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Ne űzd. . . .
—  Zinck után németből: B ogdán  f y  L ajos.  —

Ne űzd, ne űzd el küszöbödtől 
Durván a szegény szenvedőt!
Légy irgalmas! Ha mást nem adhatsz: 
Jó szóval vigasztald meg őt.

A szomju nyomortól a bűnhöz 
Egyetlen lépés csak az út,
S lehet: a kisértő órában 
Nyájas szavad eszébe jut.

Lehet: ez egy szó ajkaidnál 
Lelkén a felhő tépi szét, —

S mit fölemelt gyilkos csapásra :
Imára fonja két kezét!

Belmisszió. Diakonissza-ügy.
Hogy a diakonissza-ügyről olvasóinknak vilá

gos képet nyújtsunk, a diakonissza-intézetek szer
vezetéről és a diakonisszák életéről akarunk még 
itt szólani.

Azon nagy érdeklődés mellett, a melyet a dia
konissza-ügy széles körben keltett és hazánkban is 
mindenütt kelt, az a kérdés tőiül elénk, hogy

mikép lehetséges az, hogy oly kevés nő szánja 
magát e valóban szép és nemes pályára, mig a 
többi női életpályák oly nagy túlzsúfoltságot mu
tatnak, hogy ebből kifolyólag a jelentkezők gyakran 
a legkisebb jövedelemmel is kénytelenek beérni, 
s csak a legnagyobb nélkülözések között képesek 
magokat fentartani.

Másrészről pedig sok olyan nővel találkozunk 
az életben, a ki nem szorul arra, hogy idegenek 
között keresse kenyerét, a ki egészen kényelme
sen élhet, és a ki még sem boldog s nem örül 
az életnek, mivelhogy tétlenjil áll az élet munka
mezején és épen azt nélkülözi, a mi az életet 
tulajdonképen kívánatossá teszi: a benső meg
elégedést, melyet a híven teljesített kötelesség 
tudata varázsol az ember szívébe. Mily nagy jó
tétemény volna az ilyenekre, s mily nagy áldást 
áraszthatnának másokra is, ha a diakonissza 
szép és magasztos hivatásának szentelnék éltü
ket! Hisz ezen, a női természetnek annyira meg
felelő hivatás, a külső előnyök mellett, teljes meg
elégedést és boldogságot is szerezhetne lelkűknek.

Hogy ezen pályára aránylag oly kevesen lép
nek, annak egyik oka sok nőnek azon feltevése 
lehet, hogy testi erejükkel nem volnának képesek 
mindama igényeknek megfelelni, a melyet e pálya 
támaszt; másik oka pedig az, hogy a diakonissza
ügy szervezetét nem ismerik, s hogy az életben, 
a diakonissza-ügy iránt tanúsított minden cso
dálat mellett is, számos előítélettel találkoznak.

Hogy ezeket az előítéleteket megszüntessük
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és az intézményhez fűződő s tájékozatlanságból 
származó félreértéseket eltávolítsuk, talán nem 
lesz fölösleges, ha nehány ecsetvonással a dia
konissza-házak szervezetének és életének hű és 
világos képét adjuk.

Tekintsük mindenekelőtt a szervezetet!
A régi és a mostani idő diakoniája között 

már külsőleg is lényeges különbség mutatkozik. 
Az ős keresztyén egyházban a gyülekezet köré
ből választották a diakonisszát, ki a gyülekeze
tét szolgálta és a gyülekezetben élt; mig a mostani 
diakonissza-intézménynek lényeges sajátossága az 
intézeti szervezet vagyis az, hogy a diakonisszák 
kisebb társulatokban élnek, a mely társulatok 
ismét egy fő anyaintézethez csatlakoznak.

Mikor Fliedner lelkész a diakoniát 1833-ban 
Kaiserwerthben újból fölélesztette, akkor egyetlen 
egy leánynyal kezdte meg a munkát oly módon, 
hogy a leányt saját házába vette s ott készítette 
elő hivatására. így járt el a többiekkel is, kik a 
jó ügy szolgálatára jelentkeztek, ezek tényleg 
házának és családjának lettek tagjaivá. De midőn 
müve Isten áldó kegyelme folytán napról-napra 
növekedett és háza a jelentkezők befogadására 
szűknek bizonyult, akkor egy nagyobb házról 
kellett gondoskodnia, melyben egy főnöknő töl
tötte be az eddigelé felesége által betöltött helyet 
és gyakorolta a diakonisszák feletti felügyeletet. 
És a mint több és több nő szentelte magát a 
szeretet ezen szolgálatának, annál égetőbb lett 
szüksége annak, hogy a dolgot intézetszerűen szer
vezze, mert hiszen a diakonisszák egységes és 
gondos kiképeztetéséről okvetlenül gondoskodni 
és a nyilvános életben működő nőknek is — a 
mivel sokan nem bírtak — otthont nyújtani kel
letett. A diakonisszák intézeti élete tehát oly 
intézmény, a mely mintegy önmagától nőtt ki s 
lett szükségessé, és a diakonisszák anya-intézete 
vagy u. n. anyaháza hármas jelentőséggel bir 
rájuk nézve, lévén az egyrészről a kezdők isko
lája , másrészről a munkában állók otthona és 
végül az elaggottak nyugovó- és menedék-helye.

A diakonisszák kiképeztetése általános voná
saiban körülbelül mindenütt egyforma.

Magától értetődik, hogy a diakonissza pályára 
való lépésnek szabad elhatározáson kell nyu
godnia, a Megváltó iránti hitből, az iránta és a 
szenvedő embertársak iránti szeretetből kiindul
nia. Mert hiszen e pálya minden szépsége és 
magasztossága mellett mégis csak igen komoly 
pálya, mely a legmagasabb testi, lelki és erkölcsi 
igényekkel lép fel tagjai iránt. De ha egy keresz
tyén nő önmagával és Istenével tisztába jött, s 
ha komoly önvizsgálat után azon elhatározásra 
jutott, hogy e téren fog szolgálni Istenének, akkor 
alig-alig lesz rá eset, hogy lépését későbben meg
bánná.

A belépéstől kezdve a diakonisszák közössé
gébe való végleges felvételig körülbelül a követ
kező fokozatokon kell egy nőnek átmennie.

Mikor a nővér diakonissza-intézetbe lép, elő
ször is próba-nővérnek, diakonissza-tanítványnak 
tekintetik. Mint ilyen egy vezető-nővér, azaz egy

tapasztalt diakonissza felügyelete alatt áll, a ki 
őt teendőibe bevezeti és. őt mindenben tanácsai
val támogatja. Külsőleg csak egyes, főkötőjén és 
kötényén észrevehető apróbb jelvények által 
különbözik a tulajdonképeni diakonisszáktól. A 
ház munkakörébe azonban teljesen mindjárt be
lépése után vezetik be. Az intézet egyik beteg
állomásán, rendszerint a gyermekosztályban kezdi 
meg munkálkodását. Azután a nők, későbben a 
férfiak osztályain foglalkoztatják, majd az orvosi 
műtőteremben, végül pedig a roncsoló toroklob 
(diphteria) osztályában nyer alkalmazást, azon
felül — ha csak lehetséges — meg kell tanulnia 
a főzést is.

A betegápolás mellett mindennemű, még a 
legdurvább házi munkát is köteles elvégezni. Ezt 
sokan helytelenítik. Azt szokták mondani, hogy a 
magasabb körökben élő nőket ez tartja vissza 
ezen pályától, eltekintve attól, hogy a házimunká
val való foglalkozás a nővérek erejének felesle
ges pazarlását jelenti. Pedig nevelési és gyakor
lati okokból egyaránt rendkívül fontos, hogy a 
diakonisszák m inden m unkát végezzenek. Szük
séges, hogy ők — kik a szeretet-szolgálatot an
nak »minden alakjában* választották élethivatá
sukká — megtanulják mindazt, a mi ezen hiva
tással együtt jár, s hogy semmitől sem riadjanak 
vissza. Mert ha később az intézet szolgálatában 
netán szegény emberekhez kerülnek, hol a család
anya betegágyon fekszik, az esetben nagyon lé
nyeges kellék az, hogy a háztartáshoz is értse
nek, hogy ott a háziteendőket elvégezhessék. Ez 
által az emberek szemében úgyis csak nyerhet
nek, ha saját példájukkal igazolják be azt, hogy 
minden munka az Isten rendelésén alapszik, s 
hogy ép ezért semmiféle munkát sem szabad 
szégyenelnünk.

A próbaidő rendesen másfél évtől két évig 
ta rt; az első év végével azonban a próba-nővé
rek elhagyják a gyakorlati munkát, hogy az úgy
nevezett elméleti tanfolyamba lépjenek.

Azon czélból ugyanis, hogy általános művelt
ségük színvonala is emeltessék, körülbelül egy 
éven át rendszeres tanításban részesülnek, a 
mely naponta 6 — 8 órát vesz igénybe. Az intézeti 
orvos által a betegápolás elméletéből, az intézet 
lelkésze által vallástanból, egyes tanítók vagy 
nővérek által pedig a helyesírás, fogalmazás, szám
tan, természetrajz, földrajz, könyvvitelből és min
dennemű kézimunkában nyernek oktatást. E tan
folyamoknak eredménye rendesen nagyon kedvező, 
a mennyiben a nővérek általában szorgalmasan 
tanulnak s a műveltebbek is alkalmat nyernek 
arra, hogy a már tanultakat újra felfrissítsék és 
sok újat is elsajátítsanak.

A próbaidő letelte után a diakonissza-növen
dékek >társnővérekké< neveztetnek ki. Mint ilye
nek úgy az intézetben, mint azon kívül is a 
rendes diakonisszák segédeiként alkalmaztatnak, 
s szükség esetén pedig önálló munkakört is el
láthatnak; tanulóknak tekintik őket mindaddig, 
a mig a diakonisszák társulatába véglegesen fel 
nem vétettek. Ezen, mintegy 3 évre terjedő idő



75

szakban külső ruházatukra nézve is különböznek 
úgy a próba-nővérektől, mint a tulajdonképeni 
diakonisszáktól. Csak ezen időszak letelte után 
következik az u. n. felavatás , azaz a diakonisz- 
szák kötelékébe való fölvétel s ezzel élethivatá
suknak formaszerű átvétele.

S igy tehát minden nőnek, ki e hivatásnak 
akarja szentelni életét, körülbelül 5 évi próba
időn kell átmennie, a mi minden bizonnyal ele
gendő arra, hogy pályája minden viszonyait kellő
leg kiismerje s megtudja, vájjon van-e hajlama 
és elég akaratereje ahhoz, hogy Istennek és az 
embereknek ezen a téren szolgáljon.

A diakonisszák életének egyes pontjait még 
egy közelebbi számban fogjuk megvilágítani.

Seyfahrt u tán: Thern László.

Darling Grace, a hős leány.
— Igaz történet. —

Nincs borzasztóbb, mint mikor a tenger há- 
borog! . . .

Már órákkal előbb a madarak nyugtalan röp
ködése, sipongása, a tengernek a szokottnál erősebb 
hullámzása s színváltoztatása bizonyos izgatott
ságra mutat. A vész, a halál szaga tölti el a 
levegőt, a mely mintha csak gyász előérzete fogná 
el, sötétebb ruhába öltözik. Ború és izgalom min
denütt ! . . . Csak az arczok, a tengeren lévő 
szegény hajósok arczai szoktak ilyenkor fehérek 
lenni; a félelem s a rossz sejtelmek fehérítik meg 
azokat. Mint a szilaj, hátán terhet tűrni nem 
akaró paripa, horkol, hánykolódik, ágaskodik: — 
a tenger is eleinte lassan, majd folyton fokozódó 
dühhel rázogatja széles hátát . . ., mormog, hány
kolódik, kavarog . . ., hegyeket épít a hullámok
ból, majd ismét olyan mély örvényeket ás, hogy 
az ember azt hinné, hogy ott a pokol — — s 
mint valami éhes szörnyeteg, a partokat csap
kodva, száját tátogatja s ha más prédát nem kap, 
dühösen falja, harapdálja önmagát.

Jaj annak, a ki ilyenkor keze ügyébe kerül!... 
** , *

Northumberland északkeleti partjával szemben 
feküsznek a kopár Fern-szigetek, a melyek között, 
mintha csak valami nyugtalan szellem ütött volna 
ott tanyát, a tenger folytonosan háborog. E helyen 
hajdan igen gyakori volt a hajótörés. Az emberi 
könyörület azért e szigetekkel szemben fekvő, 
úgynevezett Longstone-sziklán világító tornyot 
építtetett, hogy az a hajósokat éj idején figyel
meztesse a fenyegető veszélyre.

1838. szeptember havának egy éjjelén egy 
gőzhajó evezett Hullból Dundeeba. Útjában elérte 
a hajósok réme: a vihar, s miután egész éjjel 
könnyű labdaként ide-oda dobálta a könnyű jár
művet, reggel felé oda csapta azt a világító 
toronytól nem messze fekvő Hawkert-szirtekhez. 
A szörnyű csapásra a hajó ketté hasadt; az utasok 
nagy része a tenger hullámaiban lelte sírját. A

megmaradt hajóroncs is sülyedni kezd, a tenger, 
mint az óriási kígyó ártatlan prédáját, lassan- 
lassan magába nyeli; mindig kevesebb és kevesebb 
látszik ki belőle, végre csak az árbóczok nyúlnak 
ki s az árbóczokon kilencz ember csüng, azokhoz 
erősen kapaszkodva.

■ »Segítség! segítség!* — hangzott kilencz torok
ból a halálfélelem szívszaggató jajveszékelése.

A tenger csak tovább morog, háborog; ászéi 
csak tovább sivít; a tomboló vihar zúgása túl
harsogná talán az utolsó Ítélet trombitáját. Ki 
hallhatná meg ilyenkor a gyönge ember segély
kiáltását ! Vagy ha hallaná is, ki merne utána 
indulni e rémes éjszakán! Halandó ember ilyen
kor elbújik egy meleg sarokba s álmot erőltet 
magára, hogy ne hallja az elemek ijesztő tom- 
bolását.

»Segítség! segítség!« — hangzik fel újra és 
újra a hajótöröttek rémes kiáltása s halálos nyö
gésként vegyül bele a tenger ijesztő morajába.

Mind hiába!
Nincs most talán ébren senki, csak a hajó

töröttek kínos aggodalma s a hideg halál, mely 
reájok les.

De mégis! . . . Volt ébren valaki.
Az isteni gondviselés.
Egy ifjú nő alakjában.
A világító toronyban ez éjjel a Darling-házas- 

pár s Grace nevű leányuk őrködött. A fiatal leány 
finom hallása a vihar zúgásában is kivette a 
hajótöröttek siralmas jajveszékelését. . . .

— »Atyám, — szólt oda szundikáló atyjához, 
— emberi hangokat hallok. Itt a közelben vala
hol segítségért kiáltoznak. . . . Hallod ? — Oldjuk 
le gyorsan a mentő csolnakot s menjünk!«

S a fiatal nő készülődni kezdett. Atyja kiment 
a torony erkélyére s körültekintett. Szürkülni 
kezdett, de sűrű köd borult a még mindig háborgó 
tengerre.

♦Tévedsz leányom, — mondá atyja, miután 
a tengeren körüljáratta szemeit, — nem látni 
semmit. Különben ha, a mint mondod, úgy volna 
is, mi most nem igen segíthetnénk. Hiú gondolat, 
ilyen időben! — Nézd, a tenger még most is mily 
borzasztóan háborog.*

A segélykiáltás ismét felhangzott; felhangzott 
azzal a szívtépő fájdalommal, a melyet csak a 
fojtogató halál képes kiszorítani az élni szerető 
ember kebléből.

— »Hallod atyám? Most újra hallom a segély
kiáltást. Nem, nem szabad ez embereket minden 
mentési kísérlet nélkül ott hagynunk! — mondá 
Grace s elszántan hozzá tévé: siessünk ! Ki tudja, 
talán már a halállal vívódnak. Majd a jó Isten, 
a ki embertársainkon segítni parancsol, megsegít 
bennünket.*

Oly szépen, oly igazi részvéttel tudott könyö
rögni !

Az igazi jóság s szeretet hangjában, pillantá
sában van mindig valami hódító s lebilincselő. 
Azért van az, hogy ez, inkább mint bármi más, 
oly csodás dolgokat képes e földön kivinni. Grace 
emberszeretettől sugalt kérelme legyőzte atyjá-
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bán a halálfélelmet, a mely a viharos tenger 
láttán méltán felébredt szívében. Az öreg leoldotta 
a készletben tartott csolnakot, felfohászkodott s 
elszántan mondá:

^Menjünk tehát Isten segedelmével, édes 
leányom !«

A tenger, mintha csak érezte volna, hogy el 
akarják ragadni kezébe került zsákmányát, még 
erősebben háborgott; a hullámok szilaj tombolása 
fenyegetőzve azt látszott mondani: »Ember, ne 
közeledj, mert halál fia vagy!* — De az ember 
nem ijedt meg. . . . Csak zúgj, pattogj vihar, szél 
üvölts! Vannak ám az emberi szívnek hatalmasabb 
érzelmei is, mint a halálfélelem! . . .  Az ifjú leány 
istenfélő lelke a vihar tombolása között is ott 
látta azt az égi kezet, a mely övéi felett híven 
őrködik s a mely a hullámoknak is parancsol 
Istenben való bizalmából merített bátorsággal 
biztatá atyját: »Előre!* — Az apa gyakorlott 
keze szilárdan kezelte az evezőt. A tenger mér
gesen dobálta ide-oda a könnyű csolnakot; csak 
lassan haladhattak előre a kiálló szirtek között, 
a felfordulás, majd a szétzúzatás veszélyétől fe- 
nyegettetve. A hullámverte sziklák girbe-görbe 
alakja úgy tűnt fel a sűrű sötét ködben, mintha 
megannyi ördög lenne, pattogó ostorral kezében. 
Egy emberfeletti küzdelem következett be. Az 
óriás s a törpe küzdelme. A gyönge ember bir
kózik az erős tengerrel! . . . Érdekes!

Mi czélból, kiért?
Egynéhány soh’sem látott, előtte teljesen i s- 

m e r e 11 e n emberért.
. . .  Oh mennyi magasztos fekszik e szavakban!
Vájjon ki fog győzni? — a könyörület vagy 

a vak erő; a sír vagy az élet?
Darling Vilmos hosszas, fárasztó küzdelem 

után végre elért a roncsolt hajóhoz. Mennyi öröm 
sugárzott ki azokról a félelemtől eltorzított, sápadt 
arczokról! Hogyne; hisz élni oly édes, oly szép! 
Leánya gyöngéd szeretettel bátorította a hajó
törötteket s vigyázott, hogy a hullámverés a 
gyenge csolnakot a sziklához ne csapja. Lassan
ként felszedték őket mind s velük a küzdel
mes utón visszaeveztek a világító toronyhoz, a 
hol gyöngéd ápolás által csakhamar visszanyerték 
előbbi frisseségüket.

. . .  Az életmentő ember lett tehát a győztes!
Igen! — mert vele volt az emberszeretet s a 

hol ez van, ott az Isten.
** *

A hőslelkű leány híre csakhamar szárnyra 
kelt s neki sok bámulót és tisztelőt szerzett.

' Költők énekelték meg, festők ecsetje örökíté meg 
e hősi, szép tettét. Fényes ígéretekkel akarták 
kiragadni alacsony sorsából s elvinni oda, a hol 
könnyebb az élet. De ő nem akarta ott hagyni 
szikla fészkét. Hogy is, hiszen ott talán még 
szükség lehet ő reá!

Nem sokáig folytathatta nemes hivatását. Az 
a viharos éjszaka sötét betűkkel irta be nevét 
élettörténetébe. A megerőltetés s áthülés őt ágyba 
teríté s a tüdővész emésztő lázában elhervadt,

mint a megperzselt rózsaszál. Három évre rá 
nyugodtan, Istenbe vetett hittel, egy szép tett 
emlékével s kilencz megmentett élet áldásával 
elköltözött e viharos világból s ment az örök 
Biró trónja elé.

Mások élete neki halált hozott.
Halált ?
Azt csak az égben mondhatnák meg!
. . . Áldott vagy te mennyei szent erő, mely 

megihleted az emberi szívet, hogy az önös ember 
elfelejti önmagát s a gyönge, félénk oroszlán 
erőt s bátorságot nyer általad, — mely sebet kö
tözöl s rózsát hintesz a viharos földi utakra: 
áldott vagy te önfeláldozó emberszeretet!

P au lik  János ,

Sárkány Sámuel.
— A bányakerület ev. püspöke. —

Szép ünnepélyhez készül most a magyarhoni 
ev. bányakerület; ez év február havának 10-ik 
napján lesz 50 esztendeje annak, hogy szeretett 
főpásztora, Sárkány Sámuel püspök oda sorako
zott az Űr szolgái közé, hogy szent törvényének, 
mint lelkész, hirdetőjévé legyen.

Meghatva vesszük a tollat kezünkbe, hogy 
erről t. olvasóinkat értesítsük, mert hiszen is
merve az emberi élet viszontagságos folyását s 
tudva azt, hogy mi az, egy félszázadon át mun
kálkodni valamely pályán, nem is tehetjük azt 
másként, mint meghatva.

Ötven év! — Lelki szemeink előtt feltűnik az 
ötven év előtti fiatal lelkész, a mint az ifjú szív 
minden reményeivel, szép álmaival, a tavasz 
üdeségében s frisseségében a szent könyvvel ke
zében oda lép az oltár elé hirdetni Azt, a kiben 
egyedül van üdvösség; s ma, félszázad múlva itt 
látjuk őt magunk előtt ősz fővel, az öregkorral 
együtt járó gyengeségekkel! Vájjon mennyi teljesült 
be az akkori szép reményekből, vájjon mennyi 
szép álmot szaggatott szét a valóság? Nem tud
juk s nem is kutatjuk. De a mint őt most látjuk, 
tisztes, fehér koronájával homloka körül, a szív
ben felkelő mély tisztelet érzete azt mondja ne
künk, hogy ha tőle a repülő évek netán sokat 
is elvittek olyat, a mi külső díszéhez tartozott, 
de nem vitték el, sőt öregbítették azt, a mivel 
az emberiség nemesebb része az érdemnek adóz: 
a mély tiszteletet, nagyrabecsülés és szeretetet.

S méltán. Sárkány püspökünk egyike ama 
lelkészeknek, a kik az Űr által reájok bízott 
talentumokat gazdagon gyümölcsöztették. Kitűnik 
ez az ő gyülekezetének, a melynek lelkipásztora, 
s ama kerületnek rendezettségéből, a melynek 
püspöke. A szeretet, hála és áldó szó, a mely 
most családja, hívei, lelkésztársai, barátai részé
ről kifejezést keres, csak visszhangja annak, a 
mit ő félszázados nemes munkálkodása közben 
oda elvetett..

Élettörténetét röviden a következőkben ad
hatjuk :
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Sárkány Sámuel 1823. január 23-án született 
Duna-Egyházán, a hol hasonnevű édes atyja lel
kész volt abban az időben. A Sárkány-család 
régi idők óta nem egy papot adott ev. egyhá
zunknak. El lehet mondani, hogy családja ároni 
család. Elemi iskoláit szülőhelyén elvégezvén, egy 
évre Tolna-Szt.-Lőrinczre, azután pedig az aszódi 
ev. gymnasiumba, majd három év múlva a sel- 
meczi ev. lyceumba ment. Selmeczen hazánk

koszorús költőjének, Petőfi Sándornak iskola- és 
lakótársa volt. Theologiai tanulmányait a pozso
nyi ev. theologián kezdette s innen ismeretei bő
vítése végett kiment külföldre, a híres jénai 
egyetemre. Tudni vágyó s magasra törő lelke 
azonban a kötelességszerű s kitünően végzett 
egyetemi tanulmányokkal sem elégedett meg, ha
nem, alig térve haza az iskolából, újra útra kel, 
hogy a temesvári Feldinger-család egyetlen fiával,

mint annak útitársa és mentora beutazza Német-, 
Franczia- és Angolország nevezetes városait s a 
tudományok és művészetek eme központjain gaz
dagítsa ismereteit s lelkét még inkább kiművelje. 
Ez útjából szép világ- és emberismerettel gazda
godva tér vissza szülei házába, Pilisre, a hol 
atyja, mint az ottani gyülekezet lelkésze s a 
pestmegyei egyházmegye esperese működött. 1847. 
február havának elején felszenteltetvén, atyja

mellé lép az ifjú Timotheus, hogy megszerezze a 
gyakorlati lelkészség minden megkivántató kellé
keit. A kiváló lelkipásztornak, atyjának buzgalma, 
hivatalbeli pontossága, ügyessége s tapintatos, 
nyájas modora az ifjú segédlelkészt megerősíté a 
jó lelkipásztor eme jó tulajdonaiban, a melyek 
megszerettetik őt a pilisi ev. gyülekezettel, mely 
őt atyja halála után 1848-ban lelkészéül választja, 
hogy azután állandóan ott munkálkodjék, hívei
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hasznára s Isten dicsőségére. Tovább nem vágyó
dott. Itt szeretetet teremtett maga körül s azt 
megbecsülte s élvezni akarta. Bár a legnagyobb 
egyházak szívesen vitték volna őt lelkipásztoruk
nak, ő azonban pilisi népét, a hol fiatal éveit 
töltötte, nem akarta elhagyni. »Itt töltöttem fiatal 
éveimet, össze vagyok nőve egyházammal, itt is 
akarom bevégezni életemet« — volt ilyenkor ren
des válasza.

Rövid időn belül azután dékánná, majd 1868-ban 
esperessé lesz, mely hivatalt 10 évig viselte, ki
váltképen a népoktatás felvirágoztatására fordítva 
figyelmét; majd pedig, mint a bányakerületi 
gyámintézet elnöke a jótékonyság ügyének buzgó 
szószólójává lesz.

Ügybuzgóságával s magas műveltségével lel
késztársai figyelmét csakhamar szélesebb körben 
vonja magára. 1872-ben a bányakerületi püspöki 
állás megüresedésével tisztelőinek nagy tábora 
őt szemelte ki e főfontosságú magas méltóságra. 
Az isteni gondviselés azonban ezúttal másként 
intézkedett. Bőid. dr. Szeberényi Gusztáv lett 
ezúttal püspökké választva, de a Sárkány iránt 
való bizalom mértékét az is mutatja, hogy méltó 
ellenfele csak egy szavazat többséggel nyerte el a 
püspöki méltóságot. Tizennyolcz év múlt el azután. 
Az idő haladt, de az emberek nem feledtek. A 
hajdan Sárkány iránt oly széles körben meg
nyilatkozott bizalom és szeretet folyton erősöd
vén, Szeberényi püspök halála után még egyszer 
s még hatalmasabban megnyilatkozik s őt 1891-ben 
a már régen neki szánt püspöki méltóságra emeli. 
Sárkány már ekkor közel járt a hetvenhez. Is
merte a püspöki állás nehézségeit s érezte azt 
is, hogy testi ereje már fogyni kezd. Nehéz ön
megpróbáltatás után azonban, a nép szavában 
felismerve s mint hív szolga, tisztelve mennyei 
Urának hivó szavát, a nehéz megbízatást mégis 
elfogadja, magára alkalmazván a szentirás egyik 
példabeszédének szavait, a hol az Úr egyeseket 
a »tizenegyedik órában« küld ki szőlőjébe dol
gozni.

Az Úr áldása nyugodott elhatározásán, s e 
téren való munkálkodásán, mert daczára előre
haladottabb korának, szigorú pontossággal s böl- 
cseséggel vezeti az ő benne reményét vetett 
bányakerület kormányrúdját.

Mint püspököt s általában mint az egyház 
hivatalos szolgáját bővebben jellemezni azt hisz- 
szük, teljesen fölösleges; a rend s a béke, a mely 
működési terén tapasztalható, híveinek, lelkész
társainak s kerületében lévő esperességeknek a 
tiszteletadásban s nagyrabecsülésben való ve
télkedése — megmutatja azt, hogy mi ő. Magán
élete, az Úr igaz szolgáinak élete, egyszerű s 
mégis magasabb eszményiségen nyugovó kér. élet. 
Szelíd, nyájas modora kedvessé teszi őt mindenki 
előtt, a ki vele érintkezik. Az evangyeliom taná
nak a magánéletben követője, a szószéken hű s 
művészi tolmácsolója. Kiváló szónoki érzéke s 
ügyessége s még a mai napig is megmaradt erő
teljes s szép orgánuma valóban csodálatot kelt s 
őt a kiváló szónokok sorába állítja.

E nemes férfiúnak most lesz 50 éves lelkészi 
jubileuma.

Mi lehetne ez alkalommal kedvesebb, mint
hogy örömünket fejezzük a felett, hogy neki a 
jó Isten e szép s emlékezetes napot testi s lelki 
egészségben megérni engedte, s hogy nagyszámú 
tisztelőinek jókivánataihoz mi is oda csatoljuk 
a mienket.

Az Űr áldja meg ezen ő hív szolgáját !
Az Úr hatalmas jobbja tartson tőle távol min

dent, a mi öreg napjai szép derűjét elhomályo
síthatná !

Emlékversek.
I.

Bízzál, remélj —  így szól az Üdvözítő —

A szenvedésben, kétségek között!
Ha bizalom, remény kíséri útján,
Erőssé lesz a fáradt, üldözött.
Kinek Istenben van minden reménye, 
Csalódás lelkét sohsem vérzi meg, 
Ösvénye báír kínok völgyébe érne,
A hite virraszt léptei fe lett!

II.
Holtig kiséri azt a szerelel,
Ki szeretettel környez másokat.
Kigyúl a fénye, szétömlik sugáru,
Ha már felhőkbe hanyatlott a nap.
Ki önmagáért él, fárad csapán,
Az emberek közt gyűlölt, idegen;
Az önzésnek gyümölcse ellmgyottság,
A szeretet szeretetet terem.

III.
Légy késedelmes mindig a haragra, 
így késő bánat nem jut részedül.
Ki féktelen, vak szenvedélye rabja, 
Gyakran csalódik és megszégyenül.
Tanulj Jézustól megbocsátani 
Szívsebző gúngt, fájdalmat, szenvedést, 
Jöjjenek bú vagy öröm napjai,
E drága igét emlékedbe vésd!

' K o v á cs  S ándor,

Életbölcseség.
Ne vágyjunk semmi olyanra, a min, ha el

értük, csodálkoznunk kell, hogy sikerült.
*

Nem akarsz haragos lenni ? — ne légy kiváncsi. 
A ki azt kutatgatja, hogy felőle mit mondtak az 
emberek, — a ki az alattomban mondott pletyká
kat nyomozgatja: maga-magának szerez nyugta
lanságot.

*
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Soha boldog nem lesz, kit a nálánál boldogabb 
nyugtalanít. *

A jó örül a megintésnek; a rosszak legrosz- 
szabbika a legdaczosabban fogadja.

*
Semmit se tegyünk a hireért, kövessen ben

nünket bár balhír, csakhogy érdemteljeseket.
*

A bölcseséghez sokan eljuthattak volna, hogyha 
nem gondolták volna, hogy azt már elérték.

*
Alacsony és gyáva lelkek tulajdona mindig 

csak biztos helyzetben maradni. Az erény magasra 
tör és a maga ragyogó fényében ott tündöklik.

*
Az emberi dolgoknak nem jutott az a sze

rencse, hogy a jobbak többeknek tessenek; a 
legrosszabbnak bizonyítéka a sokaság. Keressük 
azt, a mi a legjobb s nem a mi a legszokottabb, 
— és a mi bennünket az örök boldogság birto
kába helyez, nem a mit a köznép, az igazság 
ezen legrosszabb magyarázója, jóváhagy.

*
Mi dicsőségesebb, mint a haragot barátsággá 

változtatni? . . . Haragszik rád valaki? — Előzd 
meg jótéteményekkel! Megszűnik mindjárt az 
egyik fél által félbeszakított viszály.

Seneca.

Hazai és külföldi hirek.
Melanchtonnak egy eredeti levele. A Luther- 

társaság legközelebb ismét ép oly érdekes, mint 
értékes kiadványnyal kedveskedhetik tagjainak. 
Krizskó Pál, a körmöczbányai városi levéltár 
őre, Melanchton Fülöpneh egy eddig sehol sem 
közölt eredeti levelét fedezte fel s rendelkezésére 
bocsátotta társaságunknak, a mely is ez ereklye 
hasonmását magyarázó szöveggel együtt, a nagy 
reformátor születése négyszázados évfordulója 
alkalmával magyar, német és tót nyelven dísz
kiadásban a Hornvánszky-czégnél kinyomatja, 
azon reményben lévén, hogy a társaság tagjai ez 
emléket szívesen fogadják s mennél tágasabb kör
ben fogják terjeszteni, ez által is ébresztőleg és 
buzdítólag akarva hatni hitsorsosainkra. (f.)

Arany lakodalom. Ritka szép ünnepély folyt 
le folyó hó 12-ikén Rimaszombatban. Az ottani 
főgymn. érdemes és közszeretetben álló nyugal
mazott tanára: Baksay István kir. tanácsos ünne
pelte aranylakodalmát. A kiváló férfiú, ki — mint 
maga is érthető dicsekvéssel szokta mondani — a 
legidősebb kálvinista professzor az egész világon, 
két év előtt ünnepelte félszázados tanári jubileumát 
s bár e tanév elején nyugdíjba vonult, csupán 
lelkesedésből most is a legfrissebb egészségben 
adja elő a gymnásiumban a történelmet, kedvencz 
tantárgyát, melyen igazi szeretettel és ragaszko

dással csüng. Félszázados jubileumán az érdemes 
tanárt, nagyszabású ünnepélyen méltó fénynyel 
ünnepelték; most a közélet teréről — hol fél
századnál hosszabbra terjedő lankadatlan munkás
ságával tűnt ki — visszavonulva, széles körre 
terjedő családja tagjai között ünnepelte a minta
szerű házaspár boldog házasságának félszázados 
évfordulóját. — Az ünnepély istentisztelettel vette 
kezdetét az ev. ref. templomban, hol Szalóczy 
Dániel ev. ref. lelkész az igaz érzés meleg hang
ján kért áldást buzgó fohászában az ünnepeknek, 
az egyház főgondnokának, családi életére. A nagy
számú rokonság ezután lakásán üdvözölte az 
ünneplő házaspárt s itt testvére Raksay Dániel 
aggteleki ev. ref. lelkész szép beszéd kíséretében 
átnyújtotta a család ajándékát: egy értékes talpas 
billikomot, melynek oldalára kivert tölgyleveleken 
a család mintegy 50 élő tagjának neve van kivésv'e. 
A ritka szép ünnepély alkalmából Baksay István, 
kinek egész élete a nemes tettek lánczolata volt, 
a közügyek előmozdítására is gondolt, s külön
féle jótékony czélokra 2000 forint alapítványt 
tett. Örömmel csatoljuk jó kivánatainkat mi is 
az ünneplő közönséghez, kérve az egek Urát, 
hogy a prot. nevelésügy ezen nemes ősz bajnokát 
még sokáig éltesse!

A magyar róm. katholikus egyház ünnepe.
A magyar római katholikus egyház 900 éves fönn
állásának megünneplése érdekében a róm. kath. 
főpapság körében élénk levélváltás történik. Azt 
tervezik, hogy az ünnepélyt országos jellegűvé 
tegyék és a törvényhozás részvételével Székes
fehérvárott vagy Esztergomban tartsák meg.

Miért nem térítenek a zsidók ? Tudnivaló, 
hogy a zsidó nép nem űzi oly hivatásszerűen a 
térítést, mint a keresztyén vallásfelekezetek, sőt 
állítólag szigorú vizsgálatnak vetik alá azokat, a 
kik az ő vallására áttérni akarnak. E dologra 
vonatkozólag egy magyarországi zsidó lap a kö
vetkezőket írja: »A ki a zsidó vallásra akar térni, 
arról mindenekelőtt tudni kell, nem-e valami 
mellékérdek vezérli. Nem-e pénz, vagy ha férfi, 
nem-e zsidó nő kedvéért teszi, vagy ha nő, nem-e 
zsidó férfiba szeretett bele. Ha mindez nem áll, 
sötét színekkel festik előtte a zsidóság helyzetét, 
továbbá a rengeteg kötelességeket, miket magára 
vállal áttérésével, melylyel 613 vallásparancsolat
nak veti magát alá; azt mondják neki továbbá, 
hogy a jövő életnek nemcsak a jámbor zsidók 
lesznek részesei, de minden jámbor és jó ember. 
Maradjon meg tehát vallásában, mert ott is üd
vözölhet. Csak ha mindezek daczára megmarad 
szándéka mellett, csak akkor szabad őt fölvenni 
Abrahám szövetségébe.* Ezt írja a »Zsidó-szemle*. 
s a mondottakat egy törvénykönyvre viszi vissza. 
Szép, szép dolog a zsidóktól elvégre is, hogy a 
többi vallások üdvözítő-hatalmát is elismerik (e te
kintetben tanulhatnának tőlük a római katho- 
likusok!), de másrészről csakugyan helyén való 
is, hogy az áttérni szándékozókat jól megvizs
gálják, mert tényleg alig képzelhető, hogy »mel
lékérdek* nélkül egy józan eszű keresztyén ember 
visszafelé haladni akarna.
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Lelkesedés lelkesedést szül. 8-ik számunkban 
közöltük Moczkovcsák Károly zólyomi esperes 
úrnak azt a körlevelét, a mely a nemes czélok 
iránt való lelkesedéséről s a mennyiben a Luther- 
társaság is egy ilyennek áll szolgálatában, — e tár
saság iránt való jóakaratáról tett tanúbizonyságot. 
Most örömmel jelenthetjük, hogy az illető esperes 
úr nemes buzgalmán Isten áldása nyugodott; 
lelkesítő szavára esperességéből mintegy húsz új 
tag lépett be a Luther-társaság tagjai sorába. 
Köszönjük ezt a szép szolgálatot, a melyet az Úr 
eme egyik kicsinyének te tt! Bizony-bizony ked
vünk volna többeknek odaszólni: »Eredj el és te 
is akképen cselekedjél*, mert nálunk, a mig egy
részről a kritizáló tehetség kiváló fejlettségnek 
örvend, addig másrészről a legszebb intézmé
nyeinket is tétlenül nézzük s hagyjuk sorvadni.

Az Úr Siona, vagy a keresztyén egyház 19 
száz éves történelme. Ily czím alatt jelent meg 
legújabban egy könyv, a mely népies modorban 
tárgyalja a kér. egyház történetét. Kiadója: »A 
vallásos iratokat terjesztő társaság« és Hornyánszky 
Viktor. A munkát népies irmodoráért, egyszerű, 
könnyen érthető nyelvezetéért, valóban hasznos 
és kedves olvasmánynak s e téren hézagpótlónak 
kell tekintenünk. Az iró, Farkas József ref. theol. 
tanár — a ki a német calvi kiadás után dolgo
zott — nagy tapintattal válogatja ki a kér. egy
ház viszontagságos életének feltüntetésére alkal
mas eseményeket s azokat népies könyvhöz illő 
terjedelemben dolgozza fel szépen, világosan. E 
munkának értékét emeli még a számos (körül
belül 90) kép, a melyek a szöveget magyarázzák, 
s a melyek közt egynéhány igazán szépnek mond
ható. Melegen ajánlhatjuk a prot. közönségnek. 
Ára a 207 lapra terjedő műnek díszes vászon
kötésben csak 1 frt. Kapható Hornyánszky Viktor 
könyvkiadó-hivatalában. (Budapest, Aradi-utcza 
14. szám.)

A párbaj ellen. A német császár a katonai 
párbajdüh ellen legújabban egy rendeletet bocsá
tott ki, a mely által az, ha egészen megszüntetve 
nem is, de mindenesetre legalább mérsékelve 
lesz. A kér. szellemű rendeletben az ifjú császár 
egyebek közt ezt mondja: »Azt kívánom, hogy a 
párbajozást tisztjeim ezentúl az eddiginél jobban 
kerüljék. Annak ürügyei gyakran jelentéktelen 
szóváltások és sérelmek, a melyek kiegyenlíthetők 
a nélkül, hogy a becsületen valami csorba esnék. 
A tiszt más becsületének megsértését kell hogy 
helytelennek tekintse. De ha elhamarkodásból 
vagy felhevülésében hibázott, úgy jár el lova- 
giasan, ha hibájában nem marad meg makacsul, 
hanem kezét nyújtja a barátságos kiegyenlítéshez. 
Nem kevésbé kell a megsértettnek is a nyújtott 
kezet elfogadnia s a mennyire lehet, a becsület
beli ügyet békés úton kiegyenlítenie. Ép azért az 
én kívánságom az, hogy a becsületbiróság mostan
tól fogva a becsületbeli ügyekben szigorúan jár
jon el s Jelkiismeretesen oda hasson, hogy az 
ilyenek békés megoldást nyerjenek.* — Örülnie 
kell minden prot. embernek a német császár e 
derék kezdeményezésének. Vajha a beteg irányba

tévedt közvélemény — a mely oly gyakori oka a 
párbajoknál történő vérontásoknak — mielébb 
hozzá fordulna a kér. vallás szent eszményképé
hez, Jézushoz, a ki a mikor egyrészről a sérte
getéstől óv bennünket, másrészről megmutatja 
annak egyedül igaz értékkel biró gyógyszerét: a 
megbocsátást. S vajha a közigazgatás is szigo
rúbban lépne fel — nálunk is — a mai kor 
párbajdühe ellen, hogy a múlt ezen durva marad
ványa, a mely úgy sem képes a becsületnek 
igazságot szolgáltatni s a mely által oly sok derék 
ember esik a vak szerencse áldozatául s oly sok 
család jut nyomorba — a kér. társadalomból 
végkép kiirtassék!

Japánból. A keresztyén vallás terjedése Japán
ban a múlt évtizedekben igen szépen haladt előre ; 
az 1890. népszámlálásról kiadott statisztikából 
csak a következőket idézzük: Japánban az összes 
evangélikus keresztyének száma — a fenti év
ben — 32.380-at tett ki, mig négy évvel előbb 
csak 14.263 volt. A római katholikusok száma 
42.387, négy évvel előbb csak 35.886 volt. Görög 
katholikus 1890-ben 17.025 volt s négy évvel 
előbb 12.546 Ebből látható, hogy a római katho
likusok száma 18 százalékkal, a görögöké mint
egy 30 százalékkal, az evangélikusoké pedig 127 
százalékkal szaporodott. A keresztyén vallás ily 
nagy fokú terjedése a biblia szép keletének is 
kifolyása. Örömmel olvassuk ugyanis, hogy Japán
ban — az igen szegényeket kivéve — minden 
keresztyénnek, fiatalnak és öregnek egyaránt van 
bibliája. Vasúti indóházakban vagy egyéb nyil
vános helyeken gyakran láthatni, a mint hol az 
egyik, hol a másik kiveszi zsebéből a bibliát és 
olvasgat benne. Ennek van is aztán eredménye, 
mert annyira ismerik az Isten igéjét, hogy a bibliai 
ismeretek dolgában, a keresztyén egyházban szüle
tettek és nevelődöttek közül sem igen sokan ver
senyezhetnének velők,

A missziói tevékenység1 áldásai. Stanley 
Henrik angol utazó szerint 18 év előtt még egy 
misszionárius sem volt a Viktoria-tó környékén, 
Afrikában. Ma ezen a vidéken, a mint Stanley 
beszéli, már 200 keresztyén templom és 40.000 
bennszülött keresztyén van. Sokan olyan lelkes 
hívei az evangyéliumnak, hogy még az utolsó 
fillért is odaadják egy bibliáért.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
január 29-én.

G a b o n a f a j Egy hek to liter 
sú ly a  k ilókban

Á ra 100 kgrnak

l ............. legkis. á r legn. á r
B ánság i b úza  . . , . 77—82 8.— 8.60
T iszav idék i búza . . 77—82 8.20 8.65
P estv idók i „ . . 77—82 8.15 8.60
Fehérm egyei „ . . . . 77—82 8.15 8.60
B ácska i „ . . 7 7 -8 2 8.25 8.70
R ozs, I. rendű  . - 70—72 6.65 6.70
. ,  H. ,  . . . — 6.55 6.60

Á rp a  ta k a rm á n y  . . . 60—6 i 4.10 4.45
„ égetni való . . . 62—64 5.80 5.90
» sörfőzésre . . . 64—68 6.50 8.—

Zab ó ............................. 39—41 5.90 6.25
n « j ............................. 39—41 1 __ __

T engeri bánság i ó . . 3.45 3.50
„ m ásnem ű  uj — 3.30 3.40

R epce káposzta  . - . — 11.75 12.25
„ bánság i . . . — — —

Köles ó ....................... - 5.30 5.60
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