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K a rá cso n yk o r.
I.

Ünnepe a szeretetnek,
Isten hozott szép karácsony, —
Boldogságot, békét áraszsz,
Szerteszét a nagy világon!
Fényes szárnyú égi angyal,
Itt e földön hányán várnak!
Hogy berepülj hozzájuk is
Félve, várva ajtót tárnak.
Óh, hozd meg azt mindenkinek,
A mért küzdött, mire vágyott;
S hol nem lángol még szeretet,
Minden szívben gyújts világot!
II.
Zúg a szélvész, csapkodja a
Házakat a tél viharja,
Köröskörül vak sötétség,
Sürú homály szállt a tájra.
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8. szám.

S egyszerre az éjszakában
Ragyogó fényözön támad,
Aranyos szép sugarakkal
Lepi el a sötét tájat.
Sziklába vájt barlang mélyén
Egyszerű, szegényes jászol.
S ez a nagy fény szerte-széjjel,
Nézzétek, onnan világot!
A sötét, bús, rideg tájat
Beragyogja a szeretet;
S mint egy im a száll a légben:
«A Megváltó ma született / »
III.
A néma légben csengve lágyan
Az estharang im ára hív.
Istenhez szállni vágy’ a lélek,
Szeretni, hinni vágy’ a szív.
A világon, örök sugárral
Átleng az édes szeretet.
Lelkünk vigasza, hő imádság
Adj ma szivünknek meleget!
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Áldjuk jóságos Istenünket,
K i elküldötte egy fiát,
Hogy szenvedjen, meghaljon értünk
S jobb legyen az egész világ!
A m i e földön nagy, magasztos,
Mi szárnyat ad, m i felemel,
A gyarló földi embereknek
Az égből Krisztus hozta el.
Adjunk hálát a létezésért,
E szép világ csudáiért,
A reményért, a büszke vágyért,
Mely utainkon elkísért.
Hálát adunk a boldogságért,
A révért, melybe eljutánk,
A hol a földi küzdelemnek
Örök babérja vár reánk.
Hálát adunk, hogy kik szeretnek
S kiket szeretünk, boldogok;
S hogy a szeretet égi lángja
Bennünk örökké élni fog.
Szeretnők az egész világot
Csak fénybe' látni, boldogan.
Csak fény legyen ma, semmi árnyék,
Hiszen karácsony napja van!
S ha volna tán, ki lelkeinket
Megsebzi olykor, a ki bánt,
Csak egyre jóval viszonozzuk
A jót és rosszat egyaránt!
Legyen feledve, megbocsátva
Minden, a m it ki vétkezett.
Ne éljen bennünk semmi érzés,
Csupán csak egy: a szeretet!
Dr. Moravcsik Gyula.

A karácsony és ünnepköre.
A keresztyén egyházi esztendő, mely a vasár
napokat és sátoros ünnepeinket foglalja magában, a
mint tudjuk, két részre oszlik: ünnepi és ünnepnél
küli félévre. Az ünnepi félévbe esnek az úgynevezett
sátoros ünnepek, a melyeken Istennek ama kegyel
mes intézkedése tárul elénk, melylyel az emberiség
boldogságát, üdvösségét czélozza.
Nagy ünnepeink elsejét és mondhatjuk legkedvesebbikét: a karácsonyt ünnepli most a keresztyén
világ. Nem lesz talán érdektelen azért, ha ez ünnep
és körének eredetével, jelentőségével s néhány szoká
sával ismertetjük meg most t. olvasóinkat.
Advent első vasárnapjával kezdődik a karácsonyi
ünnepkör és tart vízkereszt napjáig. Központja e
körnek a karácsony s előkészítője az advent. Az

advent szó tudvalevőleg «eljövetelt» jelent s előké
szít bennünket a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak
eljövetelére, születésének ünnepére. Eredetét tekintve
ez ünnepi időszak a karácsonyéval jóformán egy
korú. Első nyomait Caesar püspöknek (542 körül) I
egyik beszédjében találjuk, a ki abban ez időszak
fontosságára utal, inti a keresztyéneket, hogy kegyes j
életet folytatva a szegényekkel jót tegyenek, az Ürnak
házát szorgalmasan látogassák s így «egyengessék
az Úrnak útját®. Ugyanezen időben tiltja egy zsinat
advent tartama alatt a lakodalmak tartását. A kér.
egyházban ez időszak szigorú böjt ideje lett, melyen a
világi mulatságok elmaradtak. S komoly voltára
mutat az is, hogy hajdan ez idő alatt az egyházi
éneklés orgonakiséret nélkül folyt le, mígnem 1753-ban
az orgonálást ismét életbe léptették.
A római katholikus egyházban még ma is szokás
ez idő alatt a képeket lefátyolozni, az oltárokat az
egyház gyászszinével, violaszinű posztóval letakarni,
mely szint azután advent utolsó vasárnapján a rózsa
szín váltja fel.
A kér. felekezetek, — habár általánosan ünne
pelték az adventét, kezdetét s tartamát illetőleg nem
tudtak teljesen egyetértésre jutni. A görög-keleti egy
házban például nov. 15-én kezdődött az advent.
Érdekes itt ez egyház szokását is megemlíteni.
Karácsony előtti vasárnapon ugyanis kemenczét
állítanak fel az oltár előtt, a melybe bárom fiú
megy be, míg a negyedik, a ki Nabukodonozort
képviseli, azokat a tüzes kemenczében való három
férfiú dicsénekének eléneklésére ítéli.
A róm. katholikus egyházban régente öt adventi
vasárnap volt, megfelelőleg annak az öt időszaknak,
melyben az emberiség a Megváltó születését várta.
(Ádám—Noé; Noé—Ábrahám ; Ábrahám—-Dávid;
Dávid—Fogság; Fogság— Keresztelő János.). Mások az
ember öt érzékére való hivatkozással akarták e számot
indokolni. Ma azonban a r. katholikusoknak is csak
négy adventi vasárnapjuk van. Megemlítendő még,
hogy a római katholikusok a karácsony előtti héten
«a boldogságos szűz Mária tiszteletére® hajnali misé-'
két tartanak, a mi ellen — könnyen érthető okokból
— már Luther is kikelt.
Az ev. ref. egyháznak tulajdonképen nincs ad- j
ventje. Ev. egyházunkban a karácsonyt megelőző négy vasárnap az advent ideje, a mikor is alkalomszerű szentírási helyek magyarázata által készíti elő i
híveit az Ür születésének örvendetes eseményére.
Ha aztán Lutherrel a külsőségeket, nevezetesen a bőj- ’
töt elveti is, híveitől mégis megkívánja, hogy kellő
komolysággal készüljenek a Megváltó születésének
emlékünnepére s azért ő is korlátozza ez idő alatt
a zajos mulatságok s lakodalmak tartását s szó
székeit, oltárait sok helyütt fekete posztóval takarja
le. Az angol püspöki egyház az egyedüli a prot.
egyházak között, a mely ez idő alatt a régi szokás
hoz ragaszkodva a böjtöt követeli.
A Vl-ik század óta azonban más fontossága is
lett ez időszaknak, tudniillik az egyházi év kezdetét
képezi.
A keresztyének egyházi éve eleinte, mint a zsi
dóké, húsvétíal kezdődött. Hogy azonban ezektől,
valamint a pogányoktól is, kiknél a természeti év

vette kezdetét ez időtájban, magukat megkülönböz
tessék, advent első vasárnapjára tették egyházi évük
elejét.
Evangélikus egyházunk, valamint a római katholikus egyház is ragaszkodik ma is e régi szokáshoz,
míg ellenben a görög-keleti egyház szept. 1-én s
az angol egyház márcz. 25-én kezdi egyházi évét.
Ezek után térjünk át ez ünnepkör központjára,
a kér. családok legkedvesebb ünnepére: a kará
csonyra. E nagy nap állandó megünneplése sátoros
ünnepeink között utoljára lett behozva. A IV. szá
zad előtt még ismeretlen volt, a mi különféle okokban
leli magyarázatát, és pedig egyrészt abban, hogy
az első keresztyének előtt a születésnap ünneplése
idegenszerű s pogány szokásnak látszott, miután az
ó-szövetség kiváló alakjainak születésnapját sehol
sem ünnepelték ; — másrészt abban is, hogy Krisztus
életének csak azon eseményeit tartották ünneplésre
méltóknak, a melyek művével, a megváltással van
nak szoros összeköttetésben. De Krisztus Urunk szüle
tésnapját sem tudták biztosan. így történt azután,
hogy később is az egyptomiak májusban, a keleti
keresztyének január 6-án, a nyugotiak pedig decz.
25-én ünnepelték azt. Ez utóbbi napon való ünnep
lésnek Liberius pápa alatt (325-ben) találjuk első
nyomait, Rómában. Innen csakhamar el is terjedt
mindenfelé mint az Úr születésnapja, míg a vízke
reszt, mely eddig annak tekintetett, Jézus megkeresztelésének, bemutatásának emléknapja lett.
Hogy Krisztus születésének emlékünnepét decz.
| 25-ikére tették, arra a régi kér. egyházat bizonyo
san alapos ok s valami vallási eszme, hittani érdek
vezette.
Mi volt ez?
Erre nézve többfélék a vélemények.
Némelyek szerint ez ünnep a zsidóságból vette
volna eredetét s azt a zsidók templomszentelési
ünnepével hozzák kapcsolatba. Antiochus Épiphanes
syr király ugyanis 170-ben Kr. e. a jeruzsálemi
templomot megszentségtelenítette. Judás Makkabaeus
pedig legyőzvén a syr királyt a templomot 'újra
felszenteltette s ennek örömére ünnepet rendelt,
I melyen a templom, a házak kivilágítattak. Ez ünnep
deczember hó 24-éré, illetve utolsó hetére esett s
nyolcz napig tarto tt; mely időtartam első napján
minden házban egy gyertyát s a következő napo
kon mindig egygyel többet gyújtottak meg, egészen
nyolczig.
Ez a nézet azonban nem helyes, mert a régi
j egyház ily kapcsot a két ünnep közt nem ismer, s
mert a karácsony nyugatról kelet felé terjedt el és
nem megfordítva.
Mások megint pogány ünnepekben vélik feltalálni
[ez ünnep csiráit. A pogány rómaiaknál deczember
| végén és január elején sok ünnep volt. Ekkor (decz.
í 17—24 ) tartották az idő istene — Saturnus —
alatti aranykornak emlékünnepeit. Béke és öröm
ideje volt ez náluk, melyben megszűnt köztük a
[rang- és osztálykülönbség; arabszolga felszabadult,
sőt gazdája tartozott őt kiszolgálni s gazdag és sze
gény együtt lakmározott, vigadott. Ez ünnepségek
hez csatlakozott decz. 25-én a téli «napfordulás
ünnepe*, melyen a nap diadalmát ünnepelték a hosz-
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szú éjszakák, a sötétség felett. Ezeknek befejezését
képezte a «gyermekek ünnepe*, melyen azok agyag
ból, viaszból, tésztából készült csecsebecséket k ap 
tak ajándékul s végre ünnepelték az újévet, mikor
is a felnőttek süteménynyel, gyümölcsfélékkel s más
ajándékokkal kedveskedtek egymásnak.
A keresztyén egyház karácsonya épen ezen po
gány ünnepek idejére esik. Szándékosan tették-e ez
időre és miért ? Volt-e közöttük olyas valami, a mi
erre nézve kapcsolati pontul szolgálhatott?
Mi azt hiszszük, igen. Először is a kér. egyház
ki akarta szorítani a régi pogány természet-imádást
s azt keresztyén eszmének szentelt ünneppel helyet
tesíteni. S erre nagyon alkalmasnak kínálkozott épen
a Megváltó születése. Mit ünnepeltek a pogányok
ezen időszakban ? Diadalünnepet; a nap diadalát a
sötétség felett. Krisztus Urunk is mije volt a világ
nak ? Születése diadala a világosságnak, mert Ő az
élet, az igazság napja, a ki eloszlatni volt hivatva
a hitbeli s erkölcsi sötétséget. S most már e közös
alapgondolatok alapján könnyű volt ez utóbbit az
első helyére tenni s Krisztus születését, a nap pogány
felfogású születésének napjára átvinni, a mikor is a
nap születésnapja Krisztus születésnapjává lett. S az
egyházi év elejére azért is tétetett — helyesen —
ez ünnep, mert az egyházi év minden más ünnepei
nek alapját ez képezi, mert a mint aranyszájú szent
János mondja: «Ha Krisztus nem jelent volna meg
testben, nem is kereszteltetett volna meg vízkereszt
kor, nem halt volna meg nagypénteken, nem támadt
volna fel húsvétkor, nem ment volna fel a mennybe
áldozó csütörtökön s nem küldte volna el a Szent
leiket pünkösdkor*.
Eleinte a karácsony ünnepe csak egy napig tar
tott, később a konstanczi zsinat (1094-ben) négyre
emelte, míg későbben háromra, illetve kettőre lett
szabva.
Az őskeresztyén egyházban karácsony előestéjén
a hívek a templomot fenyőfával és jászollal ékesí
tették fel. Mindenikük viaszgyertyákat hozott magá
val s annak fénye mellett énekelték a szent éneket,
mire aztán a pap II. Móz. 16, 6—7. felett szent
beszédet mondott. Istentisztelet után a hívek eltávoz
tak, a gyertyák pedig egész éjjel égve maradtak. Az
V-ik század óta szokásban van sok helyütt e napon
jászolt állítani a templomba s az Úr születésének
történetét élő személyek által előadni, a mihez szin
tén sok visszaélés fűződik.
A skótok nem ismerik a karácsonyt s a maga
ridegségében Kálvin is elvetendőnek mondja. Daczára
ennek azonban ma a ref. egyháznak is ünnepe.
Mi nekünk, evangélikusoknak nagy ünnepünk, a
melyet Luther szavai szerint: «különösen meg kell
tartanunk a vízkereszt, húsvét, áldozó csütörtök és
pünkösd ünnepével egybe* — mellőzve természete
sen minden olyan régi eredetű, babonás szokást s
czeremóniát, a mely a keresztyén vallás komolysá
gával ellenkezik.
Az ünnep második napja már a IV-ik század
óta István vértanú emlékének van szentelve. És miért
tette az egyház mindjárt Krisztus születésének emlék
ünnepe után István vértanú emléknapját s így mint
egy a bölcsőtől miért vezeti a híveket mindjárt
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temetésre? Ezzel egy hatalmas példát akar állítani
szemeik elé, hogy lássák, mily állhatatos a hitben,
mily nemes és nyugodt még a kínos halálban is az,
a ki Krisztus igazi híve, a kiben — hogy úgy mond
juk — a Krisztus megszületett.
Helyén valónak tartjuk itt megemlékezni még a
kér. családokban meglevő karácsonyi szokásokról is.
Ezeknek egyike az általánosan ismert karácsonyfa.
Honnan ered ez? Egy régi német szokásban bírja
eredetét. A régi németek ugyanis deczember 25-én
ünnepelték a napfordulás ünnepét, a nap és hold
isteneinek tiszteletére. Kezükben fenyőfaágakkal vo
nultak ki éjjel az erdőbe s egy szent fenyőfát kivá
lasztva, tele aggatták mindenféle csecsebecsékkel s
égő kis fáklyákkal. Nálunk, keresztyéneknél, termé
szetesen a karácsonyfát a biblia eszméi és alakjai
veszik körül. A karácsonyfa jelképe akar lenni a
paradicsombeli «jó és rossz tudása* fájának, a rajta
levő alma pedig emlékeztetni akar a tiltott gyü
mölcsre. Szokásban van azért néhol még Ádámot
és Évát is oda állítani a fa alá s a csúcsára pedig
angyalt tenni fel, hogy így emlékeztessen a paradi
csomra és a betlehemi angyalra. A kis gyertyák
fénye pedig, mely körülveszi e fát, utalás, a dics
fényre, mely a betlehemi pásztorokat körülvette. Sok,
ehhez hasonló szokás, babona fűződik a karácsonyhoz,
melyeket azonban most, rövidség okáért, mellőzünk.
Karácsony után egy hétre esik a polgári év kez
dete, az újév. A keresztyén egyház ezt szintén magáévá
tette, de mivel a pogányok előestéjét különféle ba
bonás szokásokkal, nem egyszer kárhozatos kicsapon
gásokkal, mulatságokkal ülték meg — a melyeknek
egyike-másika (ólomöntés, maskara-bál stb.) hozzánk
is eljutott — a kér. egyház-évnek e fontos napját,
tekintettel I. Móz. 17, 12. a Megváltó nevenapjául
tette s böjt és bűnbánat napjául rendelte.
A karácsonyi ünnepkör befejezője a vízkereszt.
Ez a keleti egyháznak legrégibb ünnepe, mint Krisz
tus megkereszteltetésének emléknapja, melyen dicső
sége nyilvánvalóvá lett az emberek előtt. Sokáig
Krisztus születésének emléknapja is volt. E napon
szokás a keleti egyházban a jordáni keresztelés em
lékére a feszületet háromszor a legközelebbi folyóba
mártani. Ily jelentőségénél fogva a kér. egyházba
lépni szándékozók keresztelési napja is volt. Ezen
az ünnepen hirdették ki régen a püspökök a húsvét
idejét, a mely, a mint tudjuk, mozgó ünnep.
Nyugaton állítólag Julianus császár (360.) ünne
pelte volna először ez ünnepet Vienne városában.
Jelentősége azonban itt változott. Krisztus megkeresztetésének családi ünnepévé lett, a mely napon szo
kásos volt vizet szentelni, keresztelni s innen ered
«vízkereszt» neve is. E víznek a babonás hiedelem
csudás hatást tulajdonít; a kit azzal meghintenek,
az ment lesz a gonosz lélektől, betegségből gyógyul
meg, pestis és járvány nem árt neki.
Ismeretes dolog, hogy a vízkereszt ünnepét «három
királyok napjá»-nak is mondják, mivel a néphit az
e napi evangéliumban említett három bölcset, a kik
különféle világrészekből érkezve, mint a pogányok
képviselői hódolnak az Ornak, királyoknak nevezte
el. Sok helyen szokásban van e napon a házak és
lakók megáldása, mely alkalommal szentelt krétával

az ajtókra írják a három bölcs neveinek kezdőbetűit,
hogy a lakók mentek legyenek minden veszélytől.
Ez egyszerűen keresztyén-ellenes babona, a mint
babona s józan keresztyénhez méltatlan az a hit is,
a mely szerint a három bölcs ajándékának: arany
nak, tömjénnek, mirhának megszentelése után azok
érintése által az ember minden testi, lelki bajtól
ment maradna. A művészet e három királyt, hazá
jának megfelelőleg fehér, barna s fekete színben
ábrázolja. Rómában még ma is szokás, hogy a világ
minden részéből azok, a kik hittérítők akarnak lenni,
e napon összegyűlnek s anyanyelvükön szónoklato
kat tartanak, hogy ez által mintegy hallhatóvá és
szemlélbetővé tegyék Krisztusnak a pogányoknak
való megjelenését is.
Nálunk, protestánsoknál, ritka helyen ünnepük
külön ez ünnepet; s ha hétköznapra esik a vízkereszt, úgy rendesen az előtte vagy utána való
vasárnapon tartják meg Krisztus megkeresztelésének
és bemutatásának emlékére.
Ez volna a karácsonyi ünnepkör rövid története,
a mely hittanaink szerint az Atyának ünnepe, «a ki
úgy szerété a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adá,
hogy minden,. valaki hiszen ő benne, el ne veszszen,
hanem örök életet vegyen* (Ján. 3, 16.).
Klaár Fülöp.

Luther: Jézus ifjú-koráról.
Ismeretes dolog, hogy Krisztus gyermek- és ifjú
korára vonatkozólag — kivéve azt az egy eseményt,
a mely Lukács evangyélioma II. részének 41—52,
verseiben van feljegyezve — semmiféle felvilágosító
történeti adatunk nincs. Ezt a hézagot Jézus életé
ben a monda különféle csodás elbeszélésekkel töl
tötte k i; a komoly tudomány pedig vagy nem kutatja,
vagy egyszerűen olyannak tartja, a minők a gyer
mek- és ifjú-évek általában, derűs, napsugaras, tava
szi napok, tele virulással, édes reménynyel, ábránddal
s boldogsággal.
Egy helyütt e kérdést Luther is érinti s reá a
következőképen felel:
«Azt beszélik — mondja — hogy hajdan egy
kegyes, istenfélő püspök gyakran könyörgött Isten
hez a végett, hogy jelentené ki neki azt, mit tett
Jézus az ő ifjú éveiben. S egyszer a püspök csak
ugyan egy ilyen álmot látott. Látott egy ácsmestert
műhelyében s mellette egy kis gyermeket, a mint
forgácsot szedegetett. Ezután egy kis zöld ruhás
lányka lépett be, a ki mindkettőjüket étkezni hívta
s rizst tett eléjük. Mindezt látta a püspök álmában,
mialatt ő, hogy meg ne lássák, az ajtó mögött állott.
A fiú azonban meglátva őt, mondái «Miért áll ott
az az ember ? Nem jöhetne ő szintén velünk ebé
delni?* — Erre a püspök annyira megijedt, hogy
felébredt*.
«Legyen ez bármi, igaz történet avagy mese, —
folytatja tovább Luther — én azt hiszem, hogy Jézus
az ő gyermek- és ifjú-korában úgy nézett ki s úgy
cselekedett, mint más gyermekek, de bűn nélkül, —
testileg olyan ember lévén, mint mi.»
Közli: Paulik J.
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A n a p k eleti bölcsek.
—Máté ev. II. 1—12. —
(A 64. lapon levő képünkhöz.)

Fényes csillag hél a
Napkeleti égen,
Leragyog a földre
Mosolyogva szépen.
Ragyogó sugári
Szerte-széjjel szállnak,
Hirdetve az üdvöt
Koldusnak, k irályn ak:
— Jertek velem, jertek
Dávid városába,
Ott a nagy király a
Barmok jászolába’!
Jertek velem, jertek
Messze Betlehembe,
A kis újszülöttnek
Hymnuszokat zengve! —
Messze napkeletről
Elindulnak hárman,
Zugó vizeken át
S kietlen pusztákon.
Mind a hárman értik,
Mit mondnak a könyvek,
Hi/rük messze terjed,
M indannyian bölcsek.
Pusztán, vizen által
Mennek, mendegélnek,
Vezérük a fényes
Csillaga az égnek.
Sokszor lement, s fölkelt
Már a nap az égen,
Ismeretlen tájat
Tapodtak m ár régen:
És a csillag mégis
Egyre tovább szárnyal,
Nyomában a bölcsek,
Pusztán, vizen által.
Hold is elfogyott már,
Meg is tellett újra,
És mégis a csillag
Útját egyre futja.
Végre valahára
Feltűnik a tájon
A keresett város;
Örül mind a három.
Megállt m ár a csillag,
Ragyogó sugára

Le mosolyog, fénylik
Egy egyszerű házra.
Nem tölti be pompa,
Kincs, arany nincs benne,
K i hinné, hogy király
Szülőháza lenne?!
Pedig az! — lám, ott van
K irálya az égnek,
Napkeleti bölcsek
Jászolához lépnek,
Kirakják a mirhát,
Tömjént, kincset rendre,
Aztán térdre hullnak
Hozsannákat zengve:
— Dicsőség az Urnák
Fönt a magasságban,
Béke az embernek
Lenn a föld porában!
ifj. Porkoláb Gyula.

Szeressétek egymást!
— Képünkhöz. —

A 65-ik oldalon levő képünkön egy olyan képet
mutatunk be t. olvasóinknak, a mely nem szorosan
vett történeti jelenetet ábrázol az Üdvözítő életéből,
hanem a mely csak a festőművész képzeletében
fogamzott meg, hogy általa bizonyos eszmét, gondo
latot fejezzen ki. A kép közepén — a mint látjuk
— Krisztus áll, körülötte elpusztított házak gerendái
között emberi hullák hevernek szanaszét, a háttérben
égő falu goniolygó füstjét látjuk s az Úr — beta
karja szemeit és sír.
E kép alapgondolatát nem nehéz kitalálni. A
szeretetnek az emberi vad szenvedélyek pusztításai
felett való fájdalmát akarja ez ábrázolni. Festőjét
Krisztus Urunk alakja s szeretet-tanának a törté
nelem folyamán oly sokszor tapasztalt kijátszása ihlette
e kép festésére, hogy általa komoly intést s meg
rázó szemrehányást intézzen az emberekhez. A kép
tulajdonképen a képzeletből van merítve s fájdalom
mégis az életből.
A legmagasztosabb szeretet apostola megjelenik
a földön — s mit lát ? Pusztulást, romokat; lát
egy nagy csatamezőt, melyen hullák hevernek
kiömlött vérükben, fájdalmas tanúiként annak, hogy
az ő parancsát mennyire nem értette meg az embe
riség, mennyire nem követte! A háttérben a Golgotha homályos körvonalai — a hol ő az emberi
ségért a szeretet áldozatát hozta — még megrázóbbá
akarja tenni a képet s élesebbé az ellentétet: Ő kö
zötte s az emberiség magaviseleté között, a szeretet
eszményképe és a vérengző gyűlölködés között. Ö a
mennyei Atya akaratának, a mely az emberiség
megváltását az ő halála által czélozta, örömmel
vetette magát alá s ezért nem kívánt egyebet, mint
azt, hogy az emberek Istent félve — s őt szeretve
— testvéri szeretettel öleljék egymást sziveikre s a
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régi kor gyűlöletét, szűkkeblűségét, a mely oly sok j
viszálynak s fájdalomnak volt okozója, kiirtsák ma
gokból.
A gyöngéd, jótevő szeretetnek volt Ö megható
példányképe, s ez intelem: — Szeressétek egymást!
— volt magasztos beszédeinek folyton visszatérő
gondolata.
Szeressétek egymást!
Oh mennyire nem értette meg, hányszor szegte
meg ezen parancsát az emberiség! Az ő ideje óta
is hányszor felütötte fejét, ismét újra és újra, a mit
elnyomni ak art: a gyűlölet, szeretetlenség, hogy
vérrel borítsa a földet s jajjal töltse meg a levegőt!
Hiszen valóban borzasztó, a mit a történelem mutat!
Csak a 16-ik század óta, csak nálunk, a müveit
Európában 45 hódító háború, 22 adómegtagadás miatt,
24 megtorló hadjárat, $ nemzeti becsület és előjogok
megóvása végett, 6 területi villongások miatt, 41 a
korona birtokáért, 30 szövetségesek támogatására,
23 versengő hatalmak között, 5 kereskedelmi érde
kekért, 55 polgárháború, 28 vallásháború. S ez Euró
pában történt, a mely földrész keresztyénnek nevezi
magát! S ki számlálhatná el az áldozatokat?! Kell-e
ehhez magyarázat? kell-e mondanunk, hogy mit fejez
ki' e kép, mit rajta Jézus síró alakja ? Az a vér fáj
neki, a mit a történelem folyamán az emberiség vak
dühében oly sokszor ontott s nem szűnt ontani a
mai napig sem.
A történelem minden lapja véres a legszentebb
eszmék mögött is ott lappangó gyűlölet s elfogultság
sebző kardcsapásaitól. Oh mennyit szenvedett már
az emberiség a gyűlölködés átka alatt! Bizony eleget
arra, hogy okulhasson s jobban méltassa figyelmére
isteni mestere ama szent intelmét: «Szeressétek
egymást!»
S tanult-e, okult-e ? Hívebben követi-e ma az
Ur híveinek ismertető je lé t: a szeretetet ? Felelhe
tünk-e «igennel» e kérdésre ma, a midőn a Meg
váltó születésének 1897-ik évfordulóját ünnepeljük ?
Az élet megadja e kérdésre a feleletet. De e
felelet nem megnyugtató. Be kell látnunk, hogy jó
lehet amaz első karácsony között és a mai között
harmincz emberöltő fekszik, még mindig messze, de
nagyon messze állunk az elénk állított eszménytől.
Igaz, ma már annyira a mennyire megküzdöttünk a
szeretetlenség s gyűlölködés feltűnőbb alakjával és
egyesületeket is alkotunk a háború ellen, fényes kór
házakat, árvaházakat, segélyházakat emelünk téreinken, a melyekre büszkén mutogatunk; e mellett megteszszük azt is, hogy jótékonyságból hegedűszó, szín
házi előadás mellett mulatunk, a mi emberszeretetünk
nagy fellendülését akarja hirdetni, de ha a szivek
s a társadalom mélyére tekintünk, bizony-bizony
nincs jogunk mondani, hogy a Krisztusi szeretetet
teljesen elértük.
Mint a széles tenger, mely a szellőtől csendesen
ringatva gyönyörködtet kék habfodraival s magasz
tos fenségével, de mélyére leszállva vésztől levert
hajók roncsait s száz és száz éve elsülyedt fehérlő
csontokat mutatna nekünk, úgy a mi társadalmi
életünk is ezerféle szép vívmányaival gyönyörű ké
pet mutat külsőleg, de ha mélyére tekint az éles
szemű búvár, emberek által figyelembe nem vett

számtalan nyomorúságra, csüggedt lelkek és megtöri!
szivek roncsaira talál, a melyeket pedig egyenesenj
szeretetlenség tört meg s tett nyomorultakká.
Igen, igen, szivek törnek meg a bánattól, emberek!
rogynak össze terhök súlyától, a melyeknek meg
mentésére nem kellene más, mint egy kis szeretet.
Gyakran nem is kellene ahhoz anyagi segély, a mi
ben oly fösvények vagyunk, hanem csak egy nyájas
szó, egy szeretetteljes tekintet.
Ki tudja, óh ki tudja, hogyha Üdvözítőnk ma te
kintene végig életünkön s látna minket kicsinyes
felekezeti s nemzetiségi gyűlölködésünkkel, minden
napi marakodásinkkal, az «enyém és tied» fölött
való czivódásainkkal, a jaj-szó iránt való közönyünk
kel s «fegyverben álló népeink milliónyi szabadal
mas gyilkosával*, vájjon nem takarná-e el szemeit
nem sírna-e úgy, mint mellékelt képünkön ? Óh igen.
igen, könyeket ontana e szomorú csatamező felett
s fájdalommal mondaná: «Emberek, hiszen én nem
ezt akartam ; hiszen én azt akartam, hogy testvé
rekként szeressétek egymást s úgy legyetek boldogok
Igen. igen! Ő másként akarta. Ő azt akarta, hogy
az élet örömeit a szeretet által növeljük, bajait a
gyöngéd szeretet által enyhítsük egymásnak.
Szeretet az ember boldogsága. A szeretet fénye,
mint a nap sugára a felhőket, megaranyozza a szín
minden érzéseit. A szeretet megnyugtat, boldogít
gyógyít. Nincs a földnek olyan éles tövise, a mely
nek szúrását enyhíteni ne tudná. — Ezzel akarta
ő összefűzni az embereket, hogy karöltve menjene
át a földi élet iskoláján, a mennyei hajlékokhoz, hol
atyjuk, az örök szeretet vár reájuk.
Óh. ha ezt mindenki megértené!
Karácsony van, kedves olvasók, a szeretet lég
nagyobb apostolának születési emlékünnepe.., Száll- junk magunkba! S a ki megérté az Ür könyeil
hagyja el azt, a miért azok folytak!
Paulik János.

Az első máglya.
— Elbeszélés a magyar reformáczió előidejéből. —
(Folytatás.)

VI. Szatm ári bibornok.
Nagy sor volt az, hogy Sinai uram legény fii
kiment külföldre iskolázni. Simon mester nem fej
tetőre esett ember; bezzeg tudja ő mit tesz. Bizo
nyos, akár százat egy ellen, hogy tudta ő kigyelrae
mit tesz mikor Gerő fiát Wittenbergába küldötte
Oda küldte, a hol legjobban ég a lába alatt a tala
az embernek, a hol olyan villámokat gyártanak, i
mikkel egy nagy világot fognak felgyújtani. Bizonyos
hogy tudta Sinai uram ! — Pedig hát dehogy tudta
bizony, ha csak sejti is, nem küldi vala oda. D
azért mégis így beszéltek ott a ^Szentlélek* temploa
körül, a papok házában. így sugdostak, ha fenn;
várban voltak és rémülten hallották a hirt mi járji
odakinn.
Attól az időtől vigyázták a Simon mester boltja
Sokat jártak o d a; az egyik pap a másiknak ad
a rozsdás, nyikorgós ajtókilincset. Egyszerre mii
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szeretett Simonnal beszélgetni. De azután az este
után, hogy Budaeus uram ott terécselt a társaival,
azóta meg épen nagy volt a barátságuk iránta.
Az egyik ott találta Györgyöt is. György neki
könyökölt egy rettenetes nagy, ócska könyvnek és
azt bújta. A közben pedig hallgatta, mit beszél
a pap.
♦Kár volt azt a fiút kiküldeni.*
♦Kár-e? Hisz kigyelmetek ajánlgatták leginkább,
hogy aztán mesterré lehet az iskolában.*
♦Mi? Igen. de csak a mikor kigyelmed mondta,
hogy kiküldi.*
«Aztán, mi kár belőle?*
«Nem tudja?*
♦Nem bizony.*
«Dehogy nem, mester. Jött ide hír arról, pedig
jó hírhordó volt a postája.*
♦Ugyan no.»
György sejtette, miről lesz itt mindjárt beszéd.
De aztán nem lett, mert jött egy új látogató s az
előbbi ajánlotta magát.
Simon kihívta Györgyöt a boltból.
♦Be tudnál te jutni most a királynéhoz?*
♦Bajjal.*
♦Próbáld meg. Juss elé, beszélj vele. Mond meg,
hogy te várod a választ arra a levélre, a mit hoz
tál. Mond, hogy itt már tudják küldetésed okát, s
fel vannak háborogva ellenünk. Kérd ki védelmét.
Mond meg, hogy szükségünk van valakire, a ki
segítsen szívvel, lélekkel, szóval és tettel. Igyekezz,
(iám, bejutni a felséges asszonyhoz!*
♦Megteszem, mester.*
György bement Simon mesterrel a boltba, elő
kereste a kis imakönyvet, a melyet szóba hozott a
királyné előtt és ment fel a várba.
Egy ideig ott álldogált a kapu előtt, aztán megint
az udvarban, a mig egy udvarnok belébotlott s meg
kérdezte mire vár ? Mikor György elmondta, az oda
vezette a kapu alá, mondván: várjon itt, míg egy
más udvarbéli előkerül, a ki a folyosókra van be
osztva.
Ott is áldogált egy ideig a fiú, a mikor a vállára
üt valaki.
♦Mi újság Wittenbergában, fili mi?»
Megrettenve fordult hátra György. Korlátkövi
Péter uram ált mögötte, a hopmester.
♦Mi újság, hékás ?»
♦Mi újság? Nem beszélt róla a mester!*
♦Veszedelmes ember vagy te is!»
♦Én uram?*
♦Te, te! Mi kell hát?*
♦Királyi asszonyommal szeretnék szólam, megint
csak az imakönyv miatt.*
♦Jól van, jól, — mondá halkan, súgva — de
vigyázz magadra. Sok ember ólálkodik a királyné
körül, még több körülettetek, ott a könyves bolt
körül. A könyv legveszedelmesebb jószág a világon,
abba el lehet tenni egy villámot, a mely ott és
akkor csap majd le, a hol akarod; sorai között
lehet egy halvány könnyű por, a melytől megvakul,
a ki belenéz . . . Vigyázzatok, ilyent keresnek itt
Budán ! .. . Gyere, bevezetlek a királynéhoz ! . . .
Vigyázzatok! . . .

Azzal megfordult és szó nélkül megindult a
kert felé.
A meredek hegyoldalban terült el a királyi kert.
A zöld fű tele volt már sárga száradt levelekkel, a
fák jobbára letarolva álltak; csak némelyiken, a
mely keményebben ellent tudott állni a mindinkább
hűvösödő őszi szélnek, libegett egy-egy csomó levél.
Szép napos déli idő volt megint. A királyné künn
sétált, a kertben. Fenn volt egy kikönyöklő tisztáson,
melyről végig látott a széles, hosszú rónaságon. Ott
üldögélt, mikor meglátta, hogy Korlátkövi jön a
könyves diákkal.
Megint a diák hozza az imádságos könyvet, a
mi miatt hány éjszaka nem tud már aludni!
Kezében is van, megint hozza alkuvásra . . . Ő tudta,
hogy miért jön.
Mikor György meglátta királyi asszonyát, lekapta
süvegét és megállóit. A királyné felé m ent:
♦Csak jöjj közelébb, te diák! Már megint azzal a
könyvvel jösz ? Korlátkövi uram is azért ereszt hoz
zám olyan szép könyvekkel, mert tudja, mennyire
bolondja vagyok a könyveknek.*
«Igen, királyi asszonyom, tudom,— én is szere
tem a könyveket s ha ezt meg nem venné, meg
veszem én.»
A királyné elcsodálkozott a zsugori Korlátkövi
hirtelen bőkezűségén. Korlátkövi aztán Györgynek
mondta el, hogy hol leli őt meg, akármelyik időben,
ha netán szüksége volna rá . . .
Mikor magukra maradtak, Mária átvette a kis
imádságos könyvet felnyitotta és lapozta, aztán fel
sem nézett csak úgy kérdezte:
♦Mi van mivelünk?*
♦Sok, királyi asszonyom. Sejtik itt Budán, hogy
mi küldetésben járok én. Éjjel-nappal lesnek ben
nünket. Ránk nyitnak minden perczben a pap urak,
csak úgy beszélgetésre, — a kik eddig felé sem
nézlek Simon mesternek. Ott ülnek, kérdik, mi hír
Wittenbergából ? Kezdenek a mesterrel, vallásról,
hitről vitázni. Kutatják, hogy én hová való vagyok,
honnan kerülök most egyszerre elő, mit akarok itt.
Ezer kérdésre szimatolnak titkos választ. Rá akarják
bírni Simon mestert, hozza haza a fiát Wittenber
gából, mert hogy Isten ellen vétkezik mindenki, a
ki most ott marad s egy olyan jó lélek, mint a
mester fia, ki van téve annak, hogy ott elvész, s
hogyha az ottani szellemből magába szív, könnyen
megeshetik, hogy ő veti majd az első üszköt saját
apjának a templomára! Hízelegnek néki és ijeszgetik; ha a hízelgés nem hatna rá, fogjon a rémület..
«És Simon mester mit mond mindezekre ?»
♦Azt, hogy a fiáról biztos, hogy azt meg nem
tenné, még akkor sem, ha Wittenbergában olyan
istentelen állapotok lennének is; de hát azok nin
csenek, különben azt már hallottuk volna. A pap
urak erre elmondják, mit hallottak Wittenbergáról.
Lehetetlen vérengzéseket, emberáldozatokat, vérszer
ződéseket, égő templomokat, agyoncsonkított papok
rémtörténeteit sorolják fel . . . Simon mester pedig
csak hallgat, rázza a fejét, de nem hiszi el ő kigyelmüknek.*
♦Igaza van Simon mesternek.*
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«Igaza van, igen, — de azt hiszem ezek az urak
nem ok nélkül járnak annyira nyomába. Áskálódnak,
kutatnak valami titok után, s bármit találjanak is,
abból fogják ellene kovácsolni a fegyvert és a kire
már egyszer gyanakszanak, az már el van ítélve.*
«Ne félj! Itt vagyok én! Magyarország királyné
jának talán van még annyi hatalma, hogy egy ártat
lant megszabadítson a veszedelemtől! ?»

«Az bizonyos, s köszönöm kegyes jóindulatát,
felséges asszonyom, de hátha úgy fog a dolog tör
ténni, hogy Magyarország királynéja semmit sem
fog tudni felőle, csak egyszer, ha a mester felől kér
dezősködik, fogja hallani, hogy kivégeztetett, hogy
nagy vétken kapták rajta, s hogy megérdemelte a
halált . . . Könnyebb valamit elhallgatni, mint el
mondani.*
«lgaz, igaz . ..»
«Nem kegyeskednék-e azért valamit tenni azok
ellen, a kik elvesztésére igyekeznek?*

«S mit tegyünk?*
. ]
«Például, jó volna, ha most Simon mestert Ó :
Felsége a király kitüntetné valamivel, például, meg
becsülné látogatásával; benézne hozzá, ha csak egy
perezre is, így kimutatná kegyelmét iránta, hiszem,
hogy az áskálódok azután nem mernének olyan bá
torsággal dolgozni...»
*Jól van diák, erről gondolkozom.*

‘ Simon mester megmentése, szent ügyünk meg
mentése. Ha ő nincs, ki lesz, a ki segítsen engemet?*
«És tudnak már erről a jó budaiak?*
‘Tudnak; a mesternél összeült néhány polgár,
derék czéhbeliek s kalmárok. Simon mester elejtett
előttük néhány szót az új vallásról. Felháborodottan
hallották a hírt először, hogy az ősi vallás helyett
új van keletkezőben, de aztán behívott engem is s
tudakozódásukra elmondtam, hogy miben áll a dolog
s nemcsak hogy belenyugodtak, de egyik-másik
lelkesedett is az új tanért: de későre járván az idő,
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haza mentek. Az bánt azonban a dologban, hogy mint a gonoszság általában, hódít. Fejedelmek tagad
a mint kinéztem, két embert láttam állani az ajtó ják meg az igaz Istent, a pápát . . . »
előtt, ezek az ablak és a boltajtó hasadékain köny«Ettől ne félj. itt, minálunk! Eléggé őrized te
nyen meghallhatták beszélgetésünket.
a királyt.*
‘Meglestek titeket, az bizonyos. Nem tudod kik
A prímás megértette a gúnyos czélzást. Ajkába
voltak a hallgatódzók ?»
harapott, s nagy karimás bíbor kalapját jobban
«A kékesi pálosok közül való két barát; mikor belenyomta a fejébe Hallgatott.
megnyílt a boltajtó, annak a világánál láttam őket.*
♦Ugy-e kardinális, — olyan erős bástyafalak
*
védnek, hogy . . . »
. . . Lenn a hegy alján megjelent a király, a prí
♦És ha úgy van, de még sincs biztonságban az
mással beszélgetett államügyekről, abban a modor a vár, a melynek egyik kapuját én őrzöm, — mert
ban, a miben a szegény Lajos király szokott volt ki tudja, hátha a másik kapun beeresztik az ellen
államügyekkel foglalkozni. Csak úgy csevegtek róla. séget . . . »
A prímás úgy tett jelentést neki, mint a mikor a
♦Beeresztik, beeresztik, — de ki ?»
nagyapa mesél unokájának.
A bibornok oda mutatott, a hol Mária beszélt
Észrevették Máriát és Györgyöt.
Györgygyel.
♦Megint itt jár a Simon mester diákja.*
♦Hát ott, az . . .»
A király ráhagyta, hogy: «megint».
Nem folytathatta tovább, a király sápadt arczát
♦Ismeri felséged Simon mestert?*
vér futotta el, összehúzta szemöldökeit, majd hogy
«Hallottam felőle.*
össze nem értek.
♦Azt is hallotta felőle, hogy milyen veszedel
♦Kardinális, kit értesz!*
mes ember?*
A gondviselés küldte a prímás útjába épen most
A király elmosolyodott.
Korlátkövi uramat, volt kire fogja a- megszeppent
♦Igazad van, veszedelmes, Mária zacskójából ki dolgot:
szedi az utolsó aranyat i s ; de ha megéri a könyve
♦Akár Korlátkövi uramat is.»
azt az aranyat, a mit elszed érte! . . . »
A király haragja enyhült; bár bosszankodott
♦Nem olyan veszedelmet értek, mást, a mi királyi is, hogy ily könnyen vágta ki magát a csávából a
hatalmadat s egyházunkat fenyegeti . . . »
prímás. Korlátkövi pedig meghallotta, hogy róla
♦Szegény Simon mester, ha tudná, hogy milyen folyik a szó, levette kalapját s oda lépett a király
nagynak tartják! . . .»
és a bibornok elé.
♦Majd bebizonyítja az idő, ha elébb nem valami
♦Engem emleget Excellencziád ?»
más.*
A bibornok bosszúsan felelt:
í
«Hát ez a diák?*
♦Igenis.*
«Épen olyan kígyó, mint ő. És nem hallgathatom
♦Aztán ugyan miért?*
el Felséged előtt, hogy egyáltalán rosszallóm, hogy
♦Azért, hogy minek engedik be nap-nap mellett
a királyné elfogadja.*
ezt a diákot a felséges király asszony elé?*
— ♦Szatmári!» —
Korlátkövi uram, meghúzogatta az atilláját, meg
♦Bocsánat, felség! Ez a diák a legveszedelmesebb igazgatta a nyakán a hímzett ingét s azt m ondta:
emberré lesz, ha ideje megjő. A mikor le kell vet
♦Kardinális uram, a maga portáján őrizze a
nie a bárány-irhát, akkor meglátjuk majd a farkast. ki-bejárókat, no meg ott lenn a Duna partján a
A királyné ezzel az emberrel naponta találkozik, titkos kis kerti lakban. Ezt a kis kaput, addig míg
beszélnek, tanú nélkül suttognak. Az a könyv,. a ő felsége el nem csap, addig bizony magam őrzöm.
mit a diák hordoz magával csak ürügy. Ki tudja Engedelmével!» —
mi lehet . . . »
Most Korlátkövi uramon volt a sor, hogy fejébe
Ingerülten vágott a király a bibornok szavába! nyomja a süvegét. Megtette és ment a dolgára, a
♦Csak nem merészeled gyanúsítani a királynét!?*
mi volt annyi, hogy mindég főlhetett a feje. Mert
♦Hát, rogo humillime . . . »
hát sok tenni-venni való van ám úgy is a király ud
♦Es te még ingadozol! Tehát gyanúsítod?*
varában, de mennyivel több van, ha nincs — miből!
♦Engedje meg, Felséged, csakugyan gyanúsítom.
Mikor aztán megint magukra maradtak, a király
Gyanúsítom gyengéd lelkét, melyhez nem fér semmi mosolyogva kérdezte a prímást, hogy Korlátkövinek
rosszaság, kivéve, hogy vakon hisz mindent, a mit ugyan mi f'ekszi a gyomrát?
elmondanak előtte. Bármit mondjon neki a diák,
A prímás, a ki a kapott vágás miatt vörös volt
elfogja hinni. Simon mester nem hiába küldözgeti a haragtól, rövidesen vágta oda a feleletet:
a diákot ide. Csodálom is azt a Korlátkövit, hogy
♦Az új Isten!»
engedi . . . »
♦Az is istentagadó?*
♦De hát, mi az a gonoszság, a miről beszélsz?*
A prímás nem felelt. Mintha tréfálódzó kedvében
♦Felséged hallotta már a németországi történe lett volna a király s csak ingerkednék vele. . .
teket?*
Nézett le a nagy síkságra, a mely ott terült el alatta,
♦Igen, igen, — valami augusztinus barát, a ki a Dunán túlnan. Szórakozottan fúrta be botját a
anathéma alatt áll, mert a pápai bullát elégette. földbe, aztán megint kihúzta, ismét más helyt fúrta
Igen, hallottam . . . Nos hát?»
be. Egészen feltúrta a földet, a míg ott állt némán
♦Az a barát veszedelmes ellentant állított fel, bosszankodva, hogy alapos aggodalmát csak így
mely szent egyházunkat mélyen sérti. E tan pedig, fogadja a király. Aztán oda fordult Lajoshoz:
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A prímás nem is hallgatott meg egy szót sem
a beszédjökből.
«Hát ti mit jártok itt ? Simon mesterről hoztok
hírt ? Igen, no hát süssétek meg a híreteket, olya
nabb hírt hozok én nektek, mint ti nekem. Ma dél
után a király elmegy Simon mester udvarlására.
Lehet, hogy ott marasztalják vacsorára is, ha-haha ! No hát hoztok-e okosabb újságot, mert ez elég
bolond, mi ? Mit álltok még itt ? Takarodjatok a
czellátokba vagy a refectoriumotokba és bújjatok
el, ilyen politikusok vagytok ti, sohasem lesz ti
belőletek kanczellárius, — ördög fajzati!!
A prímás mérgesen szaladt be a lakásába és
aznap este nem ment le a dunaparti kis kerti lakba,
pedig ott, — mint mindennap — sok jó édesség
gel várták . . .
Rexa Dezső.

«Késő akkor már kiáltozni, a mikor ég a ház.*
A király megrázta sápadt fejét.
«Minek akkor kiáltozni, — oltani kell bibornok,
oltani .. .»
A prímás ott akarta hagyni már a királyt harag
jában, de mikor épen indulóban volt, a király barát
ságosan kérte meg:
♦Szatmári, kisérjen a királynéhoz!*
És a bosszús prímás szótlanul kisérte királyát a
kert másik végében üldögélő királynéhoz.
*

*

*

György már elment, mikor a király kezét nyújtva
a prímásnak, elbocsátotta őt s oda ment Máriához,
mellé ült a faragott kőpadra, melyre vastag fehér
medvebőr volt vetve.
«Megvetted a könyvet?* — kérdé Máriától.
♦Nem még. Simon mester makacs, sokat kér
és alig enged.*
♦Micsoda deák az, a kit Simon mester ide
küldöz ?»
♦Kamuti György deák, most jött Németországból,
ott járt tánulás végett, Wittenbergában, de most
szülei haza hívták. Jóra való, értelmes fiú.*
♦Láttam őt már többször úgy messziről.*
A királyné jónak látta, ha most beszél a tervről,
melyet Györgygyel kifőztek.
♦Felségedhez most mint alázatos könyörgő
jövök.»
Szólt felállva a királyné.
♦Kérése teljesítve van.»
♦Nem, ne mindjárt, hallgassa meg mi a kérés.
Nagy dolog, talán ilyet még királyi személy soha
sem tett.*
♦Ha te kéred, azt is megteszem.*
A király erre gyengéden maga mellé vonta a
padra az előtte álló királynét.
♦Kérésem ez. Simon mester, a ki derék könyv
árus, — a mint e diák mondja — ok nélkül való
veszedelemben van. Titkos kémek vették körül a
miből azt gyanítom, hogy vesztét akarják. Nekem
kedvelt könyvszállítóm ő s jó ember. A fiát kiküldte
a wittenbergi egyetemre, s azért, úgy látszik, a bará
tok áskálódnak ellene, nem szeretném, ha baja
esnék. Meg kell őt menteni, úgy a gyanúsítástól,
mint a kémektől. Meg kell mutatni, hogy hozzá
nem fér semmi kétség s nekünk kedvelt emberünk.*
«De hát én mit tegyek e dologban?*
♦Nagy dolog ez uram s azért is alig merem
kimondani.*
♦Mond meg, mi az?»
A királyné a király vállára tette a kezét, s
hozzá simulva kérő hangon mondá:
♦Ma estefelé, mikor sok nép jár az utczán és
sok ember meglátja, látogasd meg Simon mestert.
Menj hozzá csak egy perezre, aztán megint fordulj
ki a boltjából.*
«Jól van, kedvedért megteszem . . .»
*

*

*

A prímás mikor nagy dér-durral hazament,
az előcsarnokban két pálos barát várt rá, jelenté
seket hozva neki a mai megfigyelésekről.

(Folyt, köv.)

Az ev. nők és nőegyletek figyelmébe.

I

Nálunk nem igen szokás az, a mit ezen soraimbán hangoztatni akarok, de mert én nagyon szép
nek, nagyon hasznosnak találtam, elmondom Önök
nek is, keresztyén nővéreim, gondolkozzanak kissé
felette!
A helybeli református egyházban, a mely igazán
elismerésre méltó buzgalmat tanúsít a híveknek s
különösen a fiatalságnak a templomon kívül való
nevelése körül is, — van egy ♦Lorántffy Zsuzsánna*
nevű nőegylet. Ennek egyes tagjai, előkelő nők, úri
kisasszonyok, a kik bizony kényelmesen tölthetnék
el a vasárnapot, ott hagyják kényelmüket s elmen
nek az e czélra már berendezett helyiségekbe, a hol
apró gyermek-sereg van összegyűlve. S mit tesz
nek? Imádkoznak, énekelnek vele, apró tanulságos
elbeszéléseket mondanak el, vagy olavasnak fel nekik,
őket istenfélelemre s a nemesre, jóra vezetve.
E szokás új még itt nálunk, de nem új a kül
földön, a hol igen nagy gondot fordítanak a vasár
napi iskolákra.
S kérdem, hogy a mai korban, a mikor mindenki
panaszkodik az általános romlottságra, a mikor fiatal
ságunk a kevés valláserkölcsi táplálék s a sok rontó
behatás folytán oly korán veszti — hogy úgy mond
jam — «magasbra vívó szenvedelmét*, üdeségét,
ártatlanságát, a mely őt oly kedvessé teszi s felnőtt
korában boldoggá és hasznossá, — nem volna-e
méltó s nem volna-e áldásos széles körben foglal
kozni a fiatalság lelki művelésével, nemesítésével az
iskolán s templomon kívül is ? S nem volnának-e
erre épen a nők hivatva, a kiket a gyöngéd lelkűiét
arra annyira alkalmassá tesz ?
Mindenki látja, hogy korunk erkölcsrontó s lelketelfásító áramlata igen nagy; mindenki tudja, hogy en
nek megváltoztatására s ellensúlyozására a vallásosság
nagyobb fokú ápolása szükséges s hogy csupán csak
a lelkészeknek s tanítóknak magukra hagyatva ez
teljesen nem sikerülhet. — Vegyen tehát részt benne
az egész társadalom nemesen gondolkozó része!
Vegyenek részt benne különösen Önök, keresztyén
nővéreim, mint a kik a gyermekek körül a legelő
nyösebb eredményeket képesek felmutatni! Vegyenek
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részt e nemes munkában nemcsak otthon, de a házon
kívül is ! Milyen szép volna az, ha egyházainkban
a műveltebb, vallásos kedélyű női elem, a mely a
gyermekekre nézve úgyis vonzóbb a ridegebb ter
mészetű férfiaknál, téli vasárnapokon vagy téli esté
ken összegyűjtené az iskola termébe vagy bárhova
a fiatalságot s építő olvasmányok, ima és éneklés
mellett töltene el velők egy-két órát! Milyen szép
az, mikor az úri nő, a nagyságos asszony, — a mint
itt Pesten több helyen teszik — leszáll a nép gyer
mekei közé, hogy szivükbe leheljen valamit maga
sabban szárnyaló, nemes lelkületéből! Milyen szép
az, — milyen kedves az Istennek, milyen hasznos!
Mennyi áldás háramlanék abból a fiatalságra s a
társadalomra! S nem is volna megterhelő, mert
hiszen a munkát feloszthatnák egymás között; s
nem volna olyan nehéz sem, mert hiszen mindenütt
van lelkész, tanító, a ki őket jó tanácscsal támo
gatná. S maguk a szülők is az ilyen összejövetele
ket csakhamar megszeretnék s szívesebben küldenék
gyermekeiket oda, semhogy haszontalanul ácsorogjanak. így hozzászoktatnók őket a hasznos olvas
mányokhoz s bizony nem egyszer a szülő is oda
vonzatnék gyermeke által.
Vegyünk részt mindnyájan, férfiak és nők egy
aránt, a nemes munkában, az óvintézkedések meg
tételében, — az idők gonoszak! A kér. nők csopor
tosuljanak egyletekbe s a nőegyletek vegyék fel ezt
is munkaprogrammjukba! Sokan fogják őket áldani
érette!
Vajha megértetném! Vajha szavam nem maradna
csak ‘ kiáltó szó a pusztában!*
A szerkesztő.

Újévkor.*)
Újabb határhoz ért ösvényünk,
Es égre. tárul a kezünk ;
S a míg örülünk és remélünk,
Sírunk is és emlékezünk.
Nem az idő, — mi mulunlc el csak,
A koporsónkat szegezik;
Mint gyorsfolyású vízen a hab:
Ev elmerül, év születik.
A nagy idő megoszthatatlan,
Egy, véghetetlen és örök,
Mint Isten, a megfoghatatlan,
A kiben hiszek s örülök;
Neve, törvénye, léte fénylik
A csillagon és porszemen;
Bölcs elme látja öt ha félig,
De gyermekszívvel érezem.
Hatalmának lehelletétül
Királyibot ketté törik:
Magasból a hírnév leszédül,
S megdől a büszke cser tövig.
* Mutatvány S d n th a K árolynak most megjelent költe
mény-kötetéből, melyre nézve lásd az utolsó lapon levő hir
detésünket.

Szerelmének édes szavára
Szűnik a köny, a seb heged;
Erőtleneknek sziklavára,
Boldog, ki beléd rejtezett!
Színed előtt sarum megoldik,
S öledre hajtom le fejem ;
Csak gyermeked lehessek holtig,
Sorsom esik kies helyen.
Süssön napom, vagy szálljon éjre,
A z égnek tartom homlokom:
Emelj magasba, sújts a mélyre:
Jobbod s vessződ én csókolom.
Tenyérnyi éltem szűk körében
M i szép, ha kis mécs lehetek,
S édes hazámnak hű ölében
Istent, embert szerethetek.
Gyors szárnyú év, csak szállj fölöttem,
Mély síromat idő csak á sd :
Melylyel a tiszta mennyre törtem,,
Lelkem, te nem látsz hervadást!

Sárit,lm K ároly.

Három nagy ember végrendeletéből.
Tanulságosak a következő, nagy emberektől eredő
sorok:
A világ legnagyobb színműírója : Shakespeare Vil
mos végrendeletét a következő szavakkal kezdi:
«Isten nevében, Ámen. Én, Shakespeare Vilmos
az Avon melletti Stratfordból, Warrick grófságban,
a ki — Istennek legyen érte hála! — teljes egész
ségben s tiszta eszemnél vagyok, végső akaratomat
s végrendeletemet a következőkben fejezem k i: Elő
ször, lelkemet Istennek, az én Teremtőmnek kezeibe
ajánlom, abban a reményben s bizalomteljes hitben,
hogy Jézus Krisztusnak, az én Megváltómnak, egye
düli érdemeiért az örök életnek részese leszek, míg
testem ismét porrá lesz, a melyből vétetett. . .»
*
Egy másik híres költő: Heine Henrik, a ki fiatal
korában a zsidó vallásról az evangélikusra tért át
s irataiban sokszor űzött gúnyt a vallási dolgokból,
— 1851-ben írt végrendeletében egyebek közt eze
ket írta :
‘Négy év óta minden bölcsészeti gőgről lemond
tam s vallási eszményekhez és érzelmekhez tértem
vissza; az egy Istenben, a világ örök teremtőjében
vetett hittel halok meg, a kinek irgalmát kérem hal
hatatlan lelkem számára. Megbántam, hogy irataim
ban a szent dolgokról néha az őket megillető tisz
telet nélkül nyilatkoztam, de erre inkább koromnak
szelleme, mint saját benső valóm ragadott. — Ha
én tudtomon kívül a jó ízlést s az erkölcsiséget, a
mely igazi lényegét képezi minden egyistenhitű val
lásnak, megsértettem: úgy bocsánatot kérek az Isten
től s az emberektől! . .»
*
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Guizot M., a kiváló franczia történetíró, a ki
eleinte sokat hányatott ide-oda a vallási kételyektől,
végrendeletéhez a következő függeléket csatolta :
*. . . Sokat vizsgálódtam, sokat kétkedtem s azt
hittem, hogy az ember észereje elég arra, hogy az
ember és a világ talányait megoldja — s hogy az
emberi akarat elég erős arra, hogy az emberi életet
a törvény és az erkölcs szabályai szerint szabályozza.
Egy hosszú, sok gondolkodásban eltöltött élet végén
azonban arra a meggyőződésre jutottam, hogy sem
a világ nem illetékes saját mozgásait szabályozni,
sem az ember nem elég erős saját sorsának meg
határozására, azon segédeszközökre hagyatva, a me
lyeket a fennálló törvények rendelkezésére bocsáta
nak. — Szilárd meggyőződésem, hogy mindkettői a
világot s az embert teremtő Isten kormányozza,
tartja fenn és változtatja, akár azon általános tör
vények által, a melyeket mi természeti törvényeknek
nevezünk, — akár természetfölötti tettei által, me
lyek, mint amazok, az ő tökéletes és szabad bölcseségéből és korlátlan hatalmából erednek s melye
ket mi csak hatásukban ismerünk fel, de nem valódi
lényegükben és czélzatuk szerint.
így tértem vissza a bölcsőhöz, szilárdan ragasz
kodva eszemhez és szabadakaratomhoz, melyeket
Isten ajándékának, előkelőségemnek és szemességem
nek tekintek ; mindamellett oda jutottam, hogy gyer
mekként érezzem magamat Isten kezében és meg
hajoljak Előtte tudatlanságomban s gyöngeségem
érzetében. Hiszek Istenben és imádom őt, a nélkül,
hogy kísérletet tegyek, hogy megértsem. Látom az
ő jelenlétét és működését nemcsak a világ-változat
ban, törvényeiben, hanem az emberi társadalom
történetében is, főképen pedig az ó- és új-szövet
ségben, a kijelentés é s-a z isteni gondviselés ezen
örök emlékében*.
*
. . . A sok üres fejűnek, a ki képzelt okosságá
ban vallásról s Isterről könnyelműen beszél, ajánljuk
figyelmébe e sorokat!

Ne fogd meg a jótéteményt azoktól,
a kik szűkölködnek!
♦Mindig csak adni és újra adni! Úgy látszik
ennek soha sem lesz vége, — mintha az ember iga
zán ujjából rázná ki a pénzt! . .» Ekkép zúgolódék
magában egy dúsgazdag kereskedő, mikor egy napon
már négy ízben jártak nála jótékonyczélú gyűjtőívekkel, kérvén őt, hogy növelje kissé rendes évi
adományát. Eközben íróasztalához érve, puha karos
székébe vetette magát és mintegy önmagát meg
nyugtatandó az iránt, hogy hiszen teljes lehetetlenség
lett volna adományának fokozása : végig futott gondo
latban a sok drága felszerelésen, melylyel családja
kényelmére újonnan épült házát ellátta, —- felidézte
a roppant összeget, melyet maga az új ház építte
tése nyelt el, — végre a neveltetési költségeket is
hozzávéve, egészen megnyugtatta lelkiismeretét, mert
mindezt fedezni első kötelességének tartotta.
Elmélkedés közben elszunnyadott és álmába is
beleszövődtek a gvüjtőívek, melyek mégis némi önelégületlenséget okoztak neki ébrenlétében. Almában

egy gyűjtőt látott szobájába lépni, ki a hittérítés nehéz
munkálatát eszközlő társulat ívét terjesztve eléje járu
lékának felemeléséért könyörgött a szent ügy érde
kében. Ő egyszerűen elutasította : «Rossz idők járnak
és a házi kiadások nagyok, nem adok semmit*.
A gyűjtő szó nélkül összehajtván ívét, egy mási
kat terjesztett elé, mely a traktatus-társulatnak járó
adományokat foglalta jegyzékbe. Midőn ez is hasonló
sorsban részesült, a gyűjtő még egy harmadik ívet
vett elő és a szegények számára kérte az összeg
nagyobbítását. Ez már aztán álmában is kihozta őt
a _sodrából és haragosan így szólt az idegenhez:
«Úgy látszik, ma már olyan világot élünk, a mikor
igényeink nőttön-nőnek és végnélküliekké lesznek.
Nem eleget s nem elég dúsan adakoztam én már
eddig is? íme még kétszerezzem is adományaimat.
— Többé nem adok semmit!*
Erre az idegent bizonyos méltósággal látta maga
előtt felegyenesedni álmában a kereskedő s az így
szólt hozzája : «Uram, egy évvel ezelőtt kedves leány
kája a halállal vívódott és ön kihez fohászkodott
kétségbeesetten ? . . . Emlékezzék csak vissza arra,
hogy öt évvel ezelőtt önt magát környékezte a halál
és már látta, mint kell majd itt hagynia családját
szükségben s gyámolítlanul, — akkor is kihez könyör
gött segítségért és ki segítette meg önt bajában ? . . .
Tizenöt évvel ezelőtt pedig lelki nyomortól emésztetve, azt hitte, veszve van és képes lett volna a
világ minden kincsét odaadni azért, hogy biztosítást
nyerhessen a felől, hogy van még kegyelem s bocsá
nat számára. Akkor is ki hallgatta meg könyörgé
seit ? — Panaszkodott-e már valaha Krisztus Úrunk,
hogy ön nagyon gyakran igénybe veszi őt ? Hajlandó
volna-e megigérni Neki, hogy soha többet nem for
dul hozzá semmiért, ha viszont Ő is megszűnik öntől
jótékonyságot várni?*
«Soha sem!* — kiáltá hangosan a gazdag; álmá
ból felriadva, minek folytán álomképe is eloszlott.
«Óh én Megváltóm, mit cselekedtem, milyen
nagyot vétettem ellened!» — mondá most bűnbánólag magába szállva. «Tied legyen mindenem, hisz
neked köszönhetem életemet és lelkem nyugalmát;
sokkal több .jóban részesítesz még most is minden
napon, semhogy én azt képes volnék neked valaha
meghálálni.*
A Szentlélek sugallata fogott e keresztyén szivén
s ő azután híven követte az apostol intését: Azoknak
a kik gazdagok e világon, hagyd meg . . . hogy jót
cselekedjenek, legyenek gazdagok jó cselekedetekben,
szives adakozók, a magokéból másokat részeltetők.
(I. Tim. VI. 17—18.)
Vajha mindenki eszébe véve az Úr áldásait, engedne
a Szentlélek intelmének; s most, mikor a keresztyén
világ a szeretet legszentebb apostolának emlékünne
pét üli, vajha gondolna azokra, a kiknek szűkén
van megterítve asztaluk, a kik fáznak és éheznek,
— és örömmel sietve nyomorúságuk enyhítésére!
A z irgalmas szemű ember megáldatik, a ki ada
kozik az ő kenyeréből a szegényeknek (Péld. 22. 9.),
de a ki a szegény kiáltását meg nem hallgatja, ő is
kiált, de meg nem hallgattatik (Péld. 28. 27.).
Közli: Ferenczy Izabella.
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igaz volna ez a hír, melynek megvalósulását oly
régen várja az egész honi protestantizmus!
H atvanéves lelkészi jubileum Ritka öröm
Egyházi ünnepély. Mezőberényben szép egy napot ünnepelt f. hó 7-én P é k á r Lajos, losonczházi ünnepély folyt le. Az alsó-végesi, jobbára tót tamásii lelkész, a nógrádi egyházmegye kiérdemült
nyelvű, de tiszta magyar érzésű hitekből álló egyház főesperese. E napon volt ugyanis 60-ik évfordulója
ünnepelte fönnálásának első száz évét. Jeszenszky annak, hogy lelkészszé lett. Ez alkalomból együtt
Károly, az egyházközség derék lelkésze, magyarul ünnepelt vele és egyházával, melyben 42 évet töltött
beszélt híveinek s vázolta az első száz év nevezetes el, az egyházmegye, a kerület, a világi hatóság és
eseményeit. A hívek a jubileumra nagyobb alapít az ünnepelt családja. Az ünnepi istentiszteletet dr.
ványokat és adományokat tettek a templom javára, Baltik F. püspök és Biszkup B. ózdini lelkész végezte.
különösen a Hegedűs-család. Este 200 terítékes ban Az istentisztelet után az ünnepelt a küldöttségeket
kettel ünnepelték meg a fordulatos ünnepet, melyen fogadta, üdvözlő beszédeikre adott válaszában hála
Mezőberény és vidéke valláskülönbség nélkül vett részt. telt szívvel Urának kegyelméről emlékezve meg, a
Egyházm egyei tisztik ar választás. Nyíregy Ki őt hosszú életpályáján megsegítette. A helyi egy
házán e hó 9-én bontották fel a tiszavidéki ágh. háznak adott válaszát azzal pecsételte meg, hogy
evangélikus új egyházmegye tisztikarára beérkezett 300 frtot adott át a gondnoknak alapítványul e nap
szavazatokat. Egyházmegyei felügyelőnek dr. Meskó emlékére, hogy annak kamataiból szegény iskolás
László, országgyűlési képviselőt, főesperesnek Materny gyermekek segélyeztessenek. — Az Űr jóságos keze
Lajos, debreczeni lelkészt, alesperesnek pedig Simko- őrködjék ezen 88 éves szolgája felett s tegye életének
vics Pál, pazdicsi lelkészt választották meg. A meg estéjét derűssé, boldoggá!
Vallásos esték Sopronban. Örömmel olvassuk,
választott tisztviselők ünnepies beigtatása január
első felében lesz a Debreczenben tartandó alakuló hogy a soproni ev. főgimnáziumban is tartanak
már vallásos estéket. Az elsőt f. hó 12-én tartották
közgyűlésen.
Kettős tanári jubileum. Lélekemelő ünnepély a közönség nagy részvéte mellett. Tárgysorozata
folyt le szombaton, decz. 18-án a nyíregyházi ágh. ez volt: 1. Imádság. 2. Megnyitó beszéd. Tartja:
ev. főgimnáziumban azon alkalomból, hogy a tanár- Go mb ó c z Miklós igazgató. 3. Készletek «Miatyánk»
testületnek két érdemes tagja: Mészáros Ferencz és czimű zeneműből. Vegyeskar és magánrészek: K i r á l v
Szlaboczky Imre tanári munkásságának 25-ik évét József Páltól. — Énekli a főgimnáziumi vegyeskar;
betöltötte. A jubilánsokat először Benes László pol a magánszólamot: D ö b r ö n t e i Antal VIII. oszt.
gármester a főgimn. kormányzó tanácsának nevében tanuló. Vezeti: K i r á l y Béla tanár. 4. Képek a
üdvözölte meleg szavakban; majd az ev. egyház szeretet világából. írla és felolvassa: H é t v é n y i
képviseletében Bartholomaeidesz János tb. főesperes Lajos tanár. 5. Múlt, jelen és jövő. Költemény
méltatta az ünnepeltek érdemeit. Ezután Martinyi S á n t h a Károlytól. Szavalják : K ojyuVn-yü Imre
József főgimn. igazgató a tanárok, Vietórisz István VI., U r s z i n y i Pál VIII. és-'V-éTTesi Zoltán VII.
Vili. o. t. pedig a tanulók nevében fejezte ki a oszt. tanulók, ö -Vezessen az ég Ura! Choral a
jubilánsok iránt érzett tiszteletüket, hálájukat. Min «Máté passióból* B a c h t ói. Énekli: a főgimnáziumi
den beszédre meghatott szavakban külön-külön felel vegyeskar. — Vajha minél több helyen akadnának
tek az érdemes professzorok. A tanárok az ünnepély kövétői e derék vállalkozásnak!
A szen tesi polgárm ester rendelete. Egy
emlékére művészi kivitelű arczkép-albummal lepték
meg szeretett kartársaikat; ugyanezt tették a VI. és komoly s a jelenkor érdekeit s legfőbb szükségét
VII. osztályok ifjűsága is, mint a mely osztályok felfogni tudó lélek nyilvánul az alábbi rendeletben,
főnökeiket tisztelik az ünnepelt tanárokban. A sike a melyet a szentesi polgármester adott ki hivatalnok
rült ünnepélyt a főgimn. daloskor éneke nyitotta karához s a mely midenesetre figyelemre méltó. A
meg és fejezte be. — Az Ég áldása nyugodjék a rendelet így hangzik: «Régi tapasztalatom, hogy a
városi tisztikar tagjai a templomokat csak kivételeprot. tanügy e két derék bajnokának életén !
A lőcsei egyházközség tanácsa e hónap 8-án lesen látogatják, a miből azt kell következtetnem,
g\ülést tartott, Tudomásul vették a püspöki átiratot hogy vallásos érzelmeik többé-kevésbbé eltompultak,
a VI. szab. kir. városi esperességnek épségben mara holott pedig elöljárói tisztükből kifolyólag, mint min
dása ügyében. Öttagú bizottságot küldtek ki — ez denütt a jóban, ügy itt is nemes példájokkal előlidei 5-ik számunkban már jelzett — Hermann járniok illenék.
Utasítom a városi tisztviselő-, segéd- és kezelő
Gusztáv által létesített alapítványból emelendő közkórház és árvaház berendezésére vonatkozó javas személyzetének tagjait, hogy mindenki, vallásának
latok elkészítésére. Addig, míg a két emberbaráti vasár- és ünnepnapjain, hitfelekezetének templomát
intézmény létesülőben van, az Egyesült Fővárosi szorgalmasan látogassa és ez által erkölcsi és val
Takarékpénztár a két alapítvány-összegnek kezelését lásos érzületéről tanúbizonyságot tevén, ez után is
igyekezzék a gondjaira bízott társadalom lelki vilá
ingyen vállalta el.
A lelkészi fizetések állam i m egjavítása, gára jótékonyan hatni. Megjegyezni kívánom, hogy
ügy látszik, ismét előbbre ment egy lépéssel. Egyik én a vallásosság alatt az áhítatos lélek tiszta és
újság, a ^Budapesti Hirlap» legalább azt írja, hogy igaz vonzalmát, nem pedig az öntudatlan, külsőség
megbízható forrásból vett értesülése szerint a kor ben nyilvánuló vakbuzgóságot értem ; ugyan azért
mány a protestáns lelkészek fizetésének rendezéséről senkinek lelkiismereti szabadságára kényszert gyako
szóló előterjesztést nyújtott be a koronának. Vajha rolni nem akarok, hanem igenis óhajtásom, hogy a

Hazai és külföldi hírek.
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vallásnak — a kiben tudniillik ez megvan, lelki és az iparpalotában előadásokat tartott. Bernadotte
szükségét érezze és azt a nyilvános istentiszteletnek herczeg megragadta az alkalmat, hogy prédikálhas
őszinte kultusza által nyilvánítsa is, hogy mint son. Elment nejével az iparpalotába s elébb a nége
egyébütt, úgy e téren is, a szép és lelkes cseleke reknek, azután a jávaiaknak mondott vallásos beszé
detben, a minden szép, nemes és jó terén istápo- det. a melyet a benszülöttek vezetői tolmácsoltak.
landó közönségünknek példaadőja legyen, melynek A prédikáeziók után a közönség a herczeggel és
viszonos értékéül viszont annak tiszteletét és becsülé nejével együtt zsoltárokat énekelt. Végül pedig a
sét fogja magának megszerezni, nevelni és biztosítani. vadakat fényesen megvendégelte a herczeg.
Felhívásom komolyságának és tiszteletre valósá
A pápa vádaskodása — Luther ellen. Már mi
gának tanúbizonyságul nem késem kijelenteni, hogy evangélikusok hozzá szoktunk ahhoz, hogy egyes
fenti kérő szavaim a jólneveltséghez és műveltséghez pápista egyházfők az ő híveik és saját híveink előtt
vannak intézve: igyekezetemnek kicsinylését vagy kicsinylő, gyalázó szavakkal illessenek bennünket s
semmibevételét tehát az ép és egészséges erkölcsi daczára annak, hogy mi a tiszta evangyéliom alap
felfogás lazulásának tekinteném. Mint a fentiek után já n állunk s a szentségeket Krisztus rendelése értel
önként következik : a templomoknak ünnep- és vasár mében szolgáltatjuk ki — vallásunkat «eretnekség»napokon látogatása ideje alatt a hivatalos tevékeny nek mondják. De hát gondoltuk: okos ember úgy
ség szünetel. Felhívásomat tiszttársaimnak, tiszti sem hisz nekik s a heczcz-káplán ok ez által érde
karom szeretett tagjainak kegyes indulatába ajánlom. meket akarnak szerezni magoknak, -— legyen nekik,
Miről a város tisztikarának kezelő és segéd- gyűlölködjenek s gyűlölködésükről egykor majd ők
személyzetének valamennyi tagját végzéssel értesítem. adjanak számot az Örök-biró előtt! Most azonban
Szentes, 1897. október 29. Lakos, polgármester.* e hónapban egy Canisius nevű jezsuita páter elha
. . . Eddig a rendelet. Nem közölhetjük a nélkül, lálozásának volt háromszázados évfordulója, a ki
hogy örömünknek ne adjunk kifejezést a felett, hogy hajdanában összes erejét a nagy reformátorok mű
ime a világi pályán is vannak olyanok, a kik az vének megsemmisítésére használta s ezzel összefüg
emberiség nagy érdekeit felfogják. Korunk legátko- gésben nem rég a pápista egyház feje egy pápai
sabb rákfenéje a vallástalanság. S az úri osztály körlevélben Luthert és egyházunkat a náluk évszá
hitközönye hozzájárul annak növeléséhez, mert a zadok óta dívó gyalázó kifejezésekkel illete, azt
népet is megvesztegeti. Addig nem is várhatjuk sok mondván, hogy «Luther forradalmár volt, hogy az
belső nyomorunk megszűnését, a míg vasárnapon általa elhintett átkos méreg az erkölcstelenség ter
vásár s más világi foglalkozás folyik. Küzdjön azért jesztője volt* — és így tovább. Ezen encziklika ellen
minden ember a maga körében a mellett, hogy a nem rég tartott porosz egyetemes zsinat határo
az ünnepnap méltó megszentelését találja s a szivek zottan kikelt s a következő tiltakozást tette közzé:
a templomban keressék a hétköznapi munkához s
. .A z egyetemes zsinat tiltakozik a pápának Caniaz élet boldogságához elkerülhetlenül szükséges lelki sius-encziklikájában foglalt, Luther emlékét és a reforfelfrissülést!
'
- _
mácziót gyalázó kitételei ellen s tndtára adja a pápá
K álvin-utcza. Noyonban, Kálvin születéshelyén, nak a következőket:
egy utczát a nagy reformátor nevéről neveztek el.
1. A mit a pápa gyógyíthatatlan méregként említ,
A városi tanácsnak ezen határozata valóban a leg az az üdvözítő evangélium, melynek a pápa is kény
nagyobb elismerést érdemli.
telen helyet engedni.
A vallásos ném et császár. I. Vilmos német
2. Luther, kit a pápa lázadónak bélyegez, csak
császár legközelebbi beszédében, a melyet a kato Istent dicsőítette, midőn az emberi határozatokon
nákhoz intézett, ekképen nyilatkozott: «A mai nap alapuló pápai tekintélyt az Isten igéjének alá rendelte.
tól kezdve üdvözöllek benneteket, mint hadseregem
3. A világi felelősséget Isten akaratja szerint
katonáit, gárdám gránátosait. A zászló-esküvel, mint való hatalomnak csak akkor ismerték el újra az
német férfiak, hűséget fogadtatok és pedig Isten egyes országok polgárai, mikor a pápának az állami
oltára előtt, az ő szabad ege alatt, az ő keresztjére, kormányok felett való fenhatósága az evangélikusok
mint derék keresztyénekhez illik. A ki nem derék nál hitelre nem talált. A történet bizonyítja, hogy
keresztyén, nem derék ember» . . . Különben Vilmos a forradalomnak emésztő tüze r. katholikus orszá
császár annyira vallásos, hogy ha csak teheti, min gokban több táplálékra talált és nagyobb pusztítá
denkor szívesen vesz részt az istentiszteleteken s sokat vitt véghez, mint a protestáns országokban.
családját is elvezeti. Hajó gyakorlatok alkalmával
4. A reformáczió és az erkölcstelenség össze
pedig, ha vasárnap jön s lelkész nincs jelen, — ő függéséről való állítása ellenében Isteni hívjuk fel
maga veszi elő az imádságos és prédikácziós köny tanúul, hogy a reformáczió a tiszta Isten igéjének
vet s a legénységnek prédikácziót olvas fel s vele hirdetésével a lelkiismeret ébresztője és úgy az
együtt imádkozik Igen, mert érzi, hogy még a koro egyeseknek, mint a családok s az összes emberiség
nás fő, milliók feje sem nélkülözheti az Isten kegyel nagy műveltségének, erkölcsi fejlettségének forrásává
mét. — Sokan tanulhatnának tőle!
lett. Az Isten fia pedig, a mi egyedüli közvetítőnk
Egy herczeg m int prédikátor. Kevesen tud marad és lesz a mi erős várunk.* — Ezt a nyilat
ják, hogy a svéd királynak az a fia, a ki a trónhoz kozatot Poroszország minden templomában felolvasták.
való jogáról lemondott, a mikor csak teheti, vallásos
Az összes kerületi egyházfők Drezdában pedig
prédikácziókat tart, ebben találván legnagyobb gyö a következő határozatot tették közzé: — «A pápa
nyörűségét. Néhány nappal ezelőtt egy jávai és néger Rómában azt a. hallatlan merészséget követte el,
benszülöttekből álló karaván érkezett Stockholmba hogy a reformáczió isteni munkáját, a felekezeti
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békét, legnagyobb mértékben veszélyeztető modorban,
becsmérelte.
Gonoszt nem fizetünk vissza gonoszszal, sem rágal
makat rágalmakkal, de felelősséget vállalunk min
denkivel szemben, hogy Luther zászlója nem volt,
mint azt a pápa hirdeti, a lázadás zászlója, hanem
ellenkezőleg épen ezen zászló adja meg a császár
nak, a mi a császáré, és Istennek a mi az Istené;
hogy Luther tana nem méreg, mint Róma nyilvá
nítja, hanem ellenkezőleg, miután az a bibliai tan
és olyan igazság, mely Istennek egyszülött fiától
ered: az egyedüli általános szer a lelkek üdvére.
Épen azért nem a reformáczió hozta elő az erkölcs
telenséget, mint a protestánsok ellenségei állítják,
hanem ellenkezőleg épen a protestánsok ellenségei
okozták azt, a mint azt a történetem tanúsítja.
Hangsúlyozzuk, hogy bennünket nem a czivakodási
düh vezet, mikor Róma által a reformáczió és egy
házunk fejéhez vagdalt rágalmakat kereken vissza
utasítjuk, hanem a jelzett rágalmak és vádaskodások
ellen igazságérzetünk és a békének szeretete készt
fellépni, hogy valódi tudományos alapon véghezvitt,
történelmi kutatások alapján a római tudatlanságot
visszautasítsuk. Fogadjuk, hogy ily rágalmakkal szem
ben annál hivebbek maradunk egyházunkhoz és
Isten igéjéhez!*
És mi nekünk is erre csak az lehet válaszunk:
csak ferdítsék el az igazságot, csak kapczáskodjanak, mi továbbra is hívek maradunk Isten igéjén
nyugvó szent vallásunkhoz !
S zives k érele m . M iután lapunk t. olvasói kö
zött még mindig vannak olyanok, a kik előfizetési
árát be nem küldötték, hitrokoni szeretettel kérjük
azokat, szíveskedjenek e csekélységet mielőbb bekül
deni, mert az év végével nekünk is számadásaink
vannak. S azonkívül kérjük lapunk minden olvasóját,
szíveskedjék barátainak s ismerőseinek lapunkat aján
lani s igyekezzék minden előfizető legalább egy új
előfizetőt szerezni; —- a téli hosszú esték úgyis alkal
masak az olvasásra. Most belépő előfizetőknek is megküldhetjük még eleitől fogva a mostani évfolyamot.

A kiadóhivatal.

'Alkalmas karácsonyi és újévi ajándékok.
A közeledő ünnepek alkalmából szives figyelmébe
ajánljuk t. olvasóinknak a Luther-társaságnak
alanti kiadványait:
1. Gyurátz Ferencz: « H it o ltá ra * czímü imakönyv II.
kiadás. Egyszerű fekete kötésben 80 kr. (Kapható bőr
kötésben és chagrin díszkötésben is 1 frt 50 krtól 4 frtig.)
2. Sántha K á ro ly: .B u zg ó sá g k ö n yve* czímü imakönyv
fekete bőrkötésben 3 frt, ehagrinbőrkötés 4 frt
3. Török József: L u th e r M á rto n életra jza . 30 kr.
4. Hörk József: <Hös K e c z e r A n d rá s ev. vérta n n
család ja* czímü népiratka. 15 kr.
5. Bereezky Sándor: c B ib lia i tö rté n e te k prot. népiskolák
számára, képekkel* kötve 40 kr. (Bevezetés czéljából
szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal)
6. Zathureczky Adolf: .E v a n je lic k y ro zp ra v n ik , tojest:
Nábozenstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok I._ — 20 kr.
7. Dr. Masznyik Endre: «B a h il M átyás* Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldöztetésének ide
jéből. 25 kr.
8. Famler G. A .: «C h ris tia n T ra n g o tt, Leidens- und
Lebensgeschichte eines ev. Preidigers in Ungarn.* 30 kr.
9. Keviczky László: ‘ E lb eszélések a magyar reformáczió
történetéből. 12 kr.

10. Pálmay L ajos: « A z Is te n m egsegít.* 10 kr.
11. Famler Gusztáv A d o lf: «G o tt v e rla s s t d ie Seinen
n ich t » 25 kr.
12. Hörk József: « A n a gysá rosi v á r ura.* 10 kr.
13. Famler Gusztáv A d o lf: .H och m u th kom m t v o r dem
F a li.* 30 kr.
14. Payr Sándor: F á b r i G e rg e ly . 30 kr.
15. Sartorius Csepregi: V ir á g o k a szen tírás k e rtjé b ő l.

30 kr.
J6. Bierbrunner G usztáv : M a tth a i am L etzte n . 20 kr.
17. Böngérfi János A z árva. 20 kr.

18. P aulik János: A z á g o s ta i b itv a llá s . 25 kr.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú díszkép.
Ára csomagolással 1 frt 30 kr.
20. E van g. c s a lá d i lap, III, évfolyam szerkeszti Paulik
János. Ára egy évre 1 frt. Előbbi évfolyamok 50 krért
kaphatók. 10 gyűjtött előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgál a társaság.
21. Hörk József: F a rk a so k a jn h o k között. 30 kr.
22. Krizko P á l: M ela n ch to n F iilö p le v e le . 10 kr.
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(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23. Petlies János: M ela n ch to n F iilö p élete. Ára 40 kr.

E könyvek kaphatók bizományosunknál, Kákái
Lajos könyvkereskedésében (Rudapest, IV., Károly-u.
1. sz.). Nagyobb megrendeléseknél 10% engedmény.
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
deczember 22-én.
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A szerző tulajdonaként, a Hornyánszky
czégnél Budapesten

épen m ost je le n t m eg :

Költemények.
Irta

Sántha

Károly,

sárszentlőrinczi ev. lelkész.

Ára: kötve 2 frt, fűzve 1 frt 50 kr.
Egy emelkedett, vallásos léleknek 119 költe
ményét foglalja magában, a fenti, szépen kiállított
költemény-füzér, a melyeknek egyike-másika pálya
díjjal is ki lett tüntetve. Szerzője már e kis lap
hasábjairól is ismeretes t. olvasóink előtt. Múzsája
a vallás örök igazságait, a hazaszeretetei s a csa
ládi élet gyöngéd érzéseit juttatja kifejezésre, szépen
lelkesen, egyszerű s tiszta formában. Újólag is me
legen ajánljuk t. olvasóinknak.

SUT K a p h ató a szerzőnél Sár-SzentL ő rin czen (Tolnam egye).

Nyomatott Hornyánszky Viktor könyvnyomdájában Budapesten.

