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A három testvér.
Mondá az Úr egy angyalának:
»Az emberekhez küldlek én,
Figyeld meg jól, hogy foly az élet
Ott lenn, a kisded földtekén.
Hogy tűri végzetét az ember,
Küzdelmiben nem csügged-e,
S egymást, hogy tudja megbecsülni, —
Eredj, erről hirt hozni te.«
Az angyal elment, visszatére,
És igy szól: »Szörnyen rossz világ
Van ott alant az emberek közt,
Sok gyom s nagyon kevés virág.
Uram, nagyon is nagy hatalmat
Engedtél a Gonosznak át,
És ö nem késik élni azzal,
S növeszti folyton táborát.
Zsoldosa lett néhány rossz szellem,
Mindenfelé eljár velők,
H itetlenség, Kétségbeejtés
És G yülölség az ő nevök.
A száma gyorsan nő azoknak,
Kiket ezek megejtenek, —
Segíts, Uram, a mig lehet, mert
Elvesznek igy az em berek!«

17. szám.

És szólt az Úr: »Ti három angyal,
Ti testvérek, mellettem itt,
Erőtlenítsétek e három
Rossz szellem csábításait.
Kik híveik már, térítsétek
Meg őket, s kik még nem azok,
Edzzétek meg a lelkűket, hogy
Ne győzzenek rajt’ a gazok!
Te első, — te a H itetlenség
Ellen szállj síkra; tiszta szűz
Nemes alakját oltsd magadra, —
Szemedben égjen égi tűz,
Mely légyen képes lángra gyújtani
A legfásultabb lelkeket,
Nem égetvén, de úgy hevítvén:
Hogy összeforrjanak veled.
Te másik, a K étségbeejtés
Rossz szellemét győzd meg magad;
Mosolygó arczú leányka légy te,
Kinek nyomán virág fakad;
Nyíljék bűbájos dalra ajkad, —
És a ki hozzád pártol át :
Kebledre vond, s borítsd szemére
Az álmok fényes fátyolát.
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Te harmadik, a rút G yűlölség
Hatalma ellen k ü zd j; veled
Ő nem fog bírni, bár neked csak
Olajág légyen fegyvered.
Erőszakot te sohse használj,
És ebben légyen épp’ erőd,
S abban, hogy a ki gyönge, félénk:
Segítsd meg és ne hagyd el öt.«

A három testvér gyorsan hódít
Az emberek közt, — óh, de a
Gonosz se nyugszik, és tovéibb jár
Csábítni rút szellem-hada.
S tért veszte bár, — a három angyal
Tétlen egy perczig sem marad,
Vigyázniok kell, mert az Ördög,
Hol rést talál, sikert arat.

A három testvér-angyal a nyeri
Parancsot teljesítni kész :
Útjára indul, bizalommal,
Mindhárom együtt, kézbe’ kéz.
És bár alig van már a földön,
Kit a Gonosz nem ejte meg, —
A három testvér még se csügged,
Egy panasz-szót se ejtenek.

Oh igy van most is, — mindig igy van :
Közöttünk lappang a Gonosz,
És zsákm ányul lélekre, szívre
Telhetlen vágygyal áhítoz.
Zsoldosai: a H itetlenség,
K étségbeejtés s G yűlölet,
Itt járnak a földön ma is még,
S rút szavuk kisért eleget.

Járnak-kelnek az emberek közt;
Az első: fény nyel homlokán,
És arczán oly mély áhítattal,
Melynél igazb nincs is talán.
A ki csak látja, megcsodálja,
S hódolva utat nyit neki,
S ha van is egy-két hajthatatlan,
A legtöbb híven követi.

Folyton küzködni e gazokkal
Ha már a földi lét sora, —
Add, Istenünk: a három angyal
Se hagyjon minket el soha.
A te lelked szállt ö beléjök,
S tőlük lelkűnkbe az erő,
Mely nélkül ember gyönge, gyáva,
S rosszra könnyen megnyerhető.

Mii ö beszél egy más világról,
A hol a lélek üdvözöl :
Ki ne hallaná szomjú vágygyal,
Alig van egy a sok közül.
Dühöng aZ Ö rdög: érzi, látja,
Hogy csúf kudarcz, m i réija vár, —
Mert tu d ja : e nő képiben itt
Az Úr magasztos lelke j á r !

Velünk ha vannak ők, — bizalmunk
Benned, Uram, meg nem törik;
Lelkünk vigaszt lel és szívünkbe
Szent, tiszta érzés költözik.
Nem félünk akkor a Gonosz-tói,
Nem csábít el, meg nem vehet,
Megoltalmaz a hétrom angyal :
A H it, H e m é n y és Szeretet!
L e g ifj. S z á s z K á r o ly .

A másik testvérnek szavából
A csüggedő vigaszt merít,
Bűbája elővarázsolja
A jövő kedves képeit.
A rossz szellem sötétbe csalt, hol
Ijesztő rémet lát a szem, —
E vigasz-osztó nő meg ott jár,
A hol a nap süt fényesen!
A harmadik testvér szemében
A jóság gyöngéd fénye ég,
Oly édesen tud nézni, szólni,
Mint eddig soha senki még.
Kezének érintésitől már
Enyhül a test fájdalma, — és
Meleg részvétteljes szavától
Oszlik a lelki szenvedés.

Az első pálinkafőző.
— Tolstoj Leó gróf népies elbeszélése. —

Volt egyszer egy szegény paraszt-ember, ki
reggeli nélkül egy szelet kenyérrel ment ki a
földjére szántani. A mint oda ért, letette dolmá
nyát egy bokor alá s kenyerét vele betakarta. A
szántásban a lova hamar kifáradt, maga pedig
megéhezett. Fogta magát kifogott s lovát szaba
don eresztve a legelőn arra felé tartott, hol a
dolmány feküdt, hogy a szelet kenyeret ebédre
megegye. — Úgy de, alig lebbenti meg a dolmány
szélét, látja, hogy^ nincs meg a kenyér. Keresi,
keresi, a dolmányt össze-vissza rázza, forgatja,
mind hiába, a kenyerét csak nem találja. — Az
ember elkezd fölöttébb csudálkozni. — »Csudála
tos dolog. Közel senkit sem láttam. A kenyeret
mégis csak valakinek úgy kellett ellopni.«
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Mig az ember szántott, addig eljött az ördög
és elorozta a kenyeret, azután pedig elrejtőzködett egy bokorba, hogy meghallja, fog-e boszankodni a paraszt s említi-e az ördög nevet ?
Szó sincs róla, hogy a földmíves kellemetlen
nek ne vette volna, de azért mégis tudta magát
vigasztalni: ♦Na Isten neki! éhen csak nem halok
meg. A ki ellopta, hihetőleg annak nagyobb szük
sége volt a kenyérre. Váljék egészségére!« Azzal
oda ment a kúthoz, nagyott ivott és ismét jó
kedve lett, lovát befogta és tovább szántott.
Az ördög megrémült, hogy a paraszt-ember
nem hagyta magát elcsábítani, s azzal lement az
alvilágba és ott elbeszélte az esetet az ördögök
fejedelmének, hogy a kinek ellopta a kenyerét, az
nem szidja, káromolja, hanem még azt mondja:
♦egészségére,*
Az ördögök fejedelme erre nagy méregbe jött,
haragjában felkiáltott, s azt mondta neki: ♦mivel
hogy nem tudtál túljárni a paraszt eszén, te vagy
a hibás, — ostobául fogtál a dolgodhoz.*
♦Az volna csak szép, ha a parasztok felesé
gestül kifognának rajtunk ! Mirevalók volnánk ak
kor mi? Mondom neked, ez a dolog rosszul si
került. Nem hagyhatom abban. Menj! szolgáld
meg a kenyeret. Ha három év alatt sem szolgá
lod meg, akkor szentelt vizbe mártlak,« A szen
telt víztől fél az ördög. Tehát gyorsan felszökött
és egyszerre a földön termett és azon törte a
fejét, hogy vétkét hogyan teszi jóvá. Gondolkozott,
gondolkozott s egyszer csak a következőt gondolta
ki. Kiadta magát jó embernek és beszegődött a
szegény paraszthoz napszámosnak, a mikor is
első dolga az volt, hogy megtanította a parasztot,
miszerint száraz időjárással nedves helyre ves
sen. S mi lett az eredmény ? Mig a szomszéd ve
tését az égető nap leperzselte, addig neki sok
gabonája termett, úgy hogy újig betartott, sőt
még rozsa maradt is bőven. A következő nyáron
pedig azt tanácsolta, hogy most meg vessen dom
bos helyre. És csakugyan nedves nyár lévén,
mig másnak a termése elrohadt, a kalászok üre
sen maradtak, addig az ő gabonája a dombos
földben jól díszlett s gazdag aratása lett, úgy
annyira, hogy azt sem tudta, hová tegye a sok
gabonát.
Ekkor meg azt tanácsolta gazdájának, hogy
főzzön pálinkát a rozsból. És az főzött, ivott is
belőle s másoknak is adott.
Erre az ördög elment a fő-ördöghöz és dicse
kedve elbeszélé neki, hogy immár a szelet kenyeret
megszolgálta.
Úgy, de a fő-ördög saját szemeivel akart meg
győződni a dologról. Azért is elment s megláto
gatta a parasztot. És mit lát ? Azt látja, hogy a
falubeli gazdák mind ő hozzá járnak és ő pálin
kával kínálja őket, mit felesége ad kézről-kézre.
De egyszer, a mint igy osztogatja az asszony
a pálinkát, megbotlik az asztalban s kiöntött egy
pohárral. A paraszt-ember erre megharagszik és
ráförmed feleségére, hogy — »te ördög bolondja!
Az hiszed, hogy ez moslék? Ilyen dolgot csele

kedni ! A pálinkát a padlóra önteni! — te te
görbelábu teremtés!*
Az ördög meglöki könyökével az ördögök fe
jedelmét s oda súg neki: Nézd, most nem mondja
»egészségére!«
A paraszt tovább gyalázta a feleségét s he
lyette maga osztott pálinkát.
A közben egy másik szegény paraszt is meg
jőve a munkáról, s betért hozzá az is. Jóllehet
nem volt hivatalos, leüle mégis ő is s nézte, a
mint a többi paraszt issza a pálinkát. Neki is
gusztusa jött rá, szeretett volna egy kortyot inni
a nagy fáradság után, de mert a paraszt őt nem
kínálta, csak a nyálát nyelhette. Mikor meg esennen nézte, azt a választ kapta: ♦mindannyitok
nak csak nem adhatok!«
Ez is megtetszett az ördögök fejedelmének. És
a kis ördög még tovább dicsekedett.
— ♦Még czifrább dolgot is fogsz látni, csak
várakozzál egy kicsit!*
A vendégek tovább mulatoznak, egyre isszák
a pálinkát, a kocsmáros maga is iszik; és ivás
közben egymásnak hízelegnek, egymást dicsérik.
Beszédjük lágy, mint a vaj. Az ördögök fejedelme
csak fülel és a kis ördögnek azt súgja:
♦Mihelyt ez ital rókatermészetet önt beléjük
és egymást meglopják, azonnal a kezünkben lesz
nek.*
— ♦Várd el csak a végét* -- szól a kis ördög
— ♦mihelyest a második pohár lent lesz, úgy
játszanak egymással, mint a róka a farkával,
egymást fültövön ütik. De aztán csakhamar gonosz
farkasokká válnak.«
A parasztok a második pohárt is kiürítik.
Szavuk nem oly síma többé, inkább zajos és
goromba. Egyik csúfszó a másikat éri náluk, vere
kedni kezdenek, egymás orrát lekörmölik. A ven
déglős is közéjük keveredik, kit jól elpáholnak.
Az ördögök fejedelme mindezt látja, és nagyon
megtetszik neki.
♦Jól van! nagyon jól van*, — mondogatja
magában.
— ♦Várd be* — szavába vág a kis ördög, ♦még
külömb is következik. Ha egyszer a harmadik pohár
is üres, akkor lesznek igazi disznók, mert most
csak dühösek, mint a farkas.*
A parasztok a harmadik pohárt is felhajtották.
Sirtak, majd tomboltak tőle, s egymás beszédét
épen nem értették, de sőt észre sem vették, ha
egyik vagy másik beszédbe kezdett. Mikor meg
helyeikről felkeltek, hogy elmenjenek, egyenként,
párosával, hármasával mind orrukra buktak. A
vendéglős maga is elesett, a mint kikisérte ven
dégeit, s arczával túrta a sarat, s ott feküdt
benne, mint egy disznó.
Az ördögök fejedelmének ez még jobban meg
tetszett.
»Te valójában jó italra tettél szert, s a szelet
kenyeret jól megérdemelted*, — mondá az ördögök
fejedelme.
♦Hogyan és miből készítetted ezt az italt ?
Bizonyosan rókavérből, mitől az ember ravasz
lesz, mint a róka, --- a farkaséból is vettél hozzá,
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hogy a farkas gonoszságát is felébreszd vele, végül
pedig disznóvérrel elegyítetted, hogy az ember,
mikor megissza, tökéletes disznó legyen.*
— »Nem igy készül biz az, — szól felvilágosítólag a kis ördög. Egyebet sem csináltam, csak
túl sok rozsot termeltettem a paraszttal. Az állati
vér különben is megvan az emberben, csakhogy
mig szűkösen van a kenyér, addig nem jelent
kezik. De mihelyt bőségben úszik az ember, azon
nal az van előtte, hogy hogyan mulasson. Én meg
tanítottam őt a [pálinkaivásra. És a mint Isten
ajándékából pálinkát csinált, azonnal kitört belőle
a róka természete, felülkerekedett az emberben
a farkas és a disznóvér. És hogy ha továbbra is
■pálinkával él ax ember, örökre állat marad.
. . . Az ördögök fejedelme dicsérni kezdte a
kis ördögöt, és hozzá még nagy méltóságot adott
neki.
Fordította: Bognár Endre.

É nek.
—

Dallam: Ki dolgát csak Istenre haggja. —

A tyám , ismét uj nap virradt rám
És eloszlott az éjhomály,
Szerelmed rajtam megújítván,
Hozzád szívem fohásza száll.
Oh vedd a hála-éneket,
Mit ajkam buzgón zeng N eked!
Többek, m int a tenger fövényi,
A te jótéteményeid;
Elmémmel nem bírom fölérni
Hűséged ezer jeleit.
Érzem méltatlanságomat,
Oh fogadd háladásom at!
Teljes szívvel törekszem arra,
Hogy részben is méltó legyek
A te jóságod s irgalmadra,
S hogy Tőled még több jó t vegyek;
Oh segélj erre, Temagad,
Támogasd jó szándékom at!
Add, hogy a napok gyors futását
Eszemben tartsam szüntelen,
Hogy az időnek elmúlását
Siratnom ne kelljen nekem ;
Hanem m int bölcs, úgy éljek itt,
Gyiijtvén a lélek kincseit.
Oh add, hogy csak a jó t szeressem,
S gyűlölje a rosszat szívem;
Szent törvényed szavát kövessem,
S Jézus nyomán járjak híven;
Add, hogy megtérjek igazán,
S egykor a menny legyen hazám !
S á n th a K á r o ly

,

A „Theologusok Otthona".
— Mai képünkhöz. —

Pozsonyban jártam nem régiben, hazánk határ
szélén. Ez a város egész sereg történelmi emlé
ket újít föl az emberben, hiszen itt volt 300 éven
át a nemzeti élet középpontja, itt tartottak országgyűléseket, koronáztak királyokat. Reánk evan
gélikusokra nézve azért is fontos, mert Pozsony
mindenha egyik leghatalmasabb fészke volt a
protestáns egyháznak. Sok üldözés érte, de Isten
segítségével ma is él a pozsonyi ev. gyülekezet,
mely ez idő szerint kétségtelenül a legelső evang.
egyháza Magyarországnak. A millenium nagy esz
tendejét két hatalmas alkotással tette emlékeze
tessé. Az egyik az uj lyceum, a másik a »Theologusok Otthona.* Ez utóbbi intézményt akarom
néhány szóval a »Családi Lap* t. olvasóinak be
mutatni.
A mikor még e sorok Írója theologus volt,
egy sötét s nedves falú, egészségtelen teremben,
mondhatjuk odúban, adtak elő professzoraink. Ez
a homályos színhely meglehetősen lehangolt ben
nünket, a kik nemes lelkesedéssel telve léptünk
a theologiai pályára. Azonban belenyugodtunk,
hisz lakásaink még homályosabbak, még nedve
sebbek voltak; azonfölül télen a hideggel is meg
ismerkedtünk, mert a szállásadó életfelfogása
szerint diáknak fűteni költséges fényűzés. Most
is megrázkódom, ha rágondolok, hogy egy Ízben
teljes két álló hétig nein láttunk a szabad ter
mészetből semmit, mert oly hidegek jártak, hogy
a nappali »tessék-lássék* fűtéstől nem birt föl
engedni az ablaküveg. Egymáshoz nem igen jár
tunk, lakásaink messze estek egymástól, — egy
szóval nem volt épen irigylendő az állapotunk.
A nélkülözés sok fiatal szívből kiirtotta a nemes
törekvést gyökerestül; mire az életbe lépett, a
hivatásérzet helyett a kenyérszerzés gondja fog
lalta el lelkében a főhelyet. És hogy lehetne lel
kes, önfeláldozó lelkipásztori munkásságot várni
attól, a ki elvesztette hitét a jövőben, a kinek
életkedvét elhervasztotta a kora kiábrándulás ?
Ma már más világ van Pozsonyban. Az egyet,
theol. akadémia az egykori lyceum épületébe köl
tözött ; termei világosak, tiszták, senkinek egész
ségét sem fenyegeti veszedelem. A mi fő, az
evang. hívek áldozatkészségéből új intézmény is
alakult, a Theologus Otthon, mely 18 szegény
ifjút fogadott be az idén fedele alá, hogy a földi
gondoktól fölszabadítsa leiköket s egész lelkese
déssel élhessenek tanulmányaiknak. Alig féléves
intézmény, s áldásai már is mutatkoznak az ifjú
ságon: összetartja, szeretetre, munkásságra ta
nítja őket.
Az akadémia épülete, melynek képét mai szá
munkban bemutatjuk, kétemeletes sarokház. Föld
szintjén van a felügyelő tanár lakása, két tan
terem s az olvasó szoba, a hol az ifjúság számos
lapból és folyóiratból tájékozódhatik a világ ese
ményeiről s tudományos mozgalmairól. Az első
emeleten van a díszes tanácsterem, a melynek
legfőbb ékessége a szép és rendezett akadémiai
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könyvtár; ebben a teremben, melyet a Protestáns
esték ugyancsak népszerűvé tettek Pozsonyban,
tartatnak az akadémiai ünnepélyek. Az első eme
leten találjuk még a tanári szobát, az igazgató
szobáját s még két tantermet. A második emele
tet az Otthon helyiségei foglalják el. Itt lakik 9
egyszerűen bútorozott, világos, egészséges szobá
ban 17 theol. hallgató s egy a lyceumban tanuló |

talja a látogatókat. Az ember érzi, hogy jótékony
meleget árasztó családba lépett, a bejárás, fölött
Üdvözítőnk szép köszöntő szava fogadja: »Békeség néktekU Az Otthon szabad ifjak szabad intéz
ménye, a rendet nem kényszerítő rendszabályok
tartják fenn, hanem az ifjúság éber kötelességérzete.
Reggelenként összegyűlnek az egyik tanteremben
s buzgó énekben, imádságban kérik a nap mun-

árva tanító-fiú. Két-két ifjúnak van egy szobája,
a hol dolgozik és hál. A nemes szórakozás czéljait szolgálja a társalgó szoba zongorája s kézi
könyvtára; az egészség és tisztaság czéljait a
közös mosdó és fürdő. Mindenkit meglep az egész
épület berendezése, a protestáns egyszerűség pá
rosul benne a czélszerűséggel Tisztasága, világos,
egészséges volta s a falai közt uralkodó jókedvű,
komolyan dolgozó ifjúság látása szinte marasz-

kájára Isten segedelmét. Nagyon szépen megfér
e kedves Otthonban az akadémiai szabadság a
jórend érdekeivel, a komoly munka a keresztyén
vidámsággal. Nem zajos kaszárnyát, nem rideg
kolostort talál itt a látogató, hanem barátságos
otthont, szép számú, vidám családot, melynek
feje, lelki atyja az épületben lakó felügyelő tanár.
Az Otthon a nagy milleniumi esztendő alko
tása. Büszkék lehetünk reá, mert hiszen igazán
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fillérekből épült föl. Szűkölködő lelkésztársaink,
keservesen megadóztatott híveink a maguk ezer
baját feledve, kiki erejéhez képest, sokan erejükön
felül, siettek áldozataikkal az Űr ezen új oltárá
hoz. Egy év óta folyton tart az adakozás; ered
ménye már közel jár a 8000 forinthoz. Igaz, hogy
csekély tőke ez ilyen czélú és arányú intézet
jövőjének biztosítására, de biztató jelenség, hogy
működését egyházunk bizalma és rokonszenve
kiséri. Vajha egyetemes egyházunk is hozzájárulna
e nemes intézmény fölvirágoztatásához megfelelő
évi járulékkal, hogy az Otthon valamennyi theologusnak és pedig teljesen ingyenes otthona lehetne!
— A ki Pozsonyban megfordul, el ne mulaszsza
e szép intézet meglátogatását. Evang. egyházunk
egyik legfontosabb intézete az.
K.

I. Napóleon — a Jézus Krisztusról.
Szent Ilona szigetének, száműzetési helyének
egy magaslatán állott a nagy Napóleon . . . . A
kevéssel azelőtt egy félvilág ura ábrándozva te
kintett szét az előtte elterülő széles tenge
ren. Lelke a messze múltba szállt . . . s egyszerre
egy gondolattól megragadtatva odafordul kísérő
jéhez, Montholon grófhoz s ezt kérdezi: »Megtudná nekem mondani, ki volt Jézus Krisztus?*
— S a nélkül, hogy feleletét bevárná, elérzékenyülve, meghatott hangon igy beszélt: »Van
valami benne, a mit én teljesen nem tudok
megérteni. Nagy Sándor, Cesar, Nagy Károly
és én nagy birodalmakat alkottunk. De mire
alapítottuk mi géniuszaink alkotásait? — A
k ü l e r ő r e . Jézus ellenben az ő birodalmát a
szereidre alapította: s még ma is millió férfi és
nő volna kész meghalni érette!
Én egy nagy tömeg ember szívébe öntöttem
lelkesedést, úgy hogy ragaszkodásból életüket is
feláldozták volna érettem! De hogy ezt elérjem,
szükséges volt, hogy láthatólag, tekintetem, sza
vaim és hangom varázserejével legyek jelen
közöttük. Ha őket láttam s velők beszélhettem,
szíveikben lángra lobbant a lelkesedés tüze. Jézus
azonban egy titokzatos, 18 századon át ható de
lejes erő által úgy vonzza magához az emberi
szíveket, hogy egy szavára ezrek mennének érte
tűzön és vizen át s szerencséjüknek tartanák, ha
arra érdemesíttetnek, hogy érte szenvedhetnek s
meghalhatnak*.
*

Ugyancsak ő, nem sokkal halála előtt, napló
jába ezeket az emlékezetes szavakat jegyezte be:
»Nemsokára a sírban nyugszom. íme, ez a
sorsa az emberiség nagyjainak! Meghalok, mielőtt
időm elközelgett volna s testem a férgek mar
taléka lesz ! Ilyen kilátásai vannak annak a fér
fiúnak, a kit a világ hajdan »Nagy Napóleonnak*
nevezett! Mily óriási különbség van az én nyo
morúságom s Jézus örökké tartó birodalma kö
zött! 0 minden időkön át prédikáltatni, szeret
tetni s imádtatni fog s az 0 birodalma kiterjed
a föld minden kerekségére! . . .«

Luther szavai.
Miért engedi azt az Isten, hogy gyakran a gonoszoknak
jól, a kegyeseknek rosszul folynak napjaik e világon ? —
—

A fenti, sok megütközésre alkalmat szolgálta
tott és sokféleképen magyarázott kérdésre vonat
kozólag Luther egy helyütt igy nyilatkozik:
». . . Magam előtt is rejtélyesnek tűnik fel
az, hogy elvetemült ficzkóknak gyakran oly jól
folynak napjaik, hosszú időkön át kedvük szerint
élnek és az Isten őket tisztességgel, vagyonnal,
hatalommal, testi jóléttel, szép gyermekekkel
áldja meg, — mig ellenben kegyes, istenfélő em
bereket egész életükön át szomorúság-, baj-,
aggodalomtól és szükségtől enged gyötörni, sőt
egyeseket nyomorúságos módon kimúlni, mint pl
Keresztelő Jánost, a ki a legnagyobb szent volt
e világon, — nem is említve a mi kedves Krisztus
Urunkat, Isten egyszülött fiát, a ki a keresztfán
két lator között gyalázatos halállal múlt ki.
Isten azonban úgy tesz, mint a jó apa, a ki
fiát Isten ismeretére, istenfélelemre, igaz hitre s
minden jóra akarja tanítani, hogy benne vigasza
s öröme legyen, s hogy a kincset, a mit gyűjt s
mindenét, a mije van reá hagyhassa, — a miért
is azt szigorúbban és gyakrabban fenyíti és
korholja, mint a cselédet. Azért mondja a köz
mondás is: »Minél kedvesebb a gyermek, annál
keményebb a vessző.* Igen, az engedetlen cselé
det egy ideig büntetlenül hagyja útján menni,
kedvét tölteni s úgy tesz, mintha mindezt nem
venné észre, e közben azonban azt gondolja:
megállj, nem soká tart ez igy; ha eljön az ideje
semmi nélkül s meztelenül taszítja ki azt házából.
Ily tökéletlen s egyszerű módon szoktam én
magyarázni azt a kérdést, hogy miért engedi az
Isten, hogy különösen a kiváló szentek, mint a
próféták, apostolok stb. e világon üldöztetést s
fájdalmat szenvednek, a gonoszok pedig hosszú
időkön át jó békeségben és nyugalomban, minden
szükségtől, bajtól s fájdalomtól menten jólétben
élnek.
A próféták e dolgon szintén megütköztek volt;
sokat írtak róla s vele kapcsolatban kimutatták,
hogy a kegyes emberek az ily megbotránkozást
miként győzzék le s miben keressék vigaszukat.
Jeremiás pl. könyvének 12. r. 1-ső versében igy
szól: >Mi az oka, hogy ily boldogságos a hitet
lenek útjok, és hogy békeségben vannak m ind
nyájan az istentelenek ?« De rossz végük szokott
lenni az ilyeneknek, a mint folytatólag — a 3-ik
versben — mondja: »Szabadon hagyod menni
az ilyeneket, m int a mészárszékre való juhokad
és készíted őket a megölésnek napjár a. € —
Több Zsoltár szintén foglalkozik, e kérdéssel.*
(Olvasandó: 37., 49. és 70-ik Zsoltár.)
P. J.

Hazai és külföldi hirek.
A pesti magyar és német ev. egyház közös
presbyteriuma f. hó 3-án tartott ülést, a melyen
a helybeli főgymnáziumnál szervezett rendes tanári
állásra Szigeti István, eperjesi tanárt és a segéd
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tanári állásra Mikota Sándort jelölte. A fenti ban ez idő szerint körülbelül 80 ezer protestáns
egyházak ez évi közgyűlése f. hó 16-án d. e. 10 él, 3 anya- és két leányegyházba beosztva. Négy
órakor lesz.
templomban és egy iskolában hirdetik, illetve
Jótékonyság1. Özv. Banedikti Györgyné a tanítják a prot. hitelveket. Diakonissza-házuk is
Pesten tervbevett ev. templomépítés tőkéjének van, a melyben 60 diakonissza-nővér működik.
gyarapítására 1000 frtot, s az ev. egyháznak 200 Az egész országban 582 parochián 700 lelkész
frtot adományozott. A templom építési alap ezzel fárad a prot. szellem terjesztése körül, s hogy
226.771 frtra gyarapodott. — Gróf Berchtold mily élénk munkásságot fejt ki ev. egyházunk ez
Lipótné, Károlyi Ferdinanda grófnő, a nagyszénási országban, mutatja az is, hogy a múlt évben
ag. h. ev. egyház templomának építési költségeire Párisban mintegy 30 ezer frt adományt osztott
500 frtot adományozott. Isten áldása nyugodjék ki a szegények között. Daczára Francziaország
a jótéteményen és a jóltevőn!
sokat hangoztatott szabadelvüségének azonban a
A budapesti országos prot. árvaegylet múlt protestánsok folytonos zaklatásoknak vannak ki
hó 30-án tartotta évi közgyűlését. A terjedelmes téve.
évi jelentésből ezeket idézzük: Az árvák létszáma
Milyen nyelven beszélt az ős ember? Régi
az 1896. év végén 99 volt, 52 ágh. evangélikus, kérdése az a tudósoknak, hogy melyik nyelven
47 ev. ref. Azonkívül az egylet 36 künnlakó árvát szólalt meg az első ember. Egy Gattel nevű tudós
részesített pénzsegélyben összesen 1765 frt erejéig. legutóbb szintén ennek a föladatnak megoldását
Az egylet tőke-va^yona a múlt évben 21.894 frttal tűzte ki czélul, de oly módon, hogy kísérlete
növekedett. Örvendetes dolog, hogy e nemes czélú miatt meggyűlt a baja a törvényszékkel. Három
egylethez az áldozatkészség a múlt évben 4277 gyermek kínzása miatt perbe fogták. A per ki
frtot juttatott. A Székácsné halálával megüresedett menetelét nagy kíváncsisággal várják a tudomá
elnöki tisztségre özv. Haberern Jonathánnét emelte nyos körök. Nevezett tudós ugyanis három cse
a közbizalom. Örömmel idézzük a jelentésből még csemő gyermeket vett magához a lelenczházból
aj következő pontot: »Nevelésrendszerünk súly és őket azzal a szándékkal elválasztotta tökéle
pontjára, a vallásosság ápolására kiváló gondot tesen a világtól, hogy öt éves korukig emberi
fordítottunk és e ezélból a vasárnapi iskola lelkes hangot ne halljanak. Természetesen gondoskodott
ügybuzgalommal vezettetett. Árváink örömmel láto a legjobb eltartásukról. Alig egy évig tarthatta
gatják és ott erejükhöz képest maguk is részt azonban őket magánál, a hatóság megakadályozta
vesznek a munkában önkészítette imák elmon őt a kísérlet véghezvitelében, a melylyel azt akarta
dásával.*
megtudni, hogy minő természetes hangokon fog
Tabitha. A Tisza Kálmánná védnöksége alatt az egyik és a másik, meg a harmadik megszólalni.
álló Tabitha jótékony nőegyesület a múlt hó 28-án Pedig minden egyébtől eltekintve, már az is
tartotta meg közgyűlését özv. Haberern Jonathánné magában véve lélektanilag nagyon érdekes lett
asszony elnöklete alatt. Jurenák Janka kisasszony volna megtudni, vájjon más hangon szólal-e meg
titkári jelentéséből kitűnik, hogy az egyesület az angol, a néger, meg az indián gyermek. Cattel
tiszta vagyona 27.000 frt és hogy a télen is foly különben régi nyomokon járt kísérletével, mert
tatta a szegények segélyezésének nemes munká már a legrégibb időben is megpróbálták ezt ki
ját, a mennyiben kenyérre 1333 forintot, ruha- deríteni. Herodot beszéli, hogy Psammetich egypneműekre 570 forintot, fiúruhákra 100 forintot tomi király foglalkozott már azzal a kérdéssel,
és lábbeliekre 1300 forintot adott ki múlt évben melyik nép és melyik nyelv a legrégibb a földön?
az egyesület. Vajha minél több helyen követnék Ezt kipuhatolandó, két alacsony származású cse
e nemes példát!
csemőt adott át egy emberektől egészen elhagya
Az iglói ev. egyházközségben megüresedett tott vidéken élő pásztornak. Megparancsolta neki,
lelkészi állásra 17-en pályáztak. A múlt hó 19-én hogy eledellel jól tartsa őket, de soha egy hangot
tartott egyházi gyűlés a következő pályázókat se hallasson előttük, embert ne engedjen hozzá
határozta el próbaszónoklatra meghívni: Binder juk közel, hogy igy igazán vadonban nevelked
Jenő birdai lelkész, Schneider Viktor budai segéd jenek. Amely hangot, vagy szót ezek a gyermekek
lelkész, Sztehlo Gerő oláhpataki és Taubinger legelőször kiejtenek, azt jól jegyezze föl magának
Rudolf bajai lelkészek, Walter Gyula dr. mostani és rögtön jelentse a királynak. A kísérlet meg
iglói segédlelkész, Adriányi Adolf maroshelyi, történt, a két gyermek a megparancsolt körül
Scherífel Nándor krompachi lelkészek, mint volt mények között nevelkedett, mig végre két éves
iglói segédlelkészek, a próbaszónoklat alól föl korukban a néma nevelőatyjuk felé nyújtották
mentetnek, közéjük soroztatott több egyháztag karjaikat »becos! becosD kiáltással. A király érte
felszólalása folytán Menyhárd Frigyes budapesti sülvén erről, tudósokkal kikutatta, hogy mely
vallástanár, mint aki lőcsei segédlelkész korában nyelvben van ilyen szó és mit jelent? Kisütötték,
többször szónokolt az iglói ev. templomban s igy hogy a frigiai nyelvben van ilyen szó és kenyér
a hívek előtt szintén ismeretes. Egyelőre tehát a jelentése. Innen van az, hogy e nyelvet tartják
összesen 8 pályázó közül fog választhatni az egy azóta a legrégibb nyelvnek, s e népet a legrégibb
népnek. Egyébiránt megjegyezhetjük, hogy a biblia
házközség.
Párisban f. é. márczius 11-én tették' le egy új szerint a héber volna a legrégibb nyelv a világon,
ev. templom alapkövét, a mely templomnak épí s hogy e kérdés egyike azoknak, a melyre biztos
tését már az őszre reményük befejezni. E város feleletet adni nem igen fog sikerülni.
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Óriási szerencsétlenség1hírét hozzák a párisi
lapok. E hónap elején ugyanis a párisi Máriaegylet egy bazárt (vásárcsanokot) nyitott meg, a
melyben különféle dolgokat árultak, s az igy nyert
tiszta jövedelmet a rom. katholikus iskolák támo
gatására szándékoztak fordítani. E jótékony bazár
ban vagy 22 bolt volt, a melyekben előkelő höl
gyek szolgálták ki a vevőket s benne óriási
néptömeg tolongott. E hó 4-én azonban a fa
alkotmány egy lámpának ügyetlen kezelése foly
tán lángba borult, a tűz nagy gyorsasággal el
harapódzott, úgy hogy az ennek folytán keletkezett
zűrzavarban a két ajtó a nagy néptömeg kivo
nulására szűk lett s a bentlevők közül számosán
bent égtek. A tűz pusztítása valóban borzasztó!
124-en a tolongó tömegben agyontapostattak, a
fojtó füstben megfuladtak, egyesek szénné égtek
annyira, hogy rájuk sem lehetett ismerni. Az
áldozatok nagy része magas úri osztályhoz tarto
zott s köztük ott égett Felséges Asszonyunk, a
királyné écfestestvére is, az alensoni herczegné.
A kiknek holttestére valahogy ráismertek, azokat
az illetők családtagjai temettették el, de a felismerhetetlen áldozatok szétszórt testrészeit égy
közös koporsóba gyűjtötték össze s nagy részvét
mellett e hó 8-án az államköltségén temettették el.
Egy kis statisztika az uralkodók köréből.
Most, hogy az olasz király ellen merényletet kö
vettek el, eszünkbe jut az alábbi statisztika. Egy
franczia statisztikus kiszámította, hogy történeti
számításunk kezdete óta 1886-ik évig 2540 isme
retes császár és király uralkodott a föld külön
féle népei fölött. Sorsuk nekik is különböző volt.
300 közülök a trónról letaszíttatott, 64 leköszönt,
24 öngyilkosság által vált meg életétől, 12 meg
őrült, 100 a csatatéren esett el, 123 fogságba
esett, 25 vértanúi balállal múlt ki, 151-et meg
gyilkoltak és 108 törvényes úton lett halálra
Ítélve. — íme tehát a trónig is felhat a szenvedés 1
Értesítés. Néhai Csecsetka Sámuel, theol.
akad. tanár *Egyházjogtanának« még meglévő
példányait a theologia-akadémiai »Önsegélyzőkör«-nek hagyományozta. A mű, melynek bolti
ára 9 forint, nevezett körnél (Pozsony, Konventutcza 13. sz.) 2 forint 40 kr. előleges beküldése
mellett bérmentesítve kapható.

jövedelme II. részlet 2 frt 35 kr. Ev. egyház
Grinád 2 frt. Krahulecz A. lelkész Grinád 50 kr.
Ev. egyház gyűjtése Háj 17 frt. Pozsonymegyei
esperesség 40 frt. (1896—97-re.) Ev. egyház
Pürkerec 1 frt. Fejér Gy. lelkész Pűrkerec 1 frt.
Zajzonvidéki hitelszövetkezet 1 frt. Baltik Frigyes
mill. énekének jövedelme VII. részlet 91 frt 01 kr.
Gsupkay J. theol. Pozsony 20 kr. X. Y. Z. 19 kr.
Ev. egyházközség Bakod 2 frt 26 kr. Ev. egyházközség Tápió-Szent Márton 3 frt 20 kr. Kubinyi
L. Tápió-Szent-Márton 1 frt. Összesen 254 frt 50 kr.
40—44. kimntatás. Bács-szerémi ev. esperes
ség »Sárkány Sámuel-alapítványa* 200 frt. Ev.
egyház Tisza-Földvár (1897.) 20 frt. Békési ev.
esperesség 20 frt. Ev. főgymn, tanári kara Igló
5 frt. Bereczky S. tanár Budapest 3 frt. Nagyhonti esperesség pénztára (1896—97.) 50 forint.
Zábrák D. lelkész Sopron 4 frt 50 kr. Ev. egyház
Puszta-Födémes 1 frt. Kovács P. lelkész PusztaFödémes 1 frt. Ferencz Pál 34 kr. Ev. egyház
Sókút 1 írt 50 kr. Lingel Klára Budapest 5 frt.
Hegedűs Ödön Budapest 1 frt. Bányakerület pénz
tára (1896—1897-re) 160 írt. Perselypénz (febr.
20.) 4 frt 50 kr. Ev. egyház Zólyom-Radvány
5 frt. Ev. egyház Nagy-Szelezsény 5 forint. Ev.
egyház Udvarnok 1 frt 20 kr. Baltik Frigyes
mill. énekének jövedelme VIII. r. 11 frt 60 kr.
II. kér. Takarékpénztár Pozsony 10 forint. Özv.
Heuschmann Teréz Pozsony 10 frt. Ev. egyház
és Schláfer lelkész Franz Josefsfeld (Bosznia)
4 frt 50 kr. Özv. Düssíngné Neusatz (Bosznia)
50 kr. Gross János Franz Josefsfeld 1 frt. Ev.
egyház Battyánd 5 frt. Összesen 530 frt 64 kr.
Az Otthonra begyült adományok összege 7553
frt 20 kr. A kegyes adakozóknak hálás köszönet.
A szép hivatásu intézményt újólag ajánljuk a
hítrokonok meleg pártfogó szeretetébe!

A „Theologusok otthonára44 adakoztak:

Budapesti gabonatőzsde jegyzései

36—39 kimutatás. Egy hálaadó ének jövedelme
I. részi. 5 frt. Csanád-csongrádi egyházmegye 15
frt. Draskóczy E. ev. leik. gyűjtése Makó 9 frt
50 kr. (Részletes kimutatás az évi értesítőben).
Ev. egyház Hanusfalva 3 frt. Urbán A. lelkész
Hanusfalva 1 frt. Nagy S. ev. lelkész BakonySzt-László 1 frt 20 kr. Binder J. ev. lelkész
Birda 2 frt. Perzselypénz (1897. jan. 11.) 9 frt
84 kr. Ev. egyház Hont-Börsöny 2 frt 50 kr.
Karsay I. lelkész Szili-Sárkány 2 frt. Petrovits
Pál cand. theol. Rostock 3 frt. Ev. Glocken gyűj
tése 29 frt 50 kr. Merz Mari Pozsony 2 frt.
Slubek Gusztáv Pozsony 5 frt. Bal tik-képekért
befolyt II. részlet 1 frt 25 kr. Egy hálaadó ének

D r. M a s z n y ik E n d r e ,

K o v á c s S á n d o r,

theol. igazgató.

a „Theol. Otthon“ felügyelője.

Szives kérelem,. Miután t. olvasóink közt
még mindég vannak olyanok, a kik lapunk
előfizetési árát be nem küldötték, kérjük eze
ket, szíveskedjenek e csekélységet beküldeni,
hogy számadásainkkal végre tisztába jöhessünk.
A k ia d ó h iv a ta l.
május 13-án.
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