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—  Cselekedjél jót! —
(B.) A k i Jézus nyom dokain kíván haladni, elfelejtkezhetik-e 

a szegényekről, az elzüllöttekről, az e lh ag y a to ttak ró l?  H ányán láto
g a tjá k  m eg az özvegyeket, á rváka t és nyom oru ltakat?  K i vigasz
ta lja  a betegeket és bűnösöket?  N épünk rettenetes sok nyom orú
ságának  nagy része eltűnnék  e földről, ha  többet tö rődnének  vele 
vezetőik, elöljáróik.

A k i csak  állása  kényelm es oldalát nézi, K risztus nyom dokain 
já r-e ?  H ányán  hoznak m anapság  áldozatot az egyházért, hányán 
szenvednek Jézus nevéért?

Nem  tám ad-e m eg sokakat az ö n v á d : „M ivelhogy ezeket nem 
m íveltétek egygyel az én kicsinyeim  közül, én velem nem m ívelté
t e k !“ (M áté X X V ., 45.)

A ki csak  fölöslegéből enyhíti szegény em bertársai nyom orát, 
adakozik  egyházi és jó tékony  czélokra, m ég nem igazi keresztyén, 
m ég nem hű követője K risztusnak . C sak  az, a  k i áldozatot hoz, 
a ki felveszi kerresztjé t, a ki m indazt, a  mivel m egáldotta Istene, 
Jézu sn ak  sz en te li: m ondhatja  el m agáról, hogy az 0  nyom dokain 
halad.

Bizony, nehéz sor e z ! H a  m agunkba szádunk s jó l m eg
v izsgáljuk  m agunkat, vájjon hányán m ondhatják  el nyugodt lelki
ism erette l:

—  É n  a Jézus nyom dokain j á r o k !
H ányán  tudnának  ham arosan megfelelni az ilyen kérdések re :
—  M ikor szenvedtem a  Jé z u sé r t?  Ú gy  éltem-e eddig, m int 

Ő ? V agyonom at, szellemi tehetségem et, társadalm i állásom at úgy 
használtam -e föl, a  m int azt a keresztyéni felebaráti szeretet m eg
k ív án ja?  E lőm ozdítottam -e az em beriség jav á t, enyhítettem -e az 
Ínségen, letörültem -e a  kesergők könnyeit, bátorítottam -e a csiig- 
gedőket ?
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Az önző em ber csak  névleges keresztyén. A m ai keresztyén- 
ség á lta lában  önző keresztyénséggé fajult, m elyet az Üdvözítő nem 
ism erhet el a m agáénak . H a  az ős, az apostoli keresztyénség mód
já r a  nem a  szeretet lelke lakozik  bennünk, hasztalan  kiáltozzuk 
m ajd k é tség b eese tten :

—  U ram  ! U ram  !
A válasz csak  elutasító lehet!
—  Nem  ism erlek titeket!
E szetekbe vegyétek tehát, hogy könyörüljetek  m egszorult em ber

társaitokon. De ne dicsekvésből, ne hiúságból osztogassátok alam izs
náitokat. N ehogy képm utatók  m ódjára k iá llja tok  az u tcza közepére 
és síppal, dobbal, nádi hegedűvel csalogassátok  oda ism erőseiteket, 
bará taitokat, a  töm eget, s aztán  m elleteket verve, h irdessétek jószívű
ségeteket, n agy le lkűsége teke t!

„Ne tud ja  a  balkezed, mit cselekszik jobb k e z e d !“ (Máté, 
V I., 3.) r

Az U r, a k i előtt nincs titok , megfizet neked nyilván.

Fehér lepel takarja el
A nyugvó föld színét; 

Sötét ború az emberek 
Bűntől gyötört szívét. 

Fehér lepett a földről el 
Tavasz fuvalma visz; 

Derűje visszatér, ki jó,
Ki Istenébe' hisz.

A főidre vasbékót kötött 
A fagy lídeg keze. 

Lelkünk, ha égbe száll, a bűn 
Gyakorta nyügzí le.

Föld, zárodat feloldja majd 
Édes, meleg sugár.

Ki visszatér, ha bűnbe ment, 
Rá mennynek üdve vár.

Ki czéltalan bolyongva jár 
A hótakart mezön,

Végtére menhelyére száll,
S  megáll ott könnyezőn. 

Atyánk, ha bűn útján bolyong 
Ez összegyűlt sereg:

A mennyet add czélul neki,
Hogy éltét mentse meg.

Tóth István.

Fehér lepel.
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Luther wormsi bevonulása.
Luther a pápa átoklevelét e sza

vakkal vetette a tűzbe: „Mivel te 
Istennek szentjét megszomorítottad, 
égessen meg téged az örök tűz.“ E 
cselekedetére megkongatta a pápa 
feje felett a vészhangot, utat-módot 
keresett Luther megsemmisítésére. 
Tervének megnyerte a hatalmas csá
szárt^. Károlyt. Megidézték Wormsba, 
hol már összeült a birodalmi gyűlés, 
melynek ez ügyben döntenie kellett. 
A birodalmi követek javarésze Luther

rel érezett; csak oly feltétellel sza
vazott megidézésére, ha a császár 
biztos kíséretet ad melléje.

Intették barátai: „Ne menjen el, 
Húsz sorsára jut, ellenségei a csá
szárt megveszik." De ő igazságának 
érzetében mondá: „Ha ellenségeim 
olyan tüzet raknának is Wittenberg 
és Worms között, hogy lángja az eget 
érné, mégis elmennék és vallást ten
nék a Krisztusról".

Elindult barátjával, Amsdorf Mik
lóssal. Útközben több helyen predi-

Luther wormsi bevonulása.

AZ „EV. GSALAD1LAP“ TARGZAJA.

A nagymama legszomorúbb napja.
Irta : Béri Gyuláné.

(Folytatás.)
Folyt a kenyérsütés egész nap, mi 

pedig testvéreimmel feldaraboltuk a 
kenyeret és szalonnát nagy tálakba és 
vártuk a szegény éhes vendégeket.

Déltájban meg is jöttek az első 
menekülők, bizony nagyon fáradtak 
voltak, mint afféle vert had; mi nem 
így képzeltük a mi vitéz, délczeg hon- 
védeinket. Nem értek rá soká időzni, 
de nagyon jólesett nekik a kenyér 
és szalonna és a melegített bor, mert 
kegyetlen hideg volt. Voltak köztük 
gyengék, sebesültek, ezeknek édes
anyánk tejet adott, sebeiket átkötötte,

mert abban az időben nem volt min
den faluban doktor; édesanyánk értett 
a sebkötéshez is.

De a mi még mindennél jobban 
esett a szegény, fáradt, elcsigázott 
katonáknak, az volt: hogy jó anyánk 
mindegyiknek valami biztatót, vigasz
talót tudott mondani.

így tartott ez két nap folyton, har
madnap már gyérült az átmenőkszáma, 
s végre elfogyott egészen. De akkorra 
nem is maradt egyetlen harapás kenyér 
sem a háznál, sem semmi ennivaló. 
Atyám utolsó hordó borát is kiosz
tottuk, a mi uzsonnatejünket is oda
adtuk, ki volt a ház pusztítva min
denből.

Harmadnap délután édesanyám két. 
testvéremmel bementek a városba, 
hogy a teljesen kiürült éléskamarát
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kált s mindenütt a legnagyobb ünne
pélyességgel fogadták a bátor férfiút, 
még Wormsban is tolong a nép ko
csijánál, üdvözlik őt, öregek, ifjak 
követik s vele éneklik a reformáczió 
harczi riadóját: „Erős vár a mi Iste- 
nünk“. — E megérkezést ábrázolja 
képünk. H. L.

Péter bácsi meg János bácsi vitat
kozása a hit dolgairól.

Irta: Horváth Lajos.
Péter bácsi: Már annyi mindent 

meghánytunk-vetettünk, még csak azt 
szeretném tudni, miért nősülnek meg 
a papjaik?

János bácsi: Mire sem egyszerűbb 
a felelet, hiszen Ádámnak megmondá 
az Isten teremtése után (I. Móz. I. 
28. v.). Pál apostol is csak akként 
nyilatkozik, hogy: „Minden férfiúnak 
tulajdon felesége legyen és minden 
asszonynak tulajdon férje“ (I. Kor. 
VII. 2.). Vagy talán azt hiszi keed, 
hogy a kath. papok sohasem nősültek? 
No akkor a fényes, világos nappal is 
sötét éjjel magának. Mert azok bíz 
az 1059-iki római zsinatig szabadon 
nősülhettek, ez a zsinat tiltotta meg

ismét megtöltsék. Atyámat egy beteg
hez hívták a faluba gyóntatni. En 
egyedül maradtam otthon az öreg 
Juczival, régi hű cselédünkkel, ház
őrzőnek.

Persze, egyébről sem tudtunk be
szélni, mint az elmúlt napok esemé
nyeiről s arról a lehetőségről, hogy 
az ellenséges csapatok is erre fog
nak átvonulni.

Nekünk csak jó volt az öreg Juczi
val a jó meleg szobában, kályha 
mellett, de a szegény honvédek mennyit 
fáztak a hidegben, hóban, mert való
ságos hóvihar volt.

Egyszerre halk kopogtatást hallot
tunk az ajtón. Az öreg Juczi elment, 
hogy kinyissa azt s én is kíváncsian 
néztem ki az ajtón. Egy elmaradt 
fiatal honvéd állt ott, a lába meg

először a papoknak a házasságot II-dik 
Miklós pápa alatt, míg VII. Gergely, 
daczára a sok zavar és viszálynak, 
pápasága alatt keresztül is vitte. Tudja 
miért? Mert az egyháznak a hatalmát, 
tekintélyét egyik-másik pápa annyira 
megingatta, hogy ha Gergely pápa a 
papok pénzével hatalmát, fogadalmak
kal tekintélyét egy kissé holyre nem 
hozza, bizony tákolhattak volna rajta 
később többen is. Hogy az egyházat 
sülyedésében megakassza, keresztül 
vitte e fogadalmat.

Péter bácsi: Tehát mégis csak okos 
ember volt, mert jót akart!

János bácsi: Igen ám, milyen jó 
az, többet ártott, mint használt. Azt 
gondolom, ki esőben rostát tart a feje 
fölé, mégis megázik az. Úgy jártak 
keetek is! Hát mondja, szomszéd, igaz 
hitére, nem tetszik jobban magának 
a mi papjaink élete? Nem szebb a 
családos élet?

Péter bácsi: Mivel éppen jobban 
tetszik, azért kérdeztem meg, aztán 
azzal a sok böjttel sem vagyok már 
kibékülve.

János bácsi: Ez már helyes. Látom, 
hogy megjön kendnek az esze. Azt 
már régen megmondottam, hogy a 
cselekedetek nem üdvözítenek. A bőj-

volt sebezve, mert össze-vissza volt 
kötözve, csak nehezen, botra támasz
kodva állt. Nagyon fiatal volt szegény, 
félig még gyerek, halvány arczán 
látszott, hogy fáradt és szenvedő; a 
szemeiből láttam, hogy éhes.

— Szentséges Isten, nyilallott egy
szerre a szivembe, üres az éléskamra, 
nincs a házunknál egy harapás kenyér,' 
sem semmi ennivaló, sem egy korty 
tej, sem egy pohár bor, a mivel a 
szegény honvéd felüdítse magát.

Elfakadtam sírva; a szegény honvéd 
azt hitte, hogy félek.

— Tőlem ne féljen, kisasszonyka, 
én szegény sebesült vagyok, de majd 
néhány óra múlva jön az ellenség, 
attól aztán félhet, én csak egy ital 
vizet, egy harapás kenyeret kérek, 
hogy aztán mehessek tovább.
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tölés sem egyéb, Krisztus Urunk mon
dotta: (Máté, XV. 11.) „nem fertözteti 
meg az embert, a mi a szájánbémegyen“. 
Pál szerint pedig „az Isten országa 
nem ételben, nem italban áll “. Kell-e 
inég ennél fényesebb bizonyíték?

Péter bácsi: Jó magam sem tartok 
egyebet helyesnek, de ha meg nem 
sértem szomszéd uramat, jól esnék, 
ha elmondaná még egyszer, legalább 
a nagyjából, mi nem vág össze a kath. 
egyház tanításával?

János bácsi: Ha csak ez a kérése, 
annak még elébe állhatok. Hallgasson 
meg hát jól.

1. A szentírásról a katholikusok azt 
tanítják, hogy ezt csak különös papi 
engedelemmel olvashatja aközönséges 
ember, de a pápák tanításait, egyezzék 
az meg az írással, vagy nem, minden 
gondolkodás nélkül él kell fogadni.

Mi azt mondjuk: A szentírást olvasni, 
tanulni minden embernek kötelessége, 
mert hitünk dolgában ez egyedüliútmu- 
tatónk, életünknek szabályozója (Ján. 
V. 39.; 2. Tim, III. 15 16.; 2. Pét. 
I. 19.).

2. Bünbocsánat elnyeréséhez kath. 
felfogás szerint, a Krisztusban vetett 
hiten kívül, az ember jó cselekedeteire 
is szükség van.

Mi szerintünk pedig: „Megigazulunk 
ingyen, Isten kegyelméből, a Jézus 
Krisztusban lett váltság által. (Róni. 
III. 24.; Ap. Csel. XVI. 31.).

3. Az úrvacsorát náluk egy szín 
alatt (ostya, kenyér) szolgáltatják ki, 
míg a misében a papok két szín alatt 
veszik.

Mi ragaszkodunk a mi Urunk, Jézu
sunk világos rendeléséhez, ki azt 
mondá: „Vegyétek és egyétek . . ■ 
stb. Igyatok ebből mindnyájan“ stb. 
(Máté, XXVI. 26.1. Kor. XI. 23—26.) 
Tehát két szín alatt kell kiszolgáltatni 
az ilrvacsorát.

4. A kath. egyház ismer szenteket, 
kiket az Istenen kívül tisztel és köz
benjárókul ismer el ember és Isten 
között. Mi egyedül a háromságos egy 
Istent imádjuk, szenteket el nem isme
rünk, közbenjárónk csak egy van, a 
Krisztus, „ki meg is tarthatja minde
nestől fogva azokat, kik ő általa járul
nak Istenhez: mert mindenkor él, hogy 
esedezzék ő érettetek11. (Zsid. VII. 25. 
Zsolt. L. 14., 15.).

5. A misét élőkért és holtakért való 
áldozatnak tekintik, azt mondják, Krisz
tus egyszeri áldozatával nem tett eleget 
bűneinkért, a „szent misében vérontás 
nélkül áldozza fel magát, megújítván

Szinte lázasan rohantam az élés
kamrába, kutattam, kerestem minden
felé, de nem találtam semmit, hiába 
hívtam segítségül Juczit is, nem bír
tunk felfedezni semmi ehetőt.

A szegény honvéd nem várhatott 
tovább, bár váltig biztattuk őt, hogy 
várjon, míg anyám hazajön, akkor 
lesz minden.

— Nem akarok még sebesülten 
sem az ellenség kezébe kerülni, — 
mondta és nekivágott az erdőnek, 
fáradt, ingadozó léptekkel és csak
hamar elveszett a távolban szemeim 
elől.

Mikor anyám hazajött, még min
dig sírva talált. És még most is, 
annyi év után visszaemlékszem, hogy 
sohasem voltam oly szomorú, mint 
azon a napon, midőn egy éhező, egy

szenvedő kért tőlem segítséget és én 
nem adhattam neki semmit, úgy kel
lett őt eleresztenem, hogy nem segít
hettem rajta.

Azóta már sok bánat, csapás ért. 
Átéltem az életet s megőszültem, 
megöregedtem; de mondhatom, édes 
gyermekeim, hogy az volt az éle
tem legszomorúbb napja, s azóta 
sem tudtam e miatt egészen meg- 
vígasztalódni. Az időtől fogva mindig 
úgy megsegített az Isten, hogy ha 
szűkölködő kopogtatott az ajtómon, 
mindig adhattam neki valamit.

— Pedig de sokat kopogtatnak a 
nagymama ajtaján, — mondta az 
Emmike, könnyes szemét a nagyma
mára emelve.

— Sokan, édes gyermekem, — vála
szolt a nagymama, — és bizony van
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a keresztfán bemutatott áldozatot a 
nélkül, hogy többé szenvedne és meg
halna11 (Kis katekizmus gr. Nyári 
Rudolf).

Mi a szentírás alapján azt tanítjuk, 
hogy Jézus „egy áldozattal áldozván 
a bűnökért, mindörökké ül az Isten
nek jobbján, mert egyetlenegy áldozat- 
jával tökéletesekké tette mindazokat, a 
kik megszenteltetnek11 (Zsid. X. 12., 
14. II. Kor.“ V. 21.). A misét tehát 
el nem ismerjük üdvösségünk elő
mozdítójának.

6. A pápát tartja a kath. egyház 
látható fejének, a láthatatlannak a 
Krisztust, kinek az első földi helytar
tója, csalhatatlan s minden keresztyén 
alantasa neki. Krisztus maga mondá: 
(Máté XXIII. 8 —11.) „Egy a ti mes
teriek : a Krisztus11, „országa nem e 
világból való11, ezért nem ismerjük el 
az előbbi tanítást, sem azt, hogy a 
rom. kath. egyház az egyedül üdvö
zítő., az egyedül igaz egyház. Hiszen 
„nincsen senkiben másban üdvösség, 
mint a Krisztusbein11 (Csel. IY. 12.). 
Mint ott, hol az Isten igéje tisztán és 
igazán taníttatik, hol a szentségek 
Krisztus rendelése szerint szolgáltat
nak ki. „Ha ti megmaradtok az én 
beszódimben — mondja Krisztus (Ján.

közöttük elég, a ki nem érdemli meg, 
hogy jót tegyek vele, de inkább tíz 
érdemetlennek adjunk, mint egy igazi 
szegényt vagy szenvedőt elutasítsunk. 
És a jótettben, édes gyermekem, akár
milyen öregek is lennénk, nem sza
bad elfáradnunk, ebben nem szabad 
megfogyatkoznunk soha.

— A nagymama jótékonysága, — 
mondta ismét Emmike, a ki már sokat 
tanúit a bibliából, — olyan, mint a 
bibliai olajos korsó, a melyből soha 
sem fogy ki az olaj.

A nap sugarai bearanyozták a nagy
mama ezüstös haját, a mint ott ült 
a kis csoport között, a kiknek sze
mei szeretettel függtek rajta ; ott ült 
szelíden, jóságos arczával és minta 
jó magvető, tiszta magot hintegetett 
a kis unokái leikébe.

VIII. 31.) bizony én tanítványaim lesz
tek.11 Az Isten „mindeneket vetett az 
ő lábai alá és őtet tette mindeneknek 
felette az Anyaszentegyháznak fej évé11 
(Efez. I. 22.). A mi Urunk felmagasz- 
taltatott ugyan, de egyházát maga 
oltalmazza, védi, velünk van minden 
napon, e világ végezetéig (Máté XXVIII. 
20.) s így látható helytartóra egyhá
zában szükség nincs. Más vigasztalót 
ád nekünk, mely velünk marad mind
örökké, t. i. az igazságnak lelkét (Ján. 
XIV. 16—17.).

7. A fülbegyónást, búcsút, misét, 
tisztítótüzet — tanítja és rendeli a 
kath egyház.

Az evangélikus azonban, mivel e 
tanok a papok hatalmát, tekintélyét, 
sőt vagyonát akarják emelni, — mint 
a szentirással homlokegyenest ellen
kezőt — elveti, mivel emberek talál
mánya. Előtte nincsenek nagykorúak 
(papság) és kiskorúak (az egyház kö
zönséges tagjai), hanem minden tagja 
egyenlő, Isten akarata szerint királyi 
papságból alkotott nép (I. Péter II 9.), 
melynek mindegyike Krisztus testének 
valódi tagja óhajt lenni, hirdetvén a 
megfeszített, de feltámadott Mestert. 
A ki ez egyházból kilép, az nem 
valódi tag, mert nem találta meg a 
Krisztust, vagy ha megtalálta, elve
szítő azt.

Péter bácsi: Úgy megvette szom
széd a szivemet, eszemet, hogy már 
én is azt hiszem, a maguk vallása 
mutatja meg az üdvösséghez vezető 
igazi utat. Ha terhűkre nem lennék, 
bizony még ma bejelenteném áttéré
semet.

János bácsi: Tudja meg szomszéd, 
nagyobb öröm van mennyben egy 
megtérő bűnösön, mint hetvenhét iga
zakon. (Vége.)
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Luther a birodalmi gyűlésen.
Ha a 95 tétel forrongásba hozta 

Németországot, ha az átokbulla elége
tésével megadta Luther a pápának a 
legméltóbb választ, úgy vormsi meg-
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idézése az egész világ figyelmét ide 
terelte. Rendkívül fontos nap volt ez, 
súlyát érezte barát és ellenség egy
aránt. Míg egyik oldalon csillogó fény, 
bíbor állott, mely kápráztat, hatalom
mal; a másikon a megtestesült egy
szerűség, az igazságnak törhetlen 
fegyverével. A császár menyezetes 
trónusa előtt van az asztal, rajta a 
vádlott iratai. Az asztal mellett áll a 
trieri érsek titkára, előtte Luther. 
Fogós a császár nevében hozzáinté
zett két kérdés : Sajátjai-e ama köny-

A MI SIONUNK.

Lelkészi jubileum. Mint értesülünk, 
a, szombathelyi ág. hitv. ev. egyház a 
múlt hetekben szép ünneplésben része
sítette szeretett lelkipásztorát: Kiss 
Jánost, a ki immár egynegyed szá
zada hirdeti az igét a nevezett gyü
lekezetben. Hálaadó istentisztelet után 
díszgyűlést tartottak, a melyre az 
ünnepelt lelkipásztort küldöttség hívta 
meg. A gyülekezet nevében Mezih- 
raszJcy Kálmán egyháztanácsos, a volt

Luther a birodalmi gyűlésen.

vek? Visszavonja-e azok tartalmát? 
De világosabb másnap az utóbbira 
adott válasz: „Visszavonni semmit 
nem tudok és nem akarok . ..  itt állok, 
másként nem tehetek, Isten engem 
úgy segéljen.“

A jámbor szerzetest a vihar férfiúvá 
edzette, hirdette, mint az apostolok, 
a megfeszített, de feltámadott Krisz
tust. Megszületett a XVI. század ha
talmas, világra szóló műve: a refor- 
máczió. Megdöbbent a fényes gyüle
kezet, míg Luther ott állott félezredév 
hamis tanának romjain győztesen. Ha 
Isten velünk, kicsoda ellenünk!

H . L.

tanítványok nevében Pálmai) Ödön 
tanító üdvözölték a jubilánst és át
nyújtották neki az értékes emléktár
gyakat. Az ünnepelt megható szavak
ban köszönte meg a ragaszkodásnak 
és szeretetnek nyilvánulását, mire 
Mesterházy László sárvári lelkész al
kalmi imádságával az ünnepély véget 
ért. Nagyt. Kiss János lelkész úr 
mindenha szivén viselte egyházköz
ségének érdekeit s mint nyájának 
buzgó pásztora, széles körökben is
meretes. Nagy szíve távolabbi hívei
nek: az erzsébétfalvi hitsorsosoknak 
kérő szózatát is megértette s közel száz 
koronát gyűjtött templomalapjuk ja 
vára. Azúr áldja meg mintagyülekeze
tével együtt. Adja az Ég, hogy egymás 
örömére és boldogulására testi-lelki 
jókban növekedjenek, gyarapodjanak.



26 EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

Lelkészválasztás. Az újonnan ala
kult nagyjövőjii zala-egerszegi ág. 
hitv. ev. egyházközség a múlt év de- 
czemb. 27-én választotta meg lelké
szét ifj. Torkold}) Gyula, a pesti ág. 
h. ev. magyar egyház s.-lelkésze sze
mélyében. Az új lelkész f. hó 17-én 
d. e. 11 órakor tartotta a Deák-téri ev. 
templomban búcsúbeszédét és f. hó 
24-én mondja beköszöntő-beszédét a 
zala-egerszegi gyülekezetben. A be
iktatást Varga Gyula kemenesaljai 
ev. esperes végzi. — A girálti ág. 
ev. egyházközségben pedig f. hó 10-én 
Hoznék Lajos esperes-lelkész utód
jául nyomban a próbaszónoklás el
hangzása után Czinkóczky János oros
házi segédlelkészt választották meg 
egyhangúlag, nagy lelkesedéssel.

A nagyszebeni ev. lelkész beiktatása. 
Nagyszebenben a napokban volt dr. 
Teutsch püspöki vikáriusnak mint ev. 
lelkésznek beiktatása egyházi ünnep
ség kapcsán. Az ezután következő 
kétszázötven teritékű diszlakomán 
megjelentek az összes felekezetek és 
nemzetiségek képviselői és sok magyar 
ember. Wolf főgondnok a királyra 
mondott felköszöntőt, Drotlef polgár- 
mester pedig a kormányra, Probst had
testparancsnok a társadalmi egyet
értés fontosságát hangoztatta, Feren- 
czy állami gimnáziumi igazgató és 
Nagy ref. lelkész a nemzetiségek 
békéjére és Dobrdány katholikus káp
lán Teutschra mondott felköszöntőt.

Szász Károly utódja. A dunamelléki 
ev. ref. egyházkerület f. hó 17-én 
töltötte be a fenköltlelkű, nagytevé
kenységű Szász Károly nyugalomba 
vonulásával megüresedett püspöki szé
ket. Az egyháztagok bizalma méltó 
férfiút ültetett a püspöki székbe: 
Baksay Sándort, a solti egyházmegye 
főesperesét, a kiváló írót és költőt. 
Petri Eleknek, a nagytudományú b.- 
pesti theol. tanárnak is nagy pártja 
volt; Baksay 182 szavazatával szem
ben 119 szavazat esett reá. A fő
pásztort megválasztásakor Berzeviczy 
Albert, vallás- és közoktatásügyi ni., 
meleghangú táviratban üdvözölte.

Harangszentelés. Adicsőmultú, régi 
bádeni ág. hitv. ev. egyház a múlt 
hetekben négy új harangjának fel
szentelése ünnepélyét tartotta hívei
nek, valamint a vidék nagyszámú 
vendégeinek jelenlétében. Hrivnyák 
Samu lelkész megkapó alkalmibeszéde 
után a gyülekezet a templom előtti 
térre vonult s ott a szabad ég alatt 
elénekelte egyházunk harci indulóját: 
Erős várunk a mi Istenünk. Majd 
Mikler Sándor beszterczebányai ev. 
lelkész — mint az egyházmegye meg
bízottja — felszentelte az új haran
gokat s átadta rendeltetésöknek. Az 
ünnepélyt lakoma rekesztette be.

A bpesti iparosképző prot. egyesület 
alapításának 45. évfordulóján, ez évi 
Szt. István napján országos gyűlést 
tervez, a melyre az egyesületnek volt 
összes — még életben levő — tag
jait meghívja, hogy egyfelől a régi 
ismeretséget megújítsák, másfelől szö
vetséget kössenek egymás támogatá
sára. A mozgalom élén Kovács Zsig- 
mond, elnök és Falvay Antal, titkár 
áll

A Tabitha-nöegyesület áldásos te
vékenységéről is meg kell emlékez
nünk. A múlt év november hó else
jétől kezdve hetenkint 720 kg ke
nyeret osztottak ki 262 szegény család 
között. Nagymennyiségű líj és visel
tes férfi-, női és gyermekruhán, fehér
neműn kívül 576 pár bőr- és posztó- 
czipő jutott az ínségeseknek. Az ál
dott karácsonkor pedig 40 evang. fiút 
és 30 leányt ajándékoztak meg új 
felső ruhával, részben fehérneművel; 
24-nek még czipőt is adtak A ruha
nemű varrását és kiosztását minden 
szerdán folytatják. „Kölcsön ád az 
Úrnak, a ki kegyelmesen ád a sze
génynek és az ő jótéteményét meg
fizeti neki.“ (Példab. XIX. 17.)

Istennek kegyelméből életének im
már 87. esztendejét érte meg Kun 
Bertalan, a tiszáninneni ev. ref. egy
házkerületnépszerű püspöke. Születése 
napján az ország minden részéből 
elhalmozták jó kivánataikkal tisztelői, 
barátai. Miskolcz városa nevében dr.
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Szentpáli J. polgármester, az ág. hitv. 
ev- egyház részéről pedig Zelenlca Pál 
püspök üdvözölték az agg főpásztort. 

Egyházunk első missziói növendéke.
A múlt év derekán végre akadt hazai 
egyházunkból egy lelkes ifjú, ki a 
Krisztus szeretetétől áthatva, a hitté
rítői nehéz, de magasztos pályára lé
pett. Ez az ifjú Mazsár János, tren- 
csénvármegyei szegény tót szülők 
gyermeke. A lipcsei hatéves missziói 
tanfolyam elvégezése után a pogányok 
megtérítésére messze földre indúl. 
Isten segítse meg!
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Aranykönyv.
Az eízsébetfalvi ev. templom és papi- 

lak-alap javára befolyt: Bpesti egyes. föv. 
tkptól kamat czímén: 87 kor., a postatkptól 
kamat: 1 kor. 33 f ; összesen 88 kor. 33 f. 
Főösszeg: 0229 kor. 67 fillér. — Kegyes 
adományokat a nemes czélra köszönettel 
fogad az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. fiókegy
ház felügyelősége (Erzsóbetfalva, Erzsébet- 
utcza 79. sz.)

A békéscsabai Luther-szoborra befolyt: 
Horváth Imre (Mezőhegyes) 1 kor. Adomá
nyok nagyt. Szeberényi Lajos békéscsabai 
ev. lelkész úrhoz küldendők.

Fegyver, mely az ellent bizton le
győzi. Vagy pár évvel azelőtt élt egy 
kegyes lelkész, a kinek az volt a 
szokása, hogy sétája közben magáért 
s embertársaiért hangosan imádkozott. 
Sétáira azért magános helyeket válasz
tott ki, hogy ott Istenével zavartalanúl 
társaloghasson.

N. község mezői és rétjei, a hova 
ez a lelkész nemrégiben költözött, 
sűrű bokrokkal voltak szegélyezve s 
az ember csak úgy mehetett át rajtuk, 
ha a sűrű bokrokon keresztül utat 
tört magának. Egyike ezen sövény
nyílásoknak általánosan használt gya-

logúttá vált, a mi a rét tulajdonosát, 
egy keményszívű, vallástalan embert, 
nagyon bosszantotta, s azért elhatá
rozta, hogy majd véget vet ő ennek 
a földjén keresztül való járkálásnak. 
Erős ember volt s bízott karjai ere
jében. Egy jókora fötykössel felfegy
verkezve, kiment azért lesre, éppen 
olyankor, mikor az emberek leginkább 
járnak át a réteken; elbújt egy bo
korban, azzal a szándékkal, hogy a 
földjén jövő-menőket néhány jól alkal
mazott pálczaütéssel erről leszoktatja.

A mint emberünk a bokorban elhe
lyezkedik, néhány pillanat múlva jön 
a lelkész s átbújva a bokrokon, a 
gyalogúton sétál s szokása szerint, 
halkan, de azért elég hallhatóan igy 
imádkozik: „Mennyei szent Atyám ! 
Áldd meg azt is, a kié ez a föld itten; 
vond őt szent Fiadhoz, a Jézus Krisz
tushoz, ki érette is meghalt a kereszt
fán ! Nyisd meg az ő számára is béke
országod kapuit, hogy az üdvözültek- 
kel ő is dicsérhessen egykoron a 
mennyekben! . . .“

És így tovább, megható módon 
szállt az ima ajkairól — fel az egek- 
egére.

A mi emberünk, a ki hallotta az 
imádságnak minden egyes szavát, meg
dermedve állt és bámult. Majd elvet
tette husángját s a buzgó ima hatása 
alatt önkénytelenül térdre ereszkedett. 
No még ilyet! Egy ember, a kit ő 
meg akart verni, érte imádkozik! . . . 
Mélyen megrendülve, s gondolkozóba 
esve tért haza.

Otthon a felesége ezen szavakkal 
fogadta:

„Nos, megfogtad?“
„Dehogy! felelt emberünk ko

molyan — ő fogott meg s győzött 
le engemet“.

„Hát csak nem hagytad magad!"
„Erősebb volt nálamnál, s fegyvere 

is erősebb volt az enyémnél... Épen 
alkonyodott; jött egy idegen, sötét 
alak s rétemen való menet közben 
olyan buzgón imádkozott, hogy én 
úgy imádkozni sohasem hallottammég. 
Imádkozott értem is, úgy, hogy annyira

APRÓ TÖRTÉNETEK.
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megilletődtem, hogy térdre rogytam 
az Isten előtt, mert úgy éreztem, hogy 
én nagy bűnös vagyok. Holnap el is 
megyek az új paphoz s megtudom, 
ki lehetett az az ismeretlen. Te is 
élj ősz majd velem".

Milyen nagy volt azonban a mi 
emberünk meglepetése, a mikor más
nak az új papban az ő ismeretlen 
imádkozóját ismerte fel. Eloszlott az 
ő vallási közönye is s kegyes élettel 
pecsételte meg aztán Istenhez való 
térését.

íme, az ima, a mely legyőzte a 
nyers erőt! S hány példa van erre 
a történelemben! Nem hiába mondja 
az Üdvözítő: Imádkozzatok azokért, 
a kik titeket üldöznek! Sokkal keve
sebb volna e földön az ellenséges-' 
kedés, ha a rosszakaratra kegyes 
szóval s imával felelnénk.

*

Mi a pénz ? Egyszer egy külföldi 
lap ezt a pályakérdést vetette fe l: 
mi a pénz? S a sok beérkezett válasz 
közűi a következőnek ítélte oda a 
pályadíjat:

„A pénz egy bűvös kulcs, a mely 
minden ajtót megnyit, kivéve — a 
mennyországét. A pénz egy csoda
eszköz, a melylyel mindent meg lehet 
szerezni, kivéve — a boldogságot."

Szívükbe véshetnék ezen igaz sza
vakat a pénz rabszolgái!

*

Sokba került. Egy szép, nagy park 
közepén fekvő kastély mellett haladt 
el beszélgetve két úriember.

„Jaj de gyönyörű egy kastély! — 
kiáltott fel az egyik. — Ugyan meny
nyit ér meg?"

„Azt nem tudom — felelt a másik 
— hogy mennyi értéket képvisel, 
csak azt tudom, hogy mennyibe ke
rült mostani tulajdonásának. “

„Nos, mennyibe?" kérdi az első.
„ A leikébe /“ felelt komolyan a má

sodik.

Ezen rövid, de mélyértelmű kijelen
tésre ünnepélyes csend állott be.

... És mennyi birtok, ház és jólét 
igazán a leikébe kerül ma is nem egy 
tulajdonosának, mivel miattok lelkét 
elhanyagolja, vagy sötét bűnökkel 
terheli meg. — Pedig „mit használ 
az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is, lelkében azonban kárt 
vall!" (Luk. 9, 25.)

Közli: Paulik János. 
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ORSZÁG-VILÁG.

A politikai helyzet még mindig zava
ros, válságos. Az obstrukezió vígan 
folyik, de a kormány — a mint e 
sorok írásakor értesülünk — meg- 
únta már a dolgot, s az ország érde
kében véget akar vetni a veszedelmes 
játéknak. A miniszterelnök nem a vita 
bezárását akarja keresztülhajszolni, 
hanem a házszabályok módosítását, 
még pedig olyan értelemben, hogy az 
összes hátralevő és sürgős javaslatok 
a lehető legrövidebb idő alatt elintéz- 
tessenek. A delegácziót is össze kell 
hivatni Bécsbe, hogy újabb indem- 
nitást szavazzon meg. A kormány és 
az obstrukezió között tehát kiüt az 
élet-halálharcz.

Polónyi Géza, a függetlenségi párt 
egyik vezéralakja, f. hó 23-án hatal
mas beszédet mondott a képviselő
házban. Ügyesen és nagy erővel uta
sította vissza azokat a vádakat, a 
melyeket az obstrukezionisták az utóbbi 
időben rendszeresen szórtak a Kossuth 
Ferencz vezetése alatt álló független
ségi párt felé. Játszva bizonyította be, 
hogy a néppárt csak személyes poli
tikát űz. Szónoklatával oly nagy hatást 
ért el, hogy az elnök kénytelen volt 
a Háznak tíz pereznyi szünetet adni.

Az új százados. A király f. hó 16-án 
Becsben kelt legfelsőbb elhatározásá
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val borosjenői és szegedi gróf Tisza 
Istvánnak, Magyarország miniszter- 
elnökének, a czimzetes II. osztályú 
századosi jelleget adományozta.

Miniszter a katedrán. Dr. Wlassics 
Gyula, a volt kultuszminiszter, vissza
tért a katedrára és elfoglalta a kilencz 
évvel ezelőtt odahagyott büntetőjogi 
tanszéket a magyar tudományegye
temen. A volt miniszterhez nagy szám
mal iratkoztak be a joghallgatók, a 
kik kitörő lelkesedéssel fogadták be
köszöntőjét. Atudós tanár kijelentette, 
hogy főleg két ok hozta vissza szé
kére, az egyik szeretete tudomány- 
szaka iránt, a másik az ifjúság iránt 
érzett meleg ragaszkodása.

A szerb kapitány panasza. Roda 
Roda, ismert író, a ki az eszéki helyőr
ségben hadnagy, regényt írt, a mely
nek egyik ‘ alakjában magára ismert 
egy szerb kapitány. Mivel sértést látott 
a dologban, elégtételt kért az írótól. 
De Roda Roda kereken kijelentette, 
hogy szerb tisztet a belgrádi király- 
gyilkosságóta egyetlen lovagias érzésű 
ember sem tarthat lovagias elégtétel- 
adásra érdemesnek. A szerb kapitány 
panaszt emelt az osztrák-magyar had
ügyminisztériumnál, de a katonai ható
ságok is a Roda Roda felfogását vall
ják. Szegény Péter szerb királynak 
tehát nincs lovagias elégtételadásra 
képes hadserege !

Újságírók vasárnapja. Az újságírók 
nagyszabású mozgalmat indítottak, 
hogy nekik is legyen vasárnapi pihe
nőjük. Azt akarják, hogy legalább 
heti 30 órás munkaszünethez jussa
nak. Kívánságukat öttagú bizottság 
tolmácsolta a kereskedelmi miniszter
nél, a ki a bizottságot a legnagyobb 
előzékenységgel fogadta és kijelen
tette, hogy kész örömmel teljesíti 
óhajukat.

A színházak tűzbiztonsága. A chi- 
kagói (északamerikai) irtózatos szín
házégés óta mindenfelé megindult a 
hatóságok intézkedése a színházak

tűzbiztonsága érdekében. Legelső kel
lék, hogy a színház ne szoruljon más 
épületek közé, hanem szabad téren 
álljon. A budapesti Nemzeti színház, 
a Király-színház, az Orfeumok e tekin
tetben legkevésbbé felelnek meg a 
czélnak.

Japán diadala. Oroszország meghát
rált, Japán minden követelését elfo
gadta. így tehát nem lesz háború. 
Japán önérzetes, férfias fellépése az 
egész művelt világon mindenütt a lég 
jobb hatást keltette, csak az orosz 
duzzog. Japán hátamögött nemcsak az 
angolok és az északamerikai Egyesült- 
Államok lakói állottak, de a kínaiak 
is velők szövetkeztek. Áz orosz kapzsi 
politika csúfosan fölsült.

Angol győzelem. Az angolok a Szo- 
máli-félszigeten ismét újabb csapást 
mértek a fellázadt benszülöttekre. Egy 
nagyobb csapatot bekerítettek s rész
ben levágták, részben foglyul ejtették. 
Úgy látszik, a felkelők ellentállása a 
végéhez közeledik. Az angolok majd
nem az összes pusztai kutakat meg
szállották, s így az ellenség tehetet
lenné vált.

Katonai erőszakoskodás. Feltűnő 
titkos okirat került nemrég nyilvános
ságra Szófiában. A bolgár hadsereg 
elégedetlen tisztjei emlékiratban, fe
nyegető hangon követelték Ferdinánd 
fejedelemtől, hogy bizonyos kívánsá
gaikat azonnal teljesítse Emlékiratuk
ban a nagy-bolgár törekvések nyilat
koznak meg egész leplezetlenségük- 
ben, a melyeket a bolgár kormány 
immár nem tud megfékezni. A katona
tisztek kívánságát kénytelen volt tel
jesíteni, s így el lehetünk készülve 
arra, hogy tavasszal megújulnak a 
balkáni zavarok.

Elkeseredett bérharcz ért véget a 
napokban Krimitschauban, Németor
szágban, mely arányaiban eddig pél
dátlanul áll a bérharczok történeté
ben. A krimitschaui gyárak munkásai 
ugyanis néhány hónappal ezelőtt abba
hagyták a munkát, mivel a gyárosok 

i nem teljesítették kívánságaikat. Egész 
1 Németország két pártra oszlott. A mun
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kasok a munkásokat, a gyárosok pedig 
a gyárosokat támogatták nemcsak 
erkölcsileg, de anyagilag is, A mun
kások most újból munkába állottak.

Óriás vízveszedelem Bloemfontein- 
ban. Oránzs szabadállam egykori fővá
rosából, Bloemfonteinből, a napokban 
az a feltűnő hír repült világgá, hogy 
a város, a vízvezetéki medenczék elre- 
pedése következtében, egészen víz 
alatt van. Egy város, tele hatalmas 
épületekkel, ezer és ezer élő emberrel, 
víz alá merült. Három hatalmas szálló 
és számos lakóház romokban fekszik, 
alatta sok emberélet eltemetve. A halot
tak számaismeretlen. Több száz ember 
nyomtalanul eltűnt. Acsikágói tűzvészt 
most követi az óriás vízveszedelem, a 
mely -  a jelenségek szerint szörnyű
ség és pusztulás tekintetében semmi
vel sem csekélyebb amannál. A vesze
delem a távirati jelentések szerint 
a vízvezetékből származott A jelen
tések ugyan nem világítják meg eléggé, 
vájjon a vízgyűjtő, avagy a vízvezető 
csövek repedtek e meg, de a vesze
delem nagysága arra enged következ
tetni, hogy a repedések a vízrezer- 
voirokon állottak elő.

Hasonló veszedelem történt egy 
ízben Amerika egyik városában, midőn 
a víztartály feneke elrepedt és a víz 
óriási hullámokban az egész várost 
elöntve, több száz emberéletet elpusz
tított. Hasonló katasztrófa történt Algír
ban, a hol a francziák által felállított 
egyik víztartály repedt meg.

A németafrikai lázadás. A németek
nek Dél-Afrika nyugati részén, az 
Oranje és Kunene folyók között a 
Damarák- és Namák-földjén virágzó 
gyarmataik vannak. Néhány héttel 
ezelőtt a hererók és más benszülött 
négertörzsek fellázadtak a német ura
lom ellen. Mivel a német csapatok 
száma kevés a fölkelés leverésére, 
Európából küldtek néhány ezer katonát 
segítségül. Az ott lévő német katonák 
egyelőre csak azon mesterkednek, hogy 
a megtámadott gyarmatosokat a láza
dók hatalmából kimentsék. A mint az 
európai haderő megérkezik, azonnal

KÖNYVESBOLT.

Az ö nyomdokain v. mit tenne Jézus ?
írta: Scheldon M. Károly. Fordította 
Csizmadia Lajos. Bpest, 1903. Kiadja 
a m. prot. írod. társaság. Ára?

Rendkívül érdekes elbeszélés, mely 
legfőbb példányképünknek: az |Ur 
Jézus követésére serkenti az olvasót. 
A mű értékére abból is következtet
hetünk, hogy az angol eredeti kiadás 
rövid néhány év alatt három millió 
példányban forgott közkézen. E kitűnő 
könyv mesteri módon fejtegeti a ke
resztyén élet fenségét. Elismeri, hogy 
a Krisztus hű követése nem könnyű, 
mert mindenkitől önmegtagadást, ke
reszt-hordozást követel meg: de csak 
a keresztyén eszménykép lehet élet- 
czélunk. A munka azonkívül az ame
rikaiak egyházi, vallási és társadalmi 
életével is megismertet bennünket. 
Melegen ajánljuk az elolvasásra.

Kálvin János: A keresztyén vallás 
alapvonalai. (Institutio Religionis Chris- 
tianae). Fordította: Nagy Károly theol. 
tanár. Kiadja a M. prot. irod. társa
ság. Bpest, 1903. Ára 6 K.

Ideje volt, hogy Kálvin János örök
becsű műve magyar nyelven is meg
jelenjen. A nagy reformátornak temér-

hozzálátnak a rendbontók leveréséhez 
és megfenyítéséhez. A háború kitöré
sét — állítólag — egy kecskebak 
okozta. A hererók kapitánya ugyanis 
egy benszülött kecskebakját ellopta 
és megölte. A kárvallott a németek 
hadnagyánál bepanaszolta a kapitányt, 
a kit a német elmarasztalt. A kapitány 
aztán bosszúból feltüzelte embereit s 
a németekre rontott. A németek véde
keztek s kölcsönös öldöklés kezdő
dött, mely mind nagyobb és nagyobb 
arányokat öltött. Ma már egész Német- 
afrika lángban áll.
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dek irata közül manapság egyetlen 
egy munkája se forog a nép kezén. 
Igaz, hogy a szóban levő könyv meg
értése komoly tanulmányozást kíván, 
s így általános elterjedésre nem szá
míthat : de egyetlen művelt protestáns 
asztaláról sem hiányozhatik. Kálvin 
hatalmas szelleme megérdemli a vele 
való foglalkozást.

Egyetemes fögondnok és föconsis- 
torium a magyarországi ref. egyházban.
írta: Zovdnyi Jenőtheol. tanár. Kiadja 
a M. prot. irod. társaság. Bpest, 1902. 
Ára 2-40 K.

A világi elemnek az egykázkor- 
mányzatban való szereplésének tör
ténetét nyújtja ez a könyv. Tárgya 
tehát érdekes és tanulságos Igaz, 
hogy az író csak a tiszáninneni ref. 
egyházkerületnek levéltárát kutatta 
át, más levéltárak áttanulmányozására 
nem vállalkozhatott, s így munkája 
nem lehet teljes: kétségtelen azon
ban, hogy így is hasznos, úttörő mun
kát végzett.

Evang. Homiletikai Folyóirat. Szerk. 
Oeduly Henrik, nyíregyházi ág. hitv. 
ev. lelkész.II. évf. l.szám. ÉviáralOK.

Tartalma: T. olvasóinkhoz. — Fel
hívás. — A szószék költészete. — 
Újévi beszéd. — Újév utáni vasár
napi beszéd. — Vízkereszti beszéd. 
— Vízkereszt utáni I— IV. vasárnapi 
beszédek. — Ennek a vállalatnak 
sokkal mélyrehatóbb a feladata, mint 
sokan hinnék. Kár, hogy aránylag 
kevesen pártolják.

Külmisszió. Evang. hittérítő folyó
irat. Megjelenik minden negyedévben. 
Szerk. Scholtz Ödön ágfalvi (Sopronm.) 
ág. hitv. ev. lelkész. VII. évf. 4. sz. 
Ára egész évre 1 K.

A szerkesztő lelkes híve a pogá- 
nyok megtérítésének. Kis lapjában 
fáradhatatlanul buzdítja, serkenti ol
vasóit az ügy érdekében.

Egymás terhét hordozzátok! Egy
házi beszéd. Elmondotta PauliTc János, 
nyíregyházi ág. hitv. ev. lelkész.

Szép, lelkes beszéd, melyet a szónok 
a tiszakeríilet gyámolító intézetének 
közgyűlésén, amultév aug. hava 26-án 
az iglói ág. hitv. ev. templomban tartott.

Zions Wacht-Turm und Verkünder 
dér Gegenwart Christi. Redacteur: 
Ottó A. Koetitz. Elberfeld. Jahrlich 
2 Mk.

Ezt a jeles kis lapot évi 2l/i kor.- 
ért adják, de szegényeknek ingyen 
is megküldik. Érdemes járatni.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.

A gyümölcsfáknak a nyitlak ellen 
való megvédése. Egy tapasztalt gazda 
adja a következő jó tanácsot a gyü
mölcsfáknak a nyulak ellen való meg
védésére : Nem új dolgot írok, sokan 
leírták a védelemnek különféle mód
ját : számtalan tanácsot közöltek már 
a nyulak ellen. Én is sokat megpró
báltam, de az a szerencsém, hogy 
már régi idők óta meggyőződtem arról, 
hogy gyümölcsfáinkat, csemetéinket a 
nyulak ellen biztosan csak a bekö- 
tözés által védelmezhetjük meg. Azért 
is azt felelevenítem, még van idő rá 
és ajánlom minden gyümölcsfa-ked
velőnek, hogy fáit náddal vagy más 
keményszárú növénnyel, mint a söp
rőféle, kötözze be, akkor a nyulaktól 
alhatik, lévén a nyulatyafiak főként 
éjjeli kóborlók, tolvajok.

A futóhomok megkötése. A futóhomo
kot csakis faültetéssel lehet megkötni. 
Ha a fák megnőttek, a homok ván
dorlásának útját állják. Mielőtt azon
ban a fákat kiültetjük, apró sövények 
készítésével, gyepdaraboknak a lera
kásával és szalmacsóváknak a homokba 
dugásával kell a talajt előkészítenünk. 
A sövényeket az uralkodó szél irá
nyával keresztben húzzuk és a fákat 
a sövénynek széltől mentes oldalára 
kell ültetnünk. A sövények közeit 
tanácsos homoki nád magjaival bevet-
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niink, mert gyökerei elágazók és a 
homokot lekötik. A futóhomokon kevés 
fanem nő meg, azért az ültetendő 
fákat jól meg kell választanunk. Leg
jobbak e czélra az akáczfa, a kana
dai, a jegenye- és a fekete nyárfa, 
továbbá a bálványfa és itt-ott az erdei 
fenyő.

Méhek szorgalma. Egy német méhész 
következőket állapitottameg: Egy-egy 
kirándulása közben a méh 0'05 gr 
nektárt gyűjt és czipel haza. 100 gr. 
gyűjtéséhez tehát 2000-szer kell neki 
a legelőre repülni. Minthogy azonban 
a frissen behordott nektárból csak 4 
százalék méz, a többi pedig víz és 
60 százaléknak az elpárolgására van 
szükség, hogy a nyers nektárból méz 
váljék, éppen 50,000 méhnek kell 
kirepülni méz után, hogy 1 kg. méz 
gyűljön össze. Ha elképzeljük, hogy 
némely törzs 30 kg., sőt még több 
tiszta mézet is ad és legalább ugyan
annyit fogyaszt és költ a fiókákra, 
azonkívül néhány liter vízre és igen 
sok virágporra is van szüksége, ak
kor látjuk csak, hogy micsoda hihe
tetlen munkát végez ez a szorgalmas 
állat.

Új mesterséges selyem. A mióta a 
selyemhernyó mirigyváladékának a 
tanulmányozása rávezetett arra'az ered
ményre, hogy a selyemszálak nyál
kából állanak, nagyon sokan mester
ségesen készítenek ilyen nyálkát és 
ezeket szálakká átalakítva, selymet. 
Jelenleg Francziaországban évente 200 
egész 300 q. mesterséges selymet gyár
tanak s újabban az összes selyem
földolgozó gyáraknak vannak szaba- 
galmaik műselyem készítésére. Leg
újabban egy nagy német selyemgyár 
egy nem éppen közönséges hangzású 
anyagból, a „trifeni emitarból“ eczet- 
tel keverve készíti a legkitűnőbb mű
selymet. A napokban bocsátotta for
galomba első szállítmányát, melyről 
senki sem merné állítani a legrészle
tesebb vizsgálat után sem, hogy nem 
természetes selyem.

KÜLÖNFÉLE.

A levegő mint erőforrás. A levegő 
összesűrítése folytán válik erőforrásá. 
Vasúti vonatokat fékeznek vele, üzem
gépek hajtására, kőzet megfúrására 
és számos más nehéz munka legyőzé
sére használják fel. Szakkörökben a 
teljes értékű gépkocsiüzem megoldá
sát is a sűrített levegő alkalmazásá
hoz fűzik, mivel ez a hajtó elem min
denhol megtalálható; a sivatagban ép
pen úgy, mint a hegytetőn, a hol az 
áramvesztette elektromos akkumulá
tort nem tölthetjük meg friss árammal 
és eltörött benzines palaczkunkat nem 
pótolhatjuk. Újabban már a vasipar
ban is a légnyomással dolgozó szer
számok váltották fel a munkás keze 
munkájától, kezdve az öntőminta for
málásától, egészen a kész szerkezetek 
bemázolásáig. Egy munkás kezeli a 
sok munkást pótló sűrített levegővel 
hajtottszerszámot. Hogy fogalmat nyer
jünk a kézi teljesítmény és a levegő
vel hajtott szerszám teljesítőképessége 
közötti különbségről; elég, ha a leg
ismertebb szerszámot, a kalapácsot 
említjük fel, melyet vastartók, kazánok 
stb. szegecselésére, vésésére stb. hasz
nálnak. Míg a kézi kalapácsnak min
den egyes ütés előtt lendületet kell 
adni, addig a légnyomású kalapácsot 
csak a munka helyéhez kell tartani és 
magától működik, még pedig szédüle
tes gyorsasággal: perczenkint 2000 — 
2500 lökést ád. Hídépítésnél, vasut- 
épitményeknél a tartókba a helyszínén 
fúrandó lyukakat hihetetlen gyorsan 
fúrja meg a pneumatikus fúró. Szóval: 
a levegőt, szervezetünk eme éltető 
elemét, az emberi szellem már a tech
nika számára is leigázta, melynek 
haladásával természetesen a sűrített 
levegő is lépést fog tartani.

A szív csodái. A legtöbb embernek 
fogalma sincs arról, mennyi erőt fejt 
ki az emberi test a legcsekélyebb 
mozdulatnál vagy taglejtésnél. Ha egy
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foglalkozásáéra atlétát ötven mázsás 
súlyokkal játszani látunk, tapsolunk s 
irigyeljük is, pedig szervezetünk titok
ban, észrevétlenül működő részei en
nél gyakran sokkal nagyobb munká
kat végeznek. Vegyük pl. a szivet, 
mely a vért az ereken s a tüdőn át 
folyton kergeti. Egy amerikai orvos, 
Thursten dr., érdekesen írja le ennek 
a munkának méreteit. A szív egy ti
zenöt czentiméter magas és tíz czenti- 
méter széles szivatyú. Átlag perczen- 
kint hetvenszer, óránkint négyezerkét- 
százszor, s naponkint százezernyolcz- 
százszor húzódik össze. Minden dobba
násnál körülbelül száz kiló vért egy 
félméternyi sebességei lódít az erekbe, 
úgy, hogy az emberi vérmennyiség, 
mely körülbelül huszonnyolcz kilónyi, 
átlag minden harmadfél perczben ke
resztülmegy rajta. Ez a kis, látszólag 
jelentéktelen, szerv naponkint annyi 
erőt fejt ki, mely egy mázsát negy
venhat méter magasságra emelhetne. 
Ebből ki lehet számítani, hogy egy 
ötven éves ember szive erejével kö
rülbelül hétszáznyolczvan millió mázsát 
emelhetett volna egy méternyi magas
ságra, a mi még szemlélhetőbben azt 
jelenti, hogy az egész Eiffel-tornyot 
hatszáztizenötször fölemelhette volna. 
Ha viszont a szív-erő világító-erővé 
válnék, egy-két gyertyaerős lámpát 
folyton táplálhatna az ember. Pl. ennek 
alapján nagyon elképzelhető, hogy az 
ember, miként a Szent-János bogárka, 
saját erejéből világítson önmagának. 
Ezek a szív igazi csodái. S mégis 
bármily erős a szív, milyen könnyű 
megtörni.

Fekete Mathuzsálem. Alexandriából 
írják, hogy Szudánban egy 141 éves 
embert fedeztek fel Mashour sejk sze
mélyében. Az aggastyán még Dakfur 
szultán uralkodása alatt született, aztán 
még három szultán uralmát élte meg. 
Azután az egyiptomi uralom köszöntött 
be, a mikor 66 éves volt, 15 év a 
mahdi rémuralmával zajlott el felette. 
A sejket 14 felesége 14 fiúval és 6

leánnyal ajándékozta meg. Élete igen 
mértékletes volt, kávét és szeszes italt 
sohasem ivott, soha nem dohányzott, 
húst keveset evett és főtápláléka a tej 
volt. Az aggastyán még ma is él s olyan 
friss, hogy 150 éves jubileumát vígan 
megünnepelheti. Ez a czécó már aligha 
árt meg neki.

Napfény s népesedés. Lugeon, a lau- 
sannei egyetem tan., egyik legutóbbi 
dolgozatában azzal az eddig kevéssé 
bolygatott kérdéssel foglalkozik, hogy 
micsoda szerepe van a napfénynek 
a különböző vidékek benépesedésére. 
Mint specziális és igen jellemzőesetet, 
asvájczi professzor a Rhone völgyének 
azt a részét veszi vizsgálat alá, mely 
Martigny és a havasok között húzódik. 
E területen a balparton körülbelül 
20,000 főre megy a népesség száma, 
míg a jobbparton mintegy 34,000-re. 
A népesség sűrűségének e különbsége 
kétségtelenül részben annak a követ
kezménye, hogy a jobbpart alkal
masabb az emberi megtelepedésre, de 
Lugeon szerint részben, sőt szerinte: fő
részben onnan is van, hogy a két part 
nagyon különböző mértékben részesül 
napfényben. A völgy némely helyén, 
hol jobb- és balparton ugyanazok a 
helyrajzi viszonyok, anépesség a napos 
oldalon közel 3000 lélek, míg az ár
nyékos oldalnak alig van 7-800lakosa. 
Hasonlóképen, egy-két kivételtől elte
kintve, a városok és falvak mind a 
napos oldalon vannak. A n apfény vonzza 
az embereket, mint a mágnes a vasat. 
És kiterjed a napfény hatása a lakos
ság fizikai tulajdonságainak kiformá
lódására is. A jobboldalon, hol szaba
dabban, bővebben és tartósabban árad 
a lakosokra a napsugár, a népesség 
általában vidámabb kedélyű, köny- 
nyebben élő, sőt egyszersmind művel
tebb is, mint a másik oldal lakossága. 
Ennek a különbségnek ők maguk is 
tudtában vannak, amennyiben a na
pos part lakossága bizonyos lenézés
sel viseltetik a napfénynyel fogyaté
kosabban ellátott szemköztiek iránt.
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A Magyarország és a Nagyvilág czímű, 
képekkel gazdagon díszített, magyar 
és német nyelvű folyóirat, melynek 
czélja, hogy hazánkat az idegenek kö
rében megismertesse, e havi számával 
III. évfolyamába lépett. A Dessewffy 
Artisztid gondos szerkesztésében meg
jelenő lap évi ára csak 3 K.

Tájékoztató. A Luther-Társaság 
elnöke: Zsilinszky Mihály államtitkár, 
(Bpest, VIII., Vas-n. 6. sz ); titkára 
Majba Vilmos vallástanár, (Bpest, 
VII., Rottenbiller-u. 12.); jegyzője: 
Falvay Antal igazgató (Bpest, VI., 
Hunyadi-tér 11.). A ki a Társaság 
tagjai sorába kivan lépni, jelentkezzék 
F alvay  A. jegyző úrnál. Az Ev.Csal. 
Lap szerkesztője: Böngérfi János, tan., 
(Bpest, IX., Knézits-u. 17.), a ki pusz
tán a lap szellemi részét gondozza, 
tehát csakis kéziratok küldendők hozzá. 
Az Ev. Csal. Lapra való előfizetést 
egyedül a lap kiadóhivatala (Bpest, 
V., Akadémia-u 4 Hornyánszky V. 
hirlapkiadóhivatala) fogad el. Ha a 
lap egyes számai elmaradnának, ezt 
bármely postahivatalnál díjmentesen 
kapható visszajelentő lapon lehet a 
kiadóhivatalnak bejelenteni, mely az 
elmaradt számokat pótolja.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert nék- 

tek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek 
beszédét és megtartják." Lukács 11, 28

A szerkesztő üzenetei.
P. J. Nyíregyháza. Intézkedtem. Nincs 

semmi hír az egyházi élet terén? — J. J. 
B pest. Az adatokat felhasználtam. — K. 
B. Pápa. Buzgólkodását hálásan köszönjük. 
Értesítését illetékes helyre juttattam. Az 
előfizetők nevét — igen kérem szíves
kedjék ezentúl a kiadóhivatallal tudatni. — 
S. B. P é te ri. Elismerő, szives soraiért fo
gadja igaz köszönetemet. Tessék elhinni, 
hogy nekem nem érdekem a lap terjesztése, 
még szerkesztése sem. Részemről csak áldo
zatot hozok, mert a lap igen sok időmet 
lefoglalja. Örülni fogok, ha nálamnál hiva- 
tottabbnak átadhatom helyemet. Kívánságát 
a kiadóhivatallal tudattam. Jövőre legyen 
kegyes — a lap küldésére vonatkozó min. 
den óhajával — egyenesen odafordulni. Igen 
örülnék, ha lapunk dolgozótársai sorában 
üdvözölhetném. — T. I. Foktő. Egy csa
lódással ismét gazdagabb vagyok, ennyi az 
egész. — B. L. Zólyom. Intézkedtem. Ha 
minden lelkész ennyi előfizetőt gyűjtene, 
meglenne a hetilap.

Többeknek. A lap küldése nem a szer
kesztő dolga. Elmaradt vagy régi számok 
pótlása iránt tessék Hornyánszky V. hirlap- 
kiadóhivatalához (Bpest, V., Akadémia-u. 4.) 
fordulni.

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Január 30.
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