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N a p k e l e t i  b ö l c s e k .
Messze napkeletről bölcsek érkezének Júda 

városába, szép Jeruzsálembe, s mindenkitől kér
dek : ■•Hol vagyon a zsidóknak királya , aki 
született? Mert lá ttak az ö csillagát napkele
tén és jö ttü n k , hogy néki tisztességet tegyünk.« 
Herodes szavai és mennyei fénylő csillag mutat
ták meg nékik a Bethlenembe vivő utat. Ott ta
lálták az uj királyt a jászolban, leborultak előtte, 
tisztességet tettek néki és adtak néki ajándéko
kat : aranyat, tömjént és mirhát.

A beihlehemi pásztorok voltak az elsők, kik 
az újszülött királyt felkeresték és dicsérték Istent 
azokért, amiket hallottak és láttak. Utánok érkez
tek az Üdvözítő jászolához a napkeleti bölcsek, 
nagy gazdag királyok. Azóta 1895 év lefolyása 
alatt hány millió ember, szegény pásztorok és 
gazdag királyok, vitték ajándékaikat az Üdvözítő 
jászolához. Az évnek utolsó és az újévnek első 
napjai a mi figyelmünket és érdeklődésünket is a 
bethlehemi jászol felé vonják. Jézus születése, 
az angyalok éneke, az Istent dicsérő pásztorok, 
Jézus neve napja, a keleti bölcsek megjelenése, 
mind, mind azt mondják nekünk: Jertek a beihle
hemi jászolhoz, örvendezzetek a megtartó Úr 
Krisztusnak, vigyetek néki ajándékot, boruljatok 
le előtte és imádjátok őt az Üdvözítőt!

Vigyünk néki ajándékot mint a bölcsek, ara
nyat, tömjént és mirhát. De a mi ajándékaink

ne legyenek csak földi kincsek, földi javak. A 
lelki kincsek, a lelki ajándékok az Űr előtt sok
kal kedvesebbek. Az Urnák leiekben és igazság
ban való imádása illik a keresztyénekhez. Legyen 
azért aranyunk a mi hitünk és szeretetünk, töm
jénünk a mi im ádásunk  és mirhánk a mi bün- 
bánatunk.

Mint az arany a tűzben, akkép próbáltat- 
nak meg az igazak a nyomoriíság tüzében. Az 
élet minden viszonyaiban, jó és balszerencsében, 
derűs és borús napokban őrizzük meg hitünket 
a mi Megváltónkban. Higyjük, hogy ő mi éret
tünk is a földre szállott, hogy minket is meg
szabadítson a bűn és halál rabságából. Higyjük, 
hogy ő mindezt az érettünk való nagy szeretetből 
tévé. Szeretete bennünk keltsen viszontszeretetet. 
Szeressük őt, mert ö először szeretett minket. 
S mutassuk meg, hogy mi az ő hívei vagyunk s 
hogy őt szeretjük azáltal, hogy tudományát, szent 
igéjét örömest hallgatjuk és tanuljuk, azt meg is 
tartjuk és a szerint istenesen élünk, hogy igy el
nyerjük az életnek ama koronáját, melyet azok 
nyernek, kik Krisztushoz hívek.

Mikép a tömjén füstje felfelé száll,_ akkép 
szálljon a mi imánk is az égre. Kérjük Üdvözí
tőnket. hogy legyen a mi közbenjárónk annál, 
kit bűneinkkel oly sokszor megbántottunk. Ö meg
ígérte, hogy a mit az Atyától az ő nevében ké
rünk, megadja azt Isten gyermekinek nékünk. 
Nincsen senkiben, másban üdvösségünk, nem
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adatott ég alatt más név, mely által megtarta
nánk, egyedül a Jézus. Öt imádjuk, féljük, csak 
hozzá könyörgünk, mennyei Atyánknál járjon 
közbe értünk !

A bölcsek mirhája, a halálnak jelképe. Kriszlus 
érettünk született, érettünk halt is meg, a mi 
bűneinkért. Haljunk meg mi is a bűnnek és él
jünk az igazságnak. Bánjuk meg vétkeinket és a 
hívő, szerető, imádó és bűnbánó szív és lélek 
leend a legkedvesebb ajándék, mit e szent napok-, 
bán Urunknak adhatunk!

#

A hagyomány a keleti bölcseknek nevet is 
adott, »Gáspár, Menyhért és Boldizsár* néven ne
vezi őket. Pogány királyok vobak, kiknek a Jézus 
Szabadítóul szintén megjelent. Ok voltak az elsők 
azon pogánypk közül, kik hírt vettek a Szabadító 
születéséről. Ok a bizonyságai a Pál apostol áltál 
hirdetett azon igazságnak, örvendetes hírnek, hogy 
Krisztus nemcsak a zsidóknak, hanem a pogá- 
nvoknak is Megváltója. A pogány népek nagy 
örömmel hallgatták a Krisztusban megjelent üdv
ről szóló hirt. Megkeresztelkedtek és Krisztus 
híveivé lőnek. A ma élő 500 millió keresztyén 
ősei kevés kivétellel pogányok voltak. Pogány 
népek mentek a keleti bölcsek példájára a bethle- 
hemi kisded jászolához. E pogány népek közt 
volt a mi magyar népünk is.

Az isteni gondviselés a mi népünkből is tá
masztott bölcset, ki mint a napkeleti bölcsek, fel
ismerte a Jézusban az Üdvözítőt. István volt ez, 
a magyarok első királya, ki népének apostola, 
lett. Nemcsak a maga hívő szívét vitte ő aján
dékul a bethlehemi jászolhoz, hanem odavezette 
az ő népét, a pogány magyar népet is, hogy ez 
is tisztességet tegyen az újszülött királynak. És 
hogy István király mily bölcsen cselekedett, annak 
a millennium éve, az 1896-ik év a legszebb bi
zonysága. Nemcsak a mennyei üdvösség útját 
mutatta meg a bölcs király népének, de a 
földi boldogulás titkát is feltárta. Hogy a mi édes 
nemzetünk e földön ezer évig élhetett és bizvást 
nézhet egy második évezer elé, azt a keresztyén 
vallásnak, egyedül a Krisztusnak köszönheti.

A keresztyén vallas felvételével elhagyta a 
magyar a nemzetet emésztő, kalandozó, rabló és 
hadakozó életmódot, kardjából ekevasat készí
tett, művelte a földet s békében élt nemcsak 
rokonival, véreivel, de a szomszéd s idegen né
pekkel is, kikben a keresztyén vallás által szin
tén testvéreit ismerte fel. Így hozta ezt magával 
a keresztyén vallás. A most kezdődő év két nagy 
férfiú nevét teszi emlegetette, Árpádét és István 
királyét. Az előbbi hazát, az utóbbi vallást adott 
népének. A pogány magyarok elfoglalták e hont, 
a keresztyén magyarok megtartottak azt mind e 
napig híven és bírni fogják soká-soká, mig hívek 
lesznek Krisztushoz és az ő tudományához

Menjünk azért mi is a bölcsekkel lélekben az 
Üdvözítő királyhoz és tegyünk tisztességet néki 
hívő szívvel, imádó lélekkel s igaz bűnbánattal.

________  B. S,

Az esztendőben e nap az utolsó,
Elborul lelkünk és magába tér.
Hajh, lepereg az idő, mint az orsó,
És életünk fonala véget ér.
Tündér szerencse, rózsaleveled 
Rohanó árvíz elsodorja itt,
Szívünk e földön boldog ugg lehet,
Ha mindsírig Istenhez fűz a h i t !

Az esztendőben e nap az utolsó.
Ugg tetszik, a rög most is dübörög,
Amint reád hull, könngázoit koporsó —  
A jóknak élte mért is nem örök ?!
Ma újra eltemetjük sorba mind,
Kiket ez év a sírba fektetett;
De fenn a hűek koronája int :
A  halálnál erősb a szeretet!

Az esztendőben e nap az utolsó.
Forrjon a szív a szívhez e napon !
Békére hívjon az esti harangszó,
S a nap ne menjen le a haragon ! [ j 
Első s utolsó te vagg, Istenünk,
Ngíljék e végső szent imára szánk:
Add, mind hűséges gyermekid legyünk,
S add, boldoguljon szép magyar hazánk!

S án th a  K á ro ly .

Karácsony után.
Elmúlott a szeretet nagy ünnepe. Népek,mil

liói zengték e napokban amaz angyali szózatot 
»Dicsősség a magassagos mennyekben Istennek, 
a föjdön békesség s az embereknek jóakarat «

Öröm-ünnepet ült az emberiség; a szeretet 
öröm-ünnepét, emlékére ama nagy napnak, me
lyen Istennek végleten szeretete — Üdvözítőnk 
elküldésében— rajtunk olyannyira megleljesedett.

S váljon nem e vegtelen szeretet mdlió és 
millió paranyra oszolva hatotta át az emberiség 
lelkét e napokban, midőn gazdag és szegény, úr 
és szolga, szülő, testvér és rokon, kiki a maga 
tehetsége szerint igyekezett szereletét kimutatni 
egymás iránt.

Mint midőn a fölkelő nap arany sugarai szét
űzik a föld felett elterülő ködfelhőt, hogy aztán 
a nap a maga teljes ragyogásában közölje áldá
sait Isten minden teremtményeivel: úgy tűntek el 
e napokban az emberek között uralkodó harag, 
gyűlölet, szeretetlenség rút érzelmei, hogy helyet 
adjanak a szeretet ragyogó napjának, mely ak
kor érvényesítheti köztünk teljes áldását, a midőn 
e nemtelen érzelmek kútfeje: az önzés megszűnik.

Mennyei édes Atyánk mindnyájunkkal közié 
az ő végtelen szeretetét, mert ő nem akarta, hogy 
egy is elveszszen az övéi közül, hanem hogy min-

Az esztendőben.
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denki megtérjen és éljen.* De avagy gyakoroltuk-e 
mi is emez egyetemes szeretetet? Nem maradt-e 
ez csak szűk családi, rokoni körben? Kiter
jesztettük-e szeretetünket azokra is, kik magukra 
hagyatva — tán elhagyatva — a létért való küz
delemben. a mindennapi megélhetés nehéz gondjai 
között élték át a szeretet nagy ünnepét? Hány 
szegény, elhagyatott látta, mint ragyog a paloták 
fényes ablakaiban a karácsonyfa minden gyer
tyájának sugáraiból a szeretet, de ők annak fán 
csak csillogó fényét látták, de a róla lesugárzó 
szeretetet nem élvezhették.

Az egyház és társadalom minden lehetőt meg
tesz a szeretet ama nagy parancsának ^szeresd 
felebarátodat mint te magadaU betöltésére. Fen- 
tart »jótékonv nőegyleteket* — a nemes szivü Tabi- 
thák egyesülete — hol oly sok szegény és elha
gyatottnak sorsát karolják a melegen érző női 
szivek; fentart »Árvaházakat«, melyekben a szü
lői édes szeretetet oly korán elveszítettek őriz
tetnek meg a hazának, egyháznak és társada
lomnak; fentart »Ápoldákat*, hol az élet igájá
ban elfáradtak találnak menedéket.

Megemlékeztünk-e a szeretet nagy ünnepén eme 
jótékony intézményekről is? Eszünkbe jutott-e, 
hogy a megosztott öröm kettős öröm, a megosz
tott bánat fél bánat? Ha nem, tegyük meg utólag. 
Jót tenni mindenkor lehet. Juttassunk fölöslegünk
ből ezeknek is, hadd élvezzék ők is a szeretet 
melegét.

Nem mondjuk a sok közül melyiket segítsük. 
Kérdezze kiki szivét s annak nemes sugallata 
szerint cselekedjék. Kaozián János.

Dévai Biró Mátyás.
II.

A térítő.
Dévai nem érte be azzal, hogy ő maga meg

ismerte az igazságot, azt akarta, hogy azt minél 
többen megismerjék. Krisztus azt mondá az ő 
tanítványainak: »A gyertyát nem azért gvujtják 
meg, hogy elrejtsék a véka alá. hanem hogy a 
gyertyatarlóra tegyék és fenyljék mindeneknek, 
kik a házban vannak.* Dévai is Krisztusnak lett 
tanítványa, érezte, hogy neki is szólnak Krisztus 
ama szavai, és hogy neki is terjesztenie kell a 
világosságot a maga népe között. Lélekben ő is 
hallotta Krisztus ama szavait: »Mertjatelo és ta
nítsatok m inden népeket.« Krisztusnak lett kül
döttje, apostola ő is. Miután maga megtért, má
sokat is térített.

Térítői működésében szólnunk kell róla, mint 
prédikátorról, mint tanítóról és mint Íróról. 
Mert szóval és írásban hirdette az örvendetes hirt.

»Elmenvén prédikáljatok és ezt mondjátok: 
elközelített a mennyeknek országa*, mondá Jézus. 
A reformátió terjesztői buzgó prédikátorok, a kik 
az isteni tisztelet főalkatrészeül, mint az első 
keresztyének, az igehirdetést, a szentirás magya
rázását tartották.

A szentirás eddig el volt zárva a nép elől, a 
reformátió visszaadta azt a nép kezébe, mint a 
hitnek és életnek zsinórmértékét. És hogy e könyv
nek olvasásához a nép kedvet nyerjen, s hogy 
azt haszonnal olvashassa, a prédikátorok kifej
tettek előtte Krisztus tudományának szentirásban 
foglalt főbb igazságait és felhívták a népet, hogy 
mindenki maga győződjek meg, hogy a refor- 
matió által hirdetett hittanok a szentiráson alap
szanak.

Az 1531. évben Dévait az ország fővárosában, 
Budán találjuk mint prédikátort, a ki lánglelkü 
szónoklataival csakhamar magára vonja az em
berek figyelmét, a reformátió barátaiét úgy mint 
ellenségeiét.

Hirdette, hogy egyedül a h it által igazulunk  
meg a törvénynek cselekedete nélkül; hogy ér
demében senki el nem bizakodhatik, mert akár
mennyi jót cselekedjék is valaki, mindig keve- 
vesebb az, mint a mennyit cselekednie kellene, 
s ha Isten a mi tetteinket tekinti, akkor tőle 
mindenkor csak büntetést és jutalmat sohasem 
érdemelnénk. De megigazulunk hit által, vagyis 
Isten megbocsátja a mi bűneinket ingyen kegyel
méből, a Krisztus érdeméért, ha mi hisszük, hogy 
Krisztus érettünk is a földre szállott, tanított, 
szenvedett és meghalt. Ezen hitnek azonban nem 
szabad holt hitnek lenni, hanem élőnek kell len
nie, a mely bűn nélküli, tiszta életre való törek
vésben és jó cselekedetekben nyilatkozik. E tant 
fejezte ki énekében is :

A hit nélkül senki nem üdvözölhet,
Mint a virág nap nélkül nem zöldülhet,
Vétkeiből senki ki nem feselhet,
Orvosságot Krisztus kivül nem lelhet.

Hirdette az egyetemes papság elvét, azaz 
hogy a papirendnek nincs isteni jogon alapuló 
magasabb méltósága; a papok között nincsen 
rangkülönbség; mindnyájan választott nemzet
ség. királyi papság, szent nép vágyunk, oly nép, 
melyet az Isten sajátjának tart, hogy annak ha
talmas dolgát hirdessük, a ki minket a sötétség
ből az ő csudálatos világosságára hivott.

Megtámadta a szentek segítségül hívását, a 
bűnbocsátó leveleket, az ereklyék tiszteletét, a 
bucsujarásokat, kikelt a tisztitó tűzről és az át- 
lényegülésről szóló tanok s a fülbegyónás ellen, 
sürgette az urvacsorájanak kétszín alatt való ki
szolgáltatását s ő ekkép vette és szolgáltatta is 
ki azt, követelte, hogy az istentisztelet nyelve ne 
a holt latin, hanem a hívek anyanyelve legyen.

Budai buzgó tevékenységének hire ment Kas
sára és a kassai polgárok meghívták őt magyar 
lelkipásztoruknak. Hogy ott is szép eredményt 
érhetett el, azt abból látjuk, hogy a rk. papság 
csakhamar felismerte benne veszedelmes ellenfelét, 
és a királynál elfogatási parancsot eszközölt ki 
ellene. A mint börtönéből kiszabadult, újból Bu
dán lépett fel mint reformátor, de buzgóságáért 
itt is börtönbe került. De hogy a börtönben sem 
tagadta meg magát benne az apostol, hogy a bör
tönben sem felejtette el Krisztus ama szavait, 
hogy: fényljék a ti vítágosságtok az emberek
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előtt, hogy azok dicsőítsék a ti mennyei Atyá
tokat, azt a következő történetből látjuk.

Történt, hogy ép azon börtönbe, a hova Zá- 
.polva János király Dévait térítő működéséért a 
halálra Ítélt bűnösök közé Budán elzáratta, került 
a királynak kovácsa is. Ez ugyanis a királynak 
egyik lovát patkolás közben megnyilalta. A király 
e miatt annvira megharagudott reá, hogy a ha
lálra ítélt bűnösök közé záratta azon határozat
tal, hogy ha a ló felgyógyul, a kovács szabad lesz, 
de ha a ló elpusztul, a kovácsnak meg kell halnia, 
így került Dévai és a király kovácsa egymás 
mellé. Dévai beszélgetést kezdett fogolytársával, 
megismerkedtek s Dévai istenes beszédével tár
sát a szentirás igazságainak megnyerte és a hit
javítás barátjává tette. Egy idő múlva meggyógyult 
a ló és a tömlöcztarló tudtára adta a kovácsnak, 
hogy hagyja el börtönét, menjen szabadon s 
hagyja magára Dévait, a kit úgyis nemsokára 
mint istentelen eretneket máglyára visznek. A 
mint ezt hallja a kovács, kijelenti, hogy ő is 
azon a valláson van, a melyen fogolytársa, ő nem 
hagyja el társát, ha azt megégetik, égessék meg 
őt is vele együtt. Megjelentik a dolgot a király
nak, Zápolyának, a kit az eset annyira meg
hatott, hogy a kovácscsal együtt Dévait is sza
badon bocsátotta.

Dévai e tettével Pál apostolnak volt követője, 
ki római fogságában téritette meg Onesimust, 
a kolosséi polgárnak Filemonnak megszökött szol
gáját. Amint Pál e szolgát előbbi urának vissza
adta, akkép vezette Dévai is a kovácsmestert. 
vissza urához, Krisztusához.

Dévai mint prédikátor, mint térítő, hosszú 
időn át Dunántúl működött Nádasdy Tamás, dunán- 
túl leggazdagabb főurának pártfogása alatt. Dunán
túl mind e mai napig több gyülekezetben fenn
maradt emlékezete; több helyen emlegetik, hogy 
az ő gyülekezetüknek Mátyás pap volt a refor
mátora.

Megfordult az ország legkülönbözőbb részei
ben, bejárta Dunántúlt, a Duna és Tisza közét, 
a tiszántúli vidéket, északi Magyarországot, sőt 
Stöckel Lénárd, Bártfa reformátora azt írja róla 
egyik levelében, hogy »már szinte Brassó felé jár.«

Élete végén Debreczenben találjuk őt mint 
prédikátort, ahol Melanchton szellemeben műkö
dött, aki Luther és Kálvin követőit egyesíthetők- 
nek vélte az által, ha Luther követői elfogadják 
Kálvin tanát az úrvacsorájára nézve, a melyet 
különben is csak egy hajszál választ el Luther 
felfogásától. Bereezky S.

Apró történetek.
Szilveszter estéje. Régi hagyomány beszéli, 

hogy Rómában a régi időben a pogányok min
denféle mulatozással, dőzsöléssel és tivornvázás- 
sal szokták eltölteni az évnek utolsó estéjét. 
Nagyon bántotta e pogány szokás az akkor Rómá
ban élő keresztyén püspököt Szilvesztert. Sokat 
gondolkodott a felől, hogy mikép lehetne e sok 
gonosz cselekedetet megakadályozni és helvökbe

valami nemesre szoktatni az embereket. Ekkor 
támadt az a szerencsés gondolata, hogy a már 
akkor Rómában meglévő keresztyén templomok
ban és kápolnákban esti istentiszteletet kell ren
dezni, hogy ez által a különbség a keresztyének 
és pogányok ó-évestéje között mindenkinek sze
mébe tűnjék. A keresztyének tehát Rómában ó-év- 
estéjén imádkozásra és Isten igéjének hallgatá
sára gyűltek egybe, a pogányok pedig, dőzsölésre 
és dorbézolásra. A keresztyének magokba szállva 
buzgó áhítattal dicsérték Istenüket a pogányok 
pedig zajos mulatozással csak a földi örömöknek 
éltek. E nagy különbség a keresztyének és po- 
ganvok közt évről-évre mindinkább feltűnt Róma 
lakosainak; a közvélemény mindinkább a keresz
tyének eljárását helyeselte, a minek az lett a 
következménye, hogy a pogányok mulatságain 
évről-évre kevesebben jelentek meg, az Isten 
házai pedig ó-év estéjén évről-évre jobban meg
teltek. Idővel az év vége csendben folyt le Rómá
ban, az utczák zaja elnémult és a jó a gonoszt 
legyőzte. Az ó-évestéje keresztyén ünneppé vált. 
Ama kegyes püspök emlékére és tiszteletére az 
év utolsó napját Szilveszter napjának nevezik a 
naptárak. A keresztyének Szilveszter püspök 
példája szerint Isten tiszteletével, énekléssel és 
imádkozással kell befejeznie az évet és mindent 
el kell követnie, hogy ama pogány mulatozást 
lehetőleg megakadályozza, a mely még mai nap 
is év végén és máskor is oly sok helyen szokás
ban van.

Luther karácsony-estéje. Közel volt a kará
csonyi szent ünnep és dr. Luther Márton az ő 
karácsonyi prédikácziója felelt elmélkedett. Hívő 
lelkének gondolatai az Ige testté levésének tit
kaiba merültek el. Ekkor megnyílt az ajtó és 
felesége, Kata asszony tekintett be és rosszkedvűen 
kiáltá: >A doktor ur itt ül és nem hallja és nem 
veszi észre, hogy Jánoska bölcsőjében úgy sir és 
jajgat, hogy még a kő is ellágyulna rajta. Nékem 
és a néninek a szent ünnephez keli készülnünk, 
egyszer a doktor ur is felkelhetne asztala mel
lől, a bölcsőhez mehetne és dalolhatna valamit, 
hogy a kis fiú elcsendesedjék.* Luther szíve szent 
érzelmekkel volt tele, hisz ép a kis Jézusról, az 
angyalról és a mennyei seregek sokaságáról el
mélkedett; jó kedvvel és készséggel kelt fel 
asztala mellől, oda ült gyermeke bölcsője mellé 
és a mint a »Zsuzsánna« dalt énekelni akarta, 
az ide-oda mozgó bölcső taktusa szerint uj dal
lamot talalt ki, az uj dallamhoz uj szavak is 
járultak és akkor zengé először azt a szép kará
csonyi éneket, melynek első verse ekkép szól: 
»Mennyből jövök most hzzzátok, És ime nagy 

jó  h irt mondok, Nagy örömöt m ajd  hirdetek, 
Melyen örvend ti szivetek.". Luther ez uj énekét 
azután leírta s újévre feleségének hárf'ahang mel
lett elénekelte. Nyomtatásban is megjelent Luther 
Énekes-könyvének első kiadásaiban, ezzel a fel
irattal : Gyermekek éneke Szt. Lukács evangé- 
liomának második részéből átvéve dr. Luther 
Mártontól. Mikor Luther később családjával a 
karácsonyt ünnepelte, énekének első hét versét
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angyalnak öltözött alak által énekeltette és j 
gyermekei a nyolczadik verssel köszöntötték az 
angyalt: »Jertek hát m i is örvendjünk, A  pász
torokkal bemenjünk, Lássuk m it adott az Isten 
Hozzánk való szerelmében /« A hasonlókép hangzó 
•Mennyből jővén az angyalok* kezdetű ének az

Ma egy kis gyermek született. Melanchton-
tól egyszer egy tudós azt kérdeztette, miért ének
lik minden karácsony ünnepen: *Ma egy kis gyer
mek született, Üdvözítőül küldetett*, holott min
denki tudja, hogy az Üdvözítő sok századdal ezelőtt 
született. Melanchton azt felelte: Mondd uradnak,

előbbinek rövidítése és Luthernek utolsó éveiben 
készült legutolsó éneke. Meg van mind a kettő 
magyar fordítása az »Uj Zengedező Mennyei Kar* 
czímű régi énekeskönyvben (Gráduálban) 54. és 
56. szám alatt. A dunántúli kerületi énekes
könyvbe levő 34. számú karácsonyi ének e kettő
nek egybeolvasztása.

hogy néki nines-e m a is vigasztalásra szük
sége? És ez igen okos és keresztyénhez illő fe
lelet volt, mert mi az újszülött királyt egy napig 
sem nélkülözhetjük és m a is és mindennap szük
ségünk van reá.



Özvegy anya karácsonya.

„Mondd csak, mondd csak, édes anyám, 
Mit ho t nékem a Jézuska 9“
Ezerféle ajándékkal 
Lesz megrakva az asztalka.

Szép katonák állnak sorba 
Ágaskodó paripákon . . .
A k i jő  volt, szófogadó,
Hoz annak a szent karácsony!

A kis fiú áhítattal
Hallja m indezt s úgy fogadja:
Jó fiú lesz, szófogadó,
Mint kívánja édes anyja.

A jó  anya megsimítva 
Arany fürtjeit gyermekének,
Szemei a boldogságnak 
Könyeivel megtelének.

— Özvegy vagyok s mégis boldog,
Amíg ezt az arczot látom,
Amíg fájó sebeimre
Gyógyírt hoz a szent karáicsony.

Fut az idő, napok tűnnek.
Mi a bajod egyetlenem 9 
Megfáztál 9 Kis ágyad vetve,
Jó vacsorád meleg helyen . . .

„Nem ehetném, édes anyám,
Csak tégy engem meleg iigyba.
Jó voltam-e ma is, mondd csak 
Teszem kezem imádságra.

Ki e napon voltál velünk 
Megsegítő áldásoddal,
Őrizz minket továbbra is 
Ez éjjelen szent karoddal!“

Alig végzi, lecsukódik 
Fáradt két szeme pillája.
— Jó Istenem, legyen kedves 
Neked az ö imádsága . . .

Özvegy anya, édes anya 
Szemét elkerüli álom :
Gyermekének ágya mellett
Mit hoz rá a szent karácsony 9 . .

Fut az idő, — utolsó nap, —
Beteg gyermek bágyadt hangja,
Lázas álmok látási közt 
Csuk ezeket hajtogatja :

„ügy-e jó  és szófogadó —- 
Édes anyám  — a Jézuska
— Ezerféle ajándékkal 
Megrakodva az asztalka.

Szép katonák állnak sorba 
Ágaskodó paripákon . . ,
— Ébredj, drágám, egyetlenem.
Itt van m ár a szent karácsony! . .

S ébred . . . arczán glóriája 
Fénylik a megnyílt mennyégnek,
Míg szíve halk dobbanási 
Anyja keblén véget érnek . . .

Szent karácsony égi fénye 
Világíts a túlvilágba,
Hol nem liervatag virág az 
Özvegy anya — boldogsága!

P e tro v ic s  S om a , -
szentesi ev. lelkész.

Hazai és külföldi hirek.
Magyarországi udvarnagy. Ö Felsége, a király, 

deczember hó 13-án kelt legfőbb elhatározással 
gróf Apponyi Lajost»magyarországi udvarnagygvá« 
nevezte ki. Az udvarnagy a közös udvari kísé
rethez tartozik és »ő cs. és kir. apostoli Felsé
gének udvarnagyja Magyarországon« czimet visel. 
Az udvarnagy a Budapesten tartandó udvari ün
nepélyeknél, ünnepélyes fogadtatásoknál és szer
tartásoknál a szolgálatob vezeti és képviseli az 
első főudvarmestert az esetre, ha ez nem időz
nék Ö Felségével Budapesten. Wekerle kormánya 
a külső udvartartást szabályozta és most Bánffv 
miniszterelnök a belső udvartartásban tett hódí
tást a magyar nemzet javára. Az uj udvarnagy 
azonnal megkezdi hivatalos működését a budai 
királyi palotában Hivatalos helyisegeit már be
rendezték s segédszemélyzetét kinevezték.

A gyújtó feltalálója. A napokban halt meg 
Vértesen Ir in y i  János a gvujtó feltalálója 1819-ben 
született Nagy Létán, Biharmegyében. Miután ta
nulmányait a hazai iskolákban elvégezte, Bécsbe 
ment egyetemre, hogy ott chémiát tanuljon. 0 
alkalmazta a gyújtó-fejére gyújtás végett a fosz
fort s igy ő készítette és találta fel az utóbb ál
talánossá lett foszforos gyújtókat. Találmányát 
nem tudta értékesíteni, más nagy vagyont szer
zett volna belőle, ő eladta azt 60 frtért Rómer 
Istvánnak. Kossuth a szabadságharcz idején a 
nagyváradi lőporgyárt és ágyuöntőgvárt bízta rá. 
A szabadságharcz után birtokán élt, utóbb árva- 
szolgabiró, majd malomigazgató lett.

Örmény-török harcz. A zejtuni örmény fel
kelők ellen, kik a kezeik közt lévő 400 török fo- 
golvt megölték, a török kormány megkezdette a 
hadműveleteket. Szucseri közelében pedig össze
ütközésre került a dolog két török hadosztály és



egy örmény rablóvezér bandája közt, ki 20 törö
köt, köztük két nőt, megöletett. A vezért és hat 
társát megölték, a banda többi tagját pedig el
fogták.

Olaszok harcza Afrikában. Az olaszok Afri
kában a benszülött soaiaktóL vereséget szenved
tek A m b a -A l.a d zs i mellett-. Az olasz kormány 
erre a törvényhozástól 20 millió lirát kért a 
harcz folytatására, mit az olasz kamara és sze
nátus meg is szavazott. Nemcsak Amba-Aladzsi 
áldozatait akarjak megboszulni, hanem az álta
luk megszállott országokban akarják elvesztett 
fenhatósagukat ismét megszerezni.

Angol amerikai összeütközés. Anglia és az 
Egyesült-Államok közti viszony hirtelen rosszra 
fordult a Venezuela és Britt-Guyana közti batár- 
villongas következtében. Glevelan.d az Egyesült- 
Államok elnökének a kongresszushoz intézett üze
nete, melyben pénzt kert egy amerikai bizottság 
kiküldésére, hogy ez egyedül vizsgálja meg a 
határkérdést, felette sérti Angliát. Remélhetőleg 
nem kerül a sor háborúra a két, ugyanazon 
nyelvet beszélő hatalmas nagy nép közölt. So
kan Cleveland elnök erélyes hangját csaK válasz
tási fogásnak tekintik, miután uj választás előtt 
áll. Az angol amerikai háborút legtöbben képte
lenségnek tarljak.

Ó-év estvéjén.
Letűnt a nap, a lét tengerébe 
Merül egy én, mával véget érve. 
Meghatottan állunk oltárodnál 
Istenünk, ki maradsz aki vo ltá l!

Gyorsan fu tnak fölöttünk a napok 
Mint a folyó viz színén a habok.
Itt a földön minden elmúlandó,
Égi atyánk csak Te vagy állandó!

Te nélküled m i is lenne velünk 9 
Kik a sorstól hányattatva élünk!
É ltünk egén felhő hányszor támad 9 
S mely gyűjti azt, e vihar a bánat.

De embernek csak ez földi sorsa :
Jő a való, hogy ábrándját rontsa.
Öröme csak szálló vándor m adár:
Alig remél — rá a csalódás vár.

Ábrándjaink m i nekünk is vo lta k! 
Némelyikek meg is valósultak:
Örömére remélő szívünknek 
Hála érte, Neked Istenünknek!

Bajokban is vala osztályrészünk,
Akkor értek m ikor jó t reméltünk.
S hű munkában bár a kezünk feltört 
Mostoha volt hozzánk  — Anyánk  — a föld.

S a m i m iatt most is könyes a szem 
Nem m aradt el a legnagyobb bú sem: 
Ki velünk bút, örömöt megosztott, 
Kedvesünkre sír göröngye hullott.

A múlté m ár az öröm s a bánat 
Mint ez év is, amely tőlünk vád’ most.
S emlékezet habár könyre késztet 
Hálás szívvel áldunk atyáink Téged.

Mert hűséged volt éltünk útjában 
A védpaizs, melynek oltalmában 
Bátran tettük minden lépésünket,
S fejeztük be homályos évünket.

S m a ! amidőn a lét tengerébe 
Merül egy év — többé meg nem térve : 
Meghatottáli állunk oltárodnál 
Istenünk! ki maradsz a ki voltál! Ámen.

K i r á l y  M á ty á s ,
eöri-szigtti evang. lelkész*

K ü l ö n f é l é k .
Ó- és újévi istenitisztelet. Deáktéri templo

munkban ó év estéjén 6 órakor kezdődik a né
met istentisztelet, mely alkalommal Schranz János 
lelkész mond szent beszédet! Ugyanekkor egy 
énekkar is fog közreműködni. Istenitisztelet után 
a szegények javára offertorium lesz. Újév ünne
pén reggel fél kilencz órakor gyónás és urvacsora- 
osztás lesz, fél tízkor pedig Broschko Gusztáv 
A dolf prédikál. Istentisztelet után a szokásos 
iskola áldozat fog gyüjtetni.

A békési esperesség felosztása. A nagy kiter
jedésű s nepes békési evangélikus esperességet a 
bányakerületi közgyűlés határozata folytán három 
esperességre osztották fel, u. m. békési, arad-békesi 
és csanád-csongrádi esperességre. A bekéoi es- 
perességben lévő szarvasi evang, főgymnasiumrá 
nézve a kiküldött bizottság kimondotta, hogy az 
a három esperesség közös iskolája lesz és egv, 
a főiskolai felügyelő elnöklete alatt álló közös bi
zottság fogja kormányozni. Az uj esperesek, es- 
peressegi felügyelők és iskolai felügyelő válasz
tása folyamatban van. Esperesekül emlegetik a bé
kési esperességben: Csermák Kálmán tótkomlósi 
lelkészt és Veres József orosházi lelkészt, ország- 
gyűlési képviselőt; az arad-bekési esperességben: 
Korén Pál csabai lelkészt és Csepregi György 
fazekas-varsándi lelkészt; a csanád-csongrádi es
perességben : Petrovics Soma szentesi lelkészt és 
Czinkotszky Márton albertii lelkészt. Esperességi 
felügyelőkül a békési esperességben Zsilinszky 
Mihály államtitkárt, az arad-békésiben Solymossy 
Lajos bárót, a csanád-csongradiban Hasz Sándor 
aradi ügyvédet fogják megválasztani. A békési 
esperesség 1791-ben vált ki a pesti esperesség- 
ből. Hívei lélekszámban folyvást gyarapodtak. 1836- 
ban különvált tőle a bánáti esperesség, és ez év-
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ben megtörtént a nagy népesség miatt már több 
év óla sürgetett felosztás.

A Luther-társasági tagokat tisztelettel érte
sítjük, hogy uj évtől kezdve a Luther-társasági 
tagsági dijak nyugtázása nem külön nyuglán, 
hanem a társaság hivatalos lapjában az »Evan- 
gélikus Családi]ap«-ban fog havonkint megtörténni.

Millenniumi koronás érmek Lukács László 
pénzügyminiszter oly törvényjavaslatot terjesz
tett a képviselőház elé, melyben az ezredéves 
ünnepélyek alkalmával egy m illió  egy koronás 
veretését ajánlotta. A veretendő egy koronások 
képlapján Ö Felsége szent-István koronájával és 
palástjával ellátott mellképe lesz a következő kör- 
irattal : »Az ezeréves Magyarország emlékére 1896.* 
A hátlapon Árpád vezér lovasalakja a magyarok 
bejövetelét jelző kisérő csoportozattal lesz látható.

Bortermés Magyarországban. Magyarország
ban a szőlők területe meghaladja a 220,000 hek
tárt, jelentékenyen szaporodott a homokos vidé
keken. Az ez évi szőlőtermés különösen Erdély
ben sikerült. Termett ez évben 2,865.000 hektoliter, 
a múlt évi 1,387 009 hektóval szemben; tehát 
közel 1 és fél millió hektoliterrel kedvezőbb az 
idei termés a múlt évinél. A borok minősége, 
mint ezt a borok erjedése után most már meg
ismerhető, az 1894-iki termésénél 15—20 száza
lékkal jobb. Az árak igen különbözők, közönséges 
borok hektoliterje 10 — 17 frt, másutt 18 — 23 írt, 
a finomabb fajú boroké 20—36 frt.

Budapest lakosai. Az 1891-iki népszámlálás
nak Budapestre vonatkozó adatait a főváros sta
tisztikai hivatalának igazgatója, Körösi József és 
aligazgatója Thirring Gusztáv kiadták. Ez ada
tok szerint, a főváros lakossága 1881—1891-ig 
370,767 lélekről 506,384-re szaporodott. A lakos
ságból csak 39'3 százalék budapesti születésű, a 
többi bevándorlott. Fejérmegyéből minden száz 
lakos közül 9 jön Budapestre lakni. Nagy szám
mal vándorolnak be a tótok, de ujab'b időben a 
magyarok is. Vallásra nézve róm. kath. 314,835, 
ágostai h. ev. 27.224, református 36.112, zsidó 
102..->77, gör. keleti 2559, gör. kath. 2837, örmény 
kalh. 25, örmény keleti 4, unitárius 436, baptista 
130, anglikán 31, nazarénus 33, mohamedán 12. 
A hitfelekezetek magyarságára nézve a refor
mátusok 96 százaléka magyar, a katholikusoknak 
62, az ág. h. evangélikusoknak 58, a zsidóknak 
75 százaléka. Nemzetiségre nézve magyar anya
nyelvű volt 326.533 (67%), német 115.573, (23%), 
tót 27.126 (5%)- egyéb 17.439. A pesti oldalon 
70% magyar és 20% német, a budai oldalon 
53% magyar és 40% német. Nyelvismeretre 
nézve magyarul beszél 403.941 (83%), németül 
313.040 (64%). A csak magyarul beszélők száma 
32 százalékéól 42 százalékra emelkedett. Csak 
m agyarul beszél a reformátusok 70, a katholi- 
kusok 29, az ág. h. evang. 21, a zsidók 20 szá- 
znléka. Csak németül beszél 14% katholikus, 
10% ág. h. ev., 8% zsidó és 1% református. 
Csak tótul beszél 4% ág. h. evangélikus és 2% 
katholikus.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
deczember 31 én.

G abonafaj Egy hektoliter 
súlya kilókban

-------------------------- .
Ára 100 kgrnak |
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Szt. Andreastergi
harzi kanári madarakat \
éjjel és nappal változatos j 
trillázó, fuvola és fülemile‘ 
énekkel ajánl jutányos árak i 

mellett a

„Magyar Kanárin" |
harzi kanári madár tenyészde

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

Budapest, 1895, Buschmann F. könyvnyomdája (Harischbazárj,

Protestáns családok figyelmébe.
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45  krajczárnak posta-utalványon való beküldése után  

a naptárt bérmentve szállítjuk.

A Protestáns naptár évtizedek óta,éven- 
kint kedves vendége és jó barátja protestáns 
családainknak. A mellett, hogy tartalma ér
dekes olvasmány, maga a naptár szellemi 
kapcsot képez hazánk protestánsai nagy 
családjának tagjai közt, s megérdemli, hogy 
ott legyen minden protestáns házban. — 
Kapható minden könyvkereskedőnél és nap- 
tár-árusitónál. Megrendelések intézendők a

Franklin-Társulathoz Budapesten.


