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Oh Jézusom ! m ily boldogok,
Kiknek szívük együtt dobog
Egymás javán örvendve;
S áldásodat mikor veszik,
Azt megbecsülvén élvezik
A házassági rendbe’.
Mi szép a kép,
Hol a két fél szívet cserél,
S egyetértve
Egygyé lesz e szövetségbe'!
Gyümölcsfa a család feje,
Mellette szőlőtő neje,
S a gyermekek virágok.
Örüljetek házasfelek :
Az Úr viggéiz e kert felelt,
Gondot visel reátok.
Tőle jő le
Minden áldéis, boldogulás,
Szerencsétek:
Azért csak őt dicsérjétek!

egy oldal 12 frt, fél oldal 6 frt.
negyed oldal 3 frt és igy tovább.

15. szám.

S bár szemetek konyakét ont,
Miket kisajtol munka, gond
S mindennemű keresztek:
Ne hagyjon el a türelem,
S nem hagy el a segedelem, .
Melyet az Űrtől vesztek.
Igaz vigasz
Lesz részetek — ne féljetek —
Bú és bánat
Nyomán boldog öröm támad.
Mi Jézusunk, oh, el ne hagyj,
Tárnics, segítség csak te vagy
Mindennemű szükségben !
S dicsérni fogunk tégedet,
És áldani szent nevedet
E földön és az égben.
Jövel, s közel
Légy mi hozzánk, s üdvöt hoz ránk
Házasságunk,
Melyben áldást tőled várunk.
C s e p re g i G y ö rg y .
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Az eszme diadala.
■Ama megfeszített Jézust keresitek, nincs itt,
mert feltámadott*, monda az angyal Jézus sírja
felett a megrémült nőknek, kik a hét első napjá
nak reggelén felkeresték az általuk megsiratott
drága Mestert. S a gyöngéd női szív, midőn a
lehetetlennek hitt örömhírt hallja, félelem és
öröm közt fut el, hogy hirül adja azt a tanítvá
nyoknak. Pedig ők Jézusban csak a szelíd lelkű,
tiszta keblű, nemesen érző és cselekvő ember
barátot szerették. De mi, kik az ő életét, szen
vedéseit, halálát és feltámadását az ő nagyszerű
jelentőségében ismerjük; mi, kik Jézusban az
egész emberiség barátját, megváltóját tiszteljük
s az ő győzedelmében — melyet a halálon vett —
az egész emberiség győzedelmét szemléljük, nékünk
többet mond e szózat: »nincs itt, mert feltá
madott !«
Az ő feltámadása örök bizonysága annak, hogy
az emberek élete, sorsa, tettei, erényei és bűnei
fölött egy igazságos, megvesztegethetlen ítélő biró
vigyáz, ki az igaz, nemes és magasztos eszmékért
küzdőt nem ejti el soha, sőt diadalra viszi.
Nagy boldogság rejlik e tudatban már itt e
földi életünk minden nemes küzdelme, reménye
és vágyaira nézve, mert ebből megtudhatjuk, hogy
a jó ügy, a nemes eszme mindenkor Isten ügye,
mondhatnánk Isten lelkének működése mi ben
nünk, olyannyira, hogy a ki ennek egész oda
adással él, az magát Istent szolgálja.
Épen azért, ha — a haza, a vallás, a közjó
s az emberiség javára czélzó nemes munkálko
dásunk és tiszta szándékunk eltorzítva az em
berek között kigunyoltatik; ha a jóért rosszat,
az igazságért igazságtalanságot, az áldásért szi
dalmat nyerénk, ha nemes tervünknek jutalma
a kicsinylés, gúny avagy megvetés: ne essünk
kétségbe, jusson eszünkbe a költőnek amaz igaz
szava:
Judás utódi — mondom — élni fognak,
Még hosszú ezredévekig talán, —
De az elárult eszme újra felkél,
»A harmadik nap fényes hajnalán.«

A mi nemes eszméinknek is, legyen bár annyi
árulója, ne féljünk, »az eszme él s a láng mely
fellobog, világot késő századokra v e t;« a legki
sebb résen is utat tör magának, miként a sokáig
elnyomott forrás a hegy tövében. És mennél töb
bet szenvedünk, annál inkább vigasztalódjunk,
mert ha ügyünk igaz
a törpe lelke gúnyja
nem árthat annak, mivel Isten maga küzd velünk,
ha pedig »Isten velünk, ki lehet ellenünk?*
Csak egy gondos pillantást vessünk az embe
riségtörténetébe s állításunk igazságát ezer fényes
példa bizonyítja. A keresztyén vallás boldogító
tudománya ellen egykor a zsidók és pogányok
küzdöttek, fegyverrel, erőszakkal akarták azt meg
semmisíteni, de küzdelmük hiúnak bizonyult, mert
Krisztusnak isteni szellemét, az igazság isteni
erejét legyőzni nem lehetett
Protestáns vallásunkért bárom századon át
szenvedtek őseink ; az üldöztetés ezer nemét kellett

kiállaniok, börtön, máglya, gályarabság lett osz
tályrészük azoknak, kik másképen merték imádni
Istent s nem egyszer sírja szélén látszott állani
prot. egyházunk, de el nem csüggedve, a kezéből
százszor kicsavart szabadság és felvilágosodás
zászlaját újra lobogtatta s ■megfogyva bár, de
törve nem* él ma is s virul, szellemével áthatva
az emberiséget s behatolva még a sötétség legelrejtettebb odúiba is........... Nem igaz ügyünk
ben rejlő isteni erő volt-e az, mely elveszni nem
engedte, sőt előbb-utóbb diadalra viszi?!
Küzdjünk és fáradjunk azért nemes eszméink
diadalra jutásán ; nem csüggedve, ha a világ gúnykaczaja kisér is — harczoljunk bátran, szem előtt
tartva a költőnek szavait: »Mondottam ember
küzdj és bizva bízzál!*
lCaczuín János.

Luther Wartburgban.
i.

■Megoltalmazzátok magatokat az emberektől:
mert titeket a bírák székei előtt vádolni fognak,
és az ő gyülekezeteikben titeket megostoroznak.
Sőt tiszttartók és királyok elébe vitettek én éret
tem, hogy legyen az nékik bizonyságul. De mikor
eleikbe vitettek, ne legyetek szorgalmatosok mi
módon és mit szóljatok: mert azon órában meg
taníttattok arra, mit szóljatok. Mert nem ti vagy
tok a kik szólni fogtok, hanem a ti mennyei
Atyátoknak lelke az, a ki szólni fog ti általatok.«
Mát. 10, 17—20. Ily biztató utasításokkal látja el
Jézus apostolait nehéz hivatásukra az evangyéliom terjesztése körül. És ha valahol, úgy itt volt
szükség ily bátorításra, mert az Ur szava telje
sült is tanítványain és követőin, kezdvén István
vértanún Péter és Pál apostolokig, Jeruzsálemtől
Rómáig; kezdvén Savanarola Jeromoson, Húsz
Jánoson Luther Mártonig, Florenzen, Constantzon
egészen Worms városáig.
Utóbbi városban játszódott le 1521. ápril 17-én
a világtörténetnek és benne a kér. egyháznak
egyik legfenségesebb jelenete. Ekkor ismétlődött
ama jelenet, mely az első pünkösd után Jeruzsá
lemben a főpapi tanács előtt játszódott le, midőn
Péter és János apostolok vallást tevének az
Úrról, mondván: »nem lehet, hogy a melyeket
láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.« Apóst,
csel. 4, 20. Ekkor ismétlődött az a jelenet, mely
a pogány császárok előtt a keresztyénség első
századaiban oly gyakran és szívre szólóan tör
tént, hogy az Űr h vei bátor lélekkel tettek val
lást ő róla. Említett időben tartotta Németország
nak újonnan választott császára V. Károly első
országgyűlését, melynek főtárgyai valának: az
országos béke helyreállítása, megerősítése, a tö
rökök elleni segélynyújtás kieszközlése és a val
lási, egyházi ügyek kiegyenlítése.
Ezek elintézése czéljából rendelte a császár
Dr. Luther M ártont is 1521. márcz. 6-án a biro
dalmi gyűlés elé. Barátai igyekeztek lebeszélni
őt az odautazásról, Hussz János sorsának emle
getésével iparkodtak őt visszatartani. De hiába.
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Azt monda: »ha Worms és Wittenberg közt eget
verő tüzet raknának is, akkor is megjelennék az
Urnák nevében és a Behemothnak — fenevad
nak — nagy fogai közt szájába lépnék, hogy
Krisztusról vallást tegyek és reá bízzam maga
mat* és »ha annyi ördög volna Wormsban, mint
cserép a háztetőn, még akkor is elmennék.*
Miután védura bölcs Frigyes szász választófejedelem biztos kiséretet eszközölt ki részére,
barátainak aggodalma és tanácsa daczára eleget
tett a császári parancsnak, útra kelt: »mert nem
lehet, hogy a melyeket láttunk és hallottunk, azo
kat ne szóljuk.*
Lélekemelő az igazság e rendíthetetlen baj
nokát a fényes gyülekezet előtt látni s hallani,
midőn a császár és birodalom világi és egyházi
rendei előtt vallást tesz az igazságról, midőn a
hit és lelkiismereti szabadság hőse, a vallás és
erkölcsi élet terén feltétlen vakhitet és engedel
mességet követelő egyházi hatalomnak kívánsá
gát visszautasítja amaz örökké emlékezetes sza
vakkal: »Minthogy felséged egyszerű és nyílt
feleletet kíván, fogok adni olyat, melylyel úgy
hiszem senkit sem fogok megsérteni. Ha csak a
Szentirás világos bizonyítványaival vagy egyéb
világos okok által meg nem győzetem — mert
én sem a pápáknak, sem a zsinatoknak nem hi
szek, miután világos, hogy gyakran tévedtek és
egymásnak ellent mondanak — semmikép sem
akarok s nem fogok semmit visszavonni, mert
nem tanácsos, hogy az ember lelkiismerete ellen
cselekedjék. Itt állok, nem tehetek különben.
Isten könyörüljön rajtam. Ámen.*
Ily férfias nyilatkozatot senki sem várt az
egyszerű szerzetestől. Bámulták bátorságát s hit
vallása fokozta eddigi párfogójának és híveinek
ragaszkodását. A jelenlévők nagy része megelé
gedését nyilvánította irányában, egyebek közt a
buzgó hitű római kath Erich és Vilmos braunschweigi herczegek, Vilmos hennebergi gróf s a
liatal, a reformatiónak akkortájt még épen nem
liive, a hesseni őrgróf FülÖp.
Mig egyrészt Luther pártja számra és erőre
nézve nyert, addig másrészt gyarapodott ellensé
geinek száma, fokozódott azoknak ellenszenve,
haragja is. Már az sem tetszett nekik, hogy a
csá&ár az egyházból kiátkozott eretneket a bi
rodalmi gyűlés elé idézte, hogy tanait és tetteit
ott védelmezze.
Midőn azonban reményük — hogy t. i. Luther
félénkség és bátortalanság által nevetségessé te
szi magát s ez által jelentőségéből pártjának sze
mében veszítend — megszégyenítette őket, midőn
Luther állhatatosságának dicséretét mindenütt
hallották s lépten-nyomon a nép lelkesedését a
gyűlölt ú j í t ó i t szemlélhették, gyűlölségük vészhozóan fokozódott. Különösen a spanyolok, kik
nemcsak a német ügynek, de az evangéliomnak
is ellenségei voltak, annyira mentek az állítóla
gos u j tan elleni gyűlöletükben, hogy Luther és
Hutteni Ulrich iratait sárba tiporták s erősen kö
vetelték Luther ártalmatlanná tevését.
Róma követeinek törekvése oda irányult, hogy

a császárt és a birodalmi rendeket nyerjék meg
tervüknek, mely szerint a visszautazásra a biz
tos kiséretet tagadják meg Luthertől és úgy bán
janak el vele miként Zsigmond császár száz év
vel előbb Huszszal a constantzi zsinaton. Tervök
támogatására és kivitele czéljából felhozták, hogy
az eretneknek adott szó nem bir kötelező erő
vel, mely szépséges elv több fejedelemnél — pl.
a braunschweigi herczegnél — visszhangra is
talált.
De másoknál, így Pfalzi Lajosnál, kivel egykoruak állítása szerint Németország nyugalma
is sírba szállott, e botrányos elv a legnagyobb
visszatetszést szülte. György szász herczeg is, ki
pedig Luthernek és a hitjavításnak mindvégig
ellensége volt, visszautasítá a pápai követ aján
latát, mondván: »mi német fejedelmek soha azt
a szégyenletes tettet el nem követjük, hogy adott
szavunkat megszegjük; ez becsületünkkel ellen
kezik. A mit Ígértünk,-azt meg is kell tartanunk.*
Károly császár maga is visszariadt ily gyalá
zatos szószegéstől: »Nem akarok pirulni, mint
elődöm, Zsigmond. A mit az ember Ígért, azt meg
is tartsa. És ha a becsületesség az egész földről
eltűnt volna, mégis kell, hogy a fejedelmek udva
ránál feltalálható legyen.*
Meghiúsult vesztegetési kísérletük is Luther
állhatatosságán, melyet eléggé jellemez a pápai
követek Rómába küldött tudósítása: »ez a német
fenevad nem néz sem pénzre, sem egyházi ál
lásra * Hajótörést szenvedett a trieri érseknek,
Richardnak kísérlete is, hogy Luthert vissza
vonásra bírja. Erre azt feleié: »ha ezer fejem
volna is, mind az ezret inkább levágatnám, mint
sem valamit visszavonnék*, és midőn az érsek
felszólítá, miszerint tanácsot adjon, mikép lehetne
a viszályt kiegyenlíteni, azt feleié: »Jobbat nem
adhatok, mint minőt Gamaliel adott: ha embe
rektől van a tanács és a dolog, semmivé lészen;
ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok.*
Ap. csel. 5. A különben vele szemben jóindulatú
érsekhez azon kérését intézte: »immár tíz napja
vagyok itt kegyelmes uram, s amint láthatja,
nem boldogulnak velem*, eszközölje ki a császár
nál elutazásomhoz az engedélyt és biztos kiséretet,
a mit az meg is Ígért neki.
Április 25-én megkapta Luther mindkettőt.
Másnap reggel elbúcsúzván övéitől, Wittenberg felé
vette útját, mindenütt, a merre haladt, a legna
gyobb lelkesedéssel fogadva a nép részéről. Út
közben a nép kívánságára prédikált is a császár
tilalma daczára, ami ellen elutazása előtt óvást
is tett.
Eisenach városában elvált kísérőitől. Csak
testvére Jakab és barátja Amsdorf maradtak vele.
Ezekkel utazott Möhrába, hol szülei soká laktak
és hol rokonai is voltak. Nehány napi pihenő
után május 4-én útra kelt Gótha felé s útközben
történt meg vele az utókor előtt már ismert dolog.
Este felé járt az idő, midőn az altensteini vár
kastély közelében öt álarczos lovag támadta meg
kocsiját s Luthert erőszakosan kiragadva, elvitte.
Magas, régi bükk, a >Luther. bükk«-je jelzi ez
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esemény helyét. Az erdőségben keresztül-kasul
vitték a lovagok, álruhába öltöztették, később
lóra ültették s így haladtak egészen este 11 óráig,
mig nem egy magas hegyen fekvő erdőkerítette
várhoz érkeztek, abba bebocsátást kértek és nyer
tek. Wartburg vára volt ez. Bölcs Frigyes vitette
oda s ott tartózkodott 1521. május 4-től 1522.
márczius 3-ig.
Bölcs Frigyes választó fejedelem, úgy látszott,
keveset, törődött Lutherrel, de elég óvatos és előre
látó volt, hogy melléje tanácsosokat is adott a
fejedelmekkel való egyezkedési kísérletek alkal
mával, nehogy csellel tőrbe ejtsék. Az ellene való
hangulatból jól tudta, mi készül ellene. Eleve
gondoskodott róla, hogy védencze legalább egy
időre biztonságban legyen.
A mit Bölcs Frigyes előre látott, be is követ
kezett. Wormsban vészthozó fellegek tornyosultak,
a vihar közelgett. A pápai követ mind követelőbben lépett fel. Hogy ennyi sikertelen kísérlet után
a kezéből kisiklott áldozatot mégis megragadhassa,
sürgette a birodalmi átkot, melynek kimondását
azonban elhalasztották, mig a fejedelem és egyéb
rendek eltávoztak. Május 26-án utazott el a vá
lasztófejedelem. Ugyanaz nap hívta össze a császár
a késedelmező rendeket s kimondotta az eretnek
felett a birodalmi átkot, melynél fogva őt bárki
szabadon megölhette. Könyvei, iratai olvasása és
terjesztése eltiltatott.
Ismeretes ez irat a »wormsi edictum* neve
alatt, s méltó műve Aleander pápai nuntiusnak,
kinek következő megjegyzése igen jellemző: »ha
ezen a gyűlésen valami kiváló dolgot nem is
végeztünk, annyi bizonyos, hogy ez edictummal
Németországban nagy mészárlást támasztunk, s
a németek saját belsejükben dúlva, nem sokára
saját vérükben fognak megfulni.« Hogy a meg
tisztított tan irodalmi terjedését akadályozza, meg
honosította Németországban a »censurát« vagy
♦hivatalos könyvbirálatot«, e cselekedetével is
megerősítvén a példabeszédet, hogy: »a hol Isten
templomot épít magának, ott a sátán rögtön ká
polnát emel magának mellette.* Guttenberg János
találmánya által mérthetlen áldásban részesítő az
emberiséget. De alig hogy élvezni kezdé a világ
ez áldást, a sötétség szolgái is előálltak, hogy a
szabad eszméket csirájukban megfojtsák, az igaz
ság forrását betemessék s a felvilágosodást diadalútjában akadályozzák.
K laár F.

F oh ász.
K ovács

Sándor-tól.

E földi élet aljún járva,
Hogy el ne födjön búbaj árja,
Szivem kebledre menekül,
Oh hallgasd meg fohászom Isten,
Szent Lelked óvjon és segítsen,
Jövel, hívlak vezéremül /

Vonj, óh Uram, óh vonj magadhoz,
S mindent, m i szent, a m i magasztos,
Gondos kézzel ültess belém !
Legyen megáldva bujdosásom
S ha.rám borai a síri álom,
Te nálad üdvöt leljek é n !

Istennek utait ember fel nem foghatja.
Isten a világnak és mindennek a mi a világban
van, örök gondviselője. Az ő akarata nélkül semmi
nem történik, még hajunk szála sem esik le a
földre. A természet tüneményei, folyók eredése,
tengerek, vizek támadása s eltűnése, szigetek fel
bukkanása és elmerülése, , évszakok változásai,
csillagok járása, fák, füvek, virágok növése s hervadása, mind-mind a mennyei Gondviselő aka
rata szerint történik.
Szerencse és balsors, béke és háború, egyesek
és népek boldogsága és boldogtalansága, az ember
életének számtalan sok, változó esete, mind-mind
a mennyei Atya akaratából ered. Ö intézi a világ
folyását. Ö vezérli, kormányozza a világ hajóját,
az ő kitűzött czélja, az ő dicsősége és az ember
jólléte, üdvössége felé. De a mi gyarló értelmünk
nem képes felfogni Istennek utait. A világ és a
mi életünk eseményeiben nem látjuk meg min
denkor az ő bölcseségét. Öt a bölcs lángesze sem
érheti fel; csak titkon érző lelke óhajtva sejti.
Az ember igen gyakran kételkedve áll meg
az élet egyes esetei előtt és felkiált: Miért kellett
e szenvedésnek s kínnak, e betegségnek és halál
nak megtörténnie, ha Isten mindent bölcsen, jól
s czélszerűen intéz ? Hiába minden emberi érte
lem és bölcselkedés, Isten utai nem a mi utaink,
az Ő Ítéletei kitanulhatatlanok, és az ő utai vé
gükre mehetetlenek reánk nézve. Hogy ő meny
nyire bölcsen és mennyire az ember üdvösségére
cselekszik akkor is, mikor az ember Istennek
tetteit meg nem érti, sőt hibáztatni hajlandó, azt
tanítja a következő elbeszélés.
*

— Egy öreg remete egy napon kunyhója előtt
feküdt és mondá: »Eleget éltem e világban,' de
hogy mindon helyesen történnék benne, azt se
hogy sem tudom belátni. Az ártatlanságot félre
ismerik, a gonoszságot magasztalják, az igazságot
üldözik, és a hazugság diadalmaskodik. Hogy Is
tennek utai mindenkor jók és bölcsek lennének, az
én előttem talány.* Mig így elmélkedett, elaludott.
Álmot látott. Azt álmodta, hogy Istennek angyala
emberi ábrázatban hozzá ment és barátságos szó
val azt mondá néki: »János, kelj fel, jere velem,
és én megmutatom néked a gondviselés utait*.
A remete felkelt, fogta botját és az angyallal
együtt útját az erdő belsejébe vette.
Hosszú vándorlás után egy házhoz érkeztek.
A ház gazdája szívesen fogadta őket, megvendé
gelte őket gazdagon és jó szállást adott nékik.
»Ma víg napom van mondá, ellenségem kibékült
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velem és barátságunk megerősítésére szép arany A remete fel volt háborodva és utitársára akart
poharat ajándékozott.* Másnap reggel megköszön támadni, de az szájára tette az ujját és mondá:
ték a szíves fogadtatást, s a remete észrevette, »Hallgass — ilyenek az Istennek u ta i .«
Duzzogva ment a remete az angyal mellett.
hogy utitársa titkon a szekrényből az arany po
harat kivette, táskájába dugta és magával vitte. Estére egy emberhez érkeztek, ki sötéten, búsan,
A remete boszankodni kezdett, de az angyal elmerülve egy sarokban ült és semmiben másban
mondá: »Hallgass — ilyenek az Istennek utai.< örömet nem talált, mint egyetlen fiában, egy 8
Rövid idő múlva egy másik házhoz érkeztek. éves szép gyermekben. A remetének igen tetszett
A gazda fösvény, rossz ember volt, gyalázta a ez a dolog. Mikor másnap reggel tovább indúltak,
hívatlan vendégeket, gúnyolta és boszúsággal mondá az az ember: »Én nem kisérhetlek ben
illette őket. »Innét el kel! mennünk, mondá az neteket, de fiacskám majd megmutatja néktek az
utitárs, és még a port is le kell vernünk saruink utat, egész a hídig, mely a folyón átvisz. De vi
ról.* De mielőtt távoztak volna, az angyal a szép gyázzatok a gyermekre, hogy semmi baja se
aranypoharat a gazdának ajándékozta, ki a cso essék!* »Az Úr majd gondot visel róla*, mondá
dálkozástól nem tudott hová lenni. »Mit cselek- az angyal és kezét adta búcsúzóra az embernek.

szel ?* kérdé a remete. Az angyal pedig ujját a | Mikor a keskeny hídhoz érkeztek, mely alatt a
remete szájára tette és mondá: »Hallgass — víz zúgott, a fiúcska vissza akart fordulni. De az
angyal mondá: »Csak menj előre«, és mikor a
ilyenek az Istennek utai.*
Ezután este ismét egy emberhez érkeztek, ki gyermek a keskeny híd közepére ért, megragadta
csak nehezen tudott arczának verejtékével kevés őt az angyal mindakét kezével, felemelte a ma
kenyeret szerezni. Igen jó lelkű, de felette sze gasba és aláhajította a mélyen alant rohanó
gény ember volt. »Jaj nekem, mondá, lépésről- folyó habjaiba. A remete majd hogy el nem esett
lépésre üldöz a szerencsétlenség, majd ellensé az ámulattól. »Te mondod, hogy angyal vagy !<
geim károsítanak meg, majd barátaim csalnak kiáltá. Ördög vagy inkább! Inkább itt pusztúljak
meg. E miatt annyira adósságba keveredtem, hogy el az erdőben, inkább vadállatok tépjenek szét,
egyik darab házieszközt a másik után el kellett semhogy egy lépést tegyek tovább veled!* Az
adnom, és most nincs egyebem, mint ez a düle- angyal ismét a remete szájára tette ujját és
dező kunyhó üres falaival, ez az én egyetlen mondá: »Hallgass — ilyenek az Istennek utai.v.
birtokom.« »Az Isten majd megsegít*, mondá az »Mit«, mondá a remete haragos arczczal, ilyenek
utitárs és távozás előtt fogta a mécset és a sze- lennének Istennek utai ? Hazudsz és m enj pokolba
gény ember feje felett felgyújtotta annak házát, i hazugságiddal. Távozzál tőlem sátán !«
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De ime, az angyal alakja csodálatos fényben
kezdett tündökölni és a remete az égi fénytől
megyakítva a földre esett. ^Rövidlátó halandó«,
monda az angyal távozás közben, vakmerő ember,
ki nem akarod hinni, hogy Isten szeretet és hogy
Isten országában minden helyesen megy végbe;
jere, megmutatom neked Istennek utait. Nézd, az
a pohár, melyet a barátságos embertől elvettem,
mérgezve volt; a fösvény és rossz ember eddig
már bűnei jutalmául halált ivott belőle. A szegény,
szorgalmas ember, kinek házát elégettem, a romok
eltakarításakor kincset talál, mely őt minden ba
jából kisegíti. Az az ember pedig, a kinek fiát a
folyóba vetettem, igen rossz ember, ki fiát oly
rosszul nevelte, hogy abból nagy gonosztevő lett
volna. Elvettem tőle fiát, és szivét ezáltal bűn
bánatra birtam; a gyermek fenn van a mennyben
annál, ki engemet elküldött, hogy néked egy kis
részét az ő gondviselő bölcseségének megmutas
sam. El ne felejtsd: >Mind jó, a mit Isten tészen !«
Az angyal eltűnt.
A remete felébredett, csendesen kunyhójába
ment, és ez időtől fogva sohasem kételkedett,
hogy Isten a világot bölcsen és szeretettel kor
mányozza.

Luther tüzbe veti a pápai átoklevelet.
— Képünkhez. —

A pápa 1520. junius 16-án adta ki Luther ellen
az átokbullát, melyet azután Eck János Német
országban nagy buzgósággal hirdetett ki. E le
vélben a pápa 41 tételt Luther állításaiból, me
lyeket az összefüggésből kiragadva állított össze,
eretnek-tannak jelentett ki. Főkép az egyházi
hatalomra vonatkoztak Luther e tételei. A pápa
azt kívánta, hogy Luther 60 nap alatt vonja viszsza tévedéseit; másik 60 nap múlva a vissza
vonásról szóló iratot a pápa kezébe juttassa. Ha
pedig azt nem cselekszi, akkor követőivel együtt
az eretnekek büntetésével lakoljon. Iratai tiltassanak el. Minden felsőbbségnek és polgárnak,
minden egyházi büntetés terhe mellett megparancsoltassék, hogy Luthert és követőit fogják el és
a pápához küldjék. Minden hely, a hol tartóz
kodnak, addig, míg ott vannak és még 3 napig
azután interdiktum alá vettessék.
E bulla megjelenése után Luther feleslegesnek
tartotta, hogy a pápához levelet írjon, a mint
azt előbb ígérte, de Miltitz reá bírta őt, hogy a
pápához harmadizben is levelet intézett, melyben
kijelenti, hogy nem Leót támadta ő meg, hanem
a római udvart, mely rosszabb és gonoszabb,
mint Sodorna, Gomora és Babylonia. Kijelenti to
vábbá, hogy abból, hogy tanait visszavonja, semmi
sem lesz.
Később pedig ekkép ir a bulláról és a pápá
ról : »Ha tovább is megmaradtok dühöngéseitek
nél, mi is kárhoztatunk titeket a Szentirás által
és átadunk titeket ama bullával és minden pápai
rendelettel együtt a testi megsemmisülésnek.* A
mivel e szavakban Luther fenyegetődzött, azt meg

is cselekedte. Nyilvánosan és ünnepélyesen nem
csak a pápaságtól, hanem az egész középkori
egyházi felfogástól elszakadt. Ez a pápai áboklevélnelc és a pápai rendeletek gyűjteményének
ünnepélyes elégetése által történt 1520. decz.
10-én Wittenbergben.
Már julius hónapban azt irta barátjának, Spalatinnak: A koczka el van vetve, Rómának sem
haragjával, sem kegyével nem törődöm. Ha elité
lik és elégetik ők az enyimet, én is tudok tüzet
rakni, hogy elitéljem és elégessem az egész pá
pai jogot. S miután az ő iratait elégették, ő is
hasonló tettel felelt. A mint maga mondotta, elő
ször remegett és imádkozott e tetténél, de utána
vigabbnak érezte magát, mint bármikor életében.
Nyilvánosan iratot függesztett ki és ekkép
hirdette ki, hogy délelőtt 9 órakor a keresztyén
ellenes pápai rendeletek megégettetnek. Nagy
számú tanuló sereg gyűlt össze az Elster-kapu
előtt, egy magister felállította a máglyát, melyre
Luther a pápai rendeletek tárát tette fel. Miután
a magisler a máglyát meggyujtotta, Luther eme
szavakkal vetette a tűzbe a pápai átoklevelet:
Mivel te az Urnák ama Szentjét megszomorítottad, azért szomorítson és égessen meg téged az
örök tűz.
Másnap hallgatóihoz egyetemi előadásában ko
moly' figyelmeztetést intézett Luther, melyben
kiemelte, hogy a pápa törvénykönyvének elége
tése csak gyermekjáték, de szükséges, hogy a
római szék minden iszonyatosságaival együtt égettessék meg. Tettét utóbb egy iratában igazolta,
melyben hivatkozott a régi szokásra, mely szerint
a rossz könyvek megégettetnek. Néki pedig, ki
megkeresztelt keresztyén és felesküdt doktor, kö
telessége, hogy a népet a hamis tanoktól megóvja.
És 30 tételt emelt ki a pápai jogból, a melyek miatt
az a tüzet megérdemelte.

Apró történetek.
Husvét ünnepe. Egy keresztyén német fiú
háború idején a törökök kezébe esett, s azok
közt nevelkedett fel mert senki sem szabadította
őt ki a törökök kezéből. De mivel hazájában
ideje korán megismerkedett a Krisztusban való
üdvözítő hittel, az Üdvözítőhez a törökök között,
a rabságban is hű maradott. Már felnőtt és férfiúvá
lett. Egyszer a feltámadás ünnepén testi urának
földjét kellett szántania, de lélekben megünne
pelte a vasárnapot és a szent húsvéti ünnepet.
Miközben az eke után ballagott, erős hangon a
Krisztus feltámadásáról szóló húsvéti éneket
zengte anyanyelvén. Ugyanakkor a német csá
szár konstantinápolyi nagykövete arra utazott, ki
mikor a német egyházi éneket meghallotta, hirte
len kiugrott kocsijából, hogy a fiatal embertől
felvilágosítást kérjen az ének felől. Az elbeszélte
történetét a nagykövetnek s ekkép végezte sza
vait: ^Hazámba ugyan sohasem térhetek vissza,
de hitemet a törökök között is híven meg fogom
őrizni. Tudom, hogy ma van husvét ünnepe és

119

ámbár testileg hittársaimtól igen távol vagyok,
azért Üdvözítőnk feltámadásának ünnepét mégis
velük együtt ünnepelem.*
Szokás. Valahányszor látom, hogy egy fiú
lovat vagy szamarat kegyetlenül ver, vagy kutyát
és macskát kővel dobál, mindannyiszor azt gon
dolom: >E fiúból gonosz ember lesz.* Mikor Neró,
a gonosz császár, még kis fiú voltj kegyetlen volt
a kutyák iránt, a legyek szárnyait kitépte és száz
félekép kínozta az állatokat. És lett e belőle jó
ember? Nem. Sok ártatlan embert kivégeztetett
és anyját is megölette.
Ez is szokás. Bismarck herczeg 1842-ben, a
mikor még dragonyos tiszt volt, lovászlegényét
saját élete veszélyeztetésével mentette ki a vízből.
Tettéért érdemrendet nyert, a melyet mellén hor
dott, mikor Frankfurtban a szövetségi gyűlésnek
követe volt (1851 —1858). Egy államférfi gúnyo
lódva tudakozódott ezen, akkor még egyetlen ér
demrendnek jelentése felől; Bismarck herczeg azt
felelte: »Szokásom, hogy néha megmentem egyegy embernek az életét.*

Hazai és külföldi hirek.
Az ezredéves kiállítás fővárosi végrehajtó
bizottsága elhatározta, hogy május hó 17-én nép
ünnepet rendez Budán, a vérmezőn. Május 3-án
pedig általános kivilágítás és tűzijáték lesz.
A kiegyezési tárgyalásokat, melyek legutóbb
Budapesten folytak, egyelőre befejezték, és ismét
Írásbeli úton folytatják. A két pénzügyminiszter
között több kérdésre nézve megállapodás jött
létre. A két kereskedelmi és két földmivelésügyi
miniszter tárgyalt legutolján egymással, és e tár
gyalások folyamán a magyar és az osztrák fél
jelentékenyen közeledett egymáshoz, de azért még
több elintézendő ügy maradt fenn.
A budapesti földalatti villamos vasút már
elkészült, a kiküldött vizsgáló-bizottság megadta
az engedélyt a vasút forgalomba helyezésére. A
forgalom e hó 20-ika körül kezdődik. A földalatti
villamos vasútat a kiegyezés végett Budapesten
tartózkodó osztrák miniszterek Badeni gróf osz
trák miniszterelnökkel együtt meglátogatták és
elismeréssel szóltak róla. A vasút alagútja a Gizella-tértől a városligeti nyílt bevágásig 3228
méter hosszú.
Hajószerencsétlenségek 1895-ben. Az 1895.
évben összesen 7445 hajószerencsétlenségi eset
fordult elő. Végleg elveszett 1122 hajó, kisebbnagvobb sérülést szenvedett 6323 hajó.
Az olympiai versenyek. Görögország főváro
sából, Athénből érkeznek hirek az ottani, a királyi
család jelenlétében lefolyt versenyekről. A marathoni futásban (42 kilométer távolság Marathontól—Athénig) a 20 versenyző közül a magyar
Kellner Gyula harmadiknak érkezett, csak 3
perczczel maradt hátra az őt megelőzött két gö
rög versenyző mögött A 100 és 1200 méteres
úszási versenyben Guttmann Alfréd, szintén ma
gyar versenyző, nyerte el az első díjat.

Mexikói kiállítás. Néhány héttel a magyarországi kiállítás bezárása után 1896. deczember
1 én nyitja meg Porfirio Diaz, a mexikói köztár
saság elnöke a mexikói nemzeti kiállítást. A
mexikói kiállítás igazgatósága nagyobb bizottságot
küld a magyar ezredéves kiállítás tanulmányozá
sára és a magyar kiállításban résztvevőket szeret
nék rábírni, hogy tömegesen vegyenek részt a
mexikói kiállítás külföldi osztályában.
A kvóta. Az osztrákok azt kívánják, hogy a
közös kiadásoknak a magyarokra eső hányada
(30%) emeltessék lel ezentúl, még pedig akkép,
hogy Ausztria 56.84, Magyarország pedig 43 16
százalék arányában osztozkodjék a közös kiadá
sokban. A magyar államférfiak természetesen til
takoznak ily túlzott követelés ellen.
A milleniumot megörökítő törvényt nemcsak
az országos törvénytárba fogják beiktatni, hanem
egész terjedelmében márványtáblára vésik, s ezt
a táblát beillesztik az új országház egyik épületfalába állandó emlékéül a millenium törvény
hozási megünneplésének.
Zichy Jenő gróf gyűjteményét, melyet a leg
utóbbi két kaukázusi expedíciója közben szerzett,
a nemzeti muzeum néprajzi osztályának adomá
nyozza. Zichy grófnak e gyűjteménye, mely ős
magyarokra vonatkozó dolgokat tartalmaz nagy
teljességben, több mint százezer forintba került.

Különfélék.
A pesti ágost. hitv. evang. magyar és német
egyház évi jelentéséből idézzük a következőket:
Az elemi fiúiskola iránt érzett meleg érdeklődé
sének és elismerésének adta tanujelét egy atya,
ki névtelenül abból az alkalomból, hogy gyerme
kei az elemi iskolában tanulmányaikat befejezték,
5000 frtnvi alapítványt tett oly czélból, hogy ka
mataiból az évzáró vizsgálatok alkalmával Alex
Albert, Kurz Sámuel, Luttenberger Ágost és Lux
Ede tanító uraknak életfogytiglan tiszteletdijak
szolgáltassanak ki; az ezután fenmaradó kamat
összeg pedig mindaddig tőkésítendő, mig 2000 frt
összegyűl, mely összegnek évi kamatai azután
az elemi és polgári iskolánál működő azon tan
erőnek lesznek kiadandók, ki tanítványaival a
legnagyobb eredményt érte el. Ha a díjazott taní
tók meghalnak és a 2000 frt teljes összegben
összegyűlt, az 5000 frtnyi alapítvány a magyar
egyház tulajdonába megy át és a kamatok a ma
gyar templomi ének javítására lesznek fordítandók.
A pesti ág h. ev. magyar egyház anyakönyvi
adatai az 1895-diki egyházi évről: Úrvacsorával
élt 2025, kereszteltetett 621, konfirmáltatott 171
lélek; hirdettetett 274 pár; eskettetett 190 pár;
lemettetett 387 egyén. Az 1894. évben esketett
200 jegyespár közül csak 42 pár volt tiszta
evangélikus, a többi 158 pár vegyes vallású volt.
Ha azt a 125 jegyespárt is számításba vesszük,
a kik más lelkészi hivataloknál keltek egybe, ak
kor kitűnik, hogy a magyar egyházközség köré
ben 325 házasság jött létre, a melyek közül csak
15% volt tiszta evangélikus.
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A húsvéti öntözések eredete. A húsvéti ön
tözésnek többféle magyarázatot adnak. A legel
fogadhatóbb az a magyarázat, mely szerint az
első keresztyéneknél azokat, kik a keresztyén
vallásra át akartak térni, előbb gondosan oktat
ták a keresztyén vallás ismeretére és azután
husvétkor tömegesen vették fel őket a kereszt
vízzel való leöntés által a keresztyén egyház
kebelébe. A keresztvíznek áldó hatása általáno
san ismeretes volt, azért az emberek áldáskivánásukat vízzel való leöntés, mint jelképes cselekvény által, fejezték ki egymás iránt. Ekkép ma
gyarázható meg azon szokás is, hogy a megön
tözött még akkor is megköszöni a locsolást, a
midőn abban semmi köszönet nincsen.
Folytatólagos kimutatás. Az »Evang. Theologusok Otthona* javára adakoztak: VII. kimu
tatás. Egy volt theologus 2 frt; Wünschendorfer
Károly poprádi ev. lelkész gyűjtése 21 frt 70 kr;
Wigand Mór gyűjtése Pozsony 40 frt; Kolbenheyer Bertalan 1 frt; Pozsony-Szt.-Györgyi ev.
gyülekezet évi 10 frt; Székesfehérvári ev. gyüle
kezet évi 10 frt; Hajdú János ev. lelkész évi 5 frt;
Lőw Fülöp locsmándi ev. lelkész újabb gyűjtése
10 frt; Marcsek Andor főgymn. tanár gyűjtése
(Igló) 5 frt; Wünschendorfer Károly poprádi ev.
lelkész újabb gyűjtése 8 frt 60 kr.; Dr. Szontágh
Antal egyh. felügyelő és Kossaczky Mihály luczini
ev. lelkész gyűjtése 13 frt 70 k r.; Francz Vilmos
ruszti ev. lelkész gyűjtése 7 frt 50 k r.; Matisz
János sikátori ev. lelkész gyűjtése 2 frt 37 k r.;
Hering Lajos szendi esp. lelkész gyűjtése 5 frt;
Melczer Gyula acsai ev. lelkész gyűjtése 60 frt;
összesen: 201 frt 87 kr.
VIII. kimutatás. Albiné von Suter 5 frt; Wiebauer András gyűjtése Pozsony 8 frt 60 k r.;
Bodiczky Kálmán zurányi ev. esp. lelkész 3 fr t;
Pósch-Frigyes levéli ev. lelkész gyűjtése 8 frt
80 kr.; Herints Lajos farádi ev. lelkész gyűjtése
14 frt 40 k r.; Engisch Frigyes szeghegyi ev. lel
kész évi 10 frt és 40 frt adomány; a szeghegyi
ev. hivek 10 frt 50 kr.; Wágner Lajos főreál
iskolai tanár Pozsony 5 frt; Az alsószeli ev. gyü
lekezet 5 frt; Novák Mihály eperjesi ev. lelkész
gyűjtése 6 frt; Breyer Jakab medgyesi ev. lelkész
gyűjtése 7 frt 70 kr; Smid Mihály bokodi ev.
lelkész gyűjtése 4 frt 50 kr; Sztehlo János eper
jesi ev. lelkész 2 frt; Kuna György csizmadia
gyűjtése Pozsony 15 frt 40 kr.; Krahulecz Ala
dár grinádi ev. lelkész gyűjtése 2 frt 80 kr.;
Baltik Pál báti ev. lelkész gyűjtése 23 frt; kecske
méti ev. hivek 10 frt; összesen: 181 frt 70 kr.
Az eddigi gyűjtés összesen 1743 frt 81 kr.
IX. kimutatás. Francz Ede orsovai ev. lelkész
gyűjtése 16 frt; Török-Kanizsai Schulpe György
gyűjtése 50 frt; Busbak Ádám gyűjtése Losoncz
43 frt; Dr. Deér Endre gyógyszerész Aszód 3 frt;
Varga Márton ev. lelkész Tokaj 5 frt; Günther
Ágost gyűjtése Pozsony 47 frt; Lerchner Lőrincz
gyűjtése 10 frt; Ludig Emanuel ev. lelkész gyűj
tése Kukmér 22 frt; Schön Károly csizmadia gyűj
tése Pozsony 7 frt 50 k r.; Pulay Gábor ev. lelkész
gyűjtése Tees 1 frt 42 k r.; Maschtena József ev.

lelkész Zsolna 1 fr t; Winkler V. és Makai V. lanárok Nagyvárad 1 frt; összesen: 206 frt 92 kr.
X. kimutatás. Özv. Palléner Istvánná Pozsony
50 frt; Király Kálmán ev. lelkész gyűjtése L.-Szt.
Iván 22 frt 90 kr ; Dianiska Albert ev. lelkész
gyűjtése Kis-Szeben 8 frt 10 kr; Blaskovits Miliduch ev. lelkész gyűjtése Hont Somos 13 frt 50 kr;
Brózik Titus ev. lelkész gyűjtése Háj, Turócz-m.
10 frt; Nuszka Sándor gyűjtése Pozsony 1 frt
20 kr; Ev. gyülekezet Költse 3 frt; Bortnyik
György ev. lelkész 3 fr t; Dr. Schreter Gyula vas
gyári orvos Nándorhegy 1 frt; Kuna György újabb
gyűjtése Pozsony 12 frt 10 kr.; Simonidesz János
ev. lelkész gyűjtése 3 fr t; Polgár János ev. lel
kész gyűjtése Meszlen 9 frt 60 k r.; Blázy Lajos
ev. lelkész gyűjtése Kis Kőrös 27 frt; Zsakó Já
nos ev. lelkész gyűjtése Öskü 7 frt; Grünberg
Frigyes Pozsony 2 frt; Bélák Géza ev. lelkész
gyűjtése Csabdi 1 frt 50 kr.; Reich Sándor ev.
lelkész gyűjtése Tolna-Bikács 4 frt 50 kr.; LiíTa
János ev. lelkész gyűjtése Szemlak 7 frt 85 kr ;
Nitsch György 1 fr t; Ev. gyülekezet Récse 2 f r t;
összesen: 210 frt 5 kr.
XI. kimutatás. Kiss Lajos ev. lelkész gyűjtése
Boba 2' frt 75 kr ; Farkas Mihály ev. lelkész gyűj
tése N-Geresd 5 frt; Munker Anna asszonyság
Sopron 20 frt; Dr. Haubner Rudolf Sopron 100 frt;
Kéler Napóleon Budapest 50 frt; Ferenczy Sán
dor 1 frt; Ev. gyülekezet F-Varsand 4 frt;
Csepregi György ev. lelkész F.-Yarsand 50 kr.;
Zimmermann Andor ev. lelkész gyűjtése Gölniczbánya 2 frt; Ev. gyülekezet Gölniczb. 10 frt:
Walko Mihály Gölniczb. 1 frt; Fischer Károly
Gölniczb. 5 frt; Ev. hivek Gölniczb. 17 frt 40 kr. ;
Polouy E János Breznób. 220 frt 45 k r.; Stehló
Gerő ev. lelkész gyűjtése 3 frt; Dr. Schreter
Gyula Nándorhegy 5 frt; A mramoraki ev. kon
firmandusok Scultéty S. ev lelkész utján 6 frt
38 k r.; A gálosi ev. gyülekezet Schuh H. lelkész
utján 13 frt; A csöngei ev. gyülekezet adománya
10 frt; A csöngei ev. hivek persely-adománya
7 frt 46 kr.; összesen: 483 frt 94 kr. Az eddigi
gyűjtés összesen 2644 frt 72 kr. A kegyes ada
kozóknak hálás köszönet.
Pozsony, 1896. márczius 27-én.
D r . M a s z n y ik E n d r e
theol. akad. igazgató.
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