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Reggel.
Ez ú j nap reggelével,
A Hívek seregével
Aldiák, istenem et!
Imádlak, hogy megtartat
És új napra juttattál
Atyai képen en gémét!
Míg éj födött fiomályíyal,
A ngyalid táöorával
Vigyáztál én reám ;
Édes volt aluvásom,
fi ék és fölvirradásom —
Vedd ezért Hálám, jó Atyám !
íjérlek viszonfag Téged,
Ifogv e napot is tégyed
Áldottá, Istenem !
ÖH, adj erőt a jóra,
Hogy teljék minden óra
Dicsőségedre szüntelen !
Ha HúBajjal kell vívnom,
Ijeserüséget innom,
Elcsüggednem ne Hagyj!
A d d azt eszemöe vennem,
Hogy minden én ügyeinken
Pajzsom, erősségem Te vagy!

oldal6 frt.

negyed old. 3 frtésígy tovább.

20. szám.

Ha pedig jóval áldasz,
Petim áldást Hoesátasz,
Add, Hogy Hálás legyek ,
■JS m int Te, úgy én is áldjak,
jSzeressek, megHoesássak
Es mindenkivel jó t tegyek !
Igv áldott íész ez a nap,
Mennyei jutalomnak
Észközlője leszen,
A Ha napjaim lejárnak,
JSzent kezeid megáidnak
A z égőén is, én Istenem !
S á n th a K á r o ly .

A harangok, az emberek, a lelki
ismeret.
Olyan megható faluhelyen, vagy kisebb város
ban a vasárnap reggel! Az ünnepies csendet csak
a harangok zenéje szakítja meg, a melynek mélabús
hangjai végig repülnek a sík rónán, míg végre el
osztanak a végtelenségbe; vagy a közel levő hegye
ken visszaverődve, megsokszorozódnak, úgy hogy az
ember azt hiszi, hogy minden hegy egy-egy métabús
himnuszokat zengő zenekar. «Bim-bam, bim-bam»,
szól az öreg harang ; «giling-galang, giling-galang»,
a fiatalabbik; s a legfiatalabb szapora *csingi-lingi»
hangjával mintegy túlkiáltani igyekszik öregebb test
véreit, hogy mindez a távolban egy összhangzatos
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dallá összeolvadva, dicsérje Azt, a ki odafent a
magasságban székel, figyelmeztetvén egyúttal az em
bereket is, hogy Róla el ne felejtkezzenek.
A harangok oly sokat mondanak azoknak, a kik
szavaikra hallgatnak! Egy örvendetes híradás az ő
szavuk s egy komoly intelem az emberekhez. «Jerjer, jer-jer!» — ezt kiáltják ők a mindennapi gon
dokba merült embernek. Jóllehet azonban hívogató
szavukat mindenki megértheti, de nem követi min
denki. — Mondjuk el csak itt röviden, hogy mit
szoktak az emberek a harang hívogató szavára
felelni s mit sugdos nekik az ő lelkiismeretük.
A harang: «Jer-jer!»
Az emberek: «Ma nem jól érezzük magunkat*.
A lelkiismeret: «Igazán nemjjól érzitek magato
kat? Csodálatos, hogy vasárnap reggel olyan sokakat
lep meg a betegség! Sokan, a kik még szombaton
este jó egészségben voltak, vasárnap egyszerre meg
betegszenek s hétfőre megint rendbe jönnek. Ügy
látszik, mintha vasárnaponként ragályos betegségek
ütnének ki, fejfájások, meghűlések, lázak s más effé
lék. Nem félsz-e attól, hogy üres kifogásodért, a
melylyel egy szent kötelesség teljesítése alól akarsz
kibújni, egyszer csakugyan igazi betegség neheze
dik rád ?»
A harang: «Jer-jer!»
A emberek: «Ma nagyon rossz az időjárás*.
A lelkiismeret: «De hát rossz-e arra, hogy téged
esetleg a munkától vagy hétköznapi kedvteléseidtől
visszariaszszon ? Érdekes, hogy vasárnap az időjárás
mindenkinek rossz! Majd nagyon meleg, majd nagyon
hideg; majd esős, majd ködös. A vasárnapi meleget
mindenki egyszerre úgy megérzi; a vasárnapi esőt,
szelet oly nagynak tartja, hogy csak a papnak s
tanítónak való benne a templomba menni!*
A harang: *Jer-jer!»
Az emberek: «Ma vendégeket várunk, nem
érünk rá*.
A lelkiismeret: «De nincsen-e arról is valami
megírva, hogy az idegen, a ki a te házadban vagyon,
szintén megszentelje az ünnepnapot ? Vidd magaddal
vendégedet az Isten házába!*
A harang: «Jer-jer!»
Az emberek: «Öltözékünk kopott, nem elég ün
nepi*.
A lelkiismeret: A biblia ugyan sok mindenféle
útmutatást tartalmaz arra nézve, hogy az Ür elé
miként lépjünk, de azok közt egy sincs olyan, a
mely a ruházatról szólana. A templom nem kiállítás
a szép és elegáns ruhákra; minden időben találko
zik ott szegény és gazdag, mert az Úr teremtője
mindeniknek. Isten nem a ruhát nézi.*
A harang: «Jer-jer!»
Az emberek: *Mi jobbak vagyunk, mint sokan
azok közül, kik a templomba járnak*.
A lelkiismeret: ‘ Meglehet, de hát az nektek
elég? Mernétek-e egykor ezekkel a szavakkal Isten
elé lépni ? Épen erről a dologról szól a farizeus és
publikánus históriája; jó volna azt még egyszer el
olvasni*.
A harang: «Jer-jer!»
Az emberek : ‘Nincsen székünk a templomban s
lehet, hogy nem kapunk helyet*.

A lelkiismeret: ‘ Van ott hely mindenki számára,
a ki oda jön. Ne aggódjatok tehát, ott szívesen látott
vendég mindenki*.
S a templom-harang szava tovább cseng hegyen
és völgyön át: «Jer-jer!» Egyesek követik a hivó
szózatot s dicsőítik az Istent ama megbecsülhetetlen
előjogért, hogy szabad hozzája közeledniök s szivük
ben erősen elhatározzák, hogy szent házába újra és
újra eljönnek. Mások ellenben nem hallgatnak a
harangra s lelkiismeretük mielőtt teljesen elaludnék,
egyideig még tovább suttogja nékik a figyelmeztető
szavakat:
‘Mit ér az embernek, ha az egész világot meg
nyeri is, de lelkében kárt vall?!*
(Németből.)

Eszter.
Eszter könyve I I I —VII.

I.
Szép Eszter királyné lenéz ablakából . . .
Hozzá mindenfelől a búbánat néz fel.
Honfitársi gyászban vannak közel-távol,
Betöltik a léget hangos kesergéssel ;
Vérüket ontani készül Hámán karja,
Márdokeus neki mert térdét nem hajtja.
«Nem tisztelsz, te kévéig?! Várj csak, megalázlak,
Úgy, hogy veled pusztul a te egész néped! —
Villogj, villogj kardja szivem bosszújának,
Hazátlan Izrael népének vess véget!»
S gaz Hámán így emel Asverusnál vádat:
«Én Uram, királyom, veszélyben a házad;
A nép, mely élvezi jóságod kegyeit
Széles birodalmad mindenegyik táján,
Szivében ellened bősz bosszút tervei itt
S minden gondolatja já r régi hazáján.
Cselszövés emeli gyilkát élted ellen;
Oh, add ki parancsod: pusztuljon az ellen/»
Asverus, a király, hallva ezt a vádat,
Dühöng haragjában s mint Hámán akarta,
Bejárja nagy titkon az egész országot,
Elámított király vérszerző parancsa :
«Tizenharmadikán az utolsó hónak
Ontassék ki vére mindenik zsidónak.))
De titok marad-e, mit annyian tudnak ?
Susánban bősz Hámán ki maga beszélte!
Köny öntözi képét jó Márdokeusnak,
Dércsapott virágként elhervad reménye;
Tápláld a remény: lesz még népe szabad
S imé olyanná lesz, mint az üldözött vad!
Szaggatott ruhában, könytől ázott képpel
Szép Eszter királyné háza elé mégyen.
A mint ott nagy biisan ide-oda lépdel,
Feltűnik alakja királyné szemében,
K i titkon ő hozzá szolgáját szalasztja
S ez át Márkodeus e levelét adja:
«. . . Én kedves királyném, gyermekem, leányom!
— Kit nagy gondok között fel én neveltelek —
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Vészes hír szárnyal át az egész országon:
Nemzeted tagjai hogy megölessenek;
Hámán az ellenség, férjed tanácsosa, —
Néped védd, hosszúid meg, — segítsen Jehova! . .»
Fényes termeiben nője Asverusnak,
Szép Eszter királyné fejhorgasztva jár-kel,
Oda adja magát szív-epesztő búnak,
Vonagló ajkáról nehéz sóhaj száll e l:
«Keserved az enyém, én édes nemzetem!
Segítsd megmentenem Jehova! Istenem! . .»

II.
Susán fölött terül éj sötét homálya;
Imádságra borul Izrael rabnépe.
Ki van világítva Eszter lakosztálya,
A király és Hámán van ott vendégségbe;
Kedv, gyönyör habzik a felcsengö pohárba,
Kedv, gyönyör líámánnak kerül drága árba!
Kedvre deríti a királyt a jó ital,
Kivált a csók, melyet Eszter ajka kínál,
Szép kar ölelése nagy ajándékot csal,
Gyönyörmámorában im így szól a király:
«Félország értékig csak kívánj angyalom,
Királyi szavam rá, én neked megadom /»
Szép Eszter királyné míg férjét öleli,
A szive mélyében érez bosszúvágyat;
Szemének sugarát Hámánra löveli
iS maga iránt benne bűnös vágyat támaszt.
Részegít az ital s a fényes szemsugár —
S királynénak botor Hámán csókot kínál.
t Jó Uram, királyom, hőn szeretett férjem,
A te becsületed előttem oly drága, —
Engedd meg hát nékem, hogy tőled azt kérjem:
Sújtson le a kezed e gonosz Hámánra!
S kikkel birodalmad szerte-széjjel tele, —
Gonosz baráti is haljanak meg vele!
K i nem tartá szentnek urának hitvesét,
Sőt szemérmetlenül még csókkal kínálja:
Annak a szivében nincsen igaz hűség,
Kezének gyilkától veszélyben királya.
Jó Uram, királyom, téged igen féltlek,
Gonosz ellenségid óh, veszítsd él, kérlek ! ..»
«Királyi hitvesem, én hűséges párom:
Meg, meghal a bűnös s barátira átok! . .»
Poroszlóknak keze a rémült Hámánon —
S szól a király legott: «Hamar, akaszszátok!*
Király Márdokeust tisztségre emelte,
Hámán önemelte fán halálát lelte.
*

Fényes termeiben nője Asverusnak —
Szép Eszter királyné vígadózva já r-k e l;
Hála dalt zengedez ajaka az Úrnak,
A ki ismét jót tett sorshányt nemzetével.
Susán hálás népe viszont Esztert áldja,
Fényes diadalát énekli dalába.

K irá ly M átyás.

Apró történetek.
Ki vallja kárát? Egy ember egyszer e sza
vakkal utasította el lelkipásztorát, a ki őt a jóra
kérte: «Eh, mit nekem Isten; én könnyen meglehe
tek Isten nélkül!»
A kegyes lelkipásztor erre így felelt: «De ne
felejtsük el a dolognak a másik oldalát sem : az
Isten is nagyon könnyen meglehet kigyelmed nél
kül, csak az a kérdés, hogy ki vallja ennek kárát,
az Isten-e vagy kigyelmed?*
Ez annyira megdöbbentette az embert, hogy egé
szen megfordult s ettől kezdve nemcsak a legbuz
góbb templomba járó, hanem igazán tiszta életű
ember is lett.
Valóban sokan vannak, a kik úgy érzik, hogy
az valami nyájas leereszkedés az ő részükről, ha
ők méltóztatnak Istenben hinni; nem gondolják meg,
hogy tulajdonképen nekünk van szükségünk Istenre
s ő ereszkedik le hozzánk kegyelmesen, mikor ma
gához hívogat a hit által.
Vagy jobban viseld m agad, vagy változtasd
m eg n e v e d e t! A hatalmas, világhódító Nagy Sán
dor egyszer hadi szemlét tartott. Ez alkalommal
bemutattak neki egy katonát, a kit szintén Sándor
nak hívtak, a ki azonban rossz magaviseletéről volt
ismeretes. A király e hir hallatára bosszankodva azt
mondja neki: «Vagy a nevedet változtasd meg, vagy
jobban viseld magad!*
S ha Jézus Krisztus, a királyok királya a földre
jönne hadi szemlét tartani azok fölött, a kik az ő
nevét viselik, nem volna-e oka szintén sokaknak azt
mondani, a mit a macedoni király mondott rossz
magaviseletü katonájának ?
Óh, ne tartozzál az ilyenek közé, kedves olvasó !
A rothadt alma. (Gyermekek figyelmébe.) Egy
napon Károly atyja észrevette, hogy fia pajkos, rossz
erkölcsű pajtások közé keveredett. Tapasztalta is
egy idő óta, hogy Károly nem a legilledelmesebben
viseli m agát; most már tudta ezen megváltozásnak
okát. Aggódott is e miatt fia sorsa felett, de nem
szólt neki semmit aggodalmairól. Estefelé az atya
hat gyönyörű piros almát hozott be a kertből, be
tette egy tányérba s oda adta Károlynak. Ez nagyon
megörült a gyengéd figyelemnek s szépen megkö
szönte azt édes atyjának.
«De néhány napig tedd félre az almákat, míg
jól megérnek* — mondá az atya s még egy hete
diket is tett az almákhoz, a mely egészen meg volt
rothadva s azt mondá Károlynak, hogy azt is hagyja
a többi almák közt.
«De édes atyám — mond Károly — ez a rot
hadt alma a többit is elrontja.*
«Gondolod? Vájjon nem inkább a többi szép,
egészséges alma fogja-e ezt az egy rosszat is meg
javítani?* — szólt az atya és elhagyta a szobát.
Egy hét múlva mondá Károlynak, hogy hozza
elő az almákat. De minő kellemetlen meglepetés!
A hat szép, egészséges piros alma mind el volt rot
hadva s kellemetlen bűzt terjesztett a szobában.
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• Édes atyám ! — kiáltott Károly — nem megmondtam-e, hogy a rothadt alma el fogja rontani
a többit is, s te nem hallgattál rám!*
• Édes fiam — válaszolt az atya — nem több
ször figyelmeztettelek-e reá, hogy a rossz társaság
téged is elront, de te nem hallgattál reám ? Ezen
almákról most megtanulhatod, hová jutsz, ha tovább
is a rossz társaságban maradsz.*
Károly nem felejtette el a leczkét. Ha előbbeni
pajtásai el akarták csalni, mindig eszébe jutottak a
rothadt almák és otthon maradt.

János apostol.
— Mai képünkhöz. —

Az Úr kedvelt tanítványának, János apostolnak
képét mulatjuk be mai számunkban t. olvasóinknak.
E kép tulajdonképen ideál-kép, egy híres festőnek a
munkája s így inkább a képzelet müvének tekin
tendő; de részint művészies kivitelénél fogva, részint
azért, a kit ábrázol, kedves lesz bizonyára mind
azoknak, a kik a múlt idők nagy alakjai iránt
érdeklődéssel viseltetnek s azok nemes munkáját
méltányolni tudják. S hol van dicsőbb s nemesebb
alak, mint épen János apostol ?! Az idő — fájda
lom ! — elmosta s hozzánk el nem hozta külsejének
hiteles képét, de benső, lelki életének magasztos
vonásaiban ma is gyönyörködhetünk. A mint iratai
ból kitetszik, egy magasan szárnyaló lélek ő, ki
éles látásával Urát a vallásos eszmék legmagasabb
régióiba is képes követni s élénk fantáziájával az
evangyélisták között a legmagasabbra tudott felrepülni
s a legtávolabb jövő képét is maga elé tudta kép
zelni. S valószínűleg ezen tulajdonságáért lett jel
képévé a sas a kér. hagyományban, mely mellékelt
képünkön is mellette látható.
Óh, és a mai földhöz tapadt s a keresztyén esz
mék iránt érzékét vesztett világban olyan jól esik
a lélek szárnyain elrepülni azokhoz, a kiknek lelké
ben s életében oly szépen látjuk visszatüröződni az
Üdvözítő szentségének sugarait! Milyen érdekes kor
volt az, a melyben az Űr kiválasztoltjainak ama
kicsiny csapatja élt, a kiket apostoloknak nevezünk!
Milyen fenkölt szellem dobogtatta ezeknek a kebelét;
milyen szeretet volt az az Üdvözítő, milyen lelke
sedés az emberiség magas érdekei iránt, s milyen
bátorság, mikor ezek az egyszerű emberek ezer
veszélylyel szembe szállva útra kelnek, hogy a keresztyénség üdvözítő tanait a világon széthordják!
E magasztos s nehéz munkában nem csekély része
volt János apostolnak is, kinek szelídsége s szeretete közmondásszerüvé lett közöttünk s a kinek iratai
s működése nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az
Úr evangyéliomának fénye a pogány világ előítéle
teinek, félszegségeinek, babonáinak stb. sötétségén
áttörjön, elűzze azt s arra a keresztyénség a maga
áldásait áraszsza. Egy neves franczia író Jánost «a
legnagyobb apostol*-nak szereti nevezni és pedig
azért, mivel ő szelíd lelkületével s mindenek fölé
emelkedő szeretet-tanával legközelebb áll szerinte
Jézushoz, kinek tudvalevőleg szintén a szelídség s

a szeretetnek folytonos hangsúlyozása volt jellem
vonása. S igaz is, hogy ez nála megható s ő mél
tán megérdemli «a szeretet apostola* nevet, a mivel
a keresztyén világ felruházta. De a mikor ezt elis
merjük, nem tagadjuk el a «nagy apostol* jelzőt a
másik két apostoltól: Pétertől és Páltól sem, a kik
tán a körülmények szerint itt-ott keményebbek vol
tak, mint ő, de a nékik adatott kegyelem szerint
szintén híven munkálták az Isten országa szent ügyét.
Jól rendezte azt be az isteni bölcs gondviselés, mi
kor a szelíd lelkű Jánosok mellé harcziasabb Pálokat s megfordítva: a harczias Lutherek mellé szelíd
Melanchtonokat adott, hogy így egymást kiegészítsék!
János apostolnak élettörténete nagyrészt a mon
dák homályában vész el. A mit egyes feljegyzések
ből róla megtudhatunk, azt a következőkben lehetne
röviden összefoglalni:
János, vagy zsidóul Jochanan (Istentől kegyelt)
egy Zebedeus nevű bethsaidai halásznak volt a fia.
Édes anyját Salomét az evangyéliumokban többször
látjuk Krisztus Urunk társaságában. János maga is
halász volt. Eleinte az Úr útegyengetőjének: Keresz
telő Jánosnak volt tanítványa; midőn azonban az
Úr egy Genezáret taván való halászata alkalmával
elhívta, azonnal elhagyta a hajót s atyját és követé
őt (Máté IV, 21—22.). Ekkor vaiószinüleg még nagyon
fiatal volt, a mire az enged következtetni, hogy az
egész Krisztus utáni századot átélte. Krisztusra való
színűleg az ő fiatal, szelíd kedélye volt hatással,
mert, a mint az evangyéliom megjegyzi (Ján. 13, 23.),
őt kiválóan szerette s halálakor, a mint ismeretes,
édes anyját is reá bízta.
A Szentlélek kitöltetése után Jánost Jeruzsálem
ben látjuk működni. Vagy három évre Jézus menybe
menetele után Péterrel Samáriába ment, hogy ott
vele együtt az evangyéliom terjesztése körül buzgőlkodjék. Innen ismét Jeruzsálembe tért vissza s körül
belül 54-ig Kr. u. itt tartózkodott a szorongatott
keresztyének kicsiny csapatja mellett, gondozván
Jézusnak reá bízott édes anyját, Máriát is, ki —
Eusebius történetíró szerint — 48-ban hunyt el.
Mikor pedig Péter apostol Antiochiából eltávozott
s Babylonba ment az evangyéliomot hirdetni, János
az ő helyére ment ál s Antiochiában működött
( 5 4 - 64 közt) vagy tíz évig.
Ez idő tájban jött híre annak a szomorú ese
ménynek, hogy Pál apostol a keresztyének kegyetlen
ellensége: Néró császár alatt Rómában vértanúi
halált szenvedett s így az általa alapított gyüleke
zetek vezér nélkül maradtak. S valószínűleg ez ösz
tönözte Jánost arra, hogy Antiochiát elhagyva. Efezusba tegye át lakását, a mely város addig Pál
apostol működésének egyik főpontja s a kisázsiai
kér. gyülekezetek központja volt. 64 táján tehát
János Pál apostol megkezdett művét folytatja. Ebbe
az időbe esik némelyek szerint az ő főmüvének: a
negyedik evangyéliomnak a szereztetése. Ennek meg
írására Jánost részint az ösztönözte, hogy a többi
evangyélisták iratait kiegészítse s mint az Úr műkö
désének s tanainak fül- és szemtanúja az általuk
fel nem jegyzett adatokat a feledéstől megóvja,
részint pedig hogy Jézus dicsőségének mindama ki
nyilatkoztatását, mely az első tanítványokban hitet
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támasztott összefoglalja s szélesebb körben meg
ismertesse, igy erősítvén a Jézus Krisztusban, mint
. Isten fiában való hitet. Azért ő eltérőleg a többi
evangyélistától, a kik Jézusnak inkább cselekedeteit
s apró élményeit írták le, főkép Jézus magasztos

az Ur e szavakkal fejez ki: «Én és az Atya egy
vagyunk*.
Úgy látszik, hogy efezusi működése csakhamar
szemet szúrt a terjedő keresztyénség ellenségeinél,
mivel azok kivitték, hogy János Patmosz szigetére

beszédjeit s ama vonásait igyekszik papírra vetni,
a melyek Istennel való egységét tüntetik fel, így
vezetvén be az olvasókat Jézus lelki élete leg
mélyebb titkainak ismeretébe s az ő Istennel való
rokonságának felismerésére. Örök becsű az ő evan
géliuma, mivel ez mutatja meg legjobban azt, a mit

száműzessék. Eltekintve attól, hogy a keresztyén
vallás magvait itt is elhintette, itteni tartózkodása
arról is emlékezetes, hogy innen ajándékozta meg
a keresztyén egyházat az ő többi ismeretes mun
kájával : három apostoli levelével s a mennyei jele
nések könyvével. Ez utóbbi munkája egy magas-
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röptű fantáziával megírt mű, a melyben titokzatos
látományok s jelentőségteljes képek alakjában tün
teti fel Krisztusnak küzdelmét ellenségével, az antikrisztussal, ki végül legyőzetik s helyet kénytelen
engedni az istenországának, az új Jeruzsálemnek,
melynek boldogságát s fényét élénk színekkel ecse
teli (Jel. 21—22. rész.).
A szelídebb lelkű Nerva római császár alatt
ismét elfoglalja helyét elhagyott Efezusában s á t
veszi a kisázsiai gyülekezetek gondozását. Innen rándulgat ki a szomszédos kér. gyülekezetekbe s mint
püspök szervezi s ápolja azokat. Egy ilyen főpász
tori útja alkalmával esett meg vele az az ismere
tes dolog, hogy egy eltévelyedett s rablóvezérré lett
ifjút tanyáján felkeres s gondos utánjárással ismét
megment a kér. egyháznak. Jólehet életének utolsó
időszaka a történeti feljegyzések hiányossága miatt
elvész szemeink elől, de azért el tudjuk képzelni,
mit tett ő, mint fáradt, küzdött azért, hogy az
istenországa ügyét előbbre vigye, a minek nyomait
az akkori Efezus felvirágzásában láthatjuk. Az Isten
hosszú élettel ajándékozta meg Fiának ezen kedveltjét, mert a hagyomány szerint 98 éves korában
halt el, nyugodtan, csendesen, ő lévén valószínűleg
az egyedüli az apostolok közt, ki természetes halál
lal múlt ki. A keresztyén egyház decz. 27-ét szen
teli emlékének.
A keresztyén hagyomány sokat foglalkozott ez
apostollal s körülötte egész legendakor keletkezett.
E legendák egyrészét egy középkori író, Voragoi
Jakab gyűjtötte össze s hagyta ránk «Arany legenda*
czímű művében; majd talán alkalmam lesz egyszer
ezeket is bemutatni.
Paulik János.

Különfélék.
A biblia tö rté n e té h e z . A keresztyén egyház
megalapításakor egyedül héber- és görögnyelven léte
zett a Szentírás. Most már 386 nyelven van meg.
Míg Krisztus korától a reformáczió idejéig 23, a
reformáczió idejétől 1804-ig további 34 fordításban
adatott ki a biblia, már 1804-től nagyszerűen len
dült fel annak további munkálata. Azon 57-féle for
dításhoz, melyből csak 19 jelent meg nyomtatva,
1804-től 1891-ig még 355 járult, ezekből 342 élő
(nem európai 297), 13 holtnyelven. 1881 — 1891.
években a *brit és külföldi bibliatársulat* 50 üjabb
nyelv fordításához fogott; 1892-ben pedig további
9 nyelvhez. A már létező 306 nem európai nyelvű
fordításból Afrikára esik 75, Ázsiára 146, a szige
tekre 42 és végre Amerikára 43. Európa 80 nyel
ven bírja a Szentírást: helyesebben 55 nyelven és
25 tájszólásban, mint a hogy a fentemlített 306
nyelv között is 37 tájszólásban van fordítva. —
A 386 nyelv közül mintegy 120 egyenesen a biblia
által nyerte irodalmát. Ez Chinának képletes, Japán
ban és Észak-Amerikában széttagolt, míg másütt
36 helyen a betűrendszer szerint készült. A fordí
tók közül 70 német volt. A legtöbb fordítás eddig
csak részekben, az egész biblia 88 nyelvben van
meg. — A föld 1440 millió lakossága közül már
mintegy 1000 millió élvezheti a Szentírás áldásait, s

olvashatja azt egészben vagy részben. Valóban szép
munkát végzett tehát e téren a mi századunk!
M eddig é lü n k ? Mc Arthur szerint, a ki a fenti
kérdésről egy angol folyóiratban félig komolyan,
félig tréfásan czikkezik, a közönséges foglalkozású
emberek közt legtovább a tanítók és a bírák élnek.
Őket hosszú élet dolgában még csak a lángeszű
emberek múlják felül. Legkevesebb kilátásuk a megvénülésre a kőfaragóknak van, a kiknek átlagos élet
életkora 34 év. míg a biráké több mint kétannyi:
69 év. A tanítók és bírák után a papok következ
nek 63 éves átlagos életkorral. Az orvosok átlagos
életkora csak 54 év. Vannak olyan veszedelmes fog
lalkozások is, hogy az életbiztosító társagok az ilyen
embereket vagy egyáltalában nem, vagy csak igen
magas díjak mellett biztosítják. Ezekhez tartoznak a
léghajósok, a czirkuszlovasok, tűznyelők stb. Leg
nagyobb a halandóság tudvalevőleg a gyermekkor
ban és azután a 23., 42. és 72. életévekben. A leg
több haláleset hajnalban, 3 és 6 óra között, a
legkevesebb 10 órától délutáni 3 óráig következik be.
Szerencsétlenség vagy hirtelenhalál az embert leg
inkább 20. és 45. életéve közt éri. — Jóllehet a
hosszú élet az Isten ajándéka, de az ember maga
is hozzájárulhat ahhoz, hogy életét meg ne rövidítse.
Dr. Hill, angol orvos nemrégiben érdekes felolva
sást tartott a birminghami egészségügyi kongresszu
son arról, hogyan lehetne az ember halandóságát
korlátozni. Szerinte azoknak a betegségeknek, melyek
az ember idő előtti halálát okozzák, legalább is
egynegyede elkerülhető. Ha az egészségügyi szabá
lyok a gyakorlatban is azon a magaslaton állaná
nak, mint az elméletben, az ember közepes élettar
talma 50 évről egy csapásra 65 évre szökne fel.
A betegségek igen nagy számát az evés és ivásban való mértékletlenség okozza. Az orvosok fára
dozása ebben az irányban mindaddig hiábavaló lesz,
míg a közönség maga is nem okul. Az orvosi tudo
mánynak egy kis népszerűségre van szüksége, hogy
legalább a közönségesebb betegségek tüneteit a nagyközönség is ismerje. Húsz évvel ezelőtt, a mikor a
tüdővészről csak az orvosoknak volt fogalmuk, ennek
a borzasztó betegségnek csiráit a forratlan tehéntej
jel szabadon terjesztették. Most sokkal jobban véde
kezik az emberiség a tüdővész ellen. De az egész
ségtant a lehető legnagyobb mértékben kell terjesz
teni, már az elemi iskolában kellene a legfontosabb
egészségügyi szabályokat tanítani. Általános az a
vélemény, hogy az embernek legnagyobb ellensége
a mértékletlenség; azért mondja egy német orvos
tanár dr. Döllinger, ki még 91 éves korában is elő
adásokat tartott, hogy «az emberek nem m e g h a l 
nak, de m e g ö l i k magokat* s az emberek leg
nagyobb gyilkosának a pálinkát mondja. Ő sohasem
ivott szeszes italt. Érdekes az is, a mit a híres
Moltke írt 90 éves korában. *Én nem iszom sem
sört, sem bort. Egy egészséges embernek mérsékelt
munka mellett nincs semmi szüksége az ilyen izgató
szerre s gyermekeknek adni azokat meg épen bün».
A 102 éves korában elhalt franczia tudós vegyész
tanár : Chevreul szintén sohasem ivott szeszes italt.
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dettek. — Vajha minél több helyen meghonosítanák,
e derék intézményt!
Spitta után: D r . M o ra v c sik G y u la .
Az aszódi leánynevelőintézetben az évzáró
Gazdag vagyok, fia ott átlók szegényen
vizsgák a helybeli és vidéki közönség élénk érdek
8 ajtód kilincsét kéroe-vágvoa nézem ;
lődése mellett folyó hó 23 —27. napján tartattak
8 szerény koldusként N álad maradok , . .
meg Scholcz G., Kurcz S. és Falvay A. elnöklete
Gazdag vagyok !
alatt. A vizsgák utolsó napján Sárkány Sámuel
püspök is jelen volt. A helyszínén merített tapasz
Erős vagyok , fia Bízom Benned egyre,
talatok s a vizsgabiztosok nyilatkozatai után e vizs
Nem vágyom csupán a Te kegyelmedre;
gálatokról csak a legkedvezőbben nyilatkozhatunk,
Na gyengén Te előtted állítatok:
a mennyiben ezeken egy lelkiismeretesen végzett
Erős vagyok !
munka szép eredményében volt alkalmunk gyönyör
ködni, Úgy az elméleti, mint a szépészeti érzék ki
Es nagy vagyok, ha érzem, hogy Előtted
fejtésére szolgáló tárgyak kellő mértékben s nagy
Mily semmiség vagyok, imádva Téged:
buzgalommal taníttattak s jól esett látnunk, hogy
Na kis gyermekként fog fel hű karod'
az egyházi éneklésben is szép gyakorlottságuk van
Oly nagy vagyok !
a növendékeknek. A Szelényi-féle 40 frtos ösztön
díjat ez idén Szekán Anna 11. oszt. növendék, a
baka-bányai ev. tanító leánya kapta. Az intézetből
most két jeles tanerő is távozik: Izák Mária és
Hazai és külföldi hirek.
Zhorsky Ódon személyében, a kiknek távozását mél
F ig y e lm e z te té s . Népiskoláknak való '.Egyház- tán fájlalta búcsúbeszédében a püspök ú r ; helyükre
történet*-re kiírt pályázatunk szept. 1-én já r le; Fülöp Piroska és Szlávy Aranka tanítónők válasz
tekintettel a szünidőre most hívjuk fe l rá újra az tattak. Az intézetbe beiratkozott 106 növendék, 76
bennlakó, 36 bejáró. A bizottság újabbi határozata
érdeklődök figyelmét.
A Luther-társaságból. Társaságunk intéző értelmében a jövő évtől kezdve esetleg más vallású,
bizottságához május 26-án Majba Vilmos főv. ev. nem-evangelikus, növendékek is felvétetnek benn
vallástanár egy indítványt adott volt he, a mely lakóknak. Az intézet a legdicséretesebb mógon igyek
különösen azt hangsyúlyozta, hogy a Luther-társaság szik szép hivatásának megfelelni; Isten áldása legyen
iskolai, különösen vallástani könyveket adjon ki s nemes törekvésein!
Nők a theologián. Korunkban, a mint tudjuk
ezeket és általában kiadványait könyvkereskedői
segédkezés mellőzésével maga kezelje, illetve árusítsa, az a szomorú állapot következett be, hogy a nők
hogy így a nagy (30 % ) százalékot megtakarítsa s elvonatva sajátképi hivatásuktól, mint önálló hiva
ebből esetleg inkább ő adjon 15—30 % 'ot az azo' talnokok kénytelenek működni, hogy kenyerüket
elárusító lelkészeknek, tanároknak, tanítóknak stb. megkeressék. Oka ennek részint a női nem arányAz ezen indítvány megbeszélésére kiküldött szükebb- lagos nagy számában — (Magyarországon pl. az
1890-iki népszámlálás 126 ezerrel több nőt tüntet
körü bizottság e hó 17-én ült össze Scholcz Gusztáv
titkár elnöklete alatt s egyértelmüleg óhajtandónak fel, mint férfit) — részint a nehéz megélhetési vi
találta, úgy pedagógiai, mint jövedelmi szempontból, szonyokban keresendő, melyből kifolyólag a férfiak
a tankönyvvállalatot s ennek biztosabb megindítha- közül sokan nem nősülnek, a miben bizony néha
tása czéljából szükségesnek tartaná, hogy a Luther- önzésüknek is van része; s keresendő abban is,
társaság érintkezésbe lépjen a kerületekkel, esperes- hogy a katonaság nagy része és a pápista papság
ségekkel az iránt, vájjon hajlandók-e ezen tervében nőtlen kénytelen maradni. Ilyen körülmények közt
őt támogatni s az esetleg általa kiadott, — de a nők önálló kereset után néznek s a tudományos
előbb természetesen jól megbírált — tankönyveit pályákra is tódulnak. S érdekes, hogy például az
iskoláikba bevinni; kedvező válasz esetén a társaság Egyesült-Államokban a tanítói pályát annyira el
nak tankönyvekre való pályázatok kiírását, vagy olyan özönlik, hogy míg ott csak 42 ezer férfi tanító van,
tankönyveknek átvételét ajánlja, a melyek eddigelé addig a tanítónők száma 130 ezer. A porosz egye
jóknak bizonyultak. — Az indítvány másik passzu temeken legközelebb 413 nő hallgatta a különféle
sára nézve, hogy t. i. könykereskedő nélkül maga tudományokat s ezek közt 9 a theologiát is.
Vetések állása a külföldön. A földmívelésügyi
kezelje a társaság a maga kiadványait, eltérők vol
tak a vélemények, a mennyiben az ily önálló keze miniszterhez érkezett konzuli jelentések szerint Olasz
léshez szükséges közege nincs s egy ilyennek meg országban a gabona és takarmány kedvezően fejlődik.
teremtése új költségeket róna reá, — azért e kérdés A búza kielégítően áll, középen felüli termést igér: az
árpa-aratást a déli részeken megkezdték. Oroszország
eldöntését a közgyűlés bölcs belátására fogja bízni.
A soproni ev. diakonissza in tézet negyedik ban a tartós szárazság a délnyugati részeken a mezei
évi jelentése az intézmény áldott hatásáról és örven terményekben sok kárt okozott, a hónap végén azon
detes fejlődéséről tesz bizonyságot. Ápolás alatt állőtt ban a vetések ismét némileg javultak. Bulgáriában az
35 beteg 132 napon és 431 éjjelen á t ; ezenfelül a őszi vetések állapota erősen hanyatlott; a tavaszi
nővérek a gyülekezetben 545 betegápolást végeztek ; vetések sem fejlődhetnek kellőleg. Törökországban a
úgyszintén a nővérek által rendezett vasárnapi és szárazság következtében a terméskilátás tetemesen
csütörtöki vallásos összejövetelek a hajadonok részé hanyatlott. Poroszország vetéseinek állása közép jó
ről nagy látogatottságnak és üdvös virulásnak örven s nálunk, idehaza is szép aratást Ígérnek a vetések.

Istennel.
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T ízezer kitévt. Bécsből jelentik, hogy a leg
újabban közzétett adatok szerint január 1-től márczius 30-áig 2600, azóta pedig körülbelül 8000
katholikus lépett át a protestántizmusra, úgy hogy
a kitérők szama Ausztriában eddig is már 10,0l)0-re
tehető. — Újabban, a mint olvassuk, Salzburgban
50-en, Ciliiben 31-en, Klagenfurtban 12 en, Brüxben 80 an, Aussigban 255-en léptek át a pápista
felekezetről az ev. egyházba s szentháromság vasár
napján Becsben 40 s újabban ismét 30 r. katholikus
jelentette be áttérését.
É rdekes énekes k ö n y v et szándékozik kiadni
Ellfot Stock, a leghíresebb angol könyvkereskedők
egyike, a melyben 48 ázsiai, 48 európai, 12 afrikai.
13 amerikai és 8 oczeániai népnek a legszebb val
lásos énekei lesznek összegyűjtve.
*

dulatukba ajánlom. Szeptember hónapban megkezdjük
Isten segítségével az ötödik évfolyamot. Nagyon kér
ném azért egyházunk férfi- és nőíróit, hgyeskedjenek a két havi szünetelés alatt, ez egyedüli magyar
népies, vallásos lapunk számára építő rzikkeket, köl
teményeket s különösen rövid, vallás-erkölcsi gondo
latokat kifejezésre juttató elbeszéléseket írni s azokat
hozzám lehetőleg szeptemberig beküldeni. A z új év
folyam előfizetési ára szintén 1 fo rin t lesz. A z elő
fizetési díjak Mikolik Gyula ellenőr úrhoz (I>eák-tér
4. sz.) küldendők. — Isten velünk!
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
június 29-én.
G a b o n a f a j

A s z e r k e s z tő ü z e n e te . Jelen számunkkal az
«Evangélikus Családi L ap> negyedik évfolyama be
fejezést nyer. Hálaérzelem kél szivemben a jóságos
Isten iránt, hogy kegyelme e téren való törekvésem
ben újra támogatott s a munkát, melyre e lap szer
kesztésével vállalkoztam, befejezni engedte. Hálás köszönetemet nyilvánítom ez alkalommal azon lelkes höl
gyeknek s uraknak, a kik dolgozataikkal e kis vállalatot
támogatni kegyeskedtek. Köszönetét mondok lapunk
t. előfizetőinek is az anyagi támogatásért; az ő
további pártolásuktól fog függni e kis lap további
jövője s fejlődése. Lapunkat továbbra is szives jóin
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P á l y á z at
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi,
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1899 —1900. tanévre
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásuláni két éven át élvezhetők.
Az e l n y e r h e t é s fe lté te le i :

1. Ha hittani jelölt a folyamondó, akkor már is két évi
folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns
theologiai intézetben.
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel
tanult legyen.
3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya
különbsége nélkül legyen :
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja
és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány
által igazolandó be ;
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő
mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva
levő feltételek teljesítése mellett 1899. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.
Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1899 -1900. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy
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egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett
kérvényeiket f. 1899. évi szeptember 30-ig való záridő előtt
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték,
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges,
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan
megírják.
A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott;
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta,
s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágii. ev. magyar-német
egyházgyülekezet tanodájában ha kivántatni fog, mérsékelt
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.
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