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IX., Knézits-utcza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

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

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

—Hí Kéziratokat nem adunk vissza. &<—

Hetedik évfolyam. Budapest, 1902. április 15. 15. szám.

Szeretjük-e a Krisztust?
(B.) A feltámadott Krisztus többször jelent 

meg a tanítványoknak. Harmadízben aTiberiás 
tavánál, halászat közben lepte meg őket. Hasz
talan fáradta a tanítványok, a hálóba csak 
nem akadt hal. De mikor köztük termett a 
Krisztus s szavára hallgattak, a halaknak 

, sokasága miatt hálójukat ki sem vonhatták 
a vízből.

Hányszor tapasztalhatjuk az életben, hogy 
sokan kora hajnaltól késő estig fáradnak, 
izzadnak, sürögnek-forognak s még sem bol
dogulnak! Miért? Mert hiányzik náluk a Krisz
tus szelleme. Fogadjuk csak meg a mi Meg
váltónk szavát, teljesítsük parancsát és Isten 
áldása lesz munkánkon, akár csak a tanít
ványokén.

A bő halfogás után a feltámadott Úr tanít
ványaival együtt ebédelt s ebéd végeztével 
háromszor is kérdi Pétertől:

-— Szeretsz-é engemet?
Péter lelkesen feleli:
— Uram, te tudod, hogy szeretlek!

Vájjon, mit felelnénk mi Üdvözítőnknek, 
ha tőlünk kérdené:

— Szeretsz-é engemet?
Pétertől háromszor is kérdé az Úr, vájjon 

szereti-é? És méltán. Nem tagadta-e meg 
háromszor is a Mestert Kajafás főpap házá
ban? Pétert, a ki olyan hamar meg tudta 
tagadni a jó Mestert, megalázta az Ur.

Bizony, valljuk meg, hogy mi még hamarébb 
és még gyakrabban tagadjuk meg akárhány
szor a Krisztust. Büszkeségünket szintén meg
aláztatás éri, de míg Péternél az Úr intő 
szózata csodás eredménynyel járt, nálunk 
gyakran süket fülekre talál.

Az első pünkösd napján Péter apostol oly 
tűzzel és oly méltósággal hirdeti a megfeszített, 
de feltámadott Jézust, hogy ellenállhatatlanul 
magával ragadja hallgatóságát s mindjárt ott 
helyben mintegy háromezerén fogadják el az 
új tudományt és keresztesednek meg.

Evvel a fellépésével, buzgóságával mutatta 
meg Péter, hogy szereti Krisztust. Az elébb 
elkövetett hibákat: lanyhaságát, híítelenségét 
jóvá tette szent lelkesedésével, nemes buzgal
mával és tántoríthatatlan hitével.

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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Lángoló lelkesedése, szeretete Krisztus iránt 
nem volt rövid nyáréji álom; nem volt a bel
sejében forrongó érzelmek időközi kitörése: 
lelkének, szivének mélyéből fakadt kiapadha
tatlan forrása volt legszentebb érzelmeinek. 
Élete, tettei bizonyítják, hogy szerette a 
Krisztust. Mind halálig hű maradt hozzá.

Apostoli működése, odaadó buzgósága lebeg
jen követendő példaként előttünk. Legyünk, 
mint ő, életünk végéig Krisztus hű tanítványai. 
Ne csak szóval, de tettel bizonyítsuk be, 
hogy szeretjük Üdvözítőnket, Megváltónkat, 
Urunkat.

Ha eddig megtagadtuk Krisztust, ezentúl 
őt valljuk Mesterünknek, Urunknak. Ha hibáz
tunk, tévedtünk, igyekezzünk helyrehozni hibá
inkat, tévedéseinket. Szeressük őt, a ki életét 
adta érettünk; a ki drága vérével megváltott 
minket a halál és bűn zsoldjától; a ki a 
keresztfa kínjaitól sem riadt vissza, hogy ne
künk váltságot szerezzen.

Ha aztán kérdeni találja tőlünk, hogy sze
retjük-e : nyugodt lelkiismerettel válaszolhas
suk Péter szavaival:

—■ Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy 
szeretlek!

Ne m ondjon engem et * . . .

írta: E ndr'ódi Sándor.
Ne mondjon engemet 
Hitetlennek senki:
Dalom a nagy Isten 
Dicsőségét zengi.

Vallásom a jóság 
Magáért a jóért,
Küzdés a hit útján 
A legfőbb valóért

Vágyam: tiszta szívvel 
Feltörni az égbe 
S lehozni egy részét 
Az ember szivébe!

K is János .
(1770—1846.)

Egyházunknak ismét egy jeles, kiváló férfiára 
vezetem e kis lap olvasóinak figyelmét. Vajha ez 
a rövid életkép ép olyan örömet szerezne az ol

* Mutatvány a köftö „Igten felé” ez. verskötetéből. 
Bp. Az Athenaeum kiadása Ára?

vasónak, mint a milyet nekem szerzett, mikor Kis 
János szuperintendens élettörténetével foglalkoztam.

Egyszerű, elég jómódú szülők gyermeke volt. 
Szent-Andráson, Sopronmegyéhen született 1770-hen; 
tehát akkor, mikor József császár csak nagy ke
gyesen engedte meg őseinknek a templom-építést. 
Toronyról, meg hogy a templom utczára nézzen, 
szó sem lehetett. Milyen nagy hálával fogadták 
ezt is őseink !

El is jártak még a harmadik-negyedik faluba 
is, csakhogy egy-egy predikácziót halljanak. Meg
becsülték a vallásukat; nem ám úgy, mint ma
nap sokan.

Ilyen vallásos ember volt Kis Jánosnak az édes 
apja: Sándor, nemkülönben az édes anyja, Pálfi 
Judit.

Már majd a dologra fogták a kis Jancsit szülei, 
ha az ujmalomsoki tisztelendő úr : Dubovay János, 
meg a vadosfai tanító : Laky István, le nem beszé
lik őket szándékukról. „Elkárhoznának azon szülők, 
kik az ily gyermeket, ha tőlük kitelhetnék, nem 
tan ítta tn ák m o n d ta  szülőinek az utóbbi.

Ezzel eldőlt sorsa; a vadosfai előkészítő latin 
iskolából a soproni gymnasiumba került a kis diák. 
Tudós professzorai többször kitüntették szorgal
máért. Jó barátaival együtt idősebb korában 1790-ben 
megalapította a még máig is virágzó „Magyar 
Társaság“-ot.

Megfordult akkor már több előkelő családban 
is. Különösen az 1784-ben elhalt soproni prédiká
tor, Asbót János Gododfréd családjában érezte ma
gát otthonosnak. A jó özvegy önként ajánlott fel 
neki pénzt, hogy tanulmányait Göttingában foly
tassa. Mindenképen felkészült az útra s a mint 
maga mondja „Emlékezéseim életemből" czímfí 
művében : „Ezen készületekhez tartozott egy külö
nös munka is, mely rám nézve nem kis nehézséggel 
járt. Az a hir volt elterjedve, hogy a németországi 
egyetemeken a tanulók kivétel nélkül dohányoz
nak s azok, kik ezt nem cselekszik, kinevettetnek. 
Én jövendőbeli tanulótársaim között csúf és gúny 
tárgya nem akarék lenni s azért komolyan hozzá 
fogtam ezen — számnak nagyon keserű — mes
terség tanulásához. Naponkint két s több óráig is 
leczkét adék benne magamnak s mire indulnom 
kellett, annyira mentem, hogy fél s csaknem egész 
pipa dohányt ki tudtam szívni".

1791. szeptember havában indult el társaival 
(hatan voltak) Göttingába, persze Bécsig csak ten
gelyen mehettek.

Szorgalmas tanulással s nem minden mulatság 
nélkül telt el göttingai éve.
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Ezeknek a magyar gyomrú fiatal embereknek 
sehogy sem ízlett a német főzte, fogták magukat, 
összehívták a magyar colonia (társaság) tagjait, 
nekigyürkőztek a főzésnek s jó magyaros vacso
rával kínálták meg vendégeiket.

A második esztendőt Jenában töltötte s 1793. 
év szeptemberében mondott búcsút Németországnak.

Mihelyt kedves hazájába megérkezett, a győri 
gyülekezet kínálta meg a megüresedett profesz- 
szori állással. Három év múlva már a Nagy- 
Baráti (Győr megye) 
gyülekezet papja. Itteni 
tartózkodása idejébe 
esik nősülése is ; egy 
„tisztes falusi mester
embernek a leányát* 
vette el.

A jó pap hire rövid 
idő alatt bejárta Dunán
túlt s 1799-ben már 
Kővágó-Eörsön talál
juk. Majd meg a nemes- 
dömölkiek meghívását 
fogadja el, daczára, 
hogy a kővágó-eörsiek 
egyik istentisztelete 
után egész sereggel ke
resték fel, csakhogy ott 
marasztalják.

Kedves hívei szere- 
tetének ezt a szép jelét 
sohasem tudta elfelej
teni, pedig akkor még 
maga sem tudta, hogy 
nemes-dömölki tartóz
kodása csak rövid idejű 
lesz.

1806-ban Sopron vá
rosa tiszteli meg bizal
mával. — Itt hirdette 
azután Isten igéjét, hívei szerették, becsülték, 
még a más vallásfelekezetnek is kalapot emeltek 
előtte.

Hiába ajánlja fel neki Győr 1810-ben a prédikátori 
széket, ő Sopronban marad. Pedig rá nézve már 
ez is nagy kitüntetés számba ment, hogy oly ki
váló embernek lehetett volna utóda, mint: Ráth 
Mátyás, ez a nagytudományú lelkész.

De kitüntetései úgysem késtek soká. 1812-ben 
a dunántúli kerület választja meg superintenden- 
sének, 1817-ben pedig a jénai egyetem tiszteli meg 
hittantanári diplomával.

Hangyaszorgalmát még ő felsége, a király is el

ismerte, mikor 1822-ben magyar nemességet ado
mányozott neki.

Milyen különös, hogy ez utóbbi elnyerésében 
éppen a szombathelyi kath. püspök, Somogyi Leo- 
pold volt nagy segítségére, ki nemességi kérvényére 
nagyon szives ajánló sorokat írt.

Az 1830. évben a magyar tudós társaság vá
lasztja meg rendes tagjává; 1840-ben királyi ta
nácsossá lesz

A magyar nyelv reformálásában kifejtett mun
kásságáért a „Kisfa-. 
ludy-Társaság“ is tag
jai közé sorozza.

Ha egyebet nem 
tudnánk neki felróni 
érdemül, minthogy 30 
évnél tovább volt a 
dunántúli egyházkerü
let szuperintendense, 
mely idő éppen az át
alakulás, a szervezke
dés fárasztó, mondhat
nám, emberi erőt meg
haladó munkáját rótta 
az ő vállaira: már ez a 
körülmény magában is 
elég volna, hogy tisz
telettel hajoljunk meg 
emléke előtt. —- Több 
nyelvet tanult meg a 
maga szorgalmából, be
szélt németül, angolul, 
francziául, fordított la
tinból, görögből.

Munkássága oly sok
oldalú volt, hogy jog
gal mondhatja életraj
zának előszavában az 
író: „Irodalmunk egyik 
nagy emlékezetű út

törője ő, ki szűk házi körülményekből díszes állásra 
emelkedett, ki a tudomány és művészet iránt haláláig 
folyvást lelkesedéssel viseltetett s hazai irodalmunk 
emelésében és gyarapításában félszázadon át kifogy
hatatlan munkásságával és szorgalmával tevékeny 
részt vett. Irodalmunk alapító munkásai, serkenő 
művelődésünk kalauzai közé tartozott. Munkássága 
hű tüköré csendes méh-életének, mely az ész, jel
lem és kedély ritka összhangját tünteti fel*.

Adjon az Isten több ilyen lelkes, munkás főpász
tort evangélikus egyházunknak, úgy bátran elmond
hatjuk : mienk a jövő. Horváth Lajos.

ev. vallástanár.

Kis János.
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Áldás és Szerencse.
(Folytatás.)

VII.
Meredt szemmel bámul Vendel a bankóra, 
Mennyi pénz, mit a sors az ölébe szóra!
A felindulástól remeg keze, térde.
Miféle kő az, hogy annyit adnak érte?

De mért futott úgy el az ember mellőle,
Talán félt, hogy kincsét visszaveszi tőle?
Úgy van, bolond volt, hogy oly olcsón od’adta, 
Majd hogy ki nem tépi a haját miatta.

Százszor többet ér az, tudja azt ő kelme,
Azért liajtá úgy el innen a félelme,
De nem oda Buda, csúffá ne tegyék őt,
Ott megy ni a róka, — nyakon csípi még őt.

S úgy, a hogyan ott állt felugorva épen, 
Papucsban, kötényben, bicskával kezében,
Ucczu neki, hajrá! fut ki az utczára,
Nyelje el a föld, ha meg nem térül kára.

S végig a nagy utczán, nem is fut liiában, 
Elfogja emberét a kertek aljában,
„Kövemet! kiált rá — még az alku nincs meg, 
Nem adom, én vagyok még ura a kincsnek/'

„Holló! — szól a másik — enyém, a mit vettem", 
„Loptad, lator!" — ordít a varga rekedten, 
Szidják, ütik egymást, majd bírókra kelnek — 
Egyszer csak vér csorog kezére Vendelnek.

Lerogy a kis ember, elsápad a képe,
Tövig merült Vendel bicskája mellébe,
Szólna, de nem tud, csak vergődik hörögve, 
Nagyot sóhajt, aztán elnémul örökre.

„Ne neked, kellett ez?“ — neki esik mindjár’, 
Jó, hogy nincs sok ember, ki ilyenkor kint jár, 
Zsebeit, tarsolyát kezdi kiüritni,
Megvillan valami — meg van a kő, itt n i!

Megvan ha h a ! s még a pénz is ráadásnak, 
Hogy esett, mint esett, nem kell tudni másnak, 
A mint haza ballag, nevet szeme-szája,
Hogy van bíró s hóhér, nem is gondol rája.

De mit is gondolna hóhérra, bíróra?
Kit Szerencse kedvel, nem jut az bitóra,
Nem kerül sohasem vederbe csöbörbiil,
Tetteiért itt lenn hajszála se görbül.

Úgy is lett, alighogy feltűnt a nap képe,
Egy czigány vetődött a holt közelébe, 
Megborzadt a halvány, hideg arczot látva, 
Üveges szemmel hogy rámeredt szájtátva.

De azért oda ment, szemügyre is vette,
S azonnal meglátta a tárczát mellette,
A holtnak zsebéből gyilkosa veté ki,
Csak a kő után nyúlt, az nem kellett néki.

A czigány fölvette s mi van benne, nézte, — 
Tyú, az a sok bankó! szinte megigézte, 
Zsebjébe dugta hát prédáját sietve,
Hogy véres volt, arra ügyet nem is vetve.

Lesz ott még több is, hol annyi van, gondolja 
S kutat mohó vágygyal a testre hajolva, 
Egyszer csak valaki megragadja hátul, 
Dagadnak erei a csősz vasmarkátul.

Gyilkos! — rival durván a kerülő rája, 
Akasztófa neked, pokol pozdorjája!
S vonszolja magával, bár az égnek, földnek 
Erősíti, hogy még egy legyet sem ölt meg.

Biró előtt is csak azt hajtja, kiáltja,
Hogy a meggyilkoltat már halva találta,
Nőm akar ő hízni másnak vesztén, kárán, 
Ártatlanabb, mint a maszületett bárány.

Beszélhet, jajgathat, nem hisznek szavának,
Hát a véres bankók mit bizonyítnának ?
S hol a gyilkos ? olyan sült bolond ki lenne, 
Hogy gyilkoljon s másnak legyen haszna benne.

Egyhangún a halált rája kimondották,
S harmadnap hajnalban fel is akasztották, 
Törvény s igazság a magáét megtette,
Jól járt Vendel, ő a dolgot csak nevette.

Torkos László.
(Folytatjuk.)

eV? eV? eV? eV? eV?e/?' eV? eV? eV? eV? cV?cV?eV?cV?cV?

Ifjú hitvallók.
Történeti rajz.

I. Tanuló János. * (Folytatás.)

Nemes szülőknek fia volt, de azért nem kerül
hette el az üldözést, mert azokban az időkben, 
melyeket föntebb festettünk, nem tartották tisztelet
ben a nemesi jogokat sem, mihelyt protestáns em
berről volt szó. Hogy hívták atyját, nem hagyta 
ránk a történetíró, a fiúnak is csak a keresztnevét 
ismerjük, de nekünk az is elég, foglalkozása után: 
— mivel iskolákat végzett, — legyen előttünk Tanuló 
János a neve.

Szorgalmasan látogatta az evangélikus iskolákat, 
s már tizennégy éves lett, mikor a hitvallók sorsa 
érte őt. Nagyatyja még ugyan II. József császár 
alatt nyert engedélyt, hogy evangélikussá lehessen, 
de míg az engedély megjött, megszületett a mi

* Lásd: Berzeviczy Gergely „Nachrichten iiber den 
jetzigen Zustand dér Evangelischen in Ungarn", Leipzig. 1822. 
161—166. lap.
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Jánosunknak atyja. Ezt a katholikus papok úgy 
magyarázták, hogy mivel János atyjaíoly időben 
született, a mikor még annak atyja nem bírt enge
déllyel, hogy evangélikussá lehessen, János atyja 
jog szerint a római katholikus egyházhoz tartozik. 
János atyja, ki evangyélmi nevelésben részesült, 
nem volt egy cseppet sem hajlandó róm. katholi- 
kussá lenni, inkább folyamodott a királyhoz enge
délyért, hogy evangélikus maradhasson. Könnyű 
volt a kérvényt benyújtani, de nehéz annak elinté
zését kivárni. Évek múltak el, míg azt elintézték 
s az alatt a mi Tanuló Jánosunk is megszületett.

Azonban a róm. kath. püspök és plébános kéré
sére, kik a kis Jánosra igényt formáltak, a hely
tartótanács megengedte, hogy Jánost a róm. kath. 
egyházba bekebelezzék. Ha elveszett a nagyapa, 
az apa a róm. kath. egyház számára, legalább az 
unoka, — illetőleg fiú maradjon meg, — így gon
dolkoztak. Atyjának, — mondották, — nem is lett 
volna szabad megengedni, hogy evangélikus marad
jon, hiszen az tulajdonképen római kath. apától 
származott.

Tanuló János egy vidéki város evangélikus isko
láján szorgalmas diák volt. Kis szobájában sokat 
foglalkozott kedves könyveivel, melyeket az akkori 
szokás szerint tudós tanárainak diktálása után maga 
írt. Azonban nemcsak szobájában, hanem a szabad
ban is szeretett tanulni.

Mikor az illető plébános a helytartótanács enge
délyét vette, sürgette a városi tanácsot, hogy azt 
hajtsa végre, a fiút fogassa el. A tanács készség
gel engedelmeskedett, hiszen tagjai mind római 
katholikusok voltak, mert az evangélikusokat onnan 
erőszakkal kizárták. Egy reggelen, mikor Tanuló 
János iskolába készült, megjelent szobájában két 
városi poroszló s elvitte a városházára, a hol bör
tönbe zárták.

A mint ezt János tanulótársai megtudták, a város
háza elé vonultak s azt valósággal megostromolták, 
követelve Tanuló János szabadon bocsátását. A 
polgárság hozzájok csatlakozott s valóságos lázadás 
ütött ki a városban, melyet alig lehetett lecsillapítani. 
Azzal nyugtatták meg a követelőket, hogy felsőbb 
parancsra történt s hogy mihelyt ügye meg lesz 
vizsgálva, azonnal szabadon bocsátják. Erre a tömeg 
lassan, nagy nehezen megnyugodott. Azonban a 
buzgó térítő plébános nem várta be, hogy a tanuló
ság és polgárság hasonló módon még egyszer fel
lépjen. Éjszakának idején két hajdú kíséretében 
titkon szekeren elvitette egy három mértföldnyi 
távolságra fekvő domonkos rendű kolostorba, hogy 
az ilyen munkában jártas szerzetesek a fiút kiok
tassák a róm. kath. vallásra, áttérítsék, vagy ha 
az nem sikerülne, örökre ott tartsák.

Hajnalodott már, mikor Tanuló János társaival 
elérte a kolostort. Olyan vidéken jártak, melyet ő 
még nem ismert, nem látott. Az éjszaka nem volt 
holdas ugyan, de csillagos és a mennyit, annyit 
lehetett látni, János különösen az iránynyal igye
kezett tisztába jönni, hogyha esetleg menekülhet, 
hasznát vehesse.

Csikorogva zárult be mögötte a zárda kapuja. 
Ravaszképű, vigyorgó, alattomos alakok fogadták,

kik közül egyik sovány, száraz, másik kövér volt.
A prior kárörvendő arczczal üdvözölte az izgal

maktól és fáradságtól elgyötört gyermek-ifjút. Azon
nal el is rendelte, melyik czellába zárják, ott volt 
az emeleten; a földszintre nem adták, hátha még 
a rács közt is kibújnék, a noviczius barátok czellája, 
melyet egy szerzetes czellájával ajtó kötött össze, 
hogy ügyelhessen rájok. Noviczius barát most a 
kolostorban nem volt, oda helyezték tehát. A padlóra 
szalma volt hintve, ezen kellett neki aludnia. Fárad
tan vetette magát rá, elaludt s aludt délig.

János minden napon délelőtt és délután részesült 
oktatásban s kénytelen volt misére járni, de a páter 
tanítását sehogy sem akarta magába szedni. E miatt 
élelme, mely eddig is szűkös volt, ezután még szegé
nyesebb lett, néha száraz, penészes kenyér és víz 
volt összes tápláléka, itala.

Próbálták fenyegetéssel, szép szóval, csábítással 
áttéríteni, de nem értek vele czélt, sőt gyakran 
megesett, hogy oktatójának szavait saját vallása 
álláspontjáról czáfolni kezdte, de ilyenkor ritkán 
kerülte el az iitlegeket, melyekkel a barát nem 
fukarkodott. Minél nyomasztóbb lett helyzete, annál 
jobban vágyott szabadulás után. Ha egyedül volt 
a czellában s az ablakhoz mehetett, hányszor vizs
gálta, hogyan lehetne neki a gyötrelmek e szín
helyéről menekülnie ?

Frenyó Lajos.
(Folytatjuk.)

A jövendőmondó.
A városka népe nagy ünnepre ébredt. A vásártér 

tele volt mindenféle czifra bódéval, melyek körül 
ott nyüzsgött, tolongott a nép. A ki csak tehette, 
elment megnézni ezt a mozgalmas képet, a melyet 
a vásártér nyújtott, különféle sátraival, csillogó 
panorámáival és sok-sok egyéb látnivalóival.

A kis Juliska alig győzött tekintgetni jobbra- 
balra; minduntalan elmaradt anyjától, ki utoljára 
is kénytelen volt a leánykát kézen fogva vezetni.

A kis leány egyszer csak megáll és tágra nyílt 
szemmel kíváncsian bámul egy furcsa emberre, 
a ki tetőtől-talpig rikító vörös ruhába bujtatva egy 
szekérről nagy fenhangon kiabált valamit. Kezében 
hosszú pálcza volt; azzal meg úgy hadonászott, 
mint a szélkelep. Mögötte egy másik ember ütötte 
a nagy dobot meg a czintányért s olyan zsivajt 
csapott, hogy mindenki önkéntelen arra nézett. 
Sokan meg is álltak előttük.

A vörös ruhás ember azt kiabálta: „Tessék be
sétálni ! Itt az igazság! Itt mondják a jövendőt! 
Mindenki megtudhatja, hogy mi vár reá egész 
életében!“

— Anyácskám, mondá Juliska, én nagyon szeret
ném tudni, hogy mi lesz vélem, majd ha nagy 
leszek.

— Kicsikém, felelt az édes anyja, ne higyj te 
ennek. Az ilyen jövendőmondók megcsalják azokat, 
kik elég ostobák ahhoz, hogy a pénzüket odadobják 
nekik. Azt pedig, hogy az emberekkel mi fog tör-
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ténni, ők ép oly kevéssé tudják, mint akár csak 
mi magunk. Mert a jövendő az emberek szemei 
elől rejtve van.

Juliska hitt az édes anyjának és tovább mentek. 
Pénzecskéjét nem adta oda a vörös embernek, 
hanem vásárolt rajta egy szép kis füles-korsót a 
baba-háztartás számára.

Hanem azért nem tudta kiverni fejecskéjéből a 
jövendőmondót. Egész nap csak arra a csúnya vörös 
ruhás emberre gondolt, a ki meg tudja mondani, 
a mi történni fog. Mennél jobban iparkodott el
felejteni, annál inkább, annál többször gondolt rá. 
Végre is megkérdezte az édes anyjától:

- Anyácskám, nem értettem egészen jól. Mondd 
meg kérlek még egyszer: mi is az a jövendő
mondó ?

— Fiacskám, hát az, a ki megcsalja az embereket 
és mindent összehazudozik, hogy a pénzüket el
vegye.

Különben majd elmondok egy igaz történetet egy 
ilyen emberről, hallgass ide

És a kis Juliska közelebb húzva a kis zsámolyt, 
leült anyja lábai elé és nagy figyelemmel leste 
a szót.

— Történt egyszer, hogy egy városban, ép vásár 
napján egy jövendőmondó nagy fenszóval hirdette 
a maga tudományát. Sok ember állt körülötte, a 
kik közül már nem egyet alaposan megzsarolt 
Egyszerre csak lihegve odafut egy ember és igy szólt:

— Azt állitod, hogy meg tudod mondani, mi fog 
velem történni a jövő esztendőben. Csakhogy ezt 
én nem hiszem, mert te magad még azt sem tudod, 
hogy saját magaddal mi történik e pillanatban. 
Ég a házad odahaza, a tető már be is szakadt 
talán. Siess, szaladj, ha meg akarsz még valamit 
menteni.

A jövendőmondó megrémült és hazarohant. De 
a tűznek sehol semmi nyoma Ebből megérthette, 
hogy megcsalták és úgy elröstelte a dolgot, hogy 
többé nem mert mutatkozni az emberek előtt. A város
ban sokat nevettek rajta s attól kezdve senkisem 
hitt a jövendőmondókban.

... Erre már Juliska is elnevette magát. Anyja 
pedig folytatta:

— Kicsikém, tartsd eszedben e történetet és 
gondold meg, hogy az ilyen jövendőmondók csak 
a hiszékeny embereket akarják kizsákmányolni, a 
jövőről pedig mitse’ tudnak.

Egyedül a jó Isten tudja, hogy mi fog veled tör
ténni a jövőben. Hanem viseld magad mind'g jól, 
akkor boldog és elégedett leszel.

Györy Elemér.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. lemplomalap javára adakoz

tak: Balázs Ferencz a honvéd menedékház lakója 
6 K. (második adománya), tótkereszturi gyámint. 
4 K., Fizély Ilka úrhölgy gyűjtése : 50 K„ Láng 
László, gyáros. 50 K , özv. Barkassy Imréné, 10 K.,

Kövér János 20 fii., dr. Kralovánszky László ügy
véd gyűjtése : 14 K. (Ebből adott a gyűjtő 10 K., 
Gállik Lajos 2 K., N. N. 2 K.) Összesen : 184 K. 
20 fillér. Főösszeg: 2028 kor. 83 fillér. Az Úr áldja 
meg a nemes sziveket!

Különféle.
A százszorszép. A százszorszépnek, ennek a 

kedves kis virágnak a keletkezéséről ép oly bájos 
legenda szól, mint a minő maga a virág. Egyszer 
tél idején Mária örömet akarván a virágkedvelő 
Jézuskának szerezni, elment virágot keresni, a mi
ből egy kis koszorút kössön ; de nem talált mást, 
csak repkényt és örökzöld leveleket. Ekkor eszébe 
jutott, hogy majd mesterséges virágokat készit. 
Csinált is hát mindenféle fajtát vastag fehér pa
mutból és sárga selyemből, kis margueriteokat is. 
Munka közben azonban megszúrta az ujját, úgy 
hogy néhány virágocska a hulló vértől egész piros 
le tt; másoknak, a melyek csak hozzá értek, csak 
a széle, Jézuska valamennyi virág között éppen 
ezeket választotta ki és úgy megszerette, hogy egész 
télen tartogatta őket, tavaszszal pedig a názárethi 
völgyben egy napos helyecskére elültette és meg
öntözte. És — halljatok csodát! — a virágocskák 
rögtön friss, zöld levelet hajtottak, gyökeret ver
tek s egymásután bújtak ki a vérpiros, tarkázott, 
vagy hófehér bimbócskák is, sőt ez sem volt elég, 
az első órában az egész föld kerekségén el is ter
jedtek. Innen magyarázható, hogy a százszorszépet 
ép úgy találni a forró égöv alatt, mint a leghide
gebb országokban és hogy kora tavasztól késő 
őszig mindig virágzik.

Békéscsaba díszpolgárai. Csaba város képvi
selőtestülete a napokban tartott rendkívüli köz
gyűlésén Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
minisztert a városi kultúrintézmények létesítéséért, 
továbbá Zsilinszky Mihály államtitkárt, a város kép
viselőjét, Társaságunk elnökét, a város haladásának 
előmozdításáért, díszpolgárrá választotta.

Évzáró vizsga. Bánfalván az ev. népiskolában 
már a múlt hó második felében tartották meg az 
évzáró vizsgát. Ezúttal tartották utoljára ilyen ko
rán a vizsgát, mert a jövőben már csak május 
végével fogják megtartani, a mikor egyúttal meg
szűnik a nyári hónapokban való tanítás, a mely 
úgy sem igen vezetett eredményhez. Scholtz Ödön 
ev. lelkész teljes elismerését fejezte ki a kötelessé
güket híven teljesítő tanítóknak.

Nagylelkű adomány. Gróf Andrássy Dénes, a 
nemeslelkű főúr, a liptóvármegyei Szent-András 
község ág. hitv. ev. iskolájának fölépítésére 2000 
koronát adományozott. Az Úr áldja meg s tegye 
gyümölcsözővé nemes tettét.

Az általános választói jog. Egy vidéki kath. 
templomban a plébános e szavakkal fejezte be 
szónoklatát: „A templom bejárásánál van két per
sely. Az egyikbe dobjátok az adományt, a másikba 
vessétek a czédulát, a mire Írjátok rá, hogy mit 
kívántok.“ Délután a pap felnyitotta az első per-



.selyt, melyben apró pénzeket talált. A másik per
selyben pedig kétszáz papirdarabka volt e felírás
sal : „Kívánjuk az általános választói jogot!" — 
A' tisztelendő úr arcza megnyúlt, mert „Szent 
Antalitól ilyesmit még nem kértek.

A soproni ev. egyház, mint értesülünk, szintén 
sorompóba lépett az 1848. évi XX. törvényczikk 
végrehajtása ügyében. Az a mozgalom, melyet a 
„Magyar Szó“ ez ügyben megindított, immár orszá
gos jellegű, az egyes protestáns egyházak az ország
gyűlési képviselők útján sürgetik az ezelőtt 54 évvel 
megalkotott törvény végrehajtását. A soproni ev. 
egyház presbitériuma egyhangúlag elhatározta, hogy 
felír Fabiny Teofil orsz. képviselőhöz, hogy a 
protestánsok jogos követeléseinek kivívásánál tel
jes erővel lépjen fel a többi képviselővel egye
temben.

Választások. Az aradi ev.egyh. a napokban tartott 
közgyűlésén az elhunyt Hász Sándor helyébe Instito- 
rü Kálmán polgármestert választotta meg egyházi 
felügyelőjének. — A sárvári ág. hitv. gyülekezet 
Mesterháizy Lászlót, Leibicz város ev. egyházköz
sége pedig Kübecher Albert durándi lelkészt válasz
totta meg lelkészének. Mindkét férfiút virágvasár
napján iktatták be hivatalukba. Az Ür adjon erőt 
nekik magasztos hivatásuk teljesítéséhez.

Uj anyaegyház. A szabad-szenttornyai evang. 
gyülekezet, mely eddig Orosháza fiókja volt, anya
egyházzá alakul. A lelkészi és tanítói jövedelem 
kiegészítését a kultuszminiszter is megígérte.

Róma hanyatlása. Európa katholikus nemze
teinek népessége 1801-től 1900-ig 86 millióról 145 
millióra emelkedett, míg a nemkatholikus nem
zetek (protestánsok és orosz óhitűek) népessége 
77 millióról 200 millióra nőtt. Ha Amerikát is hozzá- 
veszsziik ehhez a statisztikához, akkor száz év 
alatt a katholikus államok népessége 96 millióról 
178 millióra, a nemkatholikus államok népessége 
92 millióról 285 millióra emelkedett. Az előbbiek 
tehát száz év alatt alig érték el kétszeresét volt 
létszámuknak, míg az utóbbiak több mint három
szoros számot értek el. Százalékban is ki lehet 
fejezni ezt a viszonyt. 1801-ben a katholikus álla
mok a népesség 51 százalékát, a nemkatholikus 
államok a népesség 49 százalékát tették ki Euró
pában ; 1901-ben pedig a katholikus államokra az 
európai népesség 38 százaléka, a nemkatholikus 
államokra 62 százaléka esett. Az előbbiek 13 szá
zalékkal megfogytak, az utóbbiak ugyanannyival 
megszaporodtak. Manapság a nemkatholikusok a 
czivilizált népesség csaknem kétharmad részét te
szik ki.

A győri ág. h. ev. egyházközség közgyűlése.
A győri ág. hitv. ev. egyházközség múlt hó 25-én 
tartotta rendes évi közgyűlését, melyen Isó Vincze 
leik. egyházi elnök és Ferlaky Elek kir. tanácsos, 
gyülekezeti felügyelő elnökölt. Áldást kérő ima 
után a felügyelő a megjelenteket meleg szavakkal 
üdvözölte és napirend előtt megemlékezett az or
szágnak nagy halottjáról : Tisza Kálmánról, vala
mint az egyházközségnek az 1901. év folyamán 
elhunyt tagjairól is. Ezután leleplezték Peregi Mi

hály olajba festett arczképét. Az egyházi elnök 
jelentését a böjti időszakban vasárnaponkint ren
dezett vallásos esték lefolyásáról a közgyűlés öröm
mel vette tudomásul. A pénz- és gazdaságügyi bizott
ság jegyzőkönyvével kapcsolatban előterjesztette 
az egyházközségnek a pénztári hivatal által össze
állított 1901. évi zárószámadását. Bevétel 126,484 K. 
15 fillér, a kiadás 114,356 K. 44 fillér. Egyenleg
maradvány 12,127 kor. 71 fillér. Tiszta vagyon 
513,216 kor. 89 fillér. Az alapítványi vagyon 
252,469 kor. 41 fillér. — A szegény- és árvainté
zet vagyonkimutatása 1901. deczember 31-én 47,550 
kor. 61 fillér.

Tárgyalta még a közgyűlés az árvaintézet, az 
egyházi énekkar-egyesület és a fiókegyházközségek 
jelentéseit, melyeknek tudomásul vétele után meg
szavazván a szokásos kegydíjakat és könyörado- 
mányokat. elhatározta, hogy a gyülekezet tulajdo
nát képező „Győri Énekeskönyvet1', mivel előbbi 
kiadása már fogytán van, újból kinyomatja és pedig 
ezúttal 10,000 példányban.

A tárgysorozat ezzel kimerítve lévén, a közgyű
lést Isó V. lelkész egyh. elnök hálaimájával bere
kesztette.

Missziói ünnepély. A horvátszlavonországi ág. 
hitv. ev. egyházmegye a múlt évi esperességi gyű
lés alkalmával kimondta, hogy az egyházi élet 
fellendítése és a missziói öntudat ébrentartása czél- 
jából évenkint más-más gyülekezetben missziói 
ünnepélyeket rendez. Folyó évben április 3-án tar
totta meg első ilyen ünnepélyét Uj-Pázuán, Szeréin* 
megyében. Már az előző este megérkeztek a ven
dégek a távolabbi helyekről s a szép idő aznap 
is többeket hozott az ünnepelő faluba. Tíz órakor 
vette kezdetét az istentisztelet a templomban. Az 
egyházi vegyeskar szabatos énekével tűnt ki. A szó
széki beszédet dr. Tirtsch Gergely tartotta Apóst. 
Cselekedete 2. rész 41—47. verse alapján, a mely
ben az ős keresztyén, tehát első missziói gyüleke- 
kezetet rajzolva, újkori feladatunkat abban a három 
feladatban összpontosította : legyünk állhatatosak 
a hitben, jókedvűek az adakozásban és szorgal
matosak a könyörgésekben. Az ifjúi tűzzel és át- 
érzett melegséggel előadott beszéd mély hatás
sal volt a jelenvoltakra. Az oltár előtt Abaffy Mik
lós esperes szónokolt, a ki a megjelent lelkészeknek 
a gyülekezet jelenlétében osztotta ki az úrvacsorát. 
A szép összegű offertorium az egyházmegyei gyám
intézet pénztárába került.

Negyedszázad az Úr szőlejében. Laszkay János, 
rimabrézó-likéri ev. lelkipásztor a múlt hó 19-én 
töltötte be egyházi működésének 25. esztendejét. 
Gyülekezete, egyházmegyéje és számos tisztelői 
szívből ünnepelték ez alkalomból az általános tisz
teletben és szeretetben részesülő, érdemes férfiút. 
Isten tartsa meg !

Vallásos felolvasó- és zeneestély. Társaságunk 
e hó 5-én a budapesti ág. hitv. ev. egyház Deák
téri dísztermében élvezetes estét nyújtott a szép
számú előkelő közönségnek, mely hívó szavunkra 
egybegyült. Bruckner Frigyes ügyes vezetésével 
az egyházi énekkar szabatosan énekelte el kar
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nagyának megkapó húsvéti motette-jét. Buckát Dániel 
főesperes, a Luther-társaság tisztb. alelnöke, rövid, 
de szívhez szóló megnyitó beszédével mindenkit 
elragadott. Gyory Ilona idegen költőkből fordí
tott verseit szavalta el hatásosan. Kaczián Já- 
nosné zongorjátékával, Bartha Richardné Imling 
Paula mfíénekével, Faludy Mariska hegedujátéká- 
val aratott tetszést és tapsot. Nagy hatást ért el 
Kozma Andor „Az ördögűző ténta“ ez. költeményé
nek elszavalásával. Szabolcska Mihály „Estéli imá“-ja 
Dianiska Frigyes s.-lelkész gondos előadásában is 
mély hatással volt a hallgatókra. Hammer Gyula. 
harmoniumjátéka fokozta az ima hatását. A sikerült 
estélyt Bruckner Fr. vezetésével az egyházi ének
kar megkapó előadása fejezte be. Az estély erkölcsi 
eredményével meg lehetünk elégedve. Anyagi sike
réről — lapunk zártáig — hiteles értesítés nem 
érkezett.

Hitbuzgóság. Balázs lerencz, „a nagy idők 
tanuja“, a ki agg napjaira az országos honvéd 
menedékház lakójává lett, a „régi jó időkre11 em
lékeztető buzgósággal csüng egyháza javán. A sze
gény öreg újból összekuporgatta filléreit s nagy 
örömmel, ájtatos lélekkel hozta el szeretet-ado- 
mányát (hat koronát) az erzsébetfalvi ev. templom
alap javára. A jó Isten áldja meg s tegye gyü
mölcsözővé nemes tettét. — Fizély Ilka úrhölgy 
(Selmeczbánya) buzgólkodását is ki kell emelnünk, 
a ki az erzsébetfalvi ev. templom-alapra 50 koro
nát gyűjtött.

1977. sz. gyűjtöivén adakoztak: Handel Vilmosnó 4 K , 
Dimák Emília 1 K., Sriviczky Emma 50 fii., Márkus Matild 
50 fii. Bolómánné 1 K., Huencsik Bertha 2 K., Király Ernöné 
1 K , Hlavatsek Andrásnó 1 K., Iverges Ágostné 1 kor., 
Makinyi Pál 50 fii., özv. Hartmann Edéné 50 fii, Jákó Gyu- 
láné 1 K., Dinák Gyuláné 1 K , Takáts Gizella 1 kor , özv. 
Leustách I.ajosné 50 fii., Micsinajné 50 f ii, Suhajoz Lajosné 
1 K , Fiedler Gyuláné 50 fii.. Waigel Jánosné 1 K., Vitális 
Istvánná 1 K , Oszvald Gusztávné 1 K., Künsztler Jánosné 
1 K., T. E. 1 K., Kachelmann K.-né 1 K., Tuzson Jánosné 
1 K., Suchla 2 K., Becker Nándorné 1 K., Erdély Gyuláné 
1 K . Leneri Jánosné 1 K , Kachelmann Farkas 2 K , Cseh 
1 K., Schnell 1 K., Sobóné 1 K , Moetrné 1 K., Jaeger Gyula
1 K , Osztolucsky Gyuláné 50 fii., Fekete Istvánná 50 fii., 
a selmeczbányai ev. lyceumi Biblia-egyesület 5 K., Winkler 
Ilka 1 K., B. A. 1 K., Csiba Istvánná 1 K., Pauer János
2 K., Mement Gyuláné 50 fii., Fizély Károly 1 K. Összesen: 
50 korona.

Isten áldja meg úgy a buzgó gyűjtőt, valamint 
a nemesszivű adakozókat!

4. Pártoló tagoktól évi 1 koronával: Csepregi Sándor, Sulcz 
Károly.

5. Adomány : Loykó Pál, Pázdics 1 korona.
6. Evang. Családi L apra : előfizetőktől 18 korona.
7. Egyházirodalmi Értesítőre: előfizetőtől 1 korona. 
Összesen befolyt.: 5'JO korona.
Budapest, 1902. április 1-én. Bcndl Henrik,

pénztáros.

A szerkesztő üzenetei.
Fr. E. A rad . Több adatot kérünk. Mi a megboldogul

tat személyesen nem ismertük s igy alapos tájékoztatás 
nélkül nem Írhatunk róla. — A . J. Pozsony. Az Értesítő 
legközelebbi számában ismertetjük. —  U. L. Lovasberény  
Szívesen. —  H. E. Nagy-Szécsény. Ügyében eljárunk.
K . I. Szlatina. Szép, hogy vallásunkhoz ragaszkodnak. 
Tanácscsal szívesen szolgálunk. Mihelyt lehet, levélben vála
szolunk. Addig is türelmet kérünk.

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

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

15. Kol. 1, 1—15. Kol. 1, 16—29.
16- Kol. 2, 1—7. Kol. 2, 8—23.
17. Kol 3, 1—10. Kol. 3, 12-17.
18. Kol. 3, 18—4, 1. Kol. 4, 2—9.
19. Kol. 4, 10—18. Zsolt. 128 1 -6 .
20. Ján. 16, 16—23. I. Pét. 2, 11—20.
21. Zsolt. 73, 23—26. Ján. 12, 24 -26 .
22. II. Kor. 4, 7 -1 1 . Zsolt. 77, 1 -2 1 .
23. Zsolt. 79, 1 -  13. Zsolt. 86, 1—20
24. Zsolt. 81, 1—17. Zsolt. 82, 1—8.
25. Zsolt. 83, 1—19. Zsolt. 86, 1—17.
26. Zsolt. 84, 1—13. Zsolt. 85, 1—14.
27. Ján. 16, 5—15. Jak. 1, 16—21.
28. Máté 28, 18—20. Zsolt. 98, 1—9
29. Ján. 5. 25—29. Zsolt. 124, 1—8.

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

A budapesti gabonapiacz jegyzései
április 12-én.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1902. márczius 1-töl 31-éig 

befolyt összegek kimutatása :
1. Alapító tagoktól: Sárkány Sámuel ev. püspök Pilisen 

200 kor., Dunáninneni ev. egyházkerület.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1902-re: Klein Samu, 

Király Ernő, Petrovics Soma, Szentesi egyház, Szabadka 
egyház, Karsay Imre, Borzay Miklós, Svigruha Pál, Broschko 
G. A., Sáros-zempléni egyházmegye, Szabó Károly, 1901-re: 
Strauch Béla, Schulpe Alfonz, Dianiska Andor 1899-re: 
Dévény József, 1897—190<)-ra: Durándi egyház.

3. Fiókegyleti tagoktól évi á koronával 1902-re : Stubán Mi
hály, Mojzsik Lajos, dr. Mátéffy Ferencz, dr. Sulcz Lajos

G a b o n a f a j
Egy hektoliter 

súlya kilókban
Ára 100 kgrnak

legkis. ár legn. ár

Bánsági búza . . . . 74—81 17.80 18.70
Tisza vidéki búza . . 74—81 18.— 18 70
Pestvidéki „ . . 74-81 18.— 18 70
Fehérm egyei „ . . 74-81 18.— 18.70
Bácskai „ . . 74-81 17.9C 18.70
Rozs. I. rendű . . . 70—72 14.60 14.80

„ I I .  „ . . . — 14.70 14.50
Árpa, takarm ány . . 60—62 12.20 12.40

» égetni való . . 62—64 11.50 12.—
„ seríözésre 64—66 —.— ■ —

Zab, ó ......................... 39—41 14 70 15.30
n « j ........................ 39—4J —.— —•— 1

Tengeri, bánsági, ó — 10.10 10.20 i
„ másnemű, új . — —.— —.—

Repcze, káposzta . . — —.— —.—
„ bánsági . . . —.— —.—

Kftles. ó ........................

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


