EVANGÉLIKUS CSALÁ DILAP

A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és végén.
Szerkeszti:

Előfizetési díj egy évre 1 forint.

P A U L I K

K ia d óh iva ta l: Luther-társaság pénztára,
Deák-tér í. szám, hova az előfizetési és hir
detési díjak küldendők.

Ötödik évfolyam.

J Á N O S

ev. lelkész, vallástanár.

VI. k., Hunyady-tér 11., III. em.37.

L u ther-táraasági tagok
e la p o t In gyen k a p já k .

Hirdetési díi • esyoldal 12frt>fél ol(,al 6frt.

Budapest, 1899. november 30.

■ negyed old. 3 frt és így tovább.

6. szám.

Az anyák imádsága.

Az anyákról — az anyáknak.

Stolle után németből: L a d á n y i.

A nevelésügynek egy kiváló harczosa azt m onda-.
♦A világtörténelmet a gyermekszobákban csinálják*.
♦Minden ország támasza és talpköve a tiszta erkölcs*,
mondja a költő. Jó részt a családi neveléstől függ az
egyesek, nemzetek, sőt az egész emberiség boldog
sága, ♦A nevelésben a legfőbb szerep a szive. A sze
retet a legjobb nevelő.* Az anyák szeretete a legna
gyobb, azért a nevelés terén a döntő befolyás az
anyáké. A gyermekszobákban az anyák uralkodnak.
Mivel a nevelés, főként az anyai nevelés oly fontos
szerepet játszik, az egyes családoknak, sőt egész
országoknak történetében, azért az anyákra nagy
felelősség háramlik. Magától értetődik, hogy a ♦neve
lés* alatt ez alkalommal nem a testi, hanem az
erkölcsi nevelést értjük. Az erkölcsi nevelést a testi
neveléssel majdnem egyidejűleg meg kell kezdeni.
Mihelyt a gyermek gagyogni kezd, megkezdendő a
jóra irányuló erkölcsi nevelés. A nevelés kezdetben
csak tagadó lehet. Kis gyermekeknek felesleges, sőt
ártalmas erkölcsi prédikácziókat tartani, csak arra
kell törekedni, hogy ártatlan szivüket minden gonosz
tól és csábítástól megóvjuk. Nagyot hibázik az az
anya, a ki kis gyermekének bűnös pajkosságait,
gonosz csinjeit megrovás nélkül hagyja, sőt azoknak
örül, azon téves hiszemben, hogy gyermeke majd
megjavul, ha nagyobb lesz, ha értelme fejlődik s
különbséget tud tenni a jó és rossz között. Nagyon
igaza van a közmondásnak : «addig kell hajlítani a

A legédesb hangot, mely elbűvöl háj ól,
A legtisztább fé n y t, mely az égig világot.
A legszebb virágot, mely a föld ön nyílik,
A legszentebb lángot, mely lobog a sírig, —
Ott találod, a hol kezét összetéve
Áldást esd az anya kedves gyermekére.
Tövissel van rakva ez a föld i pálya.
Sokszor könyben úszik két szemünk p illá ja ;
A ki a bút adja, az el is oszlatja,
Hála legyen néked irgalomnak A ty ja !
D e legszentebb könynyel az anya áldozik,
Midőn gyermekéért sírva imádkozik.
Ott áll az egyszerű, alacsony kis hajlék,
Benn a szobácskábán gyenge mécsvilág ég,
Úgy tetszik a hajlék sivár, elhagyott rom,
Pedig áldott hely a z : egy felszentelt templom,
Hol az anya ajkán hangzik a hő foh á sz:
•Én Uram s Istenem gyermekemre vigyázz!»
A menny titkaiba nem láthat fö ld i szem,
D e én mintha látnám, olyan szentül hiszem.,
S elrabolni tőlem e világ nem tudja
A zt az édes hitet, mely biztatón súgja:
H ogy az ég angyali ott fen n vígadoznak,
Midőn a j ó anyák itt lenn imádkoznak.
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vesszőt, míg nem törik*. Ha a fácskát fejlődésének
első éveiben görbén hagyjuk nevekedni, később nem
tudjuk visszaegyenesíteni.
Nehéz vasban görnyed a bűnös, komoran gondol
a holnapra, melyen a törvény ítélete alapján gaz
tetteiért halállal fog lakolni. íme nyilik a börtön
ajtaja, a halára ítélt édes anyja lép be rajta, búcsúzni
akar gyermekétől. A mint a bűnös meglátja anyját,
elkeseredve így kiált fel: «Anyám, gyalázatos halá
lomnak egyedül te vagy az okozója. Téged vádollak
Isten s ember előtt. Mikor először gyümölcsöt loptam,
nevettél s megdicsértél ügyességemért, a helyett, hogy
szigorúan megfeddettél volna. Azután mást is loptam
s íme ennyire jutottam. Átok reá d !» E vádoló szavak
hallatára jajveszékelve futott ki a könnyelmű anya
fia börtönéből.
A jó anyának arra kell törekedni, hogy gyermeke
korán megszokja az erényt. Hadd váljék az erény
a gyermek szokásává, második természetévé. A mint
a kertész könyörtelenül levagdalja oltványáról a vad
hajtásokat, úgy az anyának is gondosan ki kell
irtani a gyermek szivéből a gonosz hajlamokat.
Egy fiú bádogból csinált békát lopott a piáczról.
Mikor édes anyja meglátta, a mint gyermeke a
békával játszott, kérdőre vette, hogyan jutott ahhoz
a békához. A gyermek azt hazudta: egy játékáruló
asszony adta neki ajándékba. Az édes anya gyer
mekének lesütött szemeiből s félénk szavaiból kita
lálta a valót. Szigorúan vallatóra fogta gyermekét,
nagysokára kivallotta a gyermek bűnét. Ekkor az
anya megparancsolta neki, hogy az ellopott békát
rögtön vigye vissza a játékáruló asszonynak s kér
jen tőle bocsánatot. Mikor a gyermek visszajött pár
szóval megmagyarázta neki, hogy a lopás nagy
vétek és emlékezet okáért — mi tagadás benne —
egy pálczikával jól végig húzogatott rajta. A fiú nem
is felejtette el a leczkét s derék ember vált belőle.
A nagy emberek — saját vallomásuk szerint —
leginkább anyjuknak köszönhetik kiválóságukat. Mind
a mellett megtörténik, hogy az anyának m in d en jó
igyekezete daczára rossz útra téved gyermeke. így
járt a keresztyénség negyedik századában Mónika is.
12 esztendeig siratta tehetséges, de romlott életű fiát.
Sokat imádkozott az Istenhez, hogy térítse meg el
tévedt gyermekét. Az anyai könyeknek s fohászoknak
lett is sikere, a gyermek megtért s a keresztyén
anyaszentegyháznak ragyogó csillaga lett. Az a
gyermek volt a későbbi egyházi atya : Augustinus.
Édes anyák, imádkozzatok gyermekeitekért az
Isten meghallgatja buzgó fohásztokat! Édes anyák,
tanítsátok meg gyermekeiteket is buzgón im ádkozni!
Neveljétek úgy gyermekeiteket, hogy azok kelő reggel
és hanyatló este tegyék össze kis kacsóikat buzgó
imádságra. Mond a vallásos költővel gyakran gyer
mekednek : «Kis kacsóid összetéve szépen, imád
kozzál édes gyermekem*. Az a gyermek, a ki
mennyei Atyjához buzgón imádkozni tud, földi szülő
jéhez sem lesz háládatlan soha. Sasszárny az imád
ság, mely a mennybe em el; balzsam az, mely minden
bajban megvigasztal; hajó, mely az élet tengerárján
fentart; angyal, mely életben s halálban bátorít.
Az Atlanti-tengeren egy ízben öt nap és öt éjjel
dühöngött a vihar, úgy hogy az Amerikából Európa

felé siető «Kornélia* hajó a legnagyobb veszélyben
forgott.
A hajó egyik pillanatban a feltornyosult hullá
mok tetején lebegett, a másikban pedig mély örvénybe
sülyedt; a hajó deszkái s gerendái recsegtek, ropogtak.
Egyszerre félrecsuszott a vitorla, okvetlen meg kel
lett minél előbb igazítani, különben a hajó a vihar
játékszerévé, a megsemmisülés martalékává vált volna.
De a kötélhágcsón való felmászás az óriási vihar
ban lehetetlennek tetszett. A kormányos egy 13 esz
tendős matrózfiúra ráparancsolt, hogy kúszszék fel a
kötélhágcsón. A fiú egy özvegy édes anyának egyet
len gyermeke volt. A gyermek majd az ingó árbóczra,
majd a kavargó habokra tekintett s esdő szemeivel
kérni látszott a kormányost, hogy mentse fel a rop
pant nagy feladat alól. A kormányos azonban ismé
telten ráparancsolt. Ekkor a gyermek engedelmet
kért, hogy pár pillanatra bemehessen szobácskájába.
Néhány perez múlva kijött s ügyesen mászni kezdett
a kötélhágcsón. Egy utas, a ki aggódva nézett a
kúszó gyermek után,, megkérdezte a korm ányost:
miért parancsolt rá erre a gyermekre, hisz élve le
nem jöhet az árboczról. A kormányos így mentegette
magát: ♦Felnőtteket a vihar könnyebben lesodorna a
kötél létráról s az árboczról; különben is a fiú a
legkitűnőbb kúszó*.
A vihar e közben még jobban dühöngött. A szél
vész a gyermeket a kötéllétrával együtt jobbrabalra csapkodta, de azért nagy nehezen felmászott
az árbóczra s megigazította a vitorlát. Elvégezvén
dolgát, negyedóra múlva sértetenül leért a hajó
fedélzetére.
A kormányos megveregeté a fiú vállát s meg
kérdezte tőle: ♦Fiam, nem féltél, mikor azt paran
csoltam, hogy fel kell m ásznod?*
♦Nem tagadom, féltem* — felelt őszintén a
gyermek.
« Miért mentél be előbb szobádba* — tudakolá
a kormányos.
♦Előbb imádkozni akartam, el voltam készülve
arra, hogy élve úgysem térek vissza. Mihelyt meg
imádkoztam, aggodalmam csillapult*.
♦Hol tanultál meg imádkozni?* — kérdezte a
gyermeket a kormányos.
♦Még otthon, édes anyám tanított imádkozni.
Mikor búcsút vett tőlem, lelkemre kötötte, hogy buz
gón imádkozzam s az Isten meg fog segíteni*.
Édes anyák, gyermekeitek elébb-utóbb az élet
zajgó tengerén fognak hajózni, a hol gyakran viha
rok zúgnak, örvények tátongnak. Azért tanítsátok
meg gyermekeiteket buzgón imádkozni, mert egyedül
a buzgó imádság az a csodás olaj, mely az élet
tengerének zúgó hullámait lecsendesíteni képes.
A jó anyának intő szava még akkor is őrangyal
ként lebeg az engedelmes gyermek felett, mikor
már az anya jobb hazába tér. Sok ember van, a
kit a rossztól az édes anyja intésére való emlékezés
tartott vissza. Ezt példázza a következő tanulságos
történet.
Hideg téli este volt, a hó sűrűn hulldogált, az
éjjeli lámpák csak gyéren világítottak. Egy rongyos
gyermek ült összekuporodva, éhezve, fázva egy
kapu szögletében. Néha-néha meleg ruhába öltözött
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emberek haladtak el mellette, siettek haza felé,
hol meleg szoba fogadta őket. A kis gyermek nehe
zen várta a reggelt, végre elzsibbadtan álomba szenderült. Álmában drága ételekkel megrakott asztal
állt előtte s miután jóllakott, puha vetett ágyba
feküdhetett. De az édes álomból csakhamar feléb
resztette egy rendőr.
«Mit csinálsz itt ?» — kérdi a rendőr mogorván.
♦Semitsem csinálok*, — felelt a rideg valóra
ébredt gyermek s azzal elkezdett sírni.
♦Miért nem takarodol haza ?»
♦Testvéremet várom*.
♦Hol a testvéred?*
♦Ott van* — felel a gyermek egy közeli korcsmaajtóra mutatva.
«Miért nem mész te is hozzá?*
Zokogva válaszol a gyerm ek:
♦Haldokló anyám megigértette velem, hogy soha
olyan helyre ne menjek, a hol pálinkát mérnek,
testvérem is megfogadta, de ő Ígéretét megszegte.*
♦Egészen árva vagy?*
♦Sem apám, sem anyám nincsen.*
♦Ki gondoskodik rólad?*
♦A testvérem, mert idősebb nálam, csakhogy
az utóbbi időben mindig részeg.*
« Jöjj velem*, szól a rendőr s ezzel a gyermeket
kezénél fogva az őrházhoz vezette s ott lefektette.
Midőn a gyermek reggel felébredt, csupa gyanús
alakokat látott maga körül. Kiváncsian s felelemmel
eltelve nézte a körülötte lévő embereket. Csakhamar
megismerte köztük testvérét is s látta, hogy az
kezeivel arczát eltakarja s szégyenében sír. Oda ment
testvéréhez, megölelte s megcsókolta őt s egymást
átölelve sírtak mind a ketten. Az idősebb testvér
életében f o r d u l ó p o n t v o l t ez. Soha többé pálin
kát nem ivott. Ma a két testvér lelkes hittérítő s
Ázsiában a pogánvok keresztyénné tételén fáradozik.
K özli: Ladányi.

Apró történetek.
(Ifjak figyelmébe.)

«Fiam, add nekem a te szivedet!* (Féld.
23, 26.) ‘ Atyám, miért mondja ezt az Isten nekünk?*
— kérdezte a kis Margit édes atyjától, hittanköny
véből épen a fenti szentírási mondatot tanulva.
«Majd később megmagyarázom, — felelt az apa.
— Addig is add ide a tárczádat, ha van.*
A kis leány minden késedelem és okoskodás
nélkül kihúzta zsebéből a tárczát, a melyben 20
krajczárja volt s átadta az apjának, tudva, hogy
apjának bizonyosan oka lehet arra, hogy azt tőle
elkérje.
Két nap múlva szólítja az apa kis leányát:
♦Margitkám, nemde tegnapelőtt ide adtad nekem a
tárczádat ?»
♦Igen, atyám.*
♦Azt hitted talán, hogy nekem arra szük
ségem van?*
♦Nem; hanem — mondá mosolyogva — azt
gondoltam, azért kéred, hogy el ne veszítsem s hogy
te valamit bele akarsz tenni.*

*S helyesen gondoltad.*
Ezzel kihúzva zsebéből a tárczát, a melybe
egy ezüst tallért tett, ezen szavakkal adta azt át
leányának:
♦Érted-e már, hogy miért mondja Isten nekünk:
Fiam, add nekem a te szivedet? Birtokába akarja
venni, hogy azt a rossztól megóvja s hogy valami
értékeset tegyen belé. Mi, kis leányom mindnyájan
szegény bűnösök vagyunk és semmi jó nincs ben
nünk önmagunktól. Ha azonban szivünket átadjuk
az Ürnak, ő azt jóvá és boldoggá, szeretetben és
nemességben gazdaggá teszi. S ez becsesebb a
fénylő aranynál. Ne késsél sohasem átadni neki, a
mit tőled kíván; ő, csak azért veszi el tőled, hogy
gazdagabban adja vissza azt.*

Mit tesz az: a Jézus nevében imádkozni?
Egy társaságnak, a mely épen azt találgatta, hogy
mit tesz a z : ‘ Jézus nevében imádkozni*, egy angol
ember a következő szellemes módon magyarázta
azt meg:
♦Skótország fővárosában — mondotta — élt
egy gazdag kereskedő, a kinek egyetlen fia, kedveneze, az indiai hadseregnél volt. Ezen a réven
meleg érdeklődéssel viseltetett minden Indiában meg
fordult katona iránt. A hol csak ilyennel találkozott
s megtudta, hogy valamire szüksége van, azonnal
kész volt őt kisegíteni: mert hát arra gondolt, hogy
hátha az ő fia is hasonló helyzetbe kerül, milyen
jól fog esni néki, ha valaki kisegíti. Jó szivének
híre csakhamar elterjedt s ezen a réven sokan
kezdték felkeresni, úgy hogy később a kereskedő
ösztönöztetve érezte magát ajtajára egy táblát kisze
gezni, a melyen az volt kiírva, hogy vele csak ezek
ben és ezekben az órákban lehet az indiai kato
náknak beszélni.
Egy napon bekopogtat a házánál egy katona,
meglehetősen viselt uniformisban s az úrral kíván
beszélni. Miután épen el volt foglalva, rövidesen
akart elbánni a katonával s elutasítólag mondotta
neki, hogy nem látja-e, mi van az ajtón lévő táblára
felírva ? A katona nyugodtan válaszol: ‘ Igen is
láttam, de ezt kell átadnom*. S ezzel kivesz a zsebé
ből egy összehajtogatott czédulát s átadja a keres
kedőnek. Alig vetett ez egy pillantást a czédulára,
arcza egész megváltozott; felismerte a fia írását s
a legnagyobb érdeklődés közt a következőket olvassa:
♦Kedves A tyám !
E sorok átadója egyik legjobb barátom. Bánj
vele úgy) mint énvelem bánnál.
Fiad Károly.»
Alig olvasta el ezt a levelet, hozzá sietett a
katonához s karjaiba zárva őt felkiáltott: ‘ Kedves
barátja Károly fiamnak, legyen szívből üdvözölve!
Jöjjön, kérem, szaporán családi otthonomba!* S
ezzel a legnagyobb örömnyilatkozatok közt vitte őt
be a belső szobába s ' már messziről mutogatta a
családnak: ‘ Nézzétek, itt hozok egy kedves ven
déget, fogadjátok szívesen, terítsétek az asztalt s elő
mindennel, a mi jó van a háznál! Hisz ez a fiatal
ember barátja az én Károlyom nak!» — S mind
nyájan körül vették az idegent s úgy elhalmozták
szeretetük nyilatkozataival, mintha csak régi tagja
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lett volna a családnak. — S mindezt az a néhány
sor írás eszközölte.
Kedves olvasó! Érted-e e történetet? Az imá
nál a Jézus neve az az Istennél, a mi itt az a
kis levél volt.
Hogy ízlett a baraczk ? Egy paraszt ember
egyszer gyermekeinek baraczkot adott. — Néhány
nap múlva kérdezte: «Na, gyermekeim, hogy ízlett
a baraczk?*
♦Kitünően! — felelte a legnagyobb — oly remek
íze volt, hogy magját a legnagyobb gonddal elül
tettem ; lehet hogy megfogamzik s majd egy olyan
fa nő fel rajta, a mely olyan kitűnő baraczkokat
terem*.
♦Jól van ! — felelte az apa —- belőled egyszer
kertész lehet.*
♦Én meg — beszélte a másik gyermek — olyan
jó ízűnek találtam, hogy még a mamától is elkértem
az övének felét; de a magot eldobtam*.
♦Milyen fiatal, s ilyen szemes!* — jegyezte
meg az apa.
♦Mikor a bátyám a magot eldobta — beszélte
a harmadik -— én felvettem, széttörtem és megettem.
Baraczkomat pedig egy garasért eladtam.
Az apa fejet csóválta s így szólt: ♦Hát te keres
kedő akarsz lenni? Még ráértél volna kezdeni*.
♦Hát te, kis fiam — szólította meg az apa a
legkisebbet — te mit szólsz? Hogy ízlett a baraczk?*
♦Nem tudom* — felelte ez.
♦Hogy-hogy? nem tudod? Talán még nem
etted meg ?
♦N em ! Itt a szomszédban betegen fekszik a
bácsi, annak vittem el. Ö ugyan nem akarta el
fogadni, de én az ágyára tettem és elszaladtam . . . »
Könyek gyűltek az apa szemébe. Megölelte s
megcsókolta fiát s mondá:
♦Majd a jó Isten visszaadja néked*.
Gerhardt Pál végrendeletéből. Talán min
denkiismeri ♦Bízzad minden utadat* czímű gyönyörű
egyházi énekünket. Ennek és sok más szép énekünk
nek a költője: Gerliardt Pál 1676-ban 14 éves
fiához végrendeletében a következő sorokat írta:
♦Egyetlen fiamnak kevés földi javakat hagyok,
de hagyok neki egy olyan nevet, a melyért nem
lesz oka szégyenkezni. 1. Ne hallgass a rossz tár
saságokra, hanem kövesd Istened akaratát és paran
csát, Minélfogva soha se kövess el semmi rosszat
abban a reményben, hogy az titokban m arad; mert
minden napvilágra jön. 2. Ne indulj fel soha! Ha
észreveszed, hogy elfut a harag, hallgass! — s ne
szólj elébb, a míg a 10 parancsolatot s a ♦Hiszek
egyet* el nem imádkoztád. 3. Az érzéki gyönyörö
ket szégyeneid! S ha abba a korba jösz, a mikor
megházasodhatol, úgy házasodj Istennel s kegyes,
hű és értelmes emberek tanácsával. 4. Tégy jót az
emberekkel, ha meghálálják azt neked, ha nem ;
mert ha az emberek nem is hálálják meg, a föld
és ég Alkotója már régen meghálálta azt neked, a
mikor megteremtett, a mikor az ő kedves Fiát aján
dékozta s a mikor a szent keresztségben téged fiává
s örökösévé fogadott. 5. A kapzsiságot kerüld, mint
a poklot. Elégedj meg azzal, a mit becsületes és
lelkiismeretes munkával megszerzesz, ha kevés is

az. Ha pedig az Isten bővebben áld meg. úgy kérd
őt, hogy óvjon meg földi javaiddal való visszaélés
től ! S z ó v a l: imádkozzál szorgalmasan, tanuld a mi
tisztességes, élj nyugodtan, szolgálj becsületesen s
maradj meg hitedben s tégy arról vallást állhatato
san, úgy egykoron e világtól való elválásod víg és
boldog leend. Ám en!*
Nem ártana e szavakat minden ifjúnak jó mé
lyen a szivébe vésni.

Szent Advent.
Köszönitek Advent, Úrjövetele,
Szivem reménynyel s vágygyal van tele;
K it annyi lélek várt eredve régen,
Légy én Tanítóm, Vigaszom, Vezérem!
Világ elmúlik, ég fö ld összedül
Szent Igéd, mely megmarad egyedül;
Tündér világon kelnek síri árnyak.
De élnek, kik Veled szeretve járnak.
Szivemből kérlek, Jézus, Tégedet,
Add, hogy kövessem szent törvényedet;
Törvényed, tudományod: lélek, élet —
A z él csak. a ki Véled já r , Tevéled!
Sántha Károly.

Az első teljes magyar biblia.
— Mai képünkhöz. —
Zsid. 13, 7.

A ki a Szentkönyvet felnyitja, első lapján ezt
a megjegyzést fogja találni: ♦fordította Károli Gás
pár*. S ezt a nevet olvashatjátok már 300 év óta.
Úgy a hosszú idő, mint a hely által, a melyen
olvassuk, megszentelt név s tisztelt a protestáns
ember előtt. Károli Gáspár tolmácsolta a magyarban
a könyvek könyvét, ő adta először a magyar nép
kezébe a teljes magyar bibliát s ez által egyházunk
oltárára olyan áldozatot tett, a mely annak egész
jövőjére befolyást gyakorolt; önmagának pedig olyan
érdemet szerzett, a mely nem évül el soha s mindig
kegyeletet s nagyrabecsülést kelt a nemesen gondol
kodok szivében.
E rragy alakkal akarom megismertetni t. olva
sóinkat.
Kár, hogy életéről keveset tudunk. Gyermekkora
teljesen a messze múlt homályában vész el. Azt
hiszik, hogy Nagy-Károlyban született s innen nevezte
el azután magát Károlinak. Születési éve sem bizo
nyos; a legtöbben az 1529. évet mondják annak.
Fiatalkora arra az időre esik, a mikor a reformá
torok által előidézett vallási mozgalom legmagasabb
hullámokat vert s a tiszta keresztyénséghez vissza
vezetett ev. egyház iránt a lelkesedés honunk hatá
rai között is terjedni kezdett. Ebben az időben
minden valamire való fiatal ember a külföldi már
akkor híres iskolákba igyekezett kimenni, mint a
hol kiváló elmék lobogtatták a tudomány szövétnekét. Ezt tette Károli Gáspár is.

53
Valószínűleg eleinte Svájczban, majd Strassburgban tanult. A Vittembergi egyetem névkönyvében ott
találjuk nevét az 1555/56. tanév tanulói között:
•Gáspár Carolus Pannonius». Luther ekkor — tud
juk — már nem élt, de ott volt még nagytudományú barátja: Melanchton Fülöp, a kinek oldalánál
magába szivta a tudomány mellett az evangyélmi
szellemet is. S mi
után nemcsak a hit
tudományban, hanem
a bölcsészeiben s nyel
vek ismeretében is
kiképezte magát, viszszatért hazájába. Itt
hon a jeles képzett
ségű s az Isten igéjét
lángoló hittel s meg
győző
lelkesedéssel
hirdető lelkipásztort
csakhamar felismer
ték benne s 1560-ban
az abauj megyei gönczi ref. egyház első
papjának választotta
meg. A hívei buzgóságáról ma is ismert
gönczi ref. egyház
azon időben a virág
zás magas fokán ál
lott, ezt bizonyítja az
a körülmény is, hogy
két lelkész működött
kebelében. Károli 33
évet töltött itt az
Isten országa terjesz
tésében. Nős volt, de
hogy gyermekei lettek
volna, a fenmaradt
írásokból nem tűnik
ki. Békességben, hívei
tiszteletétől s szere
tetteljes bizalmától ki
sérve teljesítette lelkészi hivatalát. Buzgó,
szelíd lelke vezetése
mellett egyháza mind
inkább emelkedett s
az egyház vetemé
nyes kertje: az iskola
nagy hírre tett szert
annyira, hogy túlszár
nyalta a közelben fek
vő szikszói s misKÁROLI
kolczi iskolákat is.
Károli nemcsak szóval hirdette az Isten igéjét,
hanem írásban is közre adta vallásos lelkének, mély
tudományának, sok évi tapasztalatainak s tanulsá
gainak gazdag gyümölcseit. Műveiből nemcsak mint
buzgó lelkipásztor, de mint nemes lelkű hazafi is
ismeretes.
Paptársai a nagytudományú férfiú előtt megha
joltak s elismeréseket s tiszteletüket iránta azzal
bizonyították be, hogy őt 1565-ben a kassavölgyi

református egyházak esperesévé választották. A 108
anya és számos leányegyházból álló egyházmegye
gondozása nehéz terheket rakott Károli vállaira.
Még akkor nem lévén szervezve a tiszáninneni ref.
egyházkerület püspöksége,
egyházmegyéje ügyeit
önállólag s teljesen függetlenül ő maga intézte s a
protestáns egyházak akkori külső s belső bajai mel
lett a fenhatósága
alá tartozó egyházak
rendbentartása két
ségtelenül súlyos fel
adatot rótt reá. De
ő a reá bízottakban
hű és nagy volt. Az
egyházak szervezése
s egyházmegyéjének
bölcs és tapintatos
vezetése s kormány
zása nagygyá tették
őt kortársai s az utó
dok előtt. De a mivel
a magyar protestáns
egyházat örök hálára
kötelezte, a mi nevét
örök időkre fenn fogja
tartani: az a bib
liának édes magyar
nyelvünkre történt le
fordítása volt. E szent
munkához K á r o l i
1586-ban kezdett és
hat évvel
később
1592-ben már meg
jelent nyomtatásban.
Segítségére volt neki
a fordításban több
kegyes és tudós fér
fiú, de ezek közül
csak Pelei János, a
gönczi iskolamester
neve ismeretes. A kik
a bibliának magyar
nyelven kinyomatását s megjelenését
lehetővé tették, ezek:
Péterffy, Báthory
István és felesége
Homonnai Drugeth
Zsuzsánna, Rákóczy
Zsigmond,
Drugeth
István és Mágócsy
Gáspár. Hogy mily
lelkesedéssel s szent
GÁSPÁR.
szeretettel csüggött
Károli a magyar nyelvű biblia megjelenésén, mutat
ják a sza va i: *Csak az Isten addig éltessen, míg a
Bibliát kibocsáthatom, kész leszek meghalni és a
Krisztushoz költözni*. Kérését Isten meghallgatta.
A nyomda, melyen az első magyür bibliát nyom
tatták, Báthory István országbíró családi birtokán,
Vizsolyban volt felállítva. Mielőtt a szent munkához
hozzá kezdtek volna, Károli Gáspár, kit kegyessége
miatt ^istenes vén e m b e rin e k neveztek, összehívta
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egyházmegyéje papságát s buzgó könyörgésben kér
ték Isten segedelmét az áldott munka szerencsés
véghezviteléhez. 1589 február havának 18-dik napján
kezdett dolgozni a vizsolyi nyomda, vezetője Mantskovit Bálint lengyel származású, de magyarul tudó
férfiú volt. Eredeti helyéről a nyomda egy urasági
épületbe vitetett, majd ismét, hogy a nagy munka
minden háborgatástól ment legyen, az Isten háza
kegyeletének oltalma alatt, a templom szentélyéhez
épített kis helyiségben lett elhelyezve s ott került
ki nyomtatás alól 1590. augusztus 10-én az első
teljes magyar biblia fűzött példánya. Nagy ív alak
ban 2392 lapra nyomtatva, három részre osztatott
a szentkönyv. Az eredeti szöveg versenkénti fordí
tásban lett visszaadva s minden rész fölött a tar
talom rövid jelzése olvasható. Az eredeti példányok
közül alig egy néhány található ma már egyes könyv
tárakban.
A mint Károli szent munkáját világgá bocsátotta
s mint égi mannát vették leikeik táplálékául az
emberek ezrei, egy jezsuita barát Káldy György is
lefordította magyar nyelvre a bibliát, azt a rágal
mat terjesztve a Károii-féle fordítás felől, hogy az
hamis s ennek következtében ne olvassák a keresz
tyének; ámde a dolog talán megfordítva volt, mert
míg az ő fordítása mostanáig csak két kiadást látott,
addig a Károlié 80 kiadásban jelent meg. — Erős
kapcsot teremtett a magyar nyelvű biblia az ág.
és helv. hitvallású hittestvérek között, mert mind
két felekezet tagjai mint drága kincset ezt őrizték,
olvasták családjaik körében s ebből hirdettetett az
Isten igéje.
Az Ür tehát megengedte érni hű szolgájának
azt az örömet, hogy legszentebb fáradozásainak
gyümölcsét megláthatta. Ám sokáig nem lehetett
részese e boldogító érzésnek. Két évre a szent biblia
megjelenése után 1592-ben a lelki és testi nagy
munkát végzett kegyes pásztor nyugovóra tért. Gönczön temettetett el. Elhalálozása után három évvel
Göncz a jezsuiták tulajdonává lett, ezek elfoglalták
a református templomot s állítólag feldúlták a sírt
is, melyben az Istennek e hív szolgája pihent. Ezt
a vad indulat megtehette; de Károli Gáspár nevét a
magyar protestáns ember leikéből ki nem törölheti
semmiféle földi hatalom. Ő adta a legnagyobb kin
cset a magyar nép kezébe: a magyar nyelvre lefor
dított bibliát. Ő tette tehát lathatóvá s megismerhe
tővé a magyar nép előtt a hitnek s az üdvözülésnek
egyedüli, örök forrását. Ő mutatta meg azt a funda
mentumot, melyen a Krisztus egyháza öröktől fogva
áll mindörökké. Él tehát és áldott lesz az ő emlé
kezete mindig, míg magyar e földön élni fog.
Protestáns egyházunk 300 esztendő elmúlása után
akként emlékezett meg az első magyar biblia fordí
tóról, hogy Gönczön, a református templom előtt
érez szobrot emelt neki s 1890. szeptember 14-én
felavatta azt emlékezetére. E szobrot mutatja képünk.
XYI. századbeli protestáns lelkész a nagy Károli
érczalakja. Bő-ugjú, magas-gallérú, hosszú talár van
rajta. Ülő helyzetben, egymásra vetett^ lábakkal tün
teti fel előttünk a művész vésője. Irótollat tartó
jobbkeze, a balkézben lévő s térdeire helyezett biblián
pihenj Árcza mély gondolkodás, az ihlettség s az

alkotás hatalmas erejének kifejezője. Homlokának
redői nemcsak az idő, de a teljesített munka mér
tékét is jelzik. Szemeinek nyugodt, átható tekintete
a nehéz és szent munkát végzett nagy szellem hir
detője. — Vésd lelkedbe e nagy férfiú képét, kedves
o lv a só ! s valahányszor kezedbe veszed, a könyvek
könyvét: a Bibliát, gondolj rá áldólag s emlékeze
tének áldozz hálával úgy, hogy a biblia legyen a
te lelkednek mindennapi tápláléka, házad legnagyobb
kincse, családi-szentélyed legfőbb ékessége! Olvasd,
hallgasd, tanuld s kövesd a bibliát, mert Istentől
adatott az minden hívőknek üdvösségére!
Kovács Andor.

Hazai és külföldi hirek.
Nagylelkű hagyomány. Achim Ádám szarvasi
ev. lelkész, kinek haláláról lapunk múlt számában
emlékeztünk meg, nemes lelkű hagyományokkal tette
nevét örökre áldott emlékezetűvé. Nagy vagyonának
örököseivé a szarvasi és a kondorosi ev. egyháza
kat tette. Amaz mintegy 15,000, emez mintegy
100,000 frt értékű vagyont kap ez által. A kondo
rosi egyház azon kikötéssel kapta a nagy hagyo
mányt, hogy köteles lesz díszes papi lakást építeni,
a lelkészi fizetést 1600 írtra, a tanítókét 700 írtra
fölemelni s rövid idő alatt új templomot emelni.
Új theologiai tanár. Hornyánszky Aladár
óbudai ev. vallásíanár a Pukánszky Béla halálával
megüresedett theol. tanári tanszékre helyettes tanárul
hivatott meg Pozsonyba. Áldás kisérje működését!
A tanítók házának megnyitása. E hó 19-én
nyitotta meg s adta át a használatnak Wlassics
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter a tanítók
fiainak budapesti internátusát, nagyszámú és előkelő
közönség jelenlétében. Az internátus «Ferencz József
Tanítók háza» nevet fogja viselni s a szegény taní
tók Pesten tanuló fiainak fog menedéket s otthont
nyújtani. Jövedelmének szaporítása czéljából most
báró Eötvös József műveinek kiadását czélozza egy
országos bizottság.
A vasárnapi munkaszünet érdekében e hó
2 l-e n elismerésre méltó rendeletet intézett az állam
vasutak igazgatóságához Hegedűs Sándor kereske
delemügyi miniszter, meghagyván annak, hogy a
vasutak alkalmazottjainak e napon pihenést adjon
s csak «olyan mértékben vegye igénybe, a meny
nyire a halasztást nem tűrő ügyek elintézése meg
követeli*. Mindenesetre helyes és elismerésre méltó
a miniszter úrnak ezen intézkedése s kívánatos volna,
hogy minden vonalon végre valahára életbe lépjen
a vasárnapi munkaszünetelés, mert a mai eljárás
nagyban előmozdítja azt a valláserkölcsi elernyedést,
a melyet annyira fájlalunk. A vasárnap arra való,
hogy az emberek templomba s ne hivatalokba men
jenek.
Erzsébet királyné emlékezete. A közoktatásügyi miniszter rendeletéből e hó 18. és 20. napjain
az összes tanintézetekben gyászünnepélyeket tartot
tak a tanuló ifjúsággal. Egyebek közt alkalmunk
volt jelen lenni az aszódi kér. leánynevelő intézet
ilynemű gyászünnepélyén, a melyen az intézet igaz
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gatónője lendületes beszédben emlékezed meg az
elhunyt jó királynéról s azután a növendékek szép
készültséggel adták elő Tordai Grail Erzsébetnek
«Erzsébet és H ungária» czímű drámai zenés köl
teményét.
Királyi kitüntetés. Szép ünnepélyesség közt
tűzték keblére Brocskó Lajosnak, az orsz. árvaház
derék igazgatójának azt az érdemkeresztet, a melyet
0 Felségétől érdemei elismeréséül kapott. Ez alka
lommal Kovácsi Sándor elnök méltányolta a kitün
tetett érdemeit s Geduly Lajos, újpesti ev. lelkész,
mint az árvaház hajdani növendéke, meleg szavak
kal köszönte meg Brocskónak az árvák iránt mindig
tanúsított szives jóindulatai s szeretetét. Az ünne
pélyen az árvaház régi növendékei egy gyönyörű
emlékalbumot adtak át az ünnepelt férfiúnak —
Szívesen csatoljuk a sok jó kivánatokhoz a miénket
is: Isten kegyelme tartsa meg soká és óvja minden
bajtól az árvaügy e nemes bajnokát!
Országgyűlés. Az ország dolgai közül legna
gyobb érdeklődést keltettek újabban a kvóta-targyalások. Tudniillik azt kellett most eldönteni, hogy
a közös ügyek teherviseléséhez mennyivel járuljon
Magyarország, mennyivel Ausztria. E felett tanács
kozott a múlt hetekben a birodalom két felének
erre kiküldött bizottsága. Az alkuldozások nehezen
mentek előre, mert Ausztria sokat (3 8 % ) követelt,
a magyar hetes bizottság ezt nem akarta megadni
s legfeljebb 3 4 '2 % % kvótát volt hajlandó megsza
vazni. A z alkudozások e miatt félbe is szakadtak
volt s úgy hirlett, hogy a kvóta-kérdést a király
lesz kénytelen hatalmi szóval eldönteni. Utóbb azon
ban megint felvették az alküdozások elejtett fonalát
s a kvóta-arány a következő tíz évre magyar rész
ről 34'4% -ban, osztrák részről 65’6 % ‘ ban állapít
tatott meg ; a mi azt jelenti, hogy a közös kiadások
ból minden 100 írtból 34 frt 40 krt a magyarok
fizetnének. Ez a magyar kvótának több mint három
százalékkal való emelkedését jelentené s ez a több
let évenként öt millió forintnyi új teher Magyarországra nézve. A kvóta-javaslatokat áttették most
az országgyűléshez. A nov. 23-iki ülésen az ellen
zék részéről erős hangok emelkedtek az új kvóta
emelés ellen s egyesek szemére vetették a kormány
nak, hogy új terheket rak az adózó polgároknak
roskadozó vállaira s hogy politikai tekintetek, nem
pedig a két ország teherviselő képességének számba
vétele vezette őket az egyezkedésnél. S a mint olvas
suk, a függetlenségi párt erős akczióra készül a
javaslat ellen s utóbb, e hó 26-án, egy tiltakozó
gyűlést is tartott ellene.
A mocsai kínvallatókat, a kikről már a múlt
számunkban tettünk említést, elítélték. Szabó Kálmán
szolgabiró kapott három évi börtönt és öt évi hiva
talvesztést; Molnár Gedeon számvevő három és fél
évi börtönt; Gőbel Lajos biró egy évet s Czunyi
József kisbiró négy hónapot.
A világ vége hírének áldozatai. Egy Falb nevű
német tudós azt kürtölte bele a világba, hogy e hó
14-én egy Biela nevű üstökös beleütközik a földbe
s vége lesz a világnak. Régi mese. S hogy meny
nyire igaz, látjuk abból, hogy most is itt vagyunk.
De hogy az ilyen meséknek a könnyen hivő embe

—

reknél még ma is meg van a hatásuk, abból látszik,
hogy egy olaszországi városban, Livornóban, az
említett napon erős földlökések lévén érezhetők, azt
sokan a világ vége előjelének vették s egy szabóné,
megrémülvén a világ végétől, az emeletről leugrott
s szörnyet halt. S Kolozsvárott is, a mint olvassuk,
egy családban szóba került a világ végére vonatkozó
jóslat; beszélgetés közben a jelenlevők egyike, egy
Nagy István nevű öreg ember, úgy megrémült, hogy
szívszélhüdés érte s nyomban meghalt. Temesvárott
meg egy fuvaros fiatal, 21 éves leánya, Vitálszky
Matild, a világ végétől való féltében három napig
bujdosott a városban, míg végre beleugrott a Bégába.
Szerencsére egy homokásó kimentette. Ebből pedig
csak egy a tanulság; ne hallgassunk mi holmi jós
latokra, hanem bízzunk mindent a bölcs Isten vezető
kezére. Mindenesetre azonban jó mindenkor elké
szülve lenni a «végre*, mert ha a világnak nem is,
de nekünk bármikor végünk lehet — s azután jő
a számadás!
A hol a bibliát megbecsülik. A berlini városi
képviselőtestület gyűlésén valami tantervről volt szó,
a miről beszélve, valami professzor úr azt mondta,
hogy <a miniszter úr ő kegyelmessége adta, ő kegyelmessége ebette, legyen áldott ő kegyelmessége
érette!* Mikor a német császárné ezt az újságban
olvasta, azonnal levelet Íratott a berlini tanácsnak,
hogy mennyire megbotránkozott ő azon, hogy a
városi gyűlésen a szent bibliának vigasztaló drága
szavait ilyen gúnyosan lehet emlegetni és az elnök
még csak meg sem dorgálta érte az illetőt! A városi
urak közül most sokan dúlnak-fúlnak, de a legtöbben
belátják, hogy igaza van a császárnénak. — Bizony
igaza van s dicsőiét illeti meg azért, hogy megbot
ránkozását fejezte ki az ilyen könvelmü játék felett.
S ha mi is minden alkalommal nyakára hágnánk
az illetlenségnek, a bűnnek, nem merne világoson
is szaladgálni előttünk.
Délafrikai háború. Az angol-transváli háború
ról a legellentétesebb hírek jelennek meg a napi
lapokban. Egy héttel ezelőtt az hirlett, hogy a búrok
elfoglalták Ladysmithet, a legtekintélyesebb erődítvénvt, de utóbb ez a hír oda módosult, hogy csak
erősen szorongatják és alighanem mielőbb kezükbe
kerül. Anglia hajói folyton új csapatokat szállítanak
a harcztérre, de a transváliak is erősödnek, úgy
hogy most már hadseregük ötvenezerre megy föl.
Úgy látszik, a búrok tartják magukat, mert ha ittott az angolok győzelméről is hoznak az angol lapok
híreket, azok nem valami lényegesek. Újabban, a
mint olvassuk II. Vilmos császár is felajánlotta
volna szolgálatát a békéltetésre nézve. A háború
képe nem egész világos, mert a távírók nagy része
el van szaggatva s csak Anglián keresztül kapunk
róla hireket, a melyek bizony nem mindig megbíz
hatók. Majd később talán jobban sikerül a valót
megtudnunk.
A világ búzatermése. A gazda embereket érde
kelni fogja talán a következő kimutatás. Azt olvas
suk, hogy a világ búza termése a jelen esztendőben
bizonyos hanyatlást mutat a tavalyihoz képest, nem
csak Európában, hanem a tengerentúli országokban
is. A múlt év búzatermése körülbelül 980 millió
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hektoliter volt, a mostani aig 870 millió hektoliter.
A rozstermés a múlt évben 500, most 4 5 0 —455
millió hektoliter. Az árpatermés a múlt évben 335—
340, a mostaniban 312 millió hektolitert tesz ki.
A zabtermés a múlt esztendőben 9 4 0 — 950, ez év
ben 910 — 915 millió hektoliterre becsülhető.
A protestantizmus Spanyolországban növe
kedőben van, úgy, hogy .jelenleg 10 ezer protestáns
él Spanyolországban, 120 gyülekezetben. A vallásszabadság törvénye daczára _azonban máig is üldö
zik még a protestánsokat. így Astorga nevű tarto
mányban elitéltek egy ev. lelkészt azért, mivel
nyilvánosan eltemetett egy ev. leányt és pedig elítélték
öt napi fogházra és annyi öt frt. pénzbüntetésre,
a hány személy részt vett a temetésen. A legfelső
bíróság azonban az Ítéleteit feloldotta. Egy másik
eset Sevillában történt, a hol a kormány meghagyta
a prot. lelkésznek, hogy «,Iézus szent szíve kör
menete* alkalmával kápolnájának ajtaját zárva tartsa,
s a mint ezt megtagadta, a kormány karhatalom
mal zárta be a templom ajtaját. Szomorú dolog,
hogy a mi a múltban oly sok bajt okozott, még
ma is él a pápista fanatizmus.
Egyházi daloskönyv. Egy igen hasznos kis
könyvecske jelent meg újabban a ^dunántúli ev. egybazkerületi ének és zenepártoló egyesület* kiadásá
ban; czím e: A z á g o s t . h it v . ev. e g y h á z 1 0 8
d a l l a m a . Ebben az említett egyesület az ev. isko
lák és családok kezébe egy olyan útmutatót akar
adni, a mely őket főbb egyházi dallamainkba beve
zesse. A munka hézagpótló s ügyesen van meg
szerkesztve. Olcsóságánál fogva gyors, elterjedésre
számiihat, a mi nagyon kívánatos is. Ara a 4 íves
füzetnek csak 8 kr. — Nagyon helyes szerintünk
az, hogy a munkába a dallamoknak csak eredeti
alakjai vétettek fel s a dallamok variácziói nem.
Mi országszerte ev. egyházunkban az egyforma ének
lést óhajtjuk s nem azt, hogy minden vidék egy és
ugyanazon éneket máskép énekelje. Azért óhajtandó,
hogy a mennyiben e kis könyv iskolai énektanítási
vezérkönyvül is fog szolgálni, e szerint oktassák az
arra hivatottak a dallamokat, mert nézetünk szerint
az éneklés egyformasága több szempontból kívánatos.
Nem mulaszthatjuk még e helyütt kifejezni azon
óhajtásunkat is, hogy a dunántúli ének- és zenepártoló
egyesület ne tekintse e füzettel az e téren való mun
kát befejezettnek, hanem egy második füzetben foly
tassa azt, a mit helyesen megkezdett. Tudniillik igen
sok szép melódiát nem látunk még e füzetbe fel
véve. Az ugyancsak ev. egyházunkban, annak tót
ajkú híveinél használatos kitűnő énekkönyvben, a
* Tranoscius >-bán olyan gazdag gyöngyfüzére rejlik
a szebbnél szebb s magasztos énekszövegeknek és
dallamoknak, a melyeknek közbirtokká tétele úgy
zenei, mint vallási szempontból nagyon kívánatos.
Ezek másutt, sem a németben, sem a magyarban
nem találhatók. A Dunántúl most egy új énekes
könyv körül fáradozók azért hassanak oda, hogy a
Tranoscius kiválá és specziális birtokát képező énekei
magyarra is lefordíttassanak s azok melódiái egy új
füzetben közkincscsé tétessenek; bizonyára magyar
ajkú ev. híveink köszönettel veszik az ilyen értelem
ben való gazdagodást.

S z i v e s l í é v e l e m . Miután lapunk t.
olvasói közt még mindig vannak olyanok, a
kik díját be nem küldötték, tisztelettel kérjük
ezeket, hogy azt mielébb megtenni szíveskedje
nek.
Az előfizetési pénzek az „ Evangélikus
Családi L ap“ kiadóhivatalába (Budapest, IV .,
Deák-tér 4.) küldendők.
—
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A Luthertársaság által kiadott népiratkák
füzetes vállalatában épen most jelent meg:

A ki Isten nélkül akart élni.
— Elbeszélés. —
írta;

Dr. Moravcsik Gyuláné.
Ára 4 krajczár.
Ismert jeles Írónőnk ez elbeszélésben egy a népéletből
vett példában az olyan embernek életét mutatja be, a ki
felfuvalkodottságában elfordult egyházától és az Istentől,
találó vonásokkal ecsetelvén az ilyen lépés szomorú követ
kezményeit. A kis füzet különösen az olyan helyeken való
terjesztésre ajánlatos, a hol a felekezetnélküliség s a soczíálizmus ütögeti fel fejét.

Tömeges megrendeléseknél 10°/0 engedmény. —
Más nyelvre való lefordítását szívesen vesszük.
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