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A nevelés tízparancsolata.
Két ismerős úri ember, Halász és Dévay talál

kozott az utczán Miután üdvözleteiket kölcsönösen 
kicserélték, egymás családjáról kezdtek kérdezősködni.

«Jól vagyunk, hála Istennek! — mondja Halász 
— a jó isten nagyon megáldott, igazán örömöm 
van gyermekeimben. >

♦ Csakugyan — mondja Dévay — az ön gyer
mekei derék emberek; mindenütt csak dicséretet 
hallani felőlük. Szerencsés ap a! Énnekem bizony sok 
aggodalmat és nem egyszer bánatot okoznak az 
enyéim. De hát mondja csak, mit tett Ön, hogy min
den gyermekének neveltetése olyan jól sikerült ?»

«Mit ? semmi különöset, neveltem őket* — mondja 
Halász.

♦ Hiszen én is neveltem az enyéimet — válaszolta 
némi ingerültséggel Dévay — s többet költöttem 
rajok mint akárki.*

«Uram, — elismerem, hogy a jó gyermek első 
sorban az Isten áldása, de higyje meg, hogy a szülő
nek is hozzá kell járulni ahhoz, hogy az csakugyan 
áldássá legyen s ne átokká; s hogy sok szülőnek gyer
mekei ezzé válnak, annak nagyrészt magok az okai. 
Az a hibája a legtöbb szülőnek, hogy mindenre 
ráérnek, elmulatnak, elszórakoznak, vagy egész ide
jüket a vagyon gyűjtésére fordítják, de gyermekeikkel 
alig foglalkoznak ; hogy a velők járó apró nehézsé
geket, kellemetlenségeket elkerüljék, rábízzák őket a

cselédre s ha valami hibát vesznek észre rajtuk, hát 
nem hogy azt türelemmel kiirtani sietnének, de azzal 
nyugtatják meg magokat, hogy «ott a tanító, majd 
az neveli őket*. Ez pedig nem jól van. A kinek gyer
mekei vannak, annak első s ne utolsó gondját képezze 
azok jó nevelése! A reájok való sok költség, — a mit 
uraságod említ, — még nem egy a jó neveléssel, 
valamint a sok mindenféle ismeretre való vezetésük 
sem egy az erkölcsiséggel, a mire minden nevelésnek 
irányulnia kell, ha czélját eltéveszteni nem akarja. 
Különben, ha szives lesz meghallgatni, elmondom 
Önnek, hogy milyen elveket követtem én gyermekeim 
nevelésénél. A következőkben lehetne azokat rövi
den összefoglalni:

Első sorban is a szülő első gyermekét nevelje 
jól, figyelmesen; ha ezt megteszi, úgy ez megkönnyíti 
neki többi gyermekeinek nevelését, mert egyik gyer
mek szereti utánozni a másikat, a kisebb a nagyob- 
bikat. Én az első gyermekemet különös gonddal és 
figyelemmel neveltem, soha nem mulasztottam el őt 
a jóra serkenteni, soha olyat nem engedtem meg 
neki, a mit másn, elítélnék s így azután sok gyer
mekemet mind jó' ikerült felnevelnem.

Másik elvem o lt: szoktasd a gyermeket enge
delmességre ' T' ja meg a gyermek mindjárt zsenge 
korától fog\. ’.aratát, vágyait alárendelni mások
nak, hogy az engedelmesség és önmegtagadás vérévé 
váljék s ne legyen önzővé.

Szigorúan szoktasd továbbá a gyermekeket rendre, 
tisztaságra, hűségre, — tanítsd meg arra, hogy az 
♦ enyém és tied* között különbséget tudjon tenni s
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tisztelje aztj am i a másé s hű legyen abban, a mit 
rája bíznak!

Az igazmondást ápold benne! Ha valami rosz- 
szat követett el, azt vallja meg s a szeretet ne tart
son vissza attól, hogy vétkéhez mérten enyhébben 
vagy keményebben megfenyítsük s a hazugságot 
mindig megbüntessük.

Mivel a munka öröm, egészség, a boldogulás esz
köze és őrangyal: szoktasd gyermekedet a munká
hoz, az állandó tevékenységhez, de e mellett termé
szetesen gondosan óvd egészségét is! Korán hass 
oda, hogy a gyermek necsak úgy külszínre, de a 
tőle legjobban telhető módon végezze mindenkor 
kötelességét!

Tanítsd gyermekedet szerénységre! Még ha jó 
módban van is, mindég szerényebb igényeket ápolj 
benne, mint a minőnek kielégítését sorsa netán meg
engedné, hogy gazdagnak érezze magát a szerényebb 
körülmények között is szerény igényei folytán.

Tanúsíts iránta szeretetet; de nem az elkényez
tető szereteted hanem a gyöngéd, okos szeretetet, 
a mely az ő javát tartja szem előtt mindég és min
denben. S minden gyermeked iránt egyformán, — 
hogy kifejlődjék benne a viszontszeretet s a tisztelet
teljes bizalom igazságod s jóakaratod iránt. Ez a 
szülőnek azután egyik zálog arra nézve, hogy szavai
nak mindenkor súlya lesz gyermeke előtt.

Ellenmondást nem szabad tűrni a gyermek részé
ről, valamint a szülőnek sem szabad folytonosan 
ingadozni! A szülő parancsait jól gondolja meg, s 
a mit egyszer kimondott, azt alapos ok nélkül soha

---- no so rija  vioona, m er t h a  a  gyer m ek  in g a d o z á s t lá t
nálunk, nem fogja komolyan venni szavainkat. A 
gyermekek jelenlétében pedig a szülők mindég egy 
véleményen legyenek; ha az apa parancsol valamit, 
az anya azt ne másítsa meg — s viszont; valamint, 
hogy a gyermek az egyikben ne találjon védőt a 
másik ellen.

Gyermekednek lelkét tápláld állandóan az Isten 
igéjével, imádkozzál vele naponként s vezesd a 
templomba! Irányítsd figyelmét mindenre a mi szép 
és nemes az életben s vezesd őt a természetbe is, 
a hol az Úr «nagyságos dolgaira* figyelmeztesd, 
szivébe csepegtetve idejekorán a mindenütt jelenlévő 
bölcs és jóságos Isten félelmét s az előtte való felelős
ség érzetét, a mi lelkét fényes zománczczal vonja 
be s őrangyalává lesz az életben a szülői ellenőrzés 
nélkül folytatott útjain. Vallásosság nélkül az egész 
nevelési rendszer bármily jó legyen is, olyan, mint 
a fövényre épített ház, a melynek nincsen szilárd 
alapja. Azért ezt különösen hangsúlyozom.

És ha eddig meghallgatott — mondja végül Halász 
Dévaynak — még egyet legyen szabad felemlítenem, 
a mit én főpontosságúnak tartok a gyermekneve
lésnél. Olvasta úgyebár, hogy a nemrég lefolyt török
görög háborúban amaz elsők győztek mindenütt? 
Emlegették azt is, hogy miért? A görög csapatok 
vezérei ugyanis háta mögött állottak a seregnek, s 
onnan kiabálták: «Előre!» A török vezérek ellen
ben magok álltak a sereg élére s így vezényeltek: 
♦ Utánam !» — Ez jól illik ide is, a mikor gyerme
keink neveléséről beszélgetünk. Hogy mindannak, a 
mit most elmondottam, kedvező eredménye legyen:

nem szabad csak gyermekeink háta mögé álianunk 
s onnan kiabálnunk: Előre! — hanem jó példával 
magunknak kell járnunk előttük. A z erkölcsös szülő 
példája a legjobb neveléstan s nemes magaviseleté a 
legjobb erkölcstan . . .  így azután Isten segedelmével 
a gyermekekre fordított gond ezerszeresen kárpótol- 
tatik.»

«Ezek voltak az én elveim — végezte szavait 
Halász — s mondhatom, nem csaltak meg, minden 
szülőnek ajánlanám őket követésre.*

. . . Ezzel elváltak. Dévay gondolkodva távozott. 
Arczán észre lehetett venni, azokat a fájó vonásokat, 
a melyeket a benső szemrehányás rajzol oda az 
ember arczára, mert bizony érezte, hogy ő gyer
mekeit nem így nevelte. ^ szerkesztő,

Az első máglya.
— Elbeszélés a magyar reformáczió előidejéből. — 

(Folytatás.)

A hallgatókat lebűvölte György ihletett beszédje 
s mohón szívták magokba szavait. Minkenki hallga
tott. Egy légy zümmögését is meg lehetett volna 
hallani a nagy csendességben. Végre Budaeus mes
ter, felhasználva Györgynek pillanatnyi szünetelését, 
kérdezte:

♦ Öcsém úgy beszélsz, mintha egy próféta szólna 
belőled; mondanád meg, honnan veszed te ezeket ?»

És György a könyves polezok egyikéről leemelt 
egy testes könyvet s odatette hallgatói közé az 
asztalra.

‘ Itt az Írás, olvassátok! Én adom a ti kezetekbe, 
a kit arra érdemesített az Űr, hogy első hozzam 
hírét ide tihozzátok az ő igaz imádásának. Olvas
sátok, okuljatok belőle! E könyv a szeretet könyve, 
mint az én hitem a szeretet hite. A ki e könyv 
szerint él, az én hitem szerint él, a ki az én hite
met követi, azt Isten nem hagyja el. Imádjátok az 
Istent és olvassátok az ő könyvét, merítsetek abból 
bátorítást, vigaszt, tanulságot s szépségein gyönyört! 
Itt van a ‘könyvek könyve*.

Budaeus mester utána nyúlt a könyvnek.
«Ez az enyém lesz Simon mester, bármi legyen 

az ára.*
«Nem lehetne annak árát szabni, de azért ingyen 

odaadom. És valamennyiöknek adok egyet, ha akad.*
És a szép pergamentre írt ritkaságokat, a miket 

ott rejtegetett addig Simon mester a világnak szeme 
elől a polezon, szétosztotta az összegyűltek között. 
György egy pillanatra befordult a szobába s úti tás
kájából kivett a magával hozott könyvekből, azokból, 
a melyek a pünkösdi híres nyelvekhez hasonlóan, 
odakint egy nagy országot borítottak már olthatat- 
lan lángba.

‘Fogadják el még ezeket is kigyelmetek s olvas
sák szorgalmasan, — szólt a szobába visszatérve, 
— több bölcseség van ezekben, mint a mit a kigyel
metek papjai összeprédikálnak a világ végéig.*

Budaeus uram sorra vette a könyveket. Vastag 
papírra nyomtatott könyvek voltak azok. Mindnyájan 
tudtak németül, leolvasta czímeiket: «á keresztyén 
ember szabadságáról*; írta dr. Luther Márton; —
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«Miért égette el dr. Luther Márton a pápának és 
híveinek iratait ?» írta dr. Luther Márton. — «Az 
egyház babyloni fogságáról>, írta dr. Luther Márton.
— « A német nemességhez*, írta dr. Luther Márton. 
*95 tételek, vagyis dr. Luther Márton theológus vitat
kozása a bünbocsánat erejéről.* — «A fülbegyónás- 
ról*, írta dr. Luther Márton . . .  Mind csupa dr. Luther 
Márton! De okos ember lehet az, hogy ennyi tudo
mányt tudott összeírni! No te jó kezekben voltál 
György diák! Majd elolvassuk a famíliával. Isten 
vezérelt téged mi közénk. Még egyszer légy üdvöz!
— Minden este összegyűlünk itt és hallgatjuk a te 
beszédedet.*

♦Jöjjenek kigyelmetek*, — hívta őket az öreg 
könyvárus.

Ezzel búcsúzni kezdtek. Szívélyesen szorították 
meg György kezét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva 
itt közöttük; de Frimm, a gyapjúkereskedő még 
visszafordult a küszöbről.

♦ Mi is a te neved, diák? — nem jól hallottam.*
György szivét e szavakra villámütésként sötét

sejtelmek fogták e l; — úgy érezte, Isten tudja miért, 
hogy neki most fel kellene emelnie öklét és egy 
erős ütéssel el kellene némítania ezt az embert;
— de eszébe jutott, hogy a Messiás oda nyújtotta 
az arczát az áruló Iskariothes Judás csókjának — 
és megmondta a nevét:

♦ Kamuti György.*
És Frimm sietett a távozók után, egy darabig 

velők ment, de aztán egyszerre eltűnt. . . .  Sietett a 
pálos kolostorba, ott nagy hévvel beszélt arról, a 
mit hallott.

Nagyot nevettek- rajta a szerzetese k ——voáe- 
mindent tudtak, nem volt nekik újság a Frimm híre.

* **
György diák — hogy elmentek a derék polgárok

— behúzta maga után a csikorgó, szépen kivert 
vasajtót; ráfordította a nagy kulcsot.

Simon mester pedig, az élénken lobogó mécset 
kezében tartva állt a szoba közepén.

♦Gyere feküdj le!»
Bementek a benyilóba. Lefeküdtek, s már Simon 

mester szundikált is, a mikor György felverte. Csak 
azt akarta megkérdezni tőle, hogy ugyan mit akar
hatott két valaki itt a ház előtt, mert hogy abban 
a czudar időben, a mikor még a kutyát is beeresztik 
a pitvarba, itt ólálkodott.

Simon mester álmosan dünnyögte:
♦ Hát azt én honnan tudjam.*
«Jó lesz, ha vigyáz egy kissé, Simon mester!*
♦Jó!» — mormogta rá a mester, de akkor 

már aludt.
És másnap Simon mester boltjába vagy öt pap 

is bekopogtatott, de egyik sem vásárolt semmit, 
csak diskurálni jöttek. Az egyik még meg is kér
dezte, hogy:

♦Mi újság Wittenbergában ?»
Simon mester csak annyit felelt a kérdésre, hogy:
♦Nem ír a fiú!*

liexa Dezső.
(Folyt, köv.)

A Luther elleni átokbullák.
Decz. 10-ike nevezetes időpont ev. egyházunk tör

ténetében. Luther u. i. belátva azt, hogy oda fent nem 
akarják megérteni az igazságot, 1520-ban e napon 
végkép szakít a pápista egyházzal, tűzbe vetvén a 
pápa átoklevelét. A kor jellemzésére s a pápistáknak 
Luther iránt való érzelmeinek megvilágítására idé
zünk ez átokbullákból.

Az első átokbullában, a melyet 1520-ban adtak 
ki ellene, egyebek közt ezt olvassuk: «Mindjárt e 
bulla kihirdetése után tartoznak az összes püspö
kök Luther Márton iratait kikutatni s azokat a pap
ság és a nép jelenlétében megégetni. A mi pedig 
magát Mártont illeti, — jóságos Isten, mikép intéz
kedjünk? Elhatároztuk, hogy — a Teremtő jóságát 
követve :— őt az egyházba ismét visszaveszszük s 
60 napi határidőt adunk neki arra, hogy két pre- 
látus által megpecsételt okmányban tanainak vissza
vonását beküldje, vagy a mit még szívesebben vennénk, 
ő maga Rómába jöjjön, hogy így irántunk való enge
delmessége kétséget ne szenvedjen. Ha pedig Márton 
60 nap tanait vissza nem vonná, az esetben őt és 
követőit nyilvános eretnekeknek nyilvánítjuk.*

Ezt a bullát égette el Luther 1520 decz. 10-én.
A második bulla, a melyet X. Leó pápa 1521-ben 

adott ki ellene, már keményebb hangon beszél:
♦ Mindenütt, a hol ez a félelmetes eretnekség magát 
befészkelte, a papok három nap alatt Luther és köve
tőit eretnekeknek, kiátkozottaknak és elkárhozottaknák 
nyilváníísák és vasár- s ünnepnapokon, ha több nép 
gyűlt össze az istentiszteletre, zászlós menettel, harang-
OHÓvul,—moKgyÚj táoá v a l—a— — g y oyo— lt i o l t á oávt.1
s földre való vetésével a gyertyáknak, nyilvánosan 
hirdessék ki az átokbullát s a papok az eretnekek 
ellen erősen prédikáljanak.*

A harmadik átok a wormsi birodalmi gyűlésen 
(1521. máj. 26.) mondatott ki Luther ellen. Ez már 
kemény b eszéd !.. ♦A mindenható dicsőségére és 
a keresztyén hit védelmére adjuk tudtára és meg
hagyjuk mindenkinek saját és a birodalom átkának 
vagyis jószág-, kegy- és szabadságvesztés terhe alatt, 
hogy senki Luthert házába be ne fogadja, neki ételt 
vagy italt ne adjon, őt el ne rejtse, őt se szóval, 
se tettel ne segítse, hanem a hol őt találja, vagy 
kézre kerítheti, fogja meg s nekünk szolgáltassa ki. 
Rokonait, barátait, követőit s híveit, az én és a biro
dalom átkának súlya alatt, kergessétek el, vagy 
fogjátok meg, javaikat szedjétek el s használjátok 
s tartsátok meg minden akadály nélkül stb.»

Ilyen értelemben voltak az átokbullák szerkesztve, 
de hát az Isten kiválasztottjának, bizony nem ártot
tak ezek a papir rakéták, mert az ev. igazság a 
melyet hirdetett, erősebb szeretetet keltett fenkölt 
lelkű apostola iránt, semhogy valaki kész legyen 
teljesíteni kegyetlen s jogtalan követelését egy átko
zódó pápának.

Itt is beteljesedett az evangyéliom szava, hogy
♦ a mi Istentől született, meggyőzi a világot*. A ki 
igaz ügyet véd, ne féljen, még ha maga a pokol 
kél is fel ellene: az győzni fog, az Ür azt diadalra 
segíti!
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Advent.
Gerok után Sántha Károly.

— Mai képünkhöz. —
„Imé, az ajtó előtt állok és zór- 

qetek“ {János Jel. II I . 20.)

Én zörgetek szent advent idején 
Az ajtón, gyermekem!
Boldog, ki hallja szóm, siet elém,
S  szivet nyitánd nékem!
0  véle együtt vacsorátok,
Az Igével melléje állok.
Előtte feltárulnak az egek,
Én zörgetek.

Én zörgetek, künn fagyos a világ,
Már heköszönt a tél;
Sötét fenyőerdőn rezg jégvirág,
A  fö ld  hótól fehér,
Oly sok szív is vált jéghidegre,
S  én zárt kapuknál várok egyre.
Hol egy szív csak, mely érteni ég, eped ?
Én zörgetek.

Én zörgetek, nézz meg csak engemet,
Lásd ezt a hű szivet,
E  töviskoszorút, e sebhelyet —
S  tied leszek, tied!
A forró vágy miattad éget,
Régóta úgy kereslek téged!
K i  a  k e r e s z t f á n  é r t e d  s z e n v e d e t t .
Én zörgetek.

Én zörgetek, e meghitt est mi szép,
Mély csend körös-körül,
A föld alszik, de leragyog az ég,
S  az estcsillag felü l ;
Ily méla szent alkonyt csendben 
Már nem egy szív talált meg engem ;
Tégy úgy mint Nikodémus lelke tett;
Én zörgetek.

Én zörgetek, áldás van itt s vigasz, 
Kútfőmből üdv buzog;
Zakeus s Mária jobb része az,
Mit néked is hozok.
Mit egykor a félelmes éjben 
A  tanítványoknak ígértem:
Békesség néked! így köszöntelek, —
É n zörgetek.

Én zörgetek, kedves Vendégedet 
Szív, elfogadod-e ?
Nyílik-e ott virágként szeretet ?
H it lángja lobog-e ?
Tudod, mi üdv, ha őt föllelted?
Tiszta-e, kész-e a te lelked ?
Sietsz-e Hozzá mint a jegyesek?
Én zörgetek.

Én zörgetek, dobog-e kebeled 
Szavamra, édesen?
Vagy mint távoli mennydörgés neked 
Szelíd jövetelem ?
Figyelj lelked titkos szavára,
S  benne az Isten szózatára:
Ébredj, szól a kakas, virrad a regg!
Én zörgetek.

En zörgetek, ne mondd: csak szél zörög 
A  száraz ágakon;
Megváltód az, Istened, az örö,»,
Óh hallgasd szózatom!
Most még jövök lágy suttogással,
Egykor talán vihar zúg ássál;
Hidd, szavaim nem gyermek-képzetek,
Én zörgetek.

En zörgetek, mint vendéged ma még,
Ajtódon, gyermekem,
Egykor, porsátorod omolva szét,
Te zörgetsz majd nekem!
Ki itt hallgat az Úr szavára,
A menny ki lészen neki tárva;
Annak, ki megvet, zárvák áz egek,
Én zörgetek.

------------

Apró történetek.
Testvér, fű növi be az utadat! Az első meg

tért afrikai pogányok nagyon buzgók voltak Iste- 
nükkel való érintkezésben. Tílíután nekik nem volt 
olyan hajlékuk, a hol Istenükhöz zavartalanul imád
kozhattak volna, mindenikük a falvak körül elterülő 
sűrű erdőben keresett ki magának helyet, a hol Istené
vel társaloghasson s szivét előtte kiöntse. A szabad 
természet ezen templomaihoz való gyakori oda járá
suk folytán természetesen a füvet letaposták, úgy 
hogy csakhamar egész felismerhető gyalogutak kelet
keztek. Ha azután egyik vagy másik keresztyén 
társuk az imádkozásban hanyagabb kezdett lenni, 
a buzgóbbak szeretetteljesen ezen sokatmondó sza
vakkal figyelmeztették kötelességére: «Testvér, fű  
növi be az útadat!

Keresztyén olvasó! Hát neked nem növi-e be íű 
a templomhoz vezető ösvényedet ?

Az erős akarat győz. XII. Károly svéd király 
egy igen súlyos szenvedélynek volt rabja, t. i. sze
rette az italt. Egy alkalommal boros fővel igen dur
ván bánt anyjával, a mit a jó királynő annyira 
szivére vett, hogy több napon át bezárkózott szo
bájába. A királynak rosszul esett anyjának vissza
húzódása, mert igen megbánta már tettét. Vett tehát 
egy pohár bort és ezzel bement anyjához: «Jövök 
anyám, hogy bocsánatodat kérjem irányodban tanú
sított szeretetlenségemért s hogy többé ilyen álla
potban ne láss, íme egészségedre iszom meg e pohár 
bort; de ez lesz az utolsó életemben.» És XII. Károly 
szavát tartotta.

Egyedül az Isten nagy! Nagy Kanut, Dánia 
királya egyszer a tenger partján időzött, a mikor a
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tengeri vihar a partra csapkodta fel a hullámokat. 
Udvaronczai hízelegve királyi hatalmát és méltósá
gát dicsérgették, ő pedig, hogy őket megszégyenítse, 
parancsolólag int a tengernek, hogy a hullámok le
csendesedjenek. Midőn azonban a tenger tovább is 
folytatta háborgását, magára mutatva így szólt:

a te elkárhozott fiad fekszik, a ki atyja ajakáról 
egy bátorító szót, egy jó tanácsot vagy egyetlen egy 
imát sem hallott életében. Te sohasem beszéltél 
nekem Istenről és az én lelkem mivoltáról.*

Mondhatott-e valaha ennél megrenditőbbet egy 
haldokló gyermek atyjának ?!

♦ íme, a király!* S a tengerre és az égre mutatva 
mondá: «Ime az Isten!*

Megrendítő szemrehányás. Egy haldokló ifjú 
így szólt egyszer az ágyánál ülő apjához:

♦ Apám! — immár közeledik halálom órája és 
én életemre tekintve látom, hogy veszve vagyok. 
Ha meghalok, temettess engem, kérlek, annak az 
útnak a szélére, a melyen te lovaidat a legelőre 
szoktad vezetni; és midőn napjában háromszor arra 
jársz: emlékezzél meg mindannyiszor arról, hogy ott

Óh szülők, nem érhet-e titeket hasonló szemre
hányás? Ha igen, úgy jaj nektek s jaj azoknak, a 
kiket Isten számadás kötelezettsége mellett rátok 
bízott: — gyermekeiteknek!

Ok a hálaadásra. Egy papi gyűlés alkalmával 
egy lelkész hálálkodva beszéli el csodás megmene
külését.

♦Igazán nagy hálával tartozom a jó Istennek; 
egy hídon mentemben lovam megijedt, megbokroso
dott s csak kevés híja volt, hogy a folyó hullámai-

«IMÉ, AZ AJTÓ ELŐTT ÁLLOK ÉS ZÖRGETEK.»
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bán nem leltem siromat. Legyen áldott az Isten, 
hogy a veszedelemtől megóvott!»

A másik közbe szól:
«Én nekem még több okom van a hálaadásra, 

mert az én lovam még csak nem is ijedt meg.*
. . .  De ki beszél így manapság! Csak ha a víz

ben fuldoklik s levegő után kapkod, s háza felett 
összecsap a hullám — akkor jut eszébe egyik-másik 
keresztyénnek kapkodni a mentő isteni kéz után s 
néha talán hálát adni az elfordított veszedelemért; 
de a nyugalmas napok áldásaiért vájjon hánynak 
jut eszébe áldani a jóságos isteni gondviselést?

A szerencse változandósága. Régi történet, 
de mindég tanulságos marad a következő: A híres 
II. Sesostris egyiptomi király győzelmesen harezolt 
egyszer a szomszédos királyokkal szemben és azokat 
foglyul is ejtette. Sőt, hogy megmutassa, mennyire 
megalázza őket, lovai helyett csatakocsija elé fogta 
a három királyt. Feltűnt azonban a büszke Sesostris- 
nak, hogy az egyik legyőzött király mindig a kocsi 
kerekét nézi. Megkérdezte tőle, mit figyel rajta? 
«Azt nézem, hogy az a küllő, mely előbb fönt volt, 
most lenn van. Az az alsó helyzet mutatja nekem 
az élet változandóságát és hiúságát. Nemrég még 
ott ültem, a hol most te ülsz, most porban fekszem 
előtted. Uram király most ott fenn ülsz, de ki tudja, 
holnap nem fetrengesz-e te is itt mellettem ?» — 
volt a felelet. Sesoslrisnak szivébe nyilait az a gon
dolat, hogy a saját büszkesége alázhatja meg, le
győzte indulatait s a három királyt felemelte magához.

«A ki áll, meglássa, hogy el ne essék!
• Az Úr szegénynyé tészen és meg gazdagít', meg

aláz és felmagasztal. (I. Sám. 2. 7.)
203 levél. Nem régiben történt Skótországban, 

hogy egy ifjú hulláját húzták ki a Clyd folyóból. 
Tárczájában egy papírdarabot találtak, a melyen a 
következő sorok állottak:

• Ne kutassák, hogy ki vagyok. Életemet elvesz
tegettem. Az iszákosság áldozataként halok meg*.

A levél nem volt aláírva.
A napilapok nyilvánosságra hozták ezt a czédu- 

lát s nem sokkal ezután a rendőrség nem kevesebb, 
mint 203 levelet kapott, a melyekben ugyanennyi 
család kérte őt, hogy lenne szives az illető szeren
csétlen öngyilkosnak közelebbi ismertető jegyeit velők 
közölni. így tehát 203 olyan család találtatott, a 
mely lehetőnek tartotta azt, hogy fia az ital miatt 
ilyen szomorú véget érhet!

Milyen nyomorúságot tár elénk ez a 203 levél 
s mennyi fájdalmat és keserves könyet enged sej
teni! S mindez csak egy bűn miatt! És ki ne látná, 
hogy e bűn nálunk is szedi áldozatait, ki ne látná, 
hogy a nyerészkedő játék, fajtalanság, hazugság, 
léhaság, őrület stb. gonosz fattyáival kezet fogva, 
fojtogatja a mi ifjainkat is ? . .  . Szegény ifjak, sze
gény ifjú életek! Mennyi édes vágy, remény fűződik 
hozzátok! Örömei, gyakran egyetlen reménye vagy
tok értetek sokat aggódó, sokat fáradott szülőiteknek. 
És e reményüket oly sokszor keserű csalódás váltja 
fel. Miért? Mert nem vagytok éberek, mert nem 
imádkoztok . . . s azért estek, vesztek.

Hazai és külföldi hirek.
A Luther-társaságból. Élénk érdeklődés mel

lett e hó 8-án tartotta meg a luthertársasági szükebb- 
körű bizottság Zsilinszky Mihály és Bachát Dániel 
elnöklete alatt azt a gyűlést, a melyet nov. 15-iki 
számunkban már jeleztünk s a melynek tárgyát a 
megindítandó új Egyházi lap megbeszélése képezte. 
A gyűlésen a meghívott vidéki szerkesztők közül 
Veres József és Famler Gusztáv jelentek meg. Paulik 
János, ev. vallástanár felolvasta a lapra vonatkozó 
három tervjavaslatát, a melyeknek elkészítésével az 
elnökség részéről volt megbízva. Hosszabb vita fejlő
dött ki a körül, hogy az új lap szükséges-e, hol s 
milyen terjedelemben jelenjék meg s az úgynevezett 
«hivatalos rész» mit foglaljon magában? Veres József 
orosházi lelkész-esperes s az «Ev. egyház és iskola* 
szerkesztője különösen kifogásolva a lap élére állí
tandó bizottságot, fölöslegesnek tartotta az egész 
dolgot s nem kívánatosnak a lap pesti szerkesz
tését. Az elnök meggyőző szavai után azonban a 
bizottság a lap szükséges voltát hangsúlyozta s annak 
Pesten való szerkesztése mellett foglalt állást. Scholz 
G., Bachát D., Horváth J., Famler G. és Rexa D. 
hozzászólásai után a bizottság határozata oda ment 
ki, hogy az indítványozott felügyelő bizottság, mint 
a mely a lap vezetését csak nehezítené, — ejtessék 
el s a lap független szerkesztés mellett, a főváros
ban, hetenként másfél ívnyi terjedelemben jelenjék 
meg. Az esti tanácskozáson azután a dolog abban 
végződött, hogy a mostani «Ev. egyház és iskola* 
vétessék át s bővíttessék ki a «hivatalos részszel*, 
a mibe mostani kiadója s szerkesztője elvileg bele
egyezett, azon föltétellel, hogy a lap kiadása a fő
városba helyeztetik át s ő azt továbbra is vezeti, 
egy Pesten lakó társszerkesztővel. A részletes fel
tételek s tervezet kidolgozása úgy a Luthertársaság, 
mint Veres József részéről folyamatban van. A dolog 
további fejlődésről majd később számolunk be.

Egyházmegyei közgyűlés. A nógrádi ág. h. 
evangélikus egyházmegye decz. 1-én népes közgyűlést 
tartott Losonczon, a melyen ünnepiesen elbúcsúzott 
lelépő főesperesétől, Svehla Jánostól, a ki ez alka
lommal fényes óvácziók tárgya volt. A bucsúzóhoz 
Beniczkv Árpád az egyházmegye felügyelője intézett 
beszédet, melyben méltatta az ünnepeknek tizenhét
éves esperesi működését s egyszersmind értékes, az 
egyházmegye mintegy száz világi és egyházi tagjá
nak arczképét magában foglaló emlékalbumot adott 
át neki. Ugyané közgyűlésen foglalták el székeiket 
ünnepiesen Wladár Miksa újonnan választott fő- és 
Hrk János alesperesek. Betöltötték egyúttal az al- 
esperessé lett főjegyző állását is, melyre Biszkup 
Béla őzdini lelkészt, eddigi egyházmegyei jegyzőt 
választották meg.

Protestáns esték Pozsonyban. Az egyetemes 
ev. theoi. ahadémia tanári kara kiváló erők szives 
közreműködésével «Protestáns esték* czímen az idén 
is az e czélra legalkalmasabb böjti és ádventi idő
ben építő és ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. 
E felolvasások a vallás, nevelés, történelem és társa
dalom körébe vágó közérdekű tárgyakkal foglalkoz
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nak. — A felolvasások ez évi sorrendje a követ
kező : 1. Nov. 27-én: Megnyitó beszéd, Ébner Gusztáv 
ev. lelkésztől. Petőfi költészetének vallásos nézete, 
Hörk József theol. akad. tanár. 2. Decz. 4-én: 
A montheismus az izraelitáknál és görögöknél. Pukán- 
szky Béla theol. akad. tanár. 3. Decz. 11-én: A feje
delemasszony udvara. Kovács Sándor theol. akad. 
tanár. A női kéz, költemény, Dr. Hegedűs István 
budapesti egyetemi tanár. 4. Decz. 18-án : A protes
táns elv kulturtörténelmi, politikai és társadalmi 
jelentősége hazánkban, Plachy Bertalan kir. tanácsos, 
tanfelügyelő. Berekesztő beszéd. — E programm 
alkalomszerűen szavalatokkal, ének- és zeneelőadá
sokkal bővül. — A felolvasások tavalyi sorozata 
• Protestáns Esték* czímen már külön kötetben is 
megjelent s a theol. akadémiában kapható. Ára 1 
korona. A tiszta jövedelem az «Ev. Theologusok 
Otthona* javára fordíttatik.

Százéves templomok. A felső-pokorágyi (Gömör 
m.) ev. templom százéves fennállását múlt hó 7-én 
ünnepelte meg az ottani egyház. Ez alkalommal 
Glauf Pál, rimaszombati lelkész, főesperes tartott 
nagyhatású oltári beszédet, Hűvös Lajos helybeli 
lelkész pedig szónoklatot, mely után a templom 
szépen megírt történetét olvasta fel, visszapillantván 
a község és egyház múltjára is. Ebből megtudjuk, 
hogy Felső-Pokorágy 1590-ben vette fel a refor- 
mácziót. Első lelkésze Passer András volt. Anya
egyháza volt Rimaszombatnak, Tamásfalának, Zeller
jének s Alsó-Pokorágynak. E két utóbbi azonban a 
XVlI-ik század elején elszakadt tőle és református 
lett. Rimaszombat és Tamásfala pedig 1784-ben vált 
el tőle, a mikor önnálió ev. egyházzá szerveződött. 
Felső-Pokorágynak egyik derék papja volt Kmetty 
Pál, atyja Kmetty Györgynek, szabadságharczunk 
ismert hős tábornokának, ki ott is született.

Ehhez hasonló szép, kegyeletes ünnepély ment 
Kiszács bácsmegyei községben végbe, nevezetesen 
az ev. egyházközség megünnepelte temploma fel
szentelésének századik évfordulóját. Az ünnepi isten
tiszteleten felszentelték az új keresztelő kutat s 
Dedinszky János glozsáni lelkész elmondta azt a 
bibliai szöveget, a melyet száz évvel ezelőtt mondtak 
el a templom felszentelése alkalmával. Elénekelték 
ugyanazt a templomi éneket, a melyet az egy
kori kulpini kántortanító, Rohon György száz évvel 
ezelőtt, épen erre az alkalomra írt és melyet a 
hálás község most az ünnep alkalmából nyomtatás
ban kiadott. Az ünnepi szónoklatot Langhoffer Károly 
kiszácsi lelkész mondotta, ugyanazzal az alapigével, 
melylyel néhai Stehló András, volt petroviczei lelkész 
és bács-szerémi senior száz évvel ezelőtt a templo
mot felszentelte és szent rendeltetésének átadta. 
Végül felolvasta a község százéves történetét s buzgó 
imával rekesztette be a szép lélekemelő ünnepélyt. 
Legyen az Úr kegyelme ünneplő atyánkfiaival, legye
nek buzgók, kitartók, rendületlenek, hogy majdan 
ivadékaik is ügy megünnepelhessék a következendő 
második száz év fordulóját, mint azt most ők Isten 
jóvoltából megtehették!

Egy kiváló német énekköltó'nek, Tersteegen 
Gerhardnak születése kétszázados évfordulóját ünne
pelték a múlt hó 25-én Németországban. Tersteegen

egyike volt azoknak, a kik nemes életük s isteni 
szellemtől áthatott vallásos költészetük által ember
társaikra nézve valódi áldássá lettek. Mint egyszerű 
iparos élt Mülheimban, munkától felmaradt idejét az 
Úrban való elmélyedésre használta s ezen óráiban 
életre kelt vallásos költeményei és más iratai úgy 
korában, mint a későbbi századokban nem egy 
fájó szivet nyugtattak meg s emeltek fel Istenhez. 
Szerény szobája az igazságot s vigaszt keresőknek 
volt állandó menedék-háza, a kiket ő azután ihletett 
ajakkal vigasztalt s tanított az Úr igéjének általa 
nagyon is ismert gazdag forrásából. Az összes kül
földi egyházi lapok a legnagyobb elismeréssel szólnak 
érdemeiről; nálunk e nemes férfiút s mélyérzelmű 
vallásos költőt kevésbbé ismerik, de nagyon kívánatos 
volna, hogy egyes szebb énekeit az erre hivatottak 
magyarra is lefordítsák, mert az azokat átlengő 
mély vallásosság mindenkinek épülésére lehetne.

Krisztus-emlékcsarnok New-Yorkban. New- 
Yorkban egy Krisztus-emlékcsarnokot akarnak léte
síteni, melyre már 100,000 márkát írtak alá. Az 
épületben lesz egy nagy terem, egy könyvtár, mely
ben minden Jézus életével foglalkozó könyv meg
lesz — és egy képgyűjtemény, melyben minden 
festmény vagy rajz, mely életéből és tetteiből veszi 
tárgyát, látható lesz. Thorwaldsen ismert Krisztus 
képe fogja a főhelyet elfoglalni; a 12 apostol szá
mára 12 fülkét terveznek. A terv valóban szép; s 
e csarnok remek látványt fog nyújtani.

Tubalkain emlékszobra. Érdekes mozgalom 
indult meg Amerikában, ugyanis a bibliai Tubalkain- 
nak akarnak olt emlékszobrot emelni. A ki a bibliá
ban jártas, tudni fogja ki volt Tubalkain. I. Móz. 
IV. r. 22-ik versében róla ezt találjuk feljegyezve: 
«Tzilla pedig szülé Tubalkaint, ki tanítá az érczből 
és vasból való mívnek mesterségét.* Tehát a vas 
és érczipar ősapja ő. S épen ezen érdeméért akar 
neki a jelen vas- és villany-század szobrot emelni, 
a melynek színhelyéül igazán pompás helyet szemel
tek ki Amerikában, ott, a hol az Abeghány, Monon- 
gatela és Ohio folyók összfolynak. Az egész szobor 
aczélból fog készülni s a mostani terv szerint vagy 
200 ezer dollárba kerül. A magas alapzaton Tubal
kain óriási alakja emelkedik fel. a mint egy nagy 
kalapácsot ütésre készen tart.

Jótékonyság. Az angol Traktátus-társaság buda
pesti vezetője,Gladischefsky Károly «Luthard: A keresz- 
tyénség védelme I.» czímű jeles művéből kilencz pél
dányt ajándékozott az eperjesi theologusoknak. Isten 
áldása legyen az ajándékon és ajándékozón!

A szeszes italok pusztítása. Egyszer egy ame
rikai követ azt az indítványt tette az országgyűlé
sen, hogy a korcsmák fölé ezt a feliratot alkalmaz
zák: «Veszélyes*. És valóban, a ki olvassa az alanti 
számokat, vele egyet fog érteni. Hogy a szeszes ita
lok mértéktelen élvezete mennyi áldozatot szed éven
ként, arra nézve közöljük a következő kimutatást: 
Angolországban évenként 50.000 embert öl meg a 
pálinka és egyéb ilynemű ital, ezek között 12,000 
asszonyt. Németországban 40,000, Oroszországban 
10,000, Belgiumban 4,000. Francziaországban 1,500 
az ily áldozatok száma. Amerikában nyolcz év alatt
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300,000 ember halt meg mértéktelen pálinkaivás 
miatt. Hogy minálunk mennyi kárt tesz a pálinka, 
az ugyan számszerint nincs kimutatva, de bizony 
fájdalmasan tapasztalhatjuk, hogy némely vidéken 
mindenféle csapásnál veszedelmesebb a népre nézve.

Tájékoztató, a külföldi egyetemeken magyarhoni 
prot. ifjak számára tett alapítványi ösztöndíjakról. 
Ilyen czím alatt jelent meg legközelebb egy munka 
Dr. Zsilinszky Mihályiéi, melyet az ev. egyházegye
tem megbízásából írt meg. A munka alapos tájéko
zottsággal tudósít a mi magyar ifjaink részére tett 
külföldi ösztöndíj alapítványokról, szabad diákaszta
lokról, visszatekintést vetve egyúttal azok történetére 
s közölve az alapító leveleket. Belőle láthatjuk, hogy 
mintegy 15 külföldi egyetemen adnak bizonyos, néha 
igen jelentékeny segélyt azon magyar ev. ifjaknak, 
a kik tanulmányaik végett ez egyetemeket felkeresik. 
Nagy haszonnal olvashatják e hézagpótló és az ősi 
áldozatkészségről tanúskodó művet különösen theolo- 
logusaink. Ára 50 kr. Kapható a magyarhoni ev. egy
házegyetemi pénztárnál, Budapest, IV. Deák-tér 4. sz.

S ziv e s  h é v e le m . Miután lapunk t. olvasói kö
zött még mindig vannak olyanok, a kik előfizetési 
árát he nem küldötték, hitrokoni szeretettel kérjük 
azokat, szíveskedjének e csekélységet mielőbb bekül
deni, mert az év végévelj nekünk is számadásaink 
vannak. S  azonkívül kérjük lapunk minden olvasóját, 
szíveskedjék barátainak s ismerőseinek lapunkat aján
lani s igyekezzék minden előfizető legalább egy új 
előfizetőt szerezni; — a téli hosszú esték úgyis alkal
masak az olvasásra. Most belépő előfizetőknek is meg- 
küldhetjük még eleitől fogva a mostani évfolyamot.

A  k iadóh iva ta l.

Alkalmas karácsonyi és újévi ajándékok.
A közeledő ünnepek alkalmából szives figyelmébe 
ajánljuk t. olvasóinknak a Luther-társaságnak  

alanti kiadványait:
]. Gyurátz Ferencz: «H it  o ltá ra *  czímű imakönyv II. 

kiadás. Egyszerű fekete kötésben 80 kr. (Kapható bőr
kötésben és chagrin díszkötésben is 1 frt 50 krtól 4 írtig.)

2. Sántha K ároly: «B u zgóság  kön yve*  czímű imakönyv 
fekete bőrkötésben 3 frt, chagrinbőrkötés 4 frt.

3. Török József: L n t lie r  M á rto n  é le tra jza . 30 kr.
4. Hörk József: <Hös K e c z e r  A n d rá s  ev. vé rta n ú  

csa lád ja * czímű népiratka. 15 kr.
5. Bereczky Sándor: «B ih l la i  tö r té n e tek  prot. népiskolák 

számára, képekkel* kötve 40 kr. (Bevezetés czéljából 
szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal)

6. Zathureczky Adolf: < E va n je lick y  ro zp ra vn ik , tojest: 
Nábozenstwo w prikladob zo ziwota. Swazok I., — 20 kr.

7. Dr. Masznyik E ndre: <B a k ii  M á tyás* Életkép a 
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldöztetésének ide
jéből. 25 kr.

8. Famler G. A .:  «C h r is t ia n  T ra u go tt , Leidens- und 
Lebensgeschichte eines ev. Preidigers in Ungarn.* 30 kr.

9. Keviczky László: ^ E lb e s z é lé s e k  a magyar reformáczió 
történetéből. 12 kr.

10. Pálmay Lajos: «A z  Is ten  m egseg ít.*  10 kr.
11. Famler Gusztáv Adolf: «G o tt  v e r la s s t  d ie  S e in en  

n ich t » 25 kr.
12. Hörk József: « A  n agyságos  v á r  u r a *  10 kr.
13. Famler Gusztáv Adolf: «H ochm u th  kom m t v o r  dem  

F a li.*  30 kr.
14. Payr Sándor : F á b r i G e rg e ly . 30 kr.
15. Sartorius Gsepregi: V ir á g o k  a s zen tírás  k e rt jéb ő l.

30 kr.

16. Bierbrunner Gusztáv: M a tth a i am L e tz ten . 20 kr.
17. Böngérfi, János A z  á rva . 20 kr.
18. Paulik János: A z  ágos ta i h itva llá s . 25 kr.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú díszkép. 

Ára csomagolással 1 frt 30 kr.
20. E van g . c sa lá d i lap , III. évfolyam szerkeszti Paulik 

János. Ára egy évre 1 frt. Előbbi évfolyamok 50 krért 
kaphatók. 10 gyűjtött előfizető után egy tiszteletpéldány- 
nyal szolgál a társaság.

21. Hörk József: F a rk a so k  a ju h ok  közö tt. 30 kr.
22. Krizko P ál: M elan ch ton  F ü löp  le v e le .  10 kr. —

(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23. Petites János: M elan ch ton  F ü löp  é le te . Ára 40 kr.

E könyvek kaphatók bizományosunknál, Kókai 
Lajos könyvkereskedésében (Budapest, IV., Károly-u. 
I. sz.). Nagyobb megrendeléseknél 10% engedmény.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
deczember 11-én.

G a b o n a f a j
Egy hektoliter  

súlya kilókban
Ára 100 kgrnak 

legkis. ár | legn. >ir

Bánsági búza . . . . 74 -81
T íszavid ék i búza . . 74—81 12.35 13.15
Pestvidéki „ . . 74 -81 12.30 13 10
Fehérm egyei „ . . 74 -81 12.40 13.20
Bácskai „ . . 74—81 —.— —.—
Rozs, I. rendű . . . 70—72 8.55 8.65
.„  n  „ . . . — 8.50 8.55

Árpa, takarm ány . . 60 -6 2 5.80 6.15
» égetni való . . 62—64 6.30 7.—
„ serfözésre . . 64—66 7.50 9.—

Zab, ó ........................... 39—41 —.— —.—
* ...........................

Tengeri, bánsági, ó
39—41 6.40 6.70

— 4.95 5.05
„ m ásnem ű, új . — 4.90 4.95

Repcze, káposzta . . — 13.— 13.50
„ bánsági . . . — —.— —.—

K öles, ó .......................... •

Házi Kincstár,
L u th e r  IVI. evangyéliomi egyházi be
szédei (Hauspostillen) m a g y a r  fordí
tásban 130 nagy negyedrét ív, díszes 
aranyomású kötésben, művészi kivitelű 

képekkel illusztrálva,

példányonként 12 írtért
(lelkészeknek, tanítóknak, valamint több 
példány megrendelése esetén: 10 forint), 
esetleg részletfizetésre is megrendelhető 

a fordítónál

Zábrák  Dénes,
soproni ev lelkésznél.

Ugyanott kapható :

„Krisztus az én életem“
eg y h á z i b eszéd ek .

E gész évfo lyam  5 frt 50 kr., I. k ötet  
3 frt, II. k ötet 2 frt 50 kr.

Nyomatott Hornyánszky Viktor könyvnyomdájában Budapesten.


