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A kilenczvenöt tétel.
Nagy idők nagy embere volt Luther. Ha vala
kire, ő reá igazán illik az a szó, hogy >gondviselésszerü fé rfiú «. A népek Istene küldte őt a leg
alkalmasabb pillanatban, az idők teljességében. . .
S a mű, melyet megkezdett s győzelemre juttatott,
világra szóló nagy történeti tény, melynek áldásai
protestáns és nem protestáns népekre, minden
müveit nemzetre kiterjednek. . .
A középkor hanyatló félben volt. Uralkodó
hatalmai megingottak. Az egyház, a zárdák nem
kérkedhettek már azzal a régebben tagadhatatlan
érdemmel, hogy ők az egyedüli menedékhelyei és
ápolói az ismereteknek. A tudományok és művé
szetek, a régi görög és római világ ez eltemetett
kincsei, újra feléledtek. S hogy a felvilágosodás
ezuLán ne legyen egyes kiválasztottak előjoga,
hanem a tanulni szerető népek közkincse, arról
gondoskodott a nemrég feltalált s már is hatal
mas fejlődésnek indult ifjú művészet: a könyv
nyomás. Ez az ezerkezű óriás megkezdte már a
maga mesés működését. Könyvekben, röpiratokban szerteszórta az uj idők uj eszméit! . . .
Gsudás felfedezések izgalomba ejtették a népek
képzeletét. Merész tengerészek messze elkalandoz

4. szám.

tak a földgömb délszaki tengerein. Látták a déli
égbolt szép csillagait. Hírül hozták az álmélkodó Európának, hogy Afrika déli oldala körül
hajózható. Az Atlanti-Oczeán hullámaiból pedig
egy uj világrész emelkedett ki. S igy a föld
mintegy varázsütésre óriási mérvben megnagyob
bodott! . . .
Messze világtájak tárultak fel Európa népei
előtt, A forgalom, kereskedés eddig nem is kép
zelt fellendülést nyert. Távol világrészekből uj
termények, uj növények s állatok jutottak Európa
földjére. A vagyonösság emelkedett, a népek Íz
lése finomult. Egyeseknek és népeknek eddig szűk
látóköre hatalmasan kitágult! . . .
Nem csuda, hogy annak a nemzedéknek, mely
e mesés események és jelenségek hatása alatt
nevekedett fel, uj- vágyai, uj reményei támadtak.
Nem csuda, hogy a középkor roskadozó intéz
ményeivel mindenki elégedetlen volt. Elégedetlen
volt a politikai, még elégedetlenebb az egyházi
viszonyokkal. Mindenki a jobb, a szebb jövőbe
veté reményét. A nép több polgári és politikai
szabadságot követelt, kivált mióta a svájczi és
huszita harczokat látva, önerejének tudatára ébredt.
Abban pedig a társadalom minden osztálya egyet
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értett, hogy az egyházat mielőbb gyökeresen refor
málni kell.
*

A középkori egyház megrabolta az embert
önálló hitétől. Gyámja, sőt zsarnoka volt az em
bernek. Az ígért neki üdvét, az mondta ki reá
kárhoztató Ítéletét és átkát. Az emelte fel őt az
égig, az sújtotta le a mélységes poklokig. A lelki
ismeret szabadsága s az embernek hitből való
megigazulása, ezek a jézusi és apostoli eszmék
rég feledésbe mentek. A középkori hitélet a gépies
ség színvonalára sülyedt. Csuda-e, hogy az ilyen
egyház nem elégítette ki az öntudatra ébredő
népeket? . . .
Hátha még a papságra gondolunk, mely az
egyház szolgálatában állott! Önző, kapzsi, erkölcs
telen, hitetlen vagy babonás volt a legnagyobb
része. Nem is hivatásból, hanem csak hatalmi
érdekekből öltötte fel a papi talárt. A ki e szomorú
tényt kétségbe akarná vonni, olvassa el azokat a
népies gúnyiratokat, melyek a reformácziót meg
előző évtizedek alatt újabb meg újabb kiadások
ban ezer meg ezer példányban keringtek a német
földön. Soha papságot ily keményen és kímélet
lenül meg nem ostoroztak! . . .
*

A Jézus vallása csak a bűneit töredelmesen
megbánó hivő szívnek igér bűnbocsánatot. A közép
kori egyház a bünbánaton kívül testi vezeklésnek
is alávette a bűnöst. Egyúttal azonban megen
gedte, hogy e vezekléstől úgynevezett ^jóságos
cselekedetekkel megválthassa magát. A keresztes
háborúk idejében szokásba jött, hogy e jóságos
cselekedetek vagy a Szent Földre való zarándoklásban, vagy a hitetlenek elleni harczra szánt
pénzadom ányban álljanak. Ez idő óta mindjobban
háttérbe szorul a szívbeli bűnbánat s mindjobban
pénzkérdéssé válik a bűnbocsánat.
E közben, a XlII-ik században, az a nézet terterjedt el, hogy a szentek sokkal több érdemet
szereztek életökben, mint a mennyi a maguk
üdvözülésére szükséges. E felesleges érdemekből
alakította meg az egyház az úgynevezett »kegyelmi kincstárt «, melyből jó pénzért annyit
vásárolhat magának a szegény bűnös, a mennyire
szüksége van, hogy ő is üdvözülhessen.
E végzetes tant eleitől fogva sokan rosszallották. Birodalmi gyűléseken is többször hatható
san felszólaltak ellene. Megtámadta Húsz János;
helytelenítették az augusztinus barátok is.
Luthert mélyreható indokok vezették a pén
zen szerzett bűnbocsánat ellenzőinek táborába.
Neki az volt a meggyőződése, hogy »egyedül h it

á ltal igazul meg az ember*. Ez a meggyőződés
lángra lobbantotta szent haragját, mikor Tetzel,
a lipcsei dominikánus-barát Wittenberg közelé
ben kezdett üzérkedni bűnbocsátó leveleivel.
Luther, a mint látta, hogy még az ő wittenbergi
hívei között is találkozott Tetzelnek egy-két jám
bor vevője, — panaszt emelt e rút üzérkedés
ellen Albrecht érsek és választó-fejedelem s a
szászországi püspökök előtt. Amaz, maga is egyik
főrészese lévén a nyereséges vállalatnak, válaszra
sem méltatta Luthert. Emezek, mivel úgy sem
lehet segíteni a dolgon, hallgatásra intették őt.
Luther azonban nem hallgatott el. Szegény
barát léiére merészen szembeszállt érsekével,
sőt magával a pápával is. Az 1517-diki október
31-dikén kilenczvenöt tételt szegezett ki a witten
bergi egyetemi templom ajtajára, a melyekben
bátran és hatalmasan megtámadta a bűnbocsátó
levelekkel űzött visszaélést, kimondván, hogy a
pápa nem, hanem csak az Isten bocsáthatja meg
b ű neinket! . . .
E férfias tettével, a nélkül hogy sejtette volna,
megindította a nagy reformácziót. Ezért lesz örökre
emlékezetes nap az október 31-dike! . . .
*

A wittenbergi vártemplom ajtaja rég elkorhadott. Helyére a hálás utókor nehány évtized
del ezelőtt érczkaput állított s ez érczkapuba
bronzbetűkkel véste be a világhírű kilenczvenöt
tételt.
Évszázadok múlnak s újabb évszázadok jön
nek. Az az érczkapu is martalékává lehet a múló
időknek. De azok az evangeliomi igazságok, eszmék
és ideálok, melyeket Luther az emberi szívekbe
vésett, soha el nem halványulnak, örökké élnek
és ragyognak !
H orváth Sándor.

R e fo rm á c ió ünnepén.
(A templomban.)

Hála Neked, jó Istenünk!
E nagy kegyért, forró hála.
Színed előtt megjelenünk
S itt szent öröm napja vár m a ;
E nap’ hirdettetted nekünk:
„ E rő s vár a m i I s te n ü n k ! “
Csodálatos a Te átad,
És végetlen a jóságod :
A lé lta t életre juttat . . .
Az lát uj eget-világot . . .
S készt szívrepesve zengenünk :
„E rős vá r a m i Is te n ü n k !“

Vezéreld néped’ továbbra :
Lángolásra, tettre készen ;
Hass nemzetre és királyra,
Hogy Krisztus győzelmet négyen.
O rszág és h a talom velünk:
„E rős vár a m i Is te n ü n k !“
Kisérd áldásokkal, kérünk,
Szép hazáink’ és szentegyházunk’;
Óvd karoddal lelki kincsünk’ . . .
G onosz n a p okat ne lássunk.
Ez jelszónk, a mig lehelünk :
„E rős vár a m i Is te n ü n k !“
B achat után P e tro rits S.

Luther éneke.
Több éneke is van a nagy reformátornak, de
tán egyik sem hatalmasabb, mint ama szép hősi
ének: »Erős várunk nekünk az Isten.« Nem is
múlhat el úgy reformácziói ünnep soha, hogy
ennek lelkesítő hangjai meg ne zendülnének gyüle
kezeteinkben.
Luther, a gondviselésnek eme kiválasztott férfia,
igazán sokoldalú és kiváló tehetségekkel volt meg
áldva. Mint tanár éke és magvas előadásával
messze országokból más főiskolák diákjait is
magához vonzotta. Ha mint pap szószékre lépett,
Wittenbergnek főtemploma is szűk lett a hall
gatóságnak. Mint bibliafordító oly'nyelven szólott
népéhez, hogy ez csak tőle tanult még meg igazán
és szépen anyanyelvén beszélni. Mint kátéiró oly
tankönyvet adott az ifjúságnak, hogy ennél jobbat
még mai napig sem tudtak a legjelesebb tanítók
sem írni. Mini költő úttörő volt az egyházi éne
kek írásában. És mint zeneértő is oly alapos kép
zettséggel birt, hogy nemcsak a lanton és fuvo
lán játszott szépen, hanem mester volt a zene
szerzésben is
Eme két utóbbi tehetségének fényes bizonysága
azon ének is, mely mint reformácziói győzedelmi
ének elválhatlanul van összeforrva nemcsak a
német, de már a magyar evangélikus egyháztör
ténetével is.
Ily remek, művészi alkotás, a melyben költé
szet és zene, szöveg és dallam mintegy egymásra
szabva, egyöntetűen, a legszebb harmóniában fejezi
ki a gondolatot, csak nagy időkben és az Isten
lelke által ihletett nagy embernek leikéből kelhe
tett szárnyra.
Daliás nagy időkben, midőn egy gondolat, egy
érzés hatja át a szíveket, az általános lelkesedés
önkénytelenül is dalt, éneket csal ki az emberek
ajkáról. A híres Rákóczy nóta a magyar fölkelők
táborában született meg. A franczia forradalom
nak is megvolt a maga jeles harczi indulója. A
magyar szabadságharczban Petőfinek nemzeti dala
állította talpra az önkénytes csapatokat.
Ilyen hősi éneke a reformácziónak is volt. És
nagy Lutherünk dicsősége, hogy e remek énekünk

is, mind a szövegében, mind a zenéjében, magát
a hőst és mestert vallja szerzőjének.
Bizony nagy időkben csendültek meg ennek
hangjai is először. Speyerben 1529-ben birodalmi
gyűlésen voltak összegyülekezve a német rendek.
Zászlóikon és czimerpajzsaikon ott ragyogott az
evangéhomi jelszó: »lslennek igéje örökké meg
maradd És április 20-án történt meg az ünne
pélyes protestálás minden kényszer ellen, mely
őket. hitök és lelkiismeretük szabadságától akarná
megfosztani. Lutherünk megértve ezen lépésnek
nagy következményeit, de lélekben örülve is azon,
hogy honfiai ily erélyesen foglaltak állást az
evangéliom ügye mellett, szent ihletéssel lantot
vesz kezébe és megírja a késő századoknak is
szóló hősi énekét: »Erős várunk nekünk az Isten !«
Nemcsak harcz és tiltakozás van ebben be
jelentve az ősi ellenség ellen, a mint hogy a reformáczió lényegét sem a puszta protestálás ké
pezi ; hanem reá mutatott Luther már e szent
énekével is a fundamentumra, a melyre építeni
fog: »Megáll az Istennek igéje, És nem állhat
senki ellene.*
Alig született meg az ének, már is szájrólszájra járt mint a népnek szíve szerint való, jó
népdal. Erejének, szép dallamának a pápa hívei
sem állhatták ellent, ezek templomaiba is beha
tolt. Először csak külön levelekre nyomtatva, röpiratok alakjában szállt messzire, de már az első
esztendőben énekes-könyvekbe is belekerült Luther
többi éneke mellé.
Hazánkban is korán ismeretessé lett az új
ének. Ha mások nem, a külföldön tanuló magyar
diákok is magukkal hozták. Annyi bizonyos, hogy
Szegedi Gergelynek a XVI. század derekáról való
híres énekes-könyvében, a melyből csak legújab
ban találtak egyetlen példányt, már benne van,
még pedig majdnem egészen úgy, a hogyan a
dunántúli énekes-könyvben ma is áll. A tudós
Bőd Péter Skaricza Mátét tartja Luther éneke
fordítójának, de ez az ének már korábbi és az
első énekszerzők valamelyike, talán épen a jó
énekes Sztáray Mihály ültette át magyar nyelvre.
Régente ezt az éneket együtt énekelték velünk
református testvéreink is. De most használt énekes
könyvük szerkesztésekor kimaradt valahogy a
szép ének. Meg is bánták már azóta, hogy ki
feledték, mert szerette ám ezt az ő nyájok is A
Balaton mellékén megtörtént e század elején,
hogy több református egyház épen azért nem
akarta használatba venni mostani énekes-köny
vüket, mert — mint a presbyterek mondták egy
házlátogatáskor— nincs benne a szép ének: »Erős
várunk nekünk az Isten!* Fel is veszik ám majd,
ha most ismét uj énekes-könyvük lesz, minden
bizonynyal.
Megpróbálták már néhányan azt is, nem le
hetne-e Luther énekét a mai fejlettebb magyar
nyelven szebben, találóbban is lefordítani, mint
a hogy Skaricza vagy Sztáray tudták. Megkísér
tette ezt például maga Székács József, a jeles
püspök, a kinek fordítása szerint vették fel ez
éneket a győri énekes-könyvbe. A negyvenes évek-
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ben egy lelkes felhívásra többen is versenyre akarták barátai visszatartani. Végül a negyedik
keltek egymással és E lefánt Mihály, Karsay Sán vers a várőrségnek a végsőre is elszánt harczi
dor, Perlaky Dávid és mások többen külön-külön kedvéről és az elnyerendő örök harczi bérről zeng.
E reformácziói ének hutását evangélikus né
lefordították Luther énekét. Újabban Sántha
Károly költő papunk, két fordítást is tett közzé, pünk az áldásoknak gazdag lánczolatában tanulta
egyiket a magyar, másikat a német dallamhoz már az elmúlt századokon át megismerni.
Munkájának édes gyümölcsét maga Luther
szabva. Mások meg párosával mentek neki, hogy
közös erővel próbálkozzanak meg azzal, a mit a szedte legelőször. Mig a híres augsburgi gyűlés
mester egymaga oly utolérhetlen remekléssel alko folyt 1530-ban, Luther addig Koburg várában
tott meg. Nehéz dolog is ám versben, kurta rövid várakozott a tárgyalások kimenetelére. Barátai
sorokban, kevés szóval annyit és oly erővel mon nem eresztették el őt ide, attól tartva, hogy eré
dani, mint Luther mondott ez énekében. Mindeme lyes fellépésével még inkább maga ellen haragítja
fordítási kísérletek csak a Luther nagy szelleme ellenfeleit. Szegény Luther tehát az egyik vár
iránt való tiszteletnek és hódolatnak bizonyságai. szoba ablakába állva, lanttal kezében, égre emelt
szemekkel szokta na
Magának az ének
ponként énekelni eme
nek Írásánál a 46-ik
kedvelt énekét s erőt,
zsoltár gondolatai le
vigasztalást merített
begtek Luther lelke
hangjaiból.
előtt. Tudjuk, meny
Nem csak a német
nyire szerette ő az
lelkesedett pedig ez
ó-szövetségi költészet
éneken, hanem szív
nek eme gyöngyeit, a
emelő szózatával ha
zsoltárokat. A mohá
mar körutat futott az
csi vész után az öz
egyéb nemzetek között
vegy Mária, magyar
is. A franczia protes
királynénak is zsoltár
tánsok, az úgynevezett
magyarázatokat kül
hugenották, a kiket
dött egy vigasztaló le
1560—1572-ig üldöz
vél kíséretében. Iga
tek legkegyetlenebbül,
zán tanulságos ama
ez ének hangjaitól lel
zsoltárnak ezen evan
kesítve, a máglyán vagy
gélikus egyházi ének
a hóhérbárd alatt is
kel való egybevetése.
örömmel haltak meg
Nemcsak Koráh fiai
hitökért. Egv nagy mu
szólanak ebben hoz
zsikus (Meyerbeer) a
zánk, kik a felirat sze
Hugenották czimü ze
rint a zsoltárt Írták,
nés színjátékba is fel
hanem Krisztus szelle
vette Luthernek hatal
mét halljuk megnyilat
mas énekét és nagy
kozni, mely az ő vá
lasztott szolgáját, Lu
hatást ért el vele
thert oly rendületlen
Mikor a magyarok
bizalommal tölti el és
a XVII. század elején
oly hatalmas dolgokra
Eooskay István vezér
lelkesíti. Luther mu
lete alatt a nemzeti
tatta meg igazán, mint
és vallási szabadság
lehet a zsidó zsoltá
nak kivívásáért fegy
rokból lélekteljes ke
vert ragadtak, zászlói
Luther Márton.
resztyén egyházi éne
kon ez volt a felirat:
keket írni.
>Isten velünk, kicsoda
Az egész ének egységes gondolatmenetének a ellenünk!* Tábori énekükké pedig Luther énekét
kezdő sorban használt kép szolgál alapjául: Isten választották: »Erős várunk nekünk az Isten!* És
a mi erős várunk. Az első vers a várnak ostro ez az ének varázshatással lelkesítette a felkelők
máról, a minden felől támadó ellenségről szól. szíveit.
A második vers ennek a szorongatott várnak
Gusztáv Adolf, a hős svéd király, az 1631.
védelmét írja le. Nemcsak földi, de mennyei sere évi szept. 17-én a lipcsei csata reggelén szintén
gek is védelmezik azt élükön a seregek Urával. azt a jó pajzsot és erős fegyvert választotta, a
A harmadik vers a várlakóknak megingatlan bizo melyről reformácziói énekünkben van szó. Ütkö
dalmát tolmácsolja: »Ha e világ mind ördög zet előtt ezt énekeltette egész seregével. Mikor
volna, Mégis tőle semmit ne féljünk.* Miként aztán a csatát megnyerte, térdre borult a holt
Dávid az óriás Góliátot egy kövecsesei, úgy teríti testekkel fedett hareztéren s égre tekintve hála
le az Űr is csak egy szavával a bősz ellenséget, telt szívvel kiáltott* fel a második vers utolsó
így szólt Luther akkor is, mikor wormsi útjáról sorával: »Annál vagyon a győzedelem !«
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Azon magyar protestáns papokról is, kik 1675Háború, vérontás nem zavarja ma reformácziói
ben mint gályarabok szenvedtek Nápolyban, a emlékünnepünket. De szellemi téren ma is foly
46. zsoltár éneklésében kerestek vigasztalást. Ki az áldástalan felekezeti harcz. Régi ellenünk ma
nek ajkáról is kelhetett volna méltóbban a keresz is háborog velünk erővel, fegyverrel és nagy csa
tyén vértanúság szava: »Ha testünk elvész, Ha lárdsággal és minden nagy hatalmassággal.
marhánk elvész, Hírünk, nevünk s éltünk, És
Vértezzük fel magunkat Luther hitével! És
minden gyermekünk: A mennyország megmarad akkor evangélikus Sionunk bástyafalairól is bátran
nekünk!
lekiálthatjuk a mindenfelől támadó ellenségnek:
Szintoly jól illettek e szavak azon szeren • Erős várunk nekünk az Isten!*
P a yr Sándor.
csétlen szalczbiorgiak szájába is, kiket a festett
életű vadász és játékos Firmián érsek a XVIII.
század első felében gyermekeiktől
és minden vagyonuktól megfosztva
Templomavatás.
rendszeres hajtóvadászattal üldözött
A budai ág. h. evang. templomki hazájokból. Ezek is mintegy szent
felavatási
ünnepélye f. hó 20-án
útlevéllel, Luther énekével vándo
tartatott
meg.
A hívek egy része
roltak ki őseik földéről.
a templom előtt gyülekezett, a má
A legújabb időkben, az 1870.
sik a mellékajtókon majdnem meg
évi porosz-franezia háborúk alatt
töltötte azt. Reggeli 9 órakor indult
is a német evang. csapatok nagy
meg a menet a tornacsarnokból a
erőt és lelkesedést merítettek Luther
templom elé, melynek élén lépdelt
énekéből. Franczia katholikus föl
a bányai egyházkerület elnöksége
dön, melyet a párisi vérnász alatt
(Sárkány püspök, Fabiny felügyelő),
Bertalan éjszakáján protestánsok
a budapesti egyházmegyei elnök
vére festett pirosra, ekkor reformáség (Bachát esperes, dr. Králik fel
cziói emlékünnepet ültek a győzők.
ügyelő), a pesti ev. ref. egyház 20A sebesülteket ápoló diakoniszszák
tagu küldöttsége, élén Szász Károly
a tágas, boltozatos sampányi borpüspök, Darányi Ignácz, lelkészek,
pinczékben rögtönöztek szószéket és
presbyterium, hölgyek s megállott a
oltárt a tábori papnak. És a bolt
templom előtt. Ott dr. Sztehlo Corhajtások ívei alól többszörösen ve
nel egyházgondnok a megbetegedett
rődött vissza a reformácziói ének:
dr. Andaházy László egyházi fel
• Erős várunk nekünk az Isten!*
ügyelő helyettesítésében üdvözölte
a kerületi és egyházmegyei elnök
Egy másik, eme háborús világ
séget. Erre előlépett Bachat Dániel
ból följegyzett történet is nem min
esperes és felavatta a három uj
dennapi hatással lehetett a szívekre.
harangot és az uj orgonát. A ha
Hangverseny volt óriási közönség
rangok megkondultak, az orgona
jelenlétében egy német nagy város
megszólalt és a közönség bevonult
ban hazafias czélra. A hallgatóság
a templomba, amely
egyéb darabok elő
zsúfolásig megtelt
adása után a párisi
lent és a karzato
bevonulás emlékére
kon is.
írott és akkor oly
Luther éneke 2.
népszerű győzelmi
indulót akarta hal
versének (az 1-sőt a
templom előtt éne
lani minden áron.
• Halljuk a párisi
kelték volt már el)
bevonuló marsotL
eléneklése után Sár
hallatszott minden
kány S. püspök,
Bachat esperes és
felől. Végre a kar
Luther-emlék Wittenbergben.
Scholz lelkész aszmester int a zené
szeknek. Feszülten
szisztálása mellett
figyel mindenki. És a hatalmas kürtök ércztor- végezte az oltári szolgálatot és megható, kenet
kából teljes erővel, ünnepélyesen zendül meg a teljes templomfelavató beszédet mondott.
templomi korái: »Erős várunk nekünk az Isten !«
Felemlítette a budai gyülekezetnek múltját.
Mély csend lesz. A meglepetés meghatottságba II. Lajos király idejében ennek neje és gyámja,
megy át. Itt-ott könny is csillan meg a szemek Brandenburgi György, érdeklődött Luther tana
ben. Mindenki egyetértett a karmesterrel: ez az iránt Grynáusz, Winsheim, Gordatus udvari lel
igazi győzedelmi ének.
kész és Henkel, a királyné gyóntató atyja hívei
Bizony, Isten az, aki a népek sorsát intézi. voltak a megtisztított evang. tannak. 1549. és 1584.
»Erőnk magába mit sem ér, Mi csakhamar el években virágzó ev. egyház volt Budán Intette
esnénk L
továbbá a híveket a templom látogatására.
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Utána Scholz helyi lelkész prédikált a szó
székről. Nem reptethetik el a hegyen épített
város (Máté V., 14.) textus alapján. Mária Dorottya
föherczegasszonynak, az 50 évvel ezelőtt újból
feléledt budai egyház megalapítójának a nagy
Székács sugalmazása folytán ez volt a jeligéje.
Kimutatta, hogyan világított a budai egyház
hithűségével, keresztyén buzgóságával a múltban
— mi a feladata a jelenben és a jövőben.
Következett a szentségek kiszolgáltatása.Schneider segédlelkész keresztelt és Bachat esperes úr
vacsorái szent beszédet mondott. Az uj tem
plomba a gyülekezet a régi oltárt hozta át, azon
okból, mondá: hogy járuljanak hozzá a régi
hitnek uj hívei és bajnokai, a régi szeretetnek
uj követői és apostolai, a régi reménynek uj ápolói
és táplálói. Azután Schranz lelkészszel kiszolgál
tatta az Űr vacsoráját a püspöknek, az esperességi
elnökségnek, a presbyteriumnak és számos nő és
férfi hívőnek.
A püspök ároni áldása rekesztette be a ma
gasztos és épületes ünnepélyt.
- j.

Luther képe.
Lapunk reformácziói száma arczképét mutatja
be ama nagy alaknak, kiről az október 31-iki
ünnepségek alkalmával 50 millió lutheránus hálás
lélekkel megemlékezik. Luther minden meglevő
képe, ez is, melyet lapunk közöl, Luther barátjá
nak, Kranach Lukácsnak festménye után készült.
A kép Luther 'erőteljes korából való, belőle a
világ minden hatalmasságával küzdeni kész bátor
ság, de egyszersmind kegyesség és jószívűség
sugárzik ki. A ki azonban Luther képét tisztán
akarja látni, s jellemét megismerni kívánja, az
olvassa el élettörténetét, ismerje meg munkáját
és küzdelmeit s akkor igazat fog adni Melancbtonnak, a ki azt mondotta barátja felől: »Bugenhagen
nyelvész, én vitatkozó vagyok, Jónás szónok,
Luther pedig minden mindenben, kivel senkit
összehasonlítani nem lehet. Ö Istentől oly aján
dékokat nyert, a melyek messze felülmúlják mások
tehetségeit. Ö az egyetlen hős, ki által Isten nagy
dolgot akar mívelni. <
Álljon itt Lutherről kis keretben a következő
jellemkép.
Vallásos jellemnek azt a férfiút tartjuk, a
kinek egész lelkivilágát: érzelmét, gondolkozását
és akaraterejét a vallás hatja át. Luther a
legtisztább vallásos jellem. Érzelem világa Isten
félelméből, szeretetéből és Istenbe vetett bizodalomból eredett. Kis kátéjában az első paran
csolatot ekkép magyarázta: Ez a parancsolat
azt kívánja, hogy az Űr Istent mindenek felett
féljük, szeressük és csak ő benne bízzunk.
Életével megmutatta, hogy mikép kell teljesí
tenünk az első parancsolat e követelését. Isten
nek félelme volt az ő bölcseségének kezdete.
Istenhez naponkint órahosszat imádkozott s a
kik őt imádkozni látták és hallották, ámulattal
beszéltek kegyességéről. Végetlen nagy volt az ő
szeretete az Isten igéjéhez. 40 éven át naponkint

olvasott a Szentírásból, majdnem könyvnélkül
tudta az egészet. Utolsó írása, mely két nappal
halála előtt, 1516. febr. 16-án készült, azt mondja:
»Virgilius költeményét a pásztori életről csak az
értheti meg, a ki öt évig pásztor volt. Virgilius
költeményét a földmívelésről csak az értheti meg,
a ki öt évig földmívelő volt. Cicero leveleit csak
az értheti meg, a ki 25 évig a közügyeket vezette
A szentírást senki sem értheti meg elegendően,
ha csak száz évig a prófétákkal, Illéssel, Elizeussal,
Keresztelő Jánossal, Krisztussal nem kormányozta
a gyülekezetett Irodalmi tevékenységének csak
az az egy czélja volt, hogy a szentírást az emberek
kel megkedveltesse és megértesse. Minden léptében
Istenbe vetett bizodalma vezette, a reformácziót
nem a maga, hanem az Isten ügyének tekintette,
»én megsemmisültetek, mondá, az Úr diadalra
segíti az ő ügyét, és az én hamvaim felett virá
gozni fog az egyház«.
Luthert nagy gondolkodó tehetséggel áldotta
meg Isten. ítéletei tiszták voltak s nagy értelmé
vel gazdag ismeretet szerzett. Ismereteit a menynvei világosság árasztotta el fényével s azért
tudta azokat oly bölcsen felhasználni embertársai
javára. Istennek embere volt, a minő az apostolok
ideje óta nem volt u földön.
Különösen kitűnik Luther jellemében a szilárd
akarat , az eltökéltség. Ha az igazságot egyszer
felismerte, attól többé sem halálos veszedelem,
sem barátai könyörgése el nem térítette. Bámu
latos munkát végzett. Tanszéken mint tanár elő
adásokat tartott, a szószéken prédikált, az író
asztal mellett ülve írta az ő számtalan sok művét:
kátéit, egyházibeszédeit, vitairatait és gyönyörű
énekeit.
Jellemképének kiegészítéséül megkell említe
nünk jótékonyságát s felebaráti szeretelét, valamint
egyszerű életmódját. Mint egyetemi tanárnak
200 frt, utóbb 300 frt fizetése volt és ő még ezt
is soknak tartotta.
Wittenberg, a hol az ő 95 tételét 1517. okt.
31-én a templom ajtajára kiszegezte, emléket
emelt főterén Luthernek. Ezt mutatja második
képünk. A szentírást tárja fel a szemlélő előtt
e képen a reformátor, s az emlék felirata is azt
mondja: Higyj az evangéliomban. És mi csak
ugyan akkor érdemeljük meg a ^lutheránus* szép
nevet, ha akkép szeretjük a Szentírást, a mint ő
szerette. Válasszuk őt élétpéldányul, az ő jellem
képe legyen a mi jellemképünk, legyünk az ő
követői, mint ő követője volt Pál apostolnak és
az Úr Jézus Krisztusnak.
B S.

Hazai és külföldi hirek.
A főrendiház elfogadta a szabadvallás-gyakorlatról szóló törvényjavaslatot. A vita két szakasz,
körül forgott. Az egyik a felekezetnélküliségről.
a másik a zsidóvallásra való áttérhetésről szól.
Mindkét szakaszt 7 szótöbbséggel fogadta el a fő
rendiház. Az előbbit 118-al 111 ellen, a máso
dikat 120 szóval 113 ellen. Ez volt az utolsó az
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öt egyházpolitikai javaslat közül. A házassági
jogról, gyermekek vallásáról, állami anyakönyve
zésről, a zsidóvallás reczepcziójáról szóló javas
latokat már szentesítette Ö Felsége s igy azok
törvényerőre emelkedtek ; rövid időn bekövetkezik
az ötödik javaslat szentesítése is és ezzel az ál
datlan egyházpolitikai viták és igazgatások re
mélhetőleg véget érnek.
Új főrendiházi tag-ok. Karsay Sándor, hiva
taláról lemondott dunántúli evangélikus püspök,
és az elhunyt Szentiványi Márton, dunáninneni
evangélikus egyházkerületi felügyelő helyébe uj
evangélikus egvháznagyok lépnek hivataluknál
fogva a főrendiházi tagok sorába. E két uj fő
rendiházi tag Sárkány Sám uel bányakerületi
püspök és Laszlcáry Gyula dunáninneni egyház
kerületi felügyelő, kik a legutóbbi főrendiházi
ülésre már meghívót is kaptak. Az újabb időben
bárói méltóságot és örökös főrendiházi tagsági
jogot nyert családok közt ott találjuk az evan
gélikus vallásu, hitbuzgóságáról és áldozatkész
ségéről ismeretes Solymosy családot is.
A zágrábi események. Ö Felsége magyar
minisztériumával együtt meglátogatta Horvát
ország fővárosát, Zágrábot. A város ez alkalom
ból ünnepi színt öltött és díszesen fel volt éke
sítve. A zágrábi egyetemi fiatalság azonban a
király látogatását alkalmul használta fel a magya
rok elleni tüntetésre. Zágráb egyik főterén, a
Jellasich-téren, megégettek egy magyar zászlót.
Utóbb pedig a magyar államvasutak épületéről
akarták letépni a háromszinű zászlót. De ekkor
pórul jártak a tüntetők. A magyar államvasut
alkalmazottai szétverték a támadókat, miközben
többen az utóbbiak közül meg is sérültek és a
magyar zászló védelmezői kezében több mente
foszlány, díszkard s egyéb győzelmi jel maradt.
Zágráb városa elégtételt adott a zászlósértésért,
az éretlen ifjakat, mint Bánffy őket nevezte, bör
tönbe záratta. Az egyetemi ifjúság egy része által
előidézett botrányos eset fölött az egész polgár
ság indignácziójának adott a községtanács ülésé
ben kifejezést és mély sajnálatának e kifejezését
a miniszterelnöknek tudomására juttatta. Továbbá
Bánffy Dezső báró miniszterelnököt és KhuenHéderváry gróf horvát bánt díszpolgárrá válasz
totta. Ez ügyet a képviselőház is tárgyalta és
tudomásul vette a miniszterelnöknek Kossuth
Ferencz és Apponyi Albert gróf interpellácziójára
adott válaszát, mely szerint a magyar állam a
sértésért elégtételt nyert és fog nyerni.
Franeziák Madag-aszkárban. Nagy az öröm
Francziaországban. Duchesne franczia tábornok
szeptember 30-án elfoglalta Madagaszkár szigetén
a hovák fővárosát Antanarivot. A sziget király
nője aláírta a békeokmányt, melyben elismeri
Francziaország protektorátusát Madagaszkár fölött.
A hadjárat a hovák ellen Francziaországnak 65
millióba került. A franeziák a madagaszkari harezokban azt tapasztalták, hogy a szőke párisiak
sokkal kitartóbbak és bátrabbak voltak, mint a
feketebőrü délfrancziák, kik közül több is elesett,
mint a párisiak közül. — Madagaszkárban eddig

a protestáns angol hittérítők működtek és pedig
szép eredménynyel: maga a királynő is keresztyén.
De lehet tartani tőle, hogy a francziákkal, mint
egyebütt, úgy itt is a jezsuita térítők özönlik el
a szigetet, a kik azután a helyett, hogy a pogányokat törekednének megnyerni a keresztyénségnek, első sorban a már keresztyén benszülöttek katholizálására fordítják figyelmüket.
Lengyelország- felosztása. A napokban volt
Legyelország utolsó felosztásának századik évfor
dulója. Oroszország, Poroszország és Ausztria
osztozott a hajdan hatalmas ország földén és
népén. Polgárainak egyenetlensége okozta vesztét.
A lengyelek közül legjoLban jártak azok, kik
Ausztriának jutottak osztályrészül. Galicziában
nagy mértékben megőrizhették nemzeti jellegüket,
s hogy mily nagy szerepet játszanak az osztrák
állam kormányzásában, abból látjuk, hogy a három
legbefolyásosabb állást, a külügyminiszterit, mi
niszterelnökit és pénzügyminiszterit lengyel férfiak
foglalják el. Goluchovszki. Badeni és Bilinsky
miniszterek lengyel származású államférfiak.

Különfélék.
A Protestáns Irodalmi Társaság- október
15 én Szász Károly elnöklete alatt ülést tartott.
A »Koszorú« czímű népies kiadványok első üzlet
évéről szóló bizományosi kimutatást tudomásul
vette. Eladatott a >Koszorú*-ból mintegy 45 ezer
példány, raktáron és bizománybán van mintegy
70 ezer példány. A »Koszorú* terjesztése czéljából a Társaság elnöksége körlevélben fogja meg
keresni a püspöki és esperesi hivatal útján az
összes lelkészeket és tanítókat, továbbá az egyház
kerületi, egyházmegyei gondnokok és egyházköz
ségi főgondnokokat, valamint a középiskolák igaz
gatóságait és vallástanárait, hogy a hozzájok
küldendő »Koszorú« példányok ajánlásával, meg
tartásával vagy elárusításával, eme hasznos vallá
sos iratok terjesztésében, mint a belmissziói tevé
kenység egyik ágában részt venni szíveskedjenek*
A »Koszorúdba szánt vallásos elbeszélések, rajzok,
történetek, élet- és korrajzok és másnemű építő
iratok a tél folyamán Szőts Farkas titkárhoz
Budapestre, vagy dr. Kecsktméthy István szer
kesztőhöz Kolozsvárra küldendők. A »Herczegszőllősi kánonok* szövegének lehetőlegbetűmásos,
de mindenesetre korhű kiadását a Társaság
millenáris kiadványaként, a választmány elren
delte ; a szöveghez a szükséges kritikai és tör
téneti jegyzeteket Mokos Gyula tanár elkészítettéi
Megjelent a Tabitha-nőeg-ylet 1894/95-iki
munkaidejéről szóló értesítés. Jurenák Janka egy
leti titkár jelentése szerint a lefolyt munkaévben
24 rendes összejövetel tartatott, melyeken 866
darab uj ruha és fehérnemű készíttetett. Rendes
heti kenyérsegélyben 95 egyes és 158 család ré
szesült. 1032 darab uj, 794 drb viselt ruha osz
tatott ki, 37 hely pedig fűtőanyaggal láttatott el.
Segélyben részesített az egylet 576 folyamodó
közül összesen 550 egyént és családot, a segé-
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lyezésnél különös gondot fordított azon családokra, mű tetemes költségbe kerül. Ez okból a nevezett.
melyekben iskolás gyermekek is voltak. Az egylet Elöljáróság bizalommal kéri az intézet volt tanít
a főváros területén lakó szegényeket, valláskü ványait, jótéteményeseit, általában pedig a művelt
lönbség nélkül, ruhával, kenyérrel és fűtőanyag prot. közönséget, hogy mentői tömegesebb elő
gal gyámolítja; összejöveteleit október közepétől fizetéssel a mű megjelenését elősegíteni szíves
április közepéig minden héten egyszer, szerdán kedjenek. Előfizetés folyó évi deczember 31-ig a
délután 2—6-ig tartja egyleti helyiségében (Deák pozsonyi ág. ev. lyeeum Igazgatóságánál történhetik.
tér 4—5, ev. gymnasiumi épület). Az egylet véd
Luther-emlék. Folyó évi május 4-én a weinöke Tisza Kálmánné, elnöke özv. Haberern mari nagyherczegi udvar jelenlétében avatták fel
Jonathánné (Koronaherczeg-u. 20.). Kurz Sámuel az eisenachi Luther-emléket. Luther szobra az
egyleti pénztáros kimutatása szerint a múlt életnagyság kétszerese. A reformátor két kezében
munkaév bevétele 4628 frt 28 kr., kiadása 3937 frt tartja és bal melléhez szorítja a bibliát. Külö
91 kr. volt.
nösen sikerült a felfelé tekintő kifejezésteljes fő.
Ágostai hitvallás. A Luther-társaság magyar Az alapon három oldalról domború művek van
nyelvű ágostai hitvallást szándékozik olcsó áron nak. Egyik Luthert mint bibliafordítót tünteti fel,
kiadni. Ez által segíteni akar azon bajon, hogy az a másik mint György lovagot Wartburg vára
a hitvallás, melyről felekezetűnket elnevezték, alatt zsoltárral, ívvel és karddal. A harmadik ol
s a melyet ennélfogva naponkint emlegetünk, ma dalon Luther mint kolduló diák Kottáné előtt
gyar nyelven már évek óta nem kapható A leg áll, ki egyik kezét áldólag Luther fejére teszi,
utolsó magyar nyelvű fordítás félszázadnál több másikkal pedig Luther kezét fogja. Az első olda
idővel ezelőtt jelent meg s avult nyelve uj fordí lon ez a felirat á ll: Erős vár a mi Istenünk.
tást tett szükségessé. Mint halljuk, már tétetett is
ajánlat a társaságnál újabb fordításra nézve. A
munka benyújtása és megbirálása után rövid idő
Szerkesztői üzenetek.
múlva a kiadás is megtörténik.
L. E. K. és K. Gy. S. Minden igyekezetem mellett
Uj könyvek. W im m er Gottlieb Ágoston felső is az ígért közlés ezen számból is kimaradt. A legköze
lövői ev. lelkész életrajza jelent meg 77 oldalnyi lebbi hozni fogja.
kis könyvben német nyelven K u rz Sám uel buda
pesti evang. tanítótól a szerző saját kiadásában.
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
Szerző gondosan kutatta és használta fel müvé
október 29-én.
ben a rendelkezésére álló adatokat, lelkesedéssel
tárgya iránt és mindvégig érdekesen beszéli el a
Egy hektoliter
G abonafaj
Ára 100 kgrnak
súlya kilókban
fáradhatlan Wimmernek gyermek- és iskolaéveit,
családi életét, felső-lövői tevékenységét, kiemelve
legkis. ár legn. ár
6.90
6.54
77-82
Bánsági búza . . . . . .
főkép érdemeit a bibliaterjesztés és iskola-ala
6.50
77-82
6.90
Tiszavidéki búza . . . .
pítás körül; végül elmondja 1848-iki hazaíias
6.45
6.85
Pestvidóki
„
. . . .
77—82
77—82
6.55
6.95
Fehérmegyei
„
.
.
.
.
magatartása miatt bekövetkezett menekülését és
6.65
7.—
77 - 82
Bácskai
„
. . . .
70-72
6.20
6.25
Rozs, I. rendű . - . . .
élete végének történetét. A könyvben látható
6.15
6.10
. „ ii.
„
...................
Wimmer arczképe is. Ára 40 kr. A magyar kiadás
60—62
5—
5.20
Árpa takarm ány....................
5.50
62—64
6.30
„
égetni
v
a
ló
....................
sajtó alatt van. — Kókai Lajos kiadónál második
6.90
64—66
8.25
„ serfó'zésre....................
39-41
Zab ó ..................................
kiadásban jelent meg Bánosé A ntal soproni theol.
5.90
6 20
39—41
„ u j ...................., . .
tanár »Keresztyén H ittan és Erkölcstan* -a prot.
6.—
6.05
Tengeri bánsági ó . . . .
5.95
5.90
n
másnemű ó . . .
középiskolák Vili. osztálya és tanítóképző-intéze
9.25
8.58
Repce káposzta . - . . .
8.50
8.—
„ b á n s á g i ....................
tek utolsó évfolyama számára. Bancsó >Hittan és
5.30
5.65
Köles ó ..............................
—
Erkölcstanba a gymnasiumok VIII osztályában
kedvvel használt tankönyvként ismeretes, s e kedveltséget ügyes szerkezetéért meg is érdemli.
A pozsonyi ágh. ev. lyeeum története. Ily
czímű monographiára hirdet előfizetést a pozsonyi
harzi kanári madarakat H
ágh. ev. egyház Elöljárósága. A 25 —28 íves mű
jövő tavaszszal jelenik meg. Szerzője Markusovszky
éjjel és nappal változatos j
Sámuel, lyc. tanár. Előfizetési ára 2 frt 50 kr.,
trillázó, fuvola és fülemile
bolti ára 3 frt. Ismeretes dolog, minő messzeható
énekkel ajánl jutányos árak |
szerepet játszott Pozsony egészen századunk kö
mellett a
zepéig a magyar kultúra fejlesztésében. Politikai,
társadalmi válságok innen — a régi Magyarország
„Magyar Kanária“ j
középpontjából — hatottak egész protestáns egy
házunkra. Lyceuma 1606. óta minta-iskolája volt
harzi kanári madár tenyészde
a prot. egyházi és hazafias nevelésnek. Története
BUDAPEST, VII., kerepesi-út 6. III. 7.1
valósággal a magyar protestantizmus fejlődésének
egyik ragyogó fejezete. Sokszoros tanulsággal szol
Árjegyzék ingyen és díjmentesen küldetik.
gál tehát a művelt, közönségnek. A monumentális
—

—

—

—

—

—

—

Szt Andreasbergi

Budapest, 1895. Buschmann F. könyvnyomdája (Harischbazár).

