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Szeress...
Fteiligraíh után németből: B o g d á n fy  L a jos.

Szeress, oh míg szeretni tudsz, 
Szeress, szeress, oh mig lehet;
Eljö (i gyászos óra majd,
S bánkódol néma sír felett.

Mig csak van egg igaz barát,
Ki értled él, buzog, heviil:
Hevítse szíved is viszont 
A szeretet szünetlenül.

Ki bizalommal néz reáid,
Halmozd el minden jóval azt, 
Derítsd örömre, napjait,
S ne hozz szívére bút, panaszt.

Jól fékezd nyelvedet kivált !
Sebezni nincs tán szándokod,
De jaj, talál a durva szó,
S barátod elhagy és zokog. . . .

Szeress, oh mig szeretni tudsz, 
Szeress, szeress, oh mig lehet;
Eljö a gyászos óra majd, .
S bánkódol néma sír felett.

Letérdelsz majd s a hamvakat 
Kong per meleg get öntözöd,
És fuldokolva rejted el 
Fejed a kusza fű között.

Esengve mondod: — »Nézz reáun! 
Nézd, itt könyörgök sírodon, 
Feledd, hogy megbántottalak, 
Sebezni nem volt szándokom !«

De ő nem hallja már szavad,
Nem jő  feléd, hogy átkarold,
Nem mondja: »Rég feledve, m á r!« 
Beszédes ajka néma, holt.

Lehet, hogy megbocsáta rég,
S ott lenn már nem neheztel ő ;
De egykor: bántó nyers szavad 
Égő konyákét csalt elő !

Szeress, oh mig szeretni tudsz, 
Szeress, szeress, oh mig lehet;
Eljö a gyászos óra majd,
S bánkódol néma sír feleli.

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
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A csillagok fölött.
— Elbeszélés Ludig Emanueltől. —

Gyönyörű szép csillagos nyári este volt. A 
korona-erdőségek egyik tisztásán erdészlak állott. 
Most sokkal igézőbbnek tetszett ott a kis tópar
ton, a mint a teli hold szelíd fénye rá világlott, 
mint fényes nappal.

Mély csend és nyugalom borult az egész 
erdő fölé. A hatalmas fenyők csak csendesen 
suhogtatják koronáikat, a fényes csillagok pajzán 
játékot űzve, majd le, majd felbuknak a sima tó 
vizében, . . .  a halovány hold képe is csak az 
imént kelt át a túlsó partra, megfürödve a viz 
ezüstös színt játszó habtükrében.

Tündéries kép az erdő kellemes csendje, 
békéje mellett!

De mégis nincs itt teljes csendben, békében 
minden. Ép a rajzolt erdészlak ajtaja előtt foly 
a küzdelem két ifjú szív között az elválás nehéz 
fájdalma miatt, mert mindkettejökre ütött a válás 
nehéz órája!

• Hát csakugyan el kell hagynom, kedves sze
relmem, tégedet? Csakugyan évek kellenek, mig 
újra láthatom szép arczodat, hallhatom kedves 
hangodat? — kérdi reszkető ajakkal Henrik. 
— Emmácskám, miért is oly szigorú, oly kemény
szívű a te atyád?*

• Ne szólj, ne mond, Henrikem! Atyám ő ne
kem s örökre az marad* — válaszol szelíd szemre
hányással Emma. — Atyám, ha ellenzi, azért el
lenzi egybekelésünket, mert . . .«

•Mert gyermekét nem szereti, és mindkettőnk 
szerencsétlenségét kívánja*, egészíti ki Emma 
szavait Henrik, midőn az szavak után kapkod, 
de hiába.

• Hányszor ismételjem, Henrikem, hogy atyám 
fölött ne mondj oly szigorú Ítéletet, mikor tudod, 
hogy te az ő szemeiben annak fia vagy, ki 
neki . . .«

• Ellensége! — mond ki csak e szót, mely szí
vemet vérig sérti. Ma is az ő ellenségének fiát 
hideg, rideg gúnynyal bántotta meg. Nem elég, 
hogy szegény boldogult atyámat, saját ijfúkori 
barátját félreismerte és egész a sír széléig gyű
lölte, hanem ezt a gyűlöletet még a fiára is át 
akarja vinni. Ezzel a gyűlölettel űz ő el enge- 
inet messze a nagy világba háza küszöbéről. 
Hogyan is tudjak ennyi sok terhet elviselni, ked
ves kis angyalom?*

Kész kedvetlenség rítt ki az ifjú szavaiból.
Emma pedig az ifjú nyaka köré fonva selyem

puha karjait, átható tekintetet vetett rá. s igy 
szólítja meg:

• Te egyszer, mikor a jó szülők gondosságáról 
előttem megemlékeztél, azt beszélted, hogy ők té
gedet az Úrhoz vezető intésben és oktatásban 
neveltek, és hogy azt az istenfélelmet, mely őket 
annyira boldoggá tette, mind életükben, mind 
halálukban, a te ártatlan gyermekszívedbe is be
plántálták. A te élethajódnak tehát semmi bán-

tódása nem lehet, ha mindjárt a világ hálátlan
ságának és szeretetlenségének szírijébe ütődnék 
is. A szenvedő, de megdicsőült Üdvözítő képének 
kell mindig a te lelked előtt lebegni «

• Oh Emma! mióta csak eszemet tudom, én 
az én Megváltómra mindig hittel emelem fel te
kintetemet. Mióta csak a boldog gyermekkor 
játékait leraktam és gondolkodni tudó ifjúvá let
tem ; mióta a főiskolán tanultam és mint doktor 
a természet és az emberi élet titkainak kifür- 
készésével mélyebben és mélyebben foglalkozom, 
azóta az én szerelmem és örömöm egyre növek
szik Abban, kiről tudom, hogy Uram és Megvál
tóm nekem, — daczára annyi sok gúnynak, gya
lázatnak, félreismerésnek és gonoszságnak, miknek 
mérges fulánkját még most is érezem. És épen 
te voltál az, jó Emmám, ki nekem egy boldog 
órán, mikor szíveink egymást kölcsönösen meg
ismerték, azt mondottad, hogy . . .*

• Hogy én csak azt a férfit tudom becsülni és 
szeretni, — vág szavaiba a fiatal leány — a 
kinek van annyi bátorsága, hogy vallásos meg
győződéséért minden körülmények közt helyt áll 
és a harczot egy olyan világgal felveszi, melynek 
bolondságain kívül nincs se lelke, se szíve, se 
hite, de ezekben egyaránt szegény.* — Emma 
szemei csak úgy fénylettek a világosságtól, mikor 
az utolsó szavakat kiejtette. És arczában a meg
mérhetetlen szeretet kifejezésével igy folytató to
vább beszédét: »Azért is te meg fogsz engemet 
érteni, ha azt mondom: T e k i n t s  fel  mo s t a n  
ajz é g r e  és s z á m l á l d  me g  a c s i l l a g o 
k a t ,  ha  a z o k a t  m e g s z á m l á l h a t o d .  E 
c s i l l a g o k  mi n d  I s t e n  d i c s ő s é g é t  és 
j ó s á g á t  h i r d e t i k  n e k ü n k  és a r r a  t a n í 
t a na k ,  h o g y  a c s i l l a g o k  f ö l ö t t  az a hű 
a t y a  l akik,  a k i n e k  s z e me i  n y i t v a  v a n 
n a k  és v i g y á z n a k  r e á n k ,  és a ki  t u d j a  
mi n t  ö r ö m ü n k e t ,  m i n t  b á n a t a i n k a t .  
A csillagok fölött! Igen, a csillagok fölött van 
az örök szeretet trónusa, Henrik, ki azzal biztatja 
síró gyermekeit, hogy ha még úgy fáj is az 
elválás szívünknek, van viszontlátás.*

• Igen, a csillagok fölött! édes kedvesem* — 
mondja súgva Henrik és arczából, szívéből elszáll 
minden szomorúság. »A csillagok fölött halld meg 
atyám, a csillagok fölött! én te benned bizom, 
ha a messze távolban hullámzó tengeren járok 
és szülőföldemre gondolok, akkor is.

. . . Emma, drága kedvesem! én reményleni 
akarok, és reménységemet az Urba vetem, vala
hányszor aranyos képed megjelenik lelkem előtt. 
A csillagok fölött, ott lakik az én Istenem !<

És a csillagok egyre tovább ragyogtak a csoda
szép nyári éjszakában, biztató fényt hintve az 
elválás nehéz útjára, hogy azt megvilágítsák, sőt 
megdicsőitsék. A könyáztatta nedves szemekből 
erős isteni bizodalom sugárzott ki és a remegő 
ajkak susogva adták tovább: »a csillagok fölött! 
. . .  a csillagok fölött!*

' *
* *
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Ehrenfeld Henrik hajóorvos tetőtől talpig becsü
letes ember volt.

A »Ferencz József* gőzös tudta, hogy embereit 
s utasait kire bizza, mikor azoknak gondozását 
a leglelkiismeretesefcb orvosra ruházta.

Henrik egyenes ember volt s hű keresztény, 
kinek keble az emberiségért dobogott, s annak 
bajaiban őszintén osztozkodó szíve volt, mit fő
kép az indiai oczeánon bizonyított be, mikor a 
legnagyobb odaadással és áldozatkészséggel gyó
gyította betegeit.

A hajó fedélzetén ugyanis egy rettenetes beteg
ség ütött ki, s csakis az ő fáradhatlan tevékeny
ségének s önfeláldozásának lehetett köszönni, 
hogy a halál aránylag nagyobb aratást nem tart
hatott.

Sokan életben maradtak, kik feladtak az élet
hez minden reményt. Megerősítette a gyönge de 
hű emberi erőt, ki még a gyöngékben is erős, 
Henrik úgy szólva egy csapással meghódított 
körűié minden szívet. Maga a zordtekintetü kapi
tány is meghatva és elérzékenyedve vett róla 
tudomást, hogy az emberek mily nagy, a leg
bensőbb hálaérzet nyilvánításával halmozzák el 
a nagylelkű orvost.

»Csak ne volna oly szomorú doktor úr!« szól 
a fiatal orvoshoz egyik nap a kapitány, mikor ez 
a nehéz napi munkától kimerülve, a fedélzet elő- 
részén üldögél, s komoly tekintetét a messze távol
ban elterülő tengersíkon álmodozva jártatja. »Nem 
titkolhatja el előttem, hogy ön szívét egy titkos 
bú emészti, mély fájdalom dúlja. Még az itteni 
nagy szeretet és hála sem bírja önnek homloká
ról a szomorúság felhőit elűzni«.

»Jaj ! kapitány ú r ! az élet igen sokszor a leg
keserűbb pohárral kínálja meg az embert*, mondá 
Henrik alázatosan, »és nincs más mód, kénytele
nek vagyunk azt a legnagyobb megadással ki
üríteni*.

»De szintoly igaz az is, hogy vész, vihar 
után újból aranyos napsugár következik*. S ezt 
különösen a kapitány sokszor tapasztalhatta hosz- 
szú tengerészpályáján, künn a sík tengeren. Azért 
is hitt oly erősen, s hitte, hogy az ember belső 
világa hasonló változáson megy keresztül. Daczára 
télvíz ellen készült, nem épen sima ruhájának, 
nem egyszer gyermeki jámborsággal emelte fel 
tekintetét a kárpitos égre, és soha sem tett le 
régi gyermekded, tiszta igaz evangyéliomi hitéről, 
mely az Isten jóságában és hűségében rendület
lenül bízik. Most is, hogy az első esthajnalcsillag 
felkelt és Henrik önkénytelen morzsolgatta ajkai 
közt azt a szót: »a csillagok fölött!« egyszerre 
a legnagyobb komolyság szállta meg, s az tükrö
ződött vissza vihartól megviselt arczán. A hajós- 
kapitány finom hallása elértette az egyszerű szót, 
s az ő szívén is keresztül rezgett a mély értelmű 
mondás: »A c s i l l a g o k  fölöt t !*

** *
. . . Hét esztendő múlt el azóta, hogy Henrik 

szülőföldjét utolszor látta.
A vadászlak még mindig ott áll a tóparton,

az erdő közepén, s egyre oly szép, oly igéző, 
mint akkor volt, a mikor az az ismeretes két 
ifjú szív az elválás órájában fájdalmas harczot 
vitt maga között, a csillagok fényénél.

Az erdész azonban beteg, a fájdalom nyoszo- 
lyáján fekszik, immár évek óta. Nincs, ki rajta 
segíteni tudna! a királyi ház udvari orvosa is 
hiába fáradott el hozzá, nem tudja legyőzni a 
baj titkos okát, megtörni a pusztító hatalmat, 
mely a halál árnyékát észrevehetően elég közel 
ráveti a vadász arczára.

A nap lenyugodott, csak a halovány hold sarlója 
fénylik az égboltozaton. Emma atyja beteg ágya 
mellett virraszt, puha fehér kis kezecskéinek sely
mét a beteg reszkető kezén nyugosztalva, át
szellemült szemében mély fájdalom kínja látszik, 
a mint előtte a megtört alakra veti tekintetét, ki 
egykor felséges léptekkel mérte át az erdőt.

»Atyám ! jobban érzed már egy kissé magadat ?* 
— szól könytől fojtott hangon a leány.

»Igen, — gyermekem, jó szegény gyermekem! 
Mióta szivemet előtted kiönthettem, mióta nyo
masztó terhemet, mely hegyként nyomta lelkemet, 
nem érzem többé: azóta jobban vagyok. Sok volt, 
nekem is sok volt, kit pedig a magányos zord 
erdei élet eléggé megedzhetett. Óh jaj, jaj én 
nekem! — te éretted jaj, én becsületes és hű 
ifjúkori barátom! Barátságunknak a legnehezebb 
áldozatot te hoztad, tenmagadat áldozván fel; és 
a köszönet érte ? részemről . . . .  gyűlölet lett, 
félreismertetve és megvettetve kellett neked meg
halnod, egy harmadik halálos órája tudta csak 
kideríteni a te ártatlanságodat!*

»De hisz neked mentségedre szolgál, édes 
atyám, hogy te abban az időben még tapasztalat
lan ifjú voltál, kinek egyenes lelke még sejteni 
sem bírta, hogy gonosz ember közibétek fura- 
kodva, szép barátságtoknak megadja az utolsó 
halálos döfést*.

»Csakugyan, azt sejteni sem bírtam, abban 
igazad van gyermekem. De ismertem Henrik atyját, 
és meg kellett volna a dolgot vizsgálnom előbb, 
mintsem első haragomban a szenvedélyek hevé
ben elátkozzak valakit! Nem szabad lett volna a 
gyűlöletet a szerencsétlen fiára is átvinni.*

»Atyám! te azt Ígérted, hogy kímélni fogod 
magadat« — úgymond Emma, és a beteg ágya 
fölé hajolt szomorú ábrázatában megható kérés 
kifejezésével, mire apja elhallgatott, s hálatelten 
nézett gyermekére, Emma pedig mosolyogni kez
dett, akár csak egy szelíd angyal

Künn a nyári égen ragyogtak a sok szép 
aranyos csillagok, és fényükkel behintették a beteg 
szobáját, miközben az apa elszenderedett, fáradt 
szemein erőt vevén az altató álom! . . .

A beteg még aludt s vonásain ott pihent egy 
fiatal orvos éles tekintete. Mert Henrik szemei 
élesebben láttak a másokénál. A kegyelem és 
könyörület Istene, kit már oly sok beteg ágyánál 
segítségül hívott, itt is megdicsőitette önmagát 
az ő irgalmasságában . . .

. . .  Az öreg vadász lelki fájdalommal egybe
kötött betegsége, mely már már áldozatát köve
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telte, megszűnt mielőtt az ősz beállt volna, s 
zivataraival a vén tölgyeket megpróbálná. Ott 
állt a tóparton ép erőben, jó egészségben, hogy 
megáldja gyermekeinek frigyét örökre.

• Emmám! kedves Emmám! — súgta oda 
Henrik. Az én Istenem, a mi Istenünk csakugyan 
a csillagok fölött lakik. Az ő angyalát küldte le 
értem leveleddel a messze távolba, hogy a szük
ség idején haza szólítson, s általam az ő erőtelen 
szolgája által segítségül legyen. Most pedig öröm
mel tekint le ránk, hogy tanúja legyen örömeink
nek és szerencsénknek*.

•Igazad van Henrik, hogy a csillagok fölött 
az Isten, a mi Istenünk*, — s fejét a szeretett 
férfi keblére hajtva, ragyogó két szép szemét a 
csillagokat keresve, az égre emeli.

. . . Soha ily szép nem volt az erdő, de még 
a tó sem. Óh te égi boldogság! égő szerelem, 
mily édes, benső, mily tiszta, szűzi vagy! . . . 
A j á m b o r h ü l é l e k  má r  i t t  eföl dönme^g-  
l el i  a b o l d o g s á g o t ,  f e nn  az é g b e n  az 
ö r ö k  b é k é t ,  — ha  m i n d j á r t  sok s z e n v e 
d é s b e  k e r ü l  is. Me r t  a s z e r e t e t  és á l d á s  
a ty j a ő r k ö d i k  f ö l ö t t ü n k !  . . . A csillagok 
fölött! — a csillagokon tú l! . . .

Fordította: Bognár Eridre.

Fájdalomtól űzve, búbánattól hajtva 
Jairus, a lányát ravatalon hayyva 
Jézus elé járul, Jézus elé térdel,
Áztatva a földet könyek özönével.

»Uram! az én lányom, egyetlenegy kinyom 
Kiterítve fekszik a halottas ágyon ! 
íme térdre hullva, könyet ontva kérlek :
Jöjj a ravatalhoz, menthető-e '?... nézd meg !«

»Egyetlenegy volt Ó, egyetlenegy nékem ! 
Szívem szakad, óh jaj, ha őt elveszítem.
Jer, az égre kérlek, ébreszd fel öt újra, 
Meggyóggítja könnyen kezed egyik ujja !«

Fölemeli Jézus, s elindul utána;
A kísérő népnek se szeri, se száma,
A csudái meglátni mennek ezren, százon. 
Gyözedelmet Jézus mint vesz a halálon ? . . .

II.
Szörnyű jajtól hangos Jairus szobája,
Égre tör a lárma, sírók gyászdanája.
»()lyan áldoll jó volta, — súgja egy a másnak — 
»Mért kellek meghalni a szegény leánynak!«

De n i ! . . . ott a sarkon sokadalom lámad . . . 
Ide tart . . . most éppen elérik a házat . . .
»Mi történik itten ?« kérdi egy a mástól,
»A halok lányi váltják vissza a haláltól.«

»Csudadoktor ? . . . H a-ha! Melyik az a balga 
A kinek oly szörnyű ereje, hatalma ?
. . . Na le dicső doktor, ott a halok, rajta ! 
írod — orvosságod, lássuk, fog-e rajta ?!«

Feléje sem nézve a csúfolódónak,
Kezét fogja Jézus a holt leányzónak;
» Lányka mondom néked«.. halolli csend lámád .. 
Tovább beszél Jézus: »Hagyd el nyoszolyádat!«

S im ! . . .  a holt leányzó megmozdul az ágyon ; 
Erőt vek az élet, erői a Indádon.
Élve zárja atyja dobogó keblére;
Orömkönyek gyűlnek ragyogó szemébe.

Gúngolódók serge megrettenve bám ul!
Ilire a csudának szárnyal szájra-szájrul . . .
S csúfolódó szónak Így alakul vége :
»Itt a Messiásod, — örvendj Dávid népe!«

Ifj. Porkoláb tíy.

Belmisszió. Diakonissza-ügy.
A mi a belmissziót tulajdonképen népszerűvé 

tette és a mi föltétien csodálatot keltett iránta: 
az a diakonissza-ügy.

A belmisszió egész feladatát — a mint az 
lapunk 7-ik számában előrebocsátottakból kitet
szik — a szentirásnak eme szavaiba lehet össze
foglalni: Az elveszettet megkeresem és az elté- 

i velyedettet visszahozom, és a megsérültét bekö
töm és a betegest megerősítem. A szentirás ezen 
szavának tényleges megvalósítása első sorban a 
nők hivatása; ez jellemzi egész életműködésü
ket. És a nőknek ez irányú csendes, áldásdús 
munkássága tiszteletre készteti a világot tényleg 
még ma is s a legszebb fényben tünteti fel a 
belmisszió magasztos feladatát

Mily éles ellentétben áll az Úr szőlője ezen 
munkásnőinek csendes, zajtalan munkálkodása a 
gyönyörök és mulatságok ama hajszájával, a mely 
korunkat annyira jellemzi! Mint lesznek ők az 
emberi szeretet szolgálatában kifejtett önzetlen 
működésükkel élő tanúivá azon igazságnak, mely 
szerint csak a híven teljesített kötelesség tudata 
képes az embernek megelégedést és boldogságot 
nyújtani!

A diakonissza-ügy ősrégi intézmény. A nők 
hivatalos szolgálata a kér. gyülekezetekben és a 
kér. gyülekezeten kívül már az apostolok idejé
ben is fennállott. Ott látjuk a kenchreai szárma
zású Phoebe nevű diakonisszát, a mint Róma 
felé vezető útján halad, és Pál apostol által ezen 
szavakkal ajánltatik a római gyülekezetnek: •Aján
lom néktek Phoebét, a mi hivő nőtársunkat, ki

J a ir u s  le á nya .
(Mai képünkhöz.)

— Lukács cv. 8, 41— 56. —

I .



69

a kenchreabeli egyház diakonisszája.* És magá
ban Rómában is többen állottak az Úr szolgála
tában ; ott működött egy Triféná, egy Trifóza és 
egy Perszis, a kiről azt olvassuk, hogy az »Úrban 
sokat munkálkodott.*

A keresztyénség első századaiban a betegek 
és szegények gondozása hozzátartozott az isten- 
tisztelethez. A legnemesebb és legelőkelőbb csalá
dok özvegyei és hajadon leányai elmentek a 
szegények kunyhóiba, a szenvedők beteg ágyához

keresztyén egyház életéből. A szerzetesi élet fel
lendülése okozta a női diakonia halálát. Azonban 
a szolgáló szeretetnek fénye, a sötét homályban 
felragyogó csillagként felvillant néha-néha még 
ezen időben is, s még a hitetlenség és babonaság 
korszakában is feltűnnek itt-ott egyes fényala
kok ; csak arra a szent életű, magyar királyi 
vérből származott Erzsébetre kell gondolnunk, a 
ki Thüringiában a jótevő szeretet tüzén emész
tette fel életét s a ki oly fenségesen valósította

a vértanuk börtönébe és a hívők halálos ágyá
hoz, hogy tehetségük szerint segítséget és vigasz
talást nyújtsanak azoknak. S mindezt azon Úr 
iránti szeretetből tették, a ki áldva és szeretve 
járt e földön és szeretetre buzdította követőit is 
e szavakkal: a m it egygyel cselekedtetek az én 
legkisebb atyámfiai közül, azt én velem esele- 
kedtétek.

S úgy maradt ez vagy ezer éven á t; de a 
12-ik század óta eltűnik a diakonissza-ügy a

meg a próféta szavát: »megkereste az elveszettet 
és visszahozta az eltévelyedtet, bekötözte a meg
sérültét és megerősítette a beteget.*

A diakoniának tulajdonképeni újraéledése 
azonban csak a jelen század kezdetén követke
zett be, a mikor a napóleoni rabszolgaság és a 
népek szabadságharczainak lezajlása után az idők 
nyomora uj hitélet ébresztője lett. Stein báró, 
von dér Recke-Volmarstein gróf, Sieveking Amá
lia és Klönne lelkész mellett különösen Eliedner
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Tódor volt az, a ki ezen időben a diakonissza
ügy újjáélesztése körül nagy buzgalommal fá
radozott.

Az első helyen említett emberbarátok csak 
előkészítették az ő munkáját, különösen Sieveking 
Amália, a ki a nők szeretetszolgálatát szervezte 
a kolera idején és Klönne lelkész, a kinek mel
lét a szabadságharczben szerzett vaskereszt éke
sítette s a ki a diakonissza-ügy iránt széles kör
ben keltett érdeklődést, a nélkül azonban, hogy 
nemes elveinek a gyakorlati életben való meg
valósítására neki elég tehetsége is lett volna.

Fliedner kaiserwerthi lelkész volt azután az, 
a ki e téren teljesen a tett emberének bizonyult.

Egy német tudós, Lehmann, u. i. ez írja ró la : 
»az 1834. évi deczember havában történt, hogy 
az akkor 33 éves Fliedner Tódor, — (ki a nassaui 
Epstein községben született és 1822 óta az alig 
200 lelket számláló kis kaiserwerthi ev. gyüle
kezet lelkésze volt) — az ő parochiájának kerti 
házacskájában egyetlenegy nővel ültette el a nagy
szerű diakonissza-intézmény magvait. 1836-ban 
már házat vettek s megalapították a rajna-west- 
fáliai diakonissza-egyletet. 1836-tól 1864. október 
4-én bekövetkezett haláláig nagy erélylyel, böl- 
cseséggel és odaadással munkálkodott az Úr által 
számára kijelölt ezen munkamezőn, és el is érte 
azt, hogy a diakonissza-intézmény minden világ
rész ev. gyülekezeteiben befogadásra és elisme
résre talált.*

Csakugyan; az Űr bőségesen áldotta meg mun
kálkodását ; a kicsiny mustármag terebélyes fává, 
mondhatnék óriási erdővé növekedett fel, úgy 
hogy jelenleg már mintegy 50—70 diakonissza
intézet áll fenn az ev. egyházban, és a szeretet- 
mfiködés különböző munkaterein alkalmazott 
diakonisszák száma körülbelül 8000-et tesz ki. 
Ezek körülbelül 600 kórházban, 120 szegény
házban, 700 gyülekezetben, 100 árva- és nevelő- 
intézetben, 340 gyermekóvódában, 34 gyermek- 
menhelyen, 30 szeretetintézetben, 13 ipariskolában, 
34 »szolgálók-intézetében«, 6 munkásnők számára 
felállított vendéglőben, 16 nyavalyások és hülyék- 
intézetében, 5 elmegyógy-intézetben, 2 vakok- 
intézetben, 12 Magdalena-menhelyen,*) 9 börtön
ben és 7 kér. vendéglőben működnek, terjesztve 
s ápolva a keresztyén szellemet, segítve ember
társaikon, adott hivatásuk szerint.

Valóban csudálatraméltó az az áldás, a mely 
a kaiserwerthi papiak kerti házacskájából szét
áradott !

A szeretet ezen munkásnőinek száma azon
ban még most is nagyon csekély; nagyon kívá
natos volna még, hogy az asszonyok és hajado- 
nok minél nagyobb száma fordulna ezen hivatás
kor felé, a mely természeti hajlamaiknak és 
tehetségeiknek oly kiválóan megfelel s a mely 
életszükségleteikről is méltányos módon gondos
kodik, a mikor lehetővé teszi azt, hogy a diako

*) Magdalena-ügynek nevezik az erkölcsileg teljesen 
bukott nők megmentésére irányuló szeretetműködést.

nissza az élet anyagi gondjaitól teljesen szabad 
legyen.

Ha napilapjaink apró hirdetéseit olvassuk, 
köztük nem egy olyan ajánlatra akadunk, a mely
ben egyes nők majd mint a háziasszony segéd
jei, majd mint társalkodó- és házvezetőnők, majd 
mint tanító-, gyermekóvó- és nevelőnők stb. kí
vánnak alkalmaztatni, csekély jövedelemre tartva 
igényt, csakhogy valami menedékre találjanak. 
S mily nagy nyomort tapasztalhatunk — a je
lentkezők nagy száma miatt — még ezen ön
magukban véve nagyon tisztességes munkáskö
rökben is ! Mily sokan vannak olyanok, a kik a 
legnagyobb egyszerűség és mértékletesség mellett 
még csak annyit sem képesek megtakarítani, hogy 
betegség vagy munkaképtelenség esetére életüket 
biztosíthatnák! Öreg napjaikra mily sokan jutnak 
a legnagyobb ínségbe és nyomorba!

És a diakonissza-intézetekben mégis hiányzik 
a munkaerő! Gyülekezetek és kórházak hiába 
kérnek diakonisszákat; egy-két év telik el ren
desen, mig egy ilynemű folyamodvány kerül a 
diakonissza-ügy intézőinek asztalára.

Szerintünk bizony nagy mulasztást követnek 
el a kér. nők önmagukkal szemben, a mikor e 
pályára, a mely bárminő más szolgálatnál nvu- 
godtabb s biztosabb jövőt biztosít számukra, 
többen nem jelentkeznek; mert hiszen eltekintve a 
teljes anyagi gondtalanságtól, milyen szép munka
kört s tiszteletet biztosít a diakonissza-állás azok
nak, a kik azt híven betöltik !

Vajha napjainkban is minél többen lépnének 
erre a szép pályára, a mely igénybe veszi ugyan 
egész testi, erkölcsi és lelki erejüket, de a mely 
másrészről oly nagy benső megelégedést is képes 
nyújtani s megszabadítja őket az élet anyagi 
gondjaitól és a végzett munka után csendes nyu
galommal s felemelő öntudattal aranyozza be 
életük alkonyát!

A diakonissza-ügy belső szervezetéről s a diako
nisszák életéről majd a következő számban fogunk 
szólani. Seyfarth után: Them László.

Az „Ev. theologusok otthona".
A pozsonyi ev. theologia-akadémia igazgató

ságától közlés végett a következő felhívást kaptuk:
»Szeretett hitrokonok! Kedves testvéreink! 

Ezelőtt egy esztendővel kétségek, remény és félelem 
között szólottunk hozzátok, hogy segítsetek fillé
reitekkel uj tűzhelyet rakni az anyaszentegyház- 
nak. Az Úrnak nevében, a ki meghagyta, hogy 
»Kérjetek és megadatik néktek, keressétek és 
megtaláljátok, zörgessetek és megnyittatik néktek* 
(Máté VII. 8.), zörgettünk ajtóitokon, hogy hallgas
sátok meg az ifjú Timotheusok könyörgő szavát, 
adjatok nekik Ötthont, a hol minden lenyűgöző 
gondtól szabadon áldozhassanak lelkűk eszményé
nek, készüljenek az evangyéliomi lelkipásztori 
hivatalra.

Szavunk nem volt pusztában elhangzó szó. 
Az Úrnak lelke megszállta a hívőket, fölgyújtotta
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bennök az áldozni tudó és kész egyházszeretet
nek lángját; kezdetben fillérenként, utóbb nagyobb 
összegekben érkeztek az adományok, alapítványok 
s mellettük a lelkes biztatások, hogy a »Theolo- 
gusok Otthonát* édes gyermekünknek tekintjük s 
mig Isten el nem hagy, gondoskodunk róla«. A 
szegény adott kevesebbet, a gazdag többet, de 
egyenlők voltak a készségben, a szeretet, a hit
hűség nagyságában. Az isteni kegyelem gazdagon 
megáldotta törekvéseinket, — eddig már 6500 
frtnál nagyobb összeg gyűlt össze a kitűzött czélra, 
a mint ez az egyházi lapokból köztudomású. J896. 
év október 1-én megnyithattuk az Otthont, a mely
ben jelenleg 17 szegény theologus és egy kis 
árva lyceumi tanítófiú talál biztos fedelet, enyhe 
barátságos menedéket.

Ezen mi Otthonunk »nem sötét és rideg kolos
tor, nem zajos és léha kaszárnya, de nem is 
fényes, modern igényű internátus, hanem evan- 
gyéliomi szellemtől áthatott egyszerű, szerény, 
meleg tűzhely, szabadságra hivatott ifjak szabad 
intézménye, melybe a belépés önkéntes és nem 
erőszakos, a bent maradás pedig kitüntetés és 
nem büntetés*. Ezen uj intézménynek áldásos 
hatása már is látszik ifjúságunkon. Az Otthon 
védő szárnyai alatt megszokják testvér gyanánt 
tekinteni egymást, megosztani a munkát, bút, 
örömöt, dicsőséget s mint lelkipásztorok nemcsak 
ajkukkal, hanem életükkel is fogják prédikálni a 
szeretet evangyéliomát. Lelkesedésük, melylyel 
választott pályájukra lépnek, nem alszik ki többé 
oly könnyen a szívből, nem csüggeszti őket meg
próbáltatás, mert a nyomor fölenged azon jótevő 
melegtől, melyet az Otthon tagjaira szétáraszt!

Legyen köszönet és hála azoknak, a kik szeretet- 
adományaikkal az anyaszentegyház ez uj oltárát 
fölépíteni segítették, mindenek felett pedig örök 
dicsőség az Úrnak, a ki figyelmezett a mi kiál
tásunknak szavára (V. Zsolt. 3.), a ki megtekin
tette az ő népét (Luk. VII. 16.), s a kinek dolga 
megláttatott az ő szolgáiban, s dicsősége azok
nak fiain! (XC. Zsolt. 16.)

Midőn azonban köszönetét mondunk ifjú test
véreink nevében is a keresztyéni szeretet ezen 
nemes fellángolásáért, — egyszersmind újabb 
kérő szóval fordulunk hozzátok: tartsátok meg 
az Otthont, mely születését ti néktek köszöni, 
továbbra is meleg atyai szeretetekben! Jövője 
még nincsen biztosítva — minden fáradozásunk 
daczára sem. Eszményi czélunk az, hogy a benn
lakást teljesen ingyenessé tegyük, mert most csak 
4 lakó részesül ingyen s 3 féldíjért ellátásban. 
Azon igyekezünk, hogy ebéd mellett reggelivel és 
vacsorával is elláthassuk az Otthon lakóit, hogy 
e fedél alatt semmi gond ne bántsa szivüket, 
hanem zavartalanul éljenek jövendő hivatásuk
nak. Legyetek segítségünkre e szent munkában 
lelkesedéstekkel, egyházatok iránt való hív ragasz
kodástokkal ! . . .*

*

Nagyon melegen ajánljuk e nemes intézményt 
továbbra is t. olvasóinknak szives jóindulatába s

áldozatkészségébe. A kegyes adományok Dr. Masz- 
nyik Endre theol. igazgató úr nevére küldendők 
Pozsonyba; lapunkban azokat köszönettel nyug
tázni fogjuk. A szerkesztő.

Hazai és külföldi hirek.
A budapesti ev. egyházak köréből. A pesti 

ev. magyar egyházgyülekezet f. hó 6-án d. e. 10 
órakor közgyűlést tartott a Deák-téri gimnázium 
dísztermében, a melyen ünnepiesen beiktatták 
Wagner Géza drt, az uj egyházfelügyelőt. Wagner 
Géza programmbeszédében különösen a budapesti 
ev. egyházak egységes szervezését tűzte ki fölada
tául, továbbá az anyagi fejlesztést és az iskolák 
emelését ígérte meg. Tizenegy órakor következett 
a pesti magyar és német egyházak közgyűlése 
Kralik Lajos dr. elnöklete alatt. Kralik üdvözölte 
Wagnert, az uj felügyelőt és megemlékezett 
Andaházy László budai egyházfelügyelő elhuny- 
táról. A közgyűlés főtárgya a gimnáziumban Petz 
Gedeon távozásával megüresedett német tanszék 
betöltése volt. A közgyűlés erre á székre Tolnay 
Vilmos dr. pozsonyi tanárt választotta meg.

f  Dr. Andaházy László ügyvéd, s a budai 
ev. gyülekezet buzgó felügyelője meghalt Budán, 
65 éves korában. A boldogult 1857-ben került 
Budapestre a Szepességből, a hol 1861-ig mint 
közjegyző működött, s az alkotmány helyreállítása 
után ügyvédeskedett és 1868 óta tagja volt a 
főváros törvényhatóságának, mint ilyen igen élénk 
szerepet vitt a közéletben, s egyházunkban is. — 
Béke poraira!

A feg-yenczek lelkipásztori g-ondozása. A
most megnyílt orsz. kir. gvüjtő-fogházban a nm. 
igazságügyi minisztérium ev. lelkészi állást is szer
vezett, s az ottani ev. vallásu foglyok lelkipász
tori gondozásával Paulik János főv. ev. vallás
tanárt. a budapest-városi esperesség e. jegyzőjét, 
s lapunk szerkesztőjét bízta meg.

Luther magyar nyelven. Örömmel olvassuk, 
hogy a mit eddigelé sajnosán nélkülöztünk, végre 
valahára a nagy reformátor egyes jelesebb műveit 
magyar nyelven is olvashatjuk. — A pozsonyi 
Stottmeister L. czég u. i. a közel jövőben Luther
nek egyházi beszédeiből ad ki egy kötetet, azon 
kilátással, hogy azt — ha a vállalat sikerül — 
nem sokára egy második fogja követni, a mely 
Luthernek nevezetesebb reformátori iratait, kiváló 
alkalmakkor mondott beszédeit fogja tartalmazni. 
Az említett prédikácziók magyar nyelvre való 
átültetését Zábrák Dénes soproni ev. lelkész 
végezte. A mű 130 nagy negyedrét ívre fog ki
terjedni, s tartalmazza Luthernek egy egész évre 
szóló evangyéhomi alapigéjü egyházi beszédeit, 
kilencz ünnepi beszédét, a nevezetes 95 tételt, 
Luther rövid életrajzát és arczképét. Azonfelül 
egy családi jegyzék lesz benne, s a szöveget 
számos remek kivitelű kép fogja díszíteni. Ára: 
12 frt, mely összeget 2 frtos havi részletekben 
is lehet fizetni, hogy azt a szegényebbek is meg
szerezhessék. Megrendelések : Stottmeister és társa 
műintézete czimére (Pozsony) küldendők. A ki
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tisztában van azzal, hogy Luther mije a mi egy
házunknak, s hogy az ő alakja világító oszlop
ként áll a világtörténelemben, az előtt fölösleges 
magyarázni azt, hogy mit nyer a magyar irodalom, 
magyar ev. népünk műveinek magyar fordításá
ban. Minden ev. embernek örömmel kell üdvözölnie 
e vállalatot, a mely lehetővé teszi azt, hogy 
Luther hatalmas igéit, örökké nevezetes hit- és 
erkölcsi elveit hazánk zengzetes nyelvén olvas
hassuk. Most megjelenő beszédei felelevenítik 
előttünk az ő sarkalatos hitelveit, azokat az elve
ket, a melyek egy uj világot teremtettek e földön, 
s a melyek őt annyi vihar között oly erőssé s 
boldoggá tevék. Nagyon ajánljuk t. olvasóink 
figyelmébe e nevezetes munkát. Tegye félre havonta 
a családapa azt a 2 frtot, s szerezze meg család
jának e művet, forgassa szorgalmasan, s szok
tassa meg övéit is annak szorgalmas olvasgatá
sára, hogy szelleme átmenjen szívükbe; ebben 
nagyobb becsű örökséget fog hagyni nékik min
den aranynál!

A tanítói fizetések kiegészítése az 1893. évi 
26. t.-cz. értelmében országszerte folyamatban 
van. Eddig összesen 1703 egyházi és községi tanító 
fizetését egészítette ki az állam 300, illetőleg 
400 forintra. — Az 1895-ben és 96-ban e czélra 
Wlassics miniszter által kiutalványozott 301,033 
frt államsegély a következőkép oszlik meg: 384 
r. katholikus tanítónak 60,223 frt 83 kr.; — 429 
görög kath. tanítónak 84,430 frt 84 kr.; — 116 
ág. evang. tanítónak 18,757 fr t  Ifi lcr.; — 460 
evang. ref. tanítónak 86,754 frt 3 kr.; — 2 gör. 
kel. szerb tanítónak 113 frt; — 13 gör. kel. román 
tanítónak 2071 frt; — 27 unitárius tanítónak 
9543 frt 50 kr.; — 15 izraelita tanítónak 2254 
frt; — 247 községi tanítónak 40.875 frt 65 kr. — 
Az államsegélyt tehát a ref. tanítók vették leg
inkább igénybe, legkevésbé a gör.-keletiek.

Észak-Amerikából. Egy földrész sem olyan 
gazdag vallásfelekezetekben, mint Észak-Amerika. 
Ez idő szerint u. i. az Egyesült-Államokban 143 
különböző vallásfelekezet van, 165 ezer 177 egy
házközségben felosztva, mintegy 20 millió hívő
vel, a kiket 111 ezer és 36 lelkész gondoz. A 
templomok száma 142 ezer 521. A legnagyobb 
felekezetek a következők: a r. katholikus: 6y4, 
a methodisták: 4y2, anabaptisták: 3*/^ presby- 
teriánusok : i 1/*, evangélikusok: 1 millió hivővei.

A föld népessége. A new-yorki »Medical 
Record« czímü lap a legutóbbi öt év népszámlá
lási eredményei szerint közli a föld népességének 
számarányát. E kimutatás szerint a föld lakos
sága az 1874-ik évtől 1895-ig 1391 millióról 1480 
millióra szaporodott. Ha a további szaporodást 
csak 5 százalékban állapítjuk meg az 1900-ik be- 
zártáig az összes népesség 1549 millióra fog rúgni 
és a 2000-ik évben ha ily mértékben szaporodik 
az emberiség, 2548 millió ember fog küzdeni a 
mindennapi kenyérért.

Egy város szeszes ital nélkül. Észak-Amerika, 
Koloradó tartományában van egy Greely nevű 
város, mely arról nevezetes, hogy nem mérnek 
benne se bort, se sört, se pálinkát, mert a gaz

dagok ép úgy, mint a kevésbbé gazdagok, nem 
isznak víznél egyebet. Szeszes italt különben is 
csak az orvos rendeletére és csak a patikában 
lehet kapni. Ez óvrendszabály nagy hasznára 
van a lakosságnak, különösen a mi a pálinkaivás 
káros következményeit illeti. Greely város 2500 
lelket' számlál. Szegényeket nem találunk itt, vala
mint fogházat sem, rendőrkapitányt sem. Ezzel 
szemben van azonban hat temploma a városnak ; 
továbbá fentart még egy jó iskolát és három 
újságot. íme itt megvalósítják azt, a mit nálunk 
megvalósíthatónak senki sem hisz!

Éhínség Afrikában. Az Oranje folyó mindkét 
oldalán, Afrika belsejében van a namagrák or
szága; körülbelül akkora területen fekszik mint 
Németország és ezt a nagy darab földet most az 
éhség teljesen sivataggá tette Hosszú idő óta 
nem esett már az eső, az állatok elhullnak az 
éhségtől és a víz hiánya miatt, az emberek pedig 
vándorló múmiákhoz hasonlítanak. A hittérítők, 
kik ott a pogány lakosság megtérítésével foglal
koznak, megtesznek minden lehetőt a végtelen 
nyomor enyhítésére, de maguk is oly szegények, 
hogy gyökerekből és pörkölt hangyákból élnek. 
Húst és főzeléket hónapok óta nem ettek. Az 
éhségtől megvadult vad és pogány népek közt 
borzasztó sors fenyegeti a szegény misszionáriuso
kat, kiket a benszűlöttek minden baj okának 
tartanak. A hittérítők egy levele a helyzetet 
következőleg ecseteli: »Ki vagyunk téve annak a 
veszélynek, hogy a vadak egy napo \ fölfalnak 
bennünket, de bízunk Istenben és csak arra kérünk 
benneteket, küldjétek segélyt, hogy táplálékot 
nyújthassunk azoknak a szegény embereknek, 
kiket épugy megváltott a Megváltó vérével, mint 
benneteket®. Még szomorúbban szól egy későbbi 
levél: »Nyomorunk leírhatatlan, még mindig nem 
esett eső, a szárazság egyre nagyobb. Csak 15 
zsák gabonánk van még, melylyel 60 embert 
táplálhatunk. Ha legkésőbb három hét alatt segélyt 
nem kapunk, kivonulhatunk a többiekkel a siva
tagba élelmet keresni. Ott pedig elhullott állatok 
sincsenek már: az éhezők már csontokon és bőr
maradékokon marakodnak. Ezeket főzik meg és 
ezzel táplálkoznak. Az éhséget csillapítja ez, de 
egyszersmind borzasztó betegségeket is von maga 
után*.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
január 13-án.

G a b o n a f a j Egy hektoliter 
súlya kilókban

Ára 100 kgrnak

Bánsági búza . . . . . .
Tiszavidéki búza . . . .

77—82
legkis. ár 

8.10
legn. ár 

8.75
77—82 8.35 8.80

Pestvidéki „ . . . . 77—82 8.30 8.75
Fehérmegyei „ . . . . 77—82 8.30 8.55
Bácskai * . . . . 77 -82 8.40 8.85
Rozs I. rendű . - . . . 70—72 G.75 6.80
. * II. * ....................... — 6.70 6.75

Árpa tak a rm á n y ...................... 00—b 4.— 4.35
„ égetni v a ló ..................... 02—64 5.10 5.90
„ s e r fő z é s re ...................... 64—68 6.50 8.—

Zab ó ........................................ 30—41 5.70 6.20
n u j ........................................ 39—41 _ ■ __

Tengeri bánsági ó . . . . — 3.45 4.20
„ másnemű uj . . . — 3.30 3.40

Repce káposzta . - . . . — 11.75 12.25
„ b á n s á g i ...................... — — __

Köles ó ................................... — 5.30 5.60

Budapest, 1896. Busctimann F. könyvnyomdája (Harisch-bazár).


