vezéralakja, elköltözött az élők sorából. Élete, mun
kássága, erős faj- és egyházszeretete felemelő ha
tással lesz, mig magyar lakik e hazán.

Elköltöztek még: dr. Tolnai Lajos, az egykori 
ev. ref. lelkész, a ki mint a budapesti IX kér. 
közs. polgári fiúiskola igazgatója, szolgálta legutóbb 
a magyar fővárost. Tehetséges író és páratlan szó
nok volt. A sors ide-oda hányta, de nem csüggedt 
s aczélos erővel harczolta végig rettenetes küzdel
meit. Most már nyugszik. Legyen álma csendes és 
boldog! — Dr. Szontágh Ábris budapesti, kiváló 
orvos, székesfővárosunk magyar evang. egyházá
nak évtizedeken át buzgó presbytere, f. hó 21-én, 
életének 73. évében, hosszabb szenvedés után el
hunyt. A megboldogult, mint „a nagy idők tanújaa 
is becsületet szerzett nevének, családjának. Úgy
szólván az iskola padjából lépett a harcztérre s 
végigküzdötte dicsőséges szabadságharczunkat; részt- 
vett legszebb, legvéresebb küzdelmeinkben. Ott volt 
Iglón, az utczai harczban, része volt Branyiszkó 
csodálatos megvételében s a kápolnai csatában. 
Guyon tábornok kinevezte tisztté s 1849 elején 
mint futárt Komáromba küldte, melynek védelmé
ben a vár föladásáig csüggedetlenül kitartott. A 
harcz rég lezajlott, de a megboldogult csak most 
tért igazán pihenni. Áldott jó ember volt.

Egyházi élet. A fehérkomáromi ev. egyházmegye 
f. hó 17-én Bering Lajos esperes és Kirchner Mihály 
másodfelügyelő elnöklete alatt értekezletet tartott 
Komáromban a dunáninneni [önálló tanítóképző
intézet érdekében. Elhatározta, hogy a közgyűlé
sen öt éven át fizetendő, személyenkénti egy fillér- 
nyi adót szavaztat meg a tanítóképző czéljaira, 
házi pénztárából és gyámintézetejútján is segélyezi, 
végül az egyes gyülekezeteket felhívja,; hogy éven- 
kint rendezzenek offertoriumokat. A révkomáromi 
prot. jótékonyegyesület a napokban tartotta meg 
évi rendes közgyűlését özv. Szépe Pálné elnöklete 
alatt. Dr. Szily J. titkári jelentéséből kiemeljük, hogy 
az egyesület a múlt évben a ref. templom tatarozá
sára lüOOK., az ev. egyh. orgonájára pedig 250 K.-t 
adott; szegény iskolásgyermekeket 1430 koronával 
támogatott, elaggott öregeket pedig 623 koronával 
segélyezett. — A Lulher-íársaság felerészben saját 
alaptőkéje, felerészben a „Tahithaa egyesület javára 
ápril 6-én (szombat) este 7 órakor a Deák-téri 
díszteremben felolvasó és zeneestélyt tart. Jegyek 
kaphatók az egyházfinál. (Deák-tér 4. szám.) — 
Elszakadás Rómától. Ausztriában egyre tart a k a to 

likusoknak áttérése az evangéliumi vallásra. Újabb 
meg újabb gyűjtések indulnak meg Ausztriában 
és Németországban az építendő evang. templomok 
javára. A mint értesülünk: bámulatos szép ered
ménynyel. Nálunk e részben is közömbösség és 
lanyhaság tapasztalható. Itt van pl. az erzsébetfalvi 
ev. templomalap ügye A felügyelőség 3000 gyűjtő
ívet küldött szerteszét az országba s míg más 
vallású polgártársaink — köztük számos izraelita 
— aránylag szépen adakoztak: saját hitsorsosaink 
távollétükkel tündökölnek. Meddig alszunk, meddig 
tétlenkedünk ? A feltámadás reggelén vessük le az 
ó-embert. Őseink pénzt és vért áldoztak szent val
lásukért és egyházukért. S mi még a fillérnyi ál
dozatoktól is visszariadnánk ? Olyan nagy fáradság, 
olyan nagy munka egy kis gyűjtés ismerőseink, 
jó barátaink, rokonaink, szomszédaink, embertár
saink körében? Egy-egy szoborra hamarébb össze
harácsoljuk a százezreket, mint Istenházának fel
építésére az ezreket. A kiben egy szemernyi evan
gélikus önérzet lakik, nem hagyhatja árván ügyünket. 
Mutassuk meg, hogy nem maradunk Ausztria és 
Németország mögött! — Abaffy Miklós surcsini 
lelkészt és a Horvát-Szlavón egyházmegye főespe
resét a neudorfi vinkovczei ág. bitv. ev. egyház- 
község egyhangúlag rendes lelkészévé választotta, 
Kovács Andor vécsei lelkészt, Társaságunknak lel
kes tagját, pedig Orosházára választották meg ren
des lelkésznek. Ez utóbbit Veres József.\ a kiváló 
egyházi író, országgyűlési képviselő, esperes múlt 
lió 23-án iktatta hivatalába. Melegen üdvözöljük ügy- 
társainkat működésük új színhelyén. — A Baldácsy 
prof. alapítvány vagyona 1901. decz. 31-én mind
össze 1.552,573 K. volt, teher: 447,106 K.; tiszta 
vagyon: 1.005,467 korona. — A soproni ev. nép
iskolában f. hó 16-án d. u. 6 órakor vallásos estélyt 
rendeztek, melyen Menyhard Frigyes evang. lel
kész nagy tetszéssel fogadott előadást rendezett. — 
A Tabitha nbegyesület — élén Hahcrern Jonathánné 
Ónagyságával — csendes, de áldásos munkásságot 
folytat a jótékonyság terén. Folyó hó 23-án a 
Deák-téri templomban sikeres gyűjtést rendezett 
saját czéljaira. A német istentisztelet után a követ
kező úrhölgyek gyűjtöttek : Lotter Irma, Gregersen 
Ilona, Zucker Erida, Gedlicska Antónia, Gersten- 
berger Emma, Sziesz Emma és Ürményi Ilona ; a 
magyar istentisztelet végével pedig Prónay Ifigénia 
bárónő, Beretvás-Zsigmondy Viola, Walther Re- 
zsőné, Csipkay Lívia, Horváth Idus, Schlosser 
Sári, Tirsér Lenke, Malomhegyi Margit, Bartsch 
Jenny és Lux Edéné úrhölgyek gyűjtöttek. A német 
istentisztelet után 267 K. 78 fi, a magyar után 
1008 K. 78 fillér gyűlt egybe, összesen 1276 K. 
56 fillér, mely szép eredmény a kegyesszívű nők 
buzgó fáradozásának köszönhető. Isten bőséges 
áldása szálljon minden egyes gyűjtőre és adako
zóra. Meg kell még jegyeznünk, hogy mindkét 
istentiszteleten az énekkar igen szép egyházi éne
kekkel fokozta az ájtatosságot.

Húsvéti öntözés a székelyeknél. Husvét 
hétfőjén egy-egy csapat legény megindul a leányos 
házhoz. A szónok hosszú köszöntőt mond, a melyet 
a gazda viszonoz. Erre a szónok ismét átveszi a
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szót: „Hallottuk, jó uram, hogy a kigyelmetek 
virágos kertjében egy szép rózsaszál virult, de a 
mely kevéssel ezelőtt hervadásba indult; eljöttünk, 
hogy a szép virágot megöntözzük, melyre is, jó 
uram, kigyelmetektől szabadságot k é r ü n k A  gazda 
feleli r á : „Szívesen köszönjük a nemes ifjaknak 
megemlékezését virágunkról, de úgy tartjuk, elég 
frissen nő; a virág amott van, s ha a nemes ifjú
ság fáradságát nem sajnálja, a szabadságot örömest 
megadjuk14.

Akkor a ház valamelyik zugából előjön a leány 
s így szól: „Inkább megváltom magam, hogysem 
leöntsenek11. A megváltás ára annyi piros tojás, a 
hány legény van. Míg a legények a leánynyal 
kötődnek, a háziasszony az asztalt telerakja kalács
csal, mézes pálinkával s megkínálja a vendégeket. 
Régebben pisztolydurrogás is szokásban volt. A 
házi leánynak is el kellett sütni egy-két pisztolyt, 
s ha nem merte, jól megöntözték. Asztal után egy 
kis táncz kerekedik, s leányt, anyát, szolgálót 
megforgatván más leányos házhoz mennek, a hol 
a mulatság újra kezdődik.

A hétfalusi magyarok piros tojásai. A sze
gény csángó magyar nép szűkösen él a havasok 
alján. Kora hajnaltól napestig fárad, hogy minden
napi kenyerét megkereshesse. De a sok nélkülözés 
és küzdelem sem fásitotta el kedélyét a derék 
népnek, hű hitsorsosainknak. A barczasági csángó 
magyarok ugyanis egytől-egyig mind lutheránusok.

Husvét nagy hetében Hétfalu leányai egy-egy 
csomó tojást gyűjtenek, tojásfestéket és viaszt 
vásárolnak. A felolvasztott viaszszal virágokat, 
ékítményeket s mindenféle jelképehet írnak a tojá
sokra, melyeket aztán festékes fazékban feliőznek. 
Husvét reggelén minden leányhoz beállít egy-egy 
legény s felköszönti az ünnepet. A leány a legszebb 
piros tojásokkal igyekszik kedvébe járni a legény
nek, a ki viszont zergös yuzsalyt és díszes pereszlent 
ád neki emlékül. A pereszlen (az orsó végébe tű
zött nehezék) csontból vagy fából készül s mint a 
guzsaly, ez is gyönyörű faragványokkal díszített 
fonókészülék. Erre az ajándékra minden leány 
büszke, mert — főleg a zergős guzsaly — náluk 
a szerelemnek jelképe.

A piros tojás írása gyakran nagy gondot okoz 
a leányoknak. Ha valamelyiket szerelmi bú bántja, 
átnyilazott szívvel, szomorú fűzzel s más ilyes jel
képpel ád kifejezést érzelmeinek. Nem egyszer 
dalba önti érzését:

— Itt van husvét szép ünnepe,
De szivemnek nincs öröme.
Eltávoztak a hűtlenek,
Uram Isten verd meg ő k e t!

Gyászvirágot írok erre,
Talán hivebb lesz a lelke,
A ki minap megesküdött:
Velem tartja az esküvőt.

A búrok diadalai. Újabban ismét egész sor 
fényes győzelmet arattak a hős búrok. A világ 
sajtója ritka egyértelműséggel mi gasztalja a marok
nyi nép bámulatos kitartását és vitézségét. Istenbe

vetett rendíthetetlen hittel és bizodalommal harczol 
minden egyes búr vitéz az igaz ügyért: ezért győzik 
a rettenetes küzdelmet. Delarey majdnem teljesen 
megsemmisítette Methuen angol tábornok seregét, 
tömérdek hadi zsákmányt és foglyot ejtvén hatal
mába. Maga Methuen is súlyosan megsebesült és 
fogságba esett, de mivel a búrok táborában nem 
volt orvos, Delarey búr vezér nagylelkűen szabadon 
eresztette. íme, így fizetik vissza a búrok az angolok 
embertelen kegyetlenségeit! Más csatatereken is 
nagy vereségek érték az angolokat, a kik csak 
nem akarnak észretérni s még mindig folytatják 
az áldatlan háborút. Csúfos kudarczaik hosszú 
lánczolatát még egyre fűzik. Nem látják Istennek 
ujjmutatását.

Kriiger. A transváli búr köztársaság agg elnöke 
így válaszolt Henri de Houx hírlapírónak, a ki a 
délafrikai háború ügyében kérdezősködött nála:

— On azt kérdezi tőlem, mondta Krüger, hogy 
mit tartok Dél-Afrika mostani helyzetéről? Egy 
szóval azt felelhetném önnek: véleményem, remé
nyem nem változott meg. Az maradt, a mi a ránk 
erőszakolt háború kiütése előtt volt. Mindig bíztam 
Istennek szavában, hogy sohasem hagyja el az ő 
népét. A ki benne bízik, az nem épít homokra. Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy Isten nem akarja 
népét néha megfenyíteni vagy megalázni. De ezt 
azért teszi, mert szereti és meg akarja menteni.

A 83. zsoltár megjósolja az ördög merényletét 
Jézus Krisztus birodalma ellen: Ennek, azt mondja 
a sátán, nem szabad létezni! Ugyanezeket a szava
kat mondják az angolok: Ennek a népnek nem 
szabad létezni! És Isten azt felelte nekik: Ez a 
nép létezni fog! És ki fog diadalmaskodni? Bizo
nyára az Úr. Ezeket a szavakat mondtam 1900. 
május hetedikén a volksraad megnyitása alkalmá
val. Ma az Úr iránt való kifejezhetetlen hálával 
ismétlem. Eddig nem szűkölködtünk az isteni sege
delem nélkül. Ez a nép létezni fog, mert Isten 
intézi dolgát és az ő intézésével szemben minden 
emberi erőlködés hiábavaló. Hiába bocsátják szaba
don a brutálist, hiába hajtanak barbár ítéleteket 
barbár módon végre, hiába végzik ki a szabadság 
hőseit, hiába kényszerítik barátainkat, hogy e hősök 
kivégzésénél jelen legyenek: mi nem félünk, mert 
Isten erős és a mikor ütni fog az óra, azt fogja 
mondani: Álljatok meg! ennél tovább nem fogtok 
menni! És minden vissza fog térni régi rendjébe. 
Nekünk csak az a dolgunk, hogy ne veszítsük el 
Istenbe vetett bizodalmunkat s hogy meghajoljunk 
akarata előtt. A szabadságot, a melyet megvédel
mezünk, tőle kaptuk. Kötelességünk, hogy minden 
csöpp vérünkkel síkra szálljunk érte.

Jaj nekünk, ha nem védelmezzük meg függet
lenségünket! De ne toroljuk meg roszszal a rosszat. 
Ha ők száműzik, sőt kivégzik hadi foglyaikat, mi 
nem követjük ezt a rossz példát. Jól tudom, hogy 
a közvélemény néha helyteleníti a túlzásba vitt 
nagylelkűséget. De az Úr azt mondta: A bosszú 
az enyém. Asszonyaink és gyermekeink fogságban 
vannak, nyomorognak és a halállal vajúdnak. Az 
angolok azt hiszik, hogy ily módon kiirthatják 
fajunkat. De mi nem félünk. Isién eddig jobb
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kezével vezetett bennünket. Oly férfiakat támasztott 
fól közöttünk, a kik az ő vezetésével csudákat 
műveltek. Mi lett volna belőlünk, ha Isten nem 
liarczolt volna velünk és érettünk ? Mi csak em
berek vagyunk és a mit Isten tett értünk, igazán 
meghaladja az ember fogalmát. El fog bennünket 
vezetni a végső diadalhoz, mert a hol Isten közbe
veti magát, ott van a jog és az igazság.

A diadal a mienk. Nem is lehet másként, mert 
Isten a mester és az ő engedelme nélkül nem sem
misíthetnek meg bennünket. A háború kezdetén 
azt mondtam, hogy ez a háború rendkívüli lesz és 
bámulatba fogja ejteni a világot. Nem azért mond
tam ezt, mintha biztam volna a saját erőnkben. 
Nagyon jól tudtuk, hogy csak kis nép vagyunk, 
a mely hamar kifogy forrásaiból. Bizalmat a Min
denható ígéretéből merítettem, a ki azt mondta, 
hogy szorongatásunkbau forduljunk hozzá és ő 
segíteni fog bennünket, Isten Ígérete alapján mond
tam, hogy ez a háború bámulatba fogja ejteni a 
világot.

Ellenségeink azt állították, hogy köztársaságain
kat annektálták s hogy ezzel elvesztettük orszá
gunkat és nemzetiségünket. De ez az annexió sem
mis, mert a mi szabad polgáraink csak Istent ismerik 
el uruknak. Tőle kapták jogaikat, és szabadsá
gukat és a míg ő el nem veszi tőlük, addig meg 
fogják védelmezni utolsó csepp vérükig. Hirdették, 
hogy a háború be van fejezve, hogy a béke helyre 
van állítva és hogy már most az egész világ tudja, 
hogy ezek a proklamácziók nem felelnek meg az 
igazságnak.

Békét ajánlottak nekünk amnesztiával, megke- 
gyelmezéssel és pénzbeli támogatással. De milyen 
áron? Függetlenségünk árán, mintha ez holmi árú- 
czikk volna! Nem, a világ minden kincsével sem 
fizethetnék meg szabadságunkat, mert Isten adta 
nekünk és őt kellene megtagadnunk, ha lemon 
danánk róla.

A nemzetközi választott bírósághoz és a kormá
nyok lelkiismeretéhez fordultunk, hogy szolgáltas
sanak nekünk igazságot. Eddig nem hallgattak meg 
bennünket, de azért nem vesztettük el bátorságun
kat. Majd ha az Úr maga szólítja ezeket a kormá
nyokat, kénytelenek lesznek engedelmeskedni és 
arra az útra térni, a melyet ő meg fog nekik 
jelölni és az angol kormány és nép kénytelen lesz 
az isteni akarat előtt meghajolni. Kénytelenek lesz
nek szemüket kinyitni és megtérni. Arra kérem 
Istent, hogy ezt tegye meg. Sok igazságtalanságot 
és kegyetlenséget kellett eltűrnünk, de keresztényi 
lelkiismeretem nem tiiri meg a gyűlöletet. Sajnálom 
az angol nép tévedéseit és szenvedéseit, mert hála 
Istennek vannak köztük emberek, a kik hajlandók 
volnának velünk a keresztyénség utján haladni. 
Kívánom, hogy szemük kinyíljék, mert megtévesz
tik őket.

Ez a háború eddig az igazság ellen való össze
esküvés volt. Ha majd a dolgok világosan fognak 
a világ előtt állni, Anglia pirulni fog szégyenében, 
hogy így megtévesztette magát intézői és minisz
terei által. Ezek az intézők még most sem hagy

ták abba a szándékos megtévesztés politikáját. Azt 
állítják, hogy a mi függetlenségünk nem fér össze 
Dél-Afrika békéjével. Ez rágalom, mert épen ellen
kezője igaz. Ha elveszik tőlünk függetlenségünket, 
úgy soha sem lesz vége a háborúnak. Azt is mond
ják ezek az intézők, hogy Anglia polgári és katonai 
hatóságai urai a két köztársaságnak. Ez sem igaz, 
mert az angolok csak ott uralkodnak, a hol csapa
taik vannak, máskülönben az egész óriás terület 
a mi hatóságaink kezében van. A hódítás nem 
halad, hanem hátrafelé megy. Minden nap az ango
loknak óriás pénzébe, és a mi több, mert helyre
hozhatatlan, presztízsébe, becsületébe és politikai 
befolyásába kerül.

Ma még lehetséges a tisztességes béke és mihelyt 
az angol nép és kormány szeme megnyílik, meg
lesz ez a béke, mert a háborút csak ellenségeink 
kapzsisága és hazugsága hosszabbítja meg. Arra 
kérem Istent, hogy eddigi csudáihoz fűzze még 
azt, hogy oszlassa el az angolok vakságát. Vajha 
meghallgatná imádságomat!

A minek a gazda hasznát veheti. Nagy 
Gábor, szőlőnagybirtokos, érmelléki szőlőoltvány 
telepén a folyó évben egy millió darab szőlőolt
ványt készíttetett. A legbővebben termő, hazánk 
éghajlati viszonyainak megfelelő fajokat választotta 
ki, úgy hogy a ki szőlőt akar telepíteni, nyugod
tan rendelhet nála oltványokat. Árjegyzéket, vala
mint a szőlő kezeléséről szóló szakkönyvet díjmen
tesen küld bárkinek, a ki ez iránt hozzáfordul. 
(Nagy-Kágya, u. p. Székelyhid).

A szőlőtelepítéseken kívül főleg az élökerítés 
mívelését karolja fel, mely rövid idő alatt nagy 
tért hódított hazánkban. Az élősövénycsemeték ezre 
12 koronába kerül.

A Magyar Szót a legmelegebben ajánljuk t. 
olvasóink támogatásába. Ez a kitünően szerkesztett 
napi lap rövid fennállása óta sikeres küzdőimet 
folytatott a protestantizmus érdekeinek védekezé
sében. Az 1848: XX. t.-cz. megvalósítása érdekében 
most is fáradhatatlanul munkálkodik.

Sok munka áll még a protestantismus előtt, hogy 
lépésről-lépésre előhaladhasson.

A „Magyar Szó“ nagy segítője, sőt ez idő szerint 
még egyetlen úttörője ama nagy eszmének, mely a 
protestantismust kifelé számbavehető tényezővé 
akarja emelni. Azért hitsorsi szeretettel ajánljuk úgy 
a nagyt. lelkész uraknak, mint minden olvasónak, 
kiknek lelkén függ a protestantismusnak jelen s jövő 
érdeke, hogy a „Magyar Szó“-t pártolja, támogassa.

Az előfizetés á ra : egész évre 28 K. Lelkészeknek 
és tanítóknak 20 K., fél évre 14 K. Lelkészeknek és 
tanítóknak 10 K., negyed évre 7 K. Lelkészeknek és 
tanítóknak 5 K., egy hónapra 2’40 fill. Lelkészeknek 
és tanítóknak 1'70 fill.

Érdekes orosz legenda. Az északi sarkot ren
geteg jég borítja, Oroszország északi részének lakói 
azonban azt tartják, hogy az északi sark jégmen- 
tes. A nép képzelete e tárgyban a következő szép 
legendát alkotta meg: Hajdanában réges-rég Orosz
ország a messze északig virágzó kert volt. A föld 
eme paradicsomában az ember békés és erényes
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volt. A talaj ezerszeres magot adott, a fák ízes 
gyümölcsök sokaságát. Az édeni állapot mindaddig 
tartott, míg az Úr sivataggá változtatta a tartományt. 
Pénteki napon történt a szerencsétlenség. Krisztus 
urunk megfeszítése után János ugyanis tovább 
tanított „Szeressétek egymást", — mondta mind
annyiszor ; tanácsát azonban nem követték, sőt 
gyülölséggel és irigységgel üldözték. Tanítványaival 
tehát menekülni volt kénytelen az apostol, de nyu
galmat, pihenést egy országban, egy helyen sem 
talált. Végre egy pénteki napon Oroszországba érke
zett. János apostol az ország templomába ment s 
az egybegyiilőknek lelkesen hirdette Jézus magasz
tos tanait. Az emberek előbb csak gúnyolták, majd 
fenyegették, utóbb tanítványaival együtt a messze 
északnak kergették. A merre János futott, a hol 
sarujáról a port leverte: ott a virágzó vidék pusz
tasággá változott. A földet hó és jég kezdte borí
tani s ez örökös télnek fagyott. Partot érve, Jánost 
és tanítványait hajó várta -s az üldözők utói nem 
érhették, mert az apostol nyomán jéggé fagyott 
a tenger; s megkezdődött az örökös tél. Az északi 
sark körül, a jégtől mentes tenger gyönyörű szi
getén él ma is még János apóstól s tanítványai. 
■Senki sem juthat hozzájuk, mert az áthatolhatatlan 
jég óriás birodalma megöli a vakmerőket. Nagy 
időnkint egyszer megnyílik a jég János apostol 
valamelyik tanítványa előtt, a ki az embereknek 
az evangéliumi szeretetet prédikálja. Halál a jutalma 
s irigység, gyűlölet kiséri sírjába. Ha majdan azon
ban az utolsó tanítvány is elment s meghal: maga 
János apostol indul útnak békét és szeretetet hir
detni s a megmerevedett földet új életre ébresz
teni. A föld újra zöldülni fog s Isten kertjévé 
válik. így szól az oroszok legendája a jégmentes 
északi sark, János apostol és tanítványai felől.

Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk t. munka
társainknak és t. olvasóinknak. A feltámadásba s 
egy szebb jövőbe vetett hit és remény szállja meg 
szivünket-lelkünket s tegyen minket fogékonynyá 
minden szép, nemes és jó iránt!

A szerkesztő üzenetei.
H. J. Pozsony. A kért számokat elküldettük. — T. I. 

Foktő. Az Ígért költemények későn érkeztek meg. M.Gy.-né 
Bp. Munkálkodását szívesen látjuk. — P. F.-né Bp. A 
reklamált számot elküldtük. — L. S. Pécs. Intézkedtünk. 
— P. E Bp. Evangéliumi alapon írj egy-két rövid elbe
szélést. — K. E Sopron. Köszönjük fáradságát.

MT" A KIADÓHIVATAL tisztelettel 
kéri lapunk olvasói közül azokat, 
a kiknek elöfizetéseafélévvel lejárt, 
szíveskedjenek az előfizetést m eg
újítani, nehogy a lap szétküldésében  
fennakadás történjék. — Egyúttal 
kéri lapunk barátait, hogy kiki leg
alább egy új előfizetőt szerezzen.

Tudnivalók A Luther-társaság rendes tagjai 
évi 8 koronát fizetnek s ezért a Társaság 
mindkét lapját s az évenként megjelenő összes 
kiadványokat tagilletményül kapják. A fiók
egyesületi rendes tagok évi 4 koronáért kapják 
az Ev. Csal. Lapot s a társaság kiadványait 
fele áron. A pártoló tagok évi 1 koronáért a 
Társaság évi jelentését és a népies iratkákat 
kapják. A tagsági dijakat, az előfizetés ösz- 
szegét a Társaság pénztárába (Bp., IV., Deák 
tér 4. sz.) kell küldeni. A ki a Társaság tag 
jainak sorába akar lépni, jelentkezzék Falvay 
Antal jegyző úrnál (Bpest, IV., Deák-tér 4.) 
— Ujságreklamácziókat, azaz egyes újság- 
példányok elmaradását, a postahivataloknál 
ingyenes visszajelentő lapokon lehet a kiadó- 
hivatalnak bejelenteni. A reklamácziókat a 
kiadóhivatal intézi el. — Lépjünk mentői töme
gesebben a Luther-társaság körébe s terjesz- 
szük lapjainkat, egyéb kiadványainkat. Mentői 
hatalmasabb lesz a Luther-társaság tábora, 
annál tovább hat el igaz ügyünk ereje.

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

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Április. Reggel. Este.

1. Luk. 24, 3 6 -4 0 . Ján. 20, 11—18.
2. I. Kor. 15, 1 10. I. Kor. 15, 11—27.
3. I. Kor. 15, 28 -49 . I. Kor. 15, 50-58.
4. Zsolt. 118, 16—24. Ján. 11, 25 26.
5. Ján. 20, 19—31. Ján. 21, 1—14.
6. Ján. 21, 15—25. I. Ján. 5, 1—6.
7. Ján. 14, 1—6. Kol. 3, 1—4.
8. Zsolt. 51, 1—21. Zsolt. 61, 1 - 9 .
9. Zsolt. 62, 1—13. Zsolt. 63, 1—12.

10. Zsolt. 64, 1 -1 1 . Zsolt. 65, 1—14.
11. Zsolt. 66, 1—20. Zsolt. 67, 1—8.
12. Zsolt. 68, 1—19. Zsolt. 68, 20—36.
13. Ján. 10, 12-16 . I. Pét. 2, 20—25.
14. Zsolt. 127, 1 - 5 . Zsolt. 128, 1—6.

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

A budapesti gabonapiacz jegyzései
márczius 27-én.

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

s ú l y a  k i l ó k b a n

Á r a  10 0  k g r jm k

le g k is .  á r lé g ii ,  á r

B á n s á g i  b ú z a  . . . . 74— 81 18.30 18.90
T i s z a v i d é k i  b ú z a  . . 74— 81 18.50 19.20
P e s t v i d é k i  „ . . 7 4 - 8 1 18.40 19.—
F e h é r m e g y e i  „ . . 74—81 18.40 19.—
B á c s k a i  „ . . 74— 81 18.4C 19.—
R o z s ,  I .  r e n d i i  . . . 70— 72 14 90 15.—
. „ n .  „ . . . — 14.70 14.90

Á r p a ,  t a k a r m á n y  . . 60— 62 12.20 12.40
» é g e t n i  v a l ó  . . 62— 64 11.50 12 —
„ s e r f ö z é s r e  . . 64— 66 — .— '

Z a b ,  ó ................................. 39— 41 14.80 15.—

T e n g e r i ,  b á n s á g i ,  ó — r _ __>r_
„ m á s n e m ű ,  ú j . — — .— ’ — . —

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

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

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


