
Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és végén.
Előfizetési díj egy évre 1 forint.
Kiadóhivatal: Luther-társaság pénztára, 
Deák-tér 4. szám, hova az előfizetési és hir

detési díjak küldendők.

Szerkeszti:
P A U L I K  J Á N O S

e v . l e lk é s z ,  v a l l á s ta n á r .

VI. k., Hunyady-tér 11., III. éra 37.

L u t h e r - t á r n a n á g i  t a g o k  
e la p o t  in g y e n  k a p já k .

U ir d o tó o i  d í j  ■ egy oldal 12 frt, fél oldal 6 Irt, 
 ■ negyed old. S frt és így tovább.

Ötödik évfolyam. Budapest, 1899. szeptember 15. 1. szám.

Olvasóinkhoz.
Jelen számunkkal e lapnak ötödik évfolyamát 

indítjuk útnak az Isten nevében.
Czélunk ma is az, a mi az előző években volt; 

olvasóink kezébe evangyélmi szellemű olvasmányt 
akarunk adni, mely figyelmüket az égre s drága ev. 
egyházunkra irányítsa, szivükben a vallásos érzüle
tet s egvházszeretetet ébren tartsa és ápolja.

Azt hiszszük, hogy törekvésünk szükséges és 
időszerű voltát bizonyítgatni fölösleges. Lehetetlen, 
hogy el ne szoruljon az ember szive, ha betekintve 
a mai korba, látja, hogy egy Istentől elfordult, föld
höz tapadt szellemi irány miként posványítja el 
ezrek és ezrek gondolkozását s miként mételyezi 
meg a közerkölcsiséget; hogy ez az irány utat tör
vén magának már a köznép csendes hajlékaiba is, 
miként mossa alá jólétének s boldogságának régi 
alapjait: az istenfélelmet s egyszerűséget. Korunk 
úgyszólván rohan a haladás útján előre s ez dicsé
retére válik; de nagy kár, hogy elhanyagolja ősei
nek szent oltárait. S innen ered az a sok lelki sivár
ság s erkölcsi nyomorúság, a mely majd ebben, 
majd abban az alakban érezteti velünk mérges ful
lánkjait.

A terjedő egyháziatlanságból eredő szomorú jelen
ségek látása ösztönöz minket arra, hogy megkezdett 
munkánkat tovább folytatva a vallásosságot ápoljuk, 
mint a mely minden szépnek, jónak és nemesnek 
gyökere volt és lesz is minden időben. E kis lapunk

kal egy szerény bár, de jó barátot akarunk küldeni 
a kér. családokba, mely hol ebben, hol abban 
az alakban figyelmeztesse őket az «egy szükséges 
dologra*, a templomon kívül is sarkalja és segítse 
őket keresni boldogságuk s üdvök alapföltételét: 
a Jézus Krisztust. S hiszszük, hogy ha a családapa 
vagy anya házanépével el-elolvasgatja számjainkat, 
a mint eddig sokan tapasztalták, áldás fog kelni 
nyomán.

Lapunk havonként kétszer jelenik meg. Közölni 
fog vallásos költeményeket, tanulságos elbeszélése
ket, szentírási szakaszok s napjaink fontosabb ese
ményei felett való elmélkedéseket, egyházunkban 
kiváló szerepet vitt egyes alakokat s jelesebb intéz
ményeinket is bemutatja, közli a fontosabb kül- és 
belföldi híreket s a földművelő gazdák számára 
a termények árát is. Azonkívül lapunk minden 
számát egy-egy vallásos jellegű kép is díszíti, mi 
által szép, vallásos képgyűjtemény birtokába is jut 
az olvasó.

Lapunk előfizetési ára egy évre csak 1 fr t.
Bizalommal kérjük t. hitsorsosainkat, hogy nemes 

czélú vállalatunkat támogatni szíveskedjenek. Kis 
lapunk felvirágzását annál is inkább szivén kel
lene viselnie minden evangélikus embernek, mert ez 
az egyetlen magyar ev. néplapunk. Ápoljuk azért 
közösen, mindenki a néki adatott kegyelmi ajándék 
mértéke szerint, hogy évről-évre erősödve hozzá
járulhasson ő is az Isten országa terjesztéséhez!

A  szerkesztő.

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
S

A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.
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Hol a szemben . . .

H ol a szemBen Koncár fakad,
S a r k i  az, k i  szenved,
JSzereted, sze líd  szavad  
N yújtson vigaszt, enyfiet,
H ol a keBel vérzik, sajog ,
A  kereszt nagy, nefiéz,
Résztvevőn n yú jtsd  védő karod,
Hz. un t e sd  a szen ved ést!

A  részvétnek édes írja 
Gyakorta tesz csudát,
H in t meleg nap felszárítja  
H ók szem  könyíiarmatát,
H ók szívBe, m ely m a jd  megreped, 
Varázsol n yu g a lm a t;
E m e ld  fe l  az elesteket.
Itt s ott nyersz ju ta lm a t!

Ha Ridegen Ragy a Bánat 
H  kerü löd  a nyomort.
Részvét Benned fe l nem  tám ad  
Ha más keresztet Hord, —
Furdalni fog  igaz Birád:
A  lelkiism eret,
H  ho l osztják az erény d íjá t —
Nem lesz ottan R elyed !

Németből: L a d á n y i.

A ki Isten nélkül akart élni.
— Elbeszélés. —

I.
Kistelek jó nagy falu, szép a határa, jómódú 

nép lakja, s különösen régebben, nem tartozott ott 
ritkaságok közé a hatökrös gazda. De mióta az öreg 
tiszteletes úr betegeskedni kezdett s a kínos baj éve
ken át ágyhoz szögezte őt, kezdett Kistelek is meg
változni. Lakói azelőtt a legszorgalmasabb, legjóza
nabb hívek közé tartoztak; de mint a nyáj pásztor 
nélkül szerte megy, úgy szűnt meg az összetartás 
is Kistelken, a mióta a falu buzgó lelkésze beteg 
lett és nem foglalkozhatott annyit a híveivel. Tíz 
évig tartott ez az állapot, míg végre a halál meg
váltotta a szegény öreget szenvedéseitől s helyébe 
az addigi segédlelkészt választották meg papnak.

Nehéz helyzete volt a fiatal lelkésznek; teljesen 
elzüllőben volt minden. A templom csak úgy kon
gott az ürességtől, de bezzeg délután tele volt a 
korcsma, a csapos leányok alig győzték kiszolgálni 
a sok vendéget s nemcsak a duhajlegények keres
ték fel a korcsmát, ott lehetett látni még a módos 
gazdákat is, a kik nem is annyira a bor miatt, 
mint inkább megszokásból, hogy beszélgessenek, jöt
tek itt össze.

Egy szép nyári vasárnap délután is telve volt a 
nagy ivószoba, a falu apraja nagyja ott volt, — s 
idegenek is, a kik a másnap kezdődő vásárra jöt
tek be, sokan gyűltek össze. Az egyik asztalnál töb

ben ültek a falubeliek közül s az új papról folyt a 
beszéd.

«Már én csak azt hiszem, — kezdte az egyik,
— hogy egészen más ember lesz az új pap, mint 
a szegény öreg tiszteletes; az alatt az idő alatt is, 
a míg káplánykodott, egész másnak mulatta magát.*

«Kellene is már egy kicsit erősebb kéz, — 
szólalt meg egy másik gazda, — nagy a rendetlen
ség mindenütt. Én magam megfizettem mindig a 
magamét, de hallom, nagyon sok ám másoknál a 
tartozás; úgy a papnak, mint az egyházi adóba 
sokat elfizetünk.*

♦ Hely, gazduraméknak könnyű beszélni — szó
lalt most meg egy idegen a szomszéd asztaltól, — 
gazduraméknak van miből, de annál több a teher a 
szegény népen.*

«Senkin sincs több, mint a mennyit megbír*,
— szólt ismét az előbbi gazda rendreutasítólag s 
fürkészve nézett végig az idegenen, a ki így a 
beszédjükbe vágott.

Rendkívül ellenszenves külsejű volt az idegen; 
ruhája vándorlegényre vallott, kopott volt már s el
viselt, s a mi az arczát még ellenszenvesebbé tette, 
az a rőt szakái volt, a mely állát környező; de 
egész magatartásában volt mégis valami komolyság, 
a mi némi tekintélyt kölcsönözött egész megjelené
sének.

«Már ne vegyék rossz szívvel, — kezdé ismét 
az idegen, felkelve asztalától s a gazdákéhoz lépve,
— ha beszédjükbe ártom magam, de a hol a nép
ről, arról a szegény sanyargatott népről van szó, 
nem tudom bezárni a számat és minden szó a 
szivemből jön . . . »

A nagy hangon elmondott szavakra mindenki 
figyelni kezdett s mindinkább a gazdák asztala köré 
csoportosult a közönség.

«Hát mi légyen az a szó, — kezdé Nagy Pál 
uram kissé fitymáló hangon, — a mit nem tud 
visszatartani ?»

«Sok volna mindazt elmondani, — kezdé még 
emeltebb hangon az idegen, a mint észrevette, hogy 
mindenki reá figyel. — Sokat hányódtam már én 
életemben mindenfelé; de sohasem munkáltam a 
magam javáért . . . »

«Meg is látszik* — szólt valaki a tömeg közül 
kaczagva s utána hahotázotl a többi is. De az ide
gen nem ügyelt erre, csak nagy hangon folytatta.

«De a nép, a szegény nép, a mely annyi teher 
alatt görnyed! . . . Magam is eleget fáradtam egész 
életemen át, de hát egymagám mit tehettem ? Vol
tam én is gazdag ember, csakhogy mindenemet szét
adtam a népnek és most itt állok koldus szegényen; 
de a szómat mindig felemelem a népért!»

Az idegennek ez a kijelentése hatott, mert a 
kaczagók egyszerre elnémultak s bizonyos tisztelet
tel hallgatták tovább.

«Nehéz igában görnyedez a nép, barátaim — 
fordult most már az egész közönség felé — s min
dig súlyosabbat raknak reá. Kérdem: milyen jogon 
fizetjük mi véres verejtékkel szerzett filléreinkből 
azt a nehéz adót? Fizetjük az országot, a hazát, 
és mit ad az cserébe érte nekünk! Még az Istent 
is meg kell fizetnünk, barátim; fizetjük a papot, az
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egyházat s ezt Istennek tetsző cselekedetnek mond
ják ; minden Istennek tetsző, a mivel sanyargatják 
népet* . . .

A hallgatóság köréből itt helyeslő zúgás, vagy 
egy-egy ellentmondó szó hangzott s az idegen foly
tatta . . .

♦ Isten! hát minek tulajdonképen az Isten, nem 
tudnánk mi meglenni a nélkül a sok czafrang nél
kül, a mit az Istennel hoznak összeköttetésbe? 
Próbáljátok meg barátim, nem tartozni sehova, 
semmi kötelékbe, meglátjátok, meglesztek Isten nél
kül, a papok és vallástok nélkül is !»

De ezekre a szavakra már nagyon ellentmondó 
zúgás támadt.; arról az oldalról indult ki, a hol az 
asszonyok álltak. ♦De már az Istennek hagyjon békét!» 
hallatszott itt is ott is s midőn az idegen újból 
beszélni akart, a zúgás mind fenyegetőbbé vált s 
a kör mindig összébb szorult körülötte; hallotta 
maga körül kiabálni: «Hallgasson! Ne hagyjátok 
beszélni!* — Most már nem azért nézett körül az 
idegen, hogy szavainak hatását lesse, hanem hogy 
az ajtó után nézzen, a mely azonban igen messze 
volt tőle. Helyzete nem volt épen a legkellemesebb, 
midőn a gazdák asztalától egy tekintélyes kinézésű, 
de még fiátal ember, a falu első gazdáinak egyike, 
Pál Ferencz, felkelt, a ki eddig mint igen figyelmes 
hallgató vett részt a beszélgetésben .. .

♦ Ideje már menni*, — szólt a többiekhez s 
megindult az ajtó felé. Neki szó nélkül nyitott utat 
a tömeg s ezen az úton az idegennek is sikerült 
kimenekülni. Ott kint aztán azon gondolkozott, hogy 
melyik irányban hagyja el a falut, mikor valaki a 
vállára tette a kezét. Ijedten rezzent össze, de aztán 
megismerve a fiatal gazdát, a kinek a segélyével 
megmenekült a szitkoktól s az esetleges kidobatás- 
tól, arcza felderült.

♦ Barátom, — kezdé Pál Ferencz, — neked 
aligha lesz itt éjszakai szállásod; gyere hozzám, ott 
még majd beszélgetünk arról, a miről te itt az 
elébb szóltál s a min én már sokat törtem a feje
met, de nem tudtam úgy kimondani, a hogy te . . .»

Dr. Moravcsik Gyulám.
(Folyt, köv.)

Az élet vize.
(Legenda.)

Salamon király egyszer az emberi élet rövid
sége miatt panaszkodott. ♦Mit ér nekem az emberek
től magasztalt bölcsességem, ha nincs megengedve 
az égtől, hogy annak gyümölcsét élvezhessem?! 
Életem legnagyobb része lefolyt mire bölcsességre 
szert tettem és most, midőn már tapasztalataimnak 
hasznát vehetném, sírom szélén állok. Mi más az 
emberi bölcsesség, mint múlandó virág! Sok napo
kon és heteken át vajúdik a virág, míg egyszer 
csak kelyhét kitárja; de ha megérett, elhervad a 
nélkül, hogy saját pompájában gyönyörködhetnék*.

így szólt búsan a bölcs király. S íme, angyal 
szállt le e közben az égből, kezében fénylő zaphir 
csészével. «Salamon! — mondá az angyal — az 
Örökkévaló trónjától jövök hozzád. Az Úr meg-

hallá panaszodat s azért küldött, hogy az élet vizét 
hozzam el számodra. Ha e csészéből iszol, halha
tatlan leszel s örök ifjúságot élvezendesz. Ha nem 
iszol belőle, te is a minden halandók sorsára jutsz. 
A Mindenható a választást reád bízza, tégy a sze
rint, a mint neked jobbnak látszik*. — Ezzel a csé
szét az angyal letette és eltűnt.

Salamont nehéz kétségek szállták meg és az égi 
csodát közölte tanácsosaival. Mind a halhatatlansá
got ajánlotta neki, csak a legbölcsebb Batmár nem.

«Nagy király! — mondá az — vájjon az a 
drága víz csak a te számodra adatott-e, avagy 
másokat is részesíthetsz belőle?*

♦A legfelségesebb Úr csak részemre nyujtá e 
kegyet* — válaszolt Salamon.

♦ Ez esetben — folytatá Batmár — a te gyer
mekeid. barátaid, szóval mindazok a kiket szeretsz, 
egymásután elvétetnek te tőled. Mint egymagában 
búsan áll a fa végre, ha évről-évre fosztogatják 
ágaitól, úgy fogsz te is kedveseidtől egymás után 
megfosztatni, s utánuk vég nélkül keseregni. S mi 
csábító van az olyan halhatatlanságban, mely- 
lyel szakadatlan szomorúság van összekötve? Ha 
azok, a kiket szeretsz, veled együtt nem lehetnek 
halhatatlanok, úgy a halhatatlanság örökös gyötre
lem lenne rád nézve.*

♦Igazad van. Én is így gondolkozom — felelt a 
király. Ez a föld nem úgy van teremtve, hogy rajta 
halhatatlan lények is élhetnének, mert ez esetben a 
napnak is folyton kellene világítania . . . Panaszaim 
igazságtalanok valának. Hiszen az a bölcs, a ki örö
kösen a balgatagságok völgyében kényszerülne lakni 
s a földi vágyak lánczait volna kénytelen hordozni 
földi útja megszűnésének reménye nélkül, a legboldog
talanabb ember volna az ég alatt.*

így szólt Salamon s midőn szemét a csészére 
veté, az élet vize már ki volt száradva belőle. 
A bölcs király aztán leborulván így imádkozék: 
«Bocsáss meg Uram, gyarló szolgádnak, hogy gáncsot 
keresett igazgatásodban. Az igaz bölcsesség Te vagy 
s Te mindeneket jól rendeztél el. A por gyermeke 
nem tehet egyebet, mint hogy csodálja a Te bölcs 
munkádat * . . . Herder után : Király Mátyás.

Apró történetek.
Hajolj meg 1 A híres Franklin, az észak

amerikai Egyesült-Államok elnöke s a villámhárító 
feltalálója beszéli:

«Egyszer atyámnak egy öreg barátját látogattam 
meg. Dolgozó szobájában fogadott s távozásomkor 
egy közelebbi utat mutatott a lakásához. Egy szűk 
folyosón mentünk végig, a mely meglehetős ala
csony is volt s a vastag keresztgerendák nagyon 
lenyúltak benne. Beszélgetés közben én e dologra 
nem igen ügyelve mentem tovább s nem értettem 
kísérőm ♦Hajolj meg!* figyelmeztetését, mindaddig, 
a míg fejemet jól oda nem ütöttem a keresztgeren
dák egyikéhez. Erre kísérőm karonfogott s mondá:

♦Te még fiatal vagy s utat kell törni magadnak 
a világban; hajolj meg, úgy sok kemény össze
ütközést fogsz kikerülni!*
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En megszívleltem a tanácsot s gyakran jutott 
azután eszembe olyankor, ha láttam, hogy egyik
másik ember mikép ütötte be ide is oda is a fejét, 
mert nagyon magasan hordta.*

Biztosítottad-e a lelkedet? Egy kis fiú ült
az apja ölében s egyszerre csak ezt a kérdést intézi 
hozzá: «Apa, biztosítottad-e a lelkedet?*

• Hogy jösz te ilyen gondolatra, te gyerek?* 
— szólt az apa, elcsodálkozva a gyermek váratlan 
kérdésén.

«A nagypapa beszélte — válaszolt a fiú — hogy 
te a házadat és életedet biztosítottad, de fél, hogy 
a lelkedet nem biztosítottad s az a veszély fenye
geti, hogy elveszíted. Hát lelkedet nem akarod biz
tosítani papuskám?*

. . .  Az ártatlan gyermekszáj beszéde gondol
kodóba ejtette az apá t; belátta, hogy eddigi élete 
csakugyan veszedelmet rejt magában lelkére nézve 
s az időtől fogva gondolt lelkének örök életére is.

Mit használ az embernek, ha mind e világot 
megnyeri is, lelkében azonban kárt vall! (Máté 16, 26.)

Szép bizonyságtétel. A híres svéd miniszter, 
Oxenstierna gróf, az áldott emlékű Gusztáv Adolf 
barátja — kivel együtt a harminczéves háború ide
jén nagy érdemeket szerzett a protestáns egyház 
védelme körül, — tettdús életének végén magányba 
vonult. Ezen magányában meglátogatta őt egy Whis- 
loclc nevű angol nagykövet s ennek Oxenstierna 
távozásakor ezeket a figyelemre méltó szavakat 
mondotta:

«Sok mindenfélét tapasztaltam a világon, és sok 
kellemes órát éltem át benne. De a módját annak, 
hogy hogy kell igazán boldogan s vidáman élni, 
nem tudtam elébb, csak most. Hálát adok az én 
Istenemnek, hogy időt engedett arra, hogy Öt s 
magamat igazán megismerjem. Egyedüli élvezetem, 
a mim van s a mit keresek s a mely többet ér 
mindennél a világon: az Isten szeretetének felisme
rése az én szivemben s az ő magasztos igéjének 
olvasása . . . On, kedves uram — folytatta tovább, 
kezét a még fiatal nagykövet vállára téve, — most 
még élete virágjában van, királyok és fejedelmek 
kegyét bírja, a legfontosabb megbízásokat nyeri s 
felel meg nékik a legjobb erőben s jó kedvvel; de 
mindez egykor elhagyandja majd önt. Szavaimat, 
miket most mondottam, akkor fogja csak megérteni 
s igazaknak találni. Akkor fogja felismerni, hogy 
egy szerény, Istennek szentelt életben több bölcse- 
ség, vigasz, igazság és gyönyörűség van, mint az 
összes királyi udvarokban s a fejedelmek összes 
kegynyilatkozataiban* . . .

Ki a legboldogabb ? Mikor egyszer Torquato 
Tasso, a későbbi éveiben oly szerencsétlen nagy 
olasz író 1570-ben a franczia királyi udvarban idő
zött, egy napon IX. Károly király ezt a kérdést 
intézte ő hozzá:

c Tasso! Ki véleménye szerint a legboldogabb a 
világon ?»

A költő minden hosszas gondolkodás nélkül így 
felelt: «Az Isten*.

«Jó, jó — jegvzé meg a király, — ezt mindenki 
tudja, de az én kérdésem nem az égre vonatkozik;

én inkább azt szeretném tudni, hogy Istenen kívül 
s Isten után ki a legboldogabb?*

S ugyancsak minden késedelem nélkül a költő 
ezt felelte : «Az. a ki Hozzá leginkább hasonló*.

. . . Bölcs felelet, tanulságos beszéd a nagy költő 
ezen mondása! ‘Boldogok a tiszlaszivűek, mert ők 
az Istent meglátják*, — mondja az Üdvözítő. A szív 
tisztasága az Istenhez való hasonlatosság; minél 
tisztább a szív, annál inkább hasonlít az ember ő 
Hozzá. A ki pedig az Istent szemléli, az a boldog
ság teljét bírja.

Luther lakodalma.
— Mai képünkhöz. —

1525 június 27-én érdekes lakodalom volt Witten- 
bergben; általános feltűnést keltett az akkori világ
ban, mert nem kisebb ember, mint dr. Luther Márton 
volt a vőlegény.

Mai képünk ép azt a jelenetet ábrázolja, a mint 
a nagy reformátor, kedves élete párjával: Bóra Katalin
nal fogadja barátjainak szerecsekivánatait. A középső 
alak kezében tartja a vittenbergi egyetem ajándékát: 
egy aranynyal befuttatott ezüst serleget. Ez szólt a 
köztiszteletben álló, tudós egyetemi tanárnak. — 
A koszorús kis lányok a menyasszonyról sem feled
keztek el, kezükben tartják részére a sokat jelentő 
rózsabokrétát. A többi, a mit a háttérben láthatunk: 
a terített asztal, a lakodalmas nép, a hangszerek 
stb. olyan természetes egy lakodalmon, hogy ha a 
festő oda sem rajzolta volna, magunktól is oda kép- 
zelnők. Vigalom a lakodalom; s örül is olyankor 
minden jóérzésű ember, hogy két rokon szív meg
találta egymást a világ nagy sokadalmában.

Luther házasságát azonban kétféle érzéssel szem
lélték az emberek. Voltak, a kik örültek rajta, — 
a szülők s a jó barátok. De bizony voltak olyanok 
is, a kiknek épen kapóra jött, hogy rajta egy kicsit 
a nyelvüket élesítsék. «Ahá, hát csak kibújt a szeg a 
zsákból! Azért volt hát szükség a reformáczióra, mert 
mögötte a házassági örömök utáni sóvárgás lappan
gott! Asszony volt hát a dologban; értjük már a nagy 
lelkesedést!» — gúnyolódtak ellenségei s egyúttal örül
tek is ezen lépésének, azon hiszemben, hogy most 
már vége Luther nagy tekintélyének s vége a világ
nak, mert ebből a házasságból, egy szerzetes és egy 
apácza házasságából okvetlenül az Antikrisztusnak 
kell születnie.

S nem lett vége sem a világnak, sem Luther 
tekintélyének. Sőt a míg egyrészről a családi ott
hon pihenő volt Luthernek a nehéz munka közben 
s táplálta erőit a további küzdelemre, másrészt jó 
például is szolgált híveinek az Isten rendelése sze
rinti házas életben. S Antikrisztus sem lett ered
ménye e házasságnak, hanem szép és okos gyerme
kek, a kik később tisztességes állást töltvén be, 
hasznos tagjaivá lettek a társadalomnak.

Sőt Luther házassága — magasabb szempont
ból tekintve — nagy jelentőségű világtörténeti moz
zanatnak mondható, a mennyiben ez is segítette 
romba dönteni az előbbi idők ama botor vélemé
nyét, mely a házaságot az Isten szolgájához méltat-
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lan dolognak tartotta. Luther ezen lépésével meg
erősítette azt, hogy ő hivatása magaslatán áll s 
hogy érti úgy az Isten törvényét, mint a lelkésznek 
magasztos hivatását is. Avagy az isteni törvény 
nem arra rendeli-e a férfit és nőt, hogy házasság
ban együtt éljenek? S beszennyezhetné-e épen a 
papot az, a mi Isten rendelése? S nem hivatása-e 
néki mindenben jó példával előljárni, úgy a kér. 
családi életben is? — Luther és társai hiányos 
művet alkottak volna, ha azt a téves nézetet, mely 
a papot nőtlenségre kárhoztatta, meg nem döntik. 
Maga a kér. erkölcsiség is kívánta azt; s az idő 
szépen igazolta a reforináczió e tekintetben való 
elvének helyességét. Mert csak hasonlítsa össze valaki 
a nőtlen pápista papok s a nős protestáns lelkészek 
magán életét, s látni fogja, hogy az erkölcsiség mér
lege ez utóbbiak előnyére billen. S ez még nem 
minden. Azok a protestáns parókják, a melyekben 
Luther szavára gyújtották meg a családi tűzhelyet, 
áldott melegségük egy részét áldásként sugározták 
ki a hívekre s olyan embereket adtak a világ
nak, a kiknek nevét ma is emlegeti a történelem. 
Figyelje csak meg valaki a nevezetes emberek élet- 
történetét, nagy dolog az, hogy a történeti neveze
tességre jutott nagy emberek egy ötödrésze, prot. 
papi házból származik!

De hisz fölösleges is e felett vitázni. Inkább 
még néhány apróságot említünk fel nagy reformáto
runk lakodalmával kapcsolatosan. Ő, a mint tudjuk, 
már nyolcz éve végezte az egyházjavítás küzdelmes 
munkáját, mikor a házasságra gondolt. 42 éves volt 
már. Addig nem ért rá a szerelemre. Bár talán 
ekkor sem épen a lángoló szerelem, mint inkább 
más volt az ösztönző arra nézve, hogy megházasodjék. 
^Egyedül csak azért házasodtam meg — mondja 
egy helyütt ő maga, — hogy a házasság iránti tiszte
letemet s a pápai gyalázatos fajtalanság és parázna- 
ság iránti megvetésemet nyilvánítsam.* Feleségéhez 
nem annyira a lángoló szerelem, mint inkább nemes 
tulajdonainak tisztelete vonzotta. «Ha én — beszéli 
Luther — 13 évvel azelőtt nősültem volna, úgy 
Schönfeld Évát vettem volna el, á kit dr. Basilius 
porosz orvos vett nőül. Akkoriban Katámat nem 
igen szerettem, mert gyanakodtam rá, hogy büszke 
és nagyravágyó. De Isten úgy akarta, hogy könyö
rüljek rajta; s hála Istennek én jól jártam, mert 
egy jámbor, hű feleségre tettem szert, a kiben a 
férfi szive megbízhatik. * A közös becsülésen ala
puló viszony nagyon szép volt s Luther irataiban 
nem győzi eléggé dicsérni a feleségét.

A házasságkötés gyorsan lett lebonyolítva. Június 
13-án megkérte s eljegyezte magának Bóra Katalint 
s 14 napra rá már meg is tartották a lakodalmat. 
Bugenhagen, vittenbergi városi lelkész volt az eskető 
pap; Cranach, a híres festőművész s Apel jogtanár 
a tanúk. A lakodalmon ott voltak Luther szülei is 
s néhány jó barátja, köztük az ismert nevű Justus 
Jónás prépost is. Maga a fejedelem s a városi tanács 
látták el az asztalt mindenféle jóval. A lakodalmat 
bizalmas családi körben ülték meg. A meglepő gyor
saságnak, a melylyel Luther a házasságkötést le
bonyolította, maga mondja el az okát. «Ha nem 
mindjárt és csak kevés ember előleges tudtával tar

tom meg a lakodalmamat, úgy még mindent elron
tottak volna, mert a legjobb barátaim kiabálták 
volna: Ne ezt, hanem azt a másikat vedd e l!» 
így azonban a pletyka csak azután indult meg, a 
mi őt azonban a legkevésbé sem háborgatta.

Paulik János.

Meghívó.
A Luther társaság ez évi rendes közgyűlését

a magyarhoni E. E. E. Gyámintézettel együttesen
Szarvason 1999. szeptember 23. és. 24. napjain

a következő sorrendben fogja megtartani:
Szombaton szeptember 23-án :

Délután 5 órakor Luther-társasági estély a
szarvasi egyház új templomában a következő tárgy- 
sorozattal :

1. «Ének» orgonajátékkal.
2. «Ima», mondja Zvarinyi János, szarvasi ev. 

lelkész.
3. Zsilinszky Mihály Luther-társ. elnök ‘meg

nyitó beszéde.
4. «Mi a Luther-társaság és mi a czélja?* Fel

olvasás, tartja Bachát Dániel, budapesti esperes
lelkész, Luther-társasági alelnök.

5. «Karének».
6- «A nő-kérdés az ev. egyház szempontjából*. 

Értekezés, tartja Mayer Endre eperjesi thel. tanár.
7. «Ének» orgonajátékkal. (Offertorium a Luther- 

társaság alaptőkéjének gyarapítására.)
Este 7 órakor a Luther-társaság igazgató-taná

csának ülése a főgimnázium irodájában.
Vasárnap szeptember 24-én:

Délután 5 órakor a Luther-társaság köz
gyűlése a főgimnázium dísztermében.

T á r g y a i :
1. Elnöki megnyitó beszéd.
2. Az igazgató-tanács jelentése a társaság évi 

működéséről.
3. Az évi számadások előterjesztése és számvizs

gálók kiküldése.
4. A tagsági díjak leszállítása és egyéb indítvá

nyok tárgyalása.
Ezen ülésekre a Luther-társaság minden tagját, 

pártfogóját és barátját tiszelettel meghívja
A z  elnökséf/.

Hazai és külföldi hírek.
Pályázatunk eredménye. Népiskolák részére 

való «Egyháztörténeti tankönyv*-pályázatunkra csak 
egy munka érkezett be. Hörk, Bancsó és Csengey 
theol. tanár urakat fogja felkérni az elnökség ennek 
bírálatára. Mindenesetre szomorú dolog, hogy az 
ilyen fontos ügy iránt oly kevés volt az érdeklődés.

A domonyi ev. egyháznak megható ünnepe 
volt e hó 3-án. Ekkor iktatta hivatalába új felügye
lőjét: Glück Frigyes budapesti lakost, s Ferencz 
Józset'-rend lovagját. Az új felügyelőt és családját



az állomáson díszes bandérium fogadta. Szép tanú
jelét adta az új felügyelő az egyház iránti lelkese
désének azzal is, hogy 800 frtnyi ajándékot tett le 
beiktatása után a domonyi egyház javára s azon
felül templomának restaurálására még 100 frtot s 
a toronyórára még szükséges mintegy 250 frtnyi 
összeget is fedezni Ígérte. Ez ünnepólylyel kapcsolat
ban felavatták az új iskolát is, melyet az egyház
hívek buzgósága állított fel s a mely czélra br. 
Prőnay Dezső egyetemes felügyelő 200 frtot, br. Pod- 
maniczky Géza 50 frtot, Gosztonyi Miklós 10 frtot 
Rudnay János 10 frtot, Marton István 10 frtot 
adományozott. A felavatást a helybeli lelkész: Szi
lárd János és Szeberényi Lajos fóthi lelkész végezte, 
nagyszámú közönség jelenlétében. ■ A szép tettek 
nem szorulnak dicséretre. Az új felügyelő működé
sére Isten áldását kívánjuk!

A du n án tú li egyházkerü letben  Radó Kálmán 
halálával megüresedett kerületi felügyelői állásra 
három urat is emlegetnek; báró Solymossy Eleket, 
dr. Schreiner Károly volt sopronmegyei esp. felügye
lőt és Ihász Györgyöt, gyámintézeti elnököt. A mint 
nekünk írják Schreinernek — eddig szerzett érde
meinél fogva — megválasztatása biztosra vehető.

A pesti ev. egyházgyülekezet szept. 3-án 
közgyűlést tartott dr. Wágner Géza felügyelő és 
Horváth Sándor lelkész vezetése alatt. Az egyház- 
kerület elkészítette a politikai községek beosztásáról 
intézkedő munkálat tervezetét, a melyet az egyház
gyülekezet jóváhagyott ugyan, de föntartotta magá
nak, hogy a beosztott községek nagy számára és 
az ezzel járó terhekre való tekintettel, szükség ese
tén a kerület anyagi hozzájárulását vehesse igénybe. 
Azt az eszmét, hogy az egyetemen egy ág. ev. hitv. 
theologiai fakultás állíttassék föl, a közgyűlés mele
gen pártolta s utasította mindazokat, a kik az egyház- 
megyei közgyűlésen képviselni fogják, hogy ott a 
fakultás fölállítása mellett foglaljanak állást. A pap
választás ügyében elfogadta a presbyterium azon 
javaslatát, hogy ne csak folyamodás, hanem meg
hívás útján is lehessen a lelkészi állásokat betölteni.

A budapest-városi ev. esperesség e hó 
4-én tartotta évi közgyűlését dr. Králik Lajos és 
Bachát Dániel esperes elnöklete alatt. A gyűlés ele
jén a felügyelő melegen üdvözölte elnöktársát: 
Bachát Dánielt, a ki 25 év óta viseli az esperesi 
tisztet, példás buzgalommal és hűséggel. Az esperes 
megköszönvén az óvácziót, felolvassa nagy gonddal 
készített évi jelentését, a mely szerint az esperes- 
ségben egy lelkész sem veszi igénybe az állami 
fizetés-kiegészítést. Jelenti továbbá, hogy a beérke
zett jelentések azt tanúsítják, hogy az egyházpolitikai 
törvények káros hatása az egész vonalon észre
vehető, a mennyiben vegyes vallású jegyesek a leg
több esetben az evangélikus egyházra hátrányosan 
kötöttek szerződéseket jövendő gyermekeik vallá
sát illetőleg. Sajnálatos, hogy a kitérések az előbbi 
évekhez képest szaporodtak és sokan a baptisták
hoz térnek át; többnyire azonban bevándorlottak. 
E káros hatás ellensúlyozására a pesti magyar ev. 
egyház áldozatkészségéből a hitoktatók a város külön
böző helyein istentiszteleteket fognak tartani. Szó
többséggel elfogadta a közgyűlés Horváth Sándor ev.

lelkésznek abbeli indítványát, a mely szerint azok 
az ev. hívek, a kik gyermekeiket más felekezetek
nek Ígérik oda, — egyházilag meg ne áldassanak. 
A budapesti egyetemen felállítandó prot. theol. 
fakultás eszméjét a gyűlés melegen üdvözölte. A pap
választási szabályrendeletre nézve egyesek hang
súlyozták a 20—21. §--ok kihagyását, de a többség 
elfogadta a pesti magyar egyház indítványát, a mely 
szerint meghívás útján is lehessen lelkészeket válasz
tani, a nélkül, hogy az illető talán pályáznék.

Gyűlések. A Prot. Irodalmi Társaság e hó 
20-án tartja évi közgyűlését Debreczenben. — 
A magyarhoni e. e. e. Gyámintézet a Luther-társa- 
sággal kapcsolatban e hó 24-én tartja rendes köz
gyűlését, Szarvason. A tagok külön meghívón hivat
nak meg. A Luther-társasági közgyűlésre a lapunk
ban megjelent meghívót kérjük venni hivatalos meg
hívás gyanánt. — A z egyetemes gyűlés október 18 
s következő napjain fog megtartatni, Budapesten.

Negyedmillió fo rin t jó tékony czélokra. Deb
reczenben nem régiben meghalt egy köztiszteletben 
álló nő, özvegy Schafer Nandorné, ki 1896 január
jában elhunyt férjével közösen tett végrendeletében 
nagy vagyona főörökösévé a debreczeni ev. egyhá
zat tette. Egy, nevüket viselő felekezeti árvaházra, 
de a melybe árvagyermekek valláskülönbség nélkül 
is fölvehetők, 150— 160 ezer forint értékű két 
tanyabirtokot hagyományoztak. Egy másik nagy 
bérház felerészét ugyancsak a debreszeni ev. egy
ház örökli. Néhány ezer forintot rendeltek külön
böző jótékony czélokra. Schafer Nándor 1848-ban 
telepedett meg Debreczenben, szorgalmával félszá
zad alatt majdnem félmillió forintot szerzett a törekvő 
pékmester, kinek nevét örök időkön áldani fogják 
az árvák és hitsorsosai,

Világ folyása. Szegeden e hó 3-án mezőgazda- 
sági kiállítás nyílt meg s a mint a lapok írják, a kiállí
tás látogatottsága fényesnek mondható, mert napon
ként 8— 10 ezeren is meglátogatják. — Nálunk a politi
kában ez idő szerint teljes szélcsend uralkodik. — 
A világ figyelme most leginkább Francziaország felé 
fordul, a hol most nagy izgalom uralkodik. Az évekkel 
előbb, katonai titkok elárulása miatt elítélt Dreyfusz 
kapitány pőrét újra kezdték. A nép egyrésze erősen 
állítja, hogy Dreyfusz csakugyan bűnös, a másik 
pedig ártatlanságára esküszik. A számtalan tanú 
kihallgatása most folyik Rennesben, többek közt 
sok igen tekintélyes állású tanút is kihallgatnak. 
Egy hónap óta egyre-másra hallgatják ki a tömér
dek tanút a nélkül, hogy most még el lehetne dön
teni, vájjon fel fogják-e menteni a vádlottat vagy 
sem. Francziaországban különben az állapotok nem 
valami kedvezők; ez a szép ország, mely vallás- 
talanságban s erkölcstelenségben előljár, gyakori 
szédelgések s folytonos izgalmak színhelye. Most már 
élvezni kezdi bűneinek eredményét. Nagy utczai 
zavargások voltak a múlt hetekben is, a melyeknél 
sokan megsebesültek.

Tem ető a föld. Egy statisztikus számításai 
szerint annyi ember élt már a földön, hogy a száraz
föld minden négyszög lábjára öt ember jutna. Mek
kora temető! Egy sírhelyre ezen számítás szerint 
128 lakó jutna. S ha egyenletesen volnának elosztva
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a sírok, már 128 volna egymás tetején minden 
talpalatnyi földön. Micsoda sereg lesz ez, ha a fel
támadás harsonája szavára rendbe áll!

Tanulságos statisztika. Lombroso, hires olasz 
tudós, egy angol lapban tanulmányt írt az európai 
államokban végbemenő gyilkosságokról s kimuta
tásai szerint minden 100 ezer lakosra 96 gyilkos
ság esik Olaszországban, 75 Magyarországon, 58 
Spanyolországban, 25—25 Portugalliában s Ausztriá
ban, 18 Francziaországban s Belgiumban, 13 Svéd- 
és Norvégországban, 5 Angol- és Németországban. 
Vájjon nem veszi-e észre a figyelmes olvasó, hogy 
a pápista jellegű államokban van a legkedvezőtle
nebb állapot? Ez is leszállíthatná egy kissé elleneink 
túlzott büszkeségét s fokozhatja a mi önérzetünket.

S zives kérelem .. Lapunk ezen számát összes 
eddigi előfizetőinknek elküldöttük, azon reményben, 
hogy azt továbbra is megtartják. Egyes lelkészt hiva
taloknak^ vallástanár s tanító uraknak több példányt 
is küldöttünk a czélból. hogy azokat híveik, illetve 
tanítványaik között kiosztani szíveskedjenek, kérve 
őket s lapunk minden t. olvasóját, hogy kis lapun
kat ismerőseinek ajánlani kegyeskedjék. A kik eset
leg lapunkat tovább járatni nem óhajtanák, küldjék 
vissza, a czímszalagra ezt írva : «Nem kell». — Hogy 
az előfizetést-gyüjtőknek munkáját megkönnyítsük, 
felhatalmazzuk őket annak a kijelentésére is, hogy 
e lap kiadója: a Luther-társaság egy ideig hajlandó 
várni az előfizetési összegre s a lapot kívánatra el

küldi mindazoknak, a kik árának deczember hó 
végéig való beküldésére magokat kötelezik. A  kik a 
levelezésben nem jártasak, azok forduljanak a lel
kész vagy tanító urakhoz, azok majd szívesek lesz
nek azt közvetíteni. Tíz gyűjtött előfizető után egy 
tiszteletpéldány nyal szolgál a társaság Kérjük egy
úttal t. olvasóinkat, hogy a körükben clőfordidó 
érdekesebb egyházi eseményekről minket azonnal érte
síteni szíveskedjenek. A z előfizetési pénzek a czím 
pontos megjelölésével Mikolik Gyula ellenőr úrhoz 
küldendők. (Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.)

A  k ia d ó h iv a ta l .

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
szeptember 9-én.

G a b o n a f a j
E g y  h e k to l i t e r  

s ú ly a  k i ló k b a n
Á ra  100  k g rn a k  

le g k is . á r  | le g n . a r

B á n s á g i b ú z a  . . . .  
T í s z a v id é k i  b ú z a  . .

74—81
74—81 8.20 8.80

I’e s tv id é k i „ . . 7 4 -8 1 8.15 8.75
F e h é rm e g y e i  „ . . 74—81 8.20 8.80
B á c s k a i * . . 74—81 8.25 8.65
R o zs , I. r e n d ű  . . . 70—72 6.55 6.85

„ I I  „ . . .  
Á r p a ,  t a k a r m á n y  . .

— 6.45 6 55
60—62 5.60 6.—

»> é g e tn i  v a ló  . . 62—64 5.50 5.70
„ s e r fö z é s re  . . 64—<16 6.60 7.—

Z a b , ó ............................. 39—41 5.55 5.65
n ú j ............................. 39—41 5.30 5.50

T e n g e ri, b á n s á g i ,  6 — 4.65 5.—
„ m á sn e m ű , új . — —.— — .—

R e p c z e , k á p o s z ta  . . — 11.30 11.80
„ b á n s á g i  . . . — — .— —.—

K ö les , 6 ............................ — 4.15 4.45

P á ly á zat
ág. hitt. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egy háznál--kezelő bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára 
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1899 — 1900. tanévre 
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni lcét éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei :
1. Ha hittani jelölt a folyamondó, akkor már is két évi 

folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns 
theologiai intézetben.

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi 
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel 
tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen :

o) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja 

és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány 
által igazolandó be ;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő

mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a 
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni 
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva 
levő feltételek teljesítése mellett 1899. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló 
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és 
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek 
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1899 — 1900. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy 

Kelt Budapesten, 1899. május 31-én.
Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt 
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett 
kérvényeiket f. 1899. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeug- 
niss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről 
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, 
fogják posta útján bérmentesen megkapni,- mivégre szükséges, 
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan 
megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig 
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy 
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta, 
s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német 
egyházgyülekezet tanodájában ha kivántatni fog, mérsékelt 
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Dr. Králik Lajos, elnök.
Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


