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nemzedékről-nemzedékre örökül hagyta ezt a szép
hazát. Egy ezredéve már, hogy e földön az első
magyar szó, az első magyar csatakiáltás, az első
magyar imádság megzendült. S ha joga volt egy
kor a honalkotó Árpádnak azt hinni, hogy ez a
föld az az igéretfölde, melyet maga az. isteni
végzet jelölt ki az ő népe számára: nekünk is
szabad ma azt remélnünk, azt jósolnunk, hogy
ez a haza, melyet egy egész évezred történeti
emlékei szentté avattak, állni és virulni fog egy
új évezreden át is, állni és virulni fog az idők
végéig! . .

Millió meg millió honfiszívben, mint megannyi
oltáron, gyűl ki ma az áldozat lángja. A miről
régi krónikások és mondák annyit regélnek, —
a mit ihlett költők annyiszor megénekeltek — a
mit újabban, lángoló lelkű festőművészek oly re
mekül varázsoltak vásznukra: a honszerzés nagy
munkája mint egy ezredéves történeti tény jelen
meg ma előttünk. Arra az első imádságra, a melylyel őseink itt az uj magyar hazában a Hadúr
nak hálát adtak, a mai szép ünnepen millió meg
*
millió magyar szív és magyar ajk ad egy év
ezredes hatalm as visszhangot. Mint egykor a
Azt a titokzatos leplet, mely a népek, nemze
táltos áldozata, a mi áldozatunk is lobbot vet. tek jövőjét takarja, emberi kéz fel nem lebbentA hány az igaz honfi- és honleányi szív, annyi heti. Mi vár népünkre, hazánkra egy új évezred
ma az oltár ! . . . És ez a m illió oltártíiz egy alatt, azt mi nem, azt csak a jó Isten tudhatja!
lánggá csap össze, hogy felérjen a magas égig,
De annyi kétségtelen, legalább az emberi
hogy beragyogja ezredéves múltúnkat, hogy meg józan ész és a történet könyve úgy tanítja, hogy
melegítse szívünket, s hogy megvilágítsa egy új minden emberi intézmény azon tényezők alapján
ezredév ismeretlen tájait! . . .
áll meg a legbiztosabban, a melyek egykor létre
Honszerző ősapáink jól imádkoztak. A mit hozták s tovább fejlesztették Ha tehát való az,
Istenüktől kértek, sokkal nagyszerűebben teljesült, hogy ész és erő, lelkesedés és hősies önfeláldo
mint a hogy ők előre elképzelhették! . . . Egy zás alkották meg e földön a magyar hazát; ha
ezredéve’ már. hogy e hazának nevet adtak. Előt való az, hogy a magyar állam fennmaradását,
tük egyik nomádnép után a másik nomádnép te fejlődését és felvirulását a keresztyénség isteni
lepedett le e földön s tűnt el innen csakhamar. eszméinek és erkölcsi ideáljainak elfogadása és
Maradandó hazát és államot egyik sem birt al ápolása s a keresztyén nyugat politikai és társa
kotni. . . Végre m in t utolsó megjelent Árpád az dalmi intézményeinek nemzeti szellemien való
ő magyarjaival. S ez a számra nézve kicsiny, de meghonosítása s végül az a lángoló, az a soha
életerőre nézve ifjú és hős nép megalkotta s ki nem hamvadó haza- és szabadságszeretet biz
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tosította, mely e népnek vele született jellem
vonása: akkor csak meg kell őriznünk, csak ápol
nunk, fejlesztenünk és edzenünk kell a magyar
fajnak e hatalmas erőit, e nemes tulajdonait, hogy
a jövő évezredben még ragyogóbban megvalósul
jon e népen, e nemzeten amaz ősrégi isteni Ígé
ret: »Én szolgám vagy te; én vagyok a te Urad
Istened; ne fé lj , én megsegítlek tégedet«, akkor
ez a nép élni s ez a haza virulni fog az idők
végéig! . .
Nagy szerencsénk, szeretteim az Urban, hogy
mint egykor Isten választott népe, mi is törté
neti, históriai nemzet vagyunk. Ös hazánkon,
származásunkon hjomály borong ugyan, de régi
regék, mondák őstörténetünket is szépnek festik.
De — a mi fő — van ezeréves múltúnk, van
ezeréves hazánk. Ennek a múltnak minden küz
delme és fájdalma s minden nagysága és dicső
sége a miénk, a mi elidegeníthetetlen tulajdonunk.
Mi merengünk, mi könnyezünk, mi lelkesedünk
rajta s a mi legfontosabb, mi tanulunk, mi oku
lunk belőle! S ennek az ezredéves honnak min
den röge, minden porszeme a miénk, a mi drága
tulajdonunk. Magyar kard szerezte, magyar szí
vek omló vére öntözte. Itt porladoznak őseink,
itt ringott bölcsőnk, itt takar majd sírunk is. Ez
a föld a mi ezredéves anyánk. Szeretjük őt szí
vünk minden rajongásával, szeretjük végtelenül,
mint a hogy a jó gyermek szereti édesanyját.
Ismétlem, mi históriai nemzet vagyunk. Van
ezredéves múltúnk, van ezredéves hazánk. Ön
érzettel gondolunk, mutatunk mind a kettőre! . . .
Óh, a mig lesz történetiró, a kinek tolla, s lesz
művész, a kinek ecsetje újra meg újra felidézi
múltúnk szent emlékeit; óh, a mig lesz költő, a
kinek lantja, s lesz magyar nép, a melynek dalos
ajka régi dicsőségünkről és hazaszeretetünkről
zeng: addig nincs miért féltenünk hazánk s nem
zetünk jövőjét, addig az Isten is velünk lesz és
megsegít bennünket / . . .
Mindezzel nem akarom én azt mondani, hogy
mi már minta-nemzet vagyunk. Isten mentsen!
Érzem én, hogy nem egy irányban messze elma
radtunk a nyugat mívelt nemzeteitől. Nem is
csuda. Mig a nyugati míveltség őrállói voltunk s
mig vesztünkre törő hatalmak ellen kellett véde
keznünk, mig nemzeti létünk, szabadságunk, sőt
nemzeti nyelvünk is újra meg újra veszélyben
forgott: addig nem egy ízben nagy, hosszú és
keserves szünet állt be nemzeti művelődésünk s
kultúránk munkájában. A fegyverek zajában el
elnémultak a múzsák! De tanúnk reá történetünk,
tanúnk reá egy Szt.-István, egy Nagy Lajos, egy
Mátyás király korszaka; tanúnk reá az 1848-dik
év s az azt megelőző évtized s tanúnk reá ez az
utolsó emberöltő, a mi korunk, mint tud e nem
zet a kultúra terén is hatni és alkotni, mihelyt
kedvezővé alakulnak viszonyai.
Érzem, tudom én azt is, hogy az Isten amaz
Ígérete: >Én vagyok a te Urad Istened « mint
a múltban, csak akkor bizonyul valónak a jövő
ben is, ha mi viszont Isten népe leszünk s ha az
ő jobbját, melylyel támogatni akar bennünket,

lelkesedve megragadjuk s el nem eresztjük. Érzem
és tudom én, hogy őseinknek is voltak, nekünk
is vannak nemzeti erényeink mellett nemzeti
bűneink is. Avagy — hogy egyebeket ne említ
sek — ki ne ismerné azt az ellenünk emelt vá
dat, hogy lelkesedésünk olyan mint a szalmatűz,
melynek lángja gyorsan fellobog s hamar ki
hamvad, s ki ne tudna arról a gyarló kedvtelé
sünkről, hogy mi szeretjük a magunk közti vissza
vonás villongásait! Óh ha valamikor, egy új
ezredév hajnalán méltó okunk van magunkba
térnünk s lemondanunk szívünk minden idegen
isteneiről, hogy megmenthessük az egy isten-, a
haza-, a szabadság- és emberszeretet kultuszát.
Az új ezredév munkáin és küzdelmein csak úgy
lesz az ég áldása, ha meg tudunk újhodni hitünk
ben és erkölcseinkben s ha lelkesedni és áldozni
tudunk mindenért a mi jó, igaz, szép és eszményi!
Szeretteim az Urban! Szép ünnep ez a mi
ezredéves ünnepünk. Áldott az év, áldott a kor
szak, a melyben ez ünnepet üljük ! . . Soha annyi
jelét és tényét nem mutathattuk volna be tudá
sunk, szorgalmunk és haladásunknak, mint a
mennyivel ma meglephetjük Európa művelt né
peit. Soha úgy nem virágzott még irodalmunk,
nyelvünk, tanügyünk, művészetünk, kereskedel
münk és iparunk, mint nemzeti létünk e békés,
ez áldott órájában. Soha több törvényes rend és
szabadság nem honolt még a magyar földön, mint
a mi időnkben. Soha még álmodni sem mertünk
arról a csudás felvirulásról, melynek díszében,
ragyogásában ma jelen meg előttünk hazánk
székes-fővárosa. Soha fejedelem az ő népével
őszintébb örömmel együtt nem ünnepelt, mint a
hogy e nagy napokban a mi rajongva szeretett
királyunk és királynénk az ő magyar népükkel,
nemzetükkel együtt örülnek és együtt ünnepel
nek. Soha, — hogy ezzel koronázzuk meg őszinte
vallomásainkat — soha jobban nem éreztük, mint
ez ünnepi napokban, hogy a jó Isten velünk van,
áldó keze rajtunk pihen s hogy, a mint meg
ígérte, megsegített bennünket! . . .
Legyen a múlt, legyen a jelen a jövő alapja,
záloga. Ragyogjon ez ezredéves ünnep emléke
nemzedékről-nemzedékre, évszázadról-évszázadra.
Ész, erő, munka, hit, erkölcs s haza- és sza
badságszeretet tegyék e hazát nagygyá és ha
talmassá, hogy, mint a Krisztus anyaszentegvházán a pokol kapui, a magyar hazán ellenségei
diadalmat ne vehessenek . . . soha, örökké!
Horváth Sándor.
Külföldi protestáns vendégek üdvözlése.
Az ^evangéliumi szövetség* négy előkelő tag
ját küldötte a millennium alkalmából Magyarországba a magyarországi protestantizmus iránt
érzett rokonszenvének kifejezésére. E férfiak Bligh
anglikán lelkész, a szövetség alelnöke és dr. Baedeker Londonból, Knohelsdorf nyugalmazott al
ezredes Berlinből és Vischer Sarassin kereskedő
Baselból. Evangélikusok és reformátusok szép szám
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mai gyűltek össze május 2-án d. u. 5 órakor az
ev. gymnasium deáktéri dísztermében a szövetség
küldötteinek üdvözlésére. Az ünnepély »Erős
várunknak* négy nyelven való éneklésével kez
dődött. Szász Károly ref. püspök mondott ezután
buzgó imát és ismertette az evangéliumi szövet
ség alapelveit. Nagyinéit. br. Vay Béla angol
nyelven, Főtiszt. Sárkány Sámuel püspök úr
pedig német nyelven üdvözölték a küldötteket.
Az ifjúság nevében Kovács Lajos vallástanár
üdvözölte angol nyelven a kedves vendégeket. A
küldöttek közül az angol Bliqh szólott először:
Sajnálja, hogy nem beszél magyarul, szól a szö
vetség czéljáról, mely szerint a kik hisznek Krisz
tus evangéliomában, azoknak kifejezésre kell jut
tatni a közös szeretetet, terjeszteni a vallásos
szabadságot. Nem fogja soha elfelejteni azt, a mi
a király jelenlétében történt,, kívánja, hogy a
magyar nemzet a második ezer évet is boldog
ságban töltse el. Knobelsdorf, a király ünneplése
alkalmából a királyok királyáról: Krisztusró szólt
németül lelkesült és lelkesítő hangon, mint a
kinek seregéhez tartozunk mi mindnyájan. Vischer
Sarassin franczia nyelven a vallásszabadság harczairól szólott, melyekben a svájcziak is ép úgy
küzdöttek, mint a magyarok. A küldöttek szavait
nt. Szabó Aladár, a kinek az ünnepségek rende
zése körül is oroszlán része van, tolmácsolta a
közönségnek. Az ünnepélyt Nagyt. Bachát Dániel
budapesti főesperes ur beszéde és imája zárta be,
melyre az »Erős várunk* egy versének éneklése
következett.
Nagyt. Bachát Dániel főesperes úr szívessé
géből közöljük, az ünnepély emlékéül, az ő lelkes
befejező beszédét és buzgó imáját.
Zárszó és ima.
A mi mai épületes összejövetelünk végéhez
közeledik. Hagyományos magyar vendégszeretet
tel s keresztyén őszinte örömmel fogadtuk és
üdvözöltük kedves vendégeinket, az »Evangéliomi
szövetség* mélyen tisztelt jeles tagjait és kép
viselőit. Meghallgattuk őket szívesen a messze
földről hozzánk, hazánk fennállásának ezredéves
ünnepélye alkalmából fáradott evang. testvérein
ket. Nekem ők úgy tűnnek föl, mint Jánosnak
tanítványai és így, ha mi Idvezítőnk János tanít
ványaihoz intézett ama evangéliombeli kérdésével
fordulunk hozzájok: (János ev. 1. 35—46 v.) »Mit
kerestek? — úgy hiszem, ők is amaz ismert
apostoli választ adják nekünk: >nem keressük a
ti külső gazdagsáqtokat, hanem ti m agatokat .<
A székes főváros fényes palotái, ezeréves hazánk
és nemzetünk haladása, jóléte, boldogulása képes
megörvendeztetni az ő velünk rokonszenvező szí
veiket is; de ez még nem minden a mit ők ná
lunk keresnek, a miért ők oly messziről körünkbe
fáradlak. János tanítványai az Úr kérdésére
válaszkép egy uj kérdéssel feleiének, mondván:
»Mester, hol lakozol?* Nálunk, bennünk, hajlé
kainkban, templomainkban azt keresik ők, a ki
nélkül mit sem cselekedhetünk; a ki nélkül min
den dicsőségünk hiábavalóság, minden erőnk

gyengeség, minden gazdagságunk és kincsünk
csak Ínség és szegénység.
És Jézus monda János tanítványainak: »Jerlek el, és lássátok meg«. Mi is azt mondjuk kül
földi kedves vendégeinknek. Eljöttetek mi hozzánk,
ám lássátok meg 1“ Imhol a mi két protestáns
egyházunk apostoli lelkületű püspökei, kitűnő
világi vezérei, elöljárói, képviselői; imhol a mi
buzgó protestáns hölgyeink, a mi lelkes ifjúságunk,
a mi fiaink és leányaink, a kik nem szégyenük
a Krisztus evangéliomát, mert tudják,-hogy isten
nek hatalma az a hívők idvességére. Nincs is
nekünk nagyobb kincsünk az igazságnál, az evangéliomi igazságnál, mert hisszük hogy: »Boldo
gok a k ik éhezik és szom juhozzák az igazsá
got, m ert ök m egelégíttetnek *. (Máté V. 6.) Nincs
nekünk komolyabb törekvésünk annál, a mely az
evangéliomi egységet czélozza; mert bár egyhá
zaink hitvallásaihoz híven ragaszkodunk, távol van
tőlünk minden hitfelekezeti szűkkeblűség, mert
a nagy Apostollal mi is valljuk, hogy: ■
‘ Egy az
Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten
és m indeneknek Attyok, k i m indenek felett
vagyon és m indenek által és ti bennetek is m in 
denetekben. (Efezusb. IV. 5, 6. v.)
A mi protestáns elődeink a lelkiismeret sza
badságáért készek voltak minden áldozatra, hogy
ne állanánk meg mi abban a szabadságban, a
melylyel Krisztus megszabadított bennünket, hogy
ne állanánk meg? hogyan köteleznénk magunkat
a szolgálatnak igájával?
János tanítványai elmenének és megláták holott
laknék és ő nála maradának az napon.
A mi kedves vendégeink is látván Krisztusi
szeretetünket és hitünket s meggyőződvén arról,
hogy egy szív, egy lélek vagyunk velők az evangéliomnak terjesztésében, hirdetése és követésé
ben, meg vagyunk győződve, hogy örömmel és
készséggel maradnak meg és időznek mi velünk
ezeken a napokon.
De — mélyen tisztelt gyülekezet! hogy ezen
mi összejöveteleink s együtt maradásunk napjai
mindnyájunk épülésére s isteni megváltónk szent
nevének dicsőségére szolgálhassanak, ez iránt
fohászkodjunk ő hozzá igazságban és lélekben
ekképen:
Hitünk fejedelme, drága Idvezítőnk! Te mon
dád, valahol ketten vagy hárman egybegyűlnek
az én nevemben, ott vagyok ő közöttük. A Te
szent nevedben gyűltünk egybe mi is az igazsá
got keresve, az egységre törekedve és a szabad
ságot óhajtva. Oh légy közöttünk Te, ki magad
vagy az igazság, ki egy vagy az Atyáddal, ki
egyedül magad képes vagy kiszabadítani a bűn
nek és a halálnak békóiból a benned hivő lelke
ket. A Te nevedben gyűltünk mi is egybe, a Te
nevedben imádkozunk. Légy és maradj meg ve
lünk s könyörögj magad a Te Atyádnak és a mi
mennyei Atyánknak érettünk. Könyörögj: Szenteld
meg őket a Te igazságoddal: a te beszéded igaz
ság. Nem kérlek azon, hogy e világból kivegyed
őket, hanem hogy megőrizd őket a gonosztól.
Könyörögj: Tartsd meg a Te neved által azokat
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a mit tiltott vagy talán ajánlott, parancsolat ere
jére emeli, magát Isten fölé helyezi.
Következnek kisebb művei: »Útbaigazítás a
kereszteléshez*; a 22., 37., 68., 119. zsoltár ma
gyarázata.
Fontosabb munkája az úgynevezett *Postillája*, vagy egyházi beszédgyüjteménye, mely
hathatós eszköz volt a nép vallási nézeteinek
felvilágosítására és fejlesztésére. A vasárnapi evangéliomok és epistolákból vett szent leczkék ma
gyarázatából áll e mű, melyet, hogy az egyszerű
nép is értse, a bibliai történethez és a Szentirás
könyveinek ismeretéhez vezető utat is egyengesse,
német nyelven adott ki.
Több vitairata is készült, igy: Latomws Jakab
E m lé k e z é s a ko n fir m á c z ió r a . löweni
tanár ellen, ki azt állította, hogy az ember
cselekedetei állal igazul meg Isten előtt, holott
Esküszóval melyen megfogadtam,
Pál ap. s Ágoston egyházi atya a mennydörgés sza
Iíogg hű leszek hozzád Istenem . . .
vával hirdetik, hogy az ember Isten kegyelme
.Ír a szép nap röpke gondolatban
nélkül a törvény által csak elkárhozik. Ilyen
Ma is gyakran megjelen nekem . . .
még a Gatharinus Ambrus domonkos-szerzetes,
Emser Jeromos lipcsei tanár s a Párisi tanárok
Az a sóhaj, áldás és zsolozsma,
ellen* intézett irata.
A mely akkor fel az égbe szállt,
Nevezetesebb munkái: A papi házasság , A
Mintha most is a szívembe’ zsongna:
szerzetesi fogadalm akról szólók. Sok pap a pápa
„Á ldott leszen, k it az Ve m e g á ld !“
tilalma daczára megnősült ez időben, köztük
Feldkirch prépost is. Albrecht mainczi érsek,
Hajh, azóta rideg lön köriillem
megfenyítés czéljából a prépost kiadását követelte,
a mit azonban bölcs Frigyes megtagadott. Számos
És szívemben gyakran a világ,
irat jelent meg ez alkalomból a papi házasság
És a minek akkor úgy örültem,
mellett
és ellene is. Említjük Melanchthonét és
Földre hervadt nem egy szép virág / . . .
Carlstadtét. Utóbbi a papi házasságot kötelezővé
Óh de szívem újra megerősbiil
kívánja tenni, annyira, hogy csak feleséges papok
És megenyhül a m i neki fájt . . .
nyerhessenek egyházközségi állást. A szerzetesek
nek és apáczáknak tetszésére bízza, hogy ha a
Ha megcsendül a nagy messzeségből :
zárdái és nőtlen vagy hajadon életet elviselhet„Áldott leszen, k it az Ve m egáld / “
lennek tartják, azt abban hagyhassák, de helyte
lennek
ítéli, hogy fogadalmaiktól eltérnek. Állításai
Régi áldás, régi kedves emlék,
támogatására a bibliai helyeket nem helyesen
Légy kísérő, védő angyalom,
választotta.
Óvd meg s éleszd hitem hő szerelmét,
Erre irta Luther említett műveit, melyekben
magukat a fogadalmakat támadja meg. Főellen
Mig itt járok vándordiámon . . .
vetése az, hogy a fogadalom s cselekedetekben
S fogd be szemem, nekem bujdosónak,
való bizodalom megsemmisíti, feleslegessé teszi
Ha elérem a végső határt,
a hitet. A főfogadalmak pedig — engedelmesség,
Síromon is suttogjon a szózat:
szegénység, szűziesség — agyrémek, nem ala
„Áldott leszen, k it az Ve m e g á ld !“
pulnak Isten igéjén, ellenkeznek vele, ellenkeznek
a hittel, szabadsággal, szeretettel és józan ész
H o r v á th S án dor.
szel. A mi pedig ezzel ellenkezik, az Isten igéjé
vel is ellenkezik.
Luther Wartburgban.
Nem kevésbbé fontos munkája: dA miseáldo
za
tta
l való visszaélés.* Tudni kell, hogy Luther
III.
a szereztetés értelmében az úrvacsora élvezetét
Luther első műve, melyet Wartburgban irt, a mind két szín alatt kívánta. Carlstadt és Dydimus
*Gyónásról* szól, melyben minden emberi tant kár barátai tovább mentek ; az egyes ember úrvacso
hoztat s különösen a fülbegvónást támadja meg. Di- rával való. élését kehely nélkül bűnnek mondták,
csérőleg és magasztalólag nyilatkozik a gyónásról, kívánták, hogy egyszerre mindig 12-en járuljanak
mint a melyben a gyarló ember magát Isten előtt az Úr asztalához, hogy kiki vigye szájához az
megalázza és tőle valamely kér. atyánkfia hirdetése úrvacsorái elemeket; a képeket, ékszereket pedig
által bűneinek bocsánatát veszi, de óvja a keresz- a templomokból kiszóratták stb.
tyénséget azoktól, kik ebből hatalmuk emelése
De nemcsak e körülmények szolgáltak okul a
czéljából parancsolatot csinálnak, miként a pápa, mű létrejöttére, hanem inkább az, hogy a meis
a ki mindazt, a mit Isten parancsolt, megveti, és seni és tübingai Ágoston - szerzetesek 1521-ben
a kiket adtál nékem, hogy egyek legyenek, mint
mi. Könyörögj és mondjad: Én ő érettek könyörgök; nem e világért könyörgök, hanem azokért,
a kiket nékem adtál, mert tieid. Atyám! a kiket
nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok,
azok is én velem legyenek, hogy a te szerelmed,
a melylyel engemet szerettél, legyen ő bennek és
én is ő bennek. (János ev. 17. r.)
Te pedig, jóságos Úr Isten ! Idvezítőnk szent
Atyja, hallgasd meg a Te egyszülött fiadnak éret
tünk való könyörgését s könyörülj mi rajtunk!
Mi Atyánk ...........
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meghalt, ő él és őrt áll, s ellenszegülés esetén
elhatározták, hogy a miseáldozatot kiküszöbölik
olyan játékot kezd majd vele, a minőt nem sze
s a zárdából kilépnek. A megszokotthoz ragasz
ret. Arra a papra vonatkozólag, a ki megfelesékodó népet ez eljárás fellázította.
gesedett, de a kit az érsek ezért börtönbe vet
Ekkor irta utóbbi művét, melyben ragaszko
tetett s hitestársának elűzésére kényszerített,
dik az oltári szentség szereztetéséhez s az úr
megjegyzi: a püspökök elébb húzzák ki saját
vacsora két szín alatti kiosztását helyesli. Ki
szemeikből a gerendát. . . .
mutatja benne, hogy a mise nem áldozat, mert
Frigyes választó fejedelem a kemény hangú
az úrvacsorában nem nyújtanak a hívek semmit
irat közrebocsátását nem akarta megengedni, mire
Istennek, hanem tőle kegyelmét nyerik; hogy a
Luther szent buzgalmában azt írja a fejedelem
Krisztus egyszer és mindenkorra érvényes áldó
udvari papjának és barátjának Spalatinnak: »ezt
zatot hozott a keresztfán az emberek bűneiért,
nem tűröm, inkább vesszen el rám nézve a te
naponkénti vér nélküli feláldoztatása pedig a
és a fejedelem barátsága,
józan gondolkodással és
forduljon el tőlem az
az evangéliommal ellen
egész világ; ha ellene
kezik. Kárhoztatja a meg
szegültem a pápának, az
haltak lelkéiérti miséket
ő »creaturája«, teremtmé
és evvel szemben utal az
nye előtt sem hátrálok.*
úrvacsora igazi rendel
Hogy azonban Luther
tetésére, czáíolja, hogy
wartburgi áldásos tar
számtalan »szent« férfiú
tózkodásának képe teljes
lelke könyörgött volna,
hogy ily áldozattal ment
legyen, szükséges még
megemlékeznünk Bibliasék meg a tisztító tűzből.
fordításáról, melyet itt
E szentségnél is a pápa
kezdett meg. Egy pillan
az ő híveivel együtt saját
tás e nagy műre arról
rendeletéit helyezi Krisz
győz meg bennünket, hogy
tus urunk világos rende
nem ily rövid idő szü
lése fölé.
lötte, minő a wartburgi
»Lázadás ellen való
tartózkodás volt. Csakis
intése a keresztyén nép
Mózes öt könyvét és az
hez « czímű müvében
Ujtestamentomot fordí
minden erőszakos újítást
totta le itt németre. Az
rosszal, s egyedül Isten
egész Bibliát 1531-ben
igéjétől s a szellemi fel
készítette el, de e körül
világosodástól várja műve
mény nem gátol abban,
sikerét.
hogy az egész munkát
A »hallei bálvány «ne az akkori kor szerint
ról czímű műben a mainméltassuk.
czi érsek ellen fordul.
Ugyanis Albrecht érsek
A Szentirás eredeti
nyelvei a héber és a gö
dúsabb jövedelemre szert
rög. Luther tudós kor
teendő, Halle városában
társai előtt e nyelvek
bűnbocsánatot hirdetett.
nagyrészt ismeretlenek
A könnyen hivő nép nagy
voltak. Ismerték ugyan a
özönnel zarándokolt is
Bibliát hibás la tin for
oda a »szent hely« és
dításból, mely az 5 ik
»szent tárgyak« imádászázadból Damasus ró
sára. Többek közt ki volt
mai püspök Jeromos nevű
ott állítva: Izsák testé
Luther fordítja a bibliát.
titkárától való s Vulből egy rész, maradék a
qata név alatt a r. kath. egyházban ma is sze
mannából, tűz az égő csipkebokorból, korsók
repel.
a kánai menyegzőből, tövisek a Jézus koronájá
ból, István vértanú megköveztetése alkalmából
Ennek alapján készültek ugyan német fordí
használt kövek stb., összesen 9000 ereklye. Hir
tások u. m. a nürnbergi 1477, 1483, 1490-ből és
dették, hogy a ki e csudadolgok előtt imádkozik
az augsburgi 1518-ból, de ezek hibásak, Ízléste
s ajándékot tesz az oltárra az egyház javára az
lenek voltak annyira, hogy névtelenül jelentek is
mérhetlen bűnbocsánatot nyer.
meg. Erre czéloz Luther is Amsdorf barátjához
irt levelében: »le akarom fordítani a bibliát, da
Luther kéri az érseket, hogy ne zsákmányolja
czára annak, hogy túlnehéz munkát vállalok ma
ki a szegény népet s ne vezesse nagyobb tévely
gamra. Kezdem felfogni, hogy mit tesz fordítani
gésekbe, mert tudnia kell, hogy a bűnbocsánat
és miért nem akadt erre ember mindezideig,
ily hirdetése az ördög műve, hogy legeltesse nyáját s
legalább annyiban, hogy nevét is oda irta volna,*
annak püspöke legyen és ne pedig ragadozó farkasa.
A ki ismeri az ily munkával járó nehézségeNe gondolja az érsek, hogy, ő t. i. Luther
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két, az előtt világos, hogy Luther többször javí
tott, simított müvén, mig ily tökéletes lett, de
csodálni is kénytelen, hogy ilyen. Nem mondjuk,
hogy fogyatkozás nélküli. De daczára a benne
előforduló fordítási hibáknak, melyek a tudomány
mai segédeszközeivel könnyen kiigazíthatók, az
egész művön a szellem és vallásos kedély oly
ihlettsége, a nyelvezet oly erőteljessége, kenettel
jessége és egysége vonul végig, hogy meggyőző
dünk, miképen csak a kér. kegyesség és vallá
sosság szellemétől áthatott lélek volt képes az
életnek igéjét ily életteljesen felfogni és lefor
dítani.
K lnár Fülöp.

Életbölcseség.
1 Az erényes ember legyen barátod, ki a
jóra ösztönöz, a bűnös pedig ellenséged, ki a
gonosztól visszatart.
2. Szívednek legszebb dicsérete az okos ba
rátnak szeretete, és az ő nagyrabecsülése pecsétje
annak, hogy derék vagy.
3. Szép dolog, érdemekkel bírni, de szebb
másokét tisztelni.
4. Az emberi ész drágakő, mely akkor ragyog
legszebben, ha az alázatosság foglalatja.
5. A hamis barátok olyanok, mint a fecskék,
melyek csak nyaralnak nálunk; olyanok mint a
napórák, melyek csak addig jók, mig a nap süt.
6. Soha se mondj felebarátodról gonosz dolgot,
ha biztosan tudnád is; még ha tudod is, akkor
is kérdezd meg magadtól: mi czélból mondod el?
7. Megbocsátani és elfelejteni, a nemes szív
nek bosszúja.
8. Bosszút nem állam', még ha igazságos volna
is az, nemes dolog! Felséges pedig, szeretni azt,
a ki gyűlöl bennünket. De nyomorúságában vele
titkon jót tenni, isteni dolog.
9 A legyőzött ellenfél ismét harczra kelhet,
de a kiengesztelt valóban legyőzött is.
10. A haragnak vége a bánat kezdete.
11. Igaz bánat soha se jő későn, de a késő
bánat ritkán igazi.
K. F.

Apró történetek.
Pünkösdi történet. Egy asszonynak igen he
ves és ingerlékeny férje volt, ki sohasem maradt
otthon és a társaságot nagyon szerette. Vagyoni
helyzetük a legnagyobb takarékosságra kénysze
rítette őket, de ha a nő intette férjét, hogy ne
menjen oly gyakran társaságba, ez mindig irigy
séggel vádolta nejét. Történt, hogy szomszédsá
gukba két fiatal nőtlen ember került, kik nem
voltak oly igen takarékosságra utalva s ezek a
férjet gyakran sétára hívták, a honnét azután
sohasem tértek szomjasan vissza. A gyermekek
nek, kik már öten voltak, czipő kellett volna, de
valahányszor az anya megkérdezte, hogy rendel
het-e számukra czipőket, a férj mindig azt fe
lelte: »most nincs pénzem, várjanak.* Szívesen
beszélt volna a nő komoly szavakkal férjéhez, de

tapasztalatból tudta, hogy csak keserűség ered
belőle és a gyermekek is megbotránkoznának az
atyának durva beszédén. De volt valakije, a ki
előtt szobácskájábán szíve nagy bánatát feltár
hatta; és ezt naponkint meg is cselekedte. Közelgett. Pünkösd ünnepe. A Szentlélek kitöltésé
nek emléknapja. A fiatal szomszédok egy három
napig tartó hegyi kirándulásra készültek és szá
mítottak rá, hogy a férj is hozzájok csatlakozik.
Az út azonban annyi költséggel járt, hogy három
pár czipő sem került volna annyiba. A férfiú igen
jól tudta, hogy mi volna az ő kötelessége, de az
élvezetről nem tudott lemondani. Nem szólt sem
mit feleségének elutazása felől, a kirándulás
napján az ebédet tizenegy órára rendelte, mert
azután neki a szomszédokkal el kell utaznia.
»De van-e hozzá pénzed?* kérdé az asszony.
»Már ismét irigykedel*, feleié a férfi. Ekkor az
asszony bement kis szobájába és igy könvörgött:
»Jó Istenem! te ismered a szíveket, tudod jól,
hogy én mit gondolok. Ha irigység az, a mi en
gem férjem itthon tartására ösztönöz, akkor en
gedd őt útra kelni; de ha az iránta való aggó
dásból, hogy tőled mind messzebb távozik és ha
a gyermekeim iránt való aggódásból cselekszem
azt, akkor büntesd meg őt bensejében és tartsd
őt vissza az olyan élvezettől, mely gyermekeinek
kárával járna.* Ezután kiment a nő a konyhába,
a férfi pedig a fáskamarába ment, hogy az időt
az ebédig valami munkával eltöltse. Tizenegy
órakor ebédellek. Szótlanul ettek, mindegyik a
maga gondolataival volt elfoglalva. A férfi egy
szerre csak holthalvány lett és azt mondá, hogy
ő nem tud tovább enni, mert előbb a fejsze le
ugrott nyeléről és felső lábszárát úgy megsértette,
hogy egy ideig feküdnie kell és lábára vizes bo
rogatást kell raknia. Egyik gyermekét még előbb
elküldötte a szomszéd urakhoz és azt izente né
kik, hogy majd másnap a vonattal utánuk uta
zik, azért ne utazzanak el B.-ből a vonat meg
érkezése előtt. A vizes borogatásról a nő gon
doskodott és oly részvéttel volt férje iránt, hogy
lelkében biztos volt a felől, hogy nem irigységből,
hanem szeretetből imádkozott akkép férjéért.
Majd hogy meg nem bánta, hogy az Úr meg
hallgatta kérését. Férje még másnap sem utaz
hatott el, de elég erős volt arra, hogy nejét a
templomba elkísérhette. A pünkösdi ünnep jóltevő, áldó erejét érezték mindketten. Mondjátok,
nincs-e nékünk áldó, jó, megsegítő Istenünk ?
Megsegíti a legkisebbet a legkisebb dologban is.
Csak hívnák minél többen Öt segítségül bajaik
ban ; mennyivel jobb dolga volna az embereknek,
mennyi gondtól megmenekülhetnének, mennyi
fájdalmat enyhíthetnének !
Bruee Róbert. Az állhatatosság, kitartás, ke
resztyén erény, ha jó czélnak szolgál és az élő
Istenben való hilben gyökerezik. Bruee Róbertét
1305-ben Skótország királyává koronázták, de
hatalmas ellenfelei, kik a trónról le akarták ta
szítani, 12-szer legyőzték őt heves ütközetekben.
Mindenről lemondott már és bátorságot vesztve,
egy pajtába menekült, hogy ott elrejtőzzék. Két
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ségbeesve feküdt ott a szalmán, mély gondola
tokba merülve, a mikor tekintete véletlenül egy
pókra esett, a mely előtfe egy gerendán függött
és a gerendára fel akart jutni. Hozzá kötötte a
fonalat, de a mikor lel akart rajta mászni, el
szakadt a fonál és a pók aláesett Újból fonalat
szőtt és ismét felmászni próbált, de a fonál me
gint elszakadt és a pók másodszor is aláesett.
Bruce, ki a pók irártt érdeklődni kezdett, megol
vasta, hogy 12-szer kísérletté meg a feljutást,
de mindig hiába. »Szegény pók«, sóhajtott fel
Bruce, »te is ép úgy jársz, mint én.« De ime, a
pók nem marad veszteg, tizenharmadszor is meg
erősíti a fonalat a gerendán, felmászott és ekkor
— sikerült neki feljutni. Felmászott a gerendára.
Ekkor mint villám ötlött fel Bruceban a gondo
lat. Felugrott fekvőhelyéről és felkiálta: »Mit!
egy pók szégyenítsen meg? Ha ez 13-adszor le
győzte a nehézségeket, mert nem csüggedett, en
gem ne segítene meg az Isten, midőn jogaimat
védelmezem és csüggedés nélkül segítségében
bízom ?c A mint. mondá, úgy cselekedett is. Buzgó
imádságból új bátorságot nyert, titokban összegvüjté kevés híveit, bennök is lelkesedést keltett
ügye iránt, vitézül megtámadta ellenfeleit, a ti
zenharmadik ütközetben szétverte, őket és ismét
a trónra jutott. Ez a Bruce volt az, a kit Bis
marck herczeg példányképéül választott. Kedves
olvasók! mi is hivatva vagyunk, hogy az örök
élet koronáját hordjuk, a mely többet ér mint
Bruce királyé. De az élet útján úgy a kis mint
a nagy dolgokban legyen bennünk kitartás és
állhatatosság!
Imádság1. A pacsirta énekelve száll az ég
felé, de egyszer csak abba hagyja énekét, szár
nyait nem mozgatja és akkor aláesik a földre.
Ilyen az ember, ha nem imádkozik. Az imádság
a lélek szárnya; ha imádságot mondunk, akkor
az az ég felé emel bennünket, de ima nélkül elme
rülünk a földi vágyakban és érzéki örömökben.

Hazai és külföldi hirek.
A kiállítás megnyitása. Az ezredéves kiállí
tást május 2-án kedvező időjárás mellett nyitotta
meg Ö Felsége a király, a felséges királyné és
az uralkodó ház összes tagjainak jelenlétében.
Dániel Ernő miniszter üdvözölte a királyt, a ki
nek az ünnepélyt megnyitó szavai nagy lelkese
désre ragadták a megnyitásra meghívott közönsé
get. A nagy közönség a Budáról Városligetbe
vezető utat állta el kétfelől és az Uralkodót kiés visszautazása alkalmával nagy lelkesedéssel
éljenezte. Másnap a várban Mátyás templomában
volt hálaadó isteni tisztelet a királyi ház jelenlé
tében, a mikor az ünnepi beszédet a herczegprimás tartotta. Az uralkodó ház tagjai Ö Felsé
gével együtt nagy szorgalommal látogatják a
kiállítás egyes pavillonjait és a közönség min
denütt nagy lelkesedéssel üdvözli őket. A vidék
ről is nagy számmal keresik fel a kiállítást;
ámbár az idő eddig nem volt valami igen ked
vezőnek mondható, a vonatokon naponkint 15

ezer ember érkezik Budapestre. A főváros föl
lobogózva, ünnepi díszben fogadja az érkezőket.
Május 3-án este a főváros ki volt világítva, a
kivilágítás juníus 8-án a koronázás emlékünne
pén ismétlődni fog.
Az irigyek. A magyarnak irigyei vannak, kik
nem örülnek rajta, hogy e nép ittlétének 1000-dik
évet érte meg. Ez irigyek az ezredéves ünnep
ségek alkalmával nemtelen indulatuknak kifeje
zést is adnak. Nándorfehérvárott, Szerbia fővá
rosában a papnövendékek és a csőcselék meg
égették a háromszínü magyar zászlót. Mikor az
osztrák-magyar követ ezért elégtételt kért, a
szerb miniszterelnök sajnálatát fejezte ki a do
log felett, a papnövéndékek igazgatóját és a
rendőrfőnököt elmozdítotla hivatalukból. Újab
ban azonban azt eszelte ki, hogy az elcsapott
rendőrfőnököt hasonló fizetéssel bele ültette a
belügyminisztériumba rendőri felügyelőnek. Ezt
nevezik furfangnak. — Lúgosról, Krassó-Szörény
megye székhelyéről pedig azt jelentik, hogy Karánsebesen a Heller Jakab üzletember házán a
millennium alkalmából kitűzött nemzeti színű
lobogót, állítólag az ottani román papnövelde
hallgatói, elégették. Az alispán és a csendőrpa
rancsnok azonnal Karánsebesre indultak, hogy meg
indítsák a szigorú vizsgálatot. Az irigység ugyan
rút tulajdonság, de jobb hogy irigyelnek, mintha
sajnálnának bennünket.
Hálaadó isteni tiszteletek. Magyarország ez
redéves fennállásának alkalmából május 9 én az
egész ország tanuló ifjúsága az iskolai ünnepé
lyekkel összekötve a templomokban is hálát adott
a magyarok Istenének, hogy Árpád népét ke
gyelmébe befogadta és e földön ezer éven át
lakni engedte. Segítségét, áldását kérték ki a má
sodik évezerre is. Május 10 én pedig a felnőttek
részére volt az ország minden templomában
hálaadó isteni tisztelet.
Magyar viselet. Május 9-cn, a mikor a ta 
nuló ifjúság a millenniumi iskolai ünnepélyekre
és a templomi hálaadó isteni tiszteletekre ment,
a főváros utczái uj színt nyertek. Nemzeti színű
szalagokkal, kokárdákkal, millenniumi érmekkel
felékesítve jelentek meg fiuk és leányok az ün
nepélyeken. A leányok egy része magyar ruhába
volt öltözve, az utczán járó közönség meg-meg
állt és úgy gyönyörködött az apró pruszlikba,
bokorugró szoknyákba öltöztetett s széles ing
ujjakban járó-kelő apró alakokon. A fiuk között
is több magyar ruhás volt látható.

Különfélék.
Püspöklátogatás. Az Evangélikus Népiskolábana olvassuk, hogy Gyurátz Ferencz dunán
túli ev. püspök úr egyházlátogatásait kerületében
már megkezdette. Április 17-én volt a vadosfai
gyülekezethez tartozó Potyondon, Kereszturon és
Zsebeházán. 18-án Kisfaludot és Mihályit, 19-én
Vadosfát, 20-án Beledet és a hozzá tartozó fiiiá-
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kát látogatta meg. Ezután Nemeskért, Szakonyt,
Bükköt, Nagy-Geresdet, Farádot, Sárkányt és
Szent-Andrást kereste fel. Az egyházközségek
szeretett főpásztorukat mindenütt határtalan lel
kesedéssel fogadták és külsőleg is igyekeztek iránta
való szeretetüknek kifejezést adni. Először min
denütt a gyermekek előmeneteléről szerzett meg
győződést, különösen a vallásból, történelemből és
számtanból, azután következett a rendes isteni
tisztelet, melyen a helybeli lelkész tartott egyházi
beszédet. Utána a gyülekezet közgyűlést tart
főtiszt, püspök úr elnöklete alatt, melyet az oltár
előtt tartott nagyszabású és eszmékben gazdag
püspöki beszéd előz meg. A közgyűlés folyamán
intéz a püspök kérdéseket a lelkészhez, a presbyterekhez, melyek által a gyülekezet ügyei felől
szerez magának tájékozást. A hol hiányt tapasz
tal, ott nyomban megteszi jóakaratú intézkedé
seit. így majdnem mindenütt lelkűkre kötötte a
vezetőknek, hogy nőegyletet, ifjúsági egyletet,
dalárdát alakítsana k és felolvasásokkal egybe
kötött vallásos böjti estéket tartsanak.
A helybeli ág1, hitv. ev. német egyházközség
pünkösdi istenitiszteleti rendje a következő:
Pünkösd vasárnapon, folyó hó 24-én, délelőtt
7 29 órakor gyónás és úrvacsoraosztás lesz; 1/210
órakor Schranz János lelkész prédikál; pünkösd
hétfőn, délelőtt 1/a9 órakor ismét gyónás és úr
vacsoraosztás van, 1/aí 0 órakor pedig Brosehko
G. A. segédlelkész mond szent beszédet. Az első
ünnepnapon énekkar is fog közreműködni.
Konfirmáczió. A helybeli ág. hitv. ev. német
gyülekezetnek konfirmácziói ünnepe f. hó 31-én,
Szentháromság vasárnapon délelőtt 10 órakor lesz.
A pesti ág. hitvallású evangélikus német
egyházban, mely 5000 lélekből áll, az 1895-dik
évben 263 gyermek szüietett, konfirmáltatott 32;
hirdettetett 169 pár, eskettetett 118, temettetett
208 személy, úrvacsorával élt 1425, áttért az
egyházba 13 róm. kath. és 4 izraelita, kitérésre
jelentkezett 17. A helyi gyámintézetnek 66 tagja
volt és 206 frt 59 krt gyűjtött. A gyülekezeti
tagok önkéntes évdijak fejében 1870 frtot fizet
tek. A német egyház összes vagyona a magyar
egyházzal közösen birt egyházi, iskolai és nyugdíj
alapítványokat nem számítva, a 16,832 frt 50
krnyi lelkészalappal együtt 93,647 frt 78 krt tesz
ki; ez összegbe azonban be vannak számítva a
meghatározott czélu különféle alapítványok 15,402
frt 28 krban, tehát a tulajdonképi, rendelkezésre
álló egyházi és lelkészi alapok 78,245 frt 50 krra
rúgnak.
Az evangélikus szövetség 1845-ben augusztus
10-én Liverpoolban alakult meg. Szabad szövet-,
kezete ez minden evangélikus felekezethez tar
tozó egyes híveknek, hogy az Angliában a pro
testantizmusra veszedelmes puseyismus és a pápa
ság túlkapásai ellenében az evangélikus egyház
lényegének megfelelő egységes erőt állíthassanak
szembe. Az egyesülés alapjául 9 tételt állítottak
fel, melyeket mindenki vallani tartozik, a ki a
szövetség tagja akar lenni. E tételek a követke
zők : 1. A szentirás tekintélye és ihletettsége. 2.

A keresztyének szabad kutatási joga. 8. A szentháromság tana. 4. Az emberi természetnek az
eset miatt való romlottsága. 5. Isten fiának testté
létele, megváltó munkássága a bűnösökért, köz
benjáró hivatala és uralma. 6. Egyedül hit általi
megigazulás. 7. A Szentlélek munkája a bűnösök
megtérítésében és megszentelésében. 8 A lélek
halhatatlansága, a testnek feltámadása, e világ
megítélése a mi Urunk Jézus Krisztus által,
melyre következik az igazak örök boldogsága és
a gonoszok örök büntetése. 9. A keresztyén lelki
pásztori hivatal isteni intézménve, a keresztség
és az úrvacsora kötelező volta. Első nagygyűlését
a szövetség 1846-ban Londonban tartotta. Azóta
több nagygyűlést tartottak, például Berlinben,
New-Yorkban, Baselben, Amsterdamban, Filadelfiában stb. A szövetségnek fiókegyesületei alakul
tak : Franeziaországban, Németországban, Svájczban, Olaszországban, Spanyolországban, Dániában,
Törökországban, Hollandiában, Ghinában, Japánban
és Afrikában stb.
Millenniumi ünnepi beszédek. Veres József
orosházi ev. lelkész, országgyűlési képviselő és
az »Evang. Egyház és Iskola« szerkesztője az
ezredéves ünnep alkalmával pályázatot hirdetett
millenniumi egyházi beszédre. Beérkezett össze
sen 19 pályamű. A bírálói tisztet Laukó Károly,
Csisko János, Svehla János, Horváth Sámuel és
Poszvék Sándor urak viselték. A bírálók az első
jutalomra, 150 koronára, egyhangúlag Endrejfy
János felső-szelii (Pozsony-m ) ev. lelkész beszé
dét Ítélték érdemesnek, mely »helyes lélektani
megfigyelés szülte meggyőző erővel, megragadó
szónoki gradáczióval ecseteli 1. a küzdő hon
szeretet, mely hazafias gond, köny szó és tett
által tartá fenn a hazát; 2. szól a megszentelő
vallásról, a keresztyén, illetőleg- az evangéliumi
keresztyén vallás üdvös gyümölcséről; a 3. rész
ben a figyelmet a megtartó isteni kegyelemre
irányítja, mely a sokat szenvedett nemzet felett
atyailag őrködött. A második díjat, 50 koronát
P aulik János budapesti ev. félsz, lelkész-hittanár
beszéde nyerte el. Dicséretet nyertek Sántha
I Károly, sár-szent-lőrinczi, Eder József, nemescsoói, M agyari Miklós, kapolcsi (Zala-m.) ev.
lelkészek müvei.
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
május 15-én.
Gabonafaj
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