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A reformáczió és az imádkozás.
Itt van ismét október 31-ike, e nagy idők emlékét
felidéző nap. Nem tudom, úgy van-e vele mindenki, de
e napon szivem olyan nagy örömmel, hálával, bámu
lattal és büszkeséggel telik el. Micsoda gazdagsága
az isteni jóságnak, micsoda hiterő, isten- és ember
szeretet, a nemesebbnél nemesebb alakoknak milyen
fényes sora ragyog felém abból a korból, a mely e
napot oly emlékezetessé s történeti nevezetességűvé
tette! S ezek élén ott áll egy, mindeneknél d icsőb b :
a mi Lutherünk; evangyéliommal a kezében, az
Üdvözítő keresztjére függesztett szemekkel harsányan
kiáltja oda a babonákba és tévelyekbe merült világ
nak : «E1 azzal a sok lim-lommal, mely a századok
folyamán ráragadt s már elmentéssel fenyegeti a
kér. egyház hajóját s elő az evangyéliommal, az
legyen egyedüli vezetőnk, útmutatónk az örökéletre!*
A 95 tétel, melyet Luther e napon, 1517. októ
ber 31-én a wittenbergi vártemplom ajtajára kifüg
gesztett, az első akkordja volt e világra szóló riadó
nak. Azután jött a többi, a még hatalmasabb, a
még megrázóbb. S mint hajdan Józsué népének
kürtszavára leomlottak Jerikó falai, omladozni kez
dett itt is a középkori egyház tévelygésekre alapított
vára s felépült helyén az új S ión : evangélikus egy
házunk, az Isten igéje fundamentomán.
S a hol ennek elvei diadalra jutottak, ott új élet
keletkezett. Ott keresztyénibb lett a hit, tisztább az
erkölcs, magasabb a műveltség s nagyobb a népek
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4. szám.

jóléte. A szivek megszaDaduiva az emberek áltai
felállított tételek s czeremóniák lenyűgöző lánczaitól
szabadabban lélegzettek fel s az evangyéliom által
megtisztított s bevilágított új Sionban élvezték az
istenfiúság boldogságát.
így vált az október 31-én megkezdett hitjavítás
áldásává az emberiségnek. Áldásos nyomai a vallási
és társadalmi élet minden terén láthatók, őket mind
felsorolni, köteteket venne igénybe. Azért én e helyütt
csak egyet ragadok ki a sok közül s a mit tán a
szószéken kevésbé szoktak emlegetni: azt akarom
most megmutatni t. olvasóinknak, hogy a hitélet
éltető harmatját, a z i m á d s á g o t i l l e t ő l e g i s
mily áldásos átalakításokat eszközölt
a reformáczió.
Ki az, a ki az imádságnak, az Istennel való ezen
beszélgetés szükségét s áldását ne érezné ? Mikor a
hivő szív, a föld áldásait élvező, kisértéseit és« nyo
morát viselni kénytelen gyenge ember felszállhat az
ima szárnyain az Istenhez, hogy jóságát megköszönje,
keservét neki elpanaszolja: — óh, mily nemesítő,
megnyugtató s boldogító reményeket keltő szent fog
lalkozás ez!
A reformácziót megelőző korban is érezték ennek
a szükségét. Csakhogy az akkori egyház meg nem
értve a szív erejét s igényeit és félre értve Krisztust,
e szent foglalkozást is olyan cselekménynyé tette,
a mely mesterkéltségénél fogva gyötrelemmé vált a
benne könnyebbülést kereső szivekre nézve s távol
állva az Úr szellemétől, nem lehetett kedves az Isten
előtt sem.
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Magam helyett Lutherrel beszéltetem el a dolgot,
az ő leírása alapján lássa az olvasó, hogy nézett
ki akkor az imádság s micsoda szörnyűséges sza
bályokat írt elő reá nézve az akkori egyház.
«Az imádkozás — beszéli Luther egy helyütt —
a pápaság idejében valóságos kínzó eszköze volt a
szegény lelkiismereteknek, üres csacsogás és szó
szaporítás; nem ima, hanem az engedelem müve.
A pápa háromféle nemét rendelte az imádkozásnak.
A materiális imát, a mikor valaki csak a szavakat
mondotta el a nélkül, hogy értette volna őket (mert
idegen nyelven voltak írva), a hogy az apáczák tet
tek a zsoltárokkal; ez a neme az imádkozásnak
csak a pápa iránti engedelmesség tanúsítása czéljából történt. — A másik volt az úgynevezett for
mális ima, a mikor a szavakat már értette az
imádkozó. A harmadik az effektuális, lelki áhítattal
és értelemmel való imádkozás. Ez a harmadik lenne
az igazi módja és neme az imádkozásnak, de erre
nem törekedtek, hanem csak a materiálisra, a mely
szerint papagály módra olvasták s hadarták le az
ima szövegét. Innen eredt aztán az a sivár tengere
az imaóráknak, az az üvöltés és hadarás a klastromokban és zárdákban, a mikor az emberek a zsol
tárokat és imákat ész nélkül leénekelték s olvasták,
nem törődve azzal, hogy tartalmukat megértsék s
átérezzék.»
•Mikor szerzetes voltam — beszéli tovább Luther
— oly annyira el voltam foglalva a sok írással, prédikálással s templomi énekléssel, hogy az előírt ima
órákat nem értem rá mindig végig imádkozni. Azért
a hét hat napján nem érve rá, szombaton elvonul
tam, nem mentem se ebédelni, se vacsoráim, hanem
étlen-szomjan egész nap imádkoztam. Ezt szerezték
a szegény meggyötrött embereknek a pápa rendeletéi
s tételei! A mostani fiatal emberek erről mit sem
tudnak! . . .»
S azért később jogos önérzettel tekint a refor
mátor e téren való átalakítására, mondván : «Nagyon
nagy kínzás és gyötrelem volt az, a melytől az
evangyéliom segítségével megszabadultunk. És ha
semmi más jót nem tettem volna is, minthogy a
világot ettől megszabadítottam, már ezért is hálára
köteleztem őt».
S tényleg Luthernek, illetve a reformácziónak e
téren kettős elévülhetlen érdeme van. Először az,
hogy az imádkozást a l a k i l a g egyszerűbbé tette,
felszabadítván azt attól a sok haszontalan mester
kéltségtől s bőbeszédűségtől, a melybe a középkori
pápista egyház juttatta; másodszor pedig az, hogy
az imádkozásnak evangyélmi irányt mutatott, nem
a Szűz Máriához, nem a minden néven nevezendő
szentekhez, hanem a háromságos szent Istenhez
tanítván az embereket imádkozni, a Jézus nevében.
S ez a helyes. Mert hiszen ha nézzük a pápisták
eljárását, ha látjuk, hogy a pápista papok és vallási
könyveik tíz, húsz s ennél is több «Udvöz légy
Máriát*, «Miatyánkot» stb. rendelnek imádkozni
híveiknek; ha azután látjuk rózsafüzéreik hadarás
közben való lemorzsolását, nem jut-e önkénytelenül
is eszünkbe az Úr intő szava: <Ne legyetek szószaporítók, mint a pogányok, kik azt tartják, hogy az
ő bőbeszédűségükért hallgattatnak meg?* (Máté 6, 7.).

S mikor látjuk, hogy hosszú litániáik hány szent
nek emlegetik nevét, de csak nagy ritkán a Jézusét:
nem jut-e eszünkbe az írás szava: <Csak egy a
közbenjáró Isten és ember között: a Jézus Krisztus»
(I. Tim. 2, 5.).
Luther s dicső reformátor-társai helyesen fogták
fel az evangyéliomot s helyesen alkalmazták e téren
is, a mikor az ima lényegét s erejét nem keresett
formáktól s bőbeszédűségtől tették függővé, hanem
az igazi benső áhítattól. Azóta tudjuk, hogy az áhítatos szívből fakadó imát, bármily keresetlen sza
vakban jelenjék is meg az Égben, meghallgatja az
Ú r; sőt a mennyiben az imádkozás nem mindig áll
hatalmunkban, Isten még az imádkozásra való haj
lamot is imaként tekinti, annál is inkább, mert nem
csak az ima, a mit szájunkkal elmondunk, hanem
minden tiszta érzés s nemes cselekedet imaként
szád fel az Isten trónja elé, lehozván onnan fejünkre
az Úr áldását.
Óh, vajha minden ember gyakorolná ezen szent
jogát s ne restülne meg élete minden körülményei
közt ilyen evangyélmi szellemben im ádkozni!
Paulik János.

Ősssssel.
JSárgul a lomB, Buli a levél;
Véges minden, arról Beszél,
f i i is majd úgy Bullunk porBa
Mint a fának sárgult lomBja.
Már a fecske s gólya madár
Elszállt, Bol rá eny&éBB táj vár',
M i is, Ba eljő Balálunk
'Boldogabb Bonra találunk,
Csermák Kálmán.

A ki Isten nélkül akart élni.
— Elbeszélés. —

IV.

(Folytatás.)

Mikor Pál Ferencz homlokán a seb begyógyult,
már ki is tavaszodott. Kis leánya ápolta, a szelíd
Juliska, a ki maga is olyan volt, mint az árnyék,
s ki a rettenetes hírre sietett haza. A házban nem
volt más, csak ők ketten; Ferenczre reá tette kezét
a törvény, mert akkor este a nagy lármára a
menyecske is felébredt s ő maga volt az, a ki tud
tán kívül férje vesztét okozta, mert hirtelen segít
ségért kiáltozott.
Barnát és Ferenczet — ki semmi bűnbánatot
sem mutatott — elfogták s elítélték mind a kettőt.
Barnáról a vizsgálat alatt sült ki, hogy mennyi bűn
terheli a lelkét. A ki Pál Ferencznek annyi éven
át volt bizalmasa, a kit ő prófétának tartott, közön
séges gonosztevő volt, de utolérte őt is a büntetés.
Pál Ferencz egyedül maradt lányával a nagy,
cserepes házban, mert a menyecske a nagy szégyen
után, két kis gyermekével együtt visszatért a falu
jába. Mikor Pál Ferencz felgyógyult, nem kérdezett
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semmit senkitől, fiának a nevét sem említette többé;
mogorva, magába vonuló lett, csak leányának az
arczát simogatta meg olykor-olykor, a ki maga is
olyan volt, mint az árnyék. Egy szavát sem lehetett
venni s egy napon kijelentette apjának, hogy most
már egészséges, meggyógyult egészen, most már
visszamegy régi helyére a városba, a hol eddig is
szolgált.
Az öreg gazda megütközve kérdezé:
♦De hát meg vagy háborodva, leá n y ?! Most
akarsz elmenni, mikor senkim sincs, csak t e ? ! »
Julisnak könyek szöktek a szemébe s ráborult
az apja vállára . . .
♦Ne haragudjon, édes apám, nem maradhatok
itthon, muszáj nekem elmennem . . . »
«Nem mégy egy tapodtat sem !» — szólt harag
gal az öreg.
De Julis csak folyton sírt, zokogott és bizony
gatta, hogy neki el kell, neki muszáj elmennie . . .
És az apja addig-addig faggatta, a míg elmon
dott mindent, azt a régi történetet az egyszerű falusi
leányokról, a kik a nagy városba kerülnek, a nagy
város forgataga elsodorja őket és elvesznek . . . Ez
volt a Pál Julis története is. Szegény Pál Julis! Az
erősek közül is hány megtántorodik, hát még ő, a
gyengék között is a leggyengébb, a vallás nélkül
nevelt leány. Nagy erősség ám a hit, forrása min
den jónak, védelem minden rossz ellen és ha meg
is tántorodunk, a hit az visszavezet az örök jóhoz
és megnyugvást, vigasztalást ad. De Pál Julis csak
az elkövetett bűnnek a súlyát érezte; nem találta
meg a vigasztalást, a megnyugvást és azért akarta
elhagyni az apai házat, a melyre többé nem tartotta
magái érdemesnek.
De az apja nem bocsátotta el. Csodálatosképen
az öreg nem haragudott a leányára, csak sokáig,
sokáig gondolkozva ült, néha egyet-egyet szólt, mintha
valami láthatatlan lénynyel beszélt volna.
És a szegény Pál Julis csak egyre fogyott, egyre
sápadtabb lett; a tavaszszal aztán az ágyba került,
súlyos betegen. Hiába hivatta az öreg Pál Ferencz
a városi orvosokat, azok csak azt m ondták: az a
szívbaj sorvasztja, a mi az anyját is elvitte, azon
pedig nem segít már senki. Tudja ő maga is, sze
gény leány, hogy nem segít rajta semmi s csak
szegény öreg apját sajnálta, a ki órákig elüldögélt
az ágya mellett.
Egy szép tavaszi napon is ott ült, üldögélt az
öreg, a beteg leány ágya mellett, a ki az nap külö
nösen rosszul érezte magát. Olyan erős halálsejtelem
fogta e l !
♦Apám — kezdte nehéz, fuldokló hangon — én
úgy félek! Mi lesz velem, ha meghalok?*
Az öreg erősen tartotta magát és nem sírt, de
szólni sem tudott.
♦Apám — kezdte ismét a leány — apám, én
úgy félek! . . . félek . . . szóljon, mondjon valamit, a
mitől az a rettenetes félelem elmúlik *
♦Meggyógyulsz*, — szólt tompa hangon Pál
Ferencz.
♦Nem azt, azt úgy sem hiszem; de csak valami
vigasztalót, a min megnyugodjam.*

Az öreg felkelt s indulni készült kifelé. A leány
észrevette szándékát s ijedten ragadta meg a kezét.
♦Hová akar menni, h ová ?* — kiáltá.
♦A papot hozom el neked . . . »
♦Nem. n em ! Ne hagyjon e l ! Félek, félek egye
dül maradni — hörögte inkább, mint mondta a
haldokló leány. — Félek, félek . . . mondjon valami
vigasztalót! . . .»
♦Isten, segíts m eg!» — szólt rekedten Pál Ferencz,
kezeit összekulcsolva.
♦Isten* — mondta utána a leány és arczán,
melynek kínos redői egyszerre elsimultak, valami
megkönnyebbülés érzete futott végig. ♦Isten!* —
ismédé még egyszer egy sóhajtással és m eghalt. . .
Br. Moravcsik Gyuláné.
(Vége köv.)

M i a t y á n k *.
Te, kit az ész keres, í(iért a szín Révül,
B e esak a szeretet tatái meg egyedül;
Aíázattal Rajtunk Te előtted térdet;
Miatyánk, l{it ilézus szent Daliása Rirdet.
Mindenütt jelen nagy, szálló porszemekRen,
Fénylő esillagokRan, a tiszta mennyekRen;
A Boldog angyalok íeBorulna hídnak,
Mindenek diesérnek, mindenek imádnak,
A fényes ég alatt, a feíliős föld felett:
ŐR, szenteltessék meg tőlünk a te neved!
JSiralomvölgy éré mennyország leszállóit,
Add, Rozzánk is jöjjön el a te országod!
Országod, a melynek alapja szaBadség,
Törvénye szeretet, Békesség, igazság,
jSorsunkat jósággal s Bölesen igazgatod,
Legyen meg mindenBen a Te akaratod!
Miképen a mennyBen, légy itt e földön is,
S az öröm nem szédít és nem sért a tövis.
Minden jó munkáBan Te áldj meg Bennünket,
A d d meg a mi mindennapi kenyerünket!
__ LfogyRa gyarló íáBunk Bűn útjára téved,
És ezzel megBántunk, jó Istenünk, Téged!
ŐR, Boesásd' meg a mi vétkeinket végkép,
Mint mi megBoesátjuk elleninknek vétkét!
_ Á llj mellénk, igazgasd minden lépteinket, '
É s ne vigv, esdekíünk, kisértetBe minket!
Őoj meg mindRaláíig testi-lelki rossztul,
jSzatiadíts meg minket, Atyánk a gonosztul!
Tied az ország, a Rataíom s dicsőség,
Őrökkön-örökké, ÓR mennyei Fölség!
Sdntha Károly.

Luther megkisértetése.
— Mai képünkhöz. —

Kevesen tudják, hogy egyetemes egyházi levél
tárunk, itt Budapesten, egy olyan képnek van bir
tokában, a mely úgy művészi becsénél, mint ama
jelenetnél fogva, a melyet ábrázol, megérdemelné,
hogy minden evangélikus család szobájában ott függ
jön. S ez Zichy Mihálynak, az orosz udvarnál élő
magyar származású hírneves festőművésznek az a
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képe, melyet kicsinyített lenyomatban ezen számunk
ban mutatunk be t. olvasóinknak. Zichy ezt a képet
még a hetvenes évek elején rajzolta s később a
magyarhoni ev. egyházegyetemnek ajándékozta.
Mi is az tulajdonképen, a mit ez a kép ábrázol ?
Művészi szabad feldolgozásban ábrá
zolója ez annak a megkísérlésnek, a mely
ről a hagyomány azt mondja, hogy Luther
a vartburgi várban élte volna át, a mikor
is állítólag az ördög megjelent neki, refor
mátort müvétől való elállásra csábítván
őt. E dolognak, tudjuk, történeti háttere
s nyoma van. A történetből tudjuk, hogy
Luthert hol szép szóval és Ígéretekkel,
hol fenyegetéssel többször akarták letérí
teni megkezdett útjáról. «Csak egy szót
kell szólnod, ezt: « visszavonom> — és
a kardinális téged a pápának figyelmébe
fog ajánlani s te nagy tisztességgel fel
ruházva térsz vissza fejedelmedhez.* Egy
nála járt követnek ezen csábító nyilat
kozatát jegyzi fel Luther egy helyütt, az
ő emlékirataiban. S a fenyegetések, átok
bullák, a melyekkel Luthert megfélemlí
teni vélte az ellenség, szintén ismeretesek.
Mikor az 1521-iki emlékezetes wormsi
birodalmi gyűlésről Luther hazafelé uta
zott, előrelátó, gondos barátja: Bölcs Fri
gyes, szász választófejedelem őt útközben
lovagjaival elraboltatta s vartburgi várába
vitette. Itt élt aztán Luther 11 hónapig,
újabb reformátort munkákat írva s az
új-testamenton fordításával foglalkozva.
El lehet képzelni, hogy ezen pathmoszi
magányában sokszor voltak neki nehéz
belső küzdelmei, mikor eléje tárult múltja,
jelene, jövője, az a nagy küzdelem, két
ség, aggodalom, ígéret és fenyegetés, a
mely olyan nagy művet, a minőbe ő bele
kezdett, természetszerűen kisér; s izzó
agyának egy látományában mindez össze
olvadva, úgy látszott neki, hogy maga
az ördög jelent meg előtte, hogy őt meg
kísértse s küzdelmes útjáról letérítse.
Luther maga is megemlékezik erről s a
hagyomány még azt is hozzá teszi, hogy
ő kalamárisát ragadta kezébe s vágta a
kisértőbe. Ennek megmaradt nyomát, a
tintafoltot, még ma is ott mutogatják a
Luther által lakott vartburgi szoba falán.
E történeti háttérrel bíró jelenet ösz
tönözte a képírót arra, hogy azt feldol
gozza, megörökítse; nem úgy talán, hogy
egy «szőröstől-bőröstől» való ördögöt fes
sen oda, hanem inkább hogy e megkisértetést az ő jellemző vonásaiban tegye
szemlélhetővé.
A kép jobboldalán, magas trónuson
ülve ott látjuk X. Leó p ápát; jobb kezét,
melyben az átok villámai csillognak,
fenyegetőleg emeli f e l ; balját pedig hivogatólag tartja, kínálva a trón lépcsőjére
szórt aranyakat. A pápa jobb oldalán

mély hajlongások közt egy barát vánkoson a bibornoki kalapot viszi eléje; alant, bal felől pedig egy
újkori Potifárné kínálja őt szerelemmel. — Ezek hát
terében, a pápa trónja alatt, az akkori római egy
házat látjuk rettenetes vonásokkal jellemezve; ott

37
áll Tetzel, a mint a bűnbocsátó czédulákat árulja;
majd egy apáczát látunk, a mint csecsemőjét vánko
sok közé fojtja; s elől fekszik egy meggyilkolt lovag.
— A kép baloldalán, teljes világításban áll Luther;
magasra emelt jobbjával épen a kalamárist készül

ETÉSE.

dobni a kisértő szemébe ; balkeze egy nyitott biblián
nyugszik s előtte egy lapon a 46-ik, <.Az Isten a
mi oltalmunk és erősségünk> kezdetű zsoltárt olvas
hatjuk, a melynek alapján ő híres «Erős vár a mi
Istenünk* czímű énekét írta. Tudni való, hogy mind
ezen dolgok jelképes jelentőséggel bírnak
s maga a kalamáris is azon értelmében
szerepel, hogy belőle az írás, az eszme
e megjelenési alakja származik; s az
eszme, a vita, a tan — az, a mivel
Luther a pápaságot s minden hozzátartozandóságát megtámadja s leveri.
Azt hiszem, hogy a kép maga eleget
mond a szemlélőnek s nem szükséges
azt részletesebben magyarázni.
Akár így, akár más alakban történt
a dolog, az tény, hogy Luthernek nagy
megpróbáltatásokon kellett keresztül men
nie. S a mi szintén igaz s bizonyos jól
eső érzéssel tölti el az evangélikus ember
szivét: hogy ő a próbát hősiesen kiál
lotta, a kisértést — bármely alakban
jelentkezett is — hősiesen legyőzte, óh,
pedig de kijutott neki b előle!
Érdekes, hogy az emberiség történe
tében egyes események úgy ismétlődnek.
A fenti jelenetben ki ne ismerne rá az
Üdvözítő megkisértetésére, melyről az
evangyéliom beszél? (Máté IV. 1— 11.)
Másrészről ismét betekintve ev. egyhá
zunk múltjába, ki ne látná e történetet
ezerszer és ezerszer visszatükröződni ?
Csak a kisértés eszközei voltak mások.
Füstölt a máglya, pattogott a korbács,
szurony, gálya, börtön és vérpad, iiesztes
s szép-szavú ígéret egy-egy fegyver volt
a kisértő kezében, hogy híveinket tőrbe
ejtve az igazságtól eltérítse, egyházunk
hoz hűtlenekké tegye. S ő k ? Mindent el
viseltek, ha kellett meg is haltak, de
hitüket nem tagadták meg.
Óh, jertek s lebegjetek szemeink előtt
rendíthetlen hitetekkel, nagy tűrésre s
nagy alkotásra képes erőtökkel ti rég por
ladó alapvetői az evangyélmi egyháznak
— s tanítsatok minket szeretni egyhá
zunk a t ! — Milyen szánalmat keltő ezek
kel összehasonlítva a mai kor ama pety
hüdt-lelkű embere, a kinek nincs sem
elve, sem vallása; a ki, ha egy kis terhet
kell elviselnie egyházáért, mindjárt nyög,
zúgolódik s a legkisebb haszonra való
kilátás a házasodásnál vagy máskor is,
gyenge nádvesszőként ide-oda ingatja s
hitet, egyházat sem átall eldobni magától!
Igaz. hogy úgy is veszi hasznát.
Csak azt az óhajomat fejezem ki még
e helyütt, hogy bárcsak e kép sokszoro
sítva mielébb eljutna ev. híveink közzé
s általa is emlékeztetnének egy dicső nagy
kor nehéz küzdelmeire, megpróbáltatá
saira s egyúttal e kor tántoríthatlan hithüségével kivívott diadalaira!
P. J.
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Apróságok.
Hol volt a ti vallástok? «Hol volt a ti val
lástok Luther és Kálvin előtt ? > — kérdezte egyszer
a híres érsek: Feneion cambrai püspöki kerületének
egy evangélikus lakosától.
«Az olyan nemes emberek szivében, mint Ön,
jó Uram!* — felelte elfogulatlanul a kérdezett,
«Hol volt a maguk vallása Luther és Kálvin
előtt?* — kérdezte egy római katholikus lelkész
egy utazó biblia-árustól.
« Az Önök által szentnek tartott inkviziczió bör
töneiben!* — felelte bátran Krisztus e hű szolgája.
«Hol volt a maguk evangélikus vallása Luther
és Kálvin előtt?* — kérdezte gúnyosan egy olasz
pápista a vele egy hajón utazó magyar evangélikus
embertől.
« Ott — felelte ez találóan és röviden — a hol
eleitől fogva rejlett: — a z I s t e n i g é j é b e n . *
Jó alkalom a meggazdagodásra. John Kensit,
egy gazdag skót ember Londonban, a Páternosterutcza 18. sz. ház ablakára egykor a következő pla
kátot függesztette ki:

Százezer forint jutalom !
1. Tízezer forint jutalmat adok annak a pápis
tának, a ki csak egyetlen egy bibliai helylyel is tudja
igazolni azt, hogy a Szűz Máriához is kell imád
koznunk.
2. Tízezer forint jutalmat adok minden pápistá
nak, a ki csak egyetlen egy bibliai helylyel tudja
igazolni azt, hogy az úrvacsoránál a kehely csak a
papoknak nyújtandó.
3. Tízezer forint jutalmat adok minden pápistá
nak, a ki csak egyetlen egy bibliai helyet tud fel
hozni arra nézve, hogy szent Péter nem volt nős.
4. Tízezer forintot adok bárkinek, a ki a bibliá
val be tudja igazolni azt, hogy a papoknak nem
szabad nősülni.
5. Tízezer forintot adok bárkinek is, a ki csak
egy bibliai helylyel is beigazolja, hogy a holtakhoz
imádkoznunk kell.
6. Tízezer forintot adok bárkinek, a ki csak
egyetlen bibliai helyet tud idézni arra nézve, hogy
egynél több közbenjáró van Isten és ember között.
7. Tízezer forintot adok bárkinek, a ki csak
egyetlen egy bibliai helylyel is beigazolja azt, hogy
Péter apostol püspök volt Rómában.
8. Tízezer forintot adok bárkinek, a ki csak
egyetlen egy bibliai helylyel is beigazolja azt, hogy
a római egyház a legrégibb egyház a világon.
9. Tízezer forint jutalmat adok bárkinek, a ki
csak egyetlen egy bibliai helyet tud idézni, a mely
azt mondaná, hogy a Szűz Mária üdvözíthet minket.
10. Tízezer forintot adok bárkinek, a ki csak
egyetlen egy új-testamentomi helylyel be tudja iga
zolni azt, hogy a pápa Krisztus helyettese s szent
Péter utódja.
Összesen százezer forint jutalmat adok bárkinek,
a ki a kívánt szentírásbeli bizonyítékokat előhozza.
Kutass a Szentírásban,
Krisztus minden mindenekben! Ámen.

így szólt az az érdekes felhívás, bőséges jutal
mat ígérvén annak, a ki a római katholikus egyház
sokat hangoztatott tételeit Szentírással tudja igazolni.
Persze a jutalmat senki sem sietett elnyerni. Miért ?
Mert a mit kivan, beigazolni nem lehet. S mi követ
kezik eb b ől? Az, hogy a pápista egyháznak fenti
tételei nem szentírásszerüek, vagyis nem keresz
tyéniek. S ugyanezt lehet mondani a miséről, a
tisztító tűzről, a fülbegyónásról és sok egyébről.
Mi evangélikusok ellenben viszont bátran Ígér
hetnénk ugyancsak olyan magas jutalmat annak, a
ki csak egyetlen egy hittételünkről is beigazolná azt,
hogy az nem a Szentírásban gyökeredzik.
Melyik egyház tehát az igaz keresztyén ?

Hazai és külföldi hírek.
A Luther-társaság e hó 18-án újra közgyűlést
tartott Budapesten Zsilinszky Mihály elnöklete alatt.
E gyűlésen két rendbeli, nagyon fontos határozatot
hozott. Először a Szeberényi-féle tagdíjleszállításra
vonatkozó javaslattal kapcsolatban elhatározta, hogy
a Társaságnak lehetnek többféle tagjai, nevezetesen
örökös tagok, a kik egyszersmindenkora 10 forintot
fizetnek le (egyházak s intézetek 20 frtot). A rendes
tagok háromfélék lehetnek, olyan ok : a kik 4 írttal,
2 frttal vagy 1 koronával járulnak a Társaság czéljainak előmozdításához. A javaslat ugyan azt mon
dotta, hogy általában egy koronára szállíttassák le
a tagdíj, de a közgyűlés ily ugrással veszélyeztetve
látta a Társaság fennállását, azért egyelőre fentartandónak találta a régi tagdíjat is, egyúttal azonban,
hogy a köznépnek is lehetővé tegye a Luthertársaságba való belépését, az egy koronás taksát is
behozta. A Társaságnak tagjai ugyan a különböző
tagsági díjak mellett is egyformáknak fognak tekin
tetni, de — a mi természetes — a Társaság kiad
ványaiban aránylagosan fognak részesülni. A 4 frtos
tagok megkapják az összes kiadványokat; a 2 frtosok
az «Ev. Családi Lapot* és az « Értesítőt* s a többi
kiadványokat féláron. Az egy koronás tagok a népiratkákat és a Luther-társasági évi jelentést. Azon
kívül minden tag kap egy tagsági oklevelet. A Tár
saság nem zárkózik el azon óhaj elől sem, hogy a
tagdíjat általánosan egy koronára leszállítsa, de
addig, míg fennállása biztosítva nincs, egy ugrással
ezt nem teheti. Szélesebb körű s behatóbb müködhetés czéljából szükségesnek tartotta a közgyűlés a
Társaságot szélesebb alapra fektetni, a mely abban
állana, hogy kerületenként, esperességenként és egy
házanként külön fiók-egyletek alakuljanak, a melyek
saját hatáskörükben a Társaság ügyeit előmozdítsák
s működésükről évenként fokozatosan felfelé számot
adni köteleztessenek. E terv keresztül-vitelére a jelen
volt püspök urak kérettek fel, a kik erre nézve
támogatásukat megígérték. S nézetünk szerint csakis
ez utóbbi eljárás fogja lehetővé tenni a Társaság
nagyobb fokú fellendülését, mivel eddigelé sok té
nyező maradt távol e nemes czélú társaságtól s a
buzgóság csak helyenként nyilatkozott meg. Kívána
tos volna, hogy mielőbb minden egyházközségben a
Luther-társaság czéljait ismertető s annak pártolására
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buzdító estélyek, felolvasások tartassanak s a tag
gyűjtés alaposabban megkezdődjék, mert valóban
sajnálatos, hogy a modern küzdés egyik leghatal
masabb fegyverét: a sajtót, kellő anyagi és erkölcsi
támogatás híján nem vehetjük olyan mértékben
igénybe, a mint kellene s lehetne. — Második fontos
határozata az volt a közgyűlésnek, hogy ezután tan
könyveket is nagyobb mennyiségben fog kiadni, mint
a melyek tudvalevőleg jó jövedelmi forrást képeznek.
Ez a dolog azonban az egyetemes tanügyi bizott
sággal való megbeszélés czéljából az intéző bizott
sághoz tétetett át. Végül a lelépett alelnöknek, Bachát
Dánielnek, buzgó és áldozatkész működéséért a köz
gyűlés a legnagyobb elismerését s köszönetét fejezvén
ki, helyére Horváth Sándor pesti lelkészt választotta.
A diakonissza-intézmény hódítása. Szép és
megható ünnepély színhelye volt e hó 8-án a rozsnyói ev. templom. Ekkor iktattatott be Mária nővér
(Lenhardt Mária), az egyház által Pozsonyból kért
és szerződtetett diakonissza, ki Schmidt Károly po
zsonvi ev. lelkész, diakonissza-intézeti igazgató és
Obermeier Erzsébet, a diakonissza-ház főnöknője kísé
retében utazott Rozsnyóra, hol az egyház elöljárói
által szeretettel fogadtattak. Az ünnepélyes beiktatás
az istentisztelet keretén belül lélekemelőén folyt le.
Az ének elhangzása után Terray Gyula helyi lel
kész, gömöri főesperes tartotta meg alkalomszerű
beszédét, melyben annak a szükségességét fejtegette,
hogy evezessük vissza a beteg társadalmat Jézus
lábaihoz*. A beszéd végeztével a főgymn. dalárda
szép éneke hangzott fel, mely után Schmidt Károly
a pozsonyi diakonissza-ház vezető lelkésze fejtegette
a diakonissza hivatásának fontosságát, jelentőségét
s a nővért az egyház szolgálatára átadta. — Utána
Terray Gyula lépett az oltár elé s szokott ékes
szólásával ecsetelte a diakonissza-intézmény múltját
s jelenkori feladatát egyházunkban, szívélyesen és
szeretettel fogadva az egyház kebelébe a diakoniszszát. Az istentisztelet után az egyház elöljárói és a
hölgyközönség a diakonisszát lakására kisérték, mely
nek bebútorozására a rozsnyói egyh. női gyáminté
zet szép összeget gyűjtött. A beiktatás alkalmával a
«diakonissza-alap» javára offertorium tartatott, melyet
az egyház úrhölgyei szedtek be. Többen ez alapra
egyéb kegyadományokkal kedveskedtek. A diakonissza
lakása és ellátása a kér. polgári leányiskola épüle
tében van. Innét fog kijárni, az egyház lelkészének
utasításai szerint, a megjelenése alkalmával is már
sokat ígérő, kellemes benyomást keltett nővér, szent
hivatásának teljesítésére: a hitélet fejlesztésére, a
betegek és szegények látogatására, vigasztalására és
ápolására. — Az Úr áldása kisérje munkáját!
Egyetemes közgyűlés. Evangélikus egyházunk
egyeteme e hó 18— 20. napjain tartotta rendes évi
közgyűlését, a melyen Prónay Dezső báró egyetemes
felügyelő s dr. Baltik Frigyes elnököltek. A köz
gyűlésen jelen voltak az összes püspökök, esperesek
s a lelkészi és felügyelői karnak számos tagja. Mint
rendesen, most is az egyetemes felügyelő nyitotta
meg a gyűlést s egyebek közt pillantást vetvén az
új egyházpolitikai törvények által létesített helyzetre,
azt m ondotta: ^kétségtelen, hogy az úgynevezett
egyházpolitikai törvények az államra nézve teteme

sen megkönnyítették az egyházakat közelről érintő,
gyakran nehéz kérdések elintézését, de nem mozdí
tották elő a vallási türelmet, a felekezetek közötti
békét; ennélfogva ezen törvényeknek hatását egy
házunkra nézve üdvösnek nem mondhatjuk*. — Az
egyetemes gyűlésen letárgyalták a fontos egyházi
kérdéseket. — Az egyetemes gyűlés első napján érte
kezletet tartottak az egyetemes gyűlésen jelen volt
lelkészek, a melyen Veres József orosházi esp.-lelkész
elnökölt. A «papfiak otthonára* vonatkozó indítványt
egy bizottságnak adták ki. Bortnyik György lelkész
életből vett példákkal mutatta ki, hogy az új egy
házpolitikai törvények mely irányban voltak káros
hatásúak egyházunkra nézve. — Ugyanekkor tarta
tott a Luther-társaság közgyűlése, a melyről fentebb
szólottunk.
Tanítók háza. Régi vágya volt az a magyar
tanítóknak, hogy Rudapesten és Kolozsvárt egy olyan
házuk legyen, a hol egyetemre járó fiaik otthont
találjanak. Most ez a vágyuk — hála Istennek —
teljesült, a mennyiben erre a czélra Pesten egy házat
vehettek, a melyre a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter is egy millió koronát Ígért az állam részéről.
Házassági hírek a királyi udvarból. Újabban
azt újságolják, hogy Ferencz Ferdinánd trónörökös
herczeg házasodni készül s választottja állítólag
Chotek grófnő lenne. Rudolf trónörökös özvegyéről:
Stefánia főherczegnőről is hasonló hírek járnak.
Egyes lapok azt írják, hogy férjhez megy Lónyay
Elemér grófhoz s hogy a lakodalom már november
ben lesz meg.
Az országgyűlés most szünetel, mivel október
11-től 30-ig a képviselő uraknak szüreti vakácziójuk van.
Halálozás. Batizfalvy István, pesti nyugalma
zott gimn. tanár, 48-as honvéd főhadnagy s több
tudományos társulat tagja, e hó 11-én jobblétre szenderült. Nagyszámú közönség kisérte nyugvó helyére
a jeles férfiút s a Deák-téri ev. templomban Horváth
Sádor tartott fölötte beszédet. — Ugyancsak Ruda
pesten e hó 23-ikán végelgyengülésben elhalt Sztehlo
András, a budai ev. egyház volt lelkésze, közhasznú
áldásos élete 84. évében. — Béke poraikra!
Theol. tanári vizsgát tett e hó 20-án az egye
temes vizsgáló bizottság előtt Raffay Sándor theol.
tanár s a vizsgát jeles eredménynyel tette le.
A hittanhallgatók száma egy időben nagyon
megfogyott volt s két vagy három évvel ezelőtt már
60-on alul állott. Most azonban ismét megnöveke
dett a papi pályára készülő ifjak száma s Sopron
ban 19, Eperjesen 23, Pozsonyban 35, összesen
77 ifjú hallgatja a hittudományokat.
Elfüstölt és elkártyázott milliók. A dohány
zók évről-évre szaporodnak és a szaporodás arányá
ban növekszik az elfogyasztott dohány mennyisége.
1898-ban félmillió forinttal több dohányt adtak el,
mint 1897-ben és 1899 első hét hónapjában már
is egy millió forinttal több a dohányeladás, mint
1898-ban. Főképen a czigaretták fogyasztása növek
szik, a mi arra enged következtetni, hogy a dohány
zás szenvedélye — sajnos — erősen terjed a gyer
mekek körében is. A dohány-jövedéki központi igaz
gatóság jelentése szerint ez év első hét hónapjában
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már is 28.988,566 frt értékű dohányt szívtak el
Magyarországon. — Hát még az «Ördög bibliája»,
a kártya, hogy mennyit pusztít el, arra nézve is
idézünk egy-két adatot. 1898. évben nem kevesebb,
mint 4 millió 946 ezer 833 kártyajáték lett meg
adóztatva Németországban. A franczia államnak
pedig a múlt évben 1 millió 558 ezer 232 frankot
hozott be a francziák kártya-szenvedélye. Magyarországról nincsenek adataink, de hát tudjuk, hogy
nálunk is sokat kártyáznak az emberek és sok pénzt,
időt, nyugalmat és becsületet rabol el itt is ez a
szenvedély. Mennyi nemes czélt lehetne előmozdítani
az így elpazarolt milliókkal!
Kártya, czigány, szép menyecske sok embert
vitt már a csávába, sok szép magyar birtokot jut
tatott idegen kézre. A Fáv Jenőét is. Ki is mikor
már mindenéből kiliczitálták, váltóhamisításra adta
fejét. Hires-neves, régi familiáját ismeri és tiszteli
az ország. Gazdag is volt. S most három évig elmélkedhetik a régi szép napokról a csúf börtönben. —
Ki mint vet, úgy arat.
Általános népszámlálás. Nemzetközi egyezség
szerint az államok minden tizedik esztendőben álta
lános népszámlálást tartanak. A jöv ő év elején meg
ejtendő népszámláláshoz már elkészültek a belügy
miniszteri előmunkálatok s a nyomtatványokat szét
is küldik nemsokára. A népszámlálást 1900. január
1— 8. napjain ejtik meg.
Bő istenáldás. A belügyminisztérium e napok
ban egy kis statisztikai kimutatást tett közzé, a
melyből a többek között azt is megtudjuk, hogy a
múlt esztendőben hány esetben születtek ikrek, hár
masok és négyesek. Azon anyák, a kik az ő férjei
ket ikrekkel örvendeztették meg, 9738-an voltak,
vagyis elég szép számot képviseltek. Az ikrek között
a fiúk a többséget képviselték. Hármasokkal az orszá
got 91 anya ajándékozta meg s ezek a mamák is
fiúk előnyére szültek. Olyan asszony, a kinek a gólya
négy gyermeket hozott, 1898-ban csakis egy akadt.
A négy gyermek közül egy fiű, három pedig leány
volt. A négyesek tekintetében ez az év messze el
maradt 1897 mögött, a mikor öt anya hozott életre
négy-négy gyermeket.
Áttérések az ev. egyházba. Az a mozgalom,
a mely Ausztriában a római katholikus egyházból
való kitérésre irányul — s a melyről már többször
megemlékeztünk — még mindig tovább folyik s
naponként számos új tagot hoz egyházunknak. A
mint egy bécsi lapban olvassuk, 1899 januárjától
június végéig 3449 római katholikus lett evangé
likussá és pedig 3050 ágostai, a többi helvéthitvallásúvá. Ha ehhez hozzá veszszük az egész 1898.
évben áttértek számát — a mozgalom ugyanis 1897.
végén indult meg — s azonkívül a július 1-től szept.
30-ig áttérteket (Bécsben 1898.: 601, ez év júliusá
tól szeptemberig 300) és az ó-katholikus egyházba
betérteket, akkor a római egyházból kilépettek száma
már is jóval fölülmúlja a 10 ezeret.
A német császárné 14 diakonissza-állomást
létesített Berlinben a maga költségén, melyekből 105
betegápolónő megy ki ingyen ápolni a betegeket,
különösen a szegényeket és elhagyottakat. Ez aztán
a derék uralkodónő!

Délafrikai háború. Anglia és Transvaal között
kitört a háború és pedig mikor a transvaali búrok
látták, hogy az angol kormánytól nincs mit várniok,
két helyen átlépték a határt s ellenállás nélkül nyo
multak előre, hogy az angol csapatokat szétverjék,
nem várva be, hogy az egész sereg Angliából oda
érjen s néhány határszéli várost el is foglaltak.
Újabban ugyan az angolok győzelméről írnak a
lapok, de a hireket fentartással közük, mivel Anglián
keresztül jönnek s nem tudni, vájjon teljesen hitelre
méltók-e. Most még a búrok vannak előnyben, de
ha az angolok mind oda szállítják csapataikat, nem
tudni, mi lesz. Hogy a háború kinek az előnyére
dől el, azt még most nem lehet megm ondani; annyi
tény. hogy mind a két fél elszánt és kitartó.
E század legmelegebb napja — a mint a
londoni időjárás-megfigyelő intézet írja — az ez idei
augusztus 25-ike volt. E napon ugyanis a fenti inté
zet megfigyelése szerint délután egy és két óra közt
árnyékban 35, napon pedig 55 Celsius-fok volt a
meleg.
Harmincznégy-emeletes ház. Az újkori épí
tészetnek valóságos csodája az a ház, a mely most
készült el New-Yorkban. Ez a ház-kolosszus, a
pincze két emeletét is beleszámítva, épen 34 eme
lettel bír. Legutóbb, a mikor festették a házat, óriási
néptömeg gyűlt körülötte, hogy tanúja legyen az
izgató látványnak, a mint a festők a szédítő magas
ságban függő állványokon állva dolgoztak és szabad
szemmel nézve csak apró báboknak látszottak.
Hosszú élet. Mint a magas életkor egyik fel
tűnő példáját említjük meg, hogy egy 140 éves ember
halt meg a minap Belgorodban, Oroszország Kursk
tartományában. Az öreg 140 éves aggastyán Charkovban született, mely egyetemi város akkoriban
még csak kis falu v o lt; most kétszázezer lakosa van
a városnak. Az öreg úr, a ki háromszor nősült és
kétszer ünnepelte meg ezüst menyegzőjét, özvegyen
halt meg. A leutóbbi nyolcz esztendő alatt el sem
hagyhatta szobáját, mert megvakult. De azért mégis
félt a haláltól és még nagyon szerette volna meg
élni a következő évszázadot. Emlékező és észbeli
tehetsége jó volt egész élete végéig. Azzal magya
rázta magas korát, hogy mindig vándoréletet élt és
folyton friss levegőn tartózkodott.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
október 27-én.
G a b o n a fa j

Bánsági búza . . . .
Tíszavidéki búza
. .
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„
. .
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. .
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„
. .
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. . .
„ I I
„
. . .
Árpa, takarmány . .
»
égetni való . .
„
serfözésre
. .
Zab, ó
...........................
„
ú j ..........................
Tengeri, bánsági, ó
„
másnemű, új .
Repcze, káposzta . .
„
bánsági . . .
Köles, ó ..........................
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Egy hektoliter
súlya kilókban

legkis. ár

legn. ár

74—81
74—81
7 4 -8 1
74—81
74—81
70—72
—
60—62
62—64
64— 66
39—41
39—41
—
—
—
—
—

8.05
8.05
8.—
8.05
7.95
6.55
6.40
6.—
5.70
6.60
5.35
5.10
5.20
— .—
11.60
— .—
5.10

8.55
8.60
8.55
8.60
8.50
6.65
6 50
6.20
5.90
7.—
5.45
5.80
5.50
— .—
12.10
— .—
5.30
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