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E g y  k is  tö p ren g és.
Vajúdások, változások korszakát éljük. Ma

holnap mi is elmondhatjuk az apostollal: »a ré
giek elmúltak, ime mindenek megújultak.« (II. 
Kor. 5, 17.) Az állam visszaveszi nem egy jogát, 
a melyet helyette évszázadokon át az egyház 
gyakorolt. Az egyház elveszti munkaterének egy 
részét, a melyen papsága számára befolyás, te
kintély s anyagi haszon termett. Az állam nem 
kényszeríti többé polgárait sem arra, hogy egyik 
vagy másik felekezethez csatlakozzanak, sem arra, 
hogy házaséleti frigyöket az oltár előtt is meg
kössék.

Nem mondom, hogy az állam e nagy leszá
molásnál igazságtalan akarna lenni irántunk. Hi
szen csak a maga természetes jogait kéri vissza 
tőlünk. Semmivel sem többet. S e mellett szíve
sen elismeri és hangsúlyozza az egyházi, a val
láserkölcsi élet nagy jelentőségét. A házasuló 
jegyeseket a polgári tisztviselő hivatalszobájából 
az oltár elébe utasítja. Tanügyünk emelésére év- 
ről-évre nagyobbodó összeget áldoz ; segélyt nyújt 
szegény egyházaink s lelkészeink gyámolítására. 
S nem jóakaratán, hanem csak országos pénz

ügyeink állapotán múlik, hogy még többet nem 
tesz értünk.

De megvallom, hogy én mégis aggódva gon
dolok a jövőre. Attól félek, hogy az a szabadság, 
melyet nekünk az uj viszonyok nyújtanak, egy
házunk iránti elhidegülésre és erkölcsi elzüllésre 
adhat alkalmat és ingert. Félek, mert az anya
giak szertelen bálványozása, a lelketlen önzés, 
az élvezetek sorvasztó láza, a bűn s a kétségbe
esés, mint megannyi járványos betegségek, már 
is szerte pusztítanak körültünk!

Féltem különösen a jövő reményét, az ifjú 
nemzedéket. Féltem a korszellem változó áram
lataitól, a társadalom laza erkölcseitől, az ezer 
meg ezer megvesztegető példától, melyek észre
vétlenül magukkal ragadják s megrontják az ifjú 
szíveket.

A kié az ifjú nemzedék, azé a jövő !
Szülei ház és iskola jöjjetek segítségünkre, 

mentsétek meg az ifjúságot az egyház, a haza, a 
jövő számara. Fogjatok tervszerűen a nagy mun
kába, mely reátok vár. Az Isten is megáld érte!

*
Jól mondja az újabb kor egyik bölcse, hogy 

a nevelés első sorban a család dolga. A család
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tagjait a legtermészetesebb, a legbensőbb kötelék, 
a *vérség<.<. kötelékei tartják össze. Innen van az 
a végtelen befolyás, melyet a szülei ház a gyer
mek egész valójára gyakorol.

A családi élet olyan, mint egy kis ország, kis 
állam. Királya az édesatya, királynéja az édes
anya. Minden az ő fennkölt személyeikben ösz- 
pontosul. Tőlük indul ki, körültök mozog, hoz- 
zájok tér vissza a család minden cselekvése. Az 
Ő akaratuk hatja át a ház minden egyes tagját, 
kicsinyt és nagyot egyaránt. Az ő szeretetök és 
hűségök az a védő hatalom, melynek szárnyai 
alatt bizton érzi magát a gyermeki szív. Tőlük 
függ, nekik engedelmeskedik és hódol a család 
minden tagja, nem kényszerből, nem parancs
szóra, hanem abból a nemes érzetből, hogy a kik 
annyit fáradnak, küzdenek és áldoznak, a jó szü
lők, méltók a szeretetre, tiszteletre és hódolatra.

Itt a szülei ház meleg légkörében indul fejlő
désnek a gyermeki elme, a gyermeki szív. Itt 
termékenvül meg nemes érzelmekkel, vágyakkal, 
reményekkel. Itt ébred a gyermek lelkében a val
lás első sejtelme is, itt képződik az Isién első 
fogalma. Azt, a ki olyan jó, olyan gondos, mint 
az édesatya; azt, a ki oly melegen szeret, mint 
az édesanya, de a kinek sokkal több ereje és 
hatalma van, mint az édesatyának és édesanyá
nak . . . azt a lényt képzeli, gondolja a gyermek 
a maga Istenének!

És mennyire örül a gyermeki szív, midőn jó 
anyjától megtudja, hogy annak a mennyei atyá
nak is volt egy kedves fia, a ki valaha itt a föl
dön járt, a ki szerette a kis gyermekeket, a ki 
könyörült a szegényen a szenvedőn s a ki mint 
jó gyermek engedelmes volt mind halálig!

Oh bűbájos világa a családi életnek, a mily 
kicsiny vagy te, épen oly végtelen nagy a te je
lentőséged! A .te kedves otthonodban nevelkedik 
a gyermek nagygyá, olt lesz ember belőle, ott 
képződnek hajlamai, ott fejlődik, edződik jelleme, 
ott nemesül meg szíve. Hinni, remélni, szeretni 
ott tanul! . . . Családi élei, szülei ház, te ro
mokba dűlhetsz s a kik egykor őrködtek feleit d, 
sirba térhet a jó éd> satva, a gondos édesanya : de 
gyermeknéped, a kit egykor te neveltél, bárhová 
vezesse sorsa, Istene — soha-soha el nem feled 
téged. Magával viszi drága emlékeidet, kegyelet
tel megőrzi a hit, a szeretet, a remény érzel 
inéit, melyekre egykor te tanítottad! . . .

*

Sokan vannak, a kik a híres Rousseau,-val a 
gyermeknevelés terén, a szülőket mellőzve, min

dent az iskolától várnak. Nagy az ő tévedésük ! 
Nincs erő, nincs hatalom, mely azt az üdvös ha
tást pótolhatná, a melyet a példás családi élet a 
gyermek lényének fejlődésére gyakorol. A gondos 
házi nevelés teszi le az alapját minden emberi 
fejlődésnek és művelődésnek.

Az iskola, ez az áldott intézmény, mely az em
beriségnek évezredeken át gyűjtött szellemi kincsut 
adja tovább nemzedékről nemzedékre, csak akkor 
virulhat fel igazán, ha a családi élet jól nevelt 
gyermekeket szolgáltat át neki. Jó családi nevelés 
és jó  iskola ! Ez a mi jelszavunk. Ha e két. ha
talmas tényező eleget tesz a maga hivatásának, 
akkor nincs okunk félteni sem vallás-erkölcsi éle
tünk, sem hazánk jövőjét. H o rv á th  S á n d o r .

R efo rm áczió  ünnepén .
Tüzet hoztál le, Megváltónk, az égbiil, 
Te szent szivedben meggerjedl e tű z ; 
Lelkünk e tűzben megtisztnlva épül, 
Heve bűnt éget, fénye éjt elűz.
Te, ó-világ hatalmát megemésztő, 
Pogány bálványokat szétperzselő, —
Te, a szivet szép-, jó - s igazra készlő: 
A múlt kődéből tündökölj e lő!

Oh égi tűz, Krisztusnak tudománya, 
Csodás erő te, hol lángod lobog :
A hűek — elmét ülvén éj homálya — 
Fényednél jártak, mint tűzoszlopok. 
Apostolokban égett a te lángod, 
Pünkösdi Lélek őket megtelé —
Oh szép idő, midőn egész világot 
E Lélek és e tűz keresztelé!

Világ Világossága, a sötétség 
Nem fogadott be, fényed elborult.
Ismét ijesztett bűn, babona, kétség, 
Emlékben is csak alig élt a múlt.
De újra fénylelt a szivekben Isten,
Hogy elkiildötte választottad;
Áttört a felhőn a nap, hoyy hevítsen,
A nap: az Ige és a drága hit.

Luther lelkében Isten szála régen,
Halld meg világ, e szó áldást lehel : 
Krisztusban az üdv s Krisztus az Igében, 
Megáll az Ige, mert állnia kell!
Megáll és győz, mert Istennek hatalma, 
Megáll és győz, mert lélek s élet az — 
Tied vayyok, szent vallás, élve-halva,
S enyém az üdv, a béke és vigasz.
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Isten, ki úgy szeretted e világot,
Ilogy megtartassák hitben általad :
Te szent Igédért légy örökre áldott,
S védd, terjeszd anyaszentegyházadat! 
Jer, tévelygők serege az Igéhez,
Nem érzed-e, hogy a bűn terhe nyom ? 
Csak egy van, a mi áldó, tiszta, édes: 
Az élő hit s az Evangyéliom.

S á li th a  K á r o ly .

L uth er m in t családapa.
Német források nyomán irta Falvay Antal.

I I .

Luther gyermekeit, kiket Isten legnemesebb 
adományának tekinte, a leghívebb atyai szere
ti ttel nevelte. Barátja, Justus Jónás egyszer a 
legpompásabb cseresznyékkel telt ágat akasztott 
asztala fölé és dicsőité Istent a szép gyümölcsben 
nyújtott áldásáért. Ekkor Luther inté barátját, 
hogy miért nem veszi észre az áldást inkább 
gyermekeiben, kik a fák minden gyümölcsénél 
szebb és fenségesebb teremtményei Istennek. 
Luther leginkább gyermekeivel szeretett foglala
toskodni, velük játszott, tréfált, énekelt és imád
kozott és köztük ő is gyermekké lett.

A gyermeki ártatlanságot úgy tekinté, mint 
az elveszett paradicsomnak megmaradt kis részét. 
Gyermekeit mind egyaránt, egyforma szeretettel 
öleié; de azért mégis mindig a legifjabbikat ked
velte legjobban. Palikám, igy szólt, legkedvesebb 
kincsem, mert a legkisebb csemetém, és mennél 
gyengédebb, annál inkább kell, hogy a szülői gond 
és szeretet ápolja Jancsim, Lenkém, és Mártonkám 
már beszélni is tudnak; azért nem szükséges, 
hogy még velük is sokat bíbelődjünk. A szülői 
szeretet mindig inkább a kisebbekhez fordul, mint 
a nagyobb gyermekekhez. Ki ne ismerné azt a 
gyönyörű levélkét, melyet a hatalmas férfiú gyer
meki gondolkodásmódon Kóburg városából Jánoska 
fiához intézett. Nem mulaszthatom el, hogy abból 
itt egy-két mondatot ne közöljek.

»Kedves fiacskám ! Nagy örömmel látom, hogy 
jól tanulsz és szorgalmasan imádkozol. Jól teszed 
azt fiacskám, csak folytasd; ha hazamegyek szép 
vásárfiát viszek néked Ismerek egy pompás szép 
kertet, abban sok gyermek vigad, van szép aranyos 
ruhácskájuk, a fák alatt szép piros almát, cseresz
nyét és szilvát szedegetnek, dalolnak, szökdécsel
nek és játszadoznak ; van szép kis csikajuk; rajta 
arany gyeplő és ezüstös nyereg. Kérdeztem a 
kert urától, hogy kinek a gyermekei ezek! Mire 
az azt feleié: Ezek oly gyermekek, kik szépen 
imádkoznak, tanulnak és jól viselik magukat. 
Erre azt mondám néki: Jó uram, nekem is van 
egy fiacskám, Luther Jánoskának híják, az is 
szeretne ebbe a kertbe jönni. Mire az igy válaszolt: 
Ha szeret imádkozni, ha jól tanul és szépen 
viseli magát, akkor bátran eljöhet. Lippike és 
Guszti is jöjjenek el, és ha mindnyájan együtt 
lesznek, kapnak hegedűt, trombitát, dobot, furulyát

és más mindenféle hangszert, és akkor tánczol- 
hatnak is, és aranynyilakkal lőhetnek.* Ily gyer
meki hangon folytatja Luther levelét és miután 
fiacskáját ismételten imára és szorgalomra buz
dítja, végre az Isten szeretetteljes kegyelmébe 
ajánlja.

Luther gyermekeinek olvasmányait nagy fi
gyelemmel kisérte. Sok könyv — igy szólt — nem 
teszi tudóssá az embert, a sok olvasás sem; ha
nem a jó könyv és a kevésnek gyakori figyelmes 
olvasása. Különösen ajánlá a szentirást, mert az 
által lesz az ember istenfélővé.

Nagy paedagogiai fontosságot és befolyást 
tulajdonított a zenének, mely az embert szeli- 
debbé és erkölcsösebbé teszi. A szomorú emberre 
nézve azt tartá legjobb gyógyító írnak, mert a 
szívet megnyugtatja, felfrissíti és üdíti. Azért is 
igen sokat zenéztek Luther házában. Az első 
számunkban levő kép Luthert családja körében 
mutatja be, a mint elmélázva felfelé tekint s övéi
nek énekét hárfán kiséri. Balján Jánoska és 
Magdolnája áll a kótákba nézve; nagy buzgóság- 
gal énekel Márton, mig Palika összekulcsolt ke
zekkel nyíltszívűén az apjára tekint. Átellenben 
látjuk Katalint, ölében az alvó Margitkát tartva 
és ájtatosan velők énekelve, a háttérben pedig 
Melanchtont átszellemült arczczal, a mint figye
lemmel hallgatja az éneket. Végre a terített asz
talon ott díszeleg Luther kedvelt virága, a szegfű- 
bokréta, kellemessé téve az egész képet, mely a 
családi boldogságot oly híven ábrázolja. így zeng
ték az 1535-iki Karácson estéjén először a fensé
ges: »Mennyből jövök most hozzátok* kezdetű 
dalt, melyet Luther gyermekei számára költött 
és zenésített meg.

Mennyire szerette gyermekeit s hogy igaz hité
nek győzedelmes erejével mennyire megvigasztal
hatta és megnyugtathatta övéit a szerencsétlenség
ben, azt különösen kedves Magdolna leányának 
halálánál látjuk. Midőn látá, hogy megmentéséhez 
már semmi remény sem lehet, atyai hű szívének 
mély fájdalmában igy imádkozott: »Én igen, igen 
szeretem őt és nagyon szeretném megtartani, ha 
Istenem meghagyná nekem; de miután Te azt 
akarod, hogy Magadhoz vegyed, megnyugszom, 
tudván, hogy nálad vagyon és ott jó helyen van.* 
Azután a beteget kérdezé: ^Magdolna fiam, ugy-e 
szeretnél itt maradni atyádnál, de szívesen men
nél az égi atyádhoz is?« »Igen apuskám«, mondá 
a halállal küzdő, »a mint Isten akarja!« És 
miután karjában jobb létre szenderült, a körül- 
állókhoz igy szólt: »A mi kedves leányunk immár 
újjászületett Krisztus örökkévaló országában; ad
junk hálát Istennek, hogy boldogabb hazára lelt. 
Ne búsuljatok, inkább örvendezzetek. Egy szen
tet küldtem a mennyországba. Bárcsak mi is igy 
halhatnánk meg! Ilyen halált azonnal szívesen 
vennék!«

De Luther nemcsak szeretetteljes, de szigorú 
atyja iskvolt gyermekeinek. Bármennyire szere
tett is velők enyelegni és játszani, még is fen- 
tartá a fegyelmet, sőt a testi fenyítést is alkal
mazta, ha az engedetlenséget, daczot vagy önfejű-
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séget gyökerestül kiirtani akarta. E tekintetben 
igy nyilatkozott: »Irgalmatosságot cselekszünk, 
mely cselekedetet Isten is megjutalmaz, ha, ahol 
rossz gyermekek vannak a háznál, »tölgyfakenő- 
csöt« veszünk és azzal simogatjuk őket. Ez a 
lelki ír a lélek ama betegsége ellen, melyet atya 
és anya iránti engedetlenségnek neveznek. Egy
szer Jánoskája valamit vétett és miután ezért 
megbüntette, három napig eltiltotta szeme elől, 
mig az bocsánatot nem kért. Az anya is, dr. Jónás 
és Dr. Teutleben is ki akarták engesztelni, de 
Luther azt mondá : Inkább haljon meg, mintsem 
szófogadatlan fiam legyen. Pál apostol nem hiába 
mondta, hogy a püspök oly férfiú legyen, ki há
zát kellően vezesse és a kinek jól nevelt gyer
mekei legyenek, hogy az emberek rajta példát 
vegyenek és meg ne botránkozhassanak. Azért is 
Luther szigorúan megkövetelte, hogy előtte sem
mit el ne titkoljanak, gyermekei hibáit ne palás
tolják, nehogy reá is illjék ama közmondás: Mi 
magunk legutoljára tudjuk meg, a mi a saját há
zunkban történik.

De minden szigora mellett nem volt kemény
szívű. Maga beszélte el, hogy atyja egyszer úgy 
megverte, hogy elfutott atyja elől, ki csak nagy 
sokára tudta őt magához édesgetni. Erről meg
emlékezvén, azt tanítá, hogy a büntetésnél a 
gyermek a vessző daczára a nevelőnek atyai 
szeretetét kiérezze, vagy a mint ő röviden s 
igen találóan mondá, hogy az alma ott legyen a 
virgács mellett, a szelídség vesszeje a fájdalom 
vesszeje mellett.

J u b ileu m i ének.
(D allam : Jövel Szentlélek Ur Isten).

Gondviselő égi A tyánk!
Egeidből tekints le ránk,
Reánk, kik szent Sionodba 
Ma mind összegyűltünk sorba : 
Hádád adni oltalmadért,
Melylyel magad voltál a vért: 
Mikor körülvett az ellen 
És megsegítettél az ellen :
Oh áldott az Egek Ura!

Lelkes ősök buzgó szíve 
Véghez dicső dolgot vive, 
Kegyelmedből örök Eelség,
Ma is áll a szent örökség :
Mit ránk unokáikra hagytak 
Ősink, kik rég elhamvadtak.
Bár elviharzott egy század 
Fennáll Istenünk szent-egyházad: 
Oh áldott az Egek Ura!

Melyen át annyi vész zajlék 
Dráiga kincs nékünk e hajlék;

Mert, mely szűnk teherként nyomja 
Itt könnyül az élet gondja:
A sorssujtottnak sebére 
Bor, olaj Jézus igéje;
Kétséget oszlat itt a hit 
Gondos Atyánk mely rólad tanít:
Oh áldott az Egek Ura!

Oh mi jó nekünk itt lakni 
Hol Jézus szaváit hallhatni;
Ez lelkünk szomját enyhíti 
S éltünk jobbítni segíti.
Oh mily áldott hely e templom !
Hol ima kél szívben, ajkon,
S ajkán hívők seregének 
Zendül a magasztaló ének:
Oh áldott az Egek Ura!

Gyermekid kicsinye-nagyja 
Esd ma hozzáid hívők a ty ja !
Hogy őseink e szent művét 
Egy uj századon át is védd.
Hogy majd egy uj század múlva 
Dédunokák térdre hullva :
A te szent neved áldhassák 
És mint ma mi, hittel mondhassák:
Oh áldott az Egek Ura !

K ir á ly  M á tyá s,
eöri-szigeti evang. lelkész.

K é p ü n k h ö z .
Mó z e s  F á r a ó  e l ő t t .

Az ember gyarló, gyenge teremtmény, de erőssé 
teheti őt Istenbe vetett hite s bizodalma. A leg
gyengébb ember is nagy dolgot művelhet, ha erő
síti annak tudata, hogy az Űr van vele; viszont 
a látszólag leghatalmasabb is eltörpül, semmivé 
lesz, ha a maga erejében elbizakodva, Istenről 
tudni semmit sem akar. Képünk két nagy alakot 
mutat, egyik Istenben bízik, a másik a maga erejé
ben, hatalmában; egyik kicsinek tartja magát, de 
erős az Istenbe vetett hite, a másik nagy népnek 
ura, fejedelme és azt hiszi, hogy senki vele ha
talomban nem mérkőzhetik és gyengeségét kény
telen érezni. Az egyik Mózes, az Úr szolgája, a 
7násik Fáraó, Egyptom királya.

E két férfiú története mutatja meg az Isten
ben bizó és a hitetlen ember sorsát. Mózes kicsi
nek, semminek érzi magát és nagygyá, hatalmassá, 
népének vezérévé és legnagyobb prófétájává lesz, 
mivel az Urban bízik; Fáraó Ramses Menefta 
a nagy király, hatalmát semmisnek kénytelen el
ismerni, megszégyenül s elvész, mivel a maga 
erejében bizakodik s az Urnák nevét hiába veszi. 
Lássuk a két alakot közelebbről.

Mózes Hóreb hegyénél, a midianiták földén 
legelteti a juhokat, mikor megjelenik neki égő



csipkebokorban az Űr és küldi őt Egyptomba, hogy 
hozza ki Izrael népét Egyptomból, a szolgaságnak 
házából és vezesse el Kánaánba, régi hazájába. 
Mózes érzi a maga gyengeségét, vonakodik elmenni 
Egyptomba, kéri az Urat, hogy ne küldje őt, mert
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ned, akkor engedelmeskedik és elmegy Egyptomba. 
Ezentúl érzi, hogy az Ur vele van, hogy az Ur 
mondja, hogy mit szóljon és cselekedjék. És nagy 
dolgokról szól és nagy dolgokat cselekszik. Elmegy 
Fáraó elé, ki őt teljes királyi fényben és pompá-

Mózes Fáraó előtt.

neki úgysem hisznek Egvptomban, sem Izrael 
népe, sem Fáraó. Szabadkozik a küldetéstől, mert 
ő nehéz nyelvű és nem tud ékesen szólani. De mi
kor az Ur bátorítja: ne félj, mert én veled vagyok 
s megtanítlak, hogy mit kell szólnod és cseleked-

ban, bölcsei és országnagyjai körében fogadja, és 
azt mondja Fáraónak: Ezt mondja az Izraelnek 
Ura Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy 
nékem ünnepet szenteljenek a pusztában. Fáraó 
nem hallgat Mózes beszédére, de az Úr Mózessel
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van és végre is kényszeríti Fáraót, hogy elbo
csássa Izrael népét, a melyet azután Mózes sze
rencsésen el is vezet a Verestengeren át a Sinaiig, 
hol Isten tiz parancsolatát közli Izrael népével. 
Mint az IJr prófétája, a pusztában való negyven 
évi vándorlás közben megőrzi Izrael népét a 
Jehovához való hűségben és sok küzdelem és 
szenvedés után Kánaán határához, a Jordánhoz 
vezeti a népet. E negyven év történetében minden
kor Istenbe vetett hitének és bizodalmának adja 
fényes tanúságát. Midőn Fáraó serege utoléri a 
Verestengernél Izrael népét, Mózes azzal biztatja 
a népet: Legyetek nyugodtak, az Ur hadakozik 
érettetek. Mikor a pusztában nem volt eledelük 
s italuk, s mikor ellenséges indulatu népek szo
rongatták őket, Mózes mindenkor az Úrhoz kiál
tott segítségért .s az Ur meghallgatta az ő kéré 
sét. De a nyert segítséget mindenkor hálás szívvel 
is fogadta. Mózes 2. könyvének 15. részében ol
vasható az ő szép hálaadó éneke, melylyel Isten
nek megköszönte, hogy őt és népét Fáraónak 
kezéből megszabadította. »Ez az én erős Istenem, 
ezt dicsérem, ez az én atyámnak Istene, azért 
felmagasztalom ölet. Az Ur erős hadakozó: Ur az 
ő neve«, énekli Mózes. Istenbe vetett hite, bizo
dalma nagygyá, népének szabadítójává, prófétájává 
és honszerzővé tette őt.

A másik alak, Fáraó, az ellenkező utón halad, 
nagy hatalmat örökölt s a hatalom elbizakodottá 
tette. Elbizakodása népének sok szenvedését és 
magának vesztét okozta. Mikor Mózes Izrael el
bocsátását kívánja tőle az Ur nevében, Fáraó 
ekkép kiált fel: »Kicsoda az Ur, hogy engedjek 
az ő beszédének és elbocsássam Izraelt ? Az Urat 
nem ismerem, Izraelt nem bocsátom el.« De meg 
is büntette az Ur e káromló szavakért. Tiz nagy 
csapás érte országát s végre is kénytelen volt 
magát megalázni az Ur előtt és engedni Mózes 
kívánságának. Elbocsátá Izraelt. De az elbizako
dottság újra visszatért szivébe, utána ment Izrael 
népének, hogy visszavigye őket országába. Vak
merőségéért meglakolt, seregével együtt a Veres
tengerbe veszett.

Mindkét alak, Mózes is és Fáraó is, egyik a 
maga hitével, a másik elbizakodottságával és ke
gyetlenségével csak eszköz volt az isteni gond
viselés kezében. Az ő közreműködésük folytán 
jut ott el Izrael népe az ígéret földére, arra a 
földre, a hol Izrael népéből a Messiásnak, az 
üdvösség megszerzőjének kellett megjelenni.

E két férfiú története tanítson meg minket, 
hogy a magunk erejében soha el ne bizakodjunk, 
ismerjük meg semmiségünket és az Úrnak nagysá
gát, bizzunk ő benne, akkor ő velünk lesz, s ha ő 
velünk, ki tehet ellenünk ? Ha az Urba vetjük bi- 
zodalmunkat, akkor hasonlók leszünk ama bölcs 
emberhez, ki az ő házát kősziklán építette. Mert 
eljött az eső, eljött az árvíz és eljöttek a szelek, 
megütköztek a házban, de nem romlott el, mert 
kősziklán épült. Ha pedig valaki a maga erejében 
bizakodik, az törékeny nádhoz kapaszkodik és ha
sonlatos ahhoz az emberhez, ki az ő házát fövé
nyen építette. Mert eljött az eső, eljött az árvíz,

eljöttek a szelek, megütköztek a házban és elrom
lott és annak romlása nagy lett. (Máté 7, 24.)

Ember, érezd semmiségedet,
S ismerd meg az Ur nagyságát, 
így akárhol vezet tégedet,
Imádni fogod jóságát,
Mely mindenkor állhatatatos,
Bár tanácsa csudálatos. B. S.

H azai és kü lfö ld i hirek.
Az ezredévi ünnepélyek. I. Ferencz József, 

a szeretett király, a magyar nemzettel együtt 
fogja megünnepelni a honfoglalás ezredik évét. 
Az ünnep minden fontosabb részénél jelen lesz
nek: a király, az uralkodóház összes tagjai és az 
idegen államok képviselői. Ö felsége az uralkodó
ház tagjainak jelenlétében május 2-án szemé
lyesen nyitja meg a kiállítást. A főünnep junius 
8-án, Ö felsége koronázásának évfordulóján lesz, 
amikor is a dunaparli uj országházban díszülést 
tartanak. Jelen lesz Ö felsége a vaskapu-csatorna 
ünnepélyes megnyitásánál is, mely jövő évi szep
tember 21-én történik meg, és a melyre Romániát 
és Szerbiát is meghívják. Október 1-én nyitják 
meg ünnepélyesen a vámháztéri hidat és e hó
nap utolsó napján a kiállítást ünnepélyes be
rekesztésével a millennáris ünnepségek véget 
érnek.

Díszmenet és emlékművek. Az ezredévi ünnep
ségek egyik legérdekesebbike lesz azon történelmi 
díszmenet, melyet Vágó Pál festőművész tervezett. 
Eddig a terv megvalósítása kétséges volt, újabban 
azonban a miniszterelnök kijelentette, hogy a dísz
menet az ünnepségek sorozatába felvétetik. Ugyan
csak a miniszterelnök nyilatkozata szerint az or
szág hét pontján ezredévi emlékműveket létesí
tenek, melyeknek árát 350,000 frtra teszik, s a 
melyeknek vázlatrajzai már el is készültek.

Az 1896. évi költségvetés. A szeptember 30-án 
tartott képviselőházi ülésen terjesztette elő Lukács 
László pénzügyminiszter az 1896-ra szóló költség- 
vetést. E szerint a jövő évi rendes kiadás 437 
millió forint (1895-ben 421 millió), átmeneti ki
adás 9 millió (1895-ben 20 millió), beruházás 
19 millió (1895-ben 20 millió), rendkívüli közös
ügyi kiadás 6 millió forint lesz (1895-ben 6 millió 
volt). Rendes bevétel lesz 462 millió (1895-ben 
446 millió), átmeneti bevétel 10 millió (1895-ben 
22 millió). Az 1896-iki kiadás összesen 472.987,244 
frt; a bevétel 473.064.398 frt. Marad tehát fölös
legül 77.154 frt. A múlt évi előirányzatban 22.196 frt 
volt fölöslegnek felvéve, de valóságban a fölösleg 
15 millió frtot tett ki. Hogy az állami pénztárak 
pénzben nem szűkölködnek, abból látszik, hogy a 
pénzügyminiszter nemrég 10 millió frtot adott át 
nagyobb magyar pénzintézeteknek, újabban pedig 
ismét 10 milliót az osztrák-magyar banknak a 
magyar pénzpiacz helyzetének javítása végett.

Á vallás- és közoktatásügyi tárczánál egy 
millió 289.000 frt költség-emelkedés van az 1896. 
évi költség-élőirányzatban. Emelték a középis
kolákra és a felsőbb tanintézetekre fordítandó
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összeget, de a legnagyobb részét a jelzett összeg
nek: 737 000 frtot, az ezredévi ünnepély alkal
mából létesítendő népiskolákra fordítják. A külön
böző felekezetek segélyezésére az állam az idén már 
100 000 írttal többet adott az eddigi összegeknél, 
a jövő évre ismét további 50.000 írttal emelkedik 
az állami segélyezés. Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter kijelentette, hogy az 
1848-ik 20. törvényczikk szellemében kell töre
kednünk az egyházakat segélyezni, s hogy ezt 
most nagyobb mértékben nem teszi, annak csak 
a pénzügyi helyzet az oka.

Kivándorlók. A statisztikai adatok szerint 
Magyarországból Hamburgon át az 1894-ik évben 
535 férfi és 731 nő, összesen 1366 ember vándorolt 
ki. Közülök 1293 az északamerikai Egyesült- 
Államokban keresett uj otthont. Ennyien felej
tették el a költő szavát: Áldjon vagy verjen sors 
keze, — Itt élned s halnod kell.

Püspökválasztás. A Karsav Sándor püspök 
lemondása folytán megüresedett dunántúli ág. h. 
evangélikus püspöki állás jelölteire beadott sza
vazatokat október 3-án bontotta fel az e czélból 
kiküldött bizottság Répczelakon, Radó Kálmán 
kerületi világi felügyelő lakásán. Gyurátz Ferencz 
esperes 146, Posznék Sándor lyczeumi igazgató 
138, Kund Samu esperes 14, Sántha Károly lel
kész 6, Rognár Endre lelkész 2, Horváth Sámuel 
téthi lelkész 2, Stettner Gyula esperes 2 szavaza
tot nyert. Mivel általános többsége egyik jelölt 
nek sincs, a legtöbb szavazatot nyert Gyurátz 
F. és Posznék S. között szűkebb választás lesz. 
A szavazatok beadásának határideje november 
7-ike.

Szegény gazdagok. Hogy a gazdagság nem 
boldogság, azt az amerikai milliomosok élete is 
bizonyitja. Egy hírlapíró kikérdezte Amerika leg
gazdagabb milliomosait és valamennyit boldog
talannak találta. Chicago leggazdagabb emberének, 
Armour Fülöpnek, ki 25 milliónál is többet bir, 
gyomorbaja van, a mi életét ugyancsak megkese
ríti. Évek óta csak tejet tud inni, pedig húskon- 
zervgyártásból gazdagodott meg. Pulitzer József, 
egy másik pénzkirály, közel van ahhoz, hogy 
teljesen elveszítse a szeme világát. Mackay, az 
ezüstkirály, egészséges ugyan, de annyi a gondja, 
hogy azt sem tudja, mi a jóízű vacsora. Egyetlen 
élvezete az, hogy reggelenként egy órát sétál a 
new-yorki Czentrál-parkban, a mit akármelyik 
szegény ember megcselekedhetik. Vanderbilt Kor
nél, a vasútkirály embergyűlölő lett. Kerüli a 
mulatságokat, nagyobb ebédeket, mert nem akar 
idegen arczot látni. Éveken át egyetlen mulat
sága az volt, hogy palotája mellett kis iskolát 
alapított és abban apró gyermekeket maga tanított 
írni és olvasni. Reájuk illik a Példabeszédek 
könyvének mondása: A gazdag és szegény össze
találkoznak. Ha róluk olvasunk, önkéntelen fel
kiáltunk a Példabeszédek írójával: Gazdagságot 
vagy szegénységet ne adj nékem, Uram! táplálj 
engem hozzám illendő eledellel!

K ü l ö n f é l é k .
Ágostai hitv. evang. egyház. Az összes evan

gélikusok a világon többségben vannak a római 
katholikusok felett. Az evangélikus egyházak kö
zött az ágostai hitv. evangélikus egyház a leg
erősebb, amennyiben mind az öt világrészben 50 
millió tagnál többet számít s az Isten igéjét majd
nem száz különféle nyelven hirdeti Különösen 
gyarapodott az ág. hitv. ev. egyház Éjszak-Amerika 
Egyesült Államaiban; az utolsó 40 év alatti érte
sítések szerint ott az 1850—1890. évi időközben 
az ágost. hitv. evang. egyház 437 százalékkal 
gyarapodott és a tagok buzgósága és áldozatkész
sége mellett az egyházi vagyon annyira szaporo
dott, hogy ma tizenegyszer nagyobb, mint volt 
negyven év előtt. 10.147 diakonissa állíttatott a 
keresztyén könyörület szolgálatába a múlt 1894-ik 
évben 3641 állomáson.

Felekezeti anyakönyvi hivatalok. Rudapest 
székes-főváros tanácsa felkérte az összes fele
kezeti anyakönyvi hivatalokat, hogy a havonként 
előforduló keresztelések-, halálozások- és a há
zasságkötésekről a folyó év végéig az eddigi mó
dozatok és minta szerint, az 1896. évi január 
1-től pedig a székes-fővárosi statisztikai hivatal 
által hozzájuk annak idején megküldendő újabb 
egyszerűsített minta szerint ugyanezen hivatal
hoz havi kimutatásokat beküldeni szíveskedjenek. 
Elrendelte továbbá,. hogy miután a .székes-főváros 
halandósági statisztikája az eddigi módozatok 
mellett főleg közegészségügyi kérdésekben sokkal 
kimerítőbb és sokoldalúbb vizsgálatokat tesz le
hetővé, mint az állami halálozási anyakönyvek, 
a halálozási statisztika eddigi szervezete is fenn- 
tartassék. Ehhez képest felhívja a tanács a ke
rületi elöljáróságok útján a tiszti főorvosokat és 
felkéri a közkórházak és tébolydák igazgatósá
gait, hogy az eddig szokásos halotti bárczákat a 
fővárosi statisztikai hivatalba ezentúl is pontosan 
küldjék be. Miről a polgármester és alpolgár
mester, a tanács összes ügyosztályai, az összes 
kér. elöljáróságok, az összes felekezeti (egyházi) 
anyakönyvi hivatalok, az egyetemi klinikák, kór
házak és tébolydák igazgatóságai, a főv. statisz
tikai hivatal és a számvevőség értesíttetnek. Tör
ténik pedig mindez a belügyminiszter úrnak f. évi 
szept. 17-ről 80.795. sz. a. leirata alapján.

A székes-fővárosi statisztikai hivatal igaz
gatója, Kőrösy József legőszintébb köszönetét fe
jezte ki a felekezeti (egyházi) anyakönyvi hiva
taloknak azon szives támogatásukért, melyben a 
statisztikai működés ezen fontos ágát éveken át 
részesítették. S még sem vezetheti lelkész az 
anyakönyveket. (!)

Statisztika. A legújabb tudományos számítás 
szerint az emberek száma az egész világon 1500 
milliót vagyis másfél milliárdot tesz ki- Ezek 
közül esik Európára: 381,200.000, A frikára :
127.000. 000, Ázsiára : 854,000.000, Ausztráliára :
4.720.000, Amerikára : 133,670.000. Vallásra nézve 
keresztyén 500,000.000, pogány 812,000.000, zsidó
8.000. 000, mohamedán Í82,000.000. A keresztyének
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közül legtöbben vannak az evangélikusok: 200 
millió. Utánuk következnek a római katholikusok, 
számszerint [195,000.000. A görög katholikusok 
száma 105 millió. így, mint már fentebb is em
lítettük, több az evangélikus, mint a katholikus. 
Túlsúlyban vannak az evangélikusok a római 
katholikusok felett, ha meggondoljuk, hogy az 
evangélikusok hatalmasabbak és felvilágosodot- 
tabbak. Anglia, az amerikai Egyesült-Államok, Né
metalföld telepítvényeikkel a világ lakosságának 
majdnem felét teszik ki.

A Luther-társaság október 9-én tartotta meg 
évi közgyűlését Zsilinszky Mihály államtitkár és 
Bachat Dániel esperes elnöklete alatt. A közgyű
lése elhatározta, hogy a társaság jövőben köz
gyűléseit évenként más-más vidéki városban, az 
egyetemes gyámintézet közgyűlésével kapcsola
tosan tartja meg. A gyűléseken felolvasásokat 
tartanak és a társaság kiadványait fogják a kö
zönségnek könnyebben megszerezhetővé tenni. A 
társaság mozgalmat indított Luther halála 350-ik 
évfordulójának jövő évi február 18-án nagyobb 
ünnepélylyel leendő megölésére.

Reformáczió ünnepe. A budapesti községi 
állami és másfelekezetü iskolákba járó ágostai 
hitvallású evangélikus tanuló ifjúság október 31-én 
d. e. 10 órakor üli meg a reformáczió emlékün
nepét a deáktéri ev. templomban. Az egyházi 
beszédet Majba Vilmos hittanár tartja.

Jó könyv. A Luther-társaság kiadványai közt 
megjelent ez évben Böngérfi János fővárosi polgári 
iskolai tanárnak »Az árva* czimü elbeszélése. A 
szerző egy szegény árva fiú történetét mondja el 
magyaros, folyékony nyelven, ki az elébe gördülő 
akadályokat erős akarattal és kitartással legyőzi, 
mint falusi lelkész boldog családot alapít és hívei 
szeretetét megnyerve megelégedésben él szép 
hivatásának. Érdekes e mű az által is, hogy be
pillantást enged, a budapesti árvaház belső éle
tébe és mert benne az oly igen kedvelt pap, 
Székács József is szerepel. Népies olvasmányul 
e kis mű igen ajánlható. Ára 30 kr. Kapható 
Falvay Antal Luther-társasági bizottsági jegyző
nél és Kókai Lajos; bizományos könyvkereske
dőnél.

A zsinat története. »A magyarországi ágostai 
h. ev. egyház 1891—94-iki országos zsinatának 
történetét* irta meg Thébusz János zólyomi lel
kész, zsinati tag, egy 602 oldalra terjedő vaskos 
kötetben. A szerző közvetlenül figyelte meg és saját 
feljegyzései alapján dolgozta fel a zsinaton és érte
kezleteken tárgyaltakat, s munkájában mindazt 
felöleli, a mi csak a zsinattal összefüggésben állt. 
A tárgyalásoknak tiszta képét adja s művében 
oly indítványokat s módosításokat is felvesz, me
lyek el nem fogadtattak vagy visszavétettek, a 
melyek tehát a jegyzőkönyvben nem fordulnak 
elő. A mű sorrendben ismerteti mind az 56 ülés 
tárgyalásait, a szónokok beszédének rövid tartal
mát adja és függelékül a kéri és nagy-geresdi 
egyezséget is közli. Megjelent Bornyánszky Viktor 
kiadásában. Ára 5 frt.

Lapunk 2-ik számában említett serleg, mint 
értesülünk, színezüstből készült utánzata azon ere
detinek, melyet Gusztáv Adolf svéd király, a brei- 
tenfeldi csata után tartott lakomán használt. A 
serleg árának fedezéséhez az öt megnevezett lel
készen kívül Ludig Emánuel kukméri lelkész is 
hozzájárult azon tiszteletdíjjal, melyet egy, a gyám
intézetre vonatkozó költeményéért kapott.

Államsegély. Az állam a magyarországi négy 
ág. h. evangélikus egyházkerületnek évenkint hat
hat ezer, összesen 24,000 frtot adományoz egyházi 
czélokra. A múlt és a jelen évben ez összegen 
kívül még 50—50 ezer forintot bocsátott az ev. 
egyetemes egyház rendelkezésére. Az egyetemes 
egyház ez összegnek 20°/0-át a közalap tőkéjéhez 
csatolja, a fenmaradó 40 ezer forintot pedig külön
böző egyházi czélokra használja fel. így tervben 
van a száz legszegényebb állomásu lelkésznek 
100—100 frttal való segélyezése. Az egyetemes 
közgyűlés az államsegély törvényes állandósítását 
és az 1848-iki 20. törvényczikk értelmében való 
felemelését sürgeti a kormánynál.

A dunántúli ev. egyházkerület ez évi nagy- 
kanizsai közgyűlése alkalmával a gyámintézeti 
egyházi beszédet Zábrálc Dénes soproni lelkész tar
totta Máté evangéliuma 9. részének 35—38. versei 
alapján. Kifejté beszédében, hogy gyámintézetünk 
Krisztus ijyomdokain járva, 1. prédikálja az evan- 
géliomot, 2. gyógyítja a betegeket és 3. imádság
ból meríti erejét.

Szerkesztői üzenetek.
L. F. L. Kívánsága szerint cselekedtem. A lapra vonat

kozó tanácsát köszönöm, alkalmilag élni fogok vele. 
Tanácscsal különben el vagyok látva, csakhogy a legtöbbel 
nem tudok mit tenni. így például egyik oldalról több 
orthodoxiát, a másikról több liberalism ust tanácsolnak, 
sőt követelnek; egyfelől egy ismeretes református nép
lapot állítják elém követendő például, másfelől meg vélet
lenül éppen azon lap követésétől óvtak. Azt hiszem, leg
jobb lesz, ha a megkezdett ösvényen haladok előre. — 
P. S. Sz. Köszönöm a szép küldeményt,az alkalmi szám 
közölni fogja A második szám után  jelentkező előfizetők 
a 3. számmal együtt kapják az előbbi számokat is. — 
P. S. 0. Ha csak lehet, egyszerre közlöm az egészet, 
term észetesen változtatás nélkül. Köszönöm; számítok 
az ígéretre is.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
október 15-én.

G a b o n a f a j
Egy hek to lite r 
sú lya  k ilókban

Á ra  100 kgrnak

B ánság i b úza  . . . . . . 7 7 — 8 2

legkis. á r  
6.20

legn. á r  
6.65

T iszav idék i b úza  . . . . 77—82 6.25 6.70
P es tv id ék i „ . . . . 77—82 6.20 6.65
F ehérm egyei „ . . . . 77—82 6.20 6.60
B ácska i „ . . . . 7 7 -8 2 6.30 6.75
R ozs, I .  ren d ű  . - . . . 70—72 5.80 5.85

„  u .  „  .................................. — 5.70 5.75
Á rp a  ta k a r m á n y ........................ 60—62 5— 5.20

„ égetni v a l ó ....................... 62—64 5.50 6.30„ s e r f ő z é s r e ....................... 64—66 6.90 8.25
Zab ó . ................................... 3 9 -4 1 — —

„  u j ..................................., • • 39—41 5.75 6.05
T engeri b án ság i ó  . .  .  . — 5.65 5.70

„ m ásn em ű  ó . . . — 5.50 5.60
R epce k áp o sz ta  . - . . . — 8 9 . * / ,

„ b á n s á g i ....................... — 8.— 8 / / „

K öles ó .................................. — 5.25 5.75
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