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A z agg prédikátor.
A z agg prédikátort, hívei atyját,
Caraffa elébe hívatják.

Úgy véli az ör: mire virrad a regg,
Meghal e csöndes, gyönge öreg.

„Bűnös eretnek, rontod a népet,
Hite virágát sorra kitéped!“

Megnézni siet kora reggelen öt
S íme, vidámabb, mint ezelőtt

Nem, nagy uram, én nem teszem azt,
Én a virágért gyomlálom a gazt.

Valami zsoltárt halkan dudorászgat;
Arcán türelem és boldog alázat.

„Szép ez a szó, de ’ki mondja: csaló!
Tömlöcbe véled, Krisztustagadó !“

Csak bámul az ö r: „jól bírja e vén pap!
Ám ha nem egy, majd megtöri két nap".

Tömlöcbe csukathat a kény,
De Krisztus urunk híve én vagyok, én !

S újra múl egy éj s virrad a regg
S íme megint derekabb az öreg!

„Te nyomorult? Te hirdeted ötét?
'Sze nem szent a hitéből semmi előtted !“

Harmadnapon ifjan ég a szeme,
Tartása delibb, mint a jegenye.

Oh szent nekem ö Maga s szent az írá s!
De széles e földön semmi más.

„Ez csoda! Hogy mi a titka, a nyitja,
Szálljon az éj le, meglesem itt ma !"

„Fogjon ki a tömlöc e vén gonoszon!“
Én ott is a Krisztus ölén nyugszom.

É j lesz
s ím a rozsdás kulcslyukon át
Tömlöcbeli fény veti a sugarát.

A z agg prédikátort börtönbe vetik,
Korpakenyér az étele itt.

Káprázík az ör, a mikor betekint,
Elkapja fejét, majd nézi megint.

Lánc gyötrí a testét s lepihenni ha vágy,
Számára hideg köpadlat az ágy.

„Álom e z ? . . . " S újra meg újra benéz,
Néki világos már az egész:

Oly beteg, oly vén, oly kíaszott!
S nem kél ajakán egy hang panasz ott.

Tömlöcben a vén pap nincs egyedül,
Krisztus alakja a padlaton ül

—

—

—

—

—

S karjában oly édesen alszik a vén,
Mini kicsi gyermek az anyja ölén.
K o zm a A n d o r.

170

EVANGÉLKUS CSALÁDI LAP

A keresztyén ember szabadságáról.*
— Luther M. hasonló című míívecskéje nyomán szabadon. —

Igen fontos, de nehéz kérdést vetek fel előt
tetek, hogy nagy reformátorunk, dr. Luther Márton
szellemében és tanítása alapján megfeleljek reá, a
ti lelki épülésteknek okáért.
A kérdés e z : Mi a keresztyén ember s hogyan
áll a dolog az ő legdrágább kincsével,r javával
— a szabadságával, melyet maga az Úr Jézus
Krisztus adott meg néki s mely ugyanaz lelkének,
mint a levegő tüdejének.
A kettős kérdésre kettős tételben felelünk.
A keresztyén ember minden dolog, az egész
világ szabad ura, azaz senkinek nincs alávetve.
Ez az egyik tétel.
A keresztyén ember minden dolog, az egész
világ kész szolgája, azaz mindenkinek alája van vetve.
Ez a másik tétel.
Ugy-e bizony, furcsa egy felelet? A keresztyén
ember egyszerre a világnak ura is, meg szolgája
is 1 Hisz ez ellenmondás !
Nohát, figyeljetek szépen, majd mindjárt meg
világosodik a dolog s akkor meglátjátok, hogy úgy
igaz az, a hogy mondtam.
A szabadság és szolgaság, ha mindenik igazi,
igen jól megférnek egymással.
Avagy ti magatok is, édes atyámfiai, nem két,
egymásnak látszólag szintén ellenmodó részből:
nem testből és lélekből állótok e ?
S nincs e épen ezért bennetek is kétféle testi
és lelki természet ? És mégis nem két, hanem csak
egy ember vagytok.
A test a külső ember, a lélek a belső ember.
Amaz látható, emez láthatatlan részetek.
Nos, hát ép ez a kettősség magyarázza meg,
hogy mi, keresztyén emberek egyfelől szabadok,
másfelől szolgák vagyunk. Szabadok a lélek, a belső
ember, szolgák a test, a külső ember által.
Lássuk azért először is a lelki, a benső embert
s annak szabadságát.
Mi szükséges oda, hogy az ember szabad ember
legyen? Tán valami földi, e világi dolog? Szó
sincs róla.
Hiszen mi haszna abból a léleknek, ha a test
ép és egészséges, ha szabadon kelhet-járhat, ha
eszik-iszik, él, a hogy neki tetszik. S viszont mi
kára abból, ha a test beteg és nyavalyás, ha fog
ságban sínlik, ha éhezik, szomjuhozik és szenved,
nyomorog ?
Ezek a dolgok a lelket se szabaddá, se rabbá,
se kegyessé, se gonoszszá nem teszik.
Avagy mit változtat az a léleknek mivoltán,
ha testünkre u. n. szent ruhákat aggatunk, miként
ezt a papok teszik, vagy ha úgy test szerint a
templomban és más szent helyeken vagyunk, ha
szájjal imádkozunk, gyomorral bőjtölünk, egyszóval
ha testünk által, bárha örökösen az u. n. jócsele
kedetekben gyakoroljuk magunkat?
Hiszen mindezt így testileg, külsőleg megcselekedheti a gonosz ember, a képmutató is.
* A Magyar Luther II. kötetének megjelenése alkal
mából.
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S viszont mi kára abból a léleknek, ha tes
tünkön közönséges ruhát viselünk, ha test szerint
közünséges helyeken időzünk, eszünk-iszunk, ha
szájjal nem imádkozunk; egyszóval, ha mellőzzük
mindamaz u. n. jó cselekedeteket, miket a kép
mutatók űznek.
Ó h! A léleknek egészen más valamire van
szüksége, hogy kegyes és szabad legyen, mint
pusztán földi, e világi dolgokra.
Ez a másvalami a szent evangyéliom, az Isten
nek Igéje,, maga az Úr Jézus Krisztus, mert ő
mondja: Én vagyok az élet és feltámadás, a ki
bennem hisz, az él örökké; vagy: Én vagyok az
út, az igazság és élet!
Igen, — jegyezze meg ezt minden ember —
a lélek minden nélkül ellehet, csak Isten Igéje
nélkül nem. Isten igéjén kívül semmi sem használ
ő neki. Mig ha Igéje, akkor mindene van; van
eledele, öröme, békessége, világossága, igazsága,
bölcsesége, szabadsága, — van minden java fölös
bőséggel.
Azért nincs az Istennek nagyobb csapása, mint
ha Igéjét vonja meg tőlünk s nincs nagyobb ke
gyelme, mintha Igéjét hirdetteti nékünk.
Hiszen maga a Krisztus is épen azért jött
e világra, hogy Isten Igéjét hirdesse. Ez volt az
apostolok, ez ma is a püspökök s az összes papok
tiszte, — bárha ezek, sajnos, sokszor ép erről
feledkeznek meg.
De kérditek: melyik hát az az Isten Igéje és
hogyan éljünk azzal? Erre is megfelelek. Az Isten
Igéje a Jézus Krisztustól való ama beszéd, mely
az evangyéliumban foglaltatik, melyben maga az
Isten szól hozzád s melyből megtudod, hogy te
életeddel és cselekedeteiddel Isten előtt meg nem
állhatsz, ellenkezőleg, hogy benned csak kárhozat
s egyedül Istenedben van üdvösség számodra.
Isten Igéje, a melyből megtudod, hogy az a
te Istened épen kárhozatos állapotodból való sza
badulás végett küldte szerelmetes fiát, a Jézus
Krisztust s melyben azt hirdeti neked: „Higyj
erősen s bizzál benne, akkor ezen te hitedért minden
te bűneid megbocsáttatnak s igaz és kegyes lész.“
Mert mint Pál apostol mondja: Az igaz keresztyén
hitből él.
Pál apostollal mondom : „A ki szívből hisz, az
igaz és kegyes !“
De hát lehetséges ez? Lehetséges, hogy egyedül
a hit tehetne minket igazakká és kegyesekké ?
Hiszen a Szent írásban sok más egyébről is van
szó; ott a törvény, a sok parancsolat, a cseleke
detek ! Hát ezekre semmi szükség ?
Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, tudnunk
kell, hogy az egész Szent írás tulajdonkép két
részből áll, s ezek: egyfelől a parancsolat, vagyis
Isten törvénye, és másfelől az Ígéret, vagyis jöven
dölés. A parancsolat, vagyis Isten törvénye, külön
féle jó cselekedeteket szab ki nekünk, de ezzel
azok még nincsenek ám meg is cselekedve. A
törvény megmondja, hogy mit kell tenned, de erőt
nem ád neked, hogy meg iscselekedd. Ellenkezőleg,
a törvényből ép azt ismered meg, hogy a jóra
tehetetlen vagy és így kétségbe esel önmagad felett.
Ez a törvény az ó-testamentomba tartozik.
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De ép mikor megismerted a törvényből tehe
tetlenségedet és kétségbe estél üdvösséged felett,
vagyis mikor már meg vagy alázva s a porig le
sújtva, akkor hangzik fel a másik Ige, az isteni
ígéret Igéje, ama jövendölés: „Akarsz minden
parancsolatot teljesíteni, akarsz gonosz kívánságaid
tól és bűneidtől szabadulni? No hát higyj a Jézus
Krisztusban, kiben én neked minden kegyelmemet,
igazságomat, békességemet és szabadságomat nyúj
tom ; ha hiszesz, mindez a tied, ha nem hiszesz,
nem a tied. Mert a mire a törvény cselekedetei által
képtelen vagy, azt hit által könnyen s hamar el
éred. Tehát Isten Ígérete- ép azt nyújtja, a mit a
törvény követel. Azért az Ígéret az új-testamentom
igéje és abba is tartozik.
S honnan a hitnek ez a hatalma? Honnan,
hogy a hittel nem ér fel egy jó cselekedet sem?
Hát ez meg onnét van, hogy egy jó csele
kedet sem fogódzik úgy bele az Isten Igéjébe,
mint a hit, hogy csak az Ige és csak a hit az,
mely a lélekben egyesülve a lelket általhatja s
kormányozza, úgy, hogy a milyen az Ige, olyan lesz
általa a hivő lélek is, mint a hogy a vas izzóvá
lesz, akárcsak a tűz, ha egyesül a tűzzel.
Látnivaló tehát, hogy a keresztyénnek a hit
ben mindene megvagyon, hogy neki cselekedetre
semmi szüksége a végből, hogy kegyessé legyen.
S ha nincs szüksége, ha őt már a hit maga
kegyessé tette, úgy bizonynyal fel is van oldva
minden parancsolattól és törvénytől. S ha fel van
oldva, ha független azoktól, úgy bizonynyal szabad is.
íme, egyedül a hitben vagyon hát a keresztyén
szabadság lényege, egyedül a hitben a kegyesség
és üdvösség.
És ez igen egyszerű és természetes dolog.
Mert mi is az a hit ? Póldéval magyarázom meg.
Miért hiszünk mi valakinek? Ugyebár azért,
mert őt igaz embernek tartjuk. S illethetünk-e ennél
bárkit is nagyobb tisztességgel? Bizonynyal nem,
a mint hogy a legnagyobb gyalázat, a mely embert
érhet, ha őt hazug és könnyelmű embernek tartjuk.
Nos hát hasonlatosképen, ha a lélek Isten
Igéjében rendíthetetlenül hisz, akkor azt igaznak
tartja s a legnagyobb tisztességgel illeti, a mint
hogy a legnagyobb tiszteletlenség az Isten Igéjé
ben nem hinni, azt hazugnak tartani, egyszóval
hitetlenül megtagadni.
És mit felel az Isten a mi Igéjébe vetett hi
tünkre? Ha az Isten látja, hogy a lélek néki hi
tével igazságot ád és őt megtiszteli, akkor a lelket
viszont ő is megtiszteli, vagyis ily hitéért igaznak
és kegyesnek tartja.
Sőt a hit még többet is tesz : a lelket a testté
lett Igével, vagyis a Krisztussal, mint menyasszonyt
a vőlegénynyel, egyesíti, s ebből a szent házasság
ból foly, hogy Krisztus és a lélek egy testté lesz
nek. S ekként mindkettőnek minden dolga közössé
válik, vagyis a mi a Krisztusé, az a hívő léleké s a
mi a hívő léleké, az a Krisztusé is lészen.
Ugyde Krisztusé minden jó, maga az üdvösség,
hát ez is a léleké lészen; a léleké pedig minden
rossz, maga a hárhozat, hát ez meg viszont a
Krisztusé lészen. Nem boldogító csereviszony ez?
A bűntelen Krisztus a hivő lélek bűneit jegy
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gyűrűje, azaz a hitünk által önmagára veszi, mintha
csak ő követte volna el azokat s győzhetlen igaz
sága által diadalmaskodik rajtuk. S viszont örök
igazságával megajándékoz minket.
S tudjátok-e, mi a Krisztus örök igazsága?
Az ó-testamentom szerint minden elsősziilött
fiú Isten tulajdona és mint ilyennek, az elsőszülött
nek a többi gyermekek fölött két kiváltsága volt:
t. i. az uraság és papjog, a mi annyit jelentett,
hogy az elsőszülött fiú a földön uralkodott összes
többi testvérei fölött és pap volt Isten előtt. De
ez csak példázat Jézus Krisztusról, mert valójában
ő Istennek elsőszülöttje, azért ő az igazi Úr, ő a
király és pap, csakhogy lelki értelemben, mivel
hogy az ő országa nem e világból való, azaz nem
földi, hanem lelki természetű jav ai igazság, bölcseség,
béke, öröm, üdvösség.
Következőleg papsága sem külsőségekben,
ruhák s effélékben, hanem lélekben nyilvánul,
olyanformán, hogy ő Isten előtt képviseli övéit s
önmagát áldozza fel érettünk s mindazt megteszi,
a mi egy kegyes pap kötelessége. Könyörög érettünk
és oktat minket.
Hát látjátok, a mely tisztessége és méltósága
Krisztusnak vagyon, ő azt híveivel is közli; innen,
hogy a hitnél fogva vele együtt mi is mindnyájan
királyok és papok vagyunk, a mint Péter mondja:
„Ti papi királyság és királyi papság vagytok."
Most hát már megérthetjük az első tételt,
vagyis, hogy a keresztyén ember hite által csak
ugyan minden dolgoknak, az egész világnak lelkileg
ura, mivelhogy üdvösségének semmi sem árthat.
Ellenkezőleg, neki minden alája van vetve és üd
vösségét szolgálja, akár élet, akár halál, akár bűn,
akár erény, akár jó, akár rossz.
Ezt azonban nem úgy kell érteni, mintha mi
különképen is minden dolognak urai volnánk e földön,
mert hisz nekünk is meg kell halnunk s sok más
egyebet is elszenvednünk; hanem az a lelki uraság,
hogy én mindent lelkem javára használhatok fel,
hogy nekem még a szenvedés és halál is üdvös
ségemre szolgálnak.
Az az igazi, mindenható lelki királyság, hogy
nekem jó vagy rossz, kell, hogy javamra váljék, ha
hiszek, s hogy nekem semmire sincs szükségem, mivel
hogy nekem az én hitem mindenekre elégséges,
íme, ily drága jó a keresztyén ember szabadsága
és hatalma.
S hozzá mi még papok is vagyunk mindnyájan,
a mi még sokkal több, mint a mi uraságunk, mert
papságunk tesz minket méltókká arra, hogy Isten
elé lépjünk és másokért könyörögjünk. Mert Isten
elé állni s könyörögni, ez papi jog. S mi lelkileg
ezt megtehetjük ép úgy, mint a hogy a pap testileg
a nép elé áll és könyörög érette.
De a ki Krisztusban nem hisz, annak semmi
sem válik jav ára; az minden dolognak, az egész
világnak rabja, szolgája. Még imádsága se kedves,
mert nem hat fel az égbe.
Hanem azt mondjátok: ha úgy áll a dolog,
hogy mi mindnyájan papok vagyunk, mi hát akkor
a különbség köztünk és a mi papjaink között.
Látjátok, e szavakkal: pap, lelkész, stb. nagy
visszaélést követtek el. E címet a néptől elvették
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és egy kis csoportra ruházták, arra, a mit ma is,
nálunk is úgy hivnak, hogy papi kar.
Hát a Szent írás ezt a különbségtételt a nép
és papság közt nem ismeri, hanem a tudós és fel
avatott egyéneket szolgáknak és sáfároknak nevezi,
kiknek az a hivatásuk, hogy a Krisztust, a hitet
és a keresztyén szabadságot prédikálják. Mert hát
bár mi mindnyájan egyformán papok vagyunk, még
sem szolgálhatunk, sáfárkodhatunk és prédikálhatunk
mindnyájan. Csak az a baj, hogy a sáfárságból
aiféle külső, világi, külső, pompázó, félelmetes ország
és hatalom lett, hogy még az igazi világi hatalom
sem mérkőzhetik vele s ezzel vége lett a keresztyén
népek szabadságának, oda lett a hit és mindaz,
a mit Krisztustól nyertünk és maga Krisztus is.
S mind e helyett nyakunkba szakadt a sok emberi
tétel s cselekedet s merőben szolgákká, a föld leg
silányabb teremtményeivé váltunk
Mindebből pedig az a tanúság, hogy nem
Krisztus életét és tetteit, mint valami históriát és
krónikát prédikálni s e mellett a papi jogot s em
beri tételeket varrni a nyakunkba. Krisztust úgy
kell hirdetni, hogy hit származzék abból és megértsük,
mi az, a mit ő számunkra hozott, nekünk biztositott
s ez akkor történik, ha alaposan megmagyarázzák
mi nekünk, mi az a keresztyén szabadság, mit tesz
az, hogy mi királyok és papok vagyunk s urai
minden dolognak.
De legyen elég a benső, a lelki emberről, az
ő szadságáról és igazságáról.
(Vége következik.)

Napsugár kisasszony.
(Folytatás és vége.)

Utóbb már az orvost is elhivatta, de az se
tudott tanácsot adni, mert tulajdonképeni betegsé
gét nem volt képes felfedezni s a baj oka olyan
mélyen feküdt, a hová doktor szeme nem lát. Ha
segiteni nem tudott is már a leányka, azért még
sem maradhatott fönn szobájában, mert a báróné
mindig maga körül óhajtotta őt látni. Puha, melegtakarókkal fedetten ott feküdt hát naphosszat a
divánon a kis nappaliban, s nagy bánatos szemei fáradt
tekintettel követték az úrnő tevékeny kezeinek
minden mozdulatát.
Egyszer, félig álomban, úgy rémlett, mintha
meleg könycseppek kamatozták volna arcát, s egy
gyöngéd hang suttogta volna: „Szemem fénye, mi
lelhet tégedet ?“ de mire fölocsudott, már ismét ott
ült magas támlájú karszékében a méltóságos aszszony, némán, szigorúan.
A szegény gyermek mindjobban érezte hely
zete tarthatatlan voltát és hogy neki a fiatal báró
val többé találkoznia nem szabad. A miért fölnevel
ték és szeretettel gondozták, nem fizethetett oly
rút hálátlansággal, hogy elrabolja az anyától a fiát,
s elűzze a békességet a házból, mely neki vendégszerető hajlékot adott. Meg volt minden szabadsága
a cselekvésre, hisz szerelmükről szó köztük soha
nem esett.
Egyszer aztán bele is fogott a nehéz föladatba:
— Méltóságos asszonyom rossznak és hálát
lannak tart majd engemet. . .
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— Isten mentsen, gyermekem, miket beszélsz
te itt össze-vissza.
Végre is, szakadatlan könyzápor közepett ki
nyilvánította a beteg leány, hogy nem akar többé
terhére lenni jóltevőinek, hely után szeretne nézni,
hol kenyerét maga megkereshetné. Lulu báró kelen
gyéje úgyis már majdnem elkészült és majd talán
csak akad valaki, a ki — a ki a hiányzó címe
reket meghímezni segítse.
Micsoda förgeteg tört ki erre! Csodálkozás,
kérdések,szemrehányások és méltatlankodások egész
vihara. Ámde Lenke hajthatatlan maradt. Zokogva
esdekelt bocsánatért, de szándékát nem változtatta
meg. Végtére rájött a báróné, hogy az ő fiának
elutazása óta változott meg ennyire kis pártfogoltja,
s hogy talán azért sürgeti ennyire az eltávozást,
mert karácsonyra a fiatal úr visszaérkezését várják.
Ez volt hát a hála mindazért, mit az elhagya
tott árváért tett ?! íme, most elrabolta tőle az
egyetlen fiának a szivét és bánatot, egyenetlenséget
hoz a családba! Dehogy, dehogy akarta ezt, sze
gény kicsike, hisz ez elül akart épen elmenekülni!
No jó, csak menjen hát, vajha sohase jött
volna id e !
Előbb azonban tisztába akart jönni azzal, hogy
helyes nyomon jár-e? Csakhogy Lenke is résen
volt ám és minden cselvetés, hogy őt magaeláru
lására bírja, sikertelen maradt.
Ekkor fiának írt a báróné, tudatva vele, hogy
Lenke elhagyni készül őket és máshol keres alkal
mazást. „Minden áron így akarja " Itt már több
eredményre vezetett a kutatás, s miután fiának
levelét elolvasta, teljesen tisztában volt a dologgal.
Ez sem volt ugyan határozott vallomás, de
minden sorában — és szép számmal voltak ezek
a sorok — ott reszketett, reménykedett egy fiatal
szív nagy, titkolt szenvedélye.
Legjobb is lesz akkor hát, ha nem látják
többet egymást. Rögtön kitétette az ajánlkozást a
lapokba, s ismerőseinek is írt ez ügyben, jött is
több oldalról előnyös ajánlat csakhamar.
Csakhogy ezeket a leveleket a báróné szor
galmasan elrejtette s Lenkének mindig csak azzal
a híradással volt, hogy még mindig nincsen semmi
kilátás. 0 maga pedig mindegyre kedvetlenebb lett,
mert fájt szivének, ha elgondolta, milyen hideg
lesz ez a ház, ha Napsugár többé nem világítja
be, majd ha ez a sápadt arcocska utolszor hajlik
a kezére.
Oh, miért is nem maradhatott minden a régi
ben ! Miért is nem volt Lenke inkább rút, vagy
púpos, hogy ne feledte volna rajta szemét a ház
örököse és nézett volna magához illő élettársután!
És napról-napra több ezüstszál csillant meg a báróné
szép barna hajában és finom arcába nehéz gondok
ráncai vésődtek, míg megvívta harcát önmagával
és nevelése előítéleteivel.
Elvégre győzelmesen került ki a tusából és
valami mondhatlan szelídség ömlött el vonásain.
Miközben ápolta, takargatta védencét, kis hűvös
keze oda-odatévedt a lázas homlokra
Kevéssel karácsony előtt — fehér hólepel
födte a tájat, s nagy, áldott békesség érzete ejté
meg a sziveket — nesztelenül suhant be a báróné ^
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— Hm, hm, — köhócselt Boldizsár nagybácsi,
és odaült Lenke fekvőhelyéhez, hosszan pihentetve
rajta tekintetét, mintha a szivében akarna olvasni. egykor vitéz brigadéros a „hazáért és szabadságért"
— Nos, gyermekem, végre találtam állást szá küzdő hadseregben — végtére is az idők változ
nak és én sok hercegasszonyt láttam, a ki nem
modra, ha ugyan kedved van hozzá!
— Oh, hogyan köszönjem meg — rebegé a ért föl a kicsikével!
— Jó, jó, — dörmögött egyik aranykulcsos
leány, inig sápadt arca az izgalomtól pirosra vált.
— Nem valami különösen kecsegtető alkal főúr — de a családja mégis igen alacsony szár
mazás ám, mégis azt hiszem, tetszenék ott neked. mazású.
És megszólalt finom mosolylyal ajkán a fiatal
— És hol volna ez, méltóságos asszonyom?
— Csak ne olyan sietve ! Nem érdekelne előbb gárdista, ki nagy nemzeti eszmékért heviilt a szép
séges királynő udvarában i s :
valamit a családról hallani ?
— Nyugodtak lehetünk, derék ősapák, Lulu
— Báróné asszonyom ismeri talán őket?
— Nagyon alaposan és pedig kora gyermek öcsénk nagyon előkelő családba házasodik, mert
ségemtől fogva. Egy idősebb asszony van a háznál, menyasszonya a „mennybéli Napsugarak" kihalókinek megvannak a maga hibái, a melyekkel félben levő nemes nemzetségéből származik!
szemben türelmet és elnézést kellene tanúsítanod;
Hedenstjerna után Farkas Mihályné.
mivel, ha nem a legkellemesebb élettárs is, alapjá
ban véve — azt hiszem —
elég jó szive van.
M ária Dorottya, József
— Mindent el fogok kö
főherceg édesanyja.
vetni, hogy hasznossá tegyem
(Képpel.)
magamat s tetszésére legyek.
A
legutóbbi
nemzeti gyász
Más személy nincs a háznál ?
alkalmával, midőn majdnem
— Rajta kívül egyetlen
az összes lapok közölték a
gyermeke.
boldogult főherceg részletes
— Fiú vagy leány?
életrajzát, meglepő, sőt szinte
— Fiú. Tulajdonképen
bántó volt, hogy a nagy és
ennek kell szentelned jöven
népszerű férfiúnak édesanyjá
dő életedet.
ról s ennek fiára gyakorolt
— De hogyan lehet ez
hatásáról egy szóval sem em
méltóságos asszonyom ? Ha
lékeztek meg. Pedig hogy
az úrnő már olyan öreg, akkor
mily részük van az anyák
bizonyosan a fiú is túl van
nak fiaik jellemfejlőclésémár azokon az éveken mikor
ben rendszerint, az nem szo
én őt nevelhetném. Félek,
rul bizonyításra.
hogy ismereteim nem felel
Ha e jelenség okát ke
nek meg a reám váró föl
ressük, tudnunk kell, hogy
adatnak.
József főherceg édes anyja,
— Tudod, attól tartok,
Mária Dorottya, mint württemhogy a fiú nevelése kissé el
bergi származású hercegaszvolt hanyagolva, különben is
szony, igen hitbuzgó evan
igazi szeleburdi. Mikor óhaj
gélikus nő volt. Római fel
tod állásodat elfoglalni?
Mária Dorottya, József főherceg anyja.
fogás szerint tehát eretnek
Oh, mennyire iparkodott
az igazhitű királyi hercegnők
a bárónő tőle szabadulni!
Lenke szive görcsösen összeszorult a válás gondo hosszú sorában Minden esetre nagy szépséghiba
a Habsburgok családfáján, a miről mai nap tán nem
latára, de azért megemberelte magát :
is ildomos dolog beszélni. Papi körök legalább, és
— Akár holnap, ha az orvos megengedi 1
A báróné fölállt, keskeny ajka vonaglott, keze volt nevelők, a kiktől a főhercegi családra vonat
remegett a nagy fölindulástól, s miközben karjait kozó legtöbb tudósítás ered, nem dicsekesznek vele.
Meg azután a jó Mária Dorottya az ő igazság
szenvedélyes mozdulattal fonta a leány nyaka köré,
szerető és melegen érző szivével felettébb szerette
zokogva tördelé:
— Légy jó és türelmes az öreg asszonyhoz, Buda várát, Alcsútot, a magyar népet és magyar
nagy szüksége van r e á ! És légy a fiának is jó földet a szabadságharc leveretése után a Bachangyala. Légy tovább is a mi házunknak éltető korszakban is. Ez is megbocsáthatlan hiba volt s
miatta Becsbe száműzték Budáról. Nem alaptalan
napsugara és szeresd
szeresd őt, bátor fiatal
szived minden melegével! íme — itt a fiú, a kit dr. Loesche bécsi tanárnak az az állítása, hogy
gondjaidra bízok — s hangos örömkiáltással Lulu szándékosan igyekeztek az evangélikus főhercegné
báró rontott a szobába, hogy keblére ölelje a két emlékére fátyolt borítani.
Pedig az áldott emlékű lutheránus főherceg
nőt, kik legdrágábbak voltak szivének.
* *
asszonynak
úgy férjére, József nádorra, mint gyer*
A nagyteremből pedig engesztelődve pillant*) Mutató szerzőnek most megjelent müvéből, melyet
gattak be az ősök, s összesúgtak-búgtak a kis Luther-Társaságunk az „Egyházunk Nagyjai“ c. vállalatban
adott ki.
csoport láttán:
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mekeire, kétségtelenül nagy hatása volt. S egyéb
ként is mint buzgó hitvallója evang. egyházának,
a ki római kath. környezetében egyedül állott és
mély lelki fájdalommal volt naponként szemtanúja,
hogy a szigorú családi törvények szerint miként
nevelik leánygyermekeit is más hitben, teljes mér
tékben megérdemli érdeklődésünket és elismerő
hálás tiszteletünket.
Az utolsó magyar nádorné már helyzeténél
és körülményeinél fogva is egyik legkiválóbb alakja
az evang. hercegasszonyoknak. Evangélikus nő
a Habsburgok családjában, a milyen Buda várában
a mohácsi vész óta nem lakott! Késői, de méltó
utódja Habsburg Máriának, II. Lajos hitvesének,
a kihez Luther az ismert vigasztaló levelet írta.
Mulasztás volna a nagy fiúnak életrajzában az
édes anyáról meg nem emlékeznünk.
A magas lelki műveltség, az emberbaráti sze
retet és jótékonyság, a leereszkedő nyájasság,
polgárias egyszerűség, a példás családi élet, a
magyar nép, a magyar föld és magyar nyelv szeretete, — mindezek oly tulajdonságok, a melyek
a legszebb harmóniában megvoltak már Mária
Dorottyában s mintegy szellemi örökségképen száll
tak át fiára.
Az osztrákok jobban érdeklődnek e nagy pro
testáns főhercegasszony iránt, mint mi magyarok,
pedig mennyivel közelebb állott mi hozzánk,
ür. Loesche György, bécsi theol. tanár, „Die evang.
Fiirstinnen im Hause Habsburg" czírnű művében
(Wien 1904.) elragadtatással szól róla és több ér
tékes okmány kapcsán közli az életrajzát. A Neue
Freie Presse is ez év elején érdekes tárcacikk
ben emlékezett meg róla.
Megszégyenítettek bennünket. Az utolsó magyar
nádorné halálának félszázados évfordulóját (f 1855
márcz. 30.) mi ünneplés és méltó megemlékezés
nélkül engedtük elmúlni. A mi kötelességünk lett
volna már eddig is Mária Dorottyának nevét egy
hozzá méltó életrajzzal megörökíteni az irodalom
ban. Loesche dicséretes buzgalommal a magyar
nyelvű forrásokat, a magyar levéltárakat is át
kutatta s a nagy nádornénak nemcsak sikerült
szép arcképét, melyet szívességből nekünk is ő
engedett át, hanem egy sajátkezűleg írt levelét, is
közölte hű hasonmásban.
Nekem sem célom most részletes tanulmányt
írni, ezt máskorra tartom fenn, ha avatottabb és
illetékesebb toll meg nem előz. A gyászos alkalom
ból, az idő rövidsége miatt csak néhány vonással
akarom Mária Dorottya nemes alakjára felhívni a
figyelmet s röviden utalni a főherczegnő áldott
munkásságának egyháztörténeti jelentőségére.
Payr Sándor.
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badságért küzd és a német nemzet jogaiért. Kiérezte azok legelőkelőbbje, Sickingen Ferenc, ki
minden elnyomottnak védelmezője volt — és külö
nösen Hutten Ulrik a szabad szellemű humanista
költő, a ki hazája dicsőségéért és szabadságáért
már magára haragította a római udvar híveinek, a
püspököknek és barátoknak, szerzeteseknek egész
táborát, mert hiszen majd kigúnyolta, majd ki
nevette érzékiségüket, szellemtelenségüket, majd
ismét dörgött ellenök, mint a menny villáma a
gonoszok ellen. A lovagok Luther elé állottak és
felajánlották neki egész erejüket, váraikat, úri
lakukat és főleg kardjukat védelmiil, hogy valami
baja ne essék, mint az történni szokott a szabadságharcosokkal. Luther azonban megköszönvén szives
jóakaratukat, visszautasította kardjukat, mert, hogy
— mint mondá — az Isten igéjének harcában az
Isten igéjének kell győzedelmeskedni; Isten a maga
igéje által teremtette a világot, alapította meg a
keresztyénséget és az Isten igéje meg is fogja újí
tani azt, életet fog annak biztosítani mindenkor.
Majd, hogy a lovagokat teljesen felvilágosítsa arról,
miről is van hát voltaképen szó, megírta híres,
nagy reformátori iratát a német nemességhez a
keresztény viszonyok javításáról. Nem sokára pedig
a maga diadal énekében azt énekelte „az igét
hagyják békében (t. i. ellenségei), mert úgy sem
bírnak vele“. (Das Wort sie sollen lassen stalin.)
És hogy Luther csakugyan egyedül az Isten igé
jével, az evangélium hatalmával kívánta az egy
házat megreformálni, azt az is bizonyítja, hogy midőn
1526-ban a március 4-iki torgaui egyezményben
a protestáns fejedelmek, hercegek és birodalmi
szabad városok arra nézve egyeztek meg, hogy az
evangélium ügyét fegyverrel is megvédelmezik,
Luther akkor is hallatta szavát, melyben kimondta,
hogy helytelen dolog az Isten mindenható igéjét
gyarló világi fegyverekkel megvédelmezni akarni,
mert hiszen az isteni bölcs gondviselés az ő nézete
szerint találni fog módot diadalra emelni az ő
igéjének ügyét.
Egy ilyen Luther szellemében eljáró refor
mátorról akarok ón most pár szót ejteni. A svéd
Wasa Gusztáv az . . .
Svédország a kalmári unió óta, 1397 óta,
Norvégiával a dán király koronájához tartozott.
Azonban midőn II. Keresztély (Christian) dán király
igen kegyetlenül kezdett bánni a svédekkel, a svéd
hazafias párt, melynek élén a Sten család állott,
fegyvert fogott az ország szabadságáért. A hazafias
párt azonban legyőzetett és Sten Sture a vezér a
csatatéren maradt. A Sten Sture-család egyik ro
kona, ErichsonWasa Gusztáv, előkelő, a régi királyi
házzal rokon nemes, a kiben a Stureknek bátor
sága és bölcsesége egyesült, II. Keresztély dán
király által adott szavának ellenére, Dániába vitetett
kezesül, voltaképen azonban fogságba. És itt kez
Wasa Gusztáv.
dődik az ifjú Wasa Gusztáv szenvedésének ka
1519 július első napjaiban, midőn Luther vitat landos története. ..
kozott Lipcsében Eckkel, arról győződtek meg a
A fogságból Wasa Gusztáv egyik rokonának
német lovagok, hogy ez a vitatkozás nem közön segítségével Dánországból lübecki kereskedő hajó
séges barátok között folyó nyelvöltögetés, melyben kon — miket a tengeri vihar majd ide, majd oda
a sötétség lovagjai egymást letorkolni igyekeznek, hányt, dobott, vetett, úgy hogy már-már elmerül
hanem Luther szavaiból kiérezték, hogy ő a sza tek a fiatal szabadsághőssel — megszökött és

17. sz

e v a n g élik u s családi lap

175

Líibeck városába menekült. Itt nemcsak védelmez szénégetőknél, elmondotta hirtelen ki ő, mi ő és
ték, hanem pénzzel és Ígéretekkel is bátorították hogy el van veszve, ha rá nem bizonyítják, hogy
hazájának megszabadítására. És íme ugyanazon ő rég óta szénégető legény. S mire a poroszlók,
évben, midőn a stokholmi vérfürdő 1520-ban min a kik az egész erdő körülvételére intézkedést tettek
denkit ijedelemmel töltött el — és úgy látszott, már, megérkeztek, — Gusztáv olyan régi, olyan
hogy a dán uralom szilárdabbá lett Svédországban, bekormozott, szénnel bepiszkolt, foltosruhás, famint valaha volt — mert hiszen a dán király akkor papucsos szénégető legónynyé vált, hogy tán még
olyan 94 előkelő nemes embert öletett meg Stok- anyja sem ismerte volna fel. És újra szabaddá lön,
holmban, a kik részint a svédek politikai szabad — megmenekült.
így jutott el Gusztáv minden veszedelemmel,
ságának, részint a svéd protestánsok ügyének hű
védői, fejei, vezérei voltak, ugyanazon évben kötött a melyben forgott, dacolva, a svéd és norvég ha
ki Wasa Gusztáv egy kereskedőhajón — rozoga táron levő hegyek bátor lakóihoz, a dalekarlokhoz
líibecki alkotmányon
a hazai partokon. Gusztáv és midőn azoknak elmondta, hogy ki ő és hogy
ezen vérlázító kegyetlenségen felindulva, városról- atyját és nagyatyját is megölette II. Keresztély dán
városra, faluról-falura járt lázítani a parasztokat és király és hogy a stokholmi vérfürdő alkalmából
a köznemességet II. Keresztély zsarnoksága ellen. milyen kegyetlenséget tanúsított a dán király, végre
Ezer veszély és kaland közt kerülte ki saját el sikerült neki a parasztokat fellázítania. Serege
határozása és földiéinek hűsége által II. Keresztély eleinte csak 300 emberből állott. Azonban a merre
üldözéseit, a kinek poroszlói mindig sarkában vol ment, mindenütt hozzácsatlakoztak nemcsak a
tak, míg nem végre az éjszak durva liegy-völgy szabad parasztok, hanem a szabadság minden rendű
lakóinál, a dalekarloknál védelemre és segélyre és rangú hívei, a kik a tűrhetetlen igát lerázni
akarták. Edzett parasztok seregével elfoglalta Falmot,
talált.
Egy alkalommal, midőn már majdnem utol megverte az érsek és a dán érzelmű szövetségesek
érték őt, egy paraszt ember szánkájába a szalma csapatait és nem sokára, 1521-ben bevette Wasalá bújt. A király poroszlói odajutván, a szalmát terest és Upsalát. Ekkor már minden vidéken
fegyvereikkel szurdalták, mire vér fröcscsent a hangzott nevének híre és a szabadság kecsegtető
földre. A paraszt ekkor hirtelen a lovát sebesítette kiáltása, serege pedig nagyon, de nagyon megsza
meg ... és a poroszlók azon kérdésére, honnan van porodott. Majd országgyűlést hivott össze és ezen
ez a vércsepp, megmutatta, hogy a lova vérzik. a wadstenai országgyűlésen hadvezérnek és kor
mányzónak választották őt. A lübeckiek folyton tá
És Gusztáv... mentve lön.
Egy más alkalommal az őt kergető poroszlók mogatták őt csapatokkal, lövőfegyverekkel és pénzzel.
elől egy paraszházba szökött. Ott senkit nem talált Ez által tekintélye és hatalma úgy megszilárdult,
mást, csak a paraszt asszonyt, a ki kenyeret sütött. hogy a stokholmi dán őrség kénytelen volt kivo
A paraszt asszony megijedt a fegyveres előkelő nulni Svédországból és II. Krisztián dán király el
ifjútól, de az reá szólt: Hol a szolgád? Künn a vesztette a svéd koronát És íme mily csodálatos
mezőn . . . Hol a ruhája ? — Amott a kamrában! véletlen! Midőn a büszke dán király II. Keresztély
— Gusztáv nem rest, beugrik a kamrába, felölti saját alattvalói ellen, mint menekült, külföldön
a parasztlegény ruháját — a maga ruháját a tűzbe keresett segélyt, ugyanakkor tartotta Wasa Gusztáv
dobja és azt mondja az asszonynak: „el ne árulj — miután őt a strengnasi országgyűlés királylyá
néne, mert ha el nem ismersz szolgádnak, itt jönnek választotta — bevonulását a svéd fővárosba.
Most már a birodalom minden vára önkéntesen
a király vérebei, megölnek . . . Én Wasa Gusztáv
nyílt meg előtte és Malmőben a lübeckiek közben
vagyok."
Az asszony még alig ocsúdott fel bámulatából, járására örökre béke köttetett Dánia és Svédország
midőn a poroszlók már tódultak be az udvarra. Magát között.
Nevezetes Wasa Gusztávnak ezen királylyá
Gusztávot is meglepte, hogy oly gyorsan utolérték
és épen jókor ejtette el szándékos ügyetlenségből választatása. Midőn megválasztották, ő nem akart
az egyik tésztás szakajtót, — mire a paraszt király lenni, megköszönte a bizalmat és azt mondta,
asszony, — feltalálván magát, — felugrik a ke válaszszanak idősebbet. De az urak, a nemesség, a
nyérsütő kemence mellől és a poroszlók szeme papság és parasztság képviselői annyira kérték, hogy
láttára jól hátbavágja, kilöki és dühösen rárival: végre elfogadta a koronát 1526 jún. 6-án. De itt tűnt
„Haszontalan, ügyetlen pimasz te, látod itt nem ki csak igazán, hogy mennyire szerette őt nemzete.
tudsz segíteni — eredj a mezőre dolgozni." És 0 látván ezt a végtelen nagy bizalmat, fel akarta az
Gusztáv ment — és a poroszlók kigúnyolták az alkalmat használni arra, hogy az előtte kedvessé
ügyetlen parasztlegényt, — de Gusztáv megme lett evangyéliomnak biztosítsa a győzelmet. S a
sok kérés közben előállott azzal, hogy ő nem lehet
nekült ...
Még egy esetet beszélek el viszontagságos az ország királya, mert ő Luther híve és ő az
bújdosásából. — Üldözték. Nagyon közel nyomá evangeliomról le nem mond, mert nem cselekedban voltak m ár; akkor egy sűrű erdőbe menekült. hetik lelkiismerete ellen. Ha tehát az ország őt
Szerencsére egy gyorslábú fiú akadt elébe. — akarja királyul, tartson vele ezen kérdésben is. És
„Vezess rögtön olyan helyre, a hol az erdőben íme az országgyűlés vele tart, csak a főurak és
emberek vannak" — mond Gusztáv. Itt nincsenek főpapok ellenzik, az sem mind. De azért Wasa
csak szénégetők, vagy egy óra járásnyira. „Jer Gusztáv lemondott a királyságról és azt mondotta,
hirtelen . . . vezess oda! Itt ez az arany jutalmad." hogy nem lesz király, ha meg nem teszik, a mi a
És_a fiú futott és Gusztáv utána. — Megjővén, a szivét megnyugtatja, — ha az evangeliomhoz nem
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csatlakoznak, ha azt el nem fogadják. Három napig
ellenezték, de már csak a főpapok, de azok is,
midőn azután megértette velők a király azt, hogy
ezen az úton Kóma jármától is szabadulnak és
hogy ezen az úton a svéd főpapok, a svéd érsekek
lesznek, a svéd, az evangélikus egyháznak Rómá
tól független fejei — és mikor aztán biztosította
őket Gusztáv és az országgyűlés, hogy állásukat
méltóságukat és nagy jövedelmüket meg fogják tar
tani, akkor azok is beleegyeztek és akkor az or
szággyűlés egyhangúlag kimondotta, hogy Svéd
ország Luther hívéül szegődik és minden úgy tör
ténjék, a mint azt a király akarja. A király pedig
azt akarta később, hogy az ág. hitvallás legyen
Svédország confessiója és az egész nemzet ezen
álláspontra állott, sőt később kimondotta azt is,
hogy csakis ág. hitvallású evangélikus lehet svéd
állampolgár. És ez a törvény életben maradt 1830-ig.
így vitte keresztül Wasa Gusztáv nemzetének
ezen legnépszerűbb királya, minden legkisebb vér
ontás nélkül a reformációt országában. Nem fegy
veres erőszakkal, nem kényszerrel, hatalommal,
hanem rábeszéléssel és meggyőzéssel, felvilágosí
tással, főleg az igének hatalmával és így lett ő
valósággal azzá, a kiről el lehet mondani, hogy
reformátor volt a Luther szellemében.
Hörk József.
JÓ K Ö N Y V E K .
Az e rovatban ismertetett müveket a szerkesztőnél is meg
lehet rendelni a pénz előzetes megküldése vagy utánvétel
mellett.

A Protestáns Irodalm i Társaság népies vallás
erkölcsi füzeteinek, a Koszurú-nak 1905 évi soro
zatában tíz új füzet (111—120. szám) hagyta el a
sajtót. A Bőgi dicsőségünk címmel Sz. Kiss Károly
csinos korrajzot fest Bocskay István és Bethlen
Gábor idejéből, a magyar protestantismus arany
koráról. Péter apostol-bán Raffay Sándor népszerűén
és jellemzetesen beszéli el a nagy apostol élettör
ténetét, A kétszeresen száműzött című füzet Gyön
gyösi Pál XVIII. századbeli református lelkész élet
rajza, a kit Kassáról száműznek, de a ki később
Frankfurtban hírneves egyetemi tanár lesz. A kö
vetkező füzetben Budai János Kálvin János nép
szerű életrajzát írta meg. A bérésztéi lelkész-ben
szép életképet fest Koréh Endre arról, hogy egy
lelkész a maga nagy hitével és erős hazafiságával
anyagilag és erkölcsileg hogyan állít lábra egy
erdélyi eloláhosodott és hitében is elkorcsosodott
gyülekezetét. Imádkozzál és dolgozzál cím alatt P.
Tóth János tanulságos korképet fest egy a katona
ságnál megügyesedett polgáremberről, a ki szorgalma
által magának vagyont szerez, erkölcsi példája által
újjá alkot egy felvidéki községet. A Hárfahangok
című füzetben Sántha Károly közöl szép vallásos
és családias költeményeket. A reformáció emlék
ünnepére szól a 118-dik füzet, melyben Vargha
László gördülékeny versekben a hitjavítás vallási,
erkölcsi és magyar nemzeti áldásait dicsőíti. E l ne
hagyd a hazát cím alatt Lőcsei Emma és Király
Béla csinos elbeszélésekben a kivándorlás s köze
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lebbről az Amerikába vándorlás káros következ
ményeit tüntetik fel Imádság nélkül: ez a címe a
120-dik füzetnek, a melyben Orth Ambrusné meg
rázó rajzban mutatja fel, hogy mily erkölcsi és
családi veszedelemmel jár a hitetlenség. A füzetek
zamatos nyelven írva, érdekes tárgyuk, evangyéliomi
szellemük, hiterősítő és erkölcsnemesítő irányzatuk
nál fogva kiválóan alkalmas népies olvasmányok.
Mindenik füzet ára 8 fillér, kapható Hornyártszky
Viktor könyvkereskedésében, Budapesten (Akadémia
bérli áza).
A Protestáns Irodalmi Társaság kiadásában
a „Házi Kincstár“ sorozat V-ik köteteként megje
lent Kenessey Béla Kői jellemképek c. munkája,
mely az evangyéliomi keresztyénség legkiválóbb női
jellemképeit mutatja be tanulságul, például és lel
kesítőül a jelen nemzedéknek. A királyi és feje
delmi trónok nagyasszonyaitól le a legegyszerűbb
polgárnőkig egész hosszú sorozat vonul el előttünk
ama kiválasztottak közül, a kik erősek voltak a
hitben, munkásak a szeretetheti, példásak a kegyes
és szent életben, tündöklők a jó cselekedetekben.
A hit és a szeretet hősnőiről, azokról a női hit
vallókról szól a könyv, a kik szent meggyőződé
sükért szóval, tettel és szeretettel munkálkodni,
áldozni, sőt vértanuságot szenvedni is képesek vol
tak. Luther, Zwingli és Kálvin neje, Knox leánya
mellett egy Valois Margit és d’Albert Johanna,
Reneta ferrarai hercegnő, Coligny Lujza, Geray
Johanna, Lujza porosz királynő fenséges alakjait,
Sturm Bertának, a württembergi Tabithának, Sieveking Amáliának, a betegápolás úttörőjének, Fliedner Karolina és Stolberg Anna grófnőnek, a diakonissák mintaképeinek, Zeller Zsófiának, a szegénygondozás apostolának, Frey Erzsébetnek, a börtönügy
reformátorának, Gundert Júliának, a női missionáriusok példaképének jellemképeit érdekesen és
tanulságosan festi a kiváló szerző. Nagy és nemes
példák, kiváló női jellemek választékos és vázlatos
arcképcsarnoka ez a könyv, a melynek alakjaiban
a keresztyén kegyesség, hiterő és erkölcsi élet a
maga közvetlenségében, fenségében élő egyéni
ségekben jelenik meg, hogy felemeljen, nemesítsen
s a keresztyén erények szeretetére és követésére
buzdítson. A Pr. írod. Társaság valóban Házi Kincs
tárt adott e kötettel a keresztyén családok kezébe.
A gyönyörűen kiállított 21 íves könyv ára aranyozott
kötésben csak 2 korona és kapható Hornyánszky
Viktor könyvkereskedesében, Budapesten (Akadémia
bérháza).
Jézus példázatai. A. M Prot. írod. Társaság
Házi Kincstár c. kiadványsorozatának VI. kötetéül
most jelent meg Jézus példázatainak népszerű ma
gyarázata Raffay Sándor pozsonyi theol. tanár
avatott tollából. Krisztus urunknak ama gyönyörű
példázatait magyarázza itt a szerző, a melyek az
Istenországának, a bűnnek, a kegyelemnek, az örökéletnek, a szeretetnek örök igazságait tárgyalják.
Tudvalevő, hogy Jézus képek, hasonlatok és példá
zatok nélkül nem igen beszélt: eleven, szines ké
pekbe öltöztette egész gondolatvilágát. A Jézus
példázatainak jelentősége abban áll, hogy bepillantást
vetnek az ő szellemi életének a legbensejébe. A pél
dázatok Jézus lelkének megannyi virága, gondolko
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dásának megannyi érett gyümölcse. Ezeknek a pél
dázatoknak a legismertebb és legszebb részét ma
gyarázza a Raffay könyve. Három csoportba foglalva
fejtegeti az Istenországa alapvetéséről, az Isten
országa szelleméről és az Istenországa teljességéről
szóló példázatokat. Az első csoportban a magvető,
a konkoly, a mustármag, a kovász, a drága, gyöngy
stb., a másodikban az elveszett juh, az elgurult
drakma, a tékozló fiú, a könyörülő samaritánus,
a farizeus és a vámos imádkozása, a sáfár, a gaz
dag és a Lázár stb., a harmadikban pedig a nap
számosok, a vincellérek, a királyi lakoma, a tíz szűz
és a talentoinok példázatainak magyarázata olvas
ható. A magyarázatok tanulságosak, termékenyítők,
népszerűek. Nemcsak a pap és hitoktató de bár
mely keresztyén ember nagy lelki haszonnal for
gathatja ezt a szép könyvet, mely egy tanult elme
és ihletett lélek szép alkotása. A Biblia helyes
ismerésére, eszméinek megkedveltetésére kiválóan
alkalmas munka, mely érdemes rá, hogy minél
szélesebb körben elterjedjen. Nyomása tiszta, szép ;
kiállítása csinos, mondhatni díszes; ára szép ara
nyos kötésben 2 korona. Megrendelhető Hornyánszky
Viktor könyvkereskedésében, Budapesten (Akadémia
bérháza).
Zwingli Cominentariusa. A M. Prot. írod.
Társaság theologiai könyvsorozatában most jelent
meg magyar nyelven Zwingli híres Commentariusa,
vagyis: Az igaz és hamis vallás magyarázata,
melyet dr. Tüdős István és dr. Pruzsinszky Pál
fordítottak a latin eredetiből. A hatalmas reformátori
mű 19 fejezetben magyarázza a vallás, az Isten, az
ember, a keresztyénség, az evangyéliom, a bűnbánat, a törvény, a bűn, a kulcsok, az egyház, a
szentségek, a házasság, a keresztség, az úrvacsora,
a gyónás, a fogadalmak, a szentek segítségül hívása,
az érdem, az imádság, a tisztítótűz, a felsőbbség,
a botrány, a szobrok és képek hittani kérdéseit.
Nem száraz tudós fejtegetés, hanem életeleven
magyarázat a reformáció nagy kérdéseiről. Zwingli
nem tudóskodik és nem szónokol, hanem felvilá
gosít és eszméltet. Magyarázata éles, mint a kard ;
igaz, mint az írás, a melyből érveit veszi és meg
nyugtató, mint az igaz hit, a melyre tanít, A M.
P. í. Társaság e mű kiadásával Luther és Kálvin
alapvető munkái után immár a harmadik nagy
reformáló theologus művével gazdagította hazai
egyházi irodalmunkat. A 308 lapra terjedő munka
ára 4 korona; megrendelhető Hornyánszky Viktor
könyvkereskedésében Budapesten (Akadémia bér
háza).

VEGYES.
50 éves papi jubileum. Meghatóan szép ünne
pélynek volt színhelye a nógrádi Szirálc e hó 5-én.
Vladár Miksa nógrádi főesperes tiszteletére jöttek
össze egyháziak és világiak, hálát adni a Minden
hatónak, hogy az érdemes férfiúnak megérnie en
gedte papsága 50, és sziráki lelkészkedése 40 évi
fordulóját. Az ünnepély istentisztelettel kezdődött,
melyen Maróthy Emil vanyarci és Hrk János alesperes málnapataki lelkész mondottak eszmékben
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gazdag beszédeket, Holles Dániel dobroci lelkész
pedig a megjelent testvéreknek kiszolgáltatta az
úrvacsorát Azután a papiakon szerencsekivánataikat fejezték ki az egyházmegye nevében Beniczky
Árpád felügyelő, a szomszédos egyházmegye kép
viseletében Handel Vilmos honti főesperes, gr. Degenfeld-Schönborn Lajos a presbyterium élén az
egyházközség nevében; megjelent azonkívül a róni.
kath., az izraelita egyház küldöttsége, a nőegylet
számos tagja fenkölt gondolkozású elnöke, gróf
Degenfeld Schönborn Lajosné vezetése alatt és még
számos testület, kiknek az ünnepelt külön-külön
meleg szavakban mondott köszönetét. A casinóban
tartott díszebóden Laszkáry Gyula egyház kerületi
felügyelő nyitotta meg a sikerült (elköszönték
hosszú sorát a jubilánsra. Estére a papi lakban
gyűltek össze, kiket a közeledő egyetemes gyűlés
bizottsági tárgyalásai el nem szólítottak, mind
nyájan egy magasztos ünnepély emlékével hagyva
el a már majdnem teljesen magyar Szirákot, mely
ben ezen alkalommal minden ténykedés édes hazai
nyelvünkön ment végbe, a mi Vladár Miksán kívül
első sorban a fáradhatatlan munkásságé és a leg
nagyobb áldozatra is kész egyházi felügyelőnek,
gróf Degenfeld-Sehönborn Lajosnak az érdeme.
Aszódról. Folyó hó 5-én szép és minden izé
ben sikerült ünnepség zajlott le a bányakerület
aszódi leánynevelő intézetének dísztermében. Oenersich Karola igazgató 10 éves igazgatói működését
ünnepelte a tanítványok serege és a tanári testület
számos és előkelő közönség jelenlétében, l l 1/, óra
kor kezdődött a tanári testület rendezte matiné,
melynek 11 pontból álló műsorát, a növendékek
üdvözlő beszédei, magyar, német és francia nyelvű
szavalatok és zongorajáték képezték. Könyek kö
zött mondott az ünnepelt igazgató köszönetét tanít
ványainak, társnőinek és a megjelent vendégsereg
nek azon megtisztelő ünneplésért, melyben része
sítették és ismételten hangoztatta, hogy munkája
nem érdemel kitüntetést, mert ő csak kötelességét
végezte, hazáját és egyházát kívánta ezzel minden
kor a leghívebben szolgálni. Pedig ha valaki, úgy
ő valóban rászolgált az elismerés őszinte szavaira.
Tagja volt már annak a tanári testületnek, melyre
azelőtt 14 évvel a kerület rábízta az intézet veze
tését. Mert csak az ő önzetlen, fáradságot nem ismerő
buzgalmának, bölcs és önfeláldozó vezetésének kö
szönhető az intézetnek mai országos hírneve. Hogy
érdemeit elismeri mindenki, ki az intézetben meg
fordult, azt legyen szabad bizonyítanom azon szá
mos levéllel és távirattal, melylyel az ünnepelt
igazgatót e napon elhalmozták. Levélben üdvö
zölték : Bacliát Dániel, báró Podmaniczky Gyula
intézeti felügyelő, neje és leánya, dr. Szelényi
Aladár, Falvay Antal, Kaufmann Kamillo, Bendel
Henrik, dr. Katonáné, Moravcsik Géza, Vladár Ida
és Weidner Eliz, az intézet volt tanítói és mások.
Táviratban üdvözölte: Zsilinszky Mihály kér. fel
ügyelő, Scholtz Gusztáv esperes, Nagy László liépezdei igazgató, Isaák Mariska, a kőszegi kerületi
leánynevelő igazgatója és számtalan szülő. Szemé
lyesen tisztelgett: az aszódi ev. egyház, a többi
felekezetek, az ev. algymnasium tanári kara és
Bárdy Pál hévízgyörki ref. lelkész, a dunamelléki
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A Luther-Társaságnak a dr. Kéler Zoltánféle pályadíjra kiírt pályázata, mely egy belmissiót
tárgyaló munka megírását követelte, sikerrel járt.
a mennyiben a kitűzött határnapra két pályázat
érkezett be a következő jeligék alatt: 1. ügy ítél
jen mi fölöttünk az ember, mint Krisztusnak szol
gái felől (I. Kor. 4, 1.). 2. Nem mondom, hogy
már elérteni, vagy hogy már eljutottam a töké
letességre. Sőt inkább futok utána, ha tán meg
is foghatnám, mivelhogy meg is fogattam Krisztus
Jézustól.

ref. egyházkerület képviseletében. Az ünnepély
fényét nagyban e i elte dr. Moravcsik E. Emil
udvari tanácsos, ki ez alkalomból az intézetet láto
gatásával is kitüntette.
Vallásos est. Nagyszombat evang. közönsége
nagy lelkesedéssel ünnepelte meg a reformáció
emlékünnepét A vasárnapi (okt. 29.) reformációi
istentiszteleten kívül a reformáció évfordulójának
napján is istentiszteletet tartott, melyen a beszédet
Farkas lelkész mondta; délután pedig az iskola
negyobb termében szép számú intelligens közönség
jelenlétében a következő műsorral Albrecht lelkész
vallásos estét rendezett: 1. „Szt. Isten szánd meg
népedet" Chorál, énekli a hölgykar 2. „Krisztus
mindenütt." Kozma Andortól. Szavalja Szvoboda
Emmi. 8. „Heiland du nur karnist. niich retten".
Motette, énekli a hölgykar. 4. „Luther". Sánta K.,
szavalja Ruttkai Edit. 5. Gott. und das Menschenherz“, előadta Albrecht, lelkész. (í. .Isten te vagy
erősségem" Chorál, énekli a hölgykar.
A Ilii tanító emléke. Losoncon az egyház
okt. hó 18-án egyházias iinnepélylyel nagy rész
vét mellett leplezte le Biszkup Lajosnak a hívek
által emelt, síremlékét. A tavaly elhúnyt ország
szerte ösmert egyházi férfiú a sírfelirat szerint 46
évig volt a losonci egyháznak „lelkesen és áldá
sósán működött közszeretett! tanítója". Biszkup
Lajos az egyházmegyének és kerületnek egyik leg
tekintélyesebb tagja volt, s élő példája annak, hogy
a köztiszteletnek mily magas fokára juthat el a
tanító szorgalma! jó szíve, kötelességtudása, tiszta
jelleme révén. Vajha sok tanítvány indulna nyomán.
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Sám. I. 24, 1—23.
Zsolt. 25, 1 - 22.
Máté 7, 1 -5 .
Kor. I. 5, 9—13.
Péter I. 1, 13—25.
Péld. 6, 16 -23.
Luk. 12, 35—48.
Péter II., 3, 13—18.
Máté 6, 9—15.
Fii. 3, 17—21.
Máté 22, 15—22.
Kor. II. 13, 1—5.
Máté 17, 24—27.
Kor. II. 7, 8 -1 6
Péter 1., 3, 1—7.
Tim. i. 5, 1 -10.
Ef. 6, 1—4.
Tim. I. 6, 1—5.
Ef. 6. 5 9.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennők beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

A LUTHER-TÁRSASÁG

NÉPIES KIADVÁNYAI
3. Szózat a jó magyar néphez.
Ára 2 fill.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
,
Ara 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. Irta ifi. Porkoláb Gyula.
Ara 6 fill.
7. Gusztáv Adolf élete. írta Stromp László theol. tanár. 3 kép
pel
,
Ára 10 fill.
8. Az „Élet“ családja. írta s az ifjúságnak ajánlja Dorner
Soma.
Ára 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.
Irta Paulik János.
,
Ára 2 fill.
10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik
Gyuláné.
,
Ara 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írta dr. Morav
csik Gyuláné.
,
Ára 8 fill.
13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gy Ára 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor.
Ára 8 fill.
15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők szá
mára.) írta Paulik János.
Ára 4 fill.
16. Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok
után: Ladányi.
,
Ara 2 fii.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László
Ara 10 fill.
19. A testvérek. Elb. írta Moravcsik Gy.-né
, Ára 4 fill.
20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. írta: Frenyó
Lajos.
Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféleszerzőktől.
.Ára 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
Mátyás és Kovács Andor.
Ára 10 fill.

y
y
y
y

23. „A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké." Történeti rajz. írta Frenyó Lajos.
Ara 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. Irta Moravcsik Gy.-né Ara 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A, Szentlélek
y
útja. Elbesz. írta Petry Gyuláné.
,
Ára 10 fill.
y 26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. Irta Frenyó Lajos
y
és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz. Franciá
ja
ból Győri Elemér.
,
Ára 10 fill.
y 27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. Irta Béri Gyujáné és Az
y
ezermester. Elbeszélés. írta Győri Eleipér. Ára 10 fill,
y 28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. Irta Sass János
y
,
/
Ára 10 fill
y 29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill
y 30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné. Ifjú hitvallók
y
Történeti rajz írta Frenyó ,Lajos.
Ára 10 fill
y 31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. Irta Olyntha.
Ára 10 fill
y 32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés írta Hor
y
váth Lajos.
,
Ara 10 fill
y 33.Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — A ki miny
denekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.
Ára 10 fill
y 34 Apró történetek. K özliP aulik János.
Ára 10 fill
y 35 A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné. — A galgóci
y
husvét. írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill
y 36. Kis káté a váltanokról. Kérdésekben és feleletekben össze
y
állította dr. Lechler K. Ford. : Kapi Béla Ára 4 fill
y 37. Karácsoni ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és Ka
y
rácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag F. Ára 10 fill
y 38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta Paulik J. Ára 10 fill

A sorozatból az 1—2., 4., 12. és 18. számok elfogytak Megrendelésnél csupán a szám megnevezése szükséges
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