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Az igazság tüze.
(B.) Sebes szárnyakon közeledik Karácson
iinnejie. Megmozdul az egész keresztyénség s
mohón lesi, várja az örvendetes hírt, mely
megújította a romlásnak indult világot.
— Azért jöttem, hogy e világra tüzet bo
csássák, mondotta maga Krisztus. (Lukács
XII. 49.) Ez a tűz az igazság tüze, mely
világít, tisztít és melegít.
Millió és millió ember rút bálványoknak
hódolt, fogalmuk sem volt az egy élő, igaz
Istenről. De felragyogott az igazság napja s
nyilvánvalóvá lett az út, élet és igazság. (Ján.
XIV. 6.)
A legtöbb ember azt hitte, hogy a gyá
szos koporsónál és a hideg sírban végleg
befejeződik az emberi élet. Milyen görcsösen
ragaszkodtak múló napjaikhoz s mily rette
géssel töltötte el szivüket a halál gondolata!
Ám az igazság tüze a síron túl is világít s
a halhatatlanság megnyugtató érzetét és tuda
tát csöpögtette az emberi szívbe.
Krisztus vallása nemcsak világító, de tisztító
tűz is. Elválasztja az igazakat a hamisaktól, a
farizeust a publikánustól, Judást Pétertől. Meg

és h ird e té s díjai a LutherDeák-tér 4.) küldendők.

(IV .,

19. szám.

tisztítja szivünket az anyagiasságtól, a felfuvalkodástól, az ármánytól, haszonleséstől, tisz
tátalan gondolatoktól és nemtelen indulatoktól.
Krisztus vallása nélkül porrá és hamuvá
égünk a szenvedések kemenczéjében s a biz
tos megsemmisülésnek nézünk elébe ; de ha
az ő tüze ég szivünkben, nem kell rettegnünk,
mert ez nem pusztít, sőt éltet; megtisztítja
szivünket a salaktól s az örök életre készít elő.
S a mint a tűz melegít is, Krisztus áldó
szeretete csodálatos hévvel tölti be a világot.
Elámul a világ, a mikor megnyilatkozik a
tiszta szeretet:
— Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok
azokat, a kik titeket átkoznak, jól tegyetek
azokkal, a kik titeket gyűlölnek és imádkoz
zatok azokért, a kik titeket háborgatnak és
kergetnek titeket! (Máté V. 44.)
Ilyet még nem hallott a világ. Ez nem
pogánybölcseség. Ez az a tűz, melyet csak
Krisztus hozhatott e világra.
S mily magasztos példáját nyújtotta hoz
zánk való szeretetének! Az emberiség bűnei
ért elszenvedi a keresztfa kínjait s a sok
méltatlanság és igazságtalanság, mely a. hálá-
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datlan emberek részéről éri, egy zokszót ki
nem csal ajakáról. Ellenkezőleg, még könyö
rög, esedezik értük:
— Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekesznek! (Luk. XXIII., 34.)
Merő szeretet a Krisztus s a kiben nincs
szeretet, nem lehet a Krisztus híve, nem lehet
keresztyén.
Szivünk teljék meg szeretettel, úgy várjuk
Urunk születése napját, úgy készüljünk üdvös
ségünk napjára!

És utána zúgó habon
Keresztül,
Oly ismerős, olyan édes
Hang rezdűl,
S mi a földi szívből hamar
Kihalhat:
Halottiból támasztja a
Bizalmat;
S mintha halkan hallanék is
Lépteket:
„Csak bízzatok, É N vagyok, ne
Féljetek !"
P etro vics P á l.

Jézus a tengeren.
Motto : M áié 14, 2 j.

Sokai jártam, megfáradtam
Bezzeg én,
Utam fetín vagyok bár, vagy
Kezdetén ? . . .
Nem egyedül vánszorogtam
Eddig sem :
M ind magammal hurczongáltam,
Tehríztem,
Kiket adtál, reám bíztál:
Családom ;
A kikért én szent nevedet
Csak áldom;
A z t nem tudom, épen őket
Atvíszem,
Mi utam át-átvágja, az
Árvizén ? . . .
Árvíz akadoz utamba:
A bajok,
Körülöttem oly hidegen
Zúg, zajog.
Nekímegyek: átvágok, tán
Emberül l , . .
De lábam, ím, egyre sülyed,
Elmerül;
Nő az özön, fejem fölött
lm, átcsap:
„Szalmaszálnyi segedelmet
Hab árcsak !“
S nem láthatok, csak elborúlt
Egeket —
Lelkemen a kétség ajtót
Feszeget.
S nyomba' felém egy fénysugár
Vetődik,
Atjárogat, átmelegít
Velőkig ;

Luther a kolostorban.
Az a villámcsapás, mely kedves barátját érte,
Luther töprengő lelkét a fenékig megvilágosította.
Akaratán megtörött atyja szándéka; azt vallotta,
hogy az a borzalmas égi jelenség szólítá a kolos
torba. A keresztyénüldöző Sault is ez tette szelíd,
türelmes Pállá, a keresztyének legnagyobb apos
tolává. Az Istennek első parancsolata felette áll a
negyediknek, követte tehát. Belépett a kolostorba,
hogy jámbor életet éljen, a kegyelmes Istent meg
találja ő, a porba sújtott bűnös, ki felett Damokles
kardjaként csüggött a kárhozat. Erős akarattal tűri
a sanyarúságot, vezekel, tanul a kolostor szűk
czellájában, hogy a bűnt legyőzze, az isteni kegyel
met, elnézést megérdemelje. Minél jobban művelte
lelkét, kereste, kutatta az igazságot szabad idejé
ben, nappal-éjjel; mi a legnagyobb gáncs volt fél
művelt társai előtt, annál inkább ráerőszakolták a
novitiusok1 legalacsonyabb munkáit. E munkáktól
később az egyetem közbelépése szabaddá meg.
Mennyire sanyargatá magát még később is,
Melanchton figyelte meg. Akárhányszor koplalt, nem
evett, nem ivott négy napon keresztül egy cseppet
sem. Saját szavai szerint pedig, „halálra kínozza
magát virrasztással, imádkozással, olvasással és
munkával".2
Tekintsetek e képre. A kolostor szűk czellájá
ban tanul Luther, a barát, ki annyira elfogultan
hitt még akkor a kath. egyház tanaiban, hogy meg
tudta volna gyilkolni azt az embert, ki a pápát egy
hajszállal is megsérti.
Mily óriás munka, vasakarat kellett ahhoz,
hogy idők múltán a csalhatatlan pápában az AntiTcrisztust lássa.
H. L.

Az ördög bibliája.
— Elbeszélés. —
Irta : P a u lik Ján o s.

S a boldog apa, elkábítva fiának nagy mon
dásaitól, mindent úgy tett, a hogy a fia akarta.
S a kis kellemetlenség után — a mint fia nevezte
1 Novitins olyan fiatal barát, ki még fogadalmat nem tett.
2 Köstlin, Luthers Theologie. I. Bánd. Seite 28.
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— haza utazott, megmutatva fiának azt az utat, a
melyen az tovább lefelé gördülhet.
Egyeseknek, az olvasók közül, talán fel fog
tűnni s hihetetlennek fog látszani az apának ezen
könnyen hivéses gyengesége. De hát vannak szülők,
akik gyermekeik iránt való vak szeretetükben,azok
nak legképtelenebb meséit is elhiszik, ha azokból
a saját bensejükben élő hiúságot legyezgető hangokat
hallanak kicsendülni. Az öreg Karácsonyi tele volt
hiúsággal, tele bámulattal és nagy reményekkel
fia iránt s inkább elhitt mindent, csak hogy ezen
érzelmei csorbát ne szenvedjenek. Szeretet volt az
az ő szivében, tagadhatatlanul, szülői szeretet, de
hát hibás szeretet, a mint alapja is a melyen állott,
hibás volt. Nem lévén magasabb erkölcsi alapja
e szeretetnek, fiának viselkedését sem tudhatta
helyes erkölcsi szempontból megítélni. Az ilyen
kificzamodott, vak szeretet külömben — fájdalom!
— gyakori az életben s ez teszi a szülőket nem
egyszer gyermekeik
eltévelyedésének
okozóivá!

borúit arczczal ült székében, mint a félénk galamb,
csak a szavait szívta magába a fiatal papnak, a
kinek minden prédikácziója után mindjobban érezte,
hogy annak a lelke az övével rokon.
Otthon azután édesanyjának rendre elmondta
Béla beszédjeinek a tartalmát. Másnap újra, harmad
nap azonkép' elismételgette egyes szebb mondásait,
úgy élvén gondolatközösségben azzal, a kitől apja
nagyravágyása eltávolította.
S Zalai Béla, a mint az egyik beszédét elmondta,
hozzáfogott a másikhoz. Az Ur igéjének magasz
tosságán kívül az adott neki munkájához kedvet,
hogy majd a jövő vasárnapon beszédjét Lenke is
meghallgatja. Azóta a bizonyos nap óta, a mikor
Karácsonyi házából ridegen kizárta, magába zár
kózott, írt és olvasott. S különösen a virágápolás
volt fő gyönyörűsége. Mikor az Úr kertjében való
virágöntözésben kifáradt, a saját kis kertjében
ápolta a virágokat — Lenke számára. S e köz
ben szivében folyton
nőtt a harmadik vi
rág: a szerelem vi
rága. Mind a hármu
VI.
kat egyformán sze
rette, egyformán
Nemsokára Sán
ápolta, mint ugyan
dor haza ment a
azon egy Isten te
szünidőre. Az isko
remtő s gondviselő
lai eredménynyel,
kezének ajándékait.
persze, nem dicse
S ha lelke elkomokedett. Édesanyját,
rodott, azzal a re
a kit idegessé tett a
ménynyel vigasztalta
sok nyugtalanság s
magát, hogy a jó
férjével való örökös
Isten, ki amaz első
küzdelem, betegen
kétrendbeli virágo
találta, a miért is
kat a gondos ápolás
borongás volt az
folytán felvirágoztat
egész ház. Egy idő
ja,ezt a harmadikat: a
óta a vendégek is rit
szerelem virágát is
kábban keresték fel
majd csak teljes illa
a Karácsonyi házat,
Luther a kolostorban.
tozáshoz segíti gaz
nem tartván illőnek,
dag kegyelmével.
sűrűn eljárni oda,
Óh bűbájos érzése az ifjú sziveknek, de szép,
a hol a háziasszony beteges. Lenkét nem lehetett
másutt látni, mint csak az édesanyja betegágyá de gyönyörű vagy, a mint rózsákkal hinted be az
nál, amint őt gyöngéden ápolta. Azóta a levél óta élet göröngyös utait s még a fájdalmat is, mely
az ő szivébe is bevette magát a sötét ború. Nem nyomodban kél, édes, éltető gyönyörré változ
volt senki, a ki felvidítsa, a mióta Zalai Béla a tatod.
Sándor, az ő szilaj, mulatós természetével, nem
háztól elmaradt, mert az udvarlók, a kik náluk
megfordultak, inkább untatták, mint mulattatták. nagyon érezte jól magát ebben a csendes körében,
Csak akkor derült fel kissé az arcza, a mikor néha- a hol az istenige felett tartottak eszmecseréket.
néha egy szép rózsacsokrot, vagy egy-két cserép Azért barátaival sorra járta a szomszéd úri háza
virágot talált az ablakjában. Nem kérdezte, kitől kat, a hol természetesen akadt néha egy kis parázs
jött; tudta ő, ki küldi, ki ápolta azokat a virágo ferbli is, a melynek költségeit persze egy kis zseb
pénz - emeléssel, apjának kellett viselni. Az apa
kat saját kezeivel__ Ápolta is őket gondosan s
néha még szemei harmatjából is kijutott nekik, a amaz erősebb érvágás után, kissé nagynak kezdte
mint öntözgetés közben föléjük hajolt, egy-egy köny- ugyan találni fia költekezéseit s néha bosszan
csep lopódzott le rájuk harmatos szeméből. A vasár kodott is e miatt, de hát, gondolta, „majd kiforrja
nap volt az egyedüli vidámabb napja, _mikor a magát*. S bár néha kelletlenül, mégis fizette a nagy
templomba mehetett s ott elmerült az Úr csoda összegeket, nehogy fia, a mire oly nagy súlyt fek
dolgai szemléletében. Családi padjuk ott állott, közel tetett, valahogy hátramaradjon a többiek mögött.
A mama azonban fia viselkedése miatt kétségbe
az Úr oltárához, óh, de azért dehogy mert volna
feléje tekinteni! Hiszen az állott előtte, a ki azokat volt esve. S mikor egy-egy átdorbézolt éjszaka
a virágokat küldözgeti! Lesütött szemekkel, lángba után Sándor sápadt arczczal, álmos szemekkel haza
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került, összetett kezekkel rimánkodott neki: „Fiam,
mit csinálsz?! Hisz ez az út, a melyen haladsz, a
romlásba visz! A sok éjjelezéssel, itallal rongálod
az egészségedet; pedig milyen féltő gondal őrköd
tem hajdan egészséged felett. Apád is panaszkodik
a sok kiadás miatt s te mégis szaporítod a kiadá
sait! Hát nem találsz már te semmi másban örö
met, csak abban az örökös kártyázásban? Nézd
csak Zalai Bélát, mikor ő a te korodban volt,
mindég tudott nekünk olvasmányaiból valami szé
pet elbeszélni. Tégedet azonban nem csak, hogy
soha nem látlak olvasni, de még az imádságos
könyvedet is úgy találtam a ládában, a hogy tavaly
becsomagoltam. Arra következtessek-e ebből, hogy
te a keresztyén ember legszebb jogát: az imádko
zást elhanyagolod? Óh, az esetre reszketve gondodolok reád, mivel tudom, hogy a ki az Istennek
hátat fordít, attól az Isten is elfordul. Fiam, drága
fiam! hadd abba azt az örökös dáridót, azt az örö
kös kártyázást! A kártya az. ördög bibliája, mely
ből a lélek csak rosszat tanul. Az ördög hálója az,
mely a pokolnak fogdos lelket. Sok fiatal élet, sok
becsület, sok családi béke szenvedett már hajó
törést ezen a zavaros folyón. Úgy-e, emlékszel még
az öreg Sárdira, a ki faluról-falura vándorolva az
urak odavetett morzsáiból tengette életét? Az én leány
koromban még gazdag ember volt s négyes foga
ton járt; s ime, az mind a kártyán úszott el s
utána ment még egy szép birtok i s ... Óh, hadd
el, fiam, ezt az ördögi mulatságot! Légy vidám,
szórakozzál, a te korodban van mit örülni az élet
nek: de mulass tisztességei, élj istenfélő életet! Az
Isten szép tehetségekkel áldott meg, ne pazarold
azokat haszontalanul,mert bizony megkeserűlöd!"...
Lenke könnyes szemekkel hallgatta édes any
jának szavait, ki maga is remegő ajakkal ejtette
ki azokat.
Az anyai szívnek ezen feljajdulása, úgy látszott,
Sándorra sem maradt hatástalanéiért így szólott:
„De hiszen annyira nem jutottunk még, édes
anyám! S ha már annyira ellenére van, hát jól
van, nem fogok többé kártyázni!"
„Igen, igen; tedd meg ezt! — kapott az Ígé
reten az édesanya. — Isten is óvjon attól, hogy
annyira jussunk, drága fiam; az volna az én halá
lom! De hát, látod, azért féltelek oly nagyon ettől
a játéktól, mivel sok szomorú dolgot láttam már
az életben s láttam azt is, hogy a ki az ördögnek
a kis ujját nyújtja, attól az csakhamar egész kar
ját fogja követelni..."
VII.
Sándor nemsokára a fővárosba utazott, hogy
tanulmányait folytassa. Eleinte megtartotta édes
anyjának tett Ígéretét, de hát nem sokáig. A
nagy városokban az Istenre intő templomi harang
szót túlharsogja az élet vásári lármája; lépten-nyomon kínálva kínálkozik a gyönyör, melynek frivol
hangjaiban könnyen elmosódik a könnyelműségre
hajló lelkekben egy-egy anyának intő szózata. Sán
dorral is így történt. A viszontlátás örömét víg
pohárcsengések közt ünnepelték meg a pajtások s
egyik esteli kimaradás után jött a második, a

harmadik, míg Sándor néhány hét múlva újta ott
állott a régi ösvényen.
Eleinte csak úgy szórakozásból ült le kár
tyázni; no meg, hogy otthoni önmegtartóztatásáért
magát némileg kárpótolja: később aztán azért ült
le, hogy veszteségeit behozza. Minél többet nyert,
annál többet költött s minél többet veszített, annál
többet koczkáztatott. így járt a kerék föl és lefelé.
Az apja, könyörgésére, többször küldött pénzt, de
végre megsokalta az örökös pumpolást s egy
nagyobb pénzküldeménynél haragosan azt írta fiá
nak: „Ez legyen az utolsó, mert többet nem adok!"
Utolsó! Mintha bizony azoknál, a kiknek lel
kén a kártya ördöge ül, léteznék utolsó! Ott csak
örökös hullámzás van, megállapodás soha, a mig
a világon egy megközelíthető pénzdarabot éreznek.
Örökös hányatás közt élnek az ilyenek, örökös
pénzzavarokkal küzdve. Még ha pénzük van is, nem
tudják élvezni igazán; ott szorongatják markukban
alaptőke gyanánt a jövendő játékhoz; s ha nincs:
új beszerzési módokon törik a fejüket. S ha nem
megy tisztán, megpróbálják tisztátalanul.
Sándor is nemsokára erre az utóbbi útra tévedt.
Apjától erősebb fenyegetésekre sem bírván többé
pénzt kicsikarni, új pénzforrásokról kellett gon
doskodnia, hogy költekező életmódjának kiadásait
s folyton szaporodó adósságait fedezhesse. De
hogyan? Neki, azt látta, már nincs hitele. De hát
van apjának! Pénzes embernek ismerte az egész
környék. S ezt a hírét nagyítva terjesztette maga
is. A múltkor, íme, egy kis váltó, hogy kirántotta
a hínárból! Az bizonyára most is segít rajta. De
hát apja nem fogja kiállítani. „Majdkiállítommagam",
— szólt magában s jól utánzóit aláírással, apja
nevére több ezer forintos váltót hamisított.
Dicséretére legyen azonban mondva, első pilla
natra megborzadt tettétől. Égő zsarátnokként égette
ez a pénz, a melyről érezte, hogy lopta. Eszébe
jutott édesanyja, a ki óva intette a veszedelmek
től s ezen emlék hatása alatt el is tökélte magá
ban, hogy ezzel a pénzzel kifizeti adósságait, a még
megmaradt összegen visszanyeri a veszteségeit s
örökre búcsút mond a kártyának.
Óh, ha úgy lett volna!
Óh, ha nem volna kérlelhetetlen igazság az,
a mit édesanyja mondott, hogy „a ki az ördög
nek a kisujját nyújtja, attól az csakhamar egész
karját fogja követelni!"
A jószándék csak szándéknak maradt. Nem
volt ereje megvalósítani. Gyenge volt a kisértővel
szemben, mely csábító szavával folyton csalogatta.
Gyenge volt, mert hiányzott életéből az, a miből a
gyenge lélek erőt merít, a mi ingadozásaiban
támasza, a küzdelmekben erős fegyvere, mely dia
dalra segíti: hiányzott életéből az ima. Nem tudott
imádkozni, elszokott ettől a szent foglalkozástól
már otthon, apjának helytelen példaadása következ
tében, ki az imádkozókat babonás feszületnyalóknak csúfolta s gúnynyal kisérte még nejének s
leányának ájtatoskodásait is.
Csoda-e hogy a gyenge lélek ilyen körülmé
nyek közt elbotlik az életnek kátyús 5 kisértésteli
ösvényén ?!
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Az első hamis váltó ellenértéke is csakhamar
elment, a nélkül, hogy Sándor rendezte volna az
ügyeit. A jelen s a jövő gondjai mindjobban szo
rongatták. Néha nehéz éjjeleket töltött álmatlanul.
Mit tegyen, mit tegyen? Apjára többé nem számít
hatott, az összeg, melyet elvert, sokkal nagyobb
volt már, sem hogy azt apja a vagyon megcson
kítása nélkül kifizethetné. S ha apjához fordul s
az esetleg hajlandó is volna adósságait kifizetni,
a dolog könnyen feltűnhetnék s a kiváncsi szemek
kutatnák, hogy az öreg Karácsonyi miért adja el
vagyonának egy részét. Csak ezt ne! Sándor nem
volt az a megtért tékozló fiú, a ki bűnét őszintén
bevallva, hajlandó érette a bűnhödésnek akármely
nemét is elviselni; ő azok közé tartozott, a kik
inkább kitartanak a roszban a végletekig, csak
hogy a világ meg ne tudjon semmit s gavallér
mivoltuk csorbát ne szenvedjen a világ szemében,
így aztán egyik bűn kezét nyújtotta a másiknak:
s ő újra váltót hamisitott az apja nevére.
Fölösleges volna részletesen ecsetelni Karácso
nyi Sándornak további életét. Hasonló volt az az
eddigihez: egy kétségbeesett hajózás a zivataros
tengeren. Őrülten rohant a szerencse istenasszonya
után, a melynek, ha néba meg is fogta a ruhája
szélét, az megint tovasiklott s szívtelenül futott
előle. Lelke fel volt dúlva s ilyen lelkiállapot
ban tanulásról természetesen szó sem lehetett s ő
egészen elszakadt az egyetemtől. Nyugtalan lelkét
italokkal igyekezett elkábítani, ha néha nyert, reg
gelig tartó tivornyákat rendezett, melyeken a bor
hatása alatt nem egyszer elkeseredve kurjongatta:
„Rajta, mulassatok s aztán veszszen az^élet, úgy
sem ér egy fabatkát sem!"
S rá nézve csakugyan veszendőben volt. Nem
sokára beütött a villám, mert a váltók által érde
kelt bankok bemutaták apjának a hamis váltókat.
Borzasztó volt az, a mi erre az öreg Kará
csonyai szívén végigzajlott!
0 tudta, hogy fia könnyelműen költekezik,
de hogy arra vetemedjék, hogy holmi börtöntölte
lékkel álljon egy sorban, azt soha, de soha nem
gondolta volna róla! Az ő fia, az ő bálványozott
fia csaló, hamisító! Rettenetes! Első felindulásában
káromkodott, szidta az Istent, szidta az embereket,
fogdosta a puskáját, hogy fiát agyonlövi. S elkese
redett dühében talán kárt is tett volna valakiben,
ha egy még közelebb álló csapás figyelmét más
felé nem tereli. Karácsonyi dühében berohant a
neje szobájába s dühében fiának vétkéért mintegy
őt akarván okolni, haragosan rákiáltott a beteges
asszonyra:
„A fiad váltókat hamisított!“
A beteges asszony meredt szemekkel bámult
magából kikelt férjére, mint a ki a dolgot nem
érti, vagy hinni nem akarja.
„Hallod? — kiáltott reá Karácsonyi újra —
a fiad váltókat hamisított!"
„Az én fiam ?__ Óh Istenem!" — jaj dúlt fel
erre Karácsonyiné fájdalmasan; aztán szivéhez
kapott, egy pillanatig levegő után kapkodott,
végre egy velőtrázó sikoltás — s halva rogyott
össze.

Karácsonyinak ereiben erre a váratlan csapásra
megfagyott a vér. Egyideig, mint valami őrült,
bámult maga elé. . . . S mikor aztán egy kissé
magához tért s ott látta feküdni azt a sápadt, elgyötrött asszonyt, a kihez neki soha egy gyöngéd
szava nem volt, a kitől még a fiát is elidegenítette,
a mely fiú végre halálát okozta: lelkén egy vádló
gondolat czikázott át, leborult felesége holttestére
és keservesen zokogott.
... Óh jaj, késő azt siratni a halálban, a kit
meg nem becsültünk életében!
(Vége következik.)

Péter bácsi meg János bácsi vitatkozása
a hit dolgairól.
Irta • H o rv áth Lajos.
H a m is ta n o k . T is z tító tű z. A c s e le k e d e te k .

Péter bácsi: A múltkori együttlétünk óta sokat
olvastam abból a kis könyvből, s higyje el, igen
sokszor bánt már a kételkedés ördöge. Összeösszevetem a mi hitünket azzal, a miről beszél
gettünk, meg a mit olvastam, s csaknem maguk
felé billenik a mérlegem. Azt megengedem már,
hogy a lelkiatyák bűnt meg nem bocsáthatnak,
hanem ezt csak hirdethetik az igazán megtérőnek
a Krisztus nevében. Megtaláltam Luk. XXIV. r.
47. versében.
János bácsi: Enged maga még többet is, szom
széd. Minél többet olvas a bibliából, annál többet
enged a hitéből.
Péter bácsi: A hitemből ? Abból nem engedek
semmit sem, az apámé is az volt, miért legyen az
enyém más? Az a becsületes ember, a ki a hitét
megtartja.
János bácsi: Tökéletesen úgy vélem én is,
hogy mindeneket megvizsgáljatok s a mi jó, azt
megtartsátok, mondja a szentírás. Maguk még a
tisztító tűzben 1 is hisznek. Ez pedig nem jól vagyon,
mert a tisztitó tűz csak költemény, emberek talál
ták ki.
Péter bácsi: Költemény? Hát az emberek hol
bűnhődnek azokért a bűneikért, melyekért itt a
földön meg nem fizettek érdemük szerint?
János bácsi: Senki sem bűnhődik bűneiért,
sem ezen, sem a más világon; mert Krisztus
Urunk bűnhődött, „kit az Isten rendelt engesztelő
áldozatul", Róni. III. 25. v.
Péter bácsi: Már pedig, szomszéd, nem keedet
kisérik a falu házához a Gyurka czigány lopott
libájáért. A ki ura, vallja!
János bácsi: De nem úgy a, szomszéd! Ha
mi mindeneket megcselekszünk is, csak haszontalan
szolgák maradunk,2 tehát az isteni büntetés, az
örök halál lenne osztályrészünk, de „Krisztus lett
nekünk Istentől bölcsesóg, igazságosság, megszen
telés és megváltás" (1. Kor. I., 30.). Az igazat
1 Tisztító tűznek nevezi a lóm. kath. egyház azt a
helyet, hol az egyház hitében elhunyt lelkek azon bűneikért
bűnhődnek, melyeket itt a földön még le nem vezekeltek.
2 (Luk. XVII. 10.)

176

megvallva, a mise meg a tisztító tűz azért olyan kiengesztelődött az Atya. S azért, a ki azt hiszi,
kedves papjaiknak, mert sok pénzre tesznek szert hogy saját cselekedetei által nyeri el a kegyelmet,
ennek a révén. De, hogy igazán lássa kend, hallja, az lealacsonyítja Krisztus érdemét és kegyelmét s
hogyan keletkezett ez a téves tanítás egyházuk Krisztus mellőzésével, emberi erőkkel keres utat Isten
ban. Kr. u. a harmadik században, egyik egyházi hez, holott Krisztus azt mondja magáról: „Én
tanító azt állította, hogy minden embernek, még vagyok az út, igazság és az élet.1 (Ján. XIV. 6.)
a jóknak is meg kell tisztulniok a tűzben, akár
Péter bácsi: Ilyenformán a bűnt nem lehet
csak az arany megtisztul. Sőt így még az ördög jóvátenni sem misével, böjtöléssel, alamizsnaadás
is üdvözül. Később ezt az állítást többen is elfogad sal, imádsággal, búcsújárással, sem a barátok foga
ták, míg egyházi tanná vált, azzal a inegtoldással, dalmával ?
hogy a tisztító tűzből a lelkeket a rokonok, isme
János bácsi: Bizonyára nem, mert Krisztus
rősök imádsága, különösen a mise előbb megsza mindnyájunk bűnéért megszenvedett. (1. Péter, II.
badítja. Ezt a florenzi zsinaton (1439) ismerték el 24.). „És ő a mi bűneinkért engesztelő áldozat;
általánosan.
nemcsak a mi bűneinkért pedig, hanem az egész
Péter bácsi: Azt már azonban kigyelmed sem világnak bűneiért. “ (1. Ján. II. 2.)
állítja, hogy a jó cselekedeteket be ne tudná az
Péter bácsi: No, szomszéd, magában egy pap
Isten az üdvösség elnyerésébe?
veszett el, a ki így ismeri a bibliát, az ott is
János bácsi: Éppen az ellenkezőjét vallom. elkeveredik.
Olvassa el csak a bibliájában Róm.: III. 23., 24.,
János bácsi: Mára elég ebből, de jövőre a ti
28. Gál. II. 16. Efez. II. 8., 9. Ján. III. 17. v. szenteitekről mondok egyet-mást. Addig Isten veled!
alatti helyeket, megtudja, hogy nem a cselekede
tekből tartatunk meg, hanem kegyelemből, hit által,
s ez Isten ajándéka. Az Ap. Csel. IV., 11., 12. vers
Luther és Staupitz.
pedig azt mondja: „E z ama kő, (t. i. a Krisztus)
kit ti építők semminek állítottatok, ki lett a szeg
Hiábavaló volt a testet, lelket gyötrő munka,
letnek fejévé. És nincsen senkiben másban üdvös nem lelte meg Luther azt a jóleső nyugalmat, mely
ség; mert nem is adatott emberek között ég alatt az embert önmagával, mely az embert az Istennel
más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk*. kibékíti. Vándorolt a sötétségben, mint az alvajáró,
Péter bácsi: Ha azt állítja ama szentírásbeli ki maga sem tudja, hol jár.
helyek alapján, hogy a Krisztus érdeméért nyerjük
A régebben olvasott bibliának a szavai emlé
el az üdvösséget, a cselekedetek nélkül, a hit által, kébe vésődtek s ez volt az, mi Luthernek világos
akkor miért van a tíz parancsolatban: Ne lopj ! ságot, szabadulást, életet nyújtott.
Ne ö lj! Felebarátod ellen hamis tanúságot ne
Melanchton s Mathesius beszéli, hogy volt a
mondj ! Tiszteljed atyádat, anyádat stb. Ezek nem kolostorban egy öreg barát, — neve már rég a fele
cselekedetek ? Aztán miért hirdetik a maguk papjai dés örvényébe merült — ki irányt szabott Luther
is a jócselekedeteket: Szeressétek ellenségeiteket, vergődésének az isteni kegyelmet illetőleg. Ő figyel
áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, imádkozza meztette az apostoli hitvallás eme szavaira: „Hi
tok azokért, a kik titeket háborgatnak és kerget szem a bűnök bocsánatát11.
nek stb. ? (Máté, V. 2., 44.).
Tépelődő lelkének ez volt első reménysugara,
János bácsi: Sokat kérdezett, de megfelelek. melyet csakhamar követett a másik. Gyóntatója
Én a szentírásbeli helyek alapján világosan meg szent Bernhard egyik prédikáczióját ütötte fel előtte,
mondtam, hogy hit szükséges az üdvösséghez, nem mely szerint hitünk alapján bocsátja meg Isten bű
mint maguknál tanítják, hogy az ember a csele neinket a Krisztus érdeméért s hivatkozik Pál apos
kedetei folytán is üdvözölhet. Azt pedig keed nem tol azon mondására, hogy az ember hit által igazul
tudja, hogy a hitet éppen a cselekedeteiről lehet meg, ingyen, az Isten kegyelméből.
megismerni. Mert hiába vallom é n : hiszek, ha ezt
De legtöbbet e téren Staupitz Jánosnak köszön
be nem bizonyítom a cselekedeteimmel, holt hit a z; het, ki az összes ágostonrendű barátok főnöke vala
mint Jakab apostol mondja levelének II. részében 1503-tól fogva. Az erfurti kolostorban tett láto
(7. v.): „A hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt ö gatása alkalmával figyelmes lett a tanulni vágyó
magában“. A hit élővé a cselekedetekben lesz, barátra. Elöljárójának megparancsolta, hogy vele
vagyis csak annak gyümölcsei. Igenis, azért hir elnézően bánjon, a tanűlásban ne gátolja. Mikor
detik a mi papjaink a jócselekedetek gyakorlását, pedig neki Luther lelke nyugtalanságáról panasz
hogy híveik élőhitéről meggyőződjenek az Isten kodott, atyai módra vigasztalta. A kolostor árnyas
dicsőségére. „Úgy fényijók a ti világosságtok az kertjében, hol minden kis fűszál a kegyelmes Isten
emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedetei jóságát, szeretetét hirdette, megmagyarázta Luther
teket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat! (Máté, nek, hogy Isten nem szigorú biró, — mint ő hiszi
V. 16.).
— hanem szerető édes atyánk. Üdvösségünk nem
Mi tehát azt valljuk: „Cselekedeteink sem a jócselekedeteken alapul, hanem azon a megbocsátó
Istennel kiengesztelni, sem a kegyelmet, sem a szereteten, melylyel Isten minden megtérő fiával szem
megigazulást számunkra megszerezni nem képesek, ben viseltetik. Hinnie kell Istenben, az ő ígéretében,
mert azokat egyedül ama hit által érjük el, hogy ki az emberek javáért vette fel a világ bűneit.
Krisztusért vétetünk kegyelembe, ki egyedül közben
járónk és engesztelőnk (I. Tim, II., 5.), a ki által
1 Az ág. hitvallás XX. czikke.
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Ez a hit tisztítja meg a szivet, e hit által lesz
az ember Isten fiává, ez üdvözít a törvények csele
kedete nélkül. Ezen erfurti találkozást örökíti meg
képünk. Luthernek tekintetét, kit a bűntudat a
porba sújtott, jólelkű főnöke, Staupitz, az égre
irányítja, a megbocsátó, szerető mennyei atyához
vezérli, kinek igazságát keresi e por gyermeke,
hogy ezen igazsággal megdöntse századok téves
tanítását, s meghajoljon ama magasztos eszme
előtt vele egyetemben millió meg millió ember:
Az Isten szeretet, az Isten megbocsát.
H. L.

Aranykönyv.
Az erzsébctfalvi ev. templom és papilak-alap javára ada
koztak : Horváth Lajos ev. vallástanár 10 K, Irsele Józsefné
(Bpest) 50 f, B. J. 1 K 50 f, B. J. 1 K, pápai ev. egyház
4 K, óyurátz Ferencz püspök 6 K. Összesen 23 K. Főöszszeg: 6066 K 18 f. Isten áldása a kegyes adakozókon!
A Luther-szoborra
adakozott: Gencs Sá
muel (Köves-Kállai 2 K.
Kegyes adományok nt.
Szeberényi L. békés
csabai ev. lelkész úrhoz
küldendők.

Karácsoni ajándék.
Elbeszélés.
írta: G ed u ly L ajo s.

— Hát ez már me
gint micsoda nagy
lárma odakünn ? Mit
czűzkodik kend anynyit azzal a Pista
gyerekkel ? Nem
passzol már megint
valami kendnek?
Luther
így szól ki az ud
varra az öreg Sára
asszony a csodálkozás és bosszúság hangján, de
alig némul el szava, midőn nagy robajjal kinyílik
a pitvarajtó s belép a házba annak ura, Kulcsár
Mihály gazda. Haraggal és indulattal tör be, az
ajtót nagy zajjal becsapja maga után, vérben forgó
szemekkel és dühhel kiált:
— Elcsapom a házból ezt a félkegyelmű gye
reket ; pokolba kergetem, az angyalát neki! Hogy
a tüzes istennyila csapjon bele az ilyen ringy-rongy
legénybe, semmi hasznát nem lehet venni. Miért
nem pusztul el a föld színéről az ilyen jött-ment,
az arkangyalát neki!
— Hát mi baja van már megint kendnek azzal
a gyerekkel ? — kérdi Sára asszony. — Aztán illik-e
ilyen szent napon így átkozódni?
— Mit értesz te ahhoz? Minden dolgát roszszul végzi, még a keze sem áll jól a munkához.
Nem tartom tovább azt a léhűtőt. Ő maga teletömi
a bendőjét, de nem néz utána, hogy az aprójószág
nak is jusson valami ocsú. Kidobom, elűzöm, nem
kell nekem tovább; menjen a pokolba, hogy az
ördög vinné el még a fajtáját i s !

— Ejnye, ejnye, hát ezért kell ilyen patáliát
csapni? — mondja Sára engesztelőleg. — Hiszen
nem fordul fel éhen azért az a jószág, talál az magá
nak morzsát, ha kapirgál. Aztán nem szégyenli
magát, öreg ember létére, ilyen szent és nagy napon
már kora reggel szitkozódni, átkozódni és káro
molni az Istent, a mi jó mennyei Atyánkat. Pesze,
már megint felhörpintett abból a szeszből, az dol
gozik most a fejében. Oh, mennybéli szent Isten,
de igen nagy a te kegyelmed, hogy nem sújtasz
le hatalmas karoddal azokra, kik annyira vétkez
nek a te parancsolataid ellen és megszentségtelenítik szent napjaidat!
— Mit prédikálsz itt velem annyit ? — szól indu
lattal Mihály gazda. — Az a papnak a dolga; hagyj
nekem békét, mit hozod itt nekem elő az Úr Istent?
Hát parancsol én nekem valaki ? Azt teszek, a mit
akarok; azt iszok, a mi köll nekem; kinek mi köze
hozzája; eredj a dolgodra I
— Jézus Mária!
most mindjárt ránk
szakad a h áz! így
káromolni az Istent,
jaj, hogy meg nem
veri kendet az Úr
most ízibe. Hát nem
jut az eszébe kend
nek, hogy micsoda
szent nap van ma ?
Karácson első ün
nepe ; hát így kell e
nagy napnak nálunk
kezdődnie ? Szitkozódással, átkozódással, káromkodással?
Ma templomba kell
menni, imádkozni ;
én már fel is készül
tem,míg ke’dodakinn
és Staupitz.
házsártoskodott. Ne
indulatoskodjék hát
már mostan kend, inkább jöjjön el velem a tem
plomba, ne hagyjon magamra mennem, messzi az
út a szomszéd faluba, meg ilyen nagy hóban a járás
is nehezebb. A tisztelendő úr megint olyan szépen
fog prédikálni, jőjjék h á t; meglássa, nem bánja
meg, ha velem jön i Jöjjön, adjuk meg Istennek,
a mi az Istené!
S Sára asszony engesztelő, kérő szavaira daczosan kiált Mihály gazda:
— Nem megyek, mit nekem a templom ? nem
mérnek ott pálinkát, meg úgy sem hiszem én azt,
a mit a pap prédikál. Majd én csak itthonn templomozok. Vidd el magaddal a Pista gyereket, ha
nem akarsz magadba menni; meg oszt mennek
azon az úton mások is, ismerősre is akadhatsz.
— O h! Istenem, Istenem! hogy nem hallgat
kend sohasem a jó szóra; mikor lesz már egyszer
világosság a kend fejében?
— Van én nékem itt elég a fejemben, több
mint neked. Hanem jó lesz már, ha nem prézsbitálsz itt annyit, de mégy, mert öreg este lesz, mire
haza térsz.

—
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— Hát ha már semmi áron sem jön kend
velem a templomba, úgy Istennek ajánlom. De nini,
mit csinál kend idehaza, míg én visszatérek?
— Itthon ? kaczag gúnyosan Mihály gazda;
tán csak nem fogom egész nap a házat őrizni;
majd ünnepelek én is valahol!
— Talán a korcsmában még ma is? Oda
bizony nem mén kend, hogy azokkal az istentele
nekkel dorbézoljon még ilyen nagy ünnepen is.
Nem fél az Isten haragjától ?
— Nem é n ! . . .
— No, látom már, hogy elkárhozik a kend lelke,
de imádkozom majd a jó Istenhez, hogy bocsássa
meg a nagy vétkét! Aztán, nini, a tűzön ott van
egy kis jó leves, vágjon magának egy darabka
húst és kenyeret; de korcsmába ne menjen, ne
igyék pálinkát, legalább ma n e !
— Jó, jó 1 majd ellátom én magamat azzal,
a mi köll nekem.
S a jó Sára asszony bánatos szívvel magára
ölti lassan ünneplő ruháját, hóna alá kapja a vas
kos, csattos imakönyvet; a Pista gyereket maga
mellé vevén, elindul a messzi útra, a szomszéd
faluba, hogy tisztességet tegyen a mai szent ünnep
nek s a tisztelendő úr prédikácziójával táplálja
éhező és szomjúhozó lelkét.
Gyönyörű karácsom reggel van. Hideg, de
szél nem fú s a reggeli napfény sugarai ezüstös
ragyogással csillognak a hótakarta mezőkön. Az
egész tájon néma, ünnepies csend és' nyugalom
honol. A hótakarta mezők között egy széles országút
vezet a szomszéd faluba, Barátkára; kitaposott
helyek, sűrű lábnyomok mutatják, hogy már sokan
jártak erre; most is látni egy pár kisebb-nagyobb
embercsoportot, a mint lassan-lassan bandukolva
igyekeznek Barátka faluba, hogy Karácson első
ünnepét az Isten házában töltsék. Jámbor, vallásos
istenfélő apák és anyák, kezükben imakönyvvel és
énekeskönyvvel, lassan tipegve haladnak előre;
körülöttük játszi gyermekek, fürge ifjúk és mosolygó
leányok kergetődzve futkosnak a kitaposott ország
úton, jó kedvvel biztatják az öregebbeket, hogy
gyorsabban járjanak, mert a harmadik harangszóra
már ott kell lenniök ; Barátka pedig még jó messzire
van, sokat kell még gyalogolniok. Oh, ha nekik is
volna templomuk ! De kicsiny, nagyon kicsiny az
ő falujok, Szegvölgy; alig áll egy pár házikóból,
kevesen is vannak, szegények is, hogy építhetnének
hát maguknak templomot, hogy fizethetnének ők
papot. Bizony jó, hogy az Isten annyira megsegí
tette őket, hogy legalább az iskolájukat felépít
hették ; vasárnap itt gyülekeznek egybe s a kántor
tanító felolvas nekik a szentírásból és az imádságos
könyvből. A tisztelendő úr Barátkáról csak 2—3-szor
jön át egy évben az ő kis falujokba, akkor prédikáczió is van, meg úrvacsoraosztás is.
Barátka már nagyobb község, sok házzal és
sok lakóval, tehetősebbek is, vagyonosabbak i s ;
szép a templomuk, paplakuk és iskolájuk és azt
mind a hívek adományaiból építették. A papjok
is igen derék, buzgó, tevékeny; s oly szépen pré
dikál ; boldog, a ki hallgathatja az ő beszédét.
De teli is van ám a templom mindig ájtatos hívekkel,

nemcsak a saját községéből, de a vidékről is
jönnek sokan, különösen a nagy ünnepeken, hogy
meghallgassák az ő oktató, buzdító, lelkesítő,
vigasztaló, építő szép beszédeit. Nem bánják ők,
ha hosszú is az lít, ha sokat kell is gyalogszerrel
járniok, ha csikorgó hideg van is, vagy tikkasztó
hőség, ha derült az ég, vagy borult a szemhatár,
mennek örömmel szívbéli vágyakozással, éhezvén
és szomjúhozván az igazságot.
Sára asszony is dehogy mulasztotta volna el
egy évben is, hogy Karácson első ünnepén a tem
plomban ne legyen. Kicsit nehezen jár már, öreg
csontjai nem bírják, mint hajdanta; de azért megy
szépen, lassan előre; jó meleg bundáját magához
szorítja s a szent öröm és boldogság, hogy ismét
táplálkozhatik az Úrnak karácsom igéjével az Isten
házában, erőt és jóleső benső meleget ad neki.
S a mint így lassan lépeget Sára asszony
— mellette a Pista gyerek — hol jobb, hol bal
kezébe veszi az imádságos könyvet; lapozgat is
benne, mintha keresne valamit, a könyv végén
aztán megtalálja, a mit valamikor az ő vőlegénye
beleírt: „Drága Sárikámnak — esküvőnk napjára !“
Oh mily boldog nap volt ez — 30 évvel ezelőtt!
Ugyanabban a templomban volt, a hová ő most
oly vágyón igyekezik. Menyasszonyi koszorúval a
fején, fehér ruhában ott esküdött ő örök hűséget
élete párjának. Egyszerű, szegény cselédleány volt
csak, ott szolgált az öreg Szegvölgyi nagyságos
uraméknál, az ő kis falujok, Szegvölgynek földes
uránál. Áldott jó ember volt ő is, a felesége i s ;
iskoláztatták, tanították őt, a szegény árva leányt,
aztán 12 éves korában a tisztelendő úr megkonfir
málta, akkor fogadta meg először, hogy hitét soha
el nem hagyja; akkor is fehér ruhában volt, az
öreg nagyságos úr csináltatta neki. Mindig igyekvő
volt, szorgalmas, örömmel végezte a munkáját, hű
és becsületes volt s a földesúrék bizony nagyon
megszerették, de megszerette egy deli legény is
a faluból s egy szép napon — 30 évvel ezelőtt —
eljött érte az a deli legény, a fiatal Kulcsár Mihály
gazda és csengős szánon hazavitte Szegvölgyre,
a saját portájába. Alig mert hinni szemeinek, hogy
ez valóság, még csak gondolni sem merte, hogy
őt, a szegény árvaleányt, az egyszerű cselédleányt
egy gazdaember megkérje. Milyen boldog volt ő
akkor! Hej ! akkor más volt az ő ura i s : dolgos,
szorgalmas, templomba já ró ; kerülte az italt, csak
néhanapján, ha már nagyon beleizzadt a dologba,
került az asztalra egy-egy félmessző borocska,
hogy egy kis erőt gyűjtsön. Nyáresténdén hányszor
ültek ki kettecskén a kertbe, a terebélyes hársfa
a lá ; a hold fénye kíváncsian kandikált le rájok s
ő fejét ura kebelére hajtotta és úgy hallgatta sze
relmes suttogásait: mennyországom, lelkem, Sári
kám, mennyire szeretlek ! nem adnálak oda az egész
nagy világért! Hát még "mikor a gólya kelepelt a
házuk felett s kis fiút hozott, az elsőt, az egyetlent;
hogy szerették, hogy dédelgették, beczézgették,
egyik a másiknak a karjaiból csak úgy lopva csen
ték el, ölelgették, csókolgatták.
Szép szál fiú lett belőle; egész az apja fia;
olyan dolgos, olyan munkás, olyan istenfélő, felért
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két napszámossal, úgy művelte a kis földet, rendben I sokat gondol magára és emlegeti, hogy gyermek
tartotta a gazdaságot. Már katona sorba került, korában mennyire vigyázott rá és milyen jó volt
mikor egyszerre csak köhögni kezdett, köhögött hozzá Sári néni!
(Folytatjuk.)
egy, félesztendeig s aztán többé nem köhögött;
az Úr Isten könyörült szenvedésein s magához vette.
^
^
'SZ'SZ'Sz sr
Azután nagy szomorúság lett a házban; Mihály
elbúsulta magát és az italnak adta m agát; kerülte
Különféle.
a munkát, kerülte a templomot; házsártos, vesze
kedő, káromkodó lett, még az Istennek a nevét
K épes h etilap p á alakul át — talán már a
sem szentelte meg. Hej, pedig az italban nincs közel jövőben — lapocskánk. Egyre sűrűbben érke
vígasztalás, rontja a testet, öli a lelket, csak a jó zett hozzánk a nagyközönség, olvasóink táborából
Isten az, ki egyedül megvigasztal a legnagyobb a kérő, sőt bíztató szó, hogy lapunk hetenként
szenvedésekben is*
jelenjék meg. A Luther-társaság ezídeí közgyűlésén
Tíz éve már annak. Tíz éve, hogy nem hall s az irodalmi szakosztály legutóbbi értekezletén is
az urától egy jó szót; tíz éve, hogy templomban mind hatalmasabban nyilvánult ez a kívánság.
sem volt; csak korcsmázik, önti magába azt a sok Hogy a lapot évi két koronáért adhassuk, szük
szeszt, azt a méregitalt. Oh, ha a jó Isten könyö séges, hogy előfizetőink száma legalább is megrülne rajtok s eltávoztatná Mihályiéi az italt!
háromszorosodjék. Itt az alkalom, hogy olvasóink
Ilyen gondolatok jártak-keltek Sára asszony kívánsága teljesüljön. Ha minden előfizetőnk leg
fejében a hosszú úton; a csendes, szép Karácson- alább két új előfizetőt gyűjt, lapunk már a jövő
reggel leikébe idézte múltját; s ő elmerengett a év elején minden héten bekopogtat t. olvasóink
boldog múlton, mely oly édes, felejthetetlen és tűzhelyéhez. Nem ígérünk semmit, nem beszélünk
szomorkodott a jelenen, mely vigasztalan, leverő rá senkit, beszéljen a lap helyettünk! A ki évi két
Mihálynak iszákossága és istentelen sége miatt.
koronáért heti képes vallásos családi lapot kiván:
S a mint így gondolataiba elmerülve ment, szálljon síkra és cselekedjék. A sült galamb még
mendegélt Sára asszony, egyszerre csak vidám senkinek a szájába nem repült.
csilingelést hall s hátratekintve, látja, a mint egy
F e l h í v á s az evangyéliomi protestáns lcözönsárgára festett czifra szán siklik tova a havas úton; séghez „Dr. Luther Márton Müveiu-nek magyar
a mint Sárát eléri, valaki hangosan felkiált:
kiadása ügyéhen.
— Adjon Isten jó reggelt, Sári néni!
A „Luther Társaság“ 1903 nov. 12-én Buda
És nyomban megáll a szán.
pesten tartott közgyűlése egyhangú lelkesedéssel
— Jaj, kezeit csókolom, drága nagyságos határozta el, hogy — tekintettel a reformáczió
uram I de megijesztett.
emlékünnepének közelgő négyszázados fordulójára
— Hát hová, hová, Sári néni, ilyen jókor ?
vagyis 1907. okt. 31-ére — édes magyar nyelvünkre
— A templomba mennénk, Barátkára, hogy lefordítva kiadja
a Karácsont ott ünnepelnénk.
„Dr. Luther Márton Művei“-t.
— Mi is oda tartunk s éppen azért nem enged
jük — mondja Szegvölgyi Gábor, a fiatal földesúr
Századok sajnálatos mulasztásának pótlása
— hogy gyalog menjen ebben a hidegben; jut részünkről, evangyéliomi protestánsok s kiváltképen
még hely idebenn magának i s ; hát csak üljön ág. hitv. evangélikusok vagy mondjuk így: luthe
fel, Sári néni, az a fiatal legény meg kerüljön föl ránusok részéről pedig egy nagy becsületbeli tar
a bakra, a kocsis mellé . . . így ni, most már rend tozásunk letörlesztése akar lenni ez a vállalkozás.
ben vagyunk ! Feri, h ajts!
S erre első sorban kötelezve érzi magát az az
— Kezeit csókolom, nagyságos uram és nagyon irodalmi társaság, a mely zászlajára a nagy Luther
köszönöm, hogy olyan jó szívvel van hozzám. Bizony, nevét írta.
elég öregek már a csontjaim, eljár az idő és gyen
Azért is meg vagyunk arról győződve, hogy
gülünk, de azért nem tudom elmulasztani az Isten a „Luther Társaság “ e nagy elhatározását a mívelt
házát ezen a nagy napon s a míg a jó Isten éltet közönség, a magyar nemzeti irodalom minden ba
és erőt, egészséget ad, bizony elvánszorgok a kará rátja s különösen is az evang. protestáns hívek
csom istentiszteletre, ha nehezebben megy is.
örömhír gyanánt üdvözlik.
— No, az nagyon szép magától, kedves Sári
Mert Luther nemcsak a mienk. Mint páratlan
néni, hogy oly szorgalmasan eljár a templomba, történeti nagyság s hozzá nagy író is kihívja mind
még ilyen hidegben is és nem ijed meg a hosszú azok érdeklődését, a kik — tartozzanak bár egyéb
úttól; a vallásos embereket szereti és megsegíti ként akármely körhöz ■
— az emberiség szellemi
az Ú r! — mondja Szegvölgyi.
életfejlődésének kimagasló s időtlen időkre irányt— Úgy-e bár — kérdi kíváncsian Sári néni — adó tényezőit kultúrtörténeti szempontból méltatni
itt a fiatal nagysága? Jaj, kezeit csókolom ; és hogy s általán a múlt nagy tanulságait és vívmányait a
van az öreg nagyságos asszony?
jelenkor javára értékesíteni tudják és akarják.
— Egy kicsit bizony gyenge már ilyen útra,
És szent meggyőződésünk, hogy „Dr. Luther
a hidegben -— válaszol szeretettel Szegvölgyiné. Márton Művei“ ép e szempontból hazánkban is
— Ő csak otthon imádkozik az iskolateremben. igen nagy és áldásos szolgálatot fognak teljesíteni.
Sokat emlegeti magát, Sári néni, hogy milyen jó, Sok eddig elfogult olvasó szemeit nyitják meg s
dolgos és hűséges cselédje volt neki A férjem is hitelesen igazolják, hogy Luther az emberi mivelő-
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dósnek épenséggel nem átka, hanem egyik leg
nagyobb áldása vala, hogy fegyverei sohasem tes
tiek, hanem mindég szellemiek voltak és erősek
Istennek minden a Krisztus és az ő igazsága ellen
emelt magaslat lerombolására.
E művek bemutatják mindenkinek az igazi
Luthert, úgy a milyen volt s nem a mint a czélzatosság festegeti s elvezetnek egy nagy kornak
eredeti s tiszta forrásához.
Mi evangyéliomi protestánsok pedig — úgy
véljük, egy szó ellenmondás nélkül jelenthetjük ezt
ki — tartozzunk bár a reformáczió egyik avagy
másik irányához, e művekből tisztán megértjük,
mi sejtésképen eddig is élt mindnyájunk öntudatá
ban, hogy a Luther név nekünk több, mint pusz
tán történeti emlék, hogy Eszme az, mely kopor
sójából kitörve, az eget immár megvívta s ural
kodik szíveinkben, mint a vallás-erkölcsi megúj
hodás, a személyes élő hit, a lelkiismeretbeli
szabadság, az önálló tudományos kutatás és erkölcsi
felelősség, egyszóval, mint a folytonos haladás és
tökéletesedés örök elve, lelke és ereje.
Azért a „Dr. Luther Márton Müvei“ a Szent
Biblia mellett a vallás-erkölcsi s ebből folyólag az
egyházi téren való folytonos reformácziónak elsőrendű
authentikus jogforrása és leghatalmasabb fegyver
tára lesznek és maradnak kezünkben.
Ha megvetjük vagy letérünk a bennök inkarnált elvi álláspontról, — létalapunkat adtuk fe l:
evangyéliomi világosságunk kialszik, a só megízetlenedik. E manapság nem is egészen alaptalan
aggodalom legyen tehát egyik főok arra, hogy ma
gyarhoni ev. protestáns egyházunk, e szent Sión
kívül-belűl erősen ostromolt várfalai között meg
szólaltassuk a vezért s tőle nyerve erőt és buz
dítást, megújult lélekkel és rettenthetlen bátor
sággal harczoljuk a nemes harczot mind egész a
diadalomig.
Mert 0 mondja: Erős várunk nekünk az Isten !
*
*

*

A mi már irodalmi nagy vállalatunk közelebbi
módozatait illeti, ép kitűzött czélunkból kifolyólag
s számolva anyagi erőink gyarlóságával is, nem
szándékunk, hogy Dr. Luther Márton összes müveit
átültessük édes magyar nyelvünkre. Ez mai viszo
nyaink között szinte megoldhatatlan feladat volna
s voltaképen szükségtelen is. Nagy dolgot végeztünk,
ha csupán az ő maradandó becsű "műveivel gazda
gítottuk is irodalmunkat. Tehát csak szemelvényes,
de azért úgy a reformáczió, mint Luther személyes
fejlődése szempontjából egységes és teljes gyűjte
mény képe lebeg szemeink előtt.
Eltérőleg az eddigi német avagy latin-német
kiadásoktól, a melyek Luther műveit vagy tárgyi
(ilyenek: a wittenbergi, a^Walch-féle, az erlangeni,
a Köstlin-féle) vagy időrendi (ilyenek: a Zimmermann-féle s a legújabb egyetlen kritikai, a weimári)
szempont szerint csoportosítják, mi — tisztán ma
gyar nyelvű kiadásunkban — a,: kettős szempont
egyesítésére igyekezünk, vagyis külön-külön be fog
juk mutatni Luthert, mint egyházreformátort, mint
egyházszervezőt és mint egyházépítőt, de olyformán,

hogy akár egyik, akár másik körben mintegy sze
münk előtt lássuk őt fejlődni, megnőni.
E szempontból az egész anyagot következő
módon csoportosítjuk:
I. Egyházreformáló iratok. E csoport egy kötet
ben az 1517—1521-ig vagyis a wormsi birodalmi
gyűlésig terjedő időszak termékeit foglalja magában
a következő rendben:
1. A keresztyén olvasóhoz. Luther saját elő
szava 1545-ből.
2. A 95 tétel. 1517.
3. A 95 tétel magyarázata és igazolása. 1518.
4. Védekezés X. Leó pápa előtt. 1518.
5. Felebbezés Kajetántól X. Leó pápához. 1518.
6. Védekezés Bölcs Frigyes választófejedelem
előtt. 1518.
7. Felebbezés az egyetemes zsinathoz. 1518.
8. Nyilatkozat néhány hitczikk dolgában. 1519.
9. A lipcsei vitatételek. 1519.
10. A lipcsei vitatételek magyarázata. 1519.
I I . A római pápaságról. A hirhedt lipcsei romanista, a ferenczrendi Alveld Ágost ellen. 1520.
12. A német nemzet nemességéhez a keresztyén
társadalom megjavításáról. 1520.
13. A keresztyén ember szabadságáról. 152014. Az egyház babyloni fogságáról. 1520.
15. Az Eck-féle bullákról és hazugságokról. 1520.
16. Az Antikrisztus bullája ellen. 1520.
17. A pápás könyvek megégetéséről. 1521.
18. Felirat V. Károly császárhoz. 1521.
19. Felirat a római szent birodalom választófejedelmeihez, fejedelmeihez és rendéihez. 1521.
II. Egyházszervező iratok. E csoport két kötet
ben az 1521—1530 vagyis az ágostai birodalmi
gyűlésig és az 1530—1546 vagyis Luther halá
láig terjedő időszak termékeit foglalaja magában
a következő rendben:
Első kötet. 1. Rövid tételek a fogadalmakról
és a kolostori szent életről. 1521.
2.
Felelet VIII. Henrik angol királynak az egy
ház babyloni fogságáról szóló értekezés ellen irt
könyvére. 1522.
3. Intés az összes keresztyénekhez, a zavar
gásoktól és lázadásoktól való óvakodás tárgyá
ban. 1522.
4. A misével való visszaélésről. 1522.
5. Az emberi tanoktól való óvakodásról. 1522.
6. Az úrvacsora szentségének két szín alatt
való élvezéséről és egyéb újításokról. 1522.
7. A szüzek kolostorból isteni jog alapján való
kilépéséről. 1523.
8. Krisztus szent teste szentségének imádásáról. A cseh-morva testvérekhez. 1523.
9. A gyülekezeti közpénztár szervezéséről. 1523.
10. A keresztyén gyülekezet jogáról és hatal
máról. 1523.
11. A gyülekezeti istentisztelet rendjéről. 1523
12. A világi felsőségről. 1523.
13. A parasztok rablógyilkos bandája ellen
1523.
14. Németország összes városi polgármesterei
hez és tanácsosaihoz keresztyén iskolák állítása s
fentartása ügyében. 1524.
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15. A meisseni új bálvány és az öreg ördög
ellen. 1524.
16. A mennyei próféták ellen. 1525.
17. A német mise és az istentisztelet rendje.
1526.
18. Krisztus emez igéjének: „Ez az én tes
tem* — igazságáról a rajongók ellen. 1527.
19. Nagy hitvallás az Úrvacsoránál. 1528.
20- A kis Káté. 1529.
21. A nagy Káté. 1529.
22. A inarburgi 14 czikk. 1529.
23. A kulcsokról. 1530.
24. Intés az ágostai birodalmi gyűlésen egybe
gyűlt lelkipásztorokhoz. 1530.
Második kötet. 1. Az úgy vélt császári rende
letről. 1531.
2. Intés a kedves németekhez. 1531.
3. A Zwingliánusokkal folytatott tárgyalások
ról. 1534.
4. A Konstantin adományáról szóló czikk. 1537.
5. A schmalkaldi czikkek. 1538.
6. Az antinomistikus vita. 1538.
7. A zsinatokról és egyházakról. 1539.
8. Kis hitvallás az Úrvacsorájáról. 1544.
9. Az ördög-szerzette római pápaságról. 1545.
III. Egyházépítő iratok. E csoport öt kötetben
Luther kiváló Irásmagyarázatait, történeti vagy
egyéb szempontból jelesebb Szentbeszédeit, Leveleit
(különös tekintettel a magyar vonatkozásúnkra),
Népiratkáit, Énekeit és Aranymondásait foglalja
magában. Ezek részletezésébe felesleges volna ez
alkalommal bocsátkozni. Az egyes kötetek terje
delme a pártolás mérve szerint tágul avagy szűkül,
de 40 (negyven) nyomtatott Ívnél több s 30 (harmincz)-nál kevesebb nem leszen.
Minden egyes iratot rövid — a kortörténeti,
keletkezési viszonyokra s az alapgondolatokra rá
mutató — bevezetéssel s a legszükségesebb tárgyi
magyarázó-jegyzetekkel látunk el, hogy ekként
olvasás közben Luther fejlődésének, a reformáczió
szellemi mozgalma forrongó s kialakuló eszméinek
benső képe tisztán állhasson előttünk.
A szöveg revidiálásánál az egyetlen kritikai,
vagyis a Knaake-féle weimári kiadást tartjuk szem
előtt.
Egy-egy kötet árát 6 koronában szabjuk meg.
Évenként egy kötetet adunk. Az első kötet 1904
okt. 31-ére jelenik meg. Jelentkezéseket az egész
vállalatra, előfizetéseket azonban csakis egyes kö
tetekre fogadunk el. Felülfizetéseket, általán pár
toló adományokat a leghálásabb köszönettel foga
dunk a valóban nagy és minden áldozatra méltó
czél érdekében.
Hiszszük és reméljük is, hogy a különböző
egyházi testületek, lelkészi értekezletek, iskolák,
lelkészek, tanárok, tanítók, előkelő s vagyonosabb
uraink és általán a mívelt evangyéliumi protestáns
közönség sietni fog üdvös vállalkozásunk támo
gatására.
A Luther-Társaság tisztelt tagjait is kérjük
a gyűjtő-iveket aláírni, mert a fentemlített művek
nem fognak tartozni a tagilletményhez.
*
*

A jelentkezések, adományok és előfizetések:
Bendl Henrik pénztáros úrhoz (Budapest, Deáktér
4. sz.) intézendők.
A szellemi részt a Luther-Társaság megbízásá
ból dr. Masznyik Endre, mint szerkesztő, a leg
kiválóbb erők közreműködésével látja el.
Felhívásunkat Luther lelki atyánknak „A keresz
tyén Olvasóhoz“ intézett saját szavaival fejezzük be:
„Élj boldogul, nyájas olvasó az Úrban és imád
kozzál, hogy az Ige terjedve terjedjen és hatalmán
megtörjön a gaz Sátán ereje! Mert erős és gonosz
ő, most is mindenfelé kegyetlenül dühöng, mint ki
nagyon is jól tudja és érzi, hogy napjai meg vannak
szám lálva............
A minden kegyelem és irgalom Istene pedig
erősítse meg a maga dolgát sziveinkben és hajtsa
végre azt, a mit elkezdett mi bennünk a maga dicső
segére és kicsiny nyája vigasztalására. Amen.“
Kelt Budapesten, 1903. nov. 30. A „LutherTársaság'1 nevében és megbízásából: dr. Zsilinszky
Mihály, a „Luther Társaság1' elnöke; dr. Masznyik
Endre, a Luther irod. vállalat szerkesztője; Majba
Vilmos, a „Luther Társaság* titkára.
*

*
*

Pályázat. A Luther-Társaság, hogy buzgó
evang. népünk számára tápláló lelki eledelről gon
doskodjék, két népies kiadványsorozatot indít meg
„Egyházunk Jótevői" és „Nagy papjaink" czím
alatt.
Jótevőinkről szólva nem csupán azon hitsorsosainkra vagy könyörületes szívű emberbarátokra
gondolunk, a kik vagyonnal áldoztak a közegyház
oltárán. Ide tartoznak mindazok, a kiknek szelle
méből, élete munkájából egyházunkra áldás áradt,
első sorban reformátoraink, a vallásszabadságot
védő nagy államférfiak, iskola-alapítók, írók stb.,
szóval, a kiknek nevét a hálás, kegyeletes utókor
keblébe zárta. Melléjük sorakoznak, mintegy al
csoportot képeznek nagy papjaink, a kik nem
csupán gyülekezetük áldásos hatású atyái voltak,
Isten országának fáradhatatlan s buzgó terjesztői,
hanem közegyházunknak is érdemes munkásai, a
kiknek nyomait meg kell őriznünk a feledés porától.
A Luther-Társaság felhívja egyházunk íróit,
hogy e szép czél felé haladásában munkájukkal
támogassák. Válaszszák ki egyházunk jótevői s
nagy papjai közül azt, a ki lelkűket legjobban
megragadta s szépen kidolgozott, megkapó életkép
ben állítsák közönségünk elé, hogy olvasásuk építsen
s tettekre buzdítson. Nem puszta, száraz adatokból
összefűzött életrajzot várunk, hanem az illető nagy
alaknak írásaiból, tetteiből megalkotott hű jellem
képét, a mely belevezet lelke mélységeibe, esze
járásába s keresztyén érzületének forrásait kikutatja,
élete eseményeit magyarázza. Szükséges tehát hozzá
igazi tanulmány, szép világos, magyaros előadás,
hogy irodalmunk mértékét megüsse; oly népies
olvasmány legyen, melyet a művelt osztály is élve
zettel olvashasson.
A Luther-Társaság mindegyik sorozatból éven
ként legalább 2—2 füzetet bocsát közre, lehetőleg
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szép képekkel diszítye. Egy-egy mű terjedelme
nagyjában 1 —2 nyomtatott ív, de e meghatározás
korántsem gátolja az írók szabadságát, mert ter
mészetes, hogy nagyobb tárgy nagyobb terjedelmet
kíván. Szóval a kiadásnál nem a terjedelem, hanem
a belső érték határoz. A két sorozat szerkesztésével
társaságunk igazgató-tanácsa nagytiszt. Payr Sándor
és Kovács Sándor theol. tanár urakat bízta meg.
A bevált dolgozatokat a Luther-Társaság íven
ként 40 koronával díjazza ; ha anyagi ereje engedi,
többet is fog e czélra áldozni. Az elkészült műveket
minden év május hava elsejéig kell a Luther-Társaság titkárához (Budapest, VII. kér., Rottenbillerutcza 12) küldeni, a ki bírálás végett a szerkesz
tőkhöz juttatja. Később érkező művek esetleg csak
a következő év kiadó tervezetébe juthatnak be.
Reméljük, hogy egyházunk írói Társaságunkat
támogatni fogják s a két sorozat irodalmi és erkölcsi
sikere méltó lesz a reformátor nagy nevéhez, mely
zászlaján tündököl. Budapest, 1903. szeptember hó.
Dr. Zsilinszky Mihály, a Luther-társaság elnöke,
Majba Vilmos, a Luther-társaság titkára.
Jókai Mór szózata. A magyar irodalom feje
delmétől, nemzetünk büszkeségétől kérő szózat érke
zett hozzánk, melyet szintén a legmelegebben ajánlnek t. olvasóink b. figyelmébe. íme, halljátok el
bűvölő hangját:
Minden nemzetnek legdrágább kincse a nyelve.
Nyelvünkben van az élet. Mentül magasabb művelt
séget ér el az anyanyelvűnk, annál bizonyosabb
az, hogy élünk, hogy nemzetet és hazát alkotunk.
A sudaras fának nem kell bizonyítania, hogy é l :
lombja, virágja, gyümölcse bizonyít mellette. Ilyen
lombbal koronázott fa a magyar nemzet közművelő
dése : virága a költészet, művészet, gyümölcse a
lélektápláló tudomány, mely helyesen élni és gyara
podni tanít. Ámde az élő fának, mely egy egész
hazát betakar, nemcsak a magasba kell felnőni
lombos sudarával, de gyökereivel is szét kell ter
jedni az éltetadó földben, az egész hazában. E táp
láló gyökerek még sok rétegébe nemzetünknek nem
terjedtek el. Egész néposztályok előtt ismeretlen a
magyar irodalom, a mely osztályok pedig a magyar
nemzet zömét, tömegét teszik. Más nemzetek, nem
csak a nálunknál előhaladottabbik, de a hátramaradottabbak is táplálják lelkűket hazai irodalmuk
termékeivel. Pedig a mi népünk is szereti, sőt míveli
a költészetet. Tanú erre a népdalok és népregék
magától termő világa. A vágy, a hajlandóság megvan
a magyar népben az olvasásra, de az még eddig
csak a ponyvairodalom termékeiben talált kielégí
tést. E hiány kitöltésére vállalkozott irodalmi szövet
ségünk, melyhez eddigelé csatlakozott huszonnyolcz
hazai irodalmi társaság s közreműködését felaján
lotta a legtöbb tehetséges írója a nemzetnek. Czélunk
az, hogy a költészet és hasznos tudás népszerű,
érthető modorban vezettessék be a magyar nép
nagy tömegébe. Hogy otthonra találjanak íróink
művei a földmíves szalmafödeles tanyájában, a
kézműves és a gyármunkás műhelyében, a pász
tornép karámjában, a halász kunyhójában, a bá
nyász aknájában, a hajós szárnyékában, a vadász
pihenőjében és a íonókákban úgy mint az űri

lakokban. De különös feladatunknak tekintjük azon
magyar hazánkfiai között terjeszteni a magyar iro
dalom termékeit, kik a végvidékeken, a nemzeti
ségek által lakott területeken, elszigetelve tartják
fenn hazaszeretetben gyökerező nemzeti lelküle
tűket. Tervünk : jó munkákat adni a nép és művel
tebb közönség kezébe és olcsón, hogy a lelke műve
lődésére fordított filléreket senki se tekintse anyagi
áldozatnak és tömeges hozzájárulás fogja biztosí
tani a vállalat sikerültét. Felhívásunk szól a magyar
nemzethez : mindazokhoz, a kiknek a magyar nyelv
drága kincs. Kiáltó szó ez a pusztában, de ezt a
pusztát magyar nép lakja, mely szavunkat meg
fogja érteni s nem hagyja biztató visszhang nélkül.
Jegyzet. Alapító tag lehet az, a ki legalább
200 koronát befizet a szövetség czéljaira. Rendes
tagok: irodalmi és közművelődési egyletek évi 40
korona ; irodalommal hivatásosan foglalkozó magá
nosok évi 6 korona tagsági díj mellett. Pártoló
tag lehet bárki, ha az évi négy korona tagsági
díj lefizetésére kötelezi magát. A tagok illetékül
díjtalanul kapják meg a szövetség kiadmányait és
pedig évenként 5—6 kötet, 6—7 íves, elsőrangú
magyar író tollából származó művet. Az első sorozat
első kötete : Jókai Mórnak, a szövetség számára
most készülő „Bona“ czírnű történelmi regénye lesz.
A többi műre nézve Endrődy Sándor, Ambrus Zoltán,
báró Dóczy Lajos, Rákosi Viktor, Gárdonyi Géza
és még számos kiváló írónk ajánlotta fel közre
működését a szövetségnek.
A jelentkezések Szundy Károly szövetségi tit
kárhoz (Budapest, Luther-utcza 1/A. földszint 1.)
küldendők, a pénzküldemények pedig Földes Imre
szöv. pénztárnokhoz (Leszámítoló és Pénzváltóbank
Budapest, Dorottya-utcza 6. szám) intézendők.
Templomavatás. A barsmegyei farnadi ág.
hitv. ev. leánygyülekezetnek szép ünnepnapja volt
a múlt hó 22-én. E napon avatta fel nyolezezer
koronányi költséggel újjáalakított templomát Raáb
Károly barsi főesperes. A szép ünnepélyen Liptai
Endre, az anyaegyház lelkésze és Bándy Imre is
közreműködött. Az előbbi liturgizált, míg utóbbi
nagyhatású egyházi beszédet mondott. Á csinos
templom dicséretére válik a kisded gyülekezetnek.
Templom- és iskolaavatás. A felsődörgicsei
ág. hitv. ev. gyülekezet november 29-én adta át
újonnan épült iskoláját rendeltetésének. Délután
2 órakor már megtelt a szép, tágas iskolaterem az
ünneplő hívekkel, a mikor is a 315. ének néhány
versének eléneklése után nt. Nyirő Károly lelkész
megtartotta felavató - ‘beszédét, megemlékezvén a
hívek munkásságáról, áldozatkészségéről, majd —
annak, a ki a legfőbb munkás volt itt — Istennek
áldását kérve a jóltevőkre, szülőkre, gyermekekre,
fennjelzett ének utolsó verse eléneklésével bevég
ződött a szép ünnepély.
Adakozás Hohenlohe herczeg, a ki néhány
esztendővel ezelőtt 600 koronával segítette a bar
langi ág, hitv. ev. imaház építését, most 4000 koro
nát adott ugyanerre a czélra. Isten éltesse!
Bokréta-ünnep. E hó 5-én délután volt a
városligeti fasorban épülő új budapesti evangéli
kus gimnázium és templom bokréta-ünnepe. A gim-
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náziuru, mely a telekkel együtt közel 700,000 koro
nába kerül, tizenkét osztályt foglal magában a
hozzátartozó helyiségekkel együtt. Ezerkilenczszáz
négyszögölnyi telkén nagy szabad tér marad, mely
az ifjúságnak játszóhelye, illetőleg télen korcsolya
pályája lesz. A gimnázium építkezéséhez az állam
300,000 koronával járul; a folyamatban levő gyűj
tés eredménye eddig mintegy 90,000 korona. A
gimnáziumot az 1904/5-ik iskolai év elején adják
át a rendeltetésének. A gimnáziumhoz hozzáépített
800 hallgatóra számított és 250,000 koronába kerülő
templom az egyházközség templomépítési alapjá
nak költségére épül. A román stilű épület ötven
egy méter magas tornyával, disze lesz az egész
környéknek. Rendeltetésének 1904. novemberben
adják át. Mind a két épületet dr. Pecz Samu mű
egyetemi tanár tervezte és a Schubert-Hicksich
czég építi.
Pályamű-bírálat. Dr. Mesterházy Gedeon, a
dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület aljegyzője,
a Győrött 1901. évben tartott kerületi közgyűlésen
400 kor. pályadíjat tűzött ki ily kérdés megoldá
sára: „A vallásosság hanyatlásának okais azevang.
hitélet felébresztésének eszközei“. A határidő letel
vén, — a pályakérdésre a dunántúli ev. egyházkerület elnökségénél 9 munkát adtak be és pedig
a következő jeligék alatt: 1. „Boldogok, a kik
az Isten igéjét m egtartják/ 2. „Az egészségesek
nem szűkölködnek orvos nélkül, hanem a betegek/
3. „Vigyázzatok és imádkozzatok!“ 4. „Ha Krisz
tus maga oltalma anyaszentegyházának — stb.“
5. „II. Kor. X, 3—5.“ 6. „A derék nem fél az idők
mohától/ 7. „Ezt pedig cselekedjétek meggondol
ván az alkalmatosságot stb. Kor. XIII. *11.“ 8.
„Várjatok nagy dolgokat Istentől és tegyetek nagy
dolgokat Istenért/ 9. Jelige nélküli német pálya
munka. A biráló-bizottság a pályaműveket bírálat
alá vette. Mint értesülünk, a döntő bírálati ülés
1904. évi január havában lesz.
Uj ág. hitv. ev. leányegyház. A törökkani
zsai ág. hitv. ev. és ev. ref. gyülekezet közgyű
lést tartott, melyen az ág. hitv. evang. hívek elhatá
rozták, hogy a nagykikindai evang. ref. egyháztól
elszakadnak s független leányegyházzá alakulnak.
Az új leányegyháznak mintegy hetven tagja van.
Ezenkívül még néhány vidéki család is csatlako
zott hozzá s így közel száz lelket számlál.
Vallásos estély. Orosházán az első vallásos
estélyt, Kovács Andor ev. lelkész kezdeményezé
sére, nov. 29-én tartották meg. A polgári olvasó
kör nagy terme ezúttal is szűknek bizonyult. Az
estély kezdetét vette az „Erős várunk nekünk az
Isten" eléneklésével, melyben az egész közönség
részt vett nagy áhítattal. Ezután Kovács Andor
lelkész tartotta meg magasröptű elnöki megnyitóját
nagy lelkesedést keltve. Bézy Elvira elszavalta
Komócsy J. „Két rab" ez. költeményét, mély érzés
sel és nagy hatással. Hajts Bálint lelkész fölolva
sásában, „Fény és árny" ez. alatt, mély tartalmú,
valláserkölcsi igazságokat fejtegetett. Hajdú Mihály
községi tanító pedig Tompa M. „Fenn és lenn" ez.
költeményét adta elő nagy sikerrel. Az estélyt
„Az éj ím érkezik11 ez. esti ének közös eléneklése

zárta be. A közönség emelkedett hangulatban
oszlott szét. A kezdő- és záró-éneket Mendöl Ernő
tanító kisérte harmóniumon.
Könyvesbolt. A most megjelent 9. számmal
I-ső évfolyamát fejezte be a Geduly Henrik nyír
egyházi ev. lelkész szerkesztésében megjelenő
Ev. Homiletikai Folyóirat. Ez a szám is gazdag
tartalommal hagyta el a sajtót. A vezető czikket a
szerkesztő írta. Nagy Lajos befejezte „Az oltár
költészete" ez. gyűjteményét. Adventi beszédeket
küldtek: Chalupka János, Chriastély Gyula és
Madár Mátyás. Gyurátz Ferencztől és Czuppon
Sándortól karácsom beszédeket közöl a lap. Balczó
Lajos karácsont követő vasárnapi beszédet írt, s
Gyurátz Ferencz emelkedett szellemű ó-év esti
beszédével végződik a jóravaló folyóirat első év
folyama. A II. évfolyamra elő lehet fizetni 10 koro
nával.
Gotthold. Evangelisch-Lutherischer Volks-Kalender für das Schaltjahr 1904. Herausgegeben von
G. Fengler und E. Scholtz. Preis 50 Heller.
Harmincz éves, tehát tisztességes korú nap
tárról van szó. Németországban igen kedvelt, s
nagyon el van terjedve. Meg is érdemli, mert nem
csak tiszta evangéliumi szellemben, de a nép életkörülményeinek megfelelően, talpraesetten szer
keszti Fengler, sagani superintendens. Magyaror
szág részére Scholtz Ödön ágfalvi ev. lelkész rendezte
ezt a kiadást. Igen helyesen tette, hogy a magyarországi dolgokról is megemlékezett. De csodál
kozunk azon, hogy a magyarországi helységneve
ket németül hozza: Agendorf, Rosenau, Güns,
Modern, Tyrnau, Ofen, Cronstadt stb. stb. Reméljük,
hogy a jövő évi kiadásban a törvénynek megfelelően,
csak a magyar törvényhozás által megállapított
magyarországi helységneveket alkalmazza.
Mély tengerek világa. Rövid idő alatt immár
második kiadásban jelent meg az a pompás könyv,
a melyben Chun Károly, a német tengerfenék
kutató expedíció történetét és felfedezéseit ismer
tette. Kevéssel utána megjelent méltó formában ez
érdekes munka magyar kiadása is a LampelWodiáner cégnél, mint a Lóczy Lajos által szer
kesztett Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára
III. kötete. A Mély tengerek világában az Atlanti
és Indiai-Oczeán és a Déli Jeges-tenger csodálatos
állatéletével ismerkedünk meg. Az eddigi ismere
teket számos meglepő felfedezés gazdagítja. A
búvár-szerszámok bemutatása, a Kanári-szigetek,
a tenger áramlásai, Kongó és Kamerun, a titok
zatos Bouvet-sziget újra-feltalálása, a Jeges-tenger
feneke, a jéghegyek, a Kerguelen-szigetek satnya
állatai és növényei, Szumatra és a Mentavei-tenger
mesés gazdagsága stb., végül a számtalan újon
felfedezett állat leírása,' mindmegannyi változatos
fejezete a könyvnek, a melyet 88 eredeti felvétel
után készült kép és egy térkép illusztrál. Külö
nösen érdekesek a fenékről, 2—4000 m. mélység
ből, felhozott eleven állatok, világító halak és
polipok képei. Az átdolgozást dr. Szilády Zoltán
a Bethlen-kollégium tanára végezte. A mű ára díszes
kötésben 7 kor. 50 fill. A vállalat előfizetőinek
6 korona.
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Házasság. A múlt hó 17-én szép családi
ünnepélynek volt szemtanúja a györkönyi gyüle
kezet. Ekkor kötött örök frigyet Baldauf Gusztáv
magyarbolyi ág. hitv. ev. lelkész Tomka Gizellával,
Tomka Gusztáv esperes-lelkész és neje Hoffmann
Mária kedves leányával. Az esketést szép költői
beszéd kíséretében Sántha Károly lelkész végezte.
Kegyelet. F. hó 8-án Pukánszlcy Bélának, az
egyetemes ev. theol. akadémia 1899-ben elhunyt
n. é. tanárának egykori tanítványai és barátai köz
adakozásból siremléket állítottak Pozsonyban. Az
emlékbizottság egyúttal elhatározta, hogy a bol
dogult munkáinak kiadása iránt mozgalmat indít.
G yászrovat. Günther Vilmos, kir. taná
csos, a pozsonyi ág. h. ev.
egyház felügyelője, 65 éves korában hosszú szen
vedés után meghalt. A köztiszteletben álló férfiút
egész Pozsony városa őszintén gyászolja. — Részvéttel értesülünk, hogy Sárkány Sámuel, bánya
kerületi püspök testvéröcscse: Ilenczfalvi Sárkány
József, a vaskoronarend II. osztályának tulajdonosa,
a Lipót-rend lovagkeresztese, 1848—49-iki hon
védőrnagy, a budapesti kir. ítélőtábla nyugalmazott
alelnöke, Budapest székes-főváros törvényhatósági
bizottságának tagja, a Budapest Közúti Vaspálya
Részvénytársaság felügyelő-bizottsági tagja, pest
megyei földbirtokos stb. stb. f. hó. 6-án este 8 óra
kor, rövid szenvedés után, tevékeny életének 76-ik
évében Istenéhez visszaszállt. Áldás volt élete,
áldott legven emlékezete.

id. Wapp Lajos, Wapp Mátyás, Wenzel Pál. 1902-re: Hor
váth Dezső. 1904. évre: Klemely Lipót.
6. Kiadványokért: Kókai Lajos 1902. évi elszámolása
78 korona.
7. Evang. Csal. Lapra : előfizetőktől 63 korona.
Összesen befolyt 1341 korona.
Budapest, 1903. évi deczember hó 1-én.

Pénztári kimutatás.

K. J. K ajár. Intézkedtem. Ha a lap elmarad, szíves
kedjék a nyomdához fordulni, a mint a lap homlokán olvas
hatja. — B. J. Vácz. Képek Luther életéből ez. gyönyörű
színnyomatú faliképünket Hornyánszky V. könyvkereskedé
sében (Bpest, V., Akadémia-u. 4 ) rendelheti meg. Ajánlja
ismerőseinek is, megérdemli. — K. B. P ápa. Kérem, keresse
fel minél gyakrabban lapunkat. — Th. J . Szeged. Köszö
nettel nyugtatványozom. A szép Alföld egyházi mozgalmai
ról nagyon szívesen vennék híreket. — P. V. E rzséb et
város. A nemes igyekezet elismerést érdemel. Az Úr a szí
vet vizsgálja s tetteinek nem az eredményét, de indító okát
ítéli meg. — P . S. S zentes. Szíveskedjék intézkedni, hogy
azt a könyvet szerkesztőségünknek beküldjék: akkor jövőre
szívesen.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert uéktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
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21.
Zak. 2, 10—13.
Ézsa. 4, 3—5.
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Ján. I., 3, 1—2.
Kor! I., 15, 51—53.
23.
Filipp. 4, 8—9.
Róm. 12, 17—22.
24.
Ján. 1, 14—16.
Kol. 1, 19-20.
25.
Luk. 2, 8—14.
Ján. 7, 41—42.
26.
Tim. I., 1, 15-17.
Dán. 9, 23-24.
27.
Máté 4, 14—16
Ezsa. 9, 1—7.
28.
Luk. 1, 76—79.
Zak. 3, 6—8.
29.
Ézs. 9, 8 -1 0 .
Kir. II., 19, 31—34.
30.
Gál. 3, 6—9.
Róm. 4, 16—17.
31.
Máté 28, 19—20.
Máté 10, 37—42.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.” Lukács 11. 28.

A szerkesztő üzenetei.
A Luther-társaság pénztárába 1903. évi november 1-töl
30-áig befolyt összegek kimutatása.
1. Dunántúli bérűiét adománya 600 korona.
2. Alapító tagok kamatfizetése 1902—1903-ra: Laszkáry
Gyula.
3. Rendes tagsági díjakéviS koronával 1904. évre : Michaelis
Vilmos, Stettner Gyula. 1903. évre: Hollerung Alfréd, Bor
bély János, Maurer Károly, Iglói egyház, Kolbenhayer József,
Steinhauer Béla, Thomka László, Welky János, Berzsenyi
Dezső, Thomka Gusztáv, Bancsó Antal, Barsi egyházmegye,
Körmöczbányai egyház, Schnabel Emil, Raáb Károly, Payr
Sándor, Eperjesi elemi és polgári tanítótestület, Bukovsky
János, Molnár István, dr. Guhr Mihály, Weszter Pál, Hodza
János, Kasper József, Deák Sándor, Dubovszky Nándor,
id. Alzieher András, Czapkay Imre, Ihász László, Bayer
Jakab, Urbán Adolf, Hrabovszky István, Schrancz János,
Kaczián János, Horváth Lajos, Réthy Viktor, Durandi egy
ház, Tótpelsőczi egyház, Kuzma Adolf, Vadosfai egyház,
Laucsek Jónás, Bendl Henrik, Soproni alsó egyházm. lelk.egylet, Weber Rudolf, Bereczky Sándor, Majba Vilmos,
Babich P., Baltazár János, Czipott Áron, Czinkotszky Márton,
dr. Kicska Emil, Klaár Fülöp. 1902. évre: Mayer Endre,
dr. Mavnyik Endre. 1902. és 1903-ra: Haan Béla, Mayenfy
József, Nagylaki egyház, 1901—1903-ra: Abonyi Károly.
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1903-ra:
Nagyszlabosi egyház, Planetz Gejda, Benyus József, Kifut
János, 1903. és 1904-re : Trnka Andor, Stiefelreiter Istvánná
(5 kor.). 1904-re: Polgáréi Sándor.
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1903-ra:
Frenyó Dániel, Ramloczky Pál, Iványi Antal, Gombkötő
István, Molnár Pál, Szűcs Molnár Mihály, Sobori nőegylet,
Zbavitel József, Jaeger Kornél, Hillebrand Ferencz, Horeczky
Béla, Brozig Károly, Conrád Károly, Franz Adolf, Franz
János, Franz Samu, Gábriel Gottfried, Gábriel Lajos, Karner
Samu, Kleinrath András, Kraft Frigyes, Kraft János, Kraft
Károly, Kraft Samu, Saly Károly, Schandt Pál, Schreiner
Károly, Schröck András, Tremmel András, Wapp Károly,

A budapesti gabonapiacz jegyzései
deczember 12.
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