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Az emberekhez jó akarat.
Zakeus, a pubükánusok elöljárója Jerikhóban,
a felett való örömében, hogy Jézus az ő házában
szállt meg, azt monda az Urnák: »Uram, irne
minden jószágomnak felét a szegényeknek adom,
és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem,
négy annyit adok helyébe!* Jézus megjelenése a
felebaráti szeretet magasztos érzelmét keltette
fel Zakeusban. nem akart békétlenségben élni
többé embertársaival, kész volt földi javairól is
lemondani, csakhogy Krisztus szívesen látott ven
dégnek érezze magát házában.
Krisztus eljövetelének emléknapjai, a boldog
karácsonyi ünnepek, a felebaráti szeretet érzel
meit, a békeséget, az emberekhez való jó akara
tot hirdetik nekünk is évről-évre. És hogy nem
hiába hirdetik, hogy a felebaráti szeretet, a békeség szelleme gyökeret is ver és nemes gyü
mölcsöket is terem az emberek szívében, arról
a történet lapjai és saját tapasztalataink tehet
nek bizonyságot. Avagy nem megható volt-e az
utolsó porosz-franczia háború alkalmával az a
jelenet, melyről egy franczia tiszt ekkép emléke
zik meg:
Karácsony estéje volt, szemben állott egymás
sal, sánczoktól védve, két ellenséges csapat, hoszszú időn át lövöldöztek már egymásra, míg egy
szer csak kilép egy katona a francziák közül
védett helyéről és előre megy a porosz csapat

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

9. szám.

felé, elkezd egy karácsonyi éneket s a két csapat
meghatva, magába szállva hallgatta a békeségről és emberekhez való jó akaratról szóló örven
detes hírt. Énekét végezve a katona visszatért
helyére. Válaszul csakhamar megjelent egy porosz
katona a szemközti sánczokon, és az meg néme
tül énekelt el egy karácsonyi éneket és szintén
sértetlenül tért helyére. Karácsony estéje tehát
egy időre békeséget adott a küzdő feleknek és
emlékezetükbe juttatta, hogy ők egy Atyának
gyermekei, egy Krisztusnak megváltottai, nékik
békeségben, szeretetben kellene élniök, mint
testvérekhez illik.
A most lefolyt karácsonyi ünnepek angyali
éneke: »Békeség a földön és az emberekhez jó
akarat /« tovább hangzik, ez újévbe is átzeng. Ez
újév a magyarnak ünnepi éve, ittlétének ezredik
évfordulója, egy újabb ezeresztendőnek kezdete.
Hogy ezen ezredik évet méltóan ünnepelhessük,
békeségre, egymás iránt való jó akaratra kell
mindenek előtt törekednünk. Hálát akarunk adni
az ég Urának, a magyarok Istenének, ki minket
e földre elsegített és itt ezer évig megtartott; de
az Ur oltárához nem közeledhetünk versengő,
irigykedő, boszús és haragos lélekkel. Jaj a
háborúság szerzőinek, de boldogok a békeségre
igyekezők. »Ha a te ajándékodat az oltárhoz
akarod vinni és ott megemlékezel arról, hogy a
te atyádfiának valami panasza van ellened: hagyd
ott az oltj^r előtt a te ajándékodat és menj el,
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békélj meg először atyádfiával és azután előjővén,
úgy vidd fel a te ajándékodat.*
Körülöttünk több jelét látjuk, hogy az emberek
eme keresztyénhez illő békeségre törekesznek.
Az ezredév végén, mikor Istennek hálát monda
nak az eddigi segítségért, s a második ezerév
küszöbén, mikor további segítségért könyörögnek
a minden áldások Urához, félreteszik az emberek
a hétköznapi élet ellenségeskedését, ünnepi han
gulat tölti el lelkűket, jó akarat s békeség szál Íja
meg szivüket. Az állami élet több jelensége eme
békeség szellemének visszatükrözése. A pápa
visszahívja követét, ki a magyar államférfiakkal
összeütközésbe jutott s küld olyat, kivel együtt
ünnepelhetik az ezredévi nagy ünnepet. Az egy
mással örökösen küzdő országos pártok, mint a
porosz és franczia katonák karácsony estéjén,
egy időre békét kötnek, hogy a nagy hálaünnepet
semmi éles hang meg ne zavarhassa. Az ezredik
év a békeségnek leend éve.
Ha ez ünnepből mi is ki akarjuk venni a
részünket, tegyük meg mi is az ahhoz szükséges
előkészületet, ami nem áll másban, mint békeségben és az emberekhez való jó akaratban. Kiki
a maga körében terjessze a békét s mutassa ki
az emberekhez való jó akaratát. ^Igyekezzetek
megtartani a léleknek egységét a békeségnek
kötele által.* Egy hazának fiai, egy anyának
gyermekei vagyunk. »Szép és gyönyörűséges do
log az atyafiaknak egyességben való lakásuk *
A békeséget terjesztik, jó akarattal vannak má
sokhoz a szelídek, igazak, kegyesek és istenfélők,
kik családjukat Isten félelmére szoktatják, kik
jogaikhoz felettébb nem ragaszkodnak, inkább
kárt is szenvednek, csak a léleknek egységét, a
testvéries viszonyt megtarthassák.
Ha szíveinket eme béke szelleme és jó akarat
hatja át, akkor vagyunk a nagy ünnephez kellően
elkészülve; a béke és jó akarat leend ama
menyegzői ruha, melyben az Ur elé járulhatunk,
hogy néki hálát mondjunk azon kegyelmességért,
melyet velünk és a mi népünkkel cselekedett.
B. S.

B ű n b á n a ti ének.
— Szerzé Katinka Joakim illavai lelkész és trencsén-árvaliptó-mcgyci ev. egyházak püspöke 1646—1673. —

Oh drága Jézusom, üdvösségem !
Minden én bajomban segítségem !
Kegyelmes, türelmes, szerelmes
Uram és királyom te vagy nékem.
Én szegény, elvetett bűnös vagyok,
Bár büntess, én mindent reád hagyok;
De kérlek: kímélj meg az égnek,
Mert az én fájdalmim igen nagyok.
Balzsamul add nekem verítéked’,
Amelyet hullattál üdvöm végett,
ínségem ver éppen, keményen :
Fordítsad most felém a te képed'!

Te feléd vonz minden kívánságom,
Hogy téged én lelkem jónak lásson.
Kisértet nem sérthet; a vétket
Eltörli kegyelmed, Messiásom !
Érdemed ágy szerzett üdvösségei,
Hogy értem szenvedél vereséget:
így magát s bánatát adja át,
Kit a bűn tövise ver és éget.
Magamat hál neked felajánlom,
Bár legyen közelben a halálom,
Mert tudom, Jézusom Krisztusom,
Te benned éltemet feltalálom !
Cith. Sanct-ból: G a á l M ih á ly .

Dévai Biró Mátyás.
in.
A tanító és iró.
Dévai mint tanító is terjesztette a reformatió
tanait. A reformatiónak egyik nem csekély érdeme,
hogy mindenütt iskolákat is állított fel a templo
mok mellett. Gondoskodott, hogy ne csak a fel
nőttek hallgathassák az evangéliomi igazságokat,
hanem a gyermekek is Isten igéjének ama tiszta
tejével tápláltassanak és azáltal erősödjenek az
Ur Jézusnak szeretetében. De nem elégedtek meg
az elemi iskolákkal, állítottak fel latin iskolákat
is, melyekben a tudományos pályára készülőket
oktatták. Ily iskolák felállításában a főurak és a
városok vetélkedtek egymással. Mai, virágzó prot.
főiskoláink nagyobb része a reformatióval egyidős,
ily intézetek az evangélikusoknál a soproni, po
zsonyi s eperjesi, a reformátusoknál a pápai,
debreczeni és sárospataki főiskola.
A reformatio terjedésének korában igen jó
hírben álló latin iskola volt a ssdcszai Abaujmegyében, és ezen jó hír emeléséhez nagy mér
tékben hozzájárult Dévai Biró Mátyás is, ki az
1540. és 1541-ik éveket töltötte ott mint tanító.
Serédy Gáspár főúr volt ez intézet fentartója, ő
alkalmazta benne Dévait. De mivel ez az iskolá
ban és az iskolán kívül való buzgó, apostoli te
vékenységével magára vonta az egri püspök
Frangepán Ferencz haragját, a püspök őt üldözni
kezdé s a királynál rendeletet eszközölt ki ellene.
Ennek folytán Dévai az 1541. évben az országból
menekülni volt kénytelen.
Tanítói működéséhez, de már írói tevékenysé
géhez tartozik az »Orthographia hungarica, azaz
igaz írásmódjáról való tudomány* czimű művé
nek írása és kinyomatása. E mű 1538-ban jelent
meg Ujszigeten, Sárvár mellett, Vas-megyében.
Ez az első magyar könyv, mely Magyarországban
nyomatott, valamint a nyomda is, amelyben nyom
ták, az első volt, ha számításon kívül hagyjuk
ama budait, mely Mátyás király idejében rövid
ideig fenállott.
Az irás és olvasás módjának ismertetése vagy
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az abc e könyvben össze van kötve a vallástan Írja róluk, hogy az országban kézikönyvül szerte
nal. A könyv olvasni és írni tanít és az olvasás szét olvassák őket.
Irt még Dévai több vitairatot, a fentebb ne
hoz és íráshoz a vallástan anyagát nyújtja. Ezzel
világosan elárulja e könyv czélját, mely nem vezett Szegedy ellen s egy hittani könyve is fen
Bvreczky S.
egyéb, minthogy az embereket megtanítsa olvasni nmaradt. Irt énekeket is.
és írni azért, mert csak így lesznek képesek a
keresztyén vallás igazságait könnyen felfogni, a
szentirást olvasni és abból az üdvösséghez vezető
Keresztyén háziáldás.
utat megismerni.
(A
L
uthertársaság
tám ogatásával kiadja Kókai Lajos
Ugyanezen nyomdában, melyben Dévai »Orthokönyvkereskedő Budapest, IV. Károly-utcza 1. sz.)
grafiáját* nyomták, jelent meg 3 évvel később,
1541-ben, az első magyar Ujtestámentom, Sylvester
Már a »Luthertársaság« 1889-iki közgyűlésé
János, Dévai barátjának és reformátor társának ben Szeberényi Lajos b.-csabai lelkész beterjesz
fordításában. Ehhez akart előkészítőül szolgálni tette volt azon indítványt, hogy a társaság
Dévai Orthographiája. A vallástan, mely Dévai gondoskodjék oly vallásos tárgyú képek kiadásáról,
könyvében az irás és olvasás szabályai után kö melyekkel a prot. családok hajlékaik falait ékesít
vetkezik. Luther kis kátéja nyomán készült, még hetik és onnét kiszorítsák a rikító színekben
pedig a latin kiadás után, minthogy Dévai a maga kápráztató szent képeket, melyekkel olcsóságuknál
állítása szerint németül nem tudott. Szól a 10 fogva a tolakodó kolportőrök elárasztják vidéki
parancsolatról, a hitnek ágazatairól, az Úrtól egyszerű híveinket. Társaságunk ügyeit intéző kis
tanult imádságról, az Angyali üdvözletről, reggeli bizottsága azóta folyton azon volt, hogy ezen
és esti imádságról, s egyes szentirási helyeket indítványt realizálhassa, annál is inkább, miután
mond el, amint azokat Luther kátéjában találjuk. ez iránt azóta ismételten is felszólíttatott, utoljára
Tehát Luther Kátéja, mely 1529-ben jelent meg, többek közt a brassói ág. hitv. ev. magyar egyház
már 9 évvel később magyar nyelven volt olvas megye papitestülete részéről is. Ezen a >cura
ható.
pastoralis« terére kiváló gondot fordító tiszteletb.
Testület írja, hogy »szomorúan tapasztalta, hogy
A reformatio korában az iskolai tanítás közép
pontját a vallástan képezte. A vallástanítás ked népünk családi életében az evang. vallásos önérzet
véért tanították az írást és olvasást, s minden csak nehezen és ritka esetben domborodik ki.
tárgyat azzal hoztak kapcsolatba. Még a számtan Hajlékát többnyire róm. kath. vagy még inkább
tanításánál is bibliai példákat használtak: Noé gör. kel. s e mellett Ízléstelen kiállítású szent
bárkájának széle, hossza, magassága, a benne képekkel látja el, melyeket könnyű módon, házaló
levő emberek és állatok, gazdag anyagot nyújtot képkereskedőktől szerezhet be, de prot. tört.
képekhez egyáltalán nem juthat. Hogy ezen a
tak a számtani feladványokhoz.
népünk vallásos érzületére és Ízlésére károsan
Dévai az ő apostoli térítő működését egyene
ható
ferde megszokás elhárittassák, felette kívá
sen ezen czélra irányuló munkákkal is elősegí
natosnak
találná egyházunk érdekében, hogy a
tette. Mindjárt reformatori működése kezdetén,
1531-ben irt két művet, az egyiket »52 propo- mi népünk rendelkezésére is bocsássanak — de
sitto«, a másikat a »Szentek alvásáról« czímmel. lehető jutányos áron és minél nagyobb szám
Az elsőben az evangéliomi tan főbb igazságait ban — ily hiterősítő képek, melyek gyülekezeteink
sorolja elő 52 tételben, amely igazságok az ő családi otthonát protestáns otthonná avassa és
igehirdetésének magvát, velejét képezték A má hithőseink emlékének felidézése és megörökítése
sodikban pedig a szentek segítségül hívása ellen által gyermekek és szülők egyaránt erősbödjenek
a hitben, növekedjenek a kegyes és istenfélő
küzd.
életben!«
A szentek aluvásáról szóló műben nem azt
Sokat fáradoztunk ezen általunk is igen üd
állítja, hogy a megholtak lelkei alusznak. Sőt vösnek tartott ügyben; de mi czélunknak meg
ellenkezőleg azt mondja, hogy a hívők lelkei a felelő hazai színnyomatú képek külön kiadása, —
halál után azonnal az örök életre mennek át, a ha csak nem igen nagy számban készíttetnének —
hol örök igazságban, ártatlanságban és boldog sajnos, oly drágák lettek volna, hogy azoknak
ságban élnek és örvendeznek; de reánk földön hiányzó kolportage mellett piaczot nem szerez
élőkre nézve olyanok ők, mintha aludnának, ró hettünk volna. Végre mégis sikerült, — és az
lunk semmit nem tudnak. Mi tehát őket hiába örömünkre szolgál — hogy nyújthatunk családainkhívjuk segítségül, ők minket meg nem hallgathat nak is oly képet, még pedig igen csekély áron —
nak. érettünk Istennél közben nem járhatnak. Csak mely nemcsak még a legfényesebb szalonnak is
egy a mi közbenjárónk, aki magát váltságul adta díszére válnék, hanem a mely még a legegyszerűbb
érettünk, az Ur Krisztus, akinek érdemét kiseb kunyhót is oly szentélylyé avatja, a melyben
bítenénk, a ki iránt bizalmatlanságot mutatnánk, Isten beszél igéje által, és a melyben őt tiszteljük
ha másokhoz fordulnánk közbenjárásért.
imádással és dicsérettel.
És hogy Dévai iratait, kéziratban bár, mennyire
A Seitz-féle műintézetben Wandsbecken Ham
olvasták az országban, azt Dévai ellenfelének, burg mellett ugyanis megjelent csudaszép szín
Szegedy Gergily franciskánus szerzetesnek és e nyomatban egy »Keresztyén háziáldás«, melynek
rend provinciálisának irataiból tudjuk, aki azt kisebbített képét lapunk mai száma hozza. Ere-
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deti nagysága 79 cm. hosszú és 66 cm. széles,
14-féle színben és aranvban nyomatva. A nagy
tábla középső részén látjuk Krisztust a keresztfán
körülvéve az apostolokkal; jobbra-balra jelképezvék szentségeink, alatta pedig a tiz parancsolat
és alul a feltámadás és végítélet művésziesen
jelképezett allegóriája. Azonkívül szépen vannak
a kép mindkét oldalain a családi élet különféle
viszonyai bibliatörténeti képekben feltüntetve
a keresztyén házi tábla ismert jelmondataival
(Kol. 3.) együtt. Miután mi egy keresztyén
család hajlékának méltóbb díszét nem ismer
jük, és az egésznek elrendezését kitűnőnek
ta'ál'uk, az egyes képeknek kivitele pedig oly
tökéletes, hogy még a legfokozottabb művészi
igényeket is kielégíti, lehetővé tettük a magya
rosított kép kiadását olvformán, hogy legalább
5"0 példánynak elárusítását biztosítottuk Kókai
Lajos bizományosunknak. A gyönyörű kivitelű
kép ára csak 1 forint, ha az alulírottnál megré"de'tetik; tokban való csomagolás — s postai
költségért 30 kr. külön, és igy összesen 1 frt
30 kr. küldendő be. 10 megrendelt képre a
11-iket ingyen adjuk.
És így, miután részünkről mindent megtet
tünk, hogy a fentjelzett kivánalmaknak eleget
tehessünk, bizton reményijük tagjainktól, hogy
nemcsak saját otthonuk számára fogják ezen
»házi áldást* megszerezni, hanem közvetíteni
is fogják ennek terjesztését, hogy minél több
családunk falait díszítse ezen valóban keresz
tyén, egyházias szellemet árasztó mű!

tesz özvegynek, árvának, betegnek, ügyefogyottnak, nyomoréknak lenni. Tudta azt, hogy a
»tiszta és szeplőtelen istentisztelet az Isten és
Atya előtt ez: Meglátogatni az árvákat és özve
gyeket az ő nyomorúságukban.* Jakab apostol
nak ezen intését követte ő.
Ha látott egy árvát, egy munkaképtelen öre
get : megszánta s nem nyugodott meg addig, mig

F a ír a y A n ta l
Deák-tér 4. sz.

A szeretet tényei Reutlingenben.
Nevezetes város Reutlingen sok tekintet
ben akármit írjanak is róla. Elől járt mindenütt,
ahol a nemes eszme kivitelére segítségre volt
szükség. Ott találjuk Reutlingen nevét az ág!
hitvallás apológiája aláíróinak nevei között’
de ott találjuk a szeretet tényei megvaló_
sítóinak nevei között is. És ezen érdeme alap
ján kerül bele az »Evangélikus Családilap*
jeleseinek sorába.
Reutlingen Württembergben, PlochingenVillingen között közlekedő vasút mentén fek
szik, szövészetlel. érczöntővel, serfőzőkkel s
malmokkal. Egyéb ipari vállalatokkal is di
csekedhetnék, mert volna miért, de nem teszi.
Inkább munkálkodik, csöndesen, elvonulva, a
lelkiismeret szavának helyeslésével elégedve
csak meg.
Ez neki a legnagyobb jutalom.
És méltán.
Az ő segítségével sikerült Wernernek meg
alkotni azon intézetet, mely »Wernersche’s Institut* név alatt sok sóhajt csillapít, sok köriyet
szárít fel évenként.
Papi ember volt Werner; kicsit szabad gon
dolkodású, de mély és nemes érzésű. Az emberi
ség nyomora szívéig hatott. Megértette azt, mit

Kiadja a L uther-társaság támogatásával

róluk nem gondoskodott. Ha látott egy csök-bog
em bert: megszánta s házába fogadta s gondos
kodott eltartásáról.
Eleinte sok gondot okozott Wernernek az ál
tala felfogadott nyomorultak ellátása, de nem
csüggedt. Bízott Istenben s felebarátai jószívűsé
gében. Nem is csalódott. A reutlingeni családok
egymással vetélkedtek adományaik lerovásában.
A jobb módú családok leányai kitüntetés-
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nek tartották, ha az árvák s ügvefogyottak testi
szükségeinek megszerzésében Wernernek segít
ségére lehettek. Felváltva mentek hozzá uj ruhá
kat varrni, régieket összeigazgatni.
De ez nem volt elég. Tudta Werner azt az
intést is, hogy a dologtalanság minden bűnnek
forrása s azt, hogy »aki nem dolgozik, az ne is
egyék*. Arra törekedett tehát, hogy az irás

eddig heverő munkaerőt akarta testileg s lelkileg
kamatozóan felhasználni. Hogyan használta fel,
azt mutatja a Wernersche’s Institut Reutlingenben.
Én láttam azt.
Aki nem sajnálja az időt és fáradságot, nézze
meg. Érdemes megnézni.
Az intézet nagy területet foglal el s több
osztályból áll. Van ott vasöntő, gépgyár, bútor
gyár, skatulyagyár és könyvkötő műhely. Több
száz embernek ád ott munkát s ad így a szükölködőnek kenyeret. Van az intézetnek szabó
műhelye, czipőkészítészete, ruhamosó helye,
konyhája, fürdője, iskolája, temploma. Van
árvaháza, öregmenhelye, nyomorékok asvluma.
Az árvák szabad idejüket, a lányok úgy,
mint a férfiak — harisnyakötéssel, horgolással,
csipkekészítéssel töltik. A csonkabonka nők s
férfiak is skatulyakészítéssel szolgálják meg
élelmüket. Kinek lába nincs, asztalra ül s
szabómunkát végez; kinek keze nincs, lábá
val hajt könnyű gépet. A kinek pedig csak
feje akkora, mint más emberé, egész teste pe
dig két láb magas : papiros-zacskókészítéssel
foglalkozik. így mindenki megtalálja Werner
intézetében a képességeinek megfelelő munkát.
Emeli ez az embert, gyarapítja önbizalmát
s nem engedi elveszni Istenbe vetett hitét.
Még a nyomorék is tudja, hogy nincs ter
hére a társadalomnak, hanem megszolgálja
teste munkájával azt, a mit megeszik. Más
részt megszünteti a tétlenséget, minden jó
megölőjét. Csak a tökéletes nyomorékok kap
nak mindent ingyen és a betegek, kik egyátalján képtelenek a munkára.
Werner tette ezt, az igazi keresztyén férfiú
s Reutlingen a keresztyén város.
Vajha minálunk is akadna egy Werner, a
ki tenne s egy Reutlingen, amely áldozna, ak
kor nálunk sem volna annyi nyomor s annyi
szenvedés, mint amennyi tényleg előfordul.
»Eredj el és te is akképpen cselekedjél!«
S ass B éla.

Apró történetek.

Lajos, Budapest, K ároly-utcza 1. sz.

szavainak e tekintetben is megfeleljen. Azon gon
dolkodott, miképpen tehetné ezt. A módot meg
találta. Látta azt, hogy a hangya kicsiny állat
mégis megkeresi eledelét, a pók megszöví hálóját;
azt gondolta tehát, hogy a legerőtlenebb gyermek
s leggyengébb agg is tud annvit dolgozni, amenynvivel kenyerét megkeresheti. Természetesen mindenik a neki megfelelő munkával. Pártfogoltjainak
képességéhez szabta az elvégzendő munkát. Az

(G.) Katinka Joakim, a kitől a bűn
bánati éneket — mely gyönyörű eredeti meló
diával bir — közöltük, negyedik püspöke
volt a trencsén-árva-liptói kerületnek, me
lyet a zsolnai zsinat 1610 ben gróf Thurzó
György nádor elnöklete alatt alakított. Püs
pökké Lányi Zakariás halála után 1616-ban az
Illésházy Gáspár elnöklete alatt Bánban tar
tott kerületi gyűlésen választatott. Nagy tudományu, ékesen szóló buzgó, tevékenységű férfiú
volt, aki főkép az Eperjesen 1666 bán szervezett
felsőbb tanintézet körül szerzett érdemeket. Egy
házi látogatási jegyzőkönyvei máig fenmaradtak.
Midőn 1671-ben a tiz éves kegyetlen üldözés
megindult, Katinka püspök társával és vejével,
Tarnóczy Mártonnal szintén a pozsonyi rend
kívüli törvényszék elé állíttatott, s itt megret
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tenve aláírta a reversalist, mely szerint hivata
láról lemond s számkivetésbe megy. Ezért állhatatlansággal vádolta a közvélemény. A szám
kivetésből nem térhetett haza, noha érte II György
szász választó fejedelem is közben járt I. Leopold
császárnál. Meghalt Zittauban 1678. évben.
Emlékezzél meg- teremtődről a te ifjúságod
nak idejében. Egy amerikai lelkész európai út
jában megismerkedett egy kegyes, öreg nővel,
aki nem győzte eléggé magasztalni Istennek ama
szeretetét, hogy egyszülött Fiát érette is a földre
küldte, és a kinek legfőbb gyönyörűsége abban
állott, hogy Istennek szolgálhatott. Még 14 éves
korában, tehát az ő ifjúságának idejében, az
Urnák adta szivét és már 82 év óta Üdvözítő
jének nyomdokaiban járt. Midőn a lelkész búcsut
vett tőle, azt mondá a kegyes nő: »Mondja meg,
mihelyt hazájába érkezik, Amerika gyermekeinek,
hogy igen sok veszedelemtől megmenekülnek, ha
ifjúságukban az Urnák szentelik magukat. Mondja
meg nékik azt is, hogy egy 96 éves asszonynyal
beszélt, aki egész életét az Urnák szolgálatában
töltötte el. és a kinek legnagyobb öröme abban
áll, hogy kora ifjúságában az Ur Jézusnak adta
szivét.« Azáltal, hogy az Urat már korán kereste
és találta meg, az ifjúkornak sok balgatagságát
és az érettebb kornak sok bűnét kerülte ki. Mily
sok szív bánta már meg, hogy csak későn tért
magába és legszebb éveit a sátán szolgálatában
töltötte; de még senki sem bánta meg, hogy már
ifjúságának idejében megemlékezett az ő teremtő
jéről, aki azt mondá: Akik idejében keresnek
engemet, azok meg is találnak.
A fiatal káplár. Egy ifjú káplár volt a franczia
seregben, részeg állapotban megiilött egy tisztet,
feljebbvalóját. Ez nagy vétek volt; kihallgatták,
megvizsgáltak a dolgot és a hadi törvényszék őt
halálra ítélte. A szerencsétlen ifjút egy kis szobába
vitték, a hol a kivégzés óráját kellett bevárnia.
Barátai mindent elkövettek, hogy a hadibiróságnál kegyelmet eszközöljenek ki részére, de hiába
valónak látszott minden igyekezetük. Az ezredes
kedvelte az ifjú káplárt, személyesen lépett közbe
érdekében és néki sikerült is az ifjú életét meg
menteni, de csak oly feltétel mellett, hogy ha még
egyszer megrészegedik, elveszti életét. Az ezredes
meglátogatta az ifjút kis szobájában, a hol őt
sírva találta. A fogoly panaszkodott sorsa és
rossz szokása ellen, mely őt ennyire juttatta. —
Azt mondá néki az ezredes: »Tegyük fel, mintha
azért jöttem volna, hogy néked megmondjam,
hogy szabadon mehetsz, azon feltétel mellett,
hogy soha többé nem iszol.« A káplár arcza ki
pirult e szavakra a reménységtől. »De jól vigyázz,
ha még egyszer iszol, életedet eljátszottad.* —
^Lehetetlen ezredes ur, nem tudok ellene állni*,
mondá a káplár szomorúan. — »Add becsület
szavadat mint katona! Beérem vele.* — Ekkor
az ifjú kezét az égre emelte és megesküdött, hogy
soha többé egy cseppet sem iszik. — Ifjú olvasói
e soroknak! Ez a káplár később a hires franczia
testőrség parancsnoka, neve hires és félelmes lett.
0 adta azt a jelszót a gárdájának: »A franczia

gárda meghal, hanem magát meg nem adja.* —
E jelszóért nagy becsületben és tiszteletben
állott, pedig ezt soha nem mondhatta volna, ha
előbb az ivásról le nem mondott volna. — A
józanság a férfiak ékessége és a nagyság oszlopa.
Luther Márton panaszkodva említé egyszer
Melanchton barátjának, hogy mily gyenge hangja
van; »meghiszem« — feleié az nyájasan —
„mégis igen messzire elhallatszik.“
s
Keservesen panaszkodott Luthernek egy is
merőse, hogy noha ő igazán kegyes életet él, s
legfőbb törekvése Isten törvényének betöltése,
mégis oly rosszul folynak dolgai, hogy soha meg
nem történik, a mit akarna, vagy óhajtana.
Furcsa kívánság — válaszoló Luther a panaszkodónak — hiszen ha Isten törvényei szerint
akarsz cselekedni, s mindennap azért imádkozol:
»Legyen meg a te akaratod!« miképen kíván
hatod, hogy mégis a te akaratod teljesüljön.
Luther bibliája. Németország Halberstadt
városában egy latin bibliát mutogatnak, mely
1483 bán nyomatott. Mutogatják pedig azért, mert
e biblia valaha Luther Mártoné volt s abban a
nagy reformátor neve saját kezével van beírva
s a név alatt német nyelven a következő szavak
olvashatók: »Nincs a bibliában olyan kis bokor,
mely ha megrázatik, egy-egy arany almát ne adna.*
Az önzéstelen szorgalom gyümölcse. Egy
keleti uralkodó csodálkozva szemlélt egykor egy
öreget, aki faoltással foglalkozott.»Hogy fáraszthatod
magadat ily munkával jó öreg* — igy szólt
hozzá — melynek gyümölcsét megérni még csak
reményed sem lehet? Az utódok számára ápolom
a fát — válaszolt alázattal — a mint elődeim
ápolták e nagy fákat. Megtetszett az uralkodónak
az öregnek utódairól való ilyetén gondoskodása
s nehány aranynyal megajándékozó őt. Az öreg
megköszönvén az ajándékot, felsóhajtott: Jóságos
Isten ! kegyelmednek csodás működése következ
tében rögtön gyümölcsöt hozott eme fa.

Arany szabályok.
1. A jövőn szerfelett ne aggódjál; könnyen
meglehet, hogy a jelen nyíló virágait eltaposod.
2. Az örömpohárból csak annyit igyál, a
mennyi keserűséget nem okoz.
3 Tégy hamar, de el nem hamarkodva.
4. Légy takarékos, de fösvény semmivel, csakis
az idővel.
5. Úgy dolgozzál, mintha mindig élnél, úgy
imádkozzál, mintha ma kellene meghalnod.
6. A jó tanácsot még szolgádtól is fogadd el.
_________
K.

Hazai és külföldi hirek.
Ag'liárdi bécsi pápai követnek bibornokká ■
való kinevezését és legközelebb megtörténő vissza
hívását Ferencz József király ő felsége és a római
pápa közt történt utolsó levélváltás után bevégzett ténynek kell tekinteni, miután Leó pápa
Revertera osztrák-magyar nagykövetnek Rómába
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való visszatérése után az ily értelemben való játsza. Mint országszerte másutt, R.-Keresztúron
végleges határozatnak több bibornok előtt kifeje is az ó- és újév közti éjféli órában megkondulzést adott. A pápát az bírta ezen lépésre, hogy tak a harangok, jelezve áldott hazánk ezeréves
felvilágosították, miszerint a pápai széknek a fenállását, mely alkalommal az evang papiakban
magyar állam ezredéves ünnepén való képvisel- levő társaság kifejezést adva hazafias érzelmének,
tetésére a történtek után más nuncius küldése felállva helveiről, elénekelte a Hymnust és a
kikerülhetetlen.
Szózatot, kívánva egymásnak boldog uj évet és
Zichy Jenő gróf másodszor is elindult a a hazának felvirágzást a II dik évezredben. —
Kaukázusba ősmagyarok keresésére. Rendkívül Bulvovszky Lilla asszony az idevaló evang. egy
sok viszontagsággal járó s fárasztó utazás után háznak nagy jóltevője, ki évek óta minden kará
Ekaterinodárba érkezett; az állandóan 17 fokos csonykor az ev. iskolás-gyermekeknek 30 frtot
hidegben s a nagy havazások miatt csak lassan karácsonyi ajándékul szokott küldeni, a most
folytathatja útját előre.
lefolyt karácsonyra is küldött eme kegyeltjeinek
Az első jogtudornő Berlinben Kempin Emília ugyanannyit; mielőtt azonban az összeg a meg
jogtudornőt, aki a zürichi egyetemen az angol ajándékozottak kezeihez juttatott volna, az is
és amerikai jog magántanárnője volt, Berlinben kolában egybegyűlt gyermekek egy karácsonyi
szakértőül nevezték ki az angol jogi nyelvnek szent éneket énekeltek és imádkoztak, mire Dunémetre és a németnek angolra való fordításában bovszky Nándor lelkész nehány szól intézett hoza brandenburgi őrgrófság összes törvényszékeihez. zájok, buzdítván a kis tanuló-sereget vallásos,
Ang'ol-boer összeütközés. Afrika déli részén erkölcsös és hazafias magaviseletre.
van Transvaal köztársaság, ahol az uralkodó
A győri püspökavató ünnepről a következő
osztályt hollandi boerok alkotják, de nagy szám leírást vettük: Deczember 10-dikén délelőtt 10
mal költöztek be oda az utóbbi időben angolok órakor vette kézdetét a minden tekintetben
is. Mivel az utóbbi időben Transvaalban sok lélekemelő ünnepély. Zsúfolásig megtelt a győri
gazdag aranybányát nyitottak, angol délafrikaiak gyülekezet szép tágas temploma. Luther éneke:
szerették volna a köztársaságot kezükbe keríteni. »Erős vár a mi Istenünk* elhangzása után HorJamieson 700 fegyveres angollal betört a köz I váth Sámuel téthi ev. lelkész és egyh. kér.
társaságba, de a boeroktól Krügersdorp mellett aljegyző a szíveket mélyen megható imát mon
vereséget szenvedett, seregéből 70 ember elesett. dott, mely után nagymélt. Radó Kálmán egyh.
30 megsebesült, 500-at pedig a boerok foglyul kér. felügyelő úr megnyitja a gyűlést ismert ékes
ejtettek. A köztársaság tehát egy ideig nem jut szólásával. Kihirdeti a püspök-választás eredmé
angol kézre.
nyét s az uj püspökért küldöttséget meneszt.
Párisban a múlt karácsonyestén 80,000 kiló Gyurátz Ferencz, a kerület uj püspöke meg
savanyú káposztát, 30,000 darab libát, 20 ezer érkezvén a gyűlésbe, a kerületi felügyelő úr által
darab pulykát, 80 ezer tyúkot, 125 ezer üveg üdvözöltetik, ki Baltik püspök urat felkéri az uj
champagneit, 250 ezer üveg bort, 450 ezer liter püspök beiktatására. De mielőtt ez megtörtént
sört fogyasztottak el. A vendéglősök és mulató volna, Mészáros Istrán győrmegyei esperes az úr
helyek tulajdonosai a párisiak étvágyának növe vacsorában részesíti az uj püspököt. Ezután kö
kedéséről tettek jelentést.
vetkezett az ünnep fénypontja, a püspök beikta
Németországban 28 oly város van, melyek tása. Főtiszt. Baltik Frigyes püspök úr szép és
ben egyenkint 10J ezernél több lakos van. Berlin tartalmas, mély vallásos kedélyből fakadó beszé
nek a fővárosnak 1,676.000, Hamburgnak 622 det intéz az uj püspökhöz II Timoth. 2. alapján,
ezer, Münchennek 405 ezer, Lipcsének 398 ezer mely után az uj püspök egyházi rendszerünk
lakosa van.
szerint a püspöki hivatalba beiktattatik. Baltik
Koránkelő uralkodók. Az angol királynő ki püspök úr áldása után a kerület esperesei az
vételével az összes európai uralkodók korán agg és kiérdemült főpásztorral, Karsay Sándorral
kelők. Vilmos német császár reggel 5 órakor már élükön sorakoznak most az uj püspök körül s
talpon van, a spanyol királyné reggel 7 órakor mindegyik egy-egy szentirásbeli hely elmondásá
már kész a toilettejévei. Umberto olasz király val megáldja a kerület főpásztorát. Megható és
6 órakor kel fel, úgyszintén Oszkár svéd és a szemekből könyeket fakasztó volt az a jelenet,
Károly román király is. Viktória angol királynő mikor az agg és nagyrabecsült főpásztor Karsay
nem kel fel reggeli 8 óra előtt. Ferencz József Sándor reszkető keze felemelkedett, hogy meg
magyar királyról ismeretes, hogy reggel 5 órakor áldja utódját. A beiktatott püspök azután rövid
szokott felkelni.
imát mond lelkének mélyéből s megáldja a gyü
lekezetei. Elhagyva az oltárt, a templom közepén
elhelyezett asztalhoz ment s megtartotta gyönyörű
Kül önf él ék.
előadással, mindenekre kiterjedő és a kor igé
Rákos-Keresztúron az a régi szokás, hogy nyeivel számoló nagyhatású székfoglaló beszé
karácsony és sylveszterkor éjféltájban a fiatalság az dét. Megmutatta most igazán mily erő s lelkese
evang. templom tornyán időszerű egyházi éneke dés lakozik benne, mennyire át van hatva ma
ket énekel; az uj házasférfiak pedig házról-házra gasztos hivatása fontosságától. A kegyelem Istene
járva, ugyanily dallamokat énekelnek és a köz adja áldását munkájára és áldja meg az uj fő
ségben alakult zenekar a betanult dallamokat pásztort testi s lelki áldásaival. Ezután követ
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keztek a különféle üdvözlő küldöttségek beszédei.
Az uj püspök záró imája után be lett rekesztve
a szép ünnepély, mely bizonyára sokak szívébe
éltük utolsó órájáig maradandó emléket vésett.
A biblia 1524-ben egy Herrgott nevű lipcsei
könyvárust György szász herczeg kivégeztetett,
mert bibliát adott el. Egy másiknak ugyan ez
okból szemét szúrták ki. Budán is megégettek egy
György nevű könyvkereskedőt vallásos iratok
terjesztése miatt. Azóta sokat változott az idő
és az emberek gondolkodás módja Jelenleg 5000
társaság foglalkozik a biblia terjesztésével és
300-nál több nyelven 32 millió példány biblia
van az emberek kezében.
A dadogást költség nélkül és aránylag rövid
idő alatt és nagy fáradság nélkül lehet gyógyí
tani. Legyen a dadogó tiz napig egészen néma,
tiz nap múlva kezdjen suttogva beszélni s a kö
vetkező 15 nap alatt fokozatosan használja hang
ját, de mindig kiméivé.
A »Gyámintézet«-ben olvassuk, hogy özvegy
Shargay Sámuelnál győri lakos, a győri év.
egyházközségnek toronyépítésre 20,000 frtot hagyo
mányozott. A győri templom, mint több városi
ev. templom is, abban az időben épült, a mikor
még II. József koronázatlan király 1781. évi
türelmi rendeletének 2. pontja volt irányadó, mely
azt mondja: A helvét és ágostai egyház hivei ott,
ahol 100 nem katholikus család van, ha elegendő
erővel rendelkeznek, templomot, iskolát és pap
lakot szabadon építhetnek, de a templomot torony,
harang és nyílt utczára szolgáló bejárás nélkül.
Amerikában a múlt évben 60 lutheránus
synodus (önálló egvházkerület) volt. A lutheránus
lelkészek száma 5711. a gyülekezeteké 9927 volt
és úrvacsorával éltek 1.408,729-en. Van 23 lelkészképző intézetük, bennük 1270 növendék. Össze
sen kiadnak 100 lapot, 41-et német, 32-őt angol,
9-et svéd, 11-et norvég, 4-et dán, 2-őt finn, egyet
izlandi és egyet tót nyelven.
Berlin egyházi élete 1894-ben. A berlini
evangélikus egyházban az 1894-ik évben 35,675
gyermeket kereszteltek, 9344 párt eskettek, közü
lök 7718-at egy héten belül a polgári házasságkötés után; temettek a lelkészi hivatal közre
működésével 10,615-öt a 26 697 halott közül;
konfirmáltak 22.801-et, úrvacsorával élt 213,348.
Mindezen egyházi cselekvények 64 egyházközség
közt oszolnak meg.
A békési evang. esperesség felosztása következlében keletkezett három esperességben az
esperesek és esperességi felügyelők választása a
következő eredménynyel végződött: A békési egy
házmegye esperese V>rés József orosházi lelkész s
országgyűlési képviselő lett, felügyelője pedig Haviár
Dániel országgyűlési képviselő. Az arad-csanádi
egyházmegye Korén Pál b.-csabai lelkészt válasz
totta esperessé, felügyelőjévé pedig Zsilinszky
Mihály közoktatásügyi államtitkárt. A csanádcsongrádi egyházmegyében egyik lelkész sem

nyert többséget az esperesi hivatalra. Petrovics
Soma szentesi lelkész és Draskóczy Lajos h.-m.vásárhelyi lelkész közt uj választás lesz, fel
ügyelővé pedig ezen esperesség is egyhangúlag
Zsilinszky Mihály államtitkárt választotta.
Az iszákosság1 és öngyilkosság közt, a mint
azt egy orvos nem rég kimutatta, feltűnő össze
függés van. A férfiak inkább hajlandók az iszákosságra és öngyilkosságra is, mint a nők; mind
az iszákosság, mind az öngyilkosság leggyakoribb
a 30-ik és 60-ik életévek közt. A földmívelő
1 kosság közt csak kevéssel ritkább az iszákosság
mint az iparosoknál. Az iparosok közt a kőmí
vesek, festők, ácsok, kőfaragók és bányászok
hajlandók leginkább az iszákosságra és e mellett
az öngyilkosságra. A németek közt az öngyilkosság
igen gyakori, de csak ott, hol az iszákosak, külö
nösen a pálinkaivók száma igen nagy. Francziaországban, Belgiumban szaporodott, Norvégiában
pedig kisebbedett mind az iszákosak, mind az
öngyilkosok száma.
Ausztriában a zsidók 1870—1890-ig erősen
megszaporodtak. 1870—1880-ig a zsidó lakosság
22°/0, a többi lakosoké csak 8%, a következő
évtizedben 188')—1890-ig a zsidók szaporodása
137a%> a többieké 8%. Az Osztrákországban élő
zsidók 3 csoportba oszolnak: Galicziában és Bu
kovinában él 863 ezer, Cseh-, Morvaországban
és Sziléziában 150 ezer, Bécsben 118 ezer és
ezeken kívül van még 20 ezer. Érdekes, hogy
1—10. 10- 20, 20 —30-ik életévig a zsidók százalék
száma igen magas, de a magasabb éveknél sokkaf
inkább alább száll, sem mint az ember gondolná.
Ezt akkép magyarázzák, hogy a gyermekhalan
dósága zsidóknál csekély; a magasabb életkoruak
pedig 20 —50 évek közt gyakran kivándorolnak.
A legmagasabb életkorokat nem igen érik el,
mert többnyire városokon laknak, a városok lakói
pedig rövidebb életűek mint a falusi lakosság.
Feltűnő a házas zsidók kicsi százalékszáma:
17% az összes lakosság 337a0 0 szemben, amit
azzal magyaráznak meg, hogy Galicziában sok
ritusilag megkötött házasság van, melyek az
állam előtt törvénytelenek.
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
ja n u ár 14 én.
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