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Ezredéves ünnepünkön.
Dallam: Erős vár a mi Istenünk !

Mindenható! Te hű voltál
Megtartottad népedet . .
Ezért gyűl ma annyi oltár
Áldozata Teneked! . . .
Ezredéve már,
Hogy hazánk fenáll
S vészben, viharban,
Békében és harczban
Soha el nem hagytad ő t !
Őseinket Te vezetted
Hegyen, völgyön, síkon át,
Mig e földön megjelentek
Megalkotni e hazáit! . . .
Itt minden rögöt
Kong, vér öntözött,
Hitünk, vallásunk,
Örömünk és gyászunk
E földhöz köt örökké!
Algánk, kicsiny volt e néped,
De Te nagyra hívtad őt . . .

16. szám.

Adtál neki ezer ével:
ígérsz neki szép jövőt.
Megedzed szívét,
Karját és hitét,
Hogy miként régen.
Honszerelme égjen
Mig e földön magyar é l !
Hogy e népnek szép hazáján
Áldó kezed rajta van
S bérczén, völgyén, róna tálján
Béke honol boldogan,
Oh fogadd ezért
A kegyelmedért
Kicsinynek, nagynak,
Millió magyarnak
Háladó zsolozsm áját!
Áldd meg Isién királyunkul,
Szent lelkeddel áldd meg öl,
Nagygyá tenni szép honunkat
Jó szívének adj erőt!
Eelkent homlokát
S a szent koronái,
Mely rajta fénylik
Az idők végéig,
Dicsőséggel vedd körül.
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Mit az ősök alkotának,
Áldd meg Isten e hazát,
Hős elődök, nagy királyok
Ezredéves otthonát
Isteni kezed
Atyai szíved
Vészben, viharban,
Békében és harczban
Áldja meg m indörökké!
H o r v á th S án d o r.

Ezredévi ének.
T)allam\ Mind az, ki reményéi. (Csabai é. k. 159.]

Ezer éves c hon,
Isten adta nékiink;
Áll, m int erős S ión!
Hálát zeng hű. lelkünk;
B enne vagyu n k, kü zdü n k és é lü n k :
A zért ne fé ljü n k ! : ,:
Hegység koszorúzza
Szép hazánk homlokát,
Zászlónk ott felhúzva
Fest arany koronát:
Iste n ! kérü n k, k ü ld j honszerelm et
8 n yerü n k győzelm et!
Szép ősi erények
Virulnak itt alant;
Lelkek lánggal égnek,
Jósol a hit, a lant:
Szebb és dicsőbb lesz d rá g a h azán k !
Segíts jő A ty á n k !
Távoztasd a vihart
Szép hazánk egéről,
Védd meg a honfi kart
A bősz ellenségtől!
S h a e fö ld et á zta tja vérünk,
É gi hont k é rü n k !
M e lc z e r G yu la .

Luther Wartburgban.
ii.

Aleandert jellemzi azon tette, hogy az edictum
keltjét 26-ról május 8-ára tette, tehát hamisított,
hogy úgy lássék, mintha a birodalmi rendek egy
hangúlag helyeselték volna annak kiadását. Mely
tény ellen Frigyes és a már említett pfalzi vá
lasztó fejedelem is tiltakozott.
Indokolva volt tehát Frigyes aggodalma és
eljárása Lutherrel szemben. Annál vigasztalóbb
volt rá nézve, hogy biztosságban tudta Wartburg

várában, melyhez oly sok monda és emlék fű
ződik.
Itt lakott »ugró« Lajos, a vár építője, itt
lakott kegyes Lajos és felesége a magyar király
leány, >a jóságos c Erzsébet, itt élt a költők pártfo
gója Herrmann őrgróf. Itt tartózkodott eschenbachi
Wolfram és Ofterdingeni Henrik, itt szerzé Walther
von dér Vogelweide legszebb dalait az apák
dicsőségéről s a nők kedvességéről. Itt időzött a
magyar Klingsohr a mesterdalnokok versenybírója.
Ez a vár, mely annyi jelest látott, rejtette magá
ban a legjelesebb szellemet, a wormsi hőst és
dalnokot egyszersmind.
Ottani tartózkodása oly fénynyel övezte körül,
hogy neve még akkor is fennálland, ha majdan kő
kövön nem lesz benne. Ha Luther wormsi fellépése
hősi szereplésének mondható, úgy itteni időzése
inkább regényes része a hitjavítás történetének,
melyen a nép kedves emlékezéssel csüng, monda
és dal pedig közreműködtek, hogy ez emléket
fenntartsák s felékesítsék. A sok közül kicsoda
ne ismerné azt a történetet, mely szerint Luther
nek a Szentirás fordítása közben a sátán meg
jelent volna s ő tintatartóját feléje hajította.
A prot. népnek is megvan a maga legendája
a mint a r. katholikusnak, csakhogy előbbinél az
nem függ össze a vallással, hanem inkább a nép
kedély ártatlan mezején mozog s az egyház nem
ápolja ez ártatlan néphitet. És miután rendesen
a néphitnek, népregéknek valami mélyebb gon
dolat szolgál alapul, nem is csodálkozhatunk,
hogy Luthernek itteni tartózkodása ily mondákra
alkalmul szolgál. Hisz életében és a reformatiónak történetében fordulópont állt be.
Eddig akacfálytalanul haladt tovább mintegy
felsőbb hatalomtól ragadtatva, lerombolja az egy
házi visszaélések bábeltornyát s a világ előtt
bizonyságot tesz cselekedetéről, hogy ennek be
végzése után magányba vonuljon, miképen egy
kor Krisztus urunk a pusztába vonult, hogy a
felépítendő épülethez tervet készítsen. S nem
természetes-e a néphit szerint, hogy a nagy férfiú
e foglalkozása közben a sátántól megkisértessék ?
Krisztus urunk is megkisértetett, avagy a tanít
vány nagyobb-e mesterénél ?
De mikép hitünk megkezdője s bevégzője meg
állta a kisértést, úgy Luther is diadalmaskodott
azon. Bátran haladt előre ösvényén, működésében,
mely ezentúl nem annyira egyházjavító, mint
inkább egyházépitö. Utóbbi működésének szép
jele a Biblia fordítása német nyelvre, melyről
alább megemlékezünk, mely munkát az ev. egy
ház alapkövének tekinthetni, de egyszersmind
a hitjavítás műve zárkövének is, a mennyiben
az Luther személyétől függött. Mert ha egyszer
a Biblia közkézen forog, akkor Luther feladata
befejeztetett, személye visszalép a hitjavítás to
vábbi története mögé, mert a mű többé nem az
ő kezébe van már letéve, hanem korának, népé
nek birtokává lesz.
E kitérések után térjünk vissza reformátorunk
hoz Wartburg várába. Kényelmes, tanulmányozásra
berendezett lakást kapott ott. A vár lakói előkelő
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fogolynak tartották, »György lovag« neve alatt.
Lovagok módjára öltözködött, kardot hordot. Sza
badsága nem volt korlátozva, kirándulhatott a
szomszéd kolostorba vagy városokba, azonban
mindig egy apród kíséretében. Részt kellett vennie
a vadászatokban is, melyekről megjegyzi, hogy e
foglalkozása közben is >istenes« gondolatai valának, s hogy kedvesebb foglalkozás reá nézve az
anyaszentegyházat pusztító farkasokat, medvéket
és rókákat dárdákkal elejteni.
Közönséges lélekre nézve e tartózkodás, ez
élet gyönyörűségteljes lett volna kezdettől fogva,
de ily tüzes szellemre nézve csak gyötrelemmé
lett. Hisz egész lénye még erős hullámzásban
volt a wormsi napok óta, lelke égett a lelkesültségtől, most pedig egyszerre magányosságra, tét
lenségre és zárkózottságra van ítélve. Hogy élete
biztonságban volt, hidegen hagyta, nemcsak nem
félt a vértanúságtól, de kívánta is azt. Csak a
fejedelemre való tekintetből távozott a harcz

Wartburg.

mezejéről, ha rajta állott volna, örömest ott ma
radt volna a csata tüzében. Elválasztva rendes
környezetétől, szellemi társaság nélkül, egyedül
magára hagyatva, szomorúan töltötte napjait.
Melanchton barátjához írja: »Isten igéjének
dicsőségére, mások és magam buzdítására inkább
égő szénen szeretnék feküdni, mint itt tespedve
élni.«
Gyötörte az a gondolat, hogy ellenségei itteni
tartózkodását gyáva meghátrálásnak veszik, holott
szeretett volna, miként Illés, a bálványok ellen
fellépni. Csekély vigasztalás volt az egyszerű
életmódhoz szokott férfiúra nézve, hogy fejedelmileg megvendégelték, miről panaszkodik Spalatin
barátjához irt levelében. Tény, hogy e szokatlan
kényelmes életmód sokat tett testi baja kifejlő
désére, mely lelkét gyakran beteges képzeletekkel
töltötte el.
Máskor meg azt Írja: »én itt a legtétlenebb
és legszorgalmasabb ember vagyok, tanulok zsi

dóul és görögül. A vár ura érdememen felüli bánás
módban, eltartásban részesít«, mely körülmény
azt a gyötrő gondolatot keltette lelkében, hogy
tulajdonkép kinek a költségén él ő itt? s vájjon
nincs-e terhére a vár urának ?
Betegsége súlyosabbá válván a Spalatin által
küldött gyógyszerek daczára, az a gondolat fogamzik meg benne, hogy Erfurtba menjen orvosi
tanács végett, hol Melanchton barátjával találkozni
szeretne.
Midőn Spalatinnak baját leírja, azt mondja:
»nem azért irom, hogy engem sajnáljatok, hanem
hogy velem örüljetek és imádkozzatok, hogy lé
lekben erős legyek. Mert itt az ideje, minden
erővel a sátán ellen küzdeni. Vigyázzunk és imád
kozzunk, hogy kisértetbe ne essünk.* Máskor
ismét ezt írja: »Sok ördög van itt, ki időmet
rabolja. Imádkozzál, hogy Krisztus el ne hagyjon.*
Ily hangulat vonul végig egyéb levelein is.
Megérthetjük tehát, hogy képzelete betegsége
idején sokféle rémképekkel foglalkozott, hogy gyak
ran hitte, miszerint rossz szellemek veszik körül,
hogy Isten dicsőségére folytatott munkájában a
sátán kisérti.
Látomása alig volt oly élénk, hogy a sátánt
szemtől szembe látta, de a néphit állítja és e
tekintetben a legelterjedtebb monda az, hogy mi
dőn egy este a Szentirás fordításán dolgozott,
előbb nem akart lenyugodni, mígnem a megkez
dett részt befejezte. Befejezése után a porzótartó
után nyúl, de kezébe akadt a tintatartó és annak
tartalmát önti a kéziratra. A teremben erre gúnyos
kaczaj hangzik fel s a mint körülnéz, ott látja a
fal mellett a sátánt. Szó nélkül feléje hajítja a
tintatartót, mire az alak eltűnik, de ott maradt
emlékül a folt, melyet a leggondosabb kéz sem
képes eltüntetni.
Bárhogyan álljon is e dolog, nem helyes
eltagadni, vagy oda magyarázni, hogy Luthert
munkaközben valami légy bántotta, mely a falra
szállt s ő bosszankodásában az ördögnek tartotta.
Miért ne volna lehetséges, hogy a reformátor
felcsigázott képzelete csakugyan az ördögöt vélte
látni maga előtt. Az orvosi tudomány számtalan
példát jegyez fel, hogy beteges emberek kedélyük
felindulásában oly dolgokat látnak közelükben,
melyek nem is léteznek. És Luther kedélye, lelke
nem ily felindult állapotban volt-e ? Már maga a
helyzete is elég okot adott rá. Azok a rémképek,
megkisértések nemcsak belsejében bírtak elegendő
alappal, de kivülötte is számtalan volt a megkisértés, megpróbálás és veszedelem..
Fellépése folytán a koczka eldűlt, az általa
gyújtott láng terjedt, senki se gátolhatta. Mindenütt
támadtak az evangyéliomnak hívei és barátai, _s
sokakra nézve talán azért volt kedves, mert újnak
látszott. Mily fordulatot vehet a megindított ügy ?
Szellemi munkát kezdett, de ki biztosítsa, bogy
nem test szerint végződik-e? »A kér. ember sza
badságáról* való tannak nem lesznek-e elfajulásai ?
Szóval a reformatiót nem követi-e a revolutio,
mely az előbbinek minden nemes csiráját meg
semmisíti, s üdv helyett csak nyomorúságot szerez
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az emberiségnek, átkot pedig megindítójának ?
Nem kétszeres diadalmat ül-e akkor a sötétség
birodalma ?
Ehhez járult még az egyház szomorú állapota,
hogy oly számos felvilágosult férfi az ő vezérlete
nélkül kétségbe esik s nem foiytatja a harczot
a pápaság és szövetségese ellen.
Ily dolgok és gondolatok gyötörték lelkét. Min
den esetre a maga módja szerint élénk, merész
képekben állottak ezek lelki szemei előtt s úgy
tűnt néki, mintha a sötétség fejedelmét szemé
lyesen látná, különösen akkor, mikor a világtól
elzárva volt, testében fáradtan és betegen, lelke
mélyében küzdött, a legszentebbel foglalkozott,
t. i. a Szentirás fordításával, mely neki egyedüli esz
köznek látszott a sátán hatalmának megdöntésére.
Midőn N. Péter czár a Wartburg Luther szo
bájában ez emlékezetes foltot látta, megjegyzé:
»Kételkedem, hogy e nagy férfiú ilyen dolgot
hitt volna még.« De a czár tévedt Luther hitt
még benne. Hisz korának gyermeke volt, némi
tekintetben osztotta annak babonásságát is. Meg
volt győződve a sátán létezéséről. Minden gonoszt
ő reá, mint minden baj atyjára vezetett vissza,
a mint ezt irataiban számtalan hely is bizonyítja.
De lassanként felülemelkedett az ő hatalmas
szelleme lelke e vívódásán, e bajokon és gyöt
relmeken. A ki elkezdette a munkát ő benne, az
folytatta és véghez is vitte. Buzgó imádkozásban,
munkálkodásban vigasztalást talált minden kisér
tések ellen. Lassanként visszatér lelki vidámsága
s vele merészsége is. Leveleiből melyeket ezek
után irt és melyeket Pathmosból, a Pusztából
vagy a -lég és madarak* birodalmából keltezettnek mond, a bizalom, munkakedv, tűz és életerő
sugárzik ki.
Folytonosan tanulta a zsidó és görög nyelvet,
naponként számos levelet irt, prédikált a vár
népének, e mellett több müvet irt ellenségei ellen
s érkezése volt fontos vallási erkölcsi kérdésekkel
is behatóan foglalkozni s végre oly munkához is
hozzálátni, mely egymaga az ember egész életét
igénybe veszi.
Klaár Fülöp,

Javított bibliafordítás.
Megjelent a régóta várt, javított bibliafordítás
első részlete. E részlet az ó-szövetség első 6 könyvét
tartalmazza. Ajavított fordítást a revideáló bizottság
munkájának központi vezetője, Szász Károly püs
pök, a javítás történetét ismertető, következő irat
kíséretében küldötte meg az egyházi lapoknak és
a revisió munkáját végező biblia-tudósoknak:
»Tiz éve már, hogy a londoni British and
Foreigne Bible-Society a Károli Gáspár három
százados magyar bibliafordításának átnézését
(revisióját) s a mai kor nyelvéhez s ízléséhez
alkalmazott új kiadását czélba vette s ennek ki
vitelére a mindkét hitfelekezetű magyar protes
táns egyház több kiváló bibliatudósa egyesült.
A Budapesten 1886-ban tartott alakuló érte
kezleten, majd 1890-ben a Károli Gáspár szobor
ünnepélye alkalmával Sárospatakon tartott érte

kezleten a revisió alapelvei megvitatva, nagyjában
megállapíttattak; a munka közegyezé§sel kioszta
tott, az egyes könyvek revisiójára s felülvizsgá
lására, a munkatársak önkéntes vállalkozásával,
kijelöltettek s lelkesedéssel kezdtek a munkához.
Azonban előre nem láthatott körülmények
léptek közbe s el nem háríthatott akadályok to
lultak a gyorsan megindult munka elé. A három
tagú vezető bizottság két jelesét dr. Ballagi Mórt
és Hunfalvy Pált a halál ragadta el s így a veze
tés a három közt leggyöngébb kézben maradt;
a buzgó munkások közül Keresztesi József és
Fröhlich Róbert elhaltak, mielőtt a vállalt munka
részt befejezhették volna; s a legerősebb munka
erőt Szilády Áront (ki a Mózes öt könyve s a
Salamon Példabeszédei és Prédikátora revisióját
vállalta el) részint egészségi, részint más okok
akasztották meg a munkában, mielőtt Mózes má
sodik könyvét is teljesen befejezhette volna.
Mindez — és még sok egyéb — hátráltatta
s késleltette a munkát. Most, a pótolhatatlan vesz
teségek s az elveszett idő visszaszerezhető nem
volt ugyan, de az akadályokat sikerült elhárítani
— s a munka ismét megindult, azzal a biztos
kilátással, hagy többé fennakadni nem fog.
Midőn most, az átnézett Károli-fordítás első
zsengéjét: Mózes öt könyvét s a Józsué könyvét,
az összefüggő s egy egészet tevő Hexateuchot, a
Biblia-társaságnak, a munkatársaknak s a mind
két felekezetbeli protestáns Egyházi Lapoknak
bemutatom, van szerencsém jelenteni egyszer
smind, hogy folytatólag a Bírák és Ruth könyvei
már nyomtatva, Sámuel már szedésben, s a kö
vetkezők részint már felülvizsgálat alatt, részint
még készülőben vannak.
Mózes első és második könyvét Szilády Áron,
a harmadikat és negyediket Radácsi György, az
ötödiket Limberger István, a Jozsué könyvét Poszvék Sándor dolgozta át, a két utóbbit is Radácsi
György vizsgálta fölül s javította. Most ez a hat
könyv, mely együtt az Ó-testamentom törzsöké s
a fordításban — a nyelvezetre, kifejezésekre,
nevek Írására stb. — irányadóul szolgál: a munka
társaknak a továbbiakra nézve különös figyel
mébe ajánltatik, hogy az egész revisió lehetőleg
egyöntetű legyen.«
— Anélkül, hogy a Károli-fordítás átdolgozásá
nak részletes bírálatát akarnánk adni,elmondhatjuk,
hogy szerencsésnek találjuk azon elv keresztül
vitelét, mely szerint Károli nyelve: a bibliai nyelv,
megmarad a maga érintetlenségében, mig a hibás
fordítás, a hibás mondatszerkezet és a mai helyes
írási szabályoknak meg nem felelő írásmód javítás
alá kerülnek.
Vajha minél előbb az egész szentirást hasonló
átdolgozásban olvashatnánk! Nagy mértékben fog
e javítás hozzájárulni, hogy a bibliához vissza
térni kezdő magyar népünk mindinkább meg
szeresse azt a könyvet, melyben az életnek ke
nyerét, a léleknek eledelét találja fel. Az Urnák
áldása legyen ama kegyes férfiak munkáján, kik
az Űr törvényének könyvét forgatják éjjel és nappal!
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Az áldozat.
—

Bírák könyve X I. rész.

-■

Kiragyogott hegyek mögül
Tündöklőén a nap;
Jefte népe imára gyűl
Jefle maga a pap.
Buzgó ima száll az égre:
Jöjj Istenünk segítségre.
Jöjj én Uram segítségre
llehegi a fejedelem;
Ha segítesz dicsőségre :
Hazatérve azt szentelem
Neked égő áldozatul
Ki elibém jő házambul.
Az imának végső szava
Fegyver-zörej között vész el;
Ammoniták népes hada
Rohan ajkán bősz beszéddel.
S a mint a két had összeér
Csattog a kard, ömlik a vér.
De Izrael az erősebb,
Fegyverét az Ur megéddá;
Ammon népén tátong sok seb
Veresége vál’ futássá.
Rabul esik szabad földje
Izrael lesz Ur fölötte.
*

* *
Győzelmes csatából a hivő Jefte
Vezeti haza örvendő hadát,
S a merre e had csak útját vette
Zengi vezére nagy diadalát :
Dicsfényt a ki reád hoza,
Koszorút fejére h a z a !

Majd meg a leányát kapja az ölbe,
Halmozza csókkal szende orczájáit.
Nagy bálját meghatva nézik
Megkönyezik, bár nem értik.
»0h m i búra jöttem egyetlenegygyem
Magányos éltem egyedűlie ;
Mert én Istenünknek fogadást teltem,
Hogy áldozatul adom nékie,
Ki házam ajtaján velem
Szembe jő — ha lesz győzelem.«
»Tedd, tedd édes atyám fogadáisodat!
Léim, megsegített tégedet az U r!
Ha veled ő nincsen, tán most áldozat
Szerette hazáink s benne ellenség dűl.
Oh emeld csak kezed reám
Hazámért halok meg a ty á m !
De engedd meg nekem, hogy két hónapig
A magas hegyekre fel hadd menjek én,
Kik szívemnek mindig drágák valának itt
Leánybarátim magammal vivén.
Elsiratván szüzességem
Áldozatul adom éltem.«
*

*
*

Leng a szellő, hajladozik a levél,
Jefte lánya de nagy bú rabja levél!
Bánj az erdő, jajgat fenn a siralom
Le a völgybe fájó szívnek
Bús hírt hoz a fuvalom.
Ifjú pásztor ajkán szól a furulya
A hegyekbe búsan száill fel a dala :
Fáj a szívem, meghalok én utánad
Jefte lánya, szép szerelmem
Megöl érted a bánat.

A hova szél szárnyán jö tt meg a hír
Ünnepi díszbe öltözött M ispa;
Jefte leányának örömtől a pír
Gyönyörű arczát mind beborítja;
lm ’ jő apja, hozzá siet:
Követi öt a díszmenet.

A két hű szív napról-napra így zokog
Míg fölöttük elszállanak a napok.
Szádl a sóhaj szívből-szívbe, ők értik,
Hogy egymásé lesznek majd ott,
A hol a szív nem vérzik.

uKedves, drága atyám, vedd e koszorút
A hálás haza általam nyújtja;
Atyáim, te nem örülsz 9 mért Iáitok borút
Jó arczodon 9 szííd m i szomorítja 9
Jó atyáim, hű karom ölel!
S ajkad szómra még se felel 9«

Gyásztrombita harsog, jő a lánysereg
Füstöl az oltár, lángot ver tüze,
Mispában ki csak él, az mind kesereg:
Hamvad az ország legszebbik szüze.
Bár könytől ázik az arcza :
Jefte az Urat magasztalja.

Jefte keble zihál, ömlik a könyje
Szíve bújától, tépi ruháját,

*

K i r á l y M á ty á s

,

eöri-szigeti ev. lelkész.
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Életbölcseség.
1. Az élet nagy könyv; a balga hamarosan
átlapozza, de a bölcs megfontolva olvassa, mert
tudja, hogy csak egyszer olvashatja el.
2. Ha a bölcs nem tud úgy élni, a mint akar,
úgy él a mint tud.
3. Az imádság az égből szerzi áldását, a munka
a földből.
4. A munka olyan átok, melylyel az ég meg
áldotta az embert.
5. Munka nélkül sem tested, sem lelked egész
séges nem-lehet.
6. A takarékosság a munka, szorgalom és
rend leánya.
7. A restség házitolvaj, kinek hétköznapja a
holnap és vasárnapja a ma.
8. Az ínség a művészetek anyja, de a bűnök
nagyanyja is.
9. Ha a gazdag méltányos volna és ha a sze
gény a szorgalmatosságot és mértékletességet sze
retné, úgy kevés nyomorúság volna a földön.
10. A föld csak azért nem paradicsom, mert
az emberek nem angyalok.
11. Nagy teher a szegénység, annál nehezebb,
mennél többen hordozzák.
12. A reménység azon egyedüli kincs, mely a
balszerencsével növekszik.
K. F.

Apró történetek.
Látszat és valóság’. Francziaország királyá
nak XIV. Lajosnak (f 1715.) ez volt a czíme: a
»legkeresztyénebb király.* Hogy czímének meg
feleljen, 1692. év ápril havában 12 szegény em
bernek lábát a maga kezeivel megmosta s azután
megvendégelte és kiszolgálta őket. Azt akarta
ezzel megmutatni, hogy alázatosságban és egy
szerűségben az Ür Jézusnak követője. De azért
magát a legnagyobb fényűzéssel és pazarlással
herczegek és fejedelmekkel szolgáltatta ki. És
ugyanazon év májusában Szent-Foy piaczán a
60 éves Margeriont felakasztatta, mert az részt
vett egy református isteni tiszteleten. Az elítélt
nek nejét életfogytiglan börtönbe záratta, más
bűntársait pedig gályákra vitette.
Diogenes Ítélete. Synopei Diogenes (f 324.
Kr. e.) bölcs ember volt; az olympiai játékoknál
rhodusi ifjakat látott, kik igen nagy csínnal s
gonddal voltak öltözködve. »Ez semmi más, mint
kevélység*, mondá. Később lacedemoniaiakat lá
tott, kik meg a legegyszerűbb és szegényesebb
ruhát viselték. »Ez is csak kevélység*, volt az ő
ítélete felölök.
Az átkozódó kártyás. Egy estén több paraszt
ült együtt a korcsmában, hogy szokásuk szerint
az időt ivással és kártyázással töltsék el Hasz
nosabb foglalkozást nem ismertek és nem törőd
tek az ily könnyelmű élet káros következményei
vel. Már egy ideig ittak és játszottak, a mikor az
egyik hirtelen sokat veszített s e miatt nyugta
lan lett. Azután még többet vesztett. Ekkor a

sörtől felhevülve, elkezdett átkozódni: hogy a
mennykő üssön bele és több efféle. Késő éjszakáig
játszottak és nem vették észre, hogy fejők felett
az égen nagy zivatar keletkezett. De ha észre
vették volna is, nem jutott volna eszükbe, hogy
otthon levő feleségeikért és gyermekeikért aggód
janak. Tovább is folytatták a játékot. A mikor
ama paraszt vesztesége miatt oly könnyelműen
átkozódni kezdett, hirtelen nagy mennydörgéssel
villám ütött le a korcsmába, az asztalra, a mely
körül a kártyázok ültek és az átkozódót messze
elhajította helyéről, de máskülönben semmi kárt
sem tett. Csak hosszú idő múlva tért magához
az átkozódó. De ez idő óta senki sem hallotta őt
többé átkozódni, sem a korcsmában nem látta őt
senki sörözni vagy kártyázni. Visszavonult házias
életet élt és hű családatya lett belőle.

Hazai és külföldi hirek.
Ecce Homo. A kiállításnak egyik érdekes lát
ványossága Munkácsy Mihály kiváló festménye:
»Ecce Homo« leend, mely az Andrássy-út város
ligeti végén külön e czélre emelt épületben van
kiállítva. A nagy mester Krisztus életének azon
jelenetét festette meg, a melyben őt Pilátus tövis
koronával fején, bársonyköntösben, megmutatja a
népnek, hogy abban könyörületet keltsen a szen
vedő Jézus iránt és ne kívánja tovább halálát.
Krisztus arcza szenvedést mutat, de a mely
szenvedést ő megadással visel, mert tudja, hogy
néki szenvednie kell az emberek megszabadításá
ért. A nagyszámú üvöltő vad tömeg nem könyörül
a szenvedőn, hanem gúnyolják, csúfolják, fenye
getik őt és egyre kiáltozzák Pilátusnak: Feszítsd
meg! Feszítsd meg !
A Budapesten átutazó román király Károly
és Erzsébet román királyné ápril 26-án megláto
gatták a kiállítást. Tervezett inkognitójukat nem
őrizték meg, miután a történelmi kiállítás szem
léleténél annak magyarázatát kívánták, a melyet
azután Alpár műépítész és Szalay Imre miniszteri
tanácsos a történelmi csoport elnöke még is adtak.
A királyi pár megnézte azután Munkácsy képét
is. Munkácsy maga fogadta a magas, vendégeket
és maga magyarázta képét a királynénak, ki
többször hangos kiáltással adta jelét tetszésének.
Népgyülés Budapesten. Ápril 26 án vasárnap
több ezer ember gyűlt össze Budapesten az újvásár-téren, hogy az önálló vámterület és a nem
zeti bank mellett tüntessen. Nagy tetszéssel fo
gadta a szónokok : Kossuth Ferencz, Ugrón Gábor
és Polónyi Géza beszédeit és az előterjesztett
javaslatokat közfelkiáltással elfogadta. Midőn a
menet a körúton végig haladt, feltűnt egy ó-budai
polgár által magasra tartott táblának a felirata:
»E1 zsebünkből az osztrák kézzel!* Nagy szám
mal voltak a népgyülésen országgyűlési képvise
lők és vidéki testületek küldöttei is.
A királyi család az ezredéves ünnepen. Hír
szerint ő felsége április 28-án a millenniumi ki
állítás megnyitására Budapestre utazik. Mintegy
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két hélig marad itt s azután visszatér Bécsbe.
A királyné április 29-én érkezik Budapestre és
május 7-én Bécsbe utazik. Lipót bajor herczeg
Münchenből Bécsbe érkezett,Gizela bajor herczegné
is oda utazik és meglátogatja leányát, Seefried
bárónét Troppauban. Május 1-én Lipót bajor her
czeg nejével együtt Budapestre utazik.
Bocskay szobra. Hajdú-Böszörményben népes
gyűlés volt, melyen elhatározták, hogy Bocskay
Istvánnak emlékszobrot állítanak. A költséget
országos gyűjtéssel akarják megszerezni. A szobor
mintáján Tóth András szobrász dolgozik.
Államsegély. A református egyház konventje
elhatározta, hogy feliratot intéz a kormányhoz,
melyben a református lelkészek fizetésének 800 frt
minimumig, vagy legközelebb legalább 600 frtig
való felemelését sürgeti. Hogy a kormány e téren
csakugyan valamit tenni szándékozik, abból lát
szik, hogy az izraelita hitközségeket felszólította,
hogy rövid idő alatt Írják össze azon rabbi-állo
másokat, a melyeknek javadalma nem üti meg a
800 frt minimumot.
A honalapítás ezredéves emlékezetét meg
örökítő törvényjavaslatot az országgyűlés mindkét
háza elfogadta. A miniszterelnök intézkedni fog,
hogy a törvény szövegével az országház falába
illesztendő emléktábla elkészíttessék. Az emlék
tábla az országház kupolatermének falába fog beillesztetni, amely teremben a két háznak együttes
ülését tartják junius 8-án. Az ülés folyamán,
egyidejűleg a szentesített törvényjavaslat felol
vasásával, megtörténik az emléktáblának lelep
lezése is.
A pokol körképe. Molnár és Trill jeles festők
nagyszabású körképe, mely Dante »Poklát« hosszú
képsorozatban ábrázolja, közel van a befejezés
hez. Dante költeményének népszerű fordítása is
megjelent a körképből vett fényképszerű rajzok
kal. Fordította Gárdonyi Géza. Ára 50 kr.

Luthertársasági tagdíjat fizettek 1896. év
február és márczius hóban.
Schranz János ev. leik. Budapesten 1896. évre
Biecsánszky Endre ev. leik. Bénye 1896. évre
Sztehló János főesperes Eperjesen 1896. évre
Krupecz István ev. leik. Udvarnok 1895. évre
Berke János ev. leik. Tót-Keresztur adománya
Sáros-zempléni ev. Egyházmegye Zsegnye
tagdíja 1896-ra
Poszvék Sándor Sopron tagdíja 1896 ra ...
dr. Haubner Rezső Sopron tagdíja 1896-ra
Stur Dániel ev. leik. Kuczura tagdíja 1896-ra
Csecselka Sámuel theol. tanár Pozsony
tagdíja 1896-ra .............................. ...
Moravcsik Mihály ev. leik. Aszód tagdíja
1896-ra
Pest-megyei ev. Egyházmegye Kecskemét
tagdíja 1896-ra ....................................
Kecskeméti ev. Egyház Kecskemét tagdíja
1896-ra
Jezsovits Pál ev. leik. Czinkota tagdíja 1896-ra

4 frt
4 »
4 *
4 >
3 »
4
4
4
4

»
»
»
»

4 »
4 »
4 »
4 »
4 »

Gsiktarcsai ev. leány-egyház tagdíja 1896-ra
Abauj-szántói ev. Egyház tagdíja 1894. és
1895- r e .................................................
Hofbauer Pál Bakony-Szombathely tagdíja
1896- ra .............................................
Biszkup Béla Ozdin tagdíja 1896-ra
Ozdini ev. Egyház Ozdin tagdíja 1896-ra
dr. Medveczky Samu Zólyom tagdíja 1896-ra
Rosza János ev. leik. Ivánkafalu tagdíja
1896-ra
Sax Pál nyug. tanító Modor tagdíja 1896-ra
Masznyik János ev. leik. T. Földvár tagdíja
1896-ra
Tiszaföldvári ev. Egyház T.-Földvár tagdíja
1896-ra
Solcz András ev. leik. Maskován tagdíja
1895- re .............................................
Osztroluczkv Miklós ügyvéd Budapesten tag
díja 1896 ra ............. ................... ...
Schneller István egyet, tanár Kolozsvár tag
díja 1895. és 1896-ra .........................
Czeglédi ev. Egyház Czegléd tagdíja 1896-ra
a VI. szab. kir. városi ev. Egyházmegye
tagdíja 1896-ra .....................................
Fehér-komáromi ev. Egyházmegye Albán
tagdíja 1896-ra ....................................
Pozsonyi ev. theol. Akadémia könyvtára
4 Pozsony tagdíja 1896. és 1897-re (1 frt)
dr. Hollerung Alfréd Budapesten tagdíja
1896- ra .............................................
Légrády Károly Ácsán adománya .............
Veszprémi ev. Egyházmegye Ajka tagdíja
1896-ra ....... , ...............................
Békés-csabai ev. Egyház Békés-Gsabán 1000
frtos alapítványa után 5% kamat tag
díja 1895. évre ....................................
Budapesti ev. elemi és polgári iskola tanítótestület Budapesten tagdíja 1896-ra ..,
Budapest, 1896. ápril 27-én.

4 frt
8 »
4
4
4
4

»
»
»

4 »
4 »
4 »
4 »
4 »
4 »
8 »
4 »
4 »
4 »
5 »
5 »
5 »
4 »
5 »
4 »

M ik o lik G y u la ,

B t n d l H e n rik ,

P- ellenőr.

pénztárnok.

Kül önf él ék.
A népiskolák ünnepe. Magyarország népis
koláiban május 9-én tartják meg a honfoglalás
ünnepét. Idevágó rendeletéivel egyidejűleg a közoktatásügyi miniszter egy 17 pontból álló terve
zetet bocsátott ki a népiskolák számára, mely
útmutatásál szolgálhat a millennium miként való
megünneplésére. E tervezet szerint az ünnep 3
részből áll: hálaadó istenitiszteletből, a tulajdonképeni iskolai ünnepből és kirándulásból. Az ün
nepen a növendékek nemzeti színű csokrot visel
nek és nemzeti zászló alatt vonulnak a templomba.
Az iskolai ünnep egyik legkedvesebb pontja a kö
vetkező : Két gyermek, egy leány és egy fiú kimegy az
asztal elé, a leány Magyarország megkoszorúzott
térképéhez lép, leírja az országot és elmondja,
hogy e szép országot Árpád szerezte meg 1000
év előtt. A fiú pedig hazafias költeményt szaval.
Előkelő protestáns vendégek. Az >Evan
géliumi Szövetség* a millenium alkalmából hazánk
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és protestáns egyházaink iránt rokonszenvének
óhajtván kifejezést adni, egy 5—6 tagból álló
küldöttséget meneszt Budapestre, a mely ápril
30-án érkezik meg s nehány napig marad körünk
ben. Ez előkelő angol, német és helvét tagokból
álló küldöttség fogadásának s itteni időzésük
programmjának előkészítése czéljából április 25-én
több evangélikus és református kiváló egyházi
férfiú a deáktéri ág. h. ev. főgymnasium tanács
termében értekezletet tartott és kebeléből egy
szűkebb körű bizottságot küldött ki a részletes
programm megállapítása végett. A következő na
pon a bizottság Szilassy Aladár úr elnöklete alatt
össze is ült és az ünneplések és üdvözlések sor
rendjét a következőkép állapította meg: Május
1-én pénteken d. u. 5 órakor a református gymnasium dísztermében (Lónyay-ufcza 4.) a pro
testáns irodalmi társaság közgyűlésén a szövetség
küldötteit az irodalmi társaság elnöke üdvözli.
Május 2-án szombaton d. u. 5 órakor az evang.
egyház deáktéri dísztermében összejövetel a kül
döttség üdvözlése czéljából. Ez alkalommal közé
nek (Erős vár a mi Istenünk) ima és megnyitó
beszéd után a küldöttek üdvözlése következik a
két protestáns felekezet egy-egy képviselője által
angol és német nyelven, ehhez csatlakozik a
protestáns ifjúsági egylet egy tagjának üdvözdő
beszéde. Az összejövetelt, mellre nők és férfiak
meghivatnak, zárszó, ima és közének fejezi be.
Május 3-án, vasárnap d. e. 10 órakor a Holdutczai ref. templomban a küldöttség egy tagja német
nyelven, l/a12-kor pedig az egyik angol nyelven
mond beszédet. Esti l/s7-kor a német ref. egyház
dísztermében a küldöttségből valaki a magyar
közönséghez tart beszédet. Május 4-én d. u. 5
órakor vallásos összejövetel lesz a budai refor
mátus templomban (Fazekastér). Ének s ima után
több nyelven beszédeket tartanak, melyek a nagy
közönség előtt tolmácsoltatnak. Ezen összejöve
telre nők és férfiak meghivatnak.
Jézus élete. Didón »Jézus Krisztus* czímű
világhírű müvét, mely az üdvözítő életét gyönyörű
előadásban tárgyalja, Dr. Kiss János és Sulyok
István francziáböl magyarra fordították. A nagy
diszmű ára kötve 40 frt, mely összeg 2 frtos
részletekben is törleszthető. E mű ugyan első
sorban római katholikusok számára készült, de
protestáns hívők is haszonnal olvashatják.
Millenniumi beszéd. Egy nap és ezer esztendő.
Újévi s egyszersmind millenniumi egyházi beszéd.
Irta s a pesti reform, egyházban 1896. január
elsején elmondotta Szász Károly dunamelléki
ref. püspök. Az ékes szavú főpap millenniumi
beszéde istenfélelemre és hazaszeretetre buzdítja
a híveket, mint a mely tulajdonságok egy nem
zetet nagygyá és hatalmassá tehetnek. Alapigéje
2. Mózes XIV. 13., 14., 15. Mózes biztatja e helyen
Izrael népét, hogy ne féljen, mert az Úr harczol
érette. A bevégződő és az előttünk megnyíló év
ezred határpontján megállva, elmélkedik a szónok
a múltba és jövőbe -tekintve a megnyíló évezred
nek lefolyásáról. Kifejti, hogy a mint egyedül
Isten őrizte, tartotta meg hazánkat ezer év alatt,

akkép az Úr harczol érettünk ezután is csak le
gyen meg bennünk a békesség szelleme.
Papválasztás. A Gyurátz Ferencz dunántúli
püspök mellé titkárnak meghívott Payr Sándor
lelkész helyébe az ondódi evangélikus hívek Posch
Sándor győri ág. h. evangélikus segédlelkészt vá
lasztották lelkészükké.
Folytatólagos kimutatás. Az »Evang. Theologusok Otthona* javára adakoztak: XII. kimuta
tás. Schuster Mihály gyűjtése 8 frt 50 kr; Velter
András 5 frt; Kárig Adolf 11 frt; Kuna János és
Stetka M. gyűjt. 10 frt 30 kr.; Wicklein Ferdinand
5 frt; Scholtz Rezső 10 frt; Neiszidler K. képv.
20 frt; Weisz L. 5 frt; Forray Istvánné első
gyűjtése 84 frt; Összesen: 158 frt 80 kr.
XIII kimutatás. Nikelszky Andor ev. lelkész
gyűjtése Izsákfalva 2 frt 25 kr. ; Czékus László
ev. leik. Abauj-Szántó 3 frt 75 kr.; HofTmann
Ede N.-Németegvház 5 frt; Masznyik János ev.
leik. alapítványa Tisza-Földvár 80 frt; Evang.
gyülekezet, Tisza-Földvár évi 20 frt; Rieszdorfer
J. ev. leik. 1 frt; Evang. gyülekezet Nagybányán
5 frt; Evang. hívek 4 frt 80 kr ; Schwalm Gy.
ev. leik. 5 frt; Evang hívek Pancsován 18 frt;
Összesen: 144 frt 80 kr.
XIV. kimutatás. Slubek Gyula Pozsony 5 frt;
Goschenhofer Adolf 5 frt; Bode Ferencz Pozsony
10 frt; Lyceumi ifjak első gyűjtése 3 frt 88 k r.;
Schmidt Gyula 20 f r t; Schmidt Lothár 20 frt;
Mittacsek Pál és Kinger Ede gyűjtése Nagyszombat
100 frt 60 kr.; (ebből az Ev. gyülekezet 10 évre
10 frt, Kalenda János 3 évre 5 frt, ev. hiyek S5
frt 60 kr.); Baltik Frigyes püspök gyűjtése BalassaGyarmath 55 frt 65 kr. (ebből Baltik Frigyes
püspök 12 frt, ev. gyülekezet 5 frt, ev. hívek
(I—IV. ivén) 38 frt 65 kr. Összesen: 220 frt 13 kr.
XV-ik kimutatás. A pozsonyi jótékonysági egy
let 16 frt 36 k r.; Fábry J. ev. lelkész gyűjtése
Iglón 22 frt; Altmann Gusztáv ev. lelkész gyűj
tése Kis-Szeben 3 frt 90 kr. ; Hafenscher K. ev.
lelkész gyűjtése Sárvár 16 frt 20 kr. Összesen:
58 frt 46 kr. Az eddigi gyűjtés összesen: 3226
frt 91 kr. A kegyes adakozóknak hálás köszönet.
Pozsony, 1896. április hó 25-én.
D r. M a s z n y i k E n d r e
theol. akad. igazgató.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
április 29-én.
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Bánsági búza . . . . . .
Tiszavidéki búza . . . .
Pestvidéki
„ . . . .
Fehórmegyei „
. . . .
Bácskai
„
. . . .
Rozs, I. rendű . - . . .
. „
a.
»
....................
Árpa takarm ány....................
„ égetni v a ló ....................
„ serfőzésre ....................
Zab ó ..................................
n u j .........................
Tengeri bánsági ó . . . .
„ másnemű uj . . .
Repce káposzta . - . . .
„ b á n s á g i ....................
Köles ó ..............................

Egy hektoliter
súlya kilókban
77-82
77-82
77—82
77—82
77-82
70—72
—

60—6..
62—64
64—66
30-41
39—41

Ára 100 kgrnak
legkis. ár
6.80
6.85
6.80
6.80
6.90
6.35
6.25
4.50
5.10
6.—
—

6.15
—

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