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Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és végén.
Szerkeszti:

Előfizetési díj egy évre 1 forint.
Kiadóhivatal: Luther-társaság pénztára,
Deák-tér 4. szám, hova az előfizetési és hir
detési díjak küldendők.

Negyedik évfolyam.

P A U L I K

ev. vallástanár.

VI. t , Hunyady-tér 11., III. em 37.
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Máté ev. VIII, 23 — 27.

Hajóra .szállt az Istenember,
A tanítványolt mind vele;
S a míg eveztek, addig az Úrnak
Álomra zárult két szeme.
De míg 0 szunnyadt, im az égre
Fekete felhők serge gyűlt,
Zenegve dördült meg az ég boltja,
Iszonyú hullám mindenütt.
Mint a dióhéj lejt hajójuk,
Porzik a hullám oldalán,
Rémülve kérdik a tanítványok
«ítélet napja van talán?!*
0 pedig alszik; homlokát a
Nyugalom s béke lengi át.
Hozzá rohannak a tanítványok
És egy közülök fölkiált:
az égre! kelj, a hullám
minket, elveszünk,
bomlik, recseg a fája,
sülyed el velünk!*

Fölkel a Mester és körülnéz:
S elül a vészes fergeteg,

oldal 6 *ri.

negyed old. 8 frtésígy tovább

Budapest, 1899. január 31.

Jézus a tengeren.

«Mester
Eltemet
A hajó
A vízbe

Luther-tár sasági tagok
e la p o t in g y en k a p ják .

J Á N O S

10. szám.

Simul a tenger és a hajó im
A vizen nyugton leng-lebeg.
Majd amazokhoz fordul s így szól:
<Kishitüek, hol én vagyok
Veszély ott nincsen, tisztul a felleg,
S nyomán a napfény fölragyog /»
Ifj. Porkoláb Gyula.

Hitvesi hűség.
«Eró's a szeretet, mint a halál.
(Énekek é. VIII. 6.)

Kétszáz évvel ezelőtt angol földön szájról-szájra
járt a következő megható történet.
Nagy bánattól összetörtén ifjú nő borult le Cromvell Olivér, Anglia hatalmas protektorának lábai előtt,
férje számára kegyelemért esedezve. «Oh. Uram, hát
igazán meg kell -férjemnek holnap halnia ? Irgalmazz,
szánj meg engemet szerencsétlen asszonyt! Jutalmul
őszinte hálámon kívül egyebet nem adhatok, de a
jó Isten megáld érte, ki gyönyörködve látja az irgalmasok jó cselekedeteit.»
<Hiába beszélsz, ne is vesztegesd a szót — mond
amaz — férjed, mint lázadó, fegyverrel kezében fo
gatott el, szörnyű bűnéért meg kell lakolnia. Holnap,
majd ha a harang esti imára megkondul, akkor fog
férjed fegyver által az élők sorából kitörültetni és
az Örökbiró elé állíttatni. Ha akarod, halálát meg
láthatod, ez legyen kegyem részedre!*
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Lesujtottan emelkedik fel térdeplő helyzetéből az
esedező nő és keserves zokogás közt tova tántor
gott. Bánata meghatotta a hatalmas embert is anynyira, hogy már-már bánni kezdé a nő kérésének
megtagadását.
Közelgett a rettenetes óra s íme az esti szürkü
letben az ős régi templom felé égy lenge női alak
rohan sietve; majd bemenvén annak nyitott ajtaján,
az alkonyi homálytól fedetten észrevétlenül és nesz
telenül felment a torony lépcsőzeten s megállva a
padláson, figyelmes szemeit közvetlen a harang alatt
a harangkötélre függesztette. S már mozdul is az,
meghúzta a süket öreg harangozó. De a harang
hangot nem adott, mert nyelvének minden egyes
mozdulatát gyenge női kezek .fogták fel. A harang
nyelve nem ütheté meg a harangot, de véresre zúzta
az azt tartó gyenge női kezeket. Az összezúzott
kezekből omlott a vér, befolyva a nő öltözetét, be
fecskendezve a harang belsejét s becsurogva a torony
padlását. Mégis a hü feleség fájdalmat nem érzett,
vért nem látott, csak egyre volt gondja, arra, hogy
a harang az nap este meg ne konduljon; mert az
öreg süket harangozó csak egyre húzta a harang
kötelet, mintha el sem akarta volna hagyni. Szegényasszonynak ott gyöngyöztek homlokán az aggoda
lom hideg veríték cseppjei. Bár halvány volt, mint
a halál, kínjai között mégis néma maradt, mint a
sír. Végre! végre megszűnt mozdulni a harangkötél
s óh, mi boldog volt e perczben: hiszen az nap
este megnémult a harang nyelve, a mi férje meg
menekülését jelentette.
A hű nő műve be volt fejezve. Ekkor ájulás
fogta el, halványan a falnak dőlt; majd magához
térvén, a mint lábai bírták, lesietett a toronyból,
egyenesen Cromvell sátorába, a melynek belsejéből
csakhamar e haragos szavak hallatszottak ki:
«Miért is nem kondul már az a harang esteli
imára ; még elmegy a mai nap a nélkül, hogy hatá
rozatom a lázadóra nézve teljesedésbe mehetne!*
Erre a kifakadásra, áttörvén az őrök során, hal
vány nő állt meg vérző kezekkel a rettegett protektor előtt s m ondá: «Uram, nézz ide ezekre a vérző
kezekre, ezek fogták fel a harang nyelvének ütéseit,
ezért nem hallottál semmi harangszót. Vagy azt
hitted, hogy elhagyom férjemet nyomorúsága idején ?
S oh a ! Örömest meg is haltam volna érte, csakhogy
megmentsem, hiszen tudod azt, hogy «a szeretet
erős, mint a halál*. Óh, nem kérek én szánalmat
összezúzott kezeim iránt, de igenis kegyelmet halálra
ítélt férjem számára. Óh, kegyelmezz, hogy e kegyel
medért Isten áldása szálljon Te reád!» S még egy
szer leomlott a hatalmas férfiú lábai előtt. Ez pedig
a térdeplő nő fejére téve kezét, m ondá: ‘ Kelj fel
leányom s eredj magad hírül vinni férjed számára
kegyelmemet, ki őt összezúzott kezeid árán magad
számára megtartottad. A jó Isten pedig áldjon meg
szeretetben erős, állhatatos szivedért!*
*

Ember szereteténél nagyobb Jézusnak szeretete.
Mert ő nemcsak kezeit és lábait engedte át az ellen
ség kínzó szegeinek, de életét is halálra adta, csak
hogy mi, kik bűneink miatt halált érdemlettünk

volna, a Benne való hit folytán megtartatnánk és
az örökéletet megnyerhessük! Ebben a szeretetben
higyjünk! Ő maga, a szeretetben gazdag Ür Jézus
akar a mi oltalmunk és paizsunk 'enni minden
bajunkban, hogy megtartson minket s mi dicsérjük
szent nevét érette.
Német után: Király Mátyás.

Gyermek esti imája.
Fáradt vagyok, lenyugszom,
Kis szemeim behunyom —
Hű szemeid, jó Atyám!
Vigyázzanak én reám.
Ha vétkeztem ellened,
Óh bocsásd meg vétkemet;
Krisztus vére s kegyelmed
Hiszen minden bűnt elfed!
Szülő, testvér, s mindenek
Öledben pihenjenek;
Mindenkit, kicsit s nagyot
Óvjon szent s erős karod!
Németből: St.

Sántha Károly.
— Sárszentlőrinczi ev. lelkész. —

Mellékelt képünkön azoknak a szép költemények
nek a szerzőjét mutatjuk be olvasóinknak, a melyek
ben úgy e kis lapnak, mint egyházunk más közlö
nyeinek hasábjain oly siirün van alkalmunk gyönyör
ködni. Minket evangélikusokat kétszeresen érdekelhet
e szelíd alak; egyrészt azért, mert vallásos költő,
másrészt s különösen azért, mert — a mint ruhája
is mutatja — evangélikus egyházunknak egy felkent
szolgája ő. —- Sántha Károly általánosan ismeretes;
szóban és írásban így emlegetik: «a költőpap*; s
mi e meghatározó elé az ‘ evangélikus* jelszót sie
tünk mindig oda tenni; s az ő neve így ezekkel
együtt nekünk evangélikusoknak büszkeségünk, örö
münk.
Azok részére, a kik őt közelebbről nem ismerik,
álljon itt rövid élettörténete.
Sántha Károly egyszerű polgári családból szár
mazik. Édes atyja Sántha Károly, — ki ma is él s
90-ik életévében jár — hajdanában szűcs mester
ember volt Kecskeméten. Polgártársai s hitsorsosai
előtt mindig tiszteletben állott, a mit mutat az is,
hogy azoknak bizalmából az egyházban hosszabb
időn át a gondnoki állást is viselte. Kecskeméten
született a mi Károlyunk is 1840. október 22.
napján.
A gondos, szerető apa mellett édes anyját,
Devossa Klárát emlegeti sokat Sántha Károly, édes
anyjához írt gyönyörű költeményeiben, mint a kinek
szelíd s vallásos lelkülete volt az a meleg napsugár,
a melynek behatása alatt kifejlődtek s érlelődtek
benne Istentől nyert nemes tulajdonai: lelkének
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emelkedettsége s vallásos ihlete. A szülőknek sok
gyermekük volt, számszerint kilencz. E sok gyermek
részére, a kiket nem tehernek, de Isten áldásának
tekintettek mindig az ő szülői, persze nem szerez
hettek s nem hagyhattak anyagi gazdagságot örö
kül, de annál inkább törekedtek, hogy beoltsák szi
vükbe azokat a tulajdonokat, a melyek őket maj
dan a *soha el nem múló s nem rozsdásodó*
kincsekhez segítik: az istenfélelmet tudniillik s a
szívbeli nemességet, jóságot. Ezeket szivükben állan
dóan s gondosan ápolták. Hogy különben milyen
volt az a kör, a melyben Sántha Károly gyermek
éveit töltötte, megírja ő maga édes anyjához ( « Anyám
nak*) írt költeményében, m ondván:
•Vasárnap, ha jött az estve,
Körben ott letelepedve,
Templommá lett a kis szoba,
Gond és vétek nem fért oda.
Nyájas szókkal intél minket
S megnyitottad sziveinket
A csodás, a tiszta égnek . . . »

S e néhány sor mindent megmagyaráz. A későbbi
költő munkáiban megnyilatkozó emelkedett s szép
gondolatok, nemes gyöngéd érzelmek melegágya,
imé, itt is az isténfélelemtől áthatott otthon, a val
lásos édes a n y a ! . . . Óh, hogy ezt nem tudjuk ele
get mondani az embereknek; óh. hogy ezt nem
tudja szivébe kellően beírni minden anya! Nem
mindenkit tesz ugyan költővé az anyai hű gond
— s nem is szükséges, — de igenis sokat tehet
arra nézve, hogy a gyermek áldássá váljék ember
társaira nézve s áldólag tekintsen egykoron vissza
szülői otthonára.
A természeti hajlandóság mellett nem csekély
befolyással volt az ifjú Sántha Károly jövendő élet
pályájának alakulására az akkori kecskeméti lelkész
s későbbi püspök: Gzékus István, a ki annak idején
atyjának házába bejáratos volt s nőtlen korában e
tisztes családnál étkezett. Az ő s különösen jeles
vallástanára: Filo Lajos behatása alatt érlelődött meg
az ifjú Sántha Károly szivében az elhatározás, hogy
a papi pályára lép. Az elemi iskolából egyszerre a
második osztályba vették fel a kecskeméti kollégium
ban, a hol azután az egész középiskolán át tanult,
az ötödik osztály kivételével, melyet Sopronban vég
zett. Mint tanuló mindenkor szorgalom s jó maga
viselet által tűnt ki tanulótársai között. Középiskolai
tanulmányai befejezése után Budapestre ment, az
akkor olt fennálló prot. theologiára, a hol csak
hamar a nagynevű Székácsnak kedvencze lett.
Budapesten tette le a kandidatikumot, s miután a
dunántúli kerület püspöke, Haubner Mátyás előtt a
papi vizsgát sikeresen megállotta, régi vágya telje
sedésbe ment: 1866 szept. 13-án Sopronban pappá
szenteltetett s Badics István mellé segédlelkészül
hivatott meg a tolnamegyei Sárszent-Lőrinczre.
Alig egy évre ezután önálló működési kört jelölt
ki számára az isteni gondviselés, a mikor Némedi,
tolnamegyei ev. egyházközségbe választatott lelké
szül. Innen 1868-ban a tolnamegyei Sand-ra, 1870-ben
Várpalotára, majd 1876-ban első működési helyére:
Szent-Lőrinczre hivatott meg lelkésznek, mely utóbbi
gyülekezetben azóta állandóan áldásosán működik.

Családi körülményeiből röviden csak azt említjük
meg, hogy 1869-ben nősült, oltárhoz vezetvén egyik
lelkésztársának: Kirchner Jánosnak Ida nevű leányát,
a kivel azóta boldog házasságban él. E házassági
frigy Istentől négy gyermekkel lett megáldva, a mely
gyermekek gyöngéd apai szivét többször szép költe
ményekre hangolták.
Sántha Károly Szent-Lőrinczen testestül-lelkestül
papi hivatásának él, szabad idejét irodalmi munkál
kodásra szentelve. Hitteljes szívből jövő ékes szó
noklatait épüléssel hallgatja gyülekezete, a hazában
szerte pedig örömmel olvassák felszárnyaló imáit és
szép költeményeit. Pap és költő ő, mindkét hivatá
sában a szentnek, igaznak s jónak szószólója, győ
zelmének hirdetője. A mit magára, mint papra nézve
m on d:
•Mindig az egyet: Krisztust hirdetem.
A Krisztust tudni vágyam, hogy tanítsak* . . .

— az reá, mint költőre nézve is áll, a mennyiben
mint költő is a Krisztust hirdeti főképen, Urának
szent történetét s tanait juttatva költői formában
kifejezésre. Az emberiség megváltás-történetének
megragadóbb mozzanatai, valamint egyéb vallásos
gondolatok áhítattal s lelkesedéssel töltik el szivét
s rezgésbe hozzák lantjainak húrjait. Sántha Károly
azért vallásos költő első sorban. E téren a legter
mékenyebb s a legerőteljesebb. A múlt századokban
élt amaz egyházi énekeseinkre emlékeztet ő, a kik
nek mindig volt valami mondani valójuk az Isten
•nagyságos dolgairól* s a kik, a sareptai nő korsó
jához hasonlóan, úgyszólván kifogyhatatlanul öntik
szivük nemes tartalmát. De persze lantján nemcsak
a szorosabb értelemben vett vallásos gondolatok,
hanem más egyéb eszmék s érzelmek is megcsen
dülnek. A családi kör szelíd békéje s édes örömei,
a természet nagyszerű változásai, a haza öröme,
bánata, emlékei, reményei mind dalra tudják őt
hangolni. Költeményeinek száma egész légió. Ezek
évek óta a hazai lapok hasábjain jelentek meg szét
szórva, nem egyszer a legmagasabb kitüntetést, el
ismerést szerezve szerzőjüknek. Egyes nagyobb füzé
rek is megjelentek azonban az ő munkáiból, így:
• Vallásos költemények» (1869-ben), <Buzgóság könyve»
(1888-ban), <Jó gyermekek verses könyve* (1889-ben),
« Őrangyal» (1896-ban), <Költemények* (1897-ben).
A mellett folyton új és új imákkal, költeményekkel,
himnuszokkal stb. gazdagítja szegényes magyar irodal
munkat. Egyik-másik költemény-füzérének olvasása
azt a benyomást teszi, mint a mikor az ember —
hogy képiesen fejezzük ki magunkat — egy szép
kertben sétál, hol üde zöld bokrok, fehér liliomok
integetnek felé s a lombok suttogását, s a madarak
bájos csicsergését túlzengi, egygyé olvasztja egy
magasztos templomi chorál. — Még az élet szomorú
tényei és sebző tövisei is az ő költői ecsetje alatt
elvesztik sötét, bántó színüket s az isteni szeretet és
bölcseség keretébe jó illatú virágokként szépen oda
illenek.
Sántha Károlynak írói működése különben már
régi keletű. Már mint theologus is többször adta
jelét a benne szunnyadó költői erőnek. Több vallá
sos költeménye jelent meg még a Székács által
szerkesztett «Lelki Kincstár*-bán s az akkoriban
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Pákh Albert által szerkesztett «Vasárnapi Újságá
ban is. Egyik theol. tanára, Ballagi Mór. annak ide
jén bemutatta a nagy reményekre jogosító ifjút
hazánk koszorús költőjének: Arany Jánosnak is, a
ki őt e téren való további munkálkodásra serken
tette s néhány költeményét az általa szerkesztett
szépirodalmi lapokban: a « Figyelő*-ben és a « Ko
szorú*-bán is közölte.
Sántha Károlynak költői hírneve nem olyan
talán, mint a minővel sokan tán kevesebb munka
mellett is dicsekednének, de ennek egyrészről az ő
szerénysége, másrészről a kor szellemiránya az oka,
a melyről tudjuk, hogy kevés érzékkel bír az olyan
komoly, Istenen csüngő múzsa iránt, mint a minő
a Sántha Károlyé. De ép e tulajdona az, mely őt
előttünk különösen becsessé teszi.
Sántha Károly ma még teljes férfi erejében lévő
férfiú; még sok szépet várunk tőle a jövendőben.
Őszinte kivánatunk, hogy a jó Isten áldja meg testi
s lelki ajándékainak bőségével! Vajba egyszer azután
költeményeinek összletes kiadásával is megörven
deztetné hitsorsosait s barátait!

Gusztáv Adolf.
(Vége.)

A történet sohasem emberek kívánságai, de Isten
gondviselő tervei szerint igazodik Gyakran utunkat
állják akadályok, melyeket előre látni nem lehetett.
Gusztáv Adolf is már november 5-én azt hitte,
hogy ellenségével szemben fog állani, de 5-éből
6-ika lett. A frissen szántott földeken a csapatok
nem haladhattak elég gyorsan, a nehéz rög, mint
az enyű tapadt a katonák saruira, lovak patáira,
ágyúk kerekeire. Hozzá Isolani horvátjai is útját
állták a mocsaras, széles Rippach patak mentén.
Mi volt ez ellenállás — Ő neki? Mint megriadt
madársereg rebbent szét a horvát dandár a svédek
ágyúi elől, ott hagyva a zászlóját is, a melynek
egyik oldalán a császári sas büszkélkedett, a másik
ról pedig a szerencse istennőjének képe mosolygott
a lá . . . Hát ezt kedvező jelnek vették mindannyian . . .
A megfutamodott horvátok azonban Wallenstein
táborába mennekültek vissza s ennek módjában
állott, ideje is volt még a közeledő ellenséggel szem
ben a legkedvezőbb állást elfoglalni s ezt futó árkok
kal megerősíteni, melyekbe legjobb ágyúit rejtette
el. Egyidejűleg Pappenheim után is gyors futárt kül
dött. A levél, a melylyel ezt visszahívta, manapság
a bécsi császári levéltárban őriztetik. Pappenheim
ráömlött vérével együtt. Mert november 6-ika Pappen
heim halála napjává lett, a mint hogy születésnapja
is a Gusztáv Adolféval esett egybe.
Gusztáv Adolf, tudva, hogy Wallenstein, a hor
vátok által jöveteléről mihamar értesülni fog s Pappenheimot bizonyosan vissza fogja parancsolni, sie
tett, hogy ennek megérkezte előtt megvívja a döntő
ütközetet. A svéd haditanácsban ugyan odahajlott a
nézet, hogy jó lenne a segélycsapatokat bevárni,
azonban az ifjú, bátor szász-veimári herczeg, Bernhard, de meg a király is más véleményen voltak.

«Ha már a fürdőkádba léptünk, mondá ez — leg
okosabb dolog jól tisztára m osakodni!»
Az esteli árnyék korán betakarta november 5-én
a lützeni mezőt. Hány terv született meg e nyugta
lan éjjelen, mennyi remény vítta meg harczát a
bizonytalanság érzetével! ? Gusztáv Adolf ez éjjen
nem tudott aludni Tán érezte, hogy utolsó éjsza
kája az ez életben ? Már éjfélkor kiszállt a nagy
tábori kocsiból, a melyben eddig Bernhard herczeggel s tábornokával Kniephausennel az éjszakát beszél
getés közt töltötte s felöltötte bőrzekéjét. Komornyikja
ugyan kikészítette a pánczélt is, de a király nem
vette magára, a dirschaui seb nagyon sajgott a
nehéz vasburok alatt. Környezete hasztalan kérte,
hogy óvatosságból vegye fel mégis pánczélját; ő
azonban Istenben vetett tántoríthatlan bizalommal
válaszolta nekik: <Az en pánczélom az Isten !» Étel—
t hez nem nyúlt, hanem seregéhez sietett, hogy azt
csatarendbe állítsa.
Nem virradt még sohasem oly nehezen, mint
ezen a november 6-iki napon. Mintha még a nap
is, mely oly nagy eseményt hordott méhében, késle
kedni akart volna. Mintha félt volna megmutatni
igazi képét. Sűrű, nehéz köd ült a vidékre s nem
hogy oszlott, de mintha mindig sötétebbé, fagyosabbá
vált volna.
Alig szürkült — s a lützeni térségen hatalmas
ének zúgott fel. Gusztáv Adolf seregének éneke volt
az. kisérve a dobok és trombiták harsány zajától:
»Isten a mi erős várunk /» Milyen ének lehetett az,
a mely 20.000 ember ajkáról száll az egek urához,
oly emberek ajkáról, a kik egytől-egyig el vannak
készülve, hogy estvére már az Ő trónjának zsámolya
előtt állnak ? Hát még mikor az ének végeztével a
király maga rákezdte ezt a másikat: * Légy óh hoz
zánk kegyelmes h> majd meg a harmadikat, a leg
kedvesebbet, a melyből annyiszor merített e rő t:
Ne csüggedj el, kicsiny sereg,
Az ellen bár úgy támad meg,
Hogy végkép elpusztítson !
Vesztedre tör s téged azért
Félelem és bánkódás ért?
Ne félj, hogy soká tartson !
B ízzál! — dolgod az Istené,
Bosszúd is legyen övé, —
Hagyjad reá ügyedet!
0 rendel Gedeont melléd,
Kit jól ismersz s a ki megvéd
Igét úgy, mint tégedet.
Az Isten él és Igéje,
Ördög, világ, pokol véle
Nem bír, sem a bősz elem.
Isten velünk s mi ó' vele,
Rút szégyent vallunk ellene;
Mienk lesz a győzelem.

« Ne csüggedj el kicsiny sereg ! ■>. . . Óh sok nagy
vigasztalás, sok nagy erő rejlik abban, a mikor a
lélek kibontja szárnyait s mint az ég felé repülő
madár száll, száll az ének árjain ama tiszta régiók
felé! . . . Mikor aztán az ének utolsó hangjai is,
dobok pörgésével, trombiták harsogásával együtt el
némultak, egyidőre néma csönd állott be. A köd
azonban csak nem akart felszáliani. Pedig minden
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a helyén állott már s a múló órák csak az ellen
ségjavára szolgáltak, mert közeledett Pappenheim . . .
A király azért, míg majd jó kardjukat az ellenség
gel összemérhetik, egyik csapattól a másikhoz lova
golt, buzdítva, lelkesítve őket — «Fiúk! aztán bát
ran előre a Krisztus nevéért/» . . . Ö maga készen
volt e szentségért életét feláldozni . . .
Még nem volt egészen 38 éves, midőn e jelentő
ségteljes reggel reávirradt. Azonban sokkal idősebb
nek nézett ki. Nem cs o d a ! Sok küzdelemben, gond

két szemben álló sereg — alig néhány száz lépésnyi
köz áltál elválasztva. Gusztáv Adolf most utolsó
parancsait osztja. Majd csendes imádságra nyitja
ajkát, miközben fejét alázatosan lecsüggeszti s kezeit
összekulcsolja: «Jézus, Jézus, segíts, hogy szent neved
dicsőségére végezhessük a harczot /» Azután magasra
emelve fejét, megvillantja hősi kardját: *És most,
Isten nevében — előre h> . . . A seregtől visszazúg a
Megdördülnek az ágyúk, ropog a muskéták sortüze,
breitenfeldi diadalmas je ls z ó : « Velünk az Isten !•

bán, harczban férfi asodott meg e jóságos arcz, úgy,
a támadó lovascsapatok rohama alatt megrendül a
hogy bizony jóval idősebbnek látszott, mint valóban : föld. A csata megkezdődött.
volt. Meg aztán az ember korát nem is szabad csu
Rajzoljam-e a véres küzdelmet, melyet a két
pán a feje fölött elrepült évek száma szerint mérle
sereg egymás ellen kifejtett? Nézzétek a hős királyt,
gelni. hanem a szerint, a mit. átélt, tapasztalt és
mint rohan, mindenütt legelői, a hol a legerősebb
tett. Hát e tekintetben Gusztáv Adolf nem is egy
az ellenfel, vagy a hol csapatai ellankadnak s segít
ember, de nemzedékek korát élte át. Csak az a két
ségre van szükségük! Már kezükben az ellenség
kék szeme, az maradt, a minő v o lt : ifjú, derült,
legfontosabb ütege, ott a szélmalmok mellett, már
szelíd, mert lelkét tükrözé vissza!
bomladoznak soraik, már egyik-másik császári csa
Délelőtt 10 óra volt már, midőn a köd oszlani
pat sietve vonul vissza: midőn egyszerre csak észre
kezdett s a közeli Lützen falu tornyának körvonalai
veszik, a mint ott száguld egy nyakán megsebzett
láthatókká lettek. Majd egymást is megláthatta a
paripa, de lovagja nem ül nyergében; jól ismerik
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valamennyien — a király hadiméne a z ! Úr Isten,
mi e z ! ? Elfogták, megsebezték, vagy tán megölték
volna az ö királyukat!? . . . Rettenetes sejtelem az,
a mi a hű seregen végignyilallott . . .
Gusztáv Adolf, ki a jobb szárnyon hősiesen harczolt, látva, hogy a középhadsereg, mely pedig már
az ellenséges üteget szemben elfoglalta, a császáriak
nak új, erősebb támadására hanyatlani kezd, hirte
len a smalandi ezred élére áll s vágtatva siet a
megingottak megerősítésére. Száguldó röptében csak
néhány lovas képes vele tartani, a kikkel az ismét
leszállani kezdő ködben az ellenséges vértesek közé
kerül. Elkeseredett küzdelmet kezd a reáözönlő tö
meggel, miközben egy ellenséges golyó balkarját
összezúzza. Nem tekintve sebére, rettenthetlenül
hatol tovább, ah de egyszerre szemei előtt forogni
kezd a világ, hogy alig tudja lauenburgi Ferenc#
herczegnek odarebegni: « Vezess félre, bátyám !» . . .
A herczeg erre karját a király feje alá fektetve, ki
vezetni igyekszik őt, de már dördül a vértesek karabinja — s a király újból holtra sebezve rogy le
nyergéből. Kísérői ott lelik halálukat körülötte, vagy
el vágatva tőle másutt hullnak el, részben meg el
futnak; csak nürnbergi apródja Leubenfmg taríja
még magát s igyekszik urat a saját lovára emelni.
Néhány császári lovas, látva a jelenetet, nevét kérdi
a sebesültnek: a hű apród is, a sebesült is mélyen
hallgat: mire egyik vértes az ifjút döfi le, a másik
meg a királyt halántékon lövi, majd meg néhány
lövést tesznek reájuk s aztán élettelen tetemüket
mindenüktől kifosztják. Kilencz sebből vérzett el a
nemes élet, öt golyó, három vágás s egy szúrás
sebétől. Ott halt hát el, a hol leginkább vágyott:
Istenérts a vallásért a harczmezőn . . . «Szemfödele
a hadi lobogó !>
A gyászhír villámgyorsan terjed el a svéd had
seregben s weimári Bernhardot, kire a király, eleste
esetére, a vezényletet bízta, épen akkor érte, a mi
dőn az ellenséget állásaiból egymásután űzte, verte,
Kniephausen tábornok, ki a haditanácsban a csatát
a szászok megérkezése előtt ellenezte, most vissza
vonulást ajánlott. Nem úgy Bernhard herczeg: « Své
dek, finnek, ném etek! kiált a király halála miatt
vérig elkeseredett harczosokhoz — mindnyájunk sza
badságának oltalmazója elesett! Mit ér nekem immár
az élet, ha őt meg nem bosszulhatom! ? Előre hát,
a ki szerette királyát!» . . . S bizony halálában is
győzött hős fejedelmük, mert megtízszerezte harczosainak erejét a gyász s azon tudat, hogy arról a
mezőről, a hol az ő királyuk fekszik, ő nekik meg
futni, de csak tágítani sem szabad, ott nekik győz
niük vagy királyukkal királyukért halniok kell.
Hasztalan volt immár Pappenheim megérkezése
— az a holt kéz akkor már győzelemre vezényelt
ellenében is, hasztalan kérdezte: «Hol a svéd király?*
— mert már nem mérkőzhetett meg vele. Mert a
svéd királynak lelke akkor már 20,000 részre oszlott
s katonáiban hadakozott ellenük. Hasztalan örült aztán
a szomorú hírnek, hogy a svéd király meghalt, mert
nemsokára az ő vére is ott omlott ki a harczmezőn.
A császáriak visszavonultak Csehországba — s
bár ezzel s a csatamezőn hagyott 36 ágyújokkal s
málháikkal világosan bizonyították maguk a veresé

güket, mégis Bécsben, Münchenben, Madridban egy
aránt «te deumokat* tartottak a fényes győzelem
felett. Mert hát Istennek nagy öröme van abban,
ha az emberek egymást öldöklik!! A svédek győ
zelmi örömét azonban elnyomta a gyásznak fáj
dalma . . . Óh, mert lehetett-e az teljes győzelem, a
melynek ára a hős, a nagy Gusztáv A d o lf? !
És mégis, •
— nem halt meg akkor Gusztáv Adolf,
hanem egyenesen az örök halhatatlanságba ment át.
Halála lett élete, mindaddig, míg csak ember em
lékezni f o g ; — halála lett élete odafönn, az örök
biró, Isten szent trónja előtt, ki megmondotta: «Légy
hű mindhalálig és én neked adom az életnek koro
náját !>
XIV. Végszó.
Forrón szeretett férjének halálhírére szegény
Mária Eleonóra királyné csak lehanyatlott, mint a
virág, melyet vihar tör le. Odasietett a drága tetem
hez s a mit oly ritkán adhatott az élőnek,- most
özönnel halmozta el csókjaival a drága halottat. . .
Aztán mikor elsírta felette özvegyi bánatát, arany
szelenczébe foglaltatta szivét s magával hordta éve
ken át. Hasztalan figyelmeztették, hogy ne űzzön a
holt testtel bálványimádást, nem hallgatott senkire,
szentség, ereklye volt ez neki!
Azon időben hosszas ideig tartott, míg egy ilyen
világmegindító hír elterjedt. Svédországban deczember 7-én, tehát egy teljes hónap múlva tudták meg,
hogy a Nürnberg alól való elvonulás óta mily győ
zelmes csatát vívtak ki hős fiaik s még csak a
következő napon jött a Jóbhír, hogy az ország leg
nagyobb fia, királya hősi halállal elesett. Milyen hír
volt ez! «Az országtanács egész nap sírt és jajgatott» — mondja az ülés jegyzőkönyve, a miniszterek
meg kezeiket tördelték s újból meg újból keserves
zokogásba törtek ki. Oxenstierna Axelnek, kiről azt
mondják, hogy a nappal gondját estve ruháival
szokta levetni s mindössze csak két álmatlan éjjele
volt, ez a gyászhír okozta az egyik álmatlan éjsza
kát, a másikat pedig az, midőn Gusztáv Adolf egyet
len leánya, Krisztina, katholikussá lett . . . Ügy
érezte ekkor, mintha Gusztáv Adolf másodszor halt
volna meg. Amaz első álmatlan éjjelen azonban ezt
írta: « Nincs az egész világon ő hozzá fogható, nem
is volt évszázadok óta hozzá hasonló király s ki
tudja, ha lesz-e még párja valaha ?* Az egész prot.
Németország sírt és jajgatott ravatala felett. A pápa
is meghatva nagy ellensége tragikus halála által,
csendes imát mondott érte. Sőt még II. Ferdinánd
is, ez a zsarnok jezsuita szív, a melynek gyönyör
volt az eretnekek jajja, könyekre fakadt, a mint
hős ellenfelének véres bőrzekéjét megpillantotta.
Meuchen faluban az oltár előtt állították fel leg
először egyszerű koporsóját, melyet az ottani iskolamester, ki mesterségére asztalos volt, szögezett neki
össze. De már olyan halotti menetet, a milyen ez
volt, nem látott még nagy Németország. A nép seregestől tódult mindenüvé, a hol a drága hamvakat
keresztül szállították s a hol csak egy kis csengetyűcske volt, együtt zokogott ez az ország összes
protestáns harangjaival e napokon szakadatlanul.
Gyászünnepélyeket tartottak mindenfelé s azokban a
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hős királyt versekben s beszédekben dicsőítették —
*a ki a vallásosságot királyi erénynyé tévé; diadal
útjain nem szégyellett kegyes beszélgetéseket folytatni
s ismerősebb volt a bibliával, mint a világi bölcseség
összes könyveivel.
1633. július hóban tették tetemeit — melyekért
egy egész svéd flotta jött — hadihajóra, hogy át
szállítsák hazájába. Koporsójánál ott állott sógora
György Vilmos brandenburgi fejedelem s kis fia, a
későbbi nagy Frigyes Vilmos, a kit Gusztáv Adolf
egyszer, Berlinben való tartózkodása alkalmával igen
megszeretett. Fabricius svéd udvari lelkész megható
beszédet mondott: « Leesett a mi fejünk koronája!
ó jaj, mert oly sokat vétkeztünk ! Azért oly szomorú
most a mi szivünk s szemeinket elborította a sötét
ség.» (Siralm. 5, 16. 17.)
Még egy Istenhozzád a német partoknak s aztán
elkezdték a hullámok az ő halotti dalukat s békén
vitték hátukon a nagy halottat azon hely felé, a
melyet még elbucsúzásakor örök nyugvóhelyül maga
választott ki.
Egy év múlva tették örök nyugalomra a stock
holmi Ritterholms templomban. Az ez alkalomra
való szöveget Mária Eleonóra királyné maga válasz
totta k i : « És egész Izráel gyászolta Judit hosszú
ideig s felette jajgatott, felette mondván: ah, meg
kellett halni a hősnek, a ki lzráelt oltalmazta s
megmentette* (II. Makkab. 9, 2 0 — 21.). S azóta ott
aluszsza örök álmát, számtalan csatája s győzelme
diadaljelvényei alatt. Ott függnek a hadizászlók golyó
lövésektől összetépve — sírja felett, mint összelőtt
teste a sírkő alatt. És ha a prot. utas odavetődik
és felkeresi a nagy király nyugvóhelyét, leoldja saruit,
mert tudja, hogy neki az a hely, a melyen áll, szent
föld . . . A sírkápolna ablakai alatt latin felirat mondja
el, hogy ki volt ő :
♦Nehéz időkben lépett a trónra,
Szerette az istenfélelmet,
Ellenségeit letiporta,
Hazáját nagygvá tette,
Honfitársaiba lelket öntött,
Az elnyomottakat megszabadította —
Hogy meghalt is, diadalmaskodott.*

Mert vannak, de csak kevesen, kik sohasem
halnak meg. És Gusztáv Adolf e kevesek közül
való volt.
. . . Ha a vándor Lützen felé halad, a poros
országúttól oldalt bokrok s fákból egy kis ligetet
talál, a melyben oly vigan dalolnak a madarak. Egy
emlék álPott, gótízlésű s oszlopos mennyezet, rajta
e szavak: *Itt esett el Gusztáv Adolf 1632 novem
ber 6-án\* a mennyezet alatt pedig egy egyszerű
kő, rajta e betűk: *G. A. 1632.* Ezt a követ a
király derék csatlósa s néhány meucheni paraszt
hengerítette nyomban a csata után azon helyre, a
hol a király lováról lebukott. Vándor, ki e kőhöz
járulsz, ejts egy könyet annak betűire, — de ne a
fájdalom, hanem a szent szeretet s hála könyje
legyen az ! Küldj egy fohászt az egek Urához,'mint
egykor Sámuel, ki harczai után emlékkövet emelvén
Mizpa és Sen között, ezt mondát « Mindeddig segít
ségünkre volt nekünk az Úr!* S vésd szivedbe az
igéket, melyeket azon a mennyezeten felírva találsz:

*A mi hitünk a diadalom, mely meggyőzte a vilá
got !* S aztán, ha nagy Németországban körüljársz,
tapasztalni fogod majd, hogy mindenütt, a hol csak
evangélikus lélek lakozik, Gusztáv Adolf nevével
találkozol. Igen, mert a kik neki azt a lützeni vasés kőemléket emelték, emeltek neki még egy sokkal
nagyobb, sokkal magasztosabb emléket is, a mely
bizonyára tartósabb is lesz, mint a vas és a kő —
mert ez emlék millió és millió szív élő szeretetéből
épült fel, a neve: » Gusztáv Adolf-egylet*. Öh járulj
az emlékhez, ismerd meg nagy jelentőségét, szeretetben munkás hitét, samaritánusi áldott tevékeny
ségét ! Aztán fordulj vissza és lásd, hogy hazádnak
is van ilyen Gusztáv Adolf-emléke: a gyámintézet. . .
És ha ügy találnád, hogy még kicsiny, erőtlen ez,
hogy még messze van fejlődésében annak magassá
gától, a kinek dicsőségére élő emlékül emeltetett,
zendüljön meg szivedben az a lützeni tábori ének:
«Ne csüggedj el kicsiny sereg !* s tanulj attól, a ki
ezt énekelte, hatni és alkotni, ha kell éltedet is ál
dozni «Istenért s vallásért!*
Kaiser u tán: Stromp László.

Hazai és külföldi hirek.
A Luther-társasági szűkebbkörű bizottság
e hó 26 án dr. Zsilinszky Mihály s Bachát Dániel
elnöklete alatt értekezletet tartott, a melyen a bizott
ság tagjai a legközelebbi teendők felett tanácskoztak.
Sass Béla bemutatja a külföldről beérkezett <konfirmácziói emléklapokat* s az értekezlet kiválasztván
egy szép mintát a dolog anyagi részét illetőleg,
megbízza ugyancsak Sass Bélát, hogy Gladischefsky
ev. ref. lelkészszel lépjen érintkezésbe, mint a kinek
közvetítésével talán a konfirmácziói emléklapok olcsób
ban volnának kiállíttathatok. Elhatározta a kis bizott
ság. hogy Sántha Károlynak szép verses ♦konfir
mácziói áldás»-aiból kiad egy füzetre valót s azt
az illető emléklapok megrendelőinek ingyen meg
küldi. A bizottság elhatározta, hogy legközelebb sajtó
alá adja Paulik Jánosnak e lap szerkesztőjének
<íLuther 95 tétele» czímű munkáját s azt rövid időn
belül, a most készülő 3 új füzettel a tagoknak szétküldi. Utána kiadja a iKrman Dániel* czímü jel
lem- s korrajzot, a melyet dr. Zsilinszky Mihály
elnökünk lesz szives rendelkezésére bocsátani a
társaságnak.
Jótékonyság. Halassy Gyula, a nem rég el
hunyt beszterczebányai orsz. képviselő végrendeleté
ben a Luther-fársaságról is megemlékezett, 200 frtot
hagyományozván neki. A kisbizottság az ismert nevű
emberbarát s buzgó evangélikus emlékét úgy a
bizottság, valamint a közgyűlés jegyzőkönyvében meg
örökíteni határozta.
Luther-társasági új tagok. Utolsó jelentésünk
óta a következő urak léptek be rendes tagokul a
Luther-társaságba: Benkő Gyula, Franklin-társ. igazg.
Budapest; Kovács Pál tanár, P ozson y; Svigruha
Pál, egyh. felügyelő, N agvabony; dr. Töpfler Károly
orvos, S op ron ; dr. Walser Gyula, ev. lelkész, Igló;
Szontágh Géza bankpénztáros, Késmárk f.Pálmay
Lajos ev. lelkész, Réti; Kaczián János ev. vallás-
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tanár, Budapest; Klaár Fiilöp ev. vallástanár,
Budapest; Paulik János ev. vallástanár, Budapest.
(Megjegyzendő, hogy ez utóbbi három eddigelé is
volt tagja a pesti testületekben, de most külön is
beiratkoztak). A múlt esztendőben elhalt, illetve ki
lépett 10 tag; a tagok összes száma jelenleg: 472.
— Az új tagokat szívélyesen üdvözölve, kérjük t.
tagtársainkat: szíveskedjenek körükben buzdító sza
vukkal törekvéseinknek továbbra is minél több bará
tokat szerezni.
Az egyházegyetem, a mint tudjuk, a millennium
alkalmával pályázatot írt volt ki egy olyan műre,
a mely a m igvarországi protestáns egyháznak a
magyar nemzet fejlődésére való hatását tüntetné fel
A pályadíj 2000 írtban lett megállapítva. A mint
halljuk eddigelé csak egy mű érkezett be «Sola
fide» jelige alatt. Ugyancsak nem erőltették meg
magokat tudós professoraink!
Országgyűlés. Legutóbbi jelentésünk óta az
ország ügyének kátyúba került szekere egy lépéssel
előre ment, a mennyiben a kormánypárt s az ellen
zék közt alkudozások indultak meg arra nézve,
hogy a régi jó békesség visszatérhessen, jó lehet
egyelőre még valami kedvező eredményről nem lehet
beszámolni. A kormánypárt egyezkedik az egyesült
ellenzékkel, de ennek feltételei oly súlyosak, hogy a
kormány azokat, elfogadni nem hajlandó. Az ellen
zék feltételei körülbelül a következőkben foglalhatók
össze: 1. Csak az alkotmányos Ausztriával lehet
megkötni az egyezséget, a mi ha nem sikerülne,
hat hónap múlva fel kell állítani Magyaroszágon az
önnálló vámterületet. 2. A választási törvényt újra
át kell nézni s ki kell javítani. 8. A választásra
való jogosultságot minél kisebb adó után kell meg
adni s lehetőleg az egész országban egyöntetűen
kell eljárni e tekintetben. 5. Ki kell terjeszteni a
választói jogot. 4 Adóhátralék miatt nem kell a
választói jogot megszorítani. 6. A nyugdíj rendeztessék. 7. Mindenek előtt pedig Bánffy távozzék a
miniszterelnöki székből. — Egyelőre nem tudjuk mi
lesz az eredmény. Az egyezkedésekbe már a korona
is beleszólt. Valószínű azonban, hogy Bánffy miniszterelnök távozni fog s egyes lapok utódjául Fehérváry
hadügyminisztert s Széli Kálmánt is emlegetik.
Majd meglátjuk, mit hoz a jövő.

A lefegyverkezési konferenczia tárgysoro
zata Említettük már, hogy az orosz czár a múlt
nyáron egy hatalmas felhívást bocsátott ki az összes
kormányokhoz, a melynek az volt az értelme, hogy
a kormányok a háborúkat beszüntetve, a világbékét
megalapítani törekedjenek. Újabban az orosz kor
mány Muraviev gróf külügyminiszter útján ismét
egy körlevelet intézett az összes kormányokhoz,
a melyben arra hívja fel őket, hogy miután ez
ügyben nemsokára egy általános békekonferenczia
lesz, a következő 10 pontot beszéljék meg, előkészí
tésül a tárgyalásokra. 1. Egyezzenek meg az álla
mok, hogy a szárazföldi és tengeri haderőt, valamint
a hadi költségvetést meghatározott időpontig nem
gyarapítják és azon fáradoznak, hogy azt a jövőben
kisebbítik. 2. Megtiltandó az új fegyvereknek és rob
bantó anyagoknak a behozatala, a melyek hatalma
sabbak a jelenlegieknél. 8. Korlátozandó a borzasztó

hatású és jelenleg használtatni szokott robbanó anya
goknak a háborúban való alkalmazása, a robbanó
anyagoknak a léghajókból való kidobása pedig meg
tiltandó. 4. Víz alatt járó torpedócsónakok és más
ilyen gépek tengeri csatákban nem alkalmazhatók.
5. A kormányok Ígérjék meg, hogy sarkanytús hadi
hajókat nem építtetnek 6. Az 1864-iki genfi konvenczió a tengeri hadjáratokra is alkalmazandó;
semlegesíttessenek a hajók, a melyek a tengeri csa
táknál hajótörötteket menteni akarják. A 7. és 8-ik
pont arról szól, hogy az összes államok egy nem
zetközi bíróságot válaszszanak, a melynek az volna
a feladata, hogy az egyes országok közt felmerülő
kérdések felett döntsön s az egyes államok közt a
békét közvetítse. 9. Semmi se tárgyaltathassék, a tni
az államoknak politikai viszonyait, a fönnálló ren
det érintené, melyet szerződések szabályoztak. 10. A
békekonferenczia egyetlen nagyhatalom fővárosában
se tartassák, mert a különféle politikai érdekek össz
pontosításának kedvezőtlen hatása lehetne a mun
kálatokra. — Nem tagadhatjuk, hogy e tíz pontban
vannak örvendetes czélzatok is, jóllehet még nagyon
messze állanak a béke ama magasztos eszméjétől,
a hol minden vér elszikkad. Sajnos, ölni ezután is
szabad lesz, csak írás fogja előírni, hogy miféle fegy
verekkel szabad, minőkkel nem. Ez bizony a dolog
nak gyenge oldala. Mintha bizony az embernek nem
mindegy volna, akármilyen fegyverrel verik agyon!
Az egész körlevélben csakis a 7. pont nyújt valami
gyakorlatilag értékesebbet, a mely t. i. a békeköz
vetítésről s a választott bíróságokról szól. A háború
megszüntetésére csakis a hatalmaktól közösen fel
állított állandó békebizottság volna alkalmas, mely
minden felmerülő kérdésben szigorúan a jog és igaz
ság szerint ítélne. S ha ezt sikerül létrehozni, akkor
az egész mozgalom nem volt csak üres lárma, az
emberiség hatalmas lépéssel közeledett a világbéke
eszméje felé. De ehhez még egy szükséges, s ez: a
vallásos eszmék uralma. A vallásosságot ápolják a
kormányok úgy alattvalóik, mint a kormányzók szi
vében, mert a békének ez az első alapfeltétele! A
józan vallásosság mellett a háború magától meg
szűnik. mert az istenfélő emberek jó emberek, meg
adják mindenkinek a mivel tartoznak, «a kinek adó
val adót, a kinek vámmal vámot, a kinek szeretettel
szereteted s nem szoktak verekedni.
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