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Megjelenik julius és augusztus kivételével minden hó 15-én és végén.
Előfizetési díj egy évre 1 forint.
K iad óh ivatal: Luther-társaság pénztára,
Deák-tér 4. sz., hova az előfizetési és
hirdetési dijak küldendők.

Második évfolyam .

L u ther-társasági

Szerkeszd
P A U L I K J Á N O S
ev vallástanár.

VI. kér., Hunyadytér 11. II. em. 26.

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

Budapest, 1896. deczember 15.

Advent napjaiban..*)
(Lukács ev. 2, 10.)
— I r ta : S ántha K ároly. —

Nagy örömhír jő a mennyből,
Bánatos szín búja enyhül.
Isten küldi, angyal hozza,
Oh fogadjak imádkozva !
Minden lélek leboruljon,
Áhítattal térdre halljon ;
Mert csapán a hit az ajtó,
üzen tér be a Megtartó.
Régi hívek mind Őt várták,
Égő szívvel Ól kívánták;
A próféták ajka hajdan
Róla szólott szent sóhajban.
Ót Ígérte Isten nékünk,
A kiben lesz menedékünk,
Az éleiben gyógyulásunk.
A halálban megnyugvásunk.
*) Szerzőnek protestáns ifjak és leányok, különösen
konfirmáltak számára irt >Őrangyal* czimű imakönyvé
ből. Kapható Hornyánszky Viktor könyvkereskedésében,
Budapesten. Díszes vászonkötésben 1 forint, bőrkötésben
3 frt. Ünnepi ajándékul igen alkalmas

tagok

e la p o t d íj n é lk ü l k a p já k .

7. szám.

Mint tükörben látjuk benne :
Miig nagy az Isten szerelme;
Hogyha ajkát nyitja szóra,
Mintha maga Isten szólna.
Megnyílt a menny boltozatja,
S szép jövőnket ragyogtatja :
A szeretet szent vallása
Lesz ég és föld ujulása.
Nagy örömhír jő a mennyből,
Bánatos szív búja enyhül.
Isten küldi , angyal hozza,
Oh fogadjuk imádkozva !

Belmisszió.

Diakonissza-ügy.

Lapunk olvasói között vannak bizonyára olya
nok, a kik gyakrabban olvasták már e szót:
»belmissziós a nélkül, hogy e szónak tulajdonképeni jelentésével tisztában lettek volna. Pedig
a mi magyarhoni ev. prot. egyházunk egyre
sürgetőbben kezdi hangoztatni a belmissziói mun
kásság szükségességét.
Nézzük azért, mit is értünk ezen szó alatt ?
Miben áll a belmisszió lényege és jelentő
sége? — van-e létjogosultsága a mi időnkben?
— fejlesztése szükséges-e?
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Ezen kérdésekre egy, az életből veit. képpel
akarunk felelni.
Egy new-yorki városi misszionárius nagy
embertömeget talált egy hirdetési oszlop előtt.
Midőn közelebb lépett, egy öreg szomorkodönak és kesergőnek látszó asszony képe tant
szemébe az oszlopról: a kép alatt pedig ezen
szavak állottak : »Térj vissza hozzám, még min
dig szeretlek.* Tovább menve, a legközelebbi
oszlopon ugyanezt a képet találta és valahány
oszlop mellett csak elhaladt, mindannyiszor azon
komoly, szomorú arcz tekintett feléje, mindannyi
szor azokat az egyszerű, s mégis olyan sokat
jelentő szavakat olvasta. Tudakozódni kezdett az
öreg asszony után s megtudta, hogy egy anya
az, a kinek egyedüli leánygyermeke a bűn útjára
tért és elveszett Mivel az öreg nem tudta, hogy
leánya hol tartózkodhatik s hol találhatná meg
elvesztett gyermekét, azért kétségbeesésében ezen
eszközhöz folyamodott, hogy fájdalma gyermekét
hazatérésre indítsa. S midőn a misszionárius az
öreg anyókát pár nap múlva újból meglátogatta,
ez boldog örömmel fogadta őt; elveszett leánya
meglátta a képet, olvasta az aláírást és bűn
bánóiig visszatért hű anyjához.
Ezen hivó szózat: »Térj vissza én hozzám,
még mindig szeretlek*, az aggódó anyai szív
szeretetének eme hivogatása tulajdonképen a belmisszió szózata is, melylvel az egyház nevében
a világ felé fordul.
Ezen hívogató szózat fejezi ki az ő lényegé
nek és feladatának egyik részét. Keresni és
megmenteni akarja azt, a mi elveszett és a mi
a bűn útján tévelyeg, azt vissza akarja vezetni
ama jó pásztorhoz, a ki igy szólott: tjöjjetek
én hozzám m in dnyá ja n , k ik m egfáradtatok és
m,eg vagytok terhelve és én m egnyugosztlak
titeket .« (Máté 11, 28.)
A ki az élet viharaiban testében vagy lelké
ben hajótörést, szenvedett, azt meg akarja men
teni s erős, oltalmazó karjaival a beke kikötőjébe
vezetni.
De más czélja is van még, a mely nem kevésbé
magasztos és nem kevésbé nagy. mint amaz első
s ez: a szegények és ügyefogvottak, a betegek
és a szenvedők gondozása a Megváltó iránti hit
és szeretet alapján.
A belmisszió tehát — röviden kifejezve —
az emiberiségnek a keresztyénség alapjából és
ix krisztusi szeretet szelleméből fa k a d ó azon
fela d a tá t a ka rja m egoldani: hogy a testileg
szenvedő és lelkileg veszélyeztetett, vagy m ár is
elveszett testvéreket felkeresse és m egm entse!
A keresztyén alapelveknek ezen hangsúlyo
zása az, a mi a belmissziót a szeretet egyéb mun
káitól s törekvéseitől elvileg megkülönbözteti.
Mert hiszen a szeretetnek számtalan nvilvánulásaival találkozhatunk napjainkban, a melyeket
az »emberbaráti, humanitárius törekvések* kife
jezése alatt szoktak összefoglalni rendesen. Ezen
u. n. emberbaráti törekvés is a keresztyénség élet
fájának gyümölcse, mert hiszen egyedül Krisztus

urunk volt az, a ki megmutatta, hogy mit jelent
e szó »szeretni«.
E törekvés nem áll ellentétben a belmisszióval De a kettő, czélját tekintve, mégis lényege
sen különbözik egymástól. Mert mig a humani
tárius törekvések a földi létre irányulnak s csak
az ember megbecsültetését és tiszteletben tartását
akarják kivívni, addig a keresztyén szeretet mun
kássága arra irányul, hogy a lelkeket mentse
meg az Isten országa számára.
S az ezen ezélra irányuló működésnek jogo
sultságát ki akarná eltagadni? Ki állíthatná azt,
hogy ez a mi időnkben nem szükséges? Vagy
kicsoda akarhatna ez áldásdús tevékenységnek
akárcsak közöny által is útjába akadályokat gör
díteni? Épen a mi napjainkban, a melyek az
osztály-gyűlölet és az elégületlenség bélyegét oly
kiváló mértékben hordják magukon, van kiváló
fontossága és hivatása a belmissziónak, mely e
társadalmi betegségeket belülről törekszik gyógyí
tani. S bizonyára a mi Istenünknek bölcs és jó
ságos intézkedése rejlik abban, hogy ép a társa
dalmi zavarok ezen napjaiban ébredt uj életre s
virágzik fel újra a kér. szeretetnek ezen csendes
és áldásos munkássága!
A kinek szíve fogékony még a nép nyomora
iránt, lehetetlen, hogy a belmisszió által kifejtett
szeretetmüködésnek tevékeny támogatását becsü
letbeli kötelességének ne ismerje. Közönynek,
avagy a csekély kezdet miatti lenézésnek neme
sen érző ember szívében nem lehet helye. Ezen
magasztos, Krisztus szelleméből fakadó mű fej
lesztésében ré^zt kell venni minden keresztyén
embernek.
*
A belmisszió különben nem az uj idők talál
mánya; oly ősrégi gyümölcsfa ez, melynek gyökér
szálai még a keresztyénség első századaiból szív
ják föl az életnedvet magukba. Azon első keresz
tyének, kik a börtönöket felkeresték s kik börtönről-börtönre jártak, hogy a bezárt ajtók előtt
elzengett szent énekeik által a foglyokat vigasz
talják és a kegyelem Urának megnyerjék: tekin
tendők tulajdonképen a belmisszió első munká
sainak.
A Krisztus előtti világot ^szeretet nélküli világ
nak* nevezték el; helyesebb volna talán ezt az
időt ^irgalom és könyörületesség nélküli világnak*
elnevezni. Ha meggondoljuk, hogy a müveit Rómá
ban is a szegénységet véteknek és gyalázatnak
tekintették, olyannyira, hogy egy hires költője
(Plautus) általánosan elismert igazság gyanánt
hangoztatja, miszerint »kettős dőreség a koldust
élelemmel és itallal ellátni, mert önmagunkra
nézve ez annyi, mint elveszíteni azt, a mivel meg
ajándékoztuk, reá nézve pedig annyi, hogy nyo
morát csak hosszabbítjuk* ; ha meggondoljuk, hogy
Rómában a nyomorék gyermekeket a törvény in
tézkedése folytán megölték és Spártában a gyenge
gyermekeket a Tavgetos-hegy mélységébe dobták;
ha meggondoljuk, hogy a régiek mindenkit meg
vetettek és emberi jogaitól megfosztottnak tar
tottak, aki gyenge és tehetetlen volt, akkor kény-
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teienek leszünk beismerni, hogy az, a mit mi
irgalomnak és könyörületnek nevezünk, a régi
világban nagyon is hiányzott.
És ép abbari az időben, a mikor a nagy világ
ban a szegényeket és ügyefogyottakat megvetet
ték és az irgalmasokat kinevették és kigúnyolták,
mikor féktelen szenvedélyek és alacsony érzéki
gyönyörök között töltötték életüket: akkor járt
Galilaea térségein egy szent férfiú, a kinek sza
vaira összedől a régi világ minden bölcsesége, a
ki oly tüzet gerjesztett, hogy fényénél a régi világ
minden fénye elhalványul. »Szeresd a te Uradat
Istenedet teljes szívedből és minden elmédből,
szeresd a te felebarátodat, mint tenmagadat«, ez
volt minden beszédének tartalma és alaphangja,
s ezen magasztos parancsolatával megteremtette
egyszersmind a szeretetnek am a deriis világát,
melyben a belmisszió otthonra talált.
A belmissziói szeretetműködés nyomait ily
módon az Űr föllépésének idejéig követhetjük;
ott találjuk azokat a világ minden kér. államában.
Az a gyönyörű virág, a melyet az Űr maga vetett
el, tovább fejlődött és virágzott a föld tágas kert
jében, itt magányosan és gyengén, amott buján
és változatos színpompában, a szerint, a mint a
talaj, a melyben gyökeret vert, változott és a
mint a kér. hitnek napja melegebb vagy hide
gebb sugarakat árasztott reája.
E nemes plántának azután különféle hajtásai lel
tek, a melyek mindmegannyi bájos virágokhoz ha
sonlóan édes illattal árasztották el földünket. S a
belmissziói működésnek egyik legszebb ága, mely
nek gyenge hajtásait már hazánkban is láthatjuk
s mely ép ezért részünkről kettős gondozást és
ápolást igényel: a diakonissza-ügy.
Erről egy közelebbi számban fogunk majd
szólani.
Sevfarth után: Thern László.

Bárány György útja Tolnába.
— Igaz történet a múlt század elejéről. —
(Folyt, és vége.)

Bárányt is méltán bántotta gyülekezetének ez
a hidegsége. A gyönkiekben legalább a jóakarat
több volt. Azt mondá tehát a gyönki embernek.
— Látom, a vázsonyiaknak én már nem kellek.
Vidd meg tehát küldőidnek az üzenetet: jöjjenek,
elmegyek!
De a gyönki küldött levelet kért, azt mondván,
ennek majd jobban hisznek otthon.
Bárány is megszeppent erre és nem írt előbb,
mig szomszédját meg nem kérdező:'
— Mit akar hát a konvent ?
Ez azt feleié:
— Mivel hihetetlennek tartjuk, hogy tiszte
lendő uram oly veszedelmes helyre elmenjen,
Domokos úrra hagytuk ezt a dolgot.
Elküld tehát Bárány Domokoshoz is válaszért.
Ez elsőben bocsánatot kér, hogy házi gondjai
között erről az ügyről megfeledkezett. Azután
pedig azt üzeni:

— Elismerjük, hogy azok ott Tolnában szám
kivetett, elhagyatott emberek, a kikről első sor
ban kellene gondoskodni. Ha senki más nincs
segedelmükre és a tisztelendő úrnak kedve van
elmenni, hát nem állhatunk ellent.
Szóval a patronus úr sem marasztalta Bárányt
valami igen nagyon. Erre Bárány is megírta a
levelet. Hajlandóságot is mutatott ebben az el
menetelre, de aggodalmait sem titkolta el,
Megörült a gyönki küldött a levélnek és sie
tett haza.
Gyönkön a falubeliek, kik már nehezen vár
ták a postát, egy dombon voltak épen összegyüle
kezve. Ezeknek már messziről kiáltotta oda a
hírnök:
— Eljön ám a vázsonyi pap örömest! Ha
hamarjában érte nem mentek, úgy fordul, gyalog
is eljön magától.
— Jóllehet kocsim és lovaim is voltak! jegyzi
meg Bárány, mikor ezeket elbeszéli. De hát a
hírnök is rózsaszínben látta magokra nézve az
állapotokat.
E közben felbontják Bárány levelét. Hogy
ennek tartalma némiképen másként volt meg
írva, avval nem sokat törődtek.
Volt emberség a gyönkiekben.
— Isten mentsen attól, hogy az a derék fér
fiú gyalog fáradjon ide, mondották. Érte megyünk
azonnal.
De előbb kimennek egyet vadászni. Sebtiben
elejtenek egy szarvast, fölvetik a szekérre, s íze
lítőül viszik Bárány elé, miként a kémek Kanaán
földéről a nagy szőlőfürtöt.
Hamarabb, mint Vázsonyban akárki is várta
vagy szerette volna, a gyönkiek ott teremnek.
Lett nagy rémület a faluban. Maga Bárány is
megijedt. Hisz nem mondott ő bizonyosat.
— Lett volna sok mentségem a maradásra,
mondja maga Bárány, de inkább akartam az
őszinte ragaszkodásnak és a szükségnek engedni,
minthogy a vázsonyiak igazságtalanságát büntet
lenül hagyjam.
No de be is kellett ám füleit dugni a sok
kemény beszéd hallatára. Mert a mint látták,
hogy a dolog mégis komoly, elkezdtek rimánkodni
a vázsonyiak:
— Ne menjen, maradjon!
Bárányné Varga Anna tisztelendő asszony is
könnyeivel igyekezett urát maradásra bírni. A
földesúr, Zichy Jenő gróf és lányainak nevelőjét
féltvén benne, ellene mondott távozásának. Azzal
fenyegetődzött:
— Nem hoztok ide más papot, ha ezt el
eresztitek !
Mindegy volt! Bárány ura maradt szavának.
Éjnek idején, mondhatni, úgy szökött meg a gyönkiekkel Tolnába. Felesége az ingósággal és kis
gyerekükkel, a kis Jánossal, aki később dunántúli
püspök lett, csak félév múlva követte urát az
idegenbe.
Bezzeg nem volt most az egykori inas deák
»gyáva«, a milyennek Győrött tartották.
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— Isteni küldetésnek tekintettem, mondja
Bárány feljegyzéseiben, hogy a tolnai híveket
összetartani elmenjek.
Igazán Ábrahámnak hite és bátorsága volt
meg e nagy férfiúban. És reá illenek az irás
szavai: »Hit által engede az Istennek, mikorhivattatott volna, hogy elmenne a helyre, melyet örök
ségül vejendő vala: és kiméne, nem tudván hova
menne. Hit által lakék az ígéretnek földén, mint
idegen földön sátorokban. Mert vár vala oly vá
rost, melynek fundamentoma volna, melynek mes
tere és teremtője az Isten«. Zsid. 11, 8 —10.
És ez a fundamentomos város, a melynek
mestere és teremtője Istennek megsegítő kegyel
mével Bárány volt, a tolna-baranyai virágzó, nagy
esperesség.
Hogy Bárányban ezt a bátor vállalkozó szelle
met annál inkább megérthessük, egy korábbi
dolgot is el kell mondanom élettörténetéből.
Még akadémiára készülő tanuló korában tör
tént, hogy a felvidéken járva, kéregető könyvét
báró Petrőczy Istvánnéhoz, a rózsahegyi zsinat
nagynevű elnökének nejéhez is beküldötte. A
báróné ugyan étellel, szállással jól tartotta a kére
gető diákot, de nagyobb pénzbeli segélyt nem
adott neki, azt mondván:
— Mi már annyi szegény tanulót segélyeztünk
külföldre, de ha rosszabb és veszedelmesebb helyre
kerestünk papot és tanítót, soha sem vállalkozott
egy sem.
Bárány szégyenkezve hallotta ezt és meg
fogadta :
— Ha egyszer Isten arra segíl, akár törökök
vagy tatárok közé hívjanak is, én elmegyek! És
ura lett szavának.
*

Mert bizony akkor még Tolnában sem vol
tak valami kívánatosak az állapotok. Bárány
1718-ban ment Gyönkre. 1719—1722-ig Győrkönyben, 1722—1726-ig Sár-Szent-Lőrinczen lelkészkedett. Ekkor buzgósága miatt elűzte innen
a vármegye és Dörgicsére jött a Balaton innenső
partjára ismét. Gróf Mercy, a földesúr 1729-ben
Tolnába jövetelekor boszankodva hallotta »az ő
kedves Bárányán* esett méltatlanságot és azonnal
visszahelyezte. A telepítéseknél is Bárány taná
csával élt, s unokaöcscsének, a későbbi párisi
követnek neveltetését is reá bízta.
Bárány ezekben a tolnai egyházakban mint
egy igazi missziói lelkész járt faluról-falura, építve,
bátorítva mindenfelé. Ö lett alapítója és első
esperese ezen egyházmegyének. Dunántúl akkor
nem lévén püspök, a miavai Krman Dániel 1720.
jan, 27-én kelt levelében nevezte ki esperessé.
A kerület pedig 1742-ben mint főesperest erő
sítette meg hivatalában.
A fentebb említett magyar neveléstani mun
kán kívül irt és adott ki Bárány diktomos könyvet
(Lelki fegyverház 1733.), öreg kátét (a kis Gerengellel 1735.) és egy javított kátét 1751 ben, konfirmácziós könyvet (Bárányoknak az ő főpász
toruk karjaira való egvbegyüjtetésök 1736.), a
papoknak való lelkipásztori könyvet (Atyafiságos

Serkentések 1736.), az ágostai hitvallást 1740.
Arnd Jánosnak az igaz keresztyénségről való
négy könyveit 1741. és egy magyarázatos új szövet
séget 1754. Ezen kívül az Arany Láncz, a Boldog
Halál Szekere és az Ó ,Graduál régi kiadásai
1726. 1735. 1717. szintén az ő buzgólkodása foly
tán láttak napvilágot. A költséget sem kímélte.
Egyik barátjának irta, hogy a diktomos könyv
három évi fizetését megvonta.
Meghalt ez a munkás, kegyes, nagy papunk
1757. jul. 1-én 76 éves korában Szent-Lőrinczen.
Fiai voltak: János, a felpéczi pap és dunántúli
püspök és István, varsádi lelkész és tolnai fő
esperes.
Az itt elmondottakat majdnem szószerint hi
teles forrásokból, nagyobbára magának Bárány
nak és fiának feljegyzéseiből merítettem. Tehát
igaz dolgok ezek. És azt hiszem: tanulságosak is.
Payr Sándor.

Adventi ének.
—

A m b r o s iu s h y m n u s a .

—

Jöjj, népek megváltója !
— íg y kér e föld lakója —
Jöjj lelkünk drága fénye,
A szívnek egy reménye !
Jöjj le, az égnek szentje,
A z A lgának felkentje,
Szelíd olajfa ága,
Testünknek szép v irá g a !
Te eljővél Atyádtól,
Mennybeli palotádból.
Hogy itt m egvívj m i értünk,
Leverve ellenségünk.
lm készen vár a jászol,
A szív többé nem gyászol,
A z éjszaka világos,
A z ösvény bátorságos.
Oh szállj közénk vezérü n k!
Erőddel add elérnünk :
Sötétség egyre fogyjon,
Hit fénye felragyogjon !
G aál M ih á ly .

Mai képünkhöz.
Merengve néz a próféta a messze távolba. . .
A mint úgy elmereng, s lelki szemeivel látja
a múltban azt a fényt és dicsőséget, a melynek
Izrael hajdan részese volt, s a mely lassankint
ködbe borult, a mint látja maga körül azt a nyüzsgő,
nyugtalan tömeget, a mely a bálványozás s egyéb
bűnök sötét útján tévelyeg, s a reája nehezedő
büntetés súlyos terhe atatt görnyedez: bánat fogja
el nemes szívét, vágy kel lelkében egy szebb
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jövő után, a hol a bűn s büntetése megszűnik, a
hol istenfélő nép csoportosul az igaz Isten oltára
körül, s nemes eszmék hevítik a nép kebelét.
S a mint igy elmereng, s forró vágyódással
a messze távolba néz, ime — a felkelő naphoz
hasonlóan — mely eloszlatja az éj sötétjét, a
messze jövőben fényes körvonalai emelkednek ki,
annak a magasztos alaknak, a ki népét szomorú
állapotából kiemeli, s a bűntől való megváltást ke
resztül viszi! A Messiásnak — vagy a mint ő nevezi

S a mit e próféta lelke Istentől nyert szent
ihlete pillanatában meglátott, oly magasztos, oly
megható s oly igaz!
Leírta ő azt prófétai könyvének 53-ik részé
ben. (Ézsaiás 53. r.)
Látja az »Isten szolgáját*, a mint az Úr az
eltévelyedett »juhoknak vétkét: a mi vétkeinket
és álnokságainkat* reá veti, a mint »a mi beteg
ségeinket elviseli, fájdalmainkat hordozza*, a mint
az emberek között jár kel megvettetve, csúfol-

— az »Úr szolgájának* magasztos vonásai tűnnek
fel előtte.
Ézsaiás volt e nagy próféta, a ki előtt a vég
telen hatalmú isteni kéz — a mit más ember
től megtagad
félrebillentvén a jövőt elfeledő
fátyolt, a messze jövőbe engedi pillantani, úgy
hogy évszázadokkal a Messiás születése előtt meg
jósolja az Ö eljövetelét, nemcsak, hanem még
életsorsát is megláttatja vele ihlete.

tetve és üldöztetve s magára véve az emberiség
bűneit, meghozza a legnagyobb áldozatot: életét
adja oda a mi békességünkért, halála által meg
váltván az embereket a bűntől s érdemlett bün
tetésétől.
S mindezt megcselekszi a nélkül, hogy egy
zok-szót ejtene ajak al.— »Mint a bárány a mé
szárszékre vitetett és mint a juh az őtet nyirok
előtt megnémult és nem nyitotta meg az ő száját*
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— folytatja tovább a próféta, az »Isten szolgája*
megható történetének ecsetelését. (Ézs. 53, 7. v.)
S ez annyira igaz! Mintha csak a Krisztus
keresztje alatt állott volna s onnan tekintett volna
vissza megfutott tövises útjára!
. . . Csodás hatalom az, a mely az igazságot
oly messze távolban is oly híven láttatja meg
egyes kiválasztottjaival!
Csodás szeretet az, a mely embertársaiért oly
magasztos áldozatra volt képes!
. . . A későbbi Izrael végig szemlélte e bús
történetet s látta a próféta jóslatának beteljesü
lését; s mi, a Megváltó mai követői is gyakran
halljuk templomunkban e bús történetet s élvez
zük Krisztus megjelenésének szent áldásait.
De vájjon mikép fogadjuk e magas áldozatát ?
Ugy-e, hogy ránk is illik a próféta azon szava,
a melylyel a Jézus korabeli világ hálátlanságán
siránkozik, hogy t. i.: »az emberek között utála
tos vala és megvettetett . . . és semminek állítot
tuk őt?« — vagy pedig hálás szívvel fogadjuk Öt
és életünket is érte feláldozni kész szeretettel ?
Az Úr közel vagyon!
Oh, vizsgálódj e kérdés felett keresztyén ol
vasó! S ha szívedben netán elhomályosult a hála
érzelem, a teljes önodaadás s még a pokol kapui
által is megdönthetien hit, úgy siess levetni szí
vedről az ezen bűnök álfal bemocskolt öltözetet,
s hogy Öt méltóan fogadhass: »öltözzél a vilá
gossághoz illő öltözetbe!«
Ha ezt elmulasztod, magad zúdítod magadra
a kárhoztató Ítéletet!
Ha pedig megteszed: betér hozzád az Üdvözítő,
s részesít abban, a minek széthintésére az Atyá
tól elküldetett: megváltói munkájának szent ál
dásaiban !
A szerkesztő.

A déli harangozás eredete.
Hajdanában a nap és holdfogyatkozás, az üstö
kösök égboltozatunkon való megjelenése nagy ré
mületet okozott. Az emberi képzelődés sok gyer
mekes mesét kötött hozzája, rendszerint az Ég
haragja jeleinek, valami szörnyű csapás előhír
nökeinek tartván azokat.
S e gyermekes hitből s az égi tünemények he
lyes ismerésének hiányából veszi eredetét a déli
harangozás is.
A dolog a következőképen történt. . . .
Egy üstökös, a melyet a csillagászat »Halleyüstököse* szóval szokott megjelölni, 1456. junius
havában egész nagyságban tűnt fel égboltoza
tunkon s különféle találgatásokra adott alkalmat.
Az egész világ izgatott volt. Kelet és nyugat tal
pig fegyverben állott; a törökök s a keresztyének
hadat viseltek egymás ellen, végmegsemmisítéssel
fenyegetve egymást. A török három évvel azelőtt
bevette volt Konstantinápolyi, a keresztyénségnek
akkor egyik erős várát s most a keresztyének
rettegtek vallásuk jövője miatt. Feltűnt az üstö
kös, mely nagy égő farkával lobogó tűz alakjában
terült el a föld felett. Mi lesz ebből? . . . Az em
berek azt az isteni harag jelének tartották. »Vé

günk van* — gondolták egyik oldalon is, a má
sikon is. A muzulmánok keresztet, megsemmisíté
sük jelét látták benne, a keresztyének viszont:
jatagánt.
Ez általános rémület közt III. Kallixtus pápa,
részint az üstökös kiengesztelésére, részint a hívők
figyelmeztetésére elrendelte, hogy minden templom
harangjai naponta délben meghuzassanak és felhívta
a hívőket, hogy ilyenkor az üstököstől s a törököktől
való megszabadulásért imádságot mondjanak.
Ez a déli harangozás eredete.
A keresztyének buzgósága, vitézsége győzött
az ellenségen. E vitézség egyik gyönyörű emléke
a mi történetünkből is kisugárzik, t. i. a mely
lyel a nagy Hunyadi és Kapisztrán János neve
lett halhatatlanul összekötve a török ellen 1456.
julius 21 én vívott csatában.
. . . A régi idők babonás félelmét a tudomány
világa hátraszorította. Ma már tudjuk, hogy az
üstökösök is csak egy-egy tagját képezik a világrendszernek s erős kezével őket is a hatalmas
Isten mozgatja pályájukon, a nélkül, hogy Isten
hatalmánál s bölcseségénél többet akarnának
jelenteni. S nekünk, a mai kor keresztyén gyer
mekeinek, rájok gondolva vagy róluk olvasva, nem
lehet más feladatunk, mint hogy kivetve’ sziveink
ből minden babonás félelmet — megszívleljük
azon szavakat, a melyeket a 9-ik században ke
gyes Lajos franczia király aggodalmas kérdéseire
az ő udvari csillagásza mondott: *Ne féljen
Felséged semm it az Ég jeleitől . . . N ekünk csak
a zt kell fé ln ü n k , a k i m inket és a csillagokat
is teremtette !«
De vajba a tulajdonképen babonás félelemből
eredő déli harangszó nemcsak étkezésre intené
a föld küzdő vándorát, hanem egyúttal oda is
irányítaná tekintetét, a hol az égi testek s a
földi lények hatalmas, bölcs és jóságos Ura lakik,
hogy megcsendülésekor megemlékezvén jóságá
ról, eleibe vigye minden szív csekélyke áldozatát:
a hálaimádságot!
P aulik J.

Apró történetek.
Emlékezzél meg1 a szombat - napról, hogy
azt megszenteljed. . . . IV. György angol királvlyal történt a dolog még akkor, mikor walesi herczeg volt. Egy vasárnapi napon magához rendelt
egy kereskedőt, mivel másnap korán reggel el
akart utazni. A kereskedő azonban egyike volt
azoknak, a kik az Istent jobban félik, mint az
embereket, s azért nem félve attól, hogy a herczeg kegyét elveszítheti, határozottan megtagadta
azt, hogy nála e napon megjelenjék; másnap
reggelre ígérte megjelenését.
Másnap reggel oda ment a kastélyba s a herczeg szemrehányó szavakkal fogadta: »Én tegnap
hivattam önt, hogy van az. hogy meg nem jelent’ *
»A legfelségesebb királylyal voltam elfoglalva*,
mondá a kereskedő.
»A király? úgy tudom, hogy atyám senkit
sem szokott vasárnap magához rendelni*.
»Bocsánat, Felség, én nem a királyt, atyja-urát
értettem, hanem Istent , a királyok k irá lyá t «.

55

Ne lopj ! Egyszer egy ember szomszédja föld
jéről krumplit akart lopni, s magával vitte fiát,
hogy őrt álljon és veszély esetén jelt adjon neki.
Miután minden irányban óvatosan körültekin
tett., zsákját tölteni kezdette.
Nemes gondolkozásu fia azonban csakhamar
oda kiáltott:
»Atyám, egy irány felé még elfelejtettél tekin
teni*.
Ijedten ugrott fel az öreg és kérdezé : »Merre* ?
A fiú ujjúval az ég felé mutatott, s monda:
»Erre még nem tekintettél*.
Ez felébresztette az apában a lelkiismeretet;
kézen fogta fiát, s megszégyenülve, krumpli nélkül
hazatért.
— Minden helyeken vagyunk az Urnák
szemei, nézvén a jó k a t és gonoszokat. (Péld
15 3.)
Ideje korán I . . . Egy fiatal herczeg sétál
gatott nevelőjével, s beszélgetés közben áttérnek
a vallásra is. Az ifjú herczeg amaz óhajának
adott kifejezést, hogy az éghez vezető utat szeretné
ismerni.
»Mondja meg kérem nekem, — fordul neve
lőjéhez — hogy Jézust hogyan találhatnám meg«.
A nevelő, a világfi könnyelműségével azt feleié
neki, hogy e kérdéssel ráér foglalkozni majd akkor,
ha megöregszik.
>Én nem azt tartom, — feleié ifjú neveltje; —
egyszer a temetőben sétálva, a sírokat nézegettem
s méregettem s úgy tapasztaltam, hogy nem egy
közülük rövidebb, mint én*.
— Emlékezzél meg a te Terem,tödről a te
ifjúságodnak idejében, m ig a veszedelemnek
napjai el nem jönelc! (Préd. 12. 3.)

Hazai és külföldi hírek.
Az ezredévi emlékszobor. A milleniumi alkolások között a legki álóbb és legbecsesebb
lesz az ezredévi műemlék, melynek készítésével
a kormány Zala György szobrászt bízta meg. A
művész munkálkodását már meg is kezdette s a
mint halljuk, a hatalmas műemlékből már ké
szen van a Gábor arkangyal és Árpád vezér
szobra. A hét vezért és az emlék többi alakját
most fogja a művész nagyban mintázni. Az ezred
évi műemlék az Andrássv-út végére jön, körül
belül oda, a hol a kiállítás főkapuja volt. Ezt a
kaput tavaszra lebontják, valamint az artézi kút
fölött emelkedő kőerkélyt is s ezek helyén már
a jövő évben építeni kezdik az ezredévi műemlék
alapépítményét. Erre jönnek majd a szoborcsoportozatok. A nagyszabású emlékmű építése
és felállítása négy esztendőt vesz igénybe.
A pesti ev. magyar egyház-gyülekezet Fabiny Gyula min tanácsos visszalépése folytán
megürült felügyelői állásra f. hó 20-án fog uj
felügyelőt választani, mely díszes állásra a jelölő
bizottság egyértelműig dr. Wagner Gézát, a főgymnasium érdemdús felügyelőjét jelölte. Érte
sülésünk szerint megválasztatása esetén az is

kola-felügyelőséget is megtartaná, a mennyiben
e kél méltóság egy személyben való összpontosí
tását egváltalán nem tekintik összeférhetetlennek.
( P .)

Tanárjelölés. A pesti ev. magyar és német
gyülekezet iskolabizottsága f. hó 8 án tartott ülé
sében a főgymnasiumban dr. Pecz Gedeon távo
zása által megürült tanszékre első helyen dr.
Tolnai Vilmost, a pozsonyi lyceum tanárát je
lölte, iskolai orvosnak pedig dr. B exheft Á rm int,
a német gyülekezet nemrég elhunyt buzgó presbyterének nagyreményű fiát nevezte ki.
(F.)
Az egyház jótevője. Kéler Napóleon, a pesti
ev. magyar gyülekezet presbytere, ki már sok
nemes alapítvány és adomány által örökítő meg
nevét a főv. egyházgyülekezet történetében, újab
ban az által bizonyítá be az iskoláink iránt való
érdeklődését, hogy a IV. elemi leányosztályba
közel 900 frtnyi költséggel saját találmánya szellőztetési készüléket vezetett be, az osztályt parkettiroztatta és azonkívül a gyülekezet pénztárába
2000 frtot tett le oly czélbóí, hogy ez összeg ka
mataiból a készülék jó karban tartása és lég
szesz-fogyasztási költségei fedeztessenek. Dr. Bókay
egyet, tanár ez osztályban azóta több ízben tett
bakteriológiai vizsgálatokat s az uj készülék ki
tűnő hatását legközelebb tudományos számada
tokkal fogja kimutatni. Adná Isten, hogy minden
iskolának akadnának ilyen jótevői!
(F.)
Vallásos felolvasást tartottak november 29-én
dr. Masznyik E. és Kovács J. pozsonyi theologiai
tanárok Nagy-Szombatban, a hova a theologia
akadémia tanárai kirándulást tettek hallgatóik
kal. Ez evangelizáló felolvasást nagy számú kö
zönség hallgatta meg. E felolvasás — a mint
halljuk — kiinduló pontját fogja képezni ama
vallásos protestáns szellemű felolvasásoknak, a
melyeket a hittanhallgatókkal a közelebb eső
városokba való kirándulások alkalmára tervbe
vett az ev. theologiai akadémia. — Áldás kisérje
e nemes törekvést s akadjanak minél több helyütt
követői!
A hempergők felekezete. Amerika igen bőven
termi a bolondgombákat a vallási téren is. Nincs
az a földrész, a mely oly különös, gyakran nevet
séges felekezeteket teremne, mint épen ez. így
olvassuk most is, hogy nem régiben East Liver
poolban, Obio államban, furcsa szekta alakult,
mely ördögűzéssel foglalkozik. A felekezet, mely
a »szent hempergők* nevet vette föl, jobbadán
Amerikába kivándorolt németekből áll. Tagjai
bizonyos czeremóniákkal és imádsággal űzik ki
az ördögöt. Legfontosabb szertartásuk a hemper
gés, mely abból áll, hogy az egész gyülekezet
hasán hemperegve borzasztó kiáltozást csap. Aki
nek a testét az ördög megszabta, alávetik e czeremóniának. Nem régiben is egy szegény nyavalyatörős ember kérte meg őket, hogy kergessék
ki belőle az ördögöt. A »szent hempergetők« a
beteggel egy távoli gyümölcsösbe vonultak, hol
négy óra hosszáig hempergették a fűben az epilep
tikust, ki borzasztóan kiáltozott a fájdalomtól,
mig végre kiűzték belőle nemcsak az ördögöt,
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hanem a lelket is. Az elnémult beteget egy darabig Tóth Charlotte 2 frt, Tekus K. 2 frt, Kuchta M.
tovább hempergették, amikor pedig észrevették, j| 50 kr., Grasel Júlia 50 kr., Marig M. 1 frt,
hogy meghalt, hirtelen szétszaladtak. A különös Érte 50 kr.. Brunner J. 1 frt, Eisele Mária 30 kr,
szekta tagjai most valószínűleg a vizsgálóbíró Müller K. 50 kr., Szandter Ágost 4 frt, Maika J.
elé kerülnek emberölés miatt. — Ezekre is ráillik 50 kr., Müllner 50 kr., Jemendy S. 1 frt, Kropffl
az írás szava: »Hamis próféták támadnak, hazug V. 1 frt, Kőszegi I. 50 kr., Gschwandtner M.
ságot prófétáinak az Én nevemben, holott nem | 50 kr., Wolfhandl J. 50 kr., Wittgruber S. 30 kr.)
küldöttem őket, hazug látást és jövendölést, hiába Összesen: 91 frt 77 kr.
való dolgot és az ő szivöknek csalárdságát jöven (Folyt. köv).
D r. M a s x n y i k E n d r e ,
theol. igazgató.
dölik néktek*. S a mily szomorú látni egyrész
ről azt, hogy még ma is vannak emberek, a kik
ily oktalanságoknak hódolnak, ép annyira tanul
Szivén kéveleni. Tisztelettel kérjü k m in d
ságos is, mert ez is egy példa arra nézve, hogy azon, t. olvasóinkat, a k ik lapunkat megtartották,
hova vezethet a minden tekintélyt tipró, korlátot
de még eddig árát be nem küldötték, hogy azt
ismerni nem akaró vallásszabadság.
Luther-társaság Amerikában. Amerikában mielőbb megtenni kegyeskedjenek, a mennyiben
is létesült egy Luther-társaság, s a mint az ez a közeledő év végén n ekü n k is szám adásaink
év júniusában Lancaster-ben tartott közgyűlési lesznek — K érjü k továbbá a nt. lelkész és
jelentése mutatja, e társaság 18 nagyobb anya-, tanító urakat, valam int la punk m inden t. ol
295 kisebb vidéki fiók-egyletből áll. E társaság
tagjainak száma 16 477. És pedig a nők nagyobb vasóját és barátját, szíveskedjék törekvésünkben
számmal vannak benne képviselve, a mennyiben tám ogatni s la p unkat barátaiknak, ismerőseik
a női tagok száma 9915. E társaság az összes fiók- nek ajánlva reá előfizetőket gyűjteni, mert
egyletek támogatásával egy evangélikus lapot is hiszen e lap fejlődését s terjedelmesebbé tételét,
kiad, a melynek czíme »L uther Herold*. Örven esetleg hetenkénti megjelenését — a m i ezélundetes dolog, hogy az evangélikus öntudat ez úton
is igyekszik már kifejezést adni a tengeren túli k a t képezi — csak úgy érhetjük el, ha tisztelt
földrészen is; vajha nálunk is napról-napra ezt olvasóink ebben tám ogatni lesznek szívesek. Ez
keresnek, s minél nagyobb számban csoportosul egyedüli evangélikus népies lapunk, talán ép azért
nánk ev. egyházi érdekeinket védő, s szellemün is annál inkább kellene azt ápolnunk.
ket terjesztő vállalatok köré, hogy korunk két
A kiadóh ivatal.
hatalmas Molochja: a vallástaianság s á r . katholicismus el ne nyeljen bennünket!

Alkalmas karácsonyi ajándékok.

A „Theologusok otthonára“ adakoztak:
XXVI. Kimutatás. Neubauer V. gyűjtése Dr.
Szerdahely 12 írt. Dr. Dobrovits M. (1896-ra)
Pozsony 25 frt. Csanád-csongrádi ev. gyámintézet
6 frt 27 kr. Moody A. skót lelkész Budapest 3 frt.
Kercser E. ev. lelkész gyűjtése Bazin 45 frt 50 kr
(Ehhez járultak: Kercser E. 3 frt, Wawrinszky
P. 30 kr., Szloboda S. 1 frt, Sehlegel G. 50 kr.,
Ludvig K. 30 kr., Brunner A. 1 frt, Wawrinszky
R. 50 kr., Gyurisch Pál 50 kr., Szlany J. 50 kr.,
Schmogrovics K. 2 frt, Lind Malhild 30 kr.,
Nika Tób. 1 frt, S. Johann 30 kr., Schwandtner
P. 40 kr., Lichner J. 50 kr. Mikulik M. 50 kr.,
Jaubinger L. 50 kr., Klein őrnagy 1 frt. Jermendy
Josefin 50 kr., Wawrinszky S. 30 kr., Wolfshörner A. 30 kr., Steberl P. 20 kr., Steberl M. 30 kr.,
Loipersberger J. 10 kr., Steberl P. 20 kr., Kren
M. 10 kr., Wawrinszky S 30 kr. Wittgruber J.
20 kr., Wittgruber A. 30 kr., Gschwandtner P.
20 kr., Gschwandtner J. 30 kr., Steberl S. 30 kr.,
Ulreich E. 50 kr., Reme A. 30 kr., Kudela J.
30 kr., Gschwandtner A. 30 kr., Gschwandtner
Kát. 20 kr., Wittgruber M. 50 kr., Jakundini S.
30 kr. Steberl Gottfried 50 kr., Paul Pauer 50 kr.,
Pesenik P. 40 kr., Bogner Kath. 1 frt, Lichner
Kath. 50 kr., Kadlicsek J. 50 kr., Piringer G.
1 frt, Bittmann Róza 1 frt, Mázsár J. 50 kr.,
Mike A. 1 frt, Steiner V. 1 frt, Grosz M. 50 kr,

Kiváló egyházi költőnknek, a kinek újabban is »Milleniumi ódája* pályakoszorús lett, melegen ajánljuk lenti
imádságos könyveit a prot. családok figyelmébe.
Sántha Károly: Buzgóság könyve, vászonkötés 2 fi t
»
«•
fekete bőrk. 3 >
»
»
chagrin »
4 »
i
»
»
fin. chagrin fi »
>
„
»
bársonyköt. 8 »
Sántha Károly: Őrangyal, vászonkötésben. . . 1 »
»
»
bőrkötésben . . . .
3 »
Ez imádságos könyvekben áhitatos, meleg kedély
nyilatkozik meg s minden alkalomra varrnak bennük
prózában és versekben Írott imádságok. Kaphatók Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatalában (Budapest, Aradiutéza 14. sz.), vagy Kókai Lajos könyvkereskedésében
(IV., Károly-utcza 1. sz.)

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
deczember 14-én.
Gabonafaj

Egy hektoliter
súlya kilókban

B ánsági búza . . . . . .
Tiszavidéki búza
. . . .
Pestvidéki
„
. . . .
Fehérmegyei „
. . . .
B ácskai
„
. . . .
Rozs, I. rendű . - . . .
. „ h. »
...............
Á rpa ta k a rm á n y ......................
„ égetni v a ló ......................
„ serfőzésre ......................
Zab ó ...........................
n « j ...........................
Tengeri bánsági ó . . . .
„
m ásnem ű uj . . .
Repce káposzta . - . . .
„ b á n s á g i ......................
Köles ó ................................

77—82
77—82
77—82
77—82
7 7 -8 2
70—72
—
60—b62—64
64—68
39—41
39—41

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