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Igaz szó.
Szomorú, de igaz, hogy míg a vallásos, hiterősítő
s erkölcsi tanításokat tartalmazó népiratkák nem
kelnek, addig a ponyvairodalom termékei, az ostoba,
rémes históriák közkedveltségnek örvendenek. A ba
bonát, a szellemi sötétséget növelő irka-firkákra
akad pénz, de a jó könyvekre nincs. Álmosköny
vet például majdnem minden házban találsz; de a
Luther társaság kiadványaira csak itt-ott akad egyegy fillér.
Mi annak az oka, hogy a komoly irányú, de
mégis nagy élvezetet s kellemes időtöltést szerző
iratokat nem veszik hittestvéreink ?
Semmi más, mint az a rossz szokás, hogy az
érzékcsiklandozó, a zsiványok világában született, a
boszorkányok konyháján főtt, a törpék és óriások
felől alkotott, gyermekes képzelődés teremtette, bor
zalommal s gyilkolással teleszőtt mesék jobban tet
szenek a népnek, mint a való életet tárgyazó, nemes
irányú, nevelő s oktató munkák. — Épen mint a
gyermekek! Nekik is jobban tetszik az értéktelen,
de sok színt játszó üvegdarab, mint a tiszta, va
lódi gyémántkő. Mindennek az értékét kell nézni s
a mennyit ér, annyira kell becsülni.
A ponyvairodalomnak, e vásári lim-lomnak, a
rémmeséknek például mi értékük van ? Semmi. Sőt
ellenkezőleg, határozottan károsak, mert a mint bené
pesítik a kis gyermek lelkét a borzalmas mesék
boszorkányokkal s egyéb szörnyekkel s ez által fé
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lénkké, babonássá teszik a gyermeket, sőt sok gyer
mek képzelődésében, álmában megjelenvén először
e szörnyalakok, rossz betegséget is idéznek elő:
ügy a felnőttek is, az oktalan, rémes históriákat
olvasva, öntudatlanul magukba szívják a babonát,
a szellemi tévelygést, a vallásosság és erkölcsösség
megmételyező, mérges páráit. A ki felnőtt korában
is gyermekmesékkel s rémtörténetekkel táplálja lelkét,
az visszaesik újra gyermekségének idejébe; nem
hogy előre haladna szellemi életének fejlődésében,
hanem ellenkezőleg, elméje, értelmi^ látása gyengül,
homályosul és elfeledi teljesen az Üdvözítő intését,
a keresztyén élet e legfőbb czélját: Legyetek töké
letesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes!
Mi az oka annak, hogy a Luther-társaság nép
lapja : az «Evangélikus Családilap» is aránylag még
oly kevés ev. család asztalán található; hogy hit
testvéreink közül aránylag oly kevesen fizetnek
arra elő?
Semmi más, mint a g a r a s-i m á d á s és az a
rossz szokás, hogy az emberek haszontalan dolgokra
könnyen kidobnak ugyan évente tízszer annyit is,
de ilyen önművelő, nemes czélokra azt mondják,
elhitetik magukkal, hogy — nincs pénzük. Pedig
dehogy nincs! Két korona egész esztendőben e lapra
a legszegényebb embertől is telik, csak érzékkel kell
bírni saját érdekeink iránt s nem kell sajnálni a jó
ügyért a garas-áldozatot. Hogy módjában volna já 
ratni e lapot bármelyik hittestvérünknek is, mutatja
az a körülmény, hogy épen a legszegényebbek járat
ják azt s a vagyonosabbak sajnálnak évente két
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koronát fizetni e czélra. Szégyen ez, de nem a szegé
nyek szégyene ! — Ezt hozzák fel némelyek : «azért
nem fizetünk elő e lapra, mert havonkint csak két
szer jelenik meg, nekünk pedig minden héten kel
lene, ha másért nem, a gabona árak közlése miatt*.
Ugyan-ugyan, hát előbb talán ki kell nyitnunk az
ajtót, hogy a házba beléphessünk: ha kevéssel kez
dünk, csak kitartás s gyarapodás által lehet elérni
azt, hogy soknak örvendhessünk. Hány evangélikus
egyházközség van szép hazánkban, a hol egyetlen
előfizetője sincs lapunknak s hány nagy népes gyüle
kezetünk van, a hol alig egy-két ember hozatja
azt. Nem ügy atyámfiai! Le kell vetni az álarczot!
Nem kell a szegénységgel takaródzani ott, a hol
dunnára is telik. Meg kell rendelni az «EvangeIikus
Caládilap»-ot minden egyes egyházközségünkben
mennél több embernek, akkor a fokozatos fejlődés
s az anyagi erőben gyarapodás útján elfogjuk érni
azt, hogy havonkint nem kétszer, de négyszer jelen
het meg lapunk.
Segísünk magunkon s szellemileg és anyagilag
Isten is megsegít!
Kovács Ando)._

Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának s híveinek iratait?
í r t a : dr. Luther Márton.
(Vége.)

H arm in cza d ik .

Hogy nem a Szentirás a pápának, hanem a
pápa a Szentírásnak kölcsönös hitelre méltóságot,
erőt és tekintélyt; a mi egyike azon főtételeknek, a
melyekért — mint egy igazi Antikrisztus— megérde
melné, hogy őt Krisztus az égből, egész táborával
együtt, elpusztítsa, a mint azt Pál jövendöli.1
*
Ezen s ezekhez hasonló tételek, — a melyeknek
száma végtelen nagy — mind oda irányulnak, hogy
a pápa Isten s ember fölé emelkedjék s ő senkinek
ne legyen alávetve, de neki mindenki, még az Isten
és az angyalok i s ; úgyhogy magok a hívei is 2 azt
mondják, hogy a pápa egy csodás lény; nem Isten,
de ember sem, — talán maga az ördög tehát. Be
teljesült iít a Pál mondása: «Megjelenik a bűn embere,
a veszedelem fia, az ellenség, ki kevélven fölibe
emeli magát mindennek, ki Istennek neveztetik a
gonosz lélek indításából* stb.3 S a mikor őt a bűn
emberének s a veszedelem fiának nevezi, nem gondol
csak ő reá magára, hanem az ő táborára is, mely
szintén nem egyéb, mint bűn és romlás s az egész
világot csak bűnbe s pokolba vezeti. A mint az
ilyen tételekből jól kitetszik s általában ismeretes,
hogy a pápától semmi más, csak bűn s romlás
származóit s napról-napra fokozódó mértékben áram
lik a világra.
1 Vesd össze II. Thess. 1, 7—9.
2 Különösen Prierias és Cajetán reformácziókorabeli
pápista tudósok voltak azok, a kik a legdagályosabb s leg
ízléstelenebb szavakkal bizonyítgatták a pápa különös csodás
voltát; ezekre czéloz itt Luther.
3 II. Thess. 2, 3 - 4. nem szószerint.

—

Magok az egyházi (örvény hívei is — úgy sutytyomban — elismerték, hogy hiú önzés s erőszak
után bűzlik az. És ez igaz is; s a ki őszinte akar
lenni, annak azt be kell ismernie. Mert ha röviden
tudni akarod, hogy az egyházi törvényben mi áll,
úgy hallgass ide; veleje e z :
A p á p a I s t e n a f ö l d ö n , ki f ö l ö t t e
á l l m i n d e n égi , f öl di , e g y h á z i é s v i l á g i
dolognak, mivelhogy ő mindeneknek
ur a , k i n e k s e n k i s e m m o n d h a t j a : Mi t
teszel?
Ez az az utálatosság és bűz, a melyről Krisztus
beszél, mondván ; «Mikor azért látandjátok ama
pusztító utálatosságot, mely a szent helyen fog állam,
a mint megmondatott Dániel próféta által; a ki
olvassa, értse meg.1 És szt Pál: 0 beül az Istennek
templomába, azaz a keresztyén egyházba, úgy muto
gatván magát, mint Isten. 2
Hogy a pápának senki, vagy csak kevesen merték
nyíltan megmondani az ő utálatosságait, azon nincs
mit csodálkozni; mert hiszen nyilvánvaló, hogy ő
mindazokat, a kik neki ellentmondanak, megégetted,
s az összes királyok és fejedelmek pártjára állanak.
Ha az Antikrisztus ámítása oly durva lenne, hogy
azt mindenki észrevehetné, vagy ha az oly kicsiny
lenne, hogy a királyok és szövetséges városok nem
épen a legelső helyet foglalnák el benne: úgy a pró
féták és apostolok hiába kiabáltak és írtak volna
arról oly sokat s oly komolyan.
Mikor Krisztus a földön járt, sokan — hallva szavát
s látva tetteit — azt mondták azoknak, a kik őt
nem akarták Messsiásnak elismerni: «Ha a Messiás
még csak ezután jönne, vájjon tehetne-e több csodát,
mint em ez?!*3 Hasonlóképen morognak ma is : «Ha
az Antikrisztus csak ezután jönne, váljon mívelhetne-e
több gonoszságot, mint a pápa tábora mívelt s mível
naponként?* Hihetetlen, hogy ha az ő tábora Isten
től lenne, hogy annyi romlás és bűn áradna ki
belőle s hogy a gonosz szellem oly erős hatalomra
vergődött volna benne. Most még nem hiszszük,4
mígnem tönkre menve lassanként felismerjük benne
az Antikrisztust.
Valamint a világ teremtése előtt a legnagyobb
gonoszság mindenkor a legjobbtól eredt, mert hiszen
az angyalok legfelsőbb karában, — a hol Istennek
legközvetlenebb volt a hatása — vétkezett Luczifer,
a legnagyobb bajt okozván; a paradicsomban pedig
az első, a legjobb ember követte el a legnagyobb
bűnt s okozta a legnagyobb veszedelmet; azután a
Genesis 6. szerint5 óriások és zsarnokok keletkeztek,
nem mástól, mint Isten szent gyermekeitől; s Krisztus,
Istennek fia, nem másutt, mint épen Jeruzsálemben,
a szent városban, — a hol ép a legjobban tisztelték
s a hol sok csudát tett, — s nem mástól feszíttelett
meg, mint épen a főpapoktól és a legtisztesebb,
legtekintélyesebb emberektől; és Júdásnak is nem
kevesebbet, mint épen apostoli állást kellett beszenynyeznie — : úgy az Isten is egy várost sem áldott
1 Máié ev. 24, 15.
2 II. Thess. 2, 4.
3 János ev. 7, 31.
4 Azt t. 1., hogy a pápa az Antikrisztus.
6 I. Mózes 6, 4.
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meg annyi kegyelemmel és szentséggel e földön,
mint Rómát s több jót tett vele, mint bármelyik
mással. Azért kell neki is hálából, mint Jeruzsálem
nek, a legnagyobb kár okozójának lennie s a világ
nak az igazi, legveszedelmesebb Antikrísztust adnia,
ki több rosszat mível, mint Krisztus hajdan jót. S így
megy ez tényleg s mindennek a Jézus Krisztus és
az Isten neve és palástja alatt kell történnie, hogy
senki ne higyje,1 mindaddig, a míg ő maga nem jő
s meg nem világítja ezt a sötétséget eljövetelének
fényével, — a mint szt Pál jövendöli.2
*
*
*
De legyen elég a tételekből. Ha azonban valaki
barátja a pápának s kedvet és bátorságot érez arra,
hogy azokat védelmébe vegye s értük síkra szálljon,
úgy én annak még világosabban fogom őket meg
magyarázni s belőlük még sokkal többet fogok fel
hozni. Ez legyen kezdete a komoly dolognak, mert
idáig csak tréfáltam és játszottam a pápa ügyével.
Isten nevében kezdtem el s hiszem, itt az ideje, hogy
ez az Isten nevében nélkülem is be fog fejeződni.
Ezzel mindazokat a tételeket, a melyek az Antikrisztus követei által most Rómából a legutóbbi bul
lában 3 kárhoztatva lettek s tűzre ítéltettek, — mint
olyanok, a melyek keresztyéniek s igazak — akartam
összefoglalni és a pápának annyi tételét felhozni,
— a melyek keresztyénellenesek s keresztyéniedének,
— mint a mennyit ő az én tételeimből kárhoztatott.
Ha ők az én tételemet elégetni merészelték, a melylyekben pedig több evangyéliom s alapos szentírás
van, — a mit minden dicsekvés nélkül mondhatok
s kimutathatok, — mint a pápa összes könyveiben :
úgy én még méltóbban égethetem el az ő keresz
tyénieden törvénykönyveiket, a melyekben semmi
jó nincs s ha volna is valami jó bennük, — a mint
azt a decretumról4 elismerem, — mindazáltal minden
oda irányul, hogy csak kárt tegyen s a pápát az
ő andkrisztusi uralmában erősítse; s a mellett abból
egyet sem tartanak meg soha valami nagy buzgalom
ból, hanem csak hogy azt fentartsák, a mi benne
rossz és káros.
Mindenkinek meghagyom a saját véleményét;
rám leginkább az hat, hogy a pápa még sohasem
czáfolt meg senkit, a ki ellene beszélt, írt vagy tett,
sem írással, sem érvekkel, hanem mindig csak erő
szakkal, átokkal, királyok, fejedelmek s más egyéb
hívei segítségével; vagy csellel és hamis szavakkal
nyomta el, üldözte, megégette, vagy pedig megfoj
totta, a mit történeti adatokkal tudnék igazolni.
Ő azért soha sem törvényt, sem bírót maga felett
megtűrni nem akart, minden időben azzal henczegve,
hogy ő minden írás, törvény és hatalom felett áll.
Pedig hát igaz tény az, hogy az igazság és jogosság
nem fél a bírálattól, sőt nincs kedvesebb előtte, mint
a világosság és a bírálat; szívesen aláveti magát
annak, hogy megnézzék, s megvizsgálják. Az apos
1 T. i. azt, hogy a pápa az Antikrisztus.
2 II Thess, 2, 8 ; I. kor. 4, 5.
3 Luther t. i. a X. Leó pápa által 1520 június 15-én
kiadott bullát érti, a mely — a mint a bevezetésben említet
tük, — Luthernek 41 tételét kárhoztatta.
* Lásd a 83. oldal 6-ik jegyzetét.

tolok, — Apóst. Csel. 4. 19. szerint, — a magok
felett való ítélkezést átengedték az ellenségnek,
m ondván: ítéljétek meg magatok, hogy helyesebb
dolog-e néktek inkább engedelmeskedni, mint Isten
nek', olyannyira biztos volt ügye felől az igazság!
De a pápa mindenkit el akar vakítani, senkit sem
enged bírálni, hanem csak ő maga akar megítélni
mindenkit, jóllehet oly bizonytalanul s ijesztően áll
az ő ügye és üzérkedése. S ez az ő alattomosko
dása s világosságtól való irtózása okozza azt, hogy
ha a pápa tetőtől talpig csupa angyal volna, akkor
sem tudnék hinni neki. Mindenki méltán gyűlöli a
sötétség cselekedeteit s szereti a világosságot. Ámen.
Mindezekért pedig késznek nyilatkozom bárki
előtt is helyt álla ni.
«A hogy ők cselekedtek velem, én is úgy cseleked
tem velük». (Sámson, Bírák k. 15, 11.).
Fordította : Paulik János.

Az Úr büntető keze.
— A 95-ik o l d a l o n l é vő k é p ü n k h ö z . —

A 95-ik oldalon lévő képünk egy ó-testámentomi
jelenetet ábrázol. — Jéroboámnak, Nébát fiának,
nagyon felvitte az Isten a dolgát; egyszerű sorsból
királyi méltóságra emelkedett, fejedelmévé lévén a
kettévált Izrael tiz törzsének. A jó mód, a szerencse
azonban el vakította s elbizakodottá tette s vakságá
ban megvetetter azt a kezet, a mely őt felemelte.
Megvetvén az Úr törvényét, gonosz útra tért. De
utói is érte az Úr haragja. Sok egyéb csapásai
mellett fia is halálos beteggé lett. ő ennek állapota
feletti aggodalmában elküldötte feleségét Ahíja pró
fétához, — a ki hajdan királylyá léteiét is meg
jövendölte volt — megtudakolni, hogy mi lesz a
fiával, kiépül-e, nem-e súlyos betegségéből. A királyné
álruhában jelent meg a prófétánál, de habár ennek
a szemei meghomályosodtak volt a vénség miatt,
látnoki ihletével felismerte az asszonyt s meglátta
az ő urára várakozó sorsot s tudtára adta az Úr
kemény ítéletét. Ijedten s borzadozva hallgatja a
királyné a próféta szavait, melyek az Úr büntetésé
nek közelvaló voltát hirdetik, Jéroboámnak gonosz
sága miatt. Ép ezt a jelenetet ábrázolja mai ké
pünk ; részletes szövege pedig I. Kir. 14 r. 1— 18.
verseiben olvasható.
Ezzel kapcsolatban csak azt a kérdést vetjük fel:
nincsenek-e közöttünk is olyan Jéroboámok, a kik
az Isten bő áldásait gonoszul használják s jóllétükben
elbizakodva gőgösen lenézik úgy embertársaikat, mint
az Úr törvényeit ?
Óh, ha vannak ilyenek, figyelmeztessük ezeket
a Jéroboám sorsára! S ha magunk vagyunk ilye
nek, idézzük emlékünkbe az ő példáját, a mely szintén
azt az élet által számtalanszor beigazolt mondást
erősíti meg, hogy: «Az Úr nem csúfoltatik meg;
a ki mint vet, ügy arat*. — Az Úrnak ezer módja
és eszköze van arra nézve, hogy törvényének megvetőit megalázza, megbüntesse.
De ezer módja van arra is, hogy a kegyest fel
magasztalja s megáldja.
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D á v id h a r c z a .
— Kis fiamnak. —

Előtör az ellenség gyors hadával
Sókó s Azéka vadon tájiról.
Csörren a fegyver, hangja szerte szárnyal
S a húgó harczi kürt riadva szól.
Hol elvonul, megreng a föld alatta;
Járása, mint a szélvész, oly sebes. . .
• Segíts, nagy Isten, lzráelnek atyja!
Hűséges néped elvész, oda lesz !*
S előlép, paizszsal s pánczéllal övezve,
Miként egy óriás aczéltorony,
Hős Góliáth; és dőlyfős hangja messze
Viszliangzik a szikla-ormokon:
• Hadd lássam, ki mer szembeszállni vélem,
Ti, gyáva népség, rajta! jöjjetek!
Ha van, ki harczban le bír győzni engem:
Hős népemmel rabszolgátok leszek/»
Nincs egy sem, a ki harczra kelni merne,
Rémülten egy helyt áll a kis csapat;
Egy-kettő indul, visszatér remegve,
S a síkon Góliáth maga marad.
A gyermek Dávid mindezt látja, hallja
[Bátyját a hadba látogatni jött),
Egy bántja őt az órjás büszke hangja,. . .
— Egy peresre még küzd két érzés között.
Aztán Saulhoz lép s szól: •Uram királyom,
Ha senki más, kiállni kész vagyok!*
«Te gyenge gyermek. / Vágyad balga álom!
Nem harczra termettek [a pásztorokJ»
• Pásztor valék; de jártam már vadakra,
Oroszlánt, medvét sokszor öltem én;
S az Úr megvédett; mert ő úgy akarta, —
Velem lesz most is, a harcz mezején /»
Parittyát és botot vesz, félre téve
A neki nyújtott kardot, sisakot.
Előront aztán s Góliáthoz érve
Egy helyt nyugodtan áll meg ott.
S így szól az órjás, vad haragra gyúlca:
«'Tán eb vagyok, hogy bottal jösz felém ?
Te gyermek, itt végződik élted útja;
Majd holtan fekszel a harcz mezején /»
S Dávid szól: «Kardod mit használ tenéked!
Pajzszsal, dárdával jösz te énreám ;
De — Istenemmel — tőled sohse félek,
Az Úr segít meg, — könnyű lesz csatám!
Tudom, hogy Ő téged kezembe ad ma;
Tudom, legyőzlek könnyen tégedet.
Megöllek; mert az Isten úgy akarta;
S meggyőzöm harczban dölyfös népedet /»
Aztán parittyáját kezébe véve,
Az óriásra dobja egy kövét;
A z lehanyatlik, — s Dávid odaérve,
Saját kardjával vágja le fejét.

Zúg az öröm rivalgó, büszke hangja;
A két sereg: gomolygó áradat;
Izráel népe veri, űzi, hajtja
A megrémült ftliszteus hadat.
A győztes háborúból visszatérve,
A mint Dávid ismét honába ér,
A nép babért s virágot hint elébe:
• Hozsánna néked, dicső hadvezér /»
De Dávid visszahúzódik szerényen,
S így szól, hogy a hozsánna zeng felé:
• Halld Izráel, hálád nem illet engem,
A diadal csupán csak Istené /»
*
lm ’ elmondtam, hogy menté meg hazáját
Dávid, a mint kívántad, kis fiam.
Vívd meg te is az élet nagy csatáját!
(Virága is, de sok tövise van).
S ha győzni fogsz — forró imám óhajtja —
Borulj le térdre s így szólj, édesem:
• Érzem, tudom: nem én győztem e harezba!;
Küzdöttem.. . s Istené a győzelem!*
D r . M o r a v c s ik G y u la .

Vallási statisztika.
A tizenkilenczedik század egyik igen jellemző
tünete volt a vallási mozgalmak terjedése. A keresztyénség 1800 óta száz százalékkal gyarapodott, bár
a föld népességének gyarapodása csak 50 százalék
volt. A XVIII. század végén kerek számban 200
millió keresztyén volt a világon, most pedig van
477 millió. A XVIII. század végén a világ népésségét egy milliárdra becsülték, most pedig 1440 mil
lióra. A XIX. század a fölfedezések százada volt és
a hittérítők nyomon követték a bátor utazókat a
föld legjobban elrejtett helyeire. 1786-tól 1890-ig a
keresztyén uralom alatt levők száma 341 millióról
891 millióra növekedett, míg a nem keresztyén ura
lom alatt levők száma 613 millióról 608 millióra
apadt. A legutóbbi becslés szerint van a világon:
477 millió keresztyén vallású, 256 millió Confucius
vallású, 190 millió hindu, 177 millió mohamedán,
147 millió budhista, 43 millió követője a taoizmusnak, 14 millió shitoista, 7 millió zsidó, 118 millió
bálványimádó. A keresztyén hittérítés jelenlegi alak
jában 1793-ban keletkezett, a mikor Carey William
Indiába ment. Ő volt az első angol protestáns, a ki
személyesen működött a hittérítés veszélyes terülétén.
A hittérítés egyik legdicsőbb tette volt a Fidzsi szi
getek lakóinak megtérítése. Chinában ez idő szerint
van félmillió keresztyén, Japánban százezer. Indiá
ban az ötven évi hittérítés gyümölcse: két millió
keresztyén. Összesen tízezer ember szenteli magát
a világ minden részében a hittérítés müvének. A
világ nyolezvan bibliai társasága közel 300 millió
bibliát és bibliai részletet adott ki a lefolyt század
folyamán. Egyik traktátus társaság maga három
milliárd példányt osztatott szét.
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Moravcsik Mihály,
aszódi ev. lelkész.
.Iártatok-e kopár, fövenyes tengerparton ? Dagály
idején a hullámok sorra előjönnek s a partra verődve,
hosszan elöntik a homokos síkságot. Némelyik közü
lök csak jön-megy; s mialatt távoztában a nap egy
pillanat alatt felszárítja gyenge nyomait, visszatér
ismét a tenger mélyére meghalni.
Nem hozott magával semmit a tengerből . . .
Egy másik egy-egy szerény kagylót rak le a
tengerpart puszta fövenyére; egy harmadik korállt,
gyöngyöt, vagy a tenger egyéb kincsét.
íme az emberi élet képe.
Dagály idején, az élet delén, a küzdelmek szép
korszakában mindnyájan megjelenünk a felszínen;
sokan nyom nélkül visszatérnek az ismeretlenbe,
mások szerény kagylót hoztak magukkal, a mely
legalább arra jó, hogy az elhaladó gyermekek játék
szeréül szolgáljon; ismét mások maradandó kincsek
kel gazdagították a partot.
Nem kötelességünk-e azoknak emlékét emberi
tehetségükhöz képest megőrizni, a kik nem tűntek el
nyomtalanul az ismeretlenbe, hanem maradandó
kincseket hoztak elő nekünk? Nem kötelességünk-e
az ilyeneket példányképül állítani mindnyájunk szeme
elé, hogy követve őket, igyekezzünk kihasználni azt
a rövid időt, melyet az isteni gondviselés nekünk e
földön a hasznos cselekvések czéljára adott, s a mely
idő a mindenség végtelenségéhez képest csakugyan
oly rövid, mint a hullámverődés pillanata; de a
mely jól felhasználva nyom nélkül, az ‘emberiség
javára hozott kincsek nélkül még sem múlik e l!
S ha ez általában kötelességünk, bizonyára leg
inkább meg kell őriznünk azok emlékét, a kik, mint
a kúszó szederinda az édes anyaföldhöz, evangélikus
egyházunk talajához vannak tapadva, s minden műkö
désük és alkotásuk, mely édes magyar hazánk s a
társadalom közös javának szolgál, forrását, minden
kor evangélikus egyházunk szükségleteiből meríti.
Egy igaz magyar érzésű, lutheránus egyházi férfid
arczképét és életrajzát, mutatjuk itt be, a ki immár
közel ötven év óta munkálja az Űr szőlőjét; egyikét
azoknak, a kik maradandó szép alkotásaikkal min
denkor egyházunk s hazánk érdekeit szolgálták.
Moravcsik Mihály aszódi evang. lelkész s volt
nógrádmegyei esperes, 1824. deczember 24-én Liptószent-Miklóson született, hol atyja iparos volt s a
város egyik köztiszteletben álló polgára. Ügy ez,
mint anyja, a szintén evangélikus vallású Gönczy
Anna puritán lutheránus és erősen hazafias nevelést
adtak neki. Édes atyját korán elvesztette s anyja a
hátramaradt csekélyke vagyonából nem bírta volna
gyermekei neveltetésének költségeit fedezni s ezért
Moravcsik Mihály, mihelyt az akkori liptószentmiklósi
algimnáziumot elvégezte, lemondva anyja vagyoni
támogatásáról nővére javára, úgy Rozsnyón, a hol
gimnáziumi tanulmányait folytatta, mint Eperjesen,
a hol a jogot és a theologiát hallgatta, magánórák
adásával s a részére, mint kitűnő tanuló részére
juttatott iskolai ösztöndíjakból saját erejéből tartotta
fenn magát. Rozsnyón benső barátságra lépett egy

ottani iskolatársával Greguss Ágosttal, a későbbi
nagynevű egyetemi tanárral, kivel a tanulás terén
nemes versenyt folytatott s a kivel való baráti viszonya
Greguss haláláig fenmaradt és gyakori összejöve
telek által erősbödött. Bár kezdettől fogva a papi
pályára szándékozott lépni, előbb még a jogi pályát
is el akarván végezni, Eperjesen a nagyhírű Csupka
András professort hallgatta s közben a kir. táblán
is szerzett joggyakorlatot. Aztán a theologiát hall
gatta Munyai alatt; s a papi vizsgát letéve, Nógrádmegyébe a szandai Sréter családhoz ment nevelőnek.
Az akkori időben tudvalevőleg a prot. ifjaknak meg
volt tiltva a németországi egyetemek látogatása s
így Moravcsik Mihály is már mint felszentelt lelkész,
csak a bécsi egyetemre mehetett. Itt érte őt a béri
egyház meghívása, melyet 1852-ben el is fogadott.
1854-ben nőül vette Esztergály Emíliát, Esztergály
Mihály pestmegyei ev. főesperes szép műveltségű s
nemes lelkületű leányát, kivel azóta, gyermekektől
s unokáktól környezve, boldog családi életet él.
Nógrádmegyében csakhamar esperessé választatott
s e tisztet viselte 1868-ig, a mikor az aszódi egy
ház hívta őt meg lelkésznek; itt működik jelen
leg is.
íme életének rövid rajza, a melybe, mint a dús
lombok a fa ágaiba, gazdagon fonódnak be önzetlen
munkálkodásának eredményeképen maradandó alko
tásai.
Működésének első tere a szerény kis béri egy
ház volt, a melyet úgy szólván ő alkotott újjá. A gróf
Eszterházy családtól, Bér akkori földesurától, nagyobbmérvü kedvezményeket tudott kieszközölni s a tago
sítás alkalmával a legelőnyösebben védte meg egy
házának érdekeit, a miben jogi képzettsége is
segítségére volt. Akkoriban még Bér híres bortermő
hely volt; az azóta kipusztult szőlőkön messze földön
ismert jó bor termett. Moravcsik Mihály ezt a körül
ményt is felhasználta az egyház s a község fel
virágoztatására s a kis Bér lakói még most is könynyezve beszélik, hogy rajongással szeretett lelkészük
alatt mily megelégedettek s vagyonosak voltak. A
hívek lelki gondozásának szép kötelességeit nála
hívebben senki sem töltötte be. Ismerte ő minden
hívének ügvét-baját; s talán alig fordult elő, hogy
valamelyiknek baján ne tudott volna segíteni; s e
törekvésében őt nemes gondolkodású neje is nagy
ban támogatta. Béren takarékmagtárat alapított, s
a jó példát csakhamar számos község követte. Béri
lelkészsége idejére esik egyházirodalmi működése is ;
a prot. egyházi lapokba, Cserháti név alatt czikkeket és tudósításokat írt s e téren is szem előtt tartva
a gyakorlati élet követelményeit, nem egy szép eszmét
pendített meg, a melyet aztán az életben meg
is valósítottak. Mint körlelkész megalakítolta az «első
nógrádmegyei magyar tanítói olvasókört,* a melyet
aztán több hasonló kör megalakulása követett.
Az ötvenes évek végén, a vallásügyi pátens ide
jében lelkes harczosa volt az autonomikus, hazafias
mozgalmaknak. Habár nem tudhatta, hogy viszont
látja-e még családját, mégis, ettől érzékenyen elbú
csúzva, ipjával Esztergály Mihálylyal ő is megjelent
az 1860-iki pesti egyházkerületi gyűlésen, a melyet
az akkori kormány tilalma ellenére megtartottak.
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Szép jelenet volt az, méltó arra, hogy örökre emlé
kezetünkbe véssük! A gyűlésről előre értesült Prottmann rendőrfőnök feltett kalappal akkor lépett be
a terembe, a mikor Esztergály Mihály egyházi elnök
a gyűlést megnyitottnak mondotta ki, s meglátva a
rendőrfőnököt, megőrizte nyugalmát és azt indít
ványozta. hogy a gyűlés küldjön ki egy ad hoc
bizottságot, a mely az ő felségéhez terjesztendő fel
iratot megszövegezze s azután konstatálván, hogy

nomia mellett bántatlanul, rendben oszlott szét; de
a jelen voltak továbbra is sok zaklatásnak voltak
kitéve. Moravcsik Mihály is több idézést kapott a
kerületi főnökhöz, egyet akkor, a mikor Béren az
egyházi gyűlést a kerületi főnök jelenléte daczára
m egtartotta; de aztán az 1860-iki virradat elsöpörte
a sötét korszak gyászos emlékeit.
1868-ban az aszódi egyház hívta meg lelkészé
nek s Moravcsik Mihály, bár Bért nehéz volt el-

ez indítványt a gyűlés egyhangúlag elfogadja, a
gyűlést berekesztettnek nyilvánította ; és intett Székács
Józsefnek, a ki felállt s egyikét mondta el azoknak
a szép imáknak, a milyeneket csak ő tudott elmon
dani. Kérte az Isten áldását a magyar hazára, az
evangélikus egyházra s a jó királyra, a ki szerető s
szeretett népének óhajait meghallgatja. Prottmann
ezalatt épen az elnöki emelvény elé ért, a mikor
Székács az imát megkezdte. Az ima első szavaira
a rendőrfőnök hirtelen levette a kalapját s födetlen
fővel hallgatta végig a fohászkodást. A gyűlés aztán
elérve czélját s hatalmásan tüntetve az egyházi auto-

hagynia, gyermekei iskoláztatását s jövőjét tartva
szem előtt, a meghivást elfogadta.
Alkotó ereje most nyilvánult leghatályosabban.
Előbb az elemi iskolát vette gondjaiba, új épülettel
bővíttetve meg a már roskadozó tanítói lakot, a mely
akkoriban még az iskola helyiségéül is szolgált.
Aztán figyelmét az akkor válságos helyzetbe jutott
aszódi algimnázium kötötte le. E szép múltú evang.
tanintézetünk, a mely sok kiváló ember között a
nagy Petőfinek is az alapvető oktatást adta, az iskolát
fentartó báró Podmaniczkv családnak Aszódról való
elköltözése által oda jutott, hogy az egyházban már
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mindenki az iskola bezárását s megszüntetését kívánta
s az iskolaépületből magtárt akartak csinálni. Csak
Moravcsik Mihály nem csüggedt. Gyűjtések, az aszódi
algimnázium volt tanítványaihoz intézett meleg fel
hívások által oly tőkét sikerült összegyűjtenie, hogy

fizetésére az akkori viszonyok közt elegendő volt.
A gyűjtött pénzösszeg kisebb részét a gimnázium
épületének felépítésére fordította. Az előbbi rozoga
épületet nagy részben lebontatta s helyébe egyeme
letes csinos épületet emeltetett, mely később a táp

rövid idő múlva megkezdhette tervének kivitelét.
A gyűjtött összeghez ő maga évi részletekben több
száz forinttal járult, pedig ugyanakkor kellett hat
gyermekének neveltetéséről is gondoskodnia, a mely
feladatát oly szépen oldotta meg. Az összegyűlt pénz
egy részét arra fordította, hogy tőkésítés által oly
alapot teremtett, a mely négy, majd később öt tanár

intézet, majd a rajzterem külön épületeivel toldatott
meg. Ma már az intézet kisebb állami segélyt kap
s tekintve az intézet szép múltját s még szebb jövőjét,
melynél fogva mint algimnázium Aszódon, ez egész
séges levegőjű helyen szép kulturális hivatást teljesít,
remélhető, hogy az állam részéről nagyobb segélyt
is fog kapni. Egyébiránt, hogy ő mit tett a gimná
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ziumért, az közludomású; az ő neve összeforrt a
gimnázium felvirágzásával és fönnállásával.
Ma már megnyugvással tekinthet szép alkotására.
Isten megsegítette önzetlen munkálkodását, a mely
legyőzte mások közönyét, s olykor bizony rossz
akaratát is és győzelemre vitte a szép ügyet. S ha
Moravcsik Mihály elmondhatja Pál apostollal, hogy
ama harczot megvívta, a mely rendeltetéséül jutott,
hogy futását elvégezte: akkor bizonyára, az ő sze
rénysége s Isten előtt való megalázkodása azt is
elmondatja vele: «Nem enyém az érdem, csakis
Istené*.
Bodrogiig Béla.

A Luth er-társaságból.

Felhívás.
Igen tisztelt Ritsorsósunk!
A ki a mai kornak társadalmi és egyházi moz
galmaiba betekint, az észre fogja venni, hogy a világ
minden felekezete sajtó útján igyekszik elveit és
törekvéseit előmozdítani, mivel a sajtó és irodalom
igen alkalmas eszköz arra nézve, hogy az embere
ket mozgató eszméket a legtávolabb vidékekre is
elvigye s az emberek szivébe átültesse.
A napjainkban minden téren mutatkozó nagy
szellemi versenyből, azt hiszszük, nem szabad kima
radni a mi egyházunknak sem, mint a mely tudva
lévőig a szellemi világosság terjesztésében mindég
elől járt s a melynek egyik fő büszkeségét a múlt
ban is a szabadkutatás és tanulás elve képezte. Ez a
meggyőződés hozta létre a Luther-társaságot, mely
nek czélja — alapszabályainak 2-ik pontja szerint
— : <az evangyélmi irodalom fejlesztése és terjesz
tése* s általa az evangyélmi prot. öntudatnak s ál
talában a kér. hitéletnek ápolása s erősítése. Mikor
ennek, a mi egyházunkban oly fontos hivatással bíró
társaságnak zászlaja alá kezdtünk sorakozni, erősen
hittük, hogy híveink megértve a kor intő szózatát,
tömegesen fognak körűié csoportosulni. Fájdalom
azonban, ezen hitünkben csalatkoztunk! Midőn en
nek okait több gyűlésünkön kerestük, arra lettünk
figyelmeztetve, hogy az ev. híveknek a Luther-társaság körül való csoportosulása azért oly lassú és
fogyatékos, mivel híveink egyrészt annak czéljairól s
nemes törekvéseiről nincsenek kellőleg felvilágosítva,
másrészt pedig a szegényebb sorsuakat a magas
tagdíj hátráltatja az abba való belépésben. Társa
ságunk megszívlelvén a jóakaratú figyelmeztetést
1899 október 18-án tartott közgyűlésén kimondotta,
hogy 1900 január 1-től kezdve kisebb tagsági díj
jal is felveszi az ev. hitsorsosokat tagjai közé.
Egyelőre azonban — nem akarván veszélyeztetni a
társaság alapjait — az eddigi tagsági díjat fentartandónak véli mindaddig, a míg a jelenlegi tagszám
a jövőben legalább meg nem háromszorozódik. En
nek sikeresebb eszközlése czéljából pedig s z ü k s é 
g e s n e k találta, hogy az egyházi hatóságok támo
gatásával esperességenkint s egyházanként vidéki
fiókegyletek alakíttassanak, a melyek saját hatás
körükben a Luther-társaság ügyét munkálják s fel
virágoztatni segítsék.

Ezen fiókegyletek szervezésének, teendőinek s a
központhoz való viszonyának, valamint a Luther-tár
saság jövendőbeli egyéb eljárásának módozatait az
1899 október 18-án tartott közgyűlésének jegyző
könyve (3-ik pont) ekkép körvonalozza:
«1. Az eddigi tagsági díjak (alapító tag 200
kor.; rendes ta g : 8 kor.) maradjanak meg mind
addig, a míg a fiókegyletek szervezése s munkája
folytán a tagok jelenlegi száma meg nem három
szorozódik. Erre nézve legalkalmasabb eljárás lesz,
ha minden egyes mostani rendes tagunk legalább
két új tagot szerez, mely esetben az ő tagságdíja
egyszerre 4 koronára szállíttatik le.
2. Főtisztelendő püspökeink által — esetleg
kerületi gyűlési határozatok által — szólíttassanak
fel a nt. Esperes és Lelkész urak. hogy minden
esperességben, illetve egyházközségben «-Luthertársasági fiókegyleteket* alakítsanak.
3. A fiókegyleteknek lehetnek r e n d e s , p á r 
t o l ó és ö r ö k ö s tagjaik.
a) R e n d e s t a g o k azok, a kik a Luthertársaságot legalább 4 korona évi tagdíjjal támo
gatják ; a miért ingyen fogják kapni a társaság
évi <Értesítőjét* s az «Evangélikus Családila
pot* ; a többi kiadványokat pedig féláron.
b) P á r t o l ó t a g o k azok, a kik a Luthertársaságot legalább 1 korona évi tagdíjjal támo
gatják ; a miért ingyen fogják kapni a mépiratTcákat*.
*A rendes és pártoló tagok kötelezettsége leg
alább 5 évre szól.*
c) Ö r ö k ö s t a g o k azok, a kik egyszersmindenkorra 40 koronát fizetnek be a Luthertársaság pénztárába; a miért olyan illetményben
részesülnek, mint az a) alatt megnevezett rendes
tagok. Ily örökös tagsagra különösen a gyüleke
zetek és intézetek volnának felszólítandók.
Mindezen tagok egyúttal belépésük után egy
díszes, névre szóló tagsági «Emléklapot», illetőleg
«Oklevelet* is kapnak.
4. Az Esperes és az esperességi Felügyelő, a
Lelkész és az egyházi Felügyelő urak, mint egy
szersmind a fiókegyleteknek is elnökei, évenkint
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legalább egyszer fiókegyleti közgyűlést tartanak,
melyen a fiókegyleti tisztviselők választatnak, a
Luther-társaság közgyűlésére képviselők kiküldet
nek, a társaság ügyeit tárgyalják, annak érdeké
ben javaslatokat terjesztenek fel a központhoz
és felolvasásokkal egybekötött vallásos estélyt
rendeznek.
5. Úgy a Luther-társaság, mint az egyház fon
tos
érdekei megkívánják, hogy a fiókegyleti tagok
■
a hitélet fejlesztésében közreműködjenek, minden
gyülekezetben minél több hívünket tagokul meg
nyerni s a fiókegyleti gyűléseken résztvenni igyekez
zenek. Joguk lesz azonban a Luther-társaság ügyeire
befolyni s a már megjelölt illetményekben része
sülnek.*
Igen tisztelt Hitsorsosok! Az Úrban kedves test
véreink ! Mindezeket részint tájékozás végett, részint
azért vagyunk bátrak önökkel közleni, hogy ismé
telten felkérjük, miszerint ezen tervünk megvalósí-
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tásához s általa drága ev. egyházunk felvirágoztatá
sához segédkezet nyújtani kegyeskedjenek. Egyhá
zunknak viszontagteljes múltja bizonyítja, hogy az
egyházi és nemzeti irodalomnak zászlóvivői minden
kor a mi őseink voltak, a kik nem ismerve fáradal
mat, nem riadva vissza a nehézségektől könyveket
írtak, nyomdákat állítottak fel a czélból, hogy a
reformáczió elveit diadalra segítsék, a kér. felvilágo
sodást terjeszszék. Dicső példájuk világos útmutatás
arra nézve, hogy nekünk mit kell cselekednünk.
Lehetetlen, hogy ma, mikor a sajtó és irodalom
hatalma annyira növekedett, a szellemi küzdelem e
leghatásosabb fegyveréről lemondjunk s ama ver
senyből, mely körülöttünk folyik s nem egyszer a
mi Sionunk ellen is röpít nyilakat, teljesen kimarad
junk. Egyértelmű volna ez az evangyéliom meg
tagadásával.
Felhívjuk tehát ev. egyházunknak minden érző
és gondolkozó tagját; felhívjuk első sorban Püspökein
ket, egyházunk szellemi atyáit és vezéreit; felhív
juk a kerületek,' esperességek s egyházközségek
Felügyelőit; felhívjuk az Espereseket, Lelkészeket,
Tanárokat és Tanítókat," hogy buzdítsák a népet s
világosítsák fel, hogy nagy dologról: evangélikus
egyházunk létének, régi fényének s korszerű fej
lesztésének biztosításáról van szó 1 Felhívjuk minden
rendű és rangú hitsorsosunkat, hogy zászlónk körül
csoportosulva segítsen nékünk ezen irodalmi válla
latunk útján is terjeszteni az evangyélmi világossá
got, védeni s fejleszteni az apáinktól nyert drága
örökségünket!
Budapest, 1900 január.
A Luthertársaság nevében hitrokoni üdvözlettel:
Horváth Sándor,
Dr. Z silinszky Mihály,
a Luther-társaság alelnöke.
a I.uther-lársaság elnöke.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem az evang. olvasóközönséget,
hogy a Luther-társasági kiadványok kezelésének veze
tését f. é. január 2-án átvettem abból a czélból,
hogy a Luther-társaságon belül egy tankönyvválla
lat létesíttessék.
Egyúttal felkérem az igen tisztelt lelkész, vallás
tanár és tanító urakat, szíveskedjenek a társaság
által kiadott valláserkölcsi népiratokat terjeszteni,
mivel tudvalevőleg a jó könyv a hithüségnek és er
kölcsnek leghathatósabb fejlesztő eszköze. Szüksé
ges, hogy minden gyülekezetben bizományosunk
legyen, a kinél a könyveket meg lehessen kapni, a
mennyiben az iratok egyenkint való terjesztése sok
postaköltséget okoz s így azokat drágítja. Bizomá
nyos lehet lelkész, tanító, könyvkereskedő vagy más
megbízható ember, a ki fáradságáért az eladott
könyvek után 20% -ot kap.
A rendeléseket szíveskedjenek czímemre (Buda
pest VII., Rottenbiller-u. 12.) küldeni, mert az a
20%-nyi eredmény csak a közvetlenül nálam rendelt
könyvek után jár.
Arra is kérem az igen tisztelt lelkész, vallásta
nár és tanító urakat szíveskedjenek a tankönyvekre
vonatkozó kívánságaikat velem közölni. Tervem a

Luther-társaságnál oda hatni, hogy az összes népis
kolai könyvek, világiak és vallástaniak egyaránt,
magyar, német és tót nyelvben, valamint az összes
középiskolai vallástani tankönyvek az új tanterv
szerint adassanak ki.
Hitrokoni üdvözlettel
Majba Vilmos,
ev. vailástanár.

Nyílt levél a szerkesztőhöz.
Angliából a következő levelet kaptuk:
London, Deczember 27-én 1899.
Nagy tiszteletű Szerkesztő Űr!
Becses figyelme folytán, rendesen jön hozzám
az «Evangélikus Családilap>. Figyelemmel forgatom
annak számait, kivált a délafrikai háború kezdete
óta, melyet a Transval elnöke: Krüger kezdeménye
zett az angol hatalom ellen, megtámadván a Natal
tartományt október 11-én. Rövid czikket olvasok az
‘ Evangélikus Családilap» hasábjain kissé ellenséges
indulatban fogalmazva azon nemzet ellen, a mely
nek a magyar protestantismus, nemcsak ezen szá
zadban, de a Reformatio óta, annyi rokonszenves
bizonyságát vette. Mi lett volna például belőlünk,
szabadságharczunk elnyomatása után, ha a számüzöttek istápoló kezekre nem találnak Angliában ?
Ügy látszik, hogy Dr. Leyds, a Brüsselben székelő
transvali ügynök, mérges értesítései, sőt koholmá
nyai után indul a «Családilap* is, mert véleménye
nem alapul beható tanulmányozáson, a mi jegyze
teiből eléggé kitűnik, és csakis az angol nemzetet
érdemtelenül gyalázni segíti az evangélikusok előtt,
a mi különben nem lehet óhajtása.
Folyamatos történeti érveket felhozni itt nem
lehet, annyi azonban köztudomású hogy:
a transvali államot eredetileg az angol kor
mány istápolta;
Krüger elnök évek óla alattomosan készülődött
a háborúra s igyekezett az angol fenhatóságot
lerázni;
hogy a boer oligarchia, az egyenlőséget a fehér
emberektől, kivált az utóbbi években, megtagadta
s a politikai jogokat kizárólag magának tartogatta,
hogy a közterhet csak egy ötöd részben viselte
a boer, a többit, a szavazattal nem biró uitlanderekre rótta;
hogy innen keletkezett és folyt a súrlódás a boer
és a többi fehér nép között;
hogy a midőn a háborút megkezdette Krüger,
október 11 én, nekie hetvenötezer elszánt harczos
állott rendelkezésére, míglen, az összes angol had
sereg száma Délafrikában, lehetett akkor tizenötezer
ember. Az angol nem készült a háborúra. Nincs
tehát oka «magát szégyelnie*, a mint a «Családilap»
deczember 15-ki száma kívánja, azért, hogy meg
lévén támadva elegendő hadsereget küld birodalma
védelmére, mely különben ez esetben, hétezer tengeri
mérföld távolságra van Londontól.
Az igazság és a «Családilap» olvasói érdeké
ben tisztelettel kérem a szerkesztő urat ezen levelem
közlésére.
Alázatos szolgája
Duka Tivadar.
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Alólirott csak egy pár megjegyzést kívánok tenni
e sorokra.
Szívesen közlöm Londonban élő s itt nálunk
előnyösen ismert hazánkfiának : dr. Duka Tivadar
úr ő méltóságának ezen levelét, jóllehet nem épen
előnyös világításba helyezi kis lapunkat. Méltánylom
a most neki otthont nyújtó Angolország érdekében
való felszólalását, annál is inkább, mert ez az ország
oly lekötelező szerepet játszott hazánkfiaival szemben
hazánk szomorú elnyomatásának idején; s a magyar
prot. egyház történetébe is aranybetűkkel írta be nevét,
a mikor bibliatársasága által kezünkbe a magyar
nyelvű bibliát adta s azt nagy áldozatok árán most
is újra átdolgoztatja. S a mennyire én az állapoto
kat ismerem, merem állítani, hogy ez, valamint
Angliának a pátens idejében tanúsított nemes maga
tartása nincs elfeledve nálunk s hálával gondol ezért
reá minden értelmes magyar prot. ember.
Azt hiszem azonban, hogy a fenti levélnek a
most folyó transvali háborúra vonatkozó felszólalása
aligha fogja azt az elítélő hangulatot megszüntetni,
a mely itt nálunk oly határozottan kiformálódott
ellene. Mert tudnivaló, hogy nem egyedül állok ki
fogásolt véleményemmel. Az európai sajtónak nagyobb
része határozottan elítéli Angliának délafrikai hábo
rúját ; s már olyan nyilatkozatot is olvastam, a
mely azt egyenesen «rablótámadásnak» mondja. S a
sajtónak ezen rosszaló ítélete nézetem szerint könynyen érthető. Ha magasabb eszményi magaslatról s
nem holmi önző, politikai szempontból tekintjük a
két hadifélt, a meg nem vesztegetett érzés határo
zottan a búrokhoz pártol, mivel azok magasabb
értékű dolgokért: hazájuk szabadságáért, nemzeti
függetlenségükért küzdenek, a mivel szemben— legyünk
igazságosak ! — Angliának küzdelmi czélja : a hata
lom, politikai fenhatóság (s egy kicsit talán az arany
bányák is) talán mégis csak alacsonyabb rendű
érdekek. S az Istentől nyert természeti jogaiért
küzdő gyengébb fél iránt való ösztönszerü rokonszenv fokozódik az által is, hogy a búr vitézül har
czol s mint hadifél gavalléros magatartást tanúsít.
Igaz, hogy a rokonszenvnek erre vagy arra való
irányításánál számításba kell jönnie annak is, a
mire a fenti levél rámutat, hogy t. i. Transvalban
is fenforognak bizonyos visszaélések; s hogy továbbá
Anglia jótékony befolyást szokott gyakorolni az általa
meghódított népekre, a mennyiben a keresztyén
mívelődést viszi be közéjük: mindazáltal a jelen
háborúnál még sem tudnék a búrokkal ellenszenvezni, — mivel az, a mit vezérférfiainak vallásos
ságáról olvasok, biztató jelnek látszik arra nézve,
hogy ők Anglia nélkül is képesek lesznek a kér.
kultúra követelményeinek megfelelni. — Engem ezek
a szempontok vezetnek e kérdés elbírálásánál.
Különben, hogy Anglia megítélésében most kissé
kemény a világ, abban — szerintem — itt-ott némi
politikai féltékenység is játszhatik ugyan szerepet,
de komoly erkölcsi motívumok is vannak benne.
Angliának a hágai békekonferenczián tanúsított maga
tartása — általános felfogás szerint — nem felelt
meg a várakozásoknak ; sokkal inkább szállt síkra
ottan Anglia a maga hatalmi érdekeiért, mint az
általános kér. érdekekért. S ráadásul, épen a béke-

konferenczia évében ez a háború, a melylyel össze
függő kérdéseket máskép is el lehetett volna intézni!;
Ez visszatetsző. Igaz ugyan, hogy a háború meg
kezdését egyesek Transvalnak tulajdonítják, de az
előzményekből az is kiviláglik, hogy a búr csak a
körülmények kényszerítő behatása alatt tette meg a
lépést s mint előrelátó nép, ügyes hadi taktikával, 1
jó pozícziót foglalt jóeleve.
Mindenesetre attól függ valakinek ezen háború- [
ról való nézete, hogy milyen szempontból nézi s[
milyen az erkölcsi világnézete. Én így fogom fel;
lehet, hogy tévesen, de ép azért közlöm a fenti leve
let, hogy mindenki megalkothassa róla a véleményét.
Tagadom azonban, hogy mert valaki más nézeten van, j
joga volna őt bárkinek is tudatlansággal, vagy rossz
akarattal vádolni. A mi Angliát általában illeti, azt
távolról sincs szándékunkban gyalázni, sőt sok tekin
tetben példányképül szoktam oda állítani; de a
mennyiben ezen tette szerintem sem üti meg a
helyesség mértékét, dicsérni nem fogom érte ; a mint
egyáltalán sohasem is tudnám erénynek mondani
azt, a mit nem annak ismerek fel. Élég fájdalmas,
hogy itt két protestáns nép öldökli egymást.
Egyébiránt fogadja Méltóságod mély tiszteletem
kifejezésétA szerkesztő.

Hazai és külföldi hirek.
Az eperjesi ev. theológia hallgatói, mint a
Mayer Endre tanár vezetése alatt álló belmissziói
egyesület tagjai, tanáraikkal egyetemben jan. 13-ikán
Kassán, az ev. népiskola nagytermében vallásos
estélyt tartottak. Az estélyt megelőzőleg Csiskó .János
kassai ev. lelkész üdvözölte az egyház nevében a
vendégeket, kiknek képviseletében aztán dr. Szlávik
Mátyás theol. dékán válaszolt. — A Szánik Ernő
ének-tanár vezetése melletti Beethoven-féle ‘ Varázsfuvola » ez. karének után Mayer Endre theol. tanár
• Mire van szükségünk?* czím alatt gazdag programmját adta egész belmisszió munkásságunknak,
a melyre égető szükségünk van. Megnyitotta a kö
zönség szemeit és együttes munkásságra hívta föl
a közönséget, főleg a kassai egyház női tagjait a
belmisszió általa mesterileg ismertetett összes ágaiban.
Ezután Váradi Antalnak ‘ Az Úr ítél* czímü költemé
nyét Shrovina öttó, Szabolcska Mihály «A magyar
pap* czímü legendáját pedig Szkalos Émil theologus
szavalta el. Az ifjúság köréből itj. Porkoláb Gyula
theologus ‘ Tudomány és hit* czím alatt gyönyörű
rajzát adta a hit viaskodásának és- győzelmének a
hideg és dőre tudással szemben. Ezt a felolvasást
jövő számunkban közölni fogjuk. Végül a theol.
énekkar ‘Erős vár a mi Istenünk* ez. karéneke
fejezte be a valóban tanulságos és épületes vallásos
estélyt. Úgy halljuk, hogy tavaszszal Iglóra készül
nek az eperjesi theologusok. Nagyon derék!
Lelkészválasztás. Az új-fazekas-varsándi ev.
gyülekezet a Békés-Csabára távozó Csepregi György
helyére Kiár Béla n.-szénási lelkészt választotta meg.
Isten áldása kisérje működését!
Ünnepély Szendén. A pozsonyi theologiai taná
rainak egy része, régi szép szokásához híven, e hó
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6-án lerándult Szendre, hogy a belmisszió terén
megkezdett munkásságuknak itt is kifejezést adjanak.
Vízkereszt napján Stromp László és Kovács Sándor
tanárok, másnap pedig Masznyik Endre theol. igazgaló végezték a délelőtti istentiszteleteket. A dél
utáni istentisztelet keretén belül Masznyik és Raffai
Sándor felolvasásokat tartottak, amaz « Vízkereszti
történetek», ez pedig «Társadalmi kérdések> czím
alatt, a melyeket a nagyszámmal egybegyült közön
ség nagy tetszéssel fogadott. — Jól eső tudat, hogy
a pozsonyi theologia tanári kara ez úton is igyek
szik hatni az evangyéliomi öntudat ébresztésére;
s jól esik olvasnunk azt is, hogy a szendi gyülekezel
— a melynek vezetése jó kezekben van s melynek
vallásos buzgóságáról s rendezettségéről már volt
alkalmunk hallani — a legnagyobb érdeklődést tanú
sította az ünnepségek iránt s nemes czélból odajött
vendégeit a legnagyobb szívességgel fogadta.
A római katholikus egyházfelekezet ez évben
nagy ünnepségek közt szándékozik megünnepelni
iiteni életének kilenczszáz éves jubileumát. Az ünne
pélyek központja Esztergom lesz s a mint írják, a
iierczegprimás már nagy előkészületeket is tesz erre
nézve. Az ünnepélyeken állítólag ő Felsége is meg
fog jelenni.
A kötelező koronaszám ítással, a mint olvas
suk, többféleképen akarják csalni a népet egyes
lelkiismeretlen emberek. Azt hiresztelik ugyanis,
hogy az ezüstforint már nem érvényes s hogy azt
be kell váltani koronára, a mit meg is tesznek 15
fillér levonással. Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy
ne engedjék magokat becsapni, mert a régi pénz
csak úgy érvényes, mint azelőtt volt s kívánjuk is,
hogy legyen belőle jócskán mindenkinek.
Országgyűlés. Egy havi szünetelés után e hó
18 án újra megkezdődtek az országgyűlési tanácsko
zások. Mikor az első gyűlésen az elnök tudatja a
hazzal, hogy Ő Felsége eldöntötte a kvóta-kérdést,
az ellenzék részéről többen kifogásolták azt, hogy
mindig csak a király dönti el ezt a kérdést; kifo
gásolták továbbá azt is, hogy a király emelte a
kvótát. Erre a miniszterelnök felelt meg s kijelen
tette, hogy a király döntése felett tanácskozni nem
lehet, ő azonban azt a felterjesztését a melynek
alapján Ő Felsége döntött, az országgyűlésnek bírá
lata alá bocsájtja. A ház erre a miniszter mellett
nyilatkozott. — Tárgyalták azután az újonczok szá
mának megállapításáról szóló javaslatot, a hol töb
ben azt vetették a kormány szemére, hogy a magyar
sokkal több újonczot ad, mint kellene. A főrendi
házban egyetemes felügyelőnk: Prónay Dezső báró
azt hangsúlyozta, hogy a közös hadsereg létszámát
csökkenteni kell s a honvédség szaporítása által egy
önálló magyar hadsereg erősítéséről kellene gondos
kodni. Fehérváry Géza báró, honvédelmi miniszter
védte a mostani állapotot, azt mondván, hogy a véd
erő zöme a közös , hadsereg s így első sorban azt
kell erősíteni. — Újabban a lelkészi jövedelem ki
egészítéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalták, a
mely ellen a néppárt részéről emelkedtek hangok.
Molnár János azt az aggodalmát fejezi ki, hogy ez
a törvény korteseszköz lesz a kormány kezében s
helyteleníti azt, hogy a segély a főispánok és nem

a fölöttes egyházi hatóságok útján jut, a lelkészek
kezébe. A javaslatot azonban a ház elfogadta. Újab
ban bizonyos miniszter-változást is emlegetnek a
lapok, a mely szerint Wlassics, Lukács és Széchényi
gróf miniszterek elhagynák tározóikat.; e hír azon
ban még megerősítésre vár.
A délafrikai háborúról még mindig semmi
fontosabb hír nem érkezik. Egyes apróbb összeütkö
zések voltak a két hadifél között s azt is írják, hogy
Warren angol tábornoknak sikerült Spions-kop mel
lett visszaszorítani a búrokat, mindezek azonban
olyan csekély jelentőségű események, a melyek a
háború kimenetelére nincsenek döntőbb befolyással.
Schönerer kilépése a róm. kath. egyházból.
Most egy éve kezdődött meg Ausztriában az a moz
galom, a mely a pápista egyházból való tömeges
kilépésre irányult. Ennek a mozgalomnak egyik leg
hatalmasabb mozgatója Schönerer, a német nemzeti
párt vezére volt, a ki annak idején kijelentette, hogy
mihelyt a Rómától elszakadtak száma 10,000-re
emelkedik, ő is azonnal ki fog lépni. A kikötött
szám úgy látszik betelt, mert Schönerer a napok
ban csakugyan kilépett a pápista egyházból.
A kik három században élnek. Egy bécsi
újság kinyomozta azokat az embereket, a kik túl
élték a XIX. századot. Az érdekesebb életrajzok a
következők: Rinred Amália asszony, a ki Bielia
mellett él és 105 éves. Fültanuja volt azon nagy
szerű jelenetnek, a mikor a hős Koszcziuszkó Krakkó
legnagyobb terén 18ü5-ben felesküdött a lengyel
szabadságharczra. Piszk Mihály 1797-ben született
Malaczkán. 1809-ben elkísérte atyját üzleti ügyben
s végignézte a véres asperni csatát. Lelkesedéssel
beszél Kossuth Lajosról, a kit sokszor látott a
pozsonyi, országgyűlésen. Kétszer nősült. 1873 óta
özvegy. Öt gyermeke közül még 3 él és 22 unokája
és 34 dédunokája van. — Schiller Hermán volt
sáros-szent-mihályi lakos, most Ungváron lakik, 1799ben született. Kétszer nősült, 10 gyermeke van s a
legfiatalabb 23 éves. A szeme gyenge, de fogai épek
és egy sem hiányzik. Sokat pipál, jó étvágya van
s még megüli a lovat. — Az Isten tartsa meg!
A chinai császár öngyilkossága. A londoni
és amerikai lapok azt írják, hogy a chinai császár
öngyilkossággal vetett véget életének. Más hirek sze
rint pedig a császárt meggyilkolták. E hír azonban
még megerősítésre szorul.
A világ legnagyobb embere egy Wilkens nevű
kansasi óriás, a ki 2 méter és 37 centiméter magas.
Virchow tanár a berlini egyetemen bemutatta hall
gatóinak ezt az óriást, a ki orvosi tanácsért jött
hozzá, mert Amerikában azt hitették el vele az
orvosok, hogy koponyacsontjai még mindig nőnek s
így össze fogják nyomni az agyvelejét. Virchow tanár
megnyugtatta az óriást, hogy most már egyetlen
csontja sem fog tovább nőni. Ideje i s ! — Méltó lesz
itt megemlíteni, hogy ép e hó 26-án halt meg Ham
burgban egy másik csodaember: Naucke Emil, a ki
épen csak 450 fontot nyomott. No, ez aligha kapált,
kaszált!
A világ búzakészlete deczembér havában.
A világ nevezetesebb piaczain a gabonakészletek
szemben a múlt évvel, közel 19 millió hektoliterrel

100
nagyobbak ; a megdrágult pénz pedig tudvalevőleg
olcsóbbítja a terményeket. Különösen fölszaporodtak
a készletek az amerikai Egyesült-Államokban, a hol
1898-hoz képest több mint 15 millió hektoliternyi
emelkedés mutatkozik. Az európai raktári készletek
nem sokkal nagyobbak, mint a múlt évben voltak.
Egyedül Anglia esik kivétel alá, mert itt a hábo
rúra való tekintettel folyton erősen szaporítják a
készleteket, illetve szállítják az amerikai fölösleget
Afrikába. A deczember havi készlet a következő
volt:
1899-ben :

Úszik Európa felé
Angolország készlete
Francziaország »
Antwerpen
>
Németország
»
Oroszország
»
Összesen Európa
Amerika készlete
Főösszeg

1898-ban :

8.286.000 hl. 9.149.000 hl.
6.887,500 » 2.320.000 »
754,500 »
1.587.000 »
580,000 »
1.044.000 »
862,500 »
72,500 »
5 075.500 > 5.800.000 »
28.142.000 íiT 18.676.000 hl.
84.075.000 » 18.850.000 »
57.217,0U0 hl. 37.526,000 hl.

Szives kérelem.
Lapunk jelen évfolyama első felének befejezésé
nél újra kopogtatni próbálok a jószivek ajtaján.
— A ki kis lapunkat olvassa, azt hiszem, meggyő
ződött arról, hogy vele jót akarunk. De jóllehet a
múlt évben ismét kétszázzal többen sorakoztak olva
sóink közé, az eredménynyel nem lehetek megelé
gedve. Sok helyütt igen szivesen veszik s jókora
mennyiségben rendelik meg lapunkat, — különösen
Dunántúl; de vannak helyek, a hova — Isten tudja
kinek a hibájából! — még mindég nem tudtunk
bejutni vele. Pedig hát nem olyanok a viszonyaink,
hogy az ilyen vallásos olvasmány úgy híveinkre,
mint egy kis pártfogás vállalatunkra is rá ne férne.
Tudjuk, hogy itt minálunk rólunk evangélikusokról
senki sem beszél; örömünkkel, bánatunkkal tet
teinkkel és teendőinkkel senki sem törődik; hát mi
magunk sem törődjünk ? ne érdeklődjünk a saját hitsorsosaink, saját egyházunk, érdekeink iránt s ne
adjunk kifejezést ezen törődésünknek ? Bezzeg törő
dik a magáéval a zsidó; a sajtó az ő kezében van s
azért hatalmasodik is ! — S még egyet említek.
Vannak helyek, a hol híveink távol minden ev.
templomtól és lelkésztől, idegen felekezetek közé
ékelve sohasem hallják az Isten igéjét a magunk
értelme szerint s vallásilag elsorvadnak, egyházunkra
nézve teljesen elvesznek. Úgy sír a lelkem, ha erre
gondolok! Nem volna-e jó, nem volna-e hitsorsosi
kötelességünk, hogy az ilyeneket is időközönkint
valami evangyélmi szellemű olvasmánynyal ellássuk?
Nem volna-e jó e czélra egyelőre az ilyen kis lap
is, mint a mienk ? Az ilyen lapok kicsiségük mel
lett is sok jót eszközöltek már, mert a hívek közt
bizonyos összekötő kapcsot létesítettek s szemeiket
a Krisztusra irányítván s őket a napi mozgalmakkal
megismertetvén, éleszteni segítették a hit tüzét s
új gondolatokat, új- eszméket ébresztettek. Kedves
olvasóink látják, hogy ezen kis lapunkkal az isten
országának szent ügyét akarjuk szolgálni. Legyenek
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hát segítségünkre abban, hogy minél szélesebb kör
ben elterjedjen! Mindenkinek van rokona, ismerősei
barátja: szóljon azoknak egy pár jó szót érdekünk
ben ! Minél nagyobb támogatásban részesülünk, annál
inkább fogunk megfelelhetni feladatunknak mi is. Van
nak t. olvasóink közt jómódúak is, a kik minden
megerőltetés nélkül megrendelhetnének egy pár pél
dányt szegénysorsú hittestvéreik részére. Egy páran
meg is tették, de kevesen. Vannak különféle egy
letek is az egyházban, ezeknek munkakörébe is ei
mennyire beillenék! Tegyék meg, tegyék meg a ne
mes czélra való tekintetből ! Társaságunk egy maga
nem tehet mindent, mert másfelé is kell tekintenie,
— A kik pedig anyagi viszonyaik miatt az elébb
mondottat meg nem tehetnék, legalább úgy legyenek
segítségünkre, hogy ismerőseik között egy-egy elő
fizetőt szerezzenek kis lapunknak. Az a megnyugtat!
s biztató tapasztalatunk van, hogy a kik egyszei
hozzánk állottak, azok nem igen szoktak minkéi
elhagyni. Az év végén majd egy kimutatást szándé
kozom közzétenni arról, hogy kis lapunkat hoví
s mily mennyiségben járatják; abból majd kilünik
hogy hol van még tenni való.
Vajha a jó ügy érdekében való ezen felszólalá
som visszhangot keltene t. olvasóinknál, hogy m
hanyagolnánk el a saját érdekeinket! — Isfen velünk
A szerkesztő.
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•■Tudakozzátok az írásokat, mert nektek úgy tetszik
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