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A mi a szivet megnyugtatja.
— Mai képünkhöz. —'

Mai képünk a régi bibliai korból ábrázol egy
jelenetet. Szövegét és magyarázatát Sámuel I. köny
vének 16. rész 14:—23. verseiben találja az olvasó.
Egyszerű történet az egész. Saul, Izraelnek első
királya, búskomorságban szenved ; szolgái egy olyan
embert keresnek, a ki a király búskomorságát vala
hogyan eloszlassa s őt felvidítsa. Találnak is csak
hamar olyat, a betlehemi pásztor: Dávid személyé
ben, ki is «mikor az Isten lelke Saulra jő vala,
lantját kezébe vévén, pengeti azt és ez Saulnak
pihenésre és könnyebbségére vala és eltávozik tőle
a gonosz lélek».
Ez az egész jelenetnek a magyarázata.
S ez az egyszerű történet s különösen annak
utolsó mondata olyan sokat mond annak, a ki a
dolgok mélyébe tud pillantani s gondolkodni szokott.
Ott a hatalmas király, kit fény, pompa környez,
kinek a világ minden szemnek-szájnak kedves gyö
nyöre rendelkezésére áll s ime, ő mégis szomorú,
kedélybeteg ! Búskomorságát csak egy űzi el, háborgó
lelkét csak egy nyugtatja m eg: Dávidnak a zenéje.
Milyen zene lehetett az? El lehet képzelni, hogy
milyen lehetett, ha elgondoljuk, hogy attól a Dávid
tól eredt, a ki később, mint ugyancsak Izrael királya,
az Isten dicsőségét oly erőteljes és magasztos módon
juttatta kifejezésre, úgy hogy reánk maradt zsoltárai
örökre szép kifejezései maradnak a vallásos érzel
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5. szám.

meknek. S a kinek lelkében a vallásos érzések oly
nagy gazdagsága rejlett, el lehet képzelni, hogy az
— talán a vígabb menetű világi dal mellett —
megszólaltatta azokat Saul előtt is s vallásos ihlet
ből fakadó é n e k e m e g n y u g t a t t a a b e t e g
k i r á l y h á b o r g ó lelkét.
S ez utóbbi dolog az, a mi engem most külö
nösen megragad s gondolataim tovább szövésére
késztet. A régmúlt idők ezen jelenete és a mai kor
között önkénytelenül is bizonyos rokonvonást lát
nak szemeim. E rokon vonást a kedély betegségben
találom. Saul kedélybeteg s a mai kor is az. Avagy
tévedek talán ? Az a nyugtalanság s izgalom, a mely
a mai nemzedéket annyira jellemzi; az a mindene
ket óhajtó s mindennel elégedetlen nagyravágyás és
kapzsiság, a mely az anyagiak után való lázas
hajszát előidézi; az az önmagával megbasonlott
elégületlenség, a mely sötét köd gyanánt ült a lelkekre s egész társadalmi osztályok folytonos zúgo
lódásait okozza s megrendítő esetekkel szaporítja az
öngyilkosságok szám át: vájjon nem jele-e egy nagy
"kedélybetegségnek? S ez a mai betegség még bor
zasztóbb, mint az, a mely Saul királyt kínozta.
Borzasztóbb azért, mert széles körben kezd elhara
pózni s borzasztó azért, mert gyógyszerét az embe
rek nagy része vagy rossz helyen keresi, vagy
egyáltalán bevenni nem akarja.
■Hol keresi ? A földhöz tapadt gondolkozásúak:
a korcsmákban s azok alacsony gyönyöreiben. —
‘Együnk, igyunk s mulassunk !> — ez az ő életbölcseségük, melyet az ördög sugalmaz nekik. És
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hem gyógyulnak meg! — Mások, a jobbérzésűek,
nagyobb mérvű társadalmi átalakítások által vélnek
a bajon segíteni. «Több kenyeret a népnek, több
szabad időt és mulatságot!* — ez körülbelül főgon
dolata az ő okoskodásuknak. Ebben már van valami
keresztyéni, de még sem az igazi gyógyszer. Miért ?
Mert egyoldalú; mert az ember nem csupa gyomor
s az éhes lelket még kalácscsal sem lehet mindig
jólakatni. Más szavakkal: s e m m i f é l e k ü l s ő
i n t é z m é n y e k az e m b e r i s é g b a j á n nem
s e g í t e n e k , a mí g az n y o m o r á t s z í v e be l 
sejében hordja.
A lelket kell, a hol már beteg, meggyógyítani s
a hol még nem az, egészségben megtartani s a
mételytől megóvni. A lelket emésztő búskomorság
csak ott marad távol vagy oszlik el, a hol annak
gyógy- és óvszerét helyesen alkalmazzák.
S mi az, a mi eloszlatja? Saul és Dávid mai
képünkön ábrázolt példája jó útmutatást tartalmaz
erre nézve. S kérdezzétek csak meg őseinket, hogy
mi volt az, a mi őket a mienknél sokkal nehezebb
viszonyok közt is derültekké, lelki értelemben fris
sekké, a szenvedésben türelmesekké, nagy alkotá
sokra képesekké s általában elégültekké s boldo
gokká lenni képestté? Azt fogják mondani, hogy
az, hogy ismerték a lelki betegségek ellenszerét:
♦Krisztus beszéde lakozék gazdagon ő nálok minden
bölcseséggel — a mint az apostol mondja — tanít
ván és intvén egymást zsoltárok, dicséretek és lelki
énekek által, hálával énekelvén sziveikben az Úrnak*
(Kol. 3, 16.). A vallásos ének volt éltető harmatja
hitüknek, nemesebb érzéseiknek s ezek boldogságuk
nak. Reggel, este vagy a mikor ráértek, elővették
énekes könyvüket; és sokszor értek rá, mert a k a r 
t a k ráérni. S beteljesedék rajtuk is a Saul tapasz
talata, hogy: «ez könnyebbségükre vala és eltávozék
tőlük a gonosz lélek*.
Hányán tesznek ma így ? Kevesen. De azért kevés
a betegségtől ment kedély is.
Óh, miért is hanyagolják el az emberek azokat,
a melyek az ő békességükre valók!
Paulik J.

A ki Isten nélkül akart élni.
— Elbeszélés. —

V.
(V ége.)
Nagyon egyedül maradt Pál Ferencz a leánya
halála után. A nyár még csak elment valahogy, a
nyári munkáknál szükség volt a gazdára és Pál
Ferencz keményen tartotta magát a sok csapással
szemben; csak alakja görnyedt meg kissé és haja
lett fehérebb, de azért mindennek utána nézett, még
jobban, mint azelőtt, a mikor kezdett már a fiára
hagyni mindent. Most a régi erélyesség újra felébredt
benne és kint kereste a munkát, a foglalkozást,
mely elvonja őt kínzó gondolataitól.
A nyár csak elment szépen; de mikor beköszönt
a tél a havas esőkkel, a mikor végig zúg a szél. . .
ah milyen jó ilyenkor a meleg tűzhely, az édes,
meleg otthon 1 Pál Ferencz tűzhelye hideg volt, magá
nyosan üldögélt a hosszú téli estéken és gondol
kozott . . .

Gondolkozott egész életén, a melynek javarészét
immár leélte; gondolkozott az eltűnt éveken, a melyek,
a h ! többé soha vissza nem térnek . . . Eszébe jutott
a felesége : az a szelíd, jó asszony, a két kedves
gyerek, mikor még kicsinyek voltak! Milyen szépen
indult meg az ő életének útja és hova vezetett!
Sokszor eszébe jutott haldokló leányának utolsó
szava: *Isten!* . . . És ezt a szót hallotta a fiától
is utoljára, a midőn az ádázul reá rohant; az egyik
ezen a szón nyugodott meg, — a másik csak káro
molni merte, a midőn vétkezett.
Nagyon sokat gondolkozott ezen Pál Ferencz,
mialatt odakint süvöltött a tél viharja és ő egyedül,
olyan egyedül volt. . . Egyedül ? De hát vájjon nincs-e
itt az a láthatatlan lény, a kinek a nevét nincs perez,
hogy ne említenék, sóhajtva, örömrepesve, könyö
rögve ; áldva mindenkinek az ajkán van, minden
szív tele van vele . . .
Másként, másként lehetett volna minden, más
ként lehetett volna leélni ezt az életet! És Pál Ferencz
csak most gondolt erre. Talán ha az ő gyermekei
is megtanulják kis korukban áldva emlegetni Isten
nevét, talán akkor minden másként történt volna.
Most nem ülne itt magányosan, elhagyatva, itt vol
nának gyermekei, talán unokák vidám serege venné
körül.
Valamelyik vásárról hozott magának Pál Ferencz
egy bibliát, nagy titokban, a hogy a büszkesége
megengedte, elrejtve hozta, hogy ne lássa meg senki;
és esténként aztán ebből olvasgatott.
Most minden úgy megvilágosodott az elméjében;
belátta életének nagy tévedését, a midőn elfordult
az Istentől, hamis utakra tért, hamis prófétákra hall
gatott az egy igaz Isten helyett, a kinek bölcsesége,
igazsága oly tisztán megnyilatkozik a Szentírás sza
vaiban ; belátta, hogy vagyont, tekintélyt, jólétet,
mindent meg lehet szerezni Isten nélkül, de szívbeli
boldogságot, lelki nyugalmat soha.
Vájjon nem érezte-e ennek ő is a hiányát egész
életén át ? Érezte; de csak most tudta meg, a midőn
már késő . . . Fiát sem tekintette már oly bűnösnek,
8, csupán csak 8 vétkes, a ki elvette gyermekeitől
a hitet, a vallást, ezt a jó sorsban felemelő érzést,
ezt a hű vigasztalót a balsorsban. . . Csak földi
javaikat gyarapította a gyermekeinek, de lelki javai
kat engedte elpusztulni.
Kitavaszodott. — Elmúlt a kemény, hideg tél;
meleg napsugarak czikáztak végig a levegőn, a jég,
a fagy erőtlenül olvadt el . . .
Kitavaszodott Pál Ferencz lelkében is. Haja megfehéredett teljesen; erőteljes alakja meggörnyedt, de
szemeiből tiszta fény sugárzott.
Az Isten házától, a mely felé már hónapok óta
vágyakozva nézett, most már csak az a néhány
lépés választotta el, a melyet az ő szomorú portá
jától a templomig meg kellett volna tennie; de ezt
a pár lépést a maga erejéből nem bírta megtenni.
Nem büszkeség tartotta őt vissza, a büszkesége már
rég eltűnt, hanem a félelem, a szégyenérzet. Azt a
mélységet, a mely még őt a megnyugvástól elválasz
totta, egy gyermeki szívnek kellett áthidalni, hogy
Pál Ferencz ismét elégedett és boldog lehessen.
Ott ült egy szép tavaszi napon a tornáczán s
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nézte az eresz alá visszatérő fecskéket. Rég nem
érzett melegség járta át a lelkét; bizonytalan öröm
halvány sejtése fakadt ki a szivében, mintha a házába
visszatérő fecskék valami felvirradó boldogság elő
hírnökei lennének.
A kapu előtt egy kocsi állt meg. Egy tekintélyes
kinézésű öreg gazda szállt ki ebből s egy szép kis
serdülő lánykát emelt ki a szekérből.
Pál Ferencz a szeme fölé tette a tenyerét, úgy
nézett a jövevényekre; és aztán lassan előszivárog
tak a könyek megvénült szemeiből.
♦Én vagyok, bátyám, én vagyok: Pál István, a
te vérbeli öcséd. Itt hozom a kis unokádat, a Feri
fiad árváját. Az anyja odahagyta, utána bomlott egy
katonának. Hozzád nem mertük hozni, hát én nevel
tem fel a két gyermeket, ezt is, meg az öcscsét i s ;
ezt itt most konfirmálják, holnap veszi fel először
az Úr szent vacsoráját a mi falunkban s előbb
eljött a nagyapjától bűnbocsánatot kérni, hogy tiszta
szívvel járulhasson az Úr asztalához . . . Nos, Julis
kám — fordult aztán a kis lányhoz — mi a mon
dókád a nagyapádhoz ?»
De bizony a mondóka későbbre maradt, mert
mind a hárman ott zokogtak egymás keblén. Aztán
Pál Ferencz az ölébe vette a kis unokáját.
A lányka ártatlan kis kezének minden czirógatása egy-egy szomorú ránczot törült le a nagyapa
arczáról. És a gyermek, ez az égből hullott hópehely,
ez a nagy Istentől hozzánk küldött vigasztalás, ke
resztül vitte őt a mélység felett, megtétette vele azt
a pár lépést, a mely visszavitte az Isten házába.
Néhány nap telt el. A fecskék vígan csicsereg
tek az eresz alatt, a mikor Pál Ferencz két kezén
egy-egy unokáját vezetve, vidáman megindult a
parókia felé!
A falu népe nem győzte bámulni fiatalos, friss
járását, mosolygó arczát.
«Ni, hogy megfiatalodott!* — szóltak utána itt
is, ott is.
Régen nem találkozott már szemtől-szembe a
lelkészszel s azóta nem is beszéltek egymással, a
hogy Pál Ferencz utoljára itt járt.
Rizony megöregedtek azóta mind a ketten. Egy
egész lefolyt élet volt a két találkozás közt.
A lelkész szótlanul nyújtotta kezét az érkező felé.
♦Visszajöttem, tisztelendő uram* — szólt meg
hatott hangon Pál Ferencz.
«Régen várom, — mondta a lelkész. — Mert
hiszen Istennek útjai csodálatosak, az ő hatalma
végtelen és ő nem engedi, hogy csak egy is elveszszen az övéi közül.*
D r Moravcsik Qyuláné.

Ihász Lajos.
— A dunántúli ev. egyházkerület új felügyelője. —
A dunántúli ev. egyházkerület minapi gyűlésén
a bőid. Radó Kálmán halálával megüresedett, kerü
leti felügyelői állásra Ihász Lajos hathalmi földbirtokost választotta meg. Azt hiszszük, kedves dol
got mívelünk, ha e férfiúnak arczképét t. olvasóink
nak bemutatva rövid pillantást vetünk életére is.

Ihász Lajos, Ihász Imre és Arlner Karolin fia,
előkelő nemesi családból 1850-ben Hathalmon szüle
tett. Elemi és középiskolai tanulmányait először csa
ládi otthonában, majd Pápán és Sopronban végezve
a jogtudományokat hallgatta Pápán és Pozsonyban,
a hol vizsgáit kitűnő eredménynyel tette le. Azután
a gazdasági tudományt tanulmányozta s a keszthelyi
♦Georgikonban* ebből diplomát is szerezve, először
a lőrintei, majd édes atyja halála után hathalmi
birtokának vezetésében értékesítette ismereteit s mint
tudjuk, mindkét helyen mintagazdaságot alkotott.
A gazdaság terén szerzett érdemeiért ő Felsége által
a Ferencz-József-renddel is lett kitüntetve. — Mint
egyházának hű fia, annak felvirágoztatása körül is
folyton fáradozott s e téren való érdemeiért csak
hamar a zalai esperesség által felügyelőnek válasz
tatott. Vagy nyolcz évvel azelőtt pedig még széle
sebb körben nyilatkozván meg az iránta való rokonszenv, a dunántúli ev. egy házker. a kerületi gyámintézet
világi elnökévé is megválasztotta s ezen minőségében
kereste őt fel ismét az évről-évre fokozódó bizalom,
hogy most a kerületi felügyelői méltóságba emelje.
Egyike ő azoknak, a kik egyházukat kiválóan
szeretve, annak javát szóval és tettel előmozdítani
igyekeznek. Az ő áldozatkészsége igen szép helyet
biztosít neki már eddig is a jótékonyság .történeté
ben. Házassága nem lévén gyermekekkel megáldva,
Istentől nyert földi ajándékait szegény sorsú hitsorsosai s egyháza nemes intézményei felsegélésére
igyekszik fordítani. S eltekintve attól, hogy ezer
korona alapítványt tett az egyet, egyházi közalapra,
ezer korona alapítványt a kőszegi ev. leánynevelő
intézetre, azonkívül minden évben hol 200, hol 300
koronával járul a gyámintézet czéljaihoz s a Luthertársaság, a kerületi özvegyi gyámolda, a tanári nyugdíjintézet s más egyéb jótékony intézetek áldozatkész
barátjukként ismerik őt.
Ma még viruló férfi korában van e derék férfiú;
szép reményeket fűzünk működéséhez. Az Isten
kegyelme támogassa s vezesse őt ezen új munka
téren is!

Apró történetek.
A fődolog. Mi ebben az életben a fő ? — Hall
gassuk csak meg, mit mondanak az emberek. . .
♦Jól töltötted az ünnepeket, Palkó?* — «De
még hogy! Mindjárt első nap B.-re rándultunk ki,
másnap meg egy mulatságban vettem részt; annyit
kaczagtunk, ettünk, ittunk, hogy még!* . . . ♦Hisz az
a fődolog!* — Igazán?
«Az új ruhát majd újév után fizetjük ki* —
szólt Molnárné asszony — mert Lenkének a konfirmáczióra azt az arany melltüt kell bírnia; az a
fődolog!* — Igazán?
♦Csak valami szép koszorúról gondoskodjál —
emlékeztette Sebes urat az ő hitvese — mielőtt a
temetésre indulnál; az a fődolog!* — Igazán?
♦Varjas tanácsos gyerekei ugyan rakonczátlan
fiúk s Egri őrnagyné leányai libák, de azért gyer
mekeimet még sem engedem a szomszéd kereskedő
szelíd gyerekeivel játszani, csak amazokkal, mert
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hát hogy a maguk állásbeliekkel érintkezzenek; az
a fődolog!* — Igazán?
*Ah, ahhoz a néhány öreg beteghez holnap is
rá érsz elmenni, — tartóztatja vissza férjét a fiatal
papné — ma olyan vigan vagyunk s hogy jól mulas
sunk és jól érezzük magunkat, az a fődolog!* —
Igazán ?
«Kissé hiú ez a mi új nevelőnőnk s úgy látom,
az igazságot sem veszi valami nagyon komolyan,
hanem hát azt mondhatom önnek, hogy a gyerekek
szépen tanulnak mellette s ő kitünően tudja őket
a társadalmi szo
kásokban dresszirozni; s az a fő
dolog!*—Igazán?
«Hát Németi
úr csakugyan sze
rencsétlenség ál
dozata lett ? No
de, a mint hallom,
élete biztosítva
volt és az a fődo
log!* — Igazán?
«Maga megint
a maga könyeivel
jön elém — morgott a haragos házi
úr — no, én ugyan
semmiben sem en
gedek, mert hogy
egy férfi minden
ben keresztül
hajtsa az akara
tát : az a fődolog!*
— Igazán ?
Hallom, hogy
férjhez megy az
Ilka leánya, szom
szédasszony ?» —
«De férjhez ám és
pedig jó partit csi
nál ; a vőlegénye
nagyon szép em
ber és azon felül
g a z d a g is.» —
«Az a fődolog!*
— Igazán?
És így nyü
zsög ez és száll
I h á s z
ajkról ajkra az élet
piaczán. Századok múltak el azóta, a hogy a bethániai két nővér házában elhangzott az ige, hogy:
<Egy a szükséges dolog!* És ezt keresni oly kevés
nek jut az eszébe! Pedig hát ez az «egy» a fődolog.
Igazán!
Egyházi talány. «Ha vasárnap a szószékre
lépek — így szolt egy lelkész — és híveimnek érté
kes ünnepi ruháit, selyemkendőit, toliakkal ékesített
kalapjait látom, akkor felmerül bennem a kérdés:
Ugyan hol vannak ma a szegények?*
«Ha pedig a szent beszéd után a perselyt kinyitom
és a szegényes aprópénzeket olvasom, akkor kérde
zem önmagamat: Ugyan hol voltak ma a gazdagok?*

Csak egy fiú. Több mint ötven év előtt történt.
Egy derék skót lelkész vasárnap reggel korábban
ment a templomba. Itt egyik presbyterével talál
kozott, ki igen határozott, de szomorú tekintettel
így szólott az ősz lelkipásztorhoz: «Korán jöttem,
hogy Tisztelendőségeddel beszélhessek. Prédikálása
és egész működése nem igen volt eredményes, a
mennyiben az egész évben csak egy taggal szapo
rodott a gyülekezetünk s az is c s a k egy fiú*.
Az ősz lelkész könyes szemekkel hallgatta ezen
szavakat^ sovány keze reszketett botjának széles
fogantyúján. ‘ Ér
zem én azt — fe
leleié — érzem,
de Isten a tanúm,
hogy kötelessége
met híven igye
keztem teljesíteni,
az ítéletet ő reá
bízhatom.»
dgen, igen —
folytatá a presbyter szemrehányó
hangon — gyü
mölcseiről ismeri
tek meg őket. Egy
új tag és hozzá
c s a k egy fiú, ez
véleményem sze
rint igen csekély
bizonyítéka az
igazi hitnek és
buzgalomnak. Tu
dom, hogy önnek
rosszul esik, hogy
ezt felhozom, de
én lelkiismeretbeli
dolognak tartom
azt, hogy őszintén
nyilatkozzam.*
«Igaz, — vála
szolt az ősz lel
kész. — De a sze
retet hosszútürő és
kegyes, mindene
ket remél, minde
neket eltűr. Nagy
reményeket helye
zek ebbe a fiúba:
L a jo s.
Róbertbe. Sok mag
későn terem gyümölcsöt, de az ilyen gyümölcs ren
desen a legértékesebb és legédesebb.*
Mélyen megszomorodva, nehéz szívvel lépett a
lelkész ezen a napon a szószékre. Beszédét szomo
rúan, könytelt szemekkel fejezte be. Hosszú küz
delmei után pihenés után vágyódott, ama csendes
pihenésre, a mely az oda látszó régi temető virágos
fái által beárnyékolt sírhantok alatt van. Az istentisztelet befejeztével ott maradt még egy darabig a
templomban. Szükségét érezte a magánynak. Ez a
hely szent és kimondhatatlan drága volt neki. Hiszen
kora ifjúságától fogva lelki otthona volt ez. Ez előtt
az oltár előtt imádkozott egy eltűnt nemzedék koporsói
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felett, itt üdvözölte az új nemzedéknek gyermekeit
és itt — igen itt •— vágják végre szemébe azt, hogy
mukája semmitérő, haszontalan! . . . Óh világ, de
hálátlan is vagy te némelykor.
A hívek mind elmentek már a templomból. Csak
egy fiú maradt ott. Ez a fiú: Moffat Bobért volt.

Ő megfigyelte a remegő aggastyánt. Lelkében sze
retetteljes részvét ébredt iránta. Hozzá közeledett s
megcsókolta kezét szeretett lekipásztorának.
«Nos, Róbert fiam, itt vagy még?» — kérdé a
lelkész, felocsúdva álmodozásából.
«Igen — feleié Róbert — kérdezni akartam vala
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mit Tisztelendő atyámtól. Mit gondol, ha én úgy
igyekezném, lehetne-e belőlem pap?»
♦Pap, fiam ?»
«Vagy, mondjuk, misszionárius.*
Erre egy kis szünet állott be. Megeredtek az Űr
öreg szolgájának a könyei s meghatóban rebegte:
«Óh, ez a terved olyan jól esik, ez meggyógyítja
szivem mély sebét, melyet a világ hálátlansága ütött
rajt’. Ebben felismerem az Isten kezét . . . Áldjon
meg tégedet az Isten, fiam! . . . Igen, én azt hiszem,
hogy ha igyekezel, lehet belőled pap.»
*

, . . Néhány évvel ezelőtt egy ősz misszionárius
tért vissza Afrikából Londonba. Nevét mindenütt a
legnagyobb tisztelettel emlegették. Ha belépett vala
mely gyülekezetbe, felállott a hallgatóság; ha beszélt,
ünnepi csend uralkodott. Fejedelmek hajadon fővel
állottak előtte. Nemesek vendégül hívták házukhoz.
Krisztus anyaszentegyházát egy egész tartománynyal
szaporította, a legvadabb afrikai népvezéreket az
evangyéliomnak nyerve meg; távoli idegen néptör
zseknek anyanyelvűkre fordított bibliát adott a ke
zükbe ; az angol kir. földrajzi társaságot tudományos
kutatásainak becses eredményeivel gazdagította;
szülőföldjét, a skót egyházat, az egyesült brit biro
dalmat és egyáltalában a misszió szent ügyét nagy
dicsőségre vitte. Ez a férfiú Moffat Róbert volt. Az
Úr ősz szolgája már régen ott nyugszik faluja teme
tőjének árnyékos fái alatt, de az által, a mi annak
az e g y fiúnak volt és a mi ez az e g y fiú a világ
nak lett: az emberek előtt feledhetetlen maradt. —
A nagy Isten elég hatalmas arra, hogy a hű mun
kát megáldja s ha nem is mindig vannak feltűnő
eredményei, nem veszett az el.
Közli: Broschko G. A.

Luther — önmagáról.
A nagy reformátornak néhány önmagáról való
nyilatkozatát idézzük:
Nehéz gyermekkori évek. «Szüleim nagyon kemé
nyen fogtak, úgy hogy ez által félénkké is lettem.
Egy alkalommal édes anyám egy hitvány dió miatt
annyira- elpáholt, hogy a vér borított el s az irán
tam tanúsított ezen szigorúság és keménység okozta
azt, hogy én azután a kolostorba menekültem s szer
zetessé lettem. De hát ők a javamat akarták!*
A kolostorban. «Szerzetes voltam és éjjel-nap
pal virrasztottam, bőjtöltem, imádkoztam s testemet
sanyargattam és kínoztam, hogy engedelmesek legyünk
s szűziesen éljünk. Az ilyen a papoknál, szerzete
seknél s apáczáknál többször előfordult. A jámbor
és igaz szerzetesekről szólok, a kik komolyan vet
ték az életet, a melyet, mint én megvetettek s mago
kat agyongyötörték s kínozták, azt akarván elérni,
a mi Krisztus volt, hogy így az üdvösséget elérjék.
S mit eszközöltek ki mindezzel? Elérték-e azt?
Krisztus azt mondja: Bűneitekben maradtok s hal
tok meg. — Ezt érték el vele!*
Rómában. ‘Rómában én egy rajongó voltam;
az összes templomokat s zeg-zugot beszaladgáltam;
mindent hittem, a mit ott hazudtak s tetettek. Vagy

tíz misét is mondottam Rómában s igazán nagyon
sajnáltam, hogy atyám és anyám még életben van
nak. mert miséimmel s egyébb jó tetteimmel és
imáimmal szerettem volna őket a tisztító tűzből ki
szabadítani. Rómában ugyanis az a mondás járta:
‘ Boldog az az anya, a kinek a fia szent János nap
előestéjén érette misét mond*. Mily szívörömest segí
tettem volna anyámat a paradicsomba! De hát ezt
a nagy tolongás miatt tennem nem lehetett s azért
szárított heringen éltem.
Igen, így tettünk; okosabbat tenni nem vol
tunk képesek; s a római szék az ilyen förtelmes
hazugságokat büntetlenül hagyta. Most azonban —
Istennek h á la ! — meg vannak evangyéliomaink,
zsoltáraink s más szent irataink, a melyekben haszon
nal és boldogsággal zarándokolhatunk s az igaz
Igéretföldjét, az igazi Jeruzsálemet, igen, az igazi
paradicsomot és istenországát szemlélhetjük s láto
gathatjuk; s nem sírjain és testi tartózkodási helyein
sétálgathatunk a szenteknek, hanem sziveik, gon
dolataik s szellemük birodalmában*.
Tetzel fellépése. ‘Tetzel a dolgot oly botrányo
san csinálta, hogy azt már nem lehetett szó nélkül
hagyni, mivel ő azt írta és hirdette, hogy a pápa
bűnbocsátó levele kibékülés az Isten és ember között.
Továbbá, hogy a bűnbocsátó levélnek még ott is
van foganatja s érvénye, a hol az ember sem bűn
bocsánatot nem érez, sem meg nem tér. S azt a
bűnt is képes megbocsátani, a mit valaki a jövendő
ben akarattal elkövet. Továbbá, hogy a bűnbocsátó
levél keresztjét a pápa úgy csinálta, hogy az Krisztus
urunk keresztjével egyforma s hatására nézve is
egyenlő stb. Ezek s ezekhez hasonló botrányos dol
gok indítottak engem arra, hogy fellépjek s írjak
ellenük s az nem egy ember miatt vagy haszon
lesésből történt*.
Kajetán bíboros előtt. «Mikor a pápa legátusa
elé kerültem, először térdre vetettem magamat s
azután földre vágódtam, a milyen hosszú csak vol
tam. De miután semmit sem akartam visszavonni,
így szólt hozzám : «Azt gondolod, hogy a pápa
Németországról fog tudakozódni? Azt hiszed, hogy
téged a fejedelmek s a nép fegyverrel fognak védel
mezni? S akkor te hol maradsz meg?*
«Az ég a l a t t — feleltem én, az isteni gond
viselésre gondolva*.
Luther biztos tudata. ‘ Bizton tudom, hogy az
én prédikálásom tetszik az isteni felségnek. Jólehet
az emberek szidalmaznak s rágalmaznak, hogy én
afféle gazficzkó vagyok, de a bensőm azt mondja
nekem: «I.sten a végítélet napjain bizonyságot fog
tenni arról, hogy helyesen prédikáltál*.

Hazai és külföldi hirek.
Új egyházkerületi felügyelő. Nov. 1-én volt
Pápán a boldogult Szentmártoni Radó Kálmán elhunytával üresedésbe jött egyházkerületi felügyelői mél
tóság betöltése czéljából beadott szavazatok felbon
tására kiküldött bizottság ülése Gyurátz Ferencz
püspök és Nádossy Kálmán helyettes egyházkerületi
felügyelő elnöklete alatt. Beadatott összesen 352
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érvényes szavazat. A szavazatok közül 176 Ihász
Lajos hathalmi és lőrintei nagybirtokosra, 67 dr.
Schreiner Károly kir. tanácsos, soproni ügyvédre,
58 dr. Károlyi Antal Yasvármegye alispánjára,
4 dr. Gy'óry Elek országgyűlési képviselőre és 4
Solymossy Ödön báróra esett. 43 absolut szótöbb
séggel tehát Ihász Lajos az egyházkerület felügyelője.
Az ünnepélyes beigtatás november hó 29-én ugyan
csak Pápán fog megtörténni az ev. gyülekezet tem
plomában.
Halálozás. Egyházunk a múlt hó folyamán két
jeles és hű munkást vesztett e l; ugyanis a múlt hó
23-án Áchim Ádám szarvasi ev. lelkész, a békési
egyházmegye kiérd, esperese, áldásdús életének 70-ik
évében, -— úgyszintén múlt hó 30-án Pukánszky
Béla pozsonyi theologiai tanár életének 41-ik évé
ben jobb létre szenderült. Béke ham vaikra!
A trónörökös házassága. Ferencz Ferdinánd
trónörökös házasságára vonatkozólag azt írják, hogy
a király megtagadta a trónörökösnek Chotek gróf
nővel való házasságához a beleegyezését és két évi
gondolkozási időt adott a trónörökösnek, hogy ez
idő alatt vagy a trónöröklési jogról, vagy szerelméről
mondjon le.
Sírem lék-avatás. A protestáns orsz. árva-egye
sület e hó 1-én nagy közönség és a protestáns orsz.
árvaház növendékeinek jelenlétében kegyeletes ünne
péllyel avatta föl nagy jóltevőjének: Blahunka
Ferencznek síremlékét a kerepesi temetőben. A sír
emléken, a melyet Róna József készített, Blahunka
Ferencz és nejének domborművű mellképe van és
egy imádkozó árvaleány. Áldott legyen emléke 1
O rszággyűlés. Október 30-án megint megkez
dődtek az országgyűlésen a tanácskozások. Az első
napon Barabás Béla intézett interpellácziót a minisz
terelnökhöz. Megesett tudniillik az, hogy mikor Ara
don az ellenőrzési szemlén felolvasták a tartalékosok
névsorát, öt rezervista magyarul kiáltotta oda, hogy:
«jelen». Azért becsukták őket. Barabás képviselő
kikelt ezen eljárás ellen, hogy hát nem volna-e sza
bad Magyarországon a rezervistának magyarul jelent
kezni, mikor másnak szabad a rapporton az ő anya
nyelvén szólani. Ez a dolog különben nagy ellen
szenvet szült országszerte s az egyetemi hallgatók
tüntettek is e miatt. S a mint halljuk, a honvédelmi
miniszter ki is adta a rendeletet, hogy senkit sem
szabad többé megbüntetni azért, ha magyarul felel.
5 ez az igazság! — A további gyűléseken azután
több törvényjavaslatot terjesztettek be a miniszterek
' s a kormány kérte a jövő évi költségvetés megszaszavazását. Mint rendesen, ekkor is az ellenzek részé
ről erős hangok hallatszottak ez ellen s Kossuth
Ferencz, Ugrón Gábor és több más ellenzéki kép
viselő kifejezték, hogy a mostani kormánynak ne
szavazzák meg a költségvetést, mert hát hogy nem
tette magát bizalomra méltóvá. Ezeknek az uraknak
aztán a miniszterelnök válaszolt. Elfogadták a keres
kedelemügyi miniszternek a népszámlálásról szóló
törvényjavaslatát. Legközelebb a k.óta-bizottság ült
össze s tárgyalja a közös teherviselés módozatait.
A usztriában folytonos zavargások vannak. Az
országgyűlésen a németek és csehek kapaszkodtak

össze már régebben, Csehországban és Morvában
meg a zsidókat vágják. Nem régiben is több helyen
Csehországban csoportosulások és tüntetések voltak,
miközben a zsidók-lakta házak ablakait beverték.
Rendőrségnek kellett közbelépni, hogy megakadá
lyozza a verekedést. Nem is csoda, hogy a merre
nézünk, mindenütt izgalmakat látunk; rossz és Isten
től elrugaszkodott a mai nemzedék s ha Isten a
maga hosszútürésében nem veri, ő püföli egymást.
Sas által elrabolt gyermek. Egyes vigyázatlan
szülőknek tanulságul szolgálhat a következő eset is :
A Nizzával szomszédos House községben — a mint
olvassuk — az az eset történt, hogy egy kint hagyott
bölcsőre egy sas lecsapott s az abban fekvő csecse
mőt magával ragadta. A gyermeknek többé nyomát
sem találták. — Eszünkbe jut ennél az a sok sze
rencsétlenség, a mi már a magára hagyott gyerme
kekkel megesett. Hányszor hagyják őrizet nélkül
gyermekeiket egyes anyák s hány szerencsétlenség
származott már az ilyenekből! Kell-e még többet
mondanunk ?
A délafrikai háború. Transvaalban javában
folyik a vérontás. A múlt heti értesítések a búrok
győzelmeiről hoznak híreket. A maroknyi búr had
jól tartja magát s egymásután bevették Glencoe,
Dundee, Mafeking s más erős helyeket. Különösen
pedig Ladysmithnél nyertek fényes csatát, a hol az
angol hadoszlop, melyet White angol tábornok veze
tett, nagy vereséget szenvedett s kénytelen volt magát
megadni az ellenségnek. Itt a búrok elfogtak az
angoloktól vagy 2000 katonát s néhány ágyút.
Angliában e miatt nagy az elkeseredés. Azóta azt
írják, hogy az angol csapatok helyzete már javult.
A nagyhatalmak eddig semleges magatartást tanú
sítottak a délafrikai háborúval szemben, de most
úgy hírlik, hogy Oroszország, Francziaország és
Spanyolország közbe lépni szándékoznak a búrok
érdekében s így a szűk körre szorítkozó veszede
lemből még nagy európai bonyodalom is lehet.
A vetések állása. A földmívelésügyi m. kir.
miniszterhez a gazdasági tudósítóktól beérkezett jelen
tések szerint október hó második felében az ország
ban száraz, verőfényes nappalok, éjjelenként pedig
hűvös időjárás uralkodott. A hideg éjszakák azonban
nem ártottak annyira, mint a szárazság, a mi miatt
a növényzet nem fejlődhetett, sőt igen sok helyen
a későbben vetett gabona ki sem kelt. Az egerek
az ország nagy részében és helyenként tömegesen
mutatkoznak s már nemcsak a lóhere és luczernásokban, valamint a réti földekben okoznak nagy
károkat, hanem általában a vetésekben is. Szórvá
nyosan férgek is fölléptek, de csak csekélyebb mérvű
kárt okoztak. A korai őszi gabonavetések általában
még tűrhetően állanak, de már ezekre is, különösen
azonban a későiekre, nagyon kívánatos volna az eső.
A későiek az ország több vidékén a szárazság miatt
alig csíráznak s csak itt-ott kelnek. Az őszi gazda
sági munkálatokat nagyobbára befejezték ; megtörtént
a szüret is gyenge közepes eredménynyel, valamint
a répaszedés is majdnem mindenütt. Ez utóbbi ki
elégítő termést adott. A felvidéki részeken a répa,
burgonya és káposzta szedése még mindig tart.
Takarmánynemüekben nincsen hiány.
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A koronaérték. A kormány november hó 1-én
megállapította, hogy újévtől kezdve általánosan a
koronaértékben való számítás lesz kötelező; így
tehát nem azt fogjuk írni, hogy ennek ennyi vagy
annyi forint az értéke, hanem ennyi vagy annyi
korona vagy fillér.
A mócsai kínvallatás. Egy országszerte fel
tűnést keltett pert tárgyal most a komáromi törvény
szék. Mócsán ugyanis a község kasszájából bizonyos
pénzek vesztek el s miután többen a jegyzőt gyanú
sították elsikkasztásával, ő elhatározta, hogy kideríti,
ki a tolvaj. Segítségére jött a szolgabiró, a megyei
számvevő és a biró s ezek állítólag a jegyzővel
egyes embereket embertelenül kínoztak, vertek, gúzsba
kötöttek, körmük ala késsel szurkaltak, éheztették
őket, spiritusz lángjával pörkölték, úgy annyira, hogy
többen a vallatottak közül nyomorékokká is lettek
a nagy kínzatásban. Most a négy úri ember vád
alá lett helyezve. Persze mindent tagadnak. A tár
gyalások most folynak s meg nem tudjuk, hogy mi
van a dologban, de ha igaz, a mit a panaszosok
mondanak, úgy az valóban borzasztó.
Megjelent a P rotestáns Árvaházi Naptár
az 1900. évre. Ezt a közkedveltségnek örvendő nap

tárt újra melegen ajánljuk az ev. Családoknak, azért
is, mert gazdag tartalma prof. szellemű, azért is,
mert olcsó s pártolása által némi jótékonyságot is
gyakorolhatnak, a mennyiben a naptár tiszta jöve
delme a prot. Árvaház czéljaira fordíttatik. Ára
30 kr. — Kapható Hornyánszky Viktor könyvkeres
kedésében, Budapest, V., Akadémia-épület.
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
november 13-án.
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Pályázat.

A pesti ágost. hitv. ev. magyar és német egyházgyülekezet orgonistái és énektanítói
állása megüresedvén, ez állásra a nyilvános pályázat ezennel kiiratik.
1. Ez állás elnyerhetésének feltételei a követke
g) köteles idejét és működését kizárólag egyhá
zők : A pályázó legyen magyar honosságú, ág. hitv. zunk és iskoláinknak szentelni, tehát más nyilvános
evang. vallású. úgy az orgonajátékban, mint az vagy magánintézetnél tanítói vagy orgonistái állást
énektanításban kiváló, és az énektanításra képesí nem fogadhat el és nem láthat el.
tett legyen, a magyar és német nyelvet egyaránt
3.
Az orgonista és énektanítói állással egybekötö
teljesen b írja;
javadalmazás a következő: az orgonistái minőségé
2. Az orgonista és énektanító kötelességei a ben járó évi 600 frton és a magánfunkcziókért meg
következők:
állapított működési illetéken felül, a népiskolai taní
a) orgonista-minőségben úgy a nyilvános isteni tók részére szabályzatilag megállapított fizetést húzza,
tiszteletek alkalmával, valamint kívánatra magán vagyis alkalmazásakor a III. fizetési fokozat szerint
funkcziók alkalmával is köteles az orgonázást el 600 frt fizetést és 200 frt lakpénzt élvez; három
látni és az éneket vezetni.
szolgálati év lejártával a II. fizetési fokozat szerint
b) temetések alkalmával köteles az éneket az 800 frt fizetést és 240 frt lakpénzt n y er; további
érdekeltek által kívánt módon vezetni és az ahhoz négy szolgálati év lejártával az I. fizetési fokozatba
szükséges énekesekről gondoskodni;
lép és 1100 frt fizetést és 430 frt lakpénzt élvez;
c) a templomi ének emelése czéljából köteles az első fizetési fokozatba történt belépésétől szá
az orgona mellett énekkart szervezni, a melynek mítva minden betöltött öt szolgálati év után 100
költségeit a két testvérgyülekezet viselendi;
frtnyi ötödéves pótlékot nyer. Egyúttal tagjává lesz
d) énektanítói minőségében köteles az elemi és az egyházi nyugdíjintézetnek a szabályzat szerinti
polgári iskolai, valamint a gimnáziumi növendéke tagsági járulékok fizetésének kötelezettségével és élvezi
ket az énekben oktatni és pedig köteles az ifjúságot a szabályzatilag biztosított ellátási kedvezményeket.
a zene elméletébe bevezetni és azt egyházi és világi
A pályázók felhivatnak, hogy a fenti feltételek
dallamoknak kóta szerinti éneklésébe begyakorolni; ben foglalt minősítésüket kellel lően igazoló okmáT
az énekórák heti száma azonban 18-nál több nem nyokkal felszerelt pályázati folyamodásaikat 1899.
lehet;
évi november hó 30-ig alólirott syndikusnál (V.
e) köteles azon tanítóknak, a kik növendékeiket Bálvány-utcza 8.) nyújtsák be; fentartja magának
önmaguk tanítják az énekben, a kívánt útbaigazítást az egyházi választmány, hogy a pályázókat nyilvá
megadni és szükség esetében nekik énekleczkét adni; nos istentiszteletek alkalmával tartandó próbaorgo/ ) köteles iskolai ünnepélyek alkalmával az éne názásra is meghivhassa.
ket vezetni és az iskolai dalárda karmesteri teendőit
Kelt a pesti ág. hitv. ev. magyar és német egy
végezni; kívánatra köteles a gimnáziumi dalkör veze házgyülekezet közös választmányának 1899. október
tését is elvállalni;
23-án tartott üléséből.
D r. K r á lik L a jo s , közfelügyelő.
D r . Z s ig m o n d y Je n ő , syndicus.
Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.

