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Karácsonyi ének.
„Hirdetek ti nektek
Lelki nagy örömöt",
Angyal így jelenté,
Hogy Megváltónk eljött,
Hogy közénk leszálla
Magas trónusáról
Az egek királya.

Az egész menny és föld
Ma velünk örvendez,
Hogy Isten elküídé
Szent fiát népéhez.
És minden teremtmény
Repes örömében
Krisztus születésén.

Kiről a próféták
Jósoltak régóta,
Végre megjelentél,
Világ megváltója.
Jövel, üdvözlégy már,
Mert a keresztyénség
Téged nagy szomjan vár.

Szent születésének
Örvendetes napját,
Ünnepelve várjuk
Lelkünk boldogságát.
Mert Isten jobbjáról
Mi érettünk szállt le
Fényes mennyországból.

Óh áldott, szent gyermek,
Isten egyszülöttje,
Ki mi bűneinkért
Eljöttél a földre.
Legyen néked hála,
E szomorú völgyből
Vígy be mennyországba.

RÉGI HUSZITA ÉNEK.
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A bethlehemi pásztorok csodája.
„Valának pedig pásztorok azon tar
tományban, a kik kin hálnak vala
a mezőn és vigyáznak vala éjszakán
nyájuk mellett.
Luk. 2, 8.

Ki ne ismerné közülünk ezt a bájos történe
tet? Ha úgy — őszbecsavarodó s már ugyancsak
deresedéi fejjel visszagondolunk rá, vissza arra a
boldog gyermekkorra is, mikor először csendült
meg ajkunkon az az édes nóta: „Mennyből jővén
az angyalok 1“, mintha a szivünk újra megifjodnék,
mintha rég elveszett boldogságunk, naiv hitünk
rózsás hajnala derengne köröttünk, megsiratott eltűnt
álom gyanánt.
Úgy érezzük, mintha nem is itt, ez egyébként
kellemes és már-már szinte megszokott és bizal
mas testvéri körben, hanem mi is ott a messze
távol helyen s korban, oda künn a bethlehemi
mezőn volnánk. Hát jól vagyon, feledjük egy pil
lanatra, hogy ez a jelen nem az a múlt s a lélek
nek sebes szárnyán időn és téren át repüljünk el
oda arra a mezőre és lássuk meg a dolgot, a mit
az Úr egykoron ott, amaz együgyű pásztoremberek
nek készített volt.
Bethlehemtől csak egy félórányi távolságra
Bet-Szauron túl, ott terül el az a mező, a hol az
angyaljelenés történt. Szent hely volt az egyébként
is a zsidóknak. Egykor a vitéz Boáz búza és árpa
földjei terültének ott el, a hol a moabita Ruth,
Üdvözítőnknek ősanyja sajgó szívvel kalászt szede
getett s a hol ugyancsak Üdvözitőnk őse, a kis
Dávid, mint népes családjának lenézett és semmibe
vett tagja legeltette nyáját.
Az őshagyománynak e megszentelt mezején,
talán ép azon a helyen, a hol ama mindörökre
nevezetes éjszaka emlékét, a melyen a Megváltó
született, szelíd olajfa-liget közepeit csakis egy
omladozó, egyszerű kápolna romjai őrzik, rajta az
„Angelus ad Pastores" rövid felirattal: ott ment
végbe a világnak legfelségesebb eseménye, égnek
megnyilatkozása, angyaloknak jelenése.
A szent írók közül csak egy, Lukács evan
gélista emlékszik róla, oly nemes egyszerűséggel,
s oly véghetetlen bájjal, hogy szinte varázslatos
igézet szállja meg szivünket tudósításának puszta
hallatára.
„Valának pedig — úgymond — pásztorok azon
tartományban, kik kin a mezőn hálnak vala és
vigyáznak vala éjszakán az ő nyájuk m ellett/
Keleten a pásztorok a köznép legalsó osztá
lyához tartoztak. A társadalmi életből mintegy ki
rekesztve — a természet ölén, a szabad ég alatt
oktalan barmaikkal együtt élték le éltüket. Egy
szemtanú állítása szerint környezetük hatása még
ma is meglátszik rajtuk. „Fejüket hosszú fekete
fátyol borítja, vállukon báránybőr függ, mezítláb
vagy sarúkkal, rövid tölgy- vagy eperfa-bunkóval
kezükben esténkint egy sziklán nagy tűz mellett
ülve őrködnek/
De egy dologban azok az egyszerű pásztor
emberek — talán épen azért, mert a szelíd ter
mészet, a szűz anyaföld gyermekei — mégis kü
lönbek minálunk: a társadalomból kirekesztve nem
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öröklik a társadalomnak bűneit, A szivük, durva
kéreg alatt bár, jobb, nemesebb, tisztább s fogé
konyabb, mint a mienk s tekintetük mindég a föld
ről az égre irányul. Az ég az ő könyvük: abból
olvasnak sokszor csodaszép dolgokat.
A mi pásztoraink valóban olvastak.
Míg az egész világ — hogy ráborult az éjsza
kának sűrű sötétsége — mély álomba, a bűnnek
nehéz és nyomasztó álmába merült, ezek a bethle
hemi pásztorok,már elpihentnyájuk mellettt vigyázva
őrködtek.
Mindenki aludott, csak ők, népüknek, igen, az
emberiségnek ezek a megvetett szegény pásztorai
voltak ébren s mit senki se sejtett, miről senki se
álmodott, ők, az időknek jeleire figyelő hű lelkek
legelőször veszik észre ama világosságot, mely kelet
nek egét, csodálatos fénynyel bearanyozta volt.
Őket az Úrnak, a pásztorok pásztorának, a meg
született Megváltónak dicsősége környülvevé, felrezzenté; nekik megnyílt az ég s hogy ijedten
feleszméltek, ők meglátták az égnek angyalát és
hallották szavát: „Ne féljetek: mert imé hirdetek
néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme
lészen. Mert született néktek ma a Megváltó (ki
az Úr Krisztus) a Dávid városában. Ez pedig néktek
a je le : Találtok egy kis gyermeket bepólálva fe
küdni a jászolban/
„Ne féljetek!“ A hit angyalának szava ez,
Isten igéje és üzenete onnan felül a magasból és
örök evangéliom. Szól nemcsak ama bethlehemi
pásztoroknak, kik először látták a megnyilatkozott
egeket, a menny világosságát és először hallották
a nagy öröm angyali hírét, hanem szól minden idők
pásztorainak, kik Istennek nyáját legeltetik és vi
gyázva őrködnek ebben a nagy sötétségben, a mely
a hitetlen világban szinte ólomsúlylyal s végzetes
félelmetességgel ereszkedik alá a mélyen alvó
szegény bűnös emberek lelkére. Szól a pásztorok
nak — legyen bár a nevük ma egész más, legye
nek bár apák, anyák, nevelők, tanítók vagy papok,
az teljesen mindegy — amaz éjszakának vadján,
mikor a Megtartó, az Úr Krisztus született a Dávid
városában, ha szivükből a hit utolsó szikrája ki
nem aludott még, ha még félig-meddig ébren van
nak és vigyáznak és szemeiket az égre függesztik,
oh én érzem és tudom, az az ég nekik is meg
nyílik s a hitnek ama bethlehemi angyala nekik is
megjelen és hirdet nagy örömet.
Nagy örömet nekik — övéiknek és mind az
egész népnek.
Hiszen mikor a legsötétebb és legfélelmetesebb
é j : a bűn és halál éjszakája vett minket körül,
— akkor támadt a legnagyobb fényesség, égi világossák s akkor hagzott el a legörvendetesebb
szózat: az angyali üzenet.
A mi után vágyott kezdettől fogva s a mi után
vágyódik ma is és vágyódni fog mindörökké a
szegény bűnös ember-szív, azt adta meg akkor éjt
mind az egész népnek a világ Ura és Istene, szerető
édes mennyei Atyánk. Megadta a legdrágább aján
dékot, mihez képest az összes karácsonyfák minden
ajándéka elenyésző és hitvány semmiség, megadta
az esendő és veszendő telkeknek ama Megtartót,
ki az Úr Krisztus a Dávid városában. „Mert úgy
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szerette Isten e bűnös világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adá, hogy minden, a ki hiszen 0 benne, el ne
vesszen, hanem örök életet vegyen.0
Megadta Jézust. „Ez pedig néktek a je le :
találtok egy kis gyermeket bepólálva feküdni a
jászolban. “
Hát igen: akkor éjt még kicsiny siró pólyás
gyermek vala ott abban az egyszerű jászolban, mely
a megdicsőitett szegénység symbolumává lett, de
mi tudjuk, hogy az a kis gyermek hozta önmagá
ban az eget a földre s építette meg idelenn amaz
országot, a melyben az elveszített paradicsomot
újra visszanyertük mi bűnös emberek, a hol a bűn
miatt sirók megvigasztaltatnak, az alázatosak felmagasztaltatnak, az éhezők megelégíttetnek s miénk
a menny minden java, kincse s boldogsága, miénk
az élet még a halálban is és a halál után i s !
Miért félnénk tehát? Ha még nem nyílt meg
soha az ég kárpitja tinéktek, ha még nem láttátok
s hallottátok soha a menny angyala szózatát, — oda
nézzetek arra a megadott jelre, arra a jászolba
bepólált picinyke gyermekre és — meg leszen és
tietek leszen a pásztorok Karácsony-öröme.
Az a kis gyermek a világ titkának megfejtése,
hivő szivek öröme és boldogsága.
Avagy nem öröm és boldogság-é tudni, hogy
mikor minden meginog körülöttünk, mikor már
minden, mi magunk is elvesztünk, akkor hangzik
felénk ott a sötét s félelmetes éjben : „Ne féljetek!
Ma született néktek a Megváltó!“ Nem öröm és
boldogság-e tudni, hogy ha minden elhagy is ezen
a világon, van egy, él egy, a ki minket immár soha
el nem hagyhat, mert „ügy szerette Isten e világot,
hogy egyszülött fiát adá!“ Nem öröm és boldogság-e
tudni, hogy ebben a Fiúban a mennyei Atya szive
tárult fel előttünk s hangja hallszik: „Bízzál fiam,
bízzál lányom! megbocsáttattak a te bűneid!“
S mindezt megtudhatod : a pásztorok karácsony
éji örömét és boldogságát tenmagad örömévé és
boldogságává varázsolhatod át, ha amaz éj törté
netének örök igazságát ama pásztorokkal együtt
te is általéled. Ha a bűn félelmes éjszakájában,
abban a szivedet környülvevő felette nagy sötét
ségben ébren s vigyázva őrködöl; ha szemedet a
földről fel az égre irányítod' és onnét várod a szabadítást és megtartást: akkor üdv után sóvárgó
szivedben lángra gyűl a hitnek fénye, környülvesz
az tJrnak dicsősége és szegény bűnös szived lesz
ama bethlehemi jászol, a melyben ama kis gyermek,
a te Megváltód és Üdvözítőd megszületik és meg
nyílik a menny kárpitja te feletted is és meglátod
a menny angyalát és meghallod amaz égi üzenetet,
a mely neked is szól: „Ne félj ! íme hirdetek néktek
nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen.
Mert született néktek ma a Megtartó (ki az Úr
Krisztus) a Dávid városában."
S akkor — ott érezve, megtalálva szivedben a
je lt: a bepólált kis gyermeket, az új embert, — a föld
nagy hirtelen mennyé változik körötted és mintha
csak téged is a mennyei angyalok sokasága venne
körül, az angyalok seregével együtt dicséred az
Istent s együtt énekeled : „Dicsőség a magasságos
mennyekben az Istennek! és a földön békesség és
az emberekhez jó akarat !"

Oh vajha úgy lenne! Vajha a közelgő kará
csonyi égi üzenetre szivünk valóban Bethlehemmé,
a Dávid városává változnék és megszületve abban
nekünk is a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a mennyei
angyalokkal együtt ez éneket visszhangoznók! S
vajha visszhangozná velünk együtt minden bűnös
ember ajk a ! Akkor, mire oly régóta s mindhiába
várunk, felettünk is megnyílnék az ég és látnánk
a nagy sötétségben még nagyobb világosságot s
élveznők az igaz karácsonyi szent örömet s boldog
ságot.
Akkor reánk borulna — és oh boruljon is! —
a szeretet világa és sugárt hintene — és oh csak
hintsen i s ! — a kunyhók ablakára s márványpalo
tákra !!
Imádkozzunk ezért és — hiszem — úgy lészen!
Dr. Masznyik Endre.

Az igazi világosság.
Irta: P e tr y G y u lá n é .

Magas, négyemeletes ház földszintjén lakott a
kis Eszter. Egészen az udvar végén. Sötét szobá
juk ablakán a napsugár csak pillanatra mosolygott
be, de Eszter azt se látta, csak érezte vézna, sovány
testén a jótékony meleget. Ez a jóleső érzés min
dig eszébe juttatta azt a rég elmúlt időt, a mikor
láthatta még a napsugárban úszó házakat, köve
zetét, látta azt a szép kék mennyezetet, mely a
háznégyszög fölött derűsen tekintett be, látta az
anyját mindig lialaványan, de mindig mosolyogva,
ép úgy, mint a napfény, az ég, a csillagok. Idők
múltával valamennyinek a képe elválaszthatlanul
forrott össze az anyjáéval. Pedig, mikor homály
borult a szemére, édes anyja élt m ég; azért mégis
úgy képzelte, mintha az ő sírja takarta volna be
örök sötétséggel mindazt a szépet és jót, a mit
valaha látott a világon.
Az apja egész nap a kőművesállványokon dol
gozott s csak este jött haza.
A kis világtalan minden reggel tapogatózva
megy ki a konyhán keresztül. Künn a küszöbön,
közvetlenebbül kapja a tavasz melegét. Mielőtt ki
lépne, görcsösen kapaszkodik meg az ajtófélfába.
Egy kis fabábut szorongat a hóna alatt, még pici
korába kapta, de most is az a legféltettebb kincse.
Házmester Róza, a szeplős kövér lány, a ki
az udvart sepri, nyersen felkacagott:
— Nini, hogy kapaszkodik az ajtóba, mintha
az látna helyette!
A kis leány szótlanul húzódik meg a fal mel
lett, sovány kezeit egymásba téve. Vele szemközt
az első emeleten lakik a huszárkapitány. Egy kis
szórakozás neki, ha meghallja sarkantyúja pengé
sét a kapualjban, fel a lépcsőn, végig a folyosón.
Megszokta már, hogy olyan hangosan beszél, mintha
mindig kommandérozna. Fölötte meg egy vén kis
asszony lakik öt apró kutyával. Nincs az az áradozó
szó a hízelgők szótárában, melylyel ne illetné egész
nap folyamán vinnyogó négylábúit.
Eszter elmélázva hallgatja maga körül a meg
szokott zajt, csak akkor rezzen össze, a mikor
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házmester Róza közeledik felé hegyes sarkú, kopopós cipőivel. Előre tudja, miről fog beszélni. Csupa
borzasztó dolgokat tud az, úgy hogy mindig fél, ha
ő beszél.
— Te Eszter, megint itt járt a nagyvárosok
Réme, tudod, a ki kis gyerekeket tesz az utcára,
elveszi a napszámos szájától a falatot. A múlt éjjel
a koldúsasszonyt fojtotta meg, amoda át a sarkon.
Én is láttam egy másodpercig, a mint a szemközti
házra átszökött. Huh, micsoda körmei voltak! Mind
kimeresztette, mintha velők kapaszkodott volna a
levegőbe.
Eszter nem látta, mint vigyorog a Róza széles
szája, mikor az ő szorongó, aggodalmas vonásait
szemléli.
Nem birta tovább hallgatni, támolygó léptek
kel sietett be a szobába, szorosan bezárva az ajtót.
A legtávolibb sarokba kuporodott össze, holmiját
köténye alá rejtette. Kis szive nyugtalanul vergő
dött és még a lélekzetét is visszafojtotta, hogy
senki ne vegye észre.
Odakint lassan minden elcsendesedett. A kapi
tány sarkantyúja utolsót pendült, a vén kisasszony,
egy epedő jóéjszakát mondva kutyáinak, nyuga
lomra tért. Házmester Róza nótázása is halkult, a
mint mosogatás közben elálmosodott.
Most, most, mikor emberi hang már nem hal
latszik, most bontogatja szárnyát az éjjeli Rém,
az a különös, csodálatos nesz. Szegény kis Eszter
homlokán kiütött a verejték szörnyű izgalmában
Mindent kívánt inkább, csak ezt a csendet nem.
Inkább kívánta hallani az apja bizonytalan lépteit,
a mint ittasan jön haza a korcsmából. Mióta az
asszony meghalt, munka után mindig oda tért be.
Úgy vélte, hogy az özvegyi állapot és egy világ
talan gyermek elég csapás ahhoz, hogy kénytelen
legyen búfelejtőt keresni. Az italnál nem gondolt
hathatósabb orvosságra.
Hej pedig a mámor csak ideig-óráig tart s ha
a homály felszakad, a világosság élesen mutatja
meg veszteségeinket. Mennyivel jobb, igazabb,
Istenhez fordulni segítségért. Ő nemcsak pillana
tokra enyhít, hanem lassan, de biztosan meg is
gyógyít.
Végre! — Eszter könnyebülten sóhajtott. Az
ismerős léptek közeledtek az udvar kövezetén. Az
aP,ía gyufát gyűjt, hogy a kulcslyukat megtalálja.
Sokáig dörzsölgeti, míg meggyül, közbe morog,
mint a koncot rejtegető eb. Végre megvan. A
konyhában zörren a ledobott kőmíves szerszám.
— Hát te még most se alszol ? — mordult
mérgesen a kis leányra. — Nézd a bókáját, tán
még pityergett i s !
— Éhes vagyok, — szepegett a kis lány —
meg aztán féltem is.
Az ittas ember feje mellére billent, mintha
gondolkoznék, azután a részegek végletes kedélyhangulatával odarohant a kis Eszterhez, csókolta,
ölelte, úgy hogy a lányka, — undorodva a pálinka
gőzétől, elfordította fejét.
— Éhes vagy lelkem? Hoztam neked lágy
cipót, kakastejjel sütve. Itt van ni. Vedd ki csak a
tarisznyából, nem bírok vele.
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Odarakott mindent Eszter ölébe, azután ágyá
hoz tántorogva, mihamar mély álomba merült.
Másnap nagy siirgés-forgásra ébredt a világ
talan gyermek. A szomszéd lakó költözött ki és
más jött helyébe. Egész nap hallotta a hordárok
nehézkes lépteit, a mint ki- meg becipeltek egyegy súlyosabb tárgyat. Egy kellemes, csengő női
hang hol rendelkezett, hol pedig szinte esdekelve
k é rt:
— Az asztalt ide a középre, a kanapét a két
ablak közé. — Az Istenre kérem vigyázzanak, az
a szekrény amúgy is rozoga.
Estefelé bebukkant hozzá házmester Róza.
Cseresznyét szopogatott, miközben egyre beszélt.
— Új lakó jött, — mondta, — egy fiatal
özvegy. Tanítással tartja magát meg a kis leányát.
— No hiszen! — és a száját felbigygyesztette —
csak olyan miféle szegény ördög az is. Még egy
szőnyeget se láttam a motyója közt, a kis lány
cipőjén meg folt hátán folt.
A kis leány! Mikor házmester Róza elment,
Eszter egészen megalkotta magának az új kis lány
képét. Semmi sem bír olyan varázszsal egy kis
lányra, mint egy másik kis lány. Egy ép olyan
kis teremtés, mint ő. Rövid ruhában jár, bábuval
játszik és határtalanul boldog, ha néha napján egy
kis édességhez jut. — Oh az új kis lány a foltos
cipőivel nem lesz olyan büszke, mint a doktor
Mariska a második emeletről, a ki csak azért fut
néha le hozzá, hogy a bársony ruháját megtapogattassa vele.
Úgy elmerült gondolataiban, hogy észre sem
vette, hogy este lett. Egyszer csak a szomszédban
valaki megszólalt. Először szokott aggodalma lepte
meg, de csakhamar megnyugodott, mert egy ked
ves gyermekhang előtte ismeretlen, de olyan szép
szavakat mondott:
„A nap leszállt, az éj beállt, álom jő szememre,
Jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre!

Eszter maga sem tudta, hogy, de ma a szo
kottnál sokkal korábban borult az álom a szemére
szeliden, megnyugtatón. Nem is várta, nem is hal
lotta az ismerős bizonytalan lépteket és nem érezte
a pálinka szétáradó szagát.
Reggel erős vágy vonzotta ki a szabadba.
Gyorsan kibontotta kuszáit haját és kihuzogatta
gyűrött ruhácskáját A szomszédban már felkeltek.
Az új gyermek dalolgatott mint a csalogány, közbe
pedig olyan édesen kacagott, mint a gerlice.
Alig telepedett Eszter a küszöbre, könnyű
léptek közeledtek felé.
— Te vagy a kis kőműves Eszter, gyerme
kem? — kérdezte az a csengő női hang nyájasan.
Eszternek megkapta a szívét ez a jóságos hang,
úgy hogy felelni sem tudott, csak nézett világta
lan szemeivel maga elé.
— Szegény kis lány, — szólt újra a nő és
könnyű keze végig siklott Eszter dús haján.
— Sokszor vagyok egyedül és úgy félek, —
kiáltott fel a lányka hirtelen ébredt bizalommal és
kezeit segélyt esdve nyújtotta ki.
— Oh sohasem vagy egyedül.
Eszter keze lehanyatlott, arca elsápadt az aggo
dalomtól.

K arácson yest a családban.
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— Tudom, tudom, — mormogta keserűen, —
a Kém, a ki kidobja a kis gyermekeket, — dacosan
kapta hátra fejét és arca kipirult, — de én azért
se félek, azért se!
Mindamellett egész testében remegett. A fiatal
nő leült mellé és lázas kezecskéit tenyerébe vette.
— Nem arról beszélek én, kis lányom, —
kezdte komolyan, — a Rém csak mese. Ijesztgetik
vele a félénk szívűeket. Másról beszélek én, a ki
hatalmas, nagy, jóságos, kegyelmes. Az Isten az,
gyermekem, a ki oly távol van a csillagok fölött
és mégis egészen közel — a szivünkben. Ha félsz,
ha bánt valami vagy valaki, fordulj hozzá, mondj
el neki mindent, a mi szívedet nyomja. Kérd, hogy
segítsen, hogy veled legyen! Ezt nevezzük imád
ságnak. Isten mindég meghallgatja az imádságot
és közelebb ,van segítsége, mintsem gondolnád.
Eszter elmerülve hallgatta és úgy tetszett neki,
mintha az anyja koporsója felnyílnék és egymás
után térne vissza onnét a világosság.
*

Vasárnap reggel csendes sírásra ébredt Eszter.
A szomszéd asszony dorgálta kis leányát.
— Nem Ilonka, ma nem olvasol fel a bibliából,
szófogadatlan voltál, nem érdemied meg.
Ilonka keservesen, szíveltópőn zokogott fel és
végre fuldokolva szólt.
— Édes anyám, vedd el a bábumat, a melyiket
keresztmamámtól kaptam, vagy a képeskönyvet,
melyet még apuska vett, csak engedj felolvasni a
bibliából, mert másként nem lesz nyugodt a vasár
napom.
A zokogás csendesebb lett, de most már mintha
ketten sírtak volna. Aztán egy csók csattonása
hallatszott és Ilonka hangosan olvasott:
Körülvettek engem mindenfelől, és nem volt ki
segítsen, körülnéztem az emberek segítsége után, és
nem volt.
És ekkor megemlékeztem a te irgalmasságodról,
Uram! és azokról, miket öröktől fogva cselekedtél.
Az anya épen lehajolt, hogy Ilonkát újra
megcsókolja, mikor az ajtón egy félénk kis teremtés
tapogatódzott be. Megállt csendesen, hóna alatt a
bábujával. Köténykéjét morzsolgatta, miközben alá
zattal motyogta :
— Odaadom a bábumat, a kenyérkémet, csak
ón is beszélhessek az Istennel...
Este ismét nem jött álom a kis Eszter sze
meire, de most nem a félelemtől, hanem az öröm
től. A boldogsággal eltelt lelkek vágyakozása tar
totta ébren, hogy örömét közölje apjával. El akarta
mondani, hogy nincs sötét, hisz látja az Istent.
Mikor a kulcs megfordult a zárban, Eszter
már ott állt a meggyújtott gyertya fényében a
szoba közepén.
— Már megint félsz? — dadogott az apa aka
dozó nyelvvel.
— Nem félek apám, — sietett a kis lány
mindent elmondani, — nem is fogok soha. Isten
mindég velem van. 0 megvéd a gonosztól.
Az ittas ember még soha sem tért ilyen hir
telen magához mint ezekre a szavakra. Valami
külső erő kényszerítette rá ? vagy bensejében támadt
fel a rég elszunnyadt jobb érzés ? Ki tudná meg

mondani? Egyszer csak ott térdelt vak kis lánya
előtt és szinte tisztelettel csókolta meg a ruhács
káját.
— Igen, igen Eszterkém, — mondta lassan,
gondolkozva, — imádkozzunk, hogy Isten szaba
dítson meg a gonosztól.
Azóta a kis világtalannak soha sem volt sötét,
még a legsötétebb éjszakában sem, mert az igazi
világosság vette körül, melyet a vallás gyújt a
léleknek.

Vakond, bagoly és ökör.
(F rancia mese.)

Egy szép nyári alkonyaiban,
Erdő szélen, patakpartban
Turkálgatván a porondot,
Kikukkantott a vakondok.
Szeme volna, széjjel nézne.
Lát egy bornyút legelészve.
Emítt egy fűzfa töviben
Pörge szarvú ökör pihen ;
Fa odvábán bagoly s itt a
Száraz ágon kis pacsirta.
„Atyafiak, jó barátok,
Szerencse, hogy "együtt látlak;
Jertek ide, döntsük el
Van-e nap, mint hitték régen
Van-e igazán az égen,
Vagy csak álom és elmélet,
Régi mese, vessük el ?"
,,Kí mondom, mi engem illet,
Én soha sem láttam ilyet,
És mivel én soh'se láttam
Tagadom is bizton
bátran."
„Szomszéd uram más ám itt a
Hiba" — mond a kis pacsirta,
„Föld alatt is lakik kelmed,
Látása is kurta kendnek.
Hát, a mit kend most már nem lát,
Nem is létezhetnék ?"
„Nem h á t!"
„Ól a ^tüskére való !
— Közbe vijjog a bagó —
„Még hogy nincsen nap az égen !
H át az a szép ezüst tál,
Mely egészben, hol meg félben —
Hol telő, — hol fogyó félben
Égen tündökölve jár!
Néha csak a két kis szarva----->»Ugy, úgy" — bőgi a kis marha —
„Hogyne volna nap az égen ?
A két szarva olyan épen
Mint az enyém, mely kicsiny még,
De nőjjön csak egy kicsinyig
Kész ökör leszek vele."
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Hogy a bornyú így bele
Mer szólni a disputába —
- (Szarva hegye alig látszik,
Már is egész ökröt játszik) —
Nem fér az ökör agyába.
„Befogd a szád, rúgott bornyú"
— Haraggal rá ekként mordúl —
„Már nekem az ílyes féle
Dologról csak tudni kéne.
Szénám javát elkérődztem,
Sok jó füvet legelésztem;
Első gazdám új kapuja,
Bomyújárás, rideg gulya
Ugarszántás, keverő
Itató és delelő — —
Istálóban, legelőben
— Volt részem a lágy előben —
Vásáron is jártam kétszer;
Megfordultam tolvajkézen,
Szabadságban is volt részem;
Voltam buckában lekötve, —
Bítangságban magam ökre, —
Komiszároskéz alatt — —
Ennyi iskolába jártam,
Mindenütt hallottam, láttam,
Bő hát a tapasztalat
E két tisztes szarv alatt:
Korán reggel jókor kelve,
Késő este elpíhenve
Mindeneket megvizsgáltam,
De szarvamra mondhatom,
Hogy a napot so'hse láttam,
Pedig látnom kellett volna,
Ha a nap valóban volna.
„De tán nem néztél az égre ?"
Kérdé a pacsirta végre.
„De hát minek néztem volna?
Nincs ott fü, sem árpaszalma."
„Úgy bizony nem is csudálom;
— Vísszazeng a kis madár —
Nekem minden reggel ínnep,
És mihelyt a napsugár
Végig röppen a határon,
Lenn a lombok, fenn a szellők,
Lenn a lombok, fenn a felhők,
Mind tanúi énekímnek,
Énekelve, emelkedve
Könnyű szárnyon fenn lebegve
Fördöm a nap fényiben.
Sugarában megfürödve;
Hallkan szállók majd a földre
Ide lenn —Szemlélem a földi férget,
— Jó vakondok, a te étked — ;
Szemlélem a gyönge pázsit
Friss hajtásit. —
Bornyú koma, ökör bácsi!
Jó vakondok
Egyet mondok:
Földi férget, vakond étket,
Gyenge pázsit friss hajtásit,

Bornyú koma nevelőjét,
Ökör bátya legelőjét,
Világával, melegével,
Sugarával, erejével
Mind a nap táplálja, mind.
De nem bagoly néni napja,
Mely fényit a naptól kapja,
Mely, a mint a nap sugára
Rávilágít oldalára,
Megnő s elfogy a szerint.
Oh a nap, mely szépen
Tündöklík az égen,
Féreg érzi melegét,
Fűszál érzi erejét . . .
De vakond szemesség, de bagoly bölcseség
Meg nem látja soha,
De ökör eszével, de bornyú fejével
Fel nem fogja soha."
*
*
*
Tudatlanság lelki vakja,
Nem lát téged lelkek napja!
Sok van, kinek a babona
Elméjére homályt vona,
Sok van, kinek földhöz ragadt
Értelme téged megtagad.
Csak a tiszta szívűeknek
Mutatod te magadat meg.
Baksay Sándor.

Luther családi élete.
A történelem igazságai iránt fogékony ember
előtt ismeretes a reformációnak óriási jelentősége
a vallás, a lelkiismereti szabadság, a szellemi felvilágosodottság, a nemzeti nyelv és irodalom terén ;
ámde van a reformációnak mindezeken kívül
még egy — talán nem is annyira ismert és mél
tányolt, de a szó legnemesebb értelmében áldásos
és nemesítő hatása: a családi életre. A mint nem
tagadhatni új életet keltő erejét a szellemi téren,
úgy el kell ismernünk, hogy az erkölcsiség terén
is új, egészséges alapot teremtett. Természetes,
hogy mindenek előtt a papság erkölcsét nemesí
tette meg az ige tisztító erejével. Vájjon találhat
nánk-e ennek igazolására szebb és fényesebb példát
Luther családi életénél, ki annak a csodálatos for
rongó korszaknak, melyet bátor szavával hívott
életre, a legtypikusabb képviselője volt. Az ő családi
életéből merítheti a késő utókor is az ékesen szóló
bizonyságot: mi módon hatja át az az ős evangyeliomi erő és szellem a házastársaknak egymáshoz,
a szülőknek gyermekeikhez s a gyermekeknek
szüleikhez való viszonyát s mi módon teszi szentélylyé a családi kört. De meg szükséges épen Luther
családi életét, annak szeplőtlen evangyeliomi tiszta
ságát mutatnunk be, mert a mint nem hiányoztak
a múltban, úgy nem hiányzanak ma sem a szel
lemi mozgalmak keletkezésének a kor szellemi
hanyatlásában és erkölcsi romlottságában rejlő okait
felismerni nem tudó s rosszakaratú ellenfelek, kik
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elég vakmerőek a reformáció világra szóló moz
galmának eredetét az ágostonos barátnak a nőt
lenség fogadalmától való szabaduló szándékára
magyarázni.
Luther nem azért reformált, hogy megnősül
hessen, — mert ezt megtehette volna a reformáció
nélkül is, — hanem azért nősült meg, mert a refor
máció evangyeliomi szelleme azt megkívánta.
*

„A világnak isten igéje után nincs drágább
kincse a földön, mint a házasság, a melyet Isten
rendelt, tart fenn és szentel meg és igy az emberre
nézve Istennek legnagyobb kegyelme és adománya
a vidám, istenfélő és házias feleség . . . " Luthernek
e szavai szivének legmélyéből fakadnak, mert hiszen
ő saját leikével élvezte át a boldog házasság min
den áldásait.
Azt mondják, a házasságok égben köttetnek,
az övé — bizonyára ott köttetett! S hogy is ne
lakozott volna Lutherrel egy fedél alatt a családi
boldogság, mikor oly igazán nemesen fogta fel a
házastársi viszonyt. Látta, hogy Isten rendelte a
házasságot, tehát hirdette is azt tanításaiban. Hiszen
az apostolok nagy része is házas volt, de házasok
voltak a keresztyén papok is jó ideig, századokon
át; azért a reformáció, illetve annak diadalmas
kodó hőse: Luther, házasságra buzdította az evangyéliom papjait, sőt végül maga is, hogy jó példát
mutasson s atyja hő kívánságának is engedjen,
1525 június 13-án nőül vette Bora Katalint, a
nimptseni női zárda egykori lakóját. Luther házas
sága nem kis feltűnést keltett, még is indult a
világ nyelve, -— a mint az ma is szokás, — min
denkinek volt valami mondani valója: ime ezért
volt hát szükség a reformációra és igy tovább.
Pedig Luther sem fellépése előtt, sem fellépésekor
nejét nem ismerte; hét évvel később nősült meg.
Ámde Luther csiripelő ellenfeleit, mint a királyi
sas egyetlen mozdulatával rebbentette szót. „Mert
hiába találja a bagoly sötét éjszakának a fényes
nappalt, azért a nappal nem éjszaka, sem az éjszaka
nem nappal. “ Az ember törvénye Isten törvényét
meg nem semmisitheti, a házasságot, a családi
életet pedig Isten rendelte, mikor az embert férfivá
és nővé teremtette". „A kolostori fogadalomnak
(pedig) Isten igéjében semmi alapja és mint keresz
tyén ellenes cselekedet, önmagában semmis", —
írja Luther egyik művében ; nem is törődött soha
a világ nyelvével, — ő boldog volt s lelkiismerete
nyugodt. Meglátta az élet viharában azt a csendes
kört, a hol megfeledkezve nehéz fáradalmairól s
küzdelmeiről, mindig új erőt meríthetett övéinek
ragaszkodó szeretetéből, a hol hűséges feleségének
mosolya s a köréje sereglő gyermekek szelíd vidám
sága csak boldogsággal tölthették el szivét. Mert
valóban az ő családi élete minden időkre minta
képe az igazi evangyéliomi családi életnek. Joggal
mondja Bauer Vilmos: „Micsoda veszteség lett
volna a német népre, az egész keresztyénségre
nézve, ha ez az ember nem lett volna családapa".
Valóban patriairchalis élet folyt Luther házában.
Luther, a családapa, kezében hárfájával, oldalán
az ő hűséges Katája, a körülöttük játszadozó gyer
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inekek, mint a hajladozó olajágak a szilárd törzsön,
— a velük foglalatoskodó jó Mume Lene ; Melanthon, Bugenhagen. Justus Jónás, Amsdorf, Cranach
s a többi jó barátok a közelben, majd e tudó
sokkal együtt a biblia egyes kérdései felett vitat
kozva, majd az egész kör az asztalnál Luther
magyarázatait s szellemes aranymondásait hallgatva
s asztal után a mint mindnyájan vidám és vallásos
eszmecserében és énekekben gyönyörködtették egy
mást : mind mind, ez idyllikus jelenetek mind
egyike az igazi evangyéliomi családi életnek meg
ragadó, gyönyörű mozaik darabjai . . .
Bora Katalin, Luther neje egyszerű szegény
nemesi családból származott, szülei még gyermek
korában kolostorba adták, hogy így gondoskodjanak
jövendőjéről, ámde a világtól elzárkózó kolostori
élet nem hatotta meg az ő, — a való élet szá
mára teremtett — lelkét, ki vágyott a börtön komor
falai közül a szabadba, az igazi életbe s vágya
csakugyan teljesült is épen élete világkorában, 24
éves volt, midőn sikerült néki társnőivel elhagynia
a börtönnek tartott zárdát.
Erre két év múlva vette nőül Luther, ki akkor
42 éves volt. Katalin valóban példás és hű feleség,
gondos anya és kitűnő háziasszony lett. Reggel
négy órakor már rendesen talpon volt s felkeltegette a cselédeket, a miért is férje őt a „witten
bergi hajnali csillagnak11 nevezte. Egyszerű volt
magaviseletében, ruházatában, takarékos, kegyes
és istenfélő, minden érzelgés avagy különködés
nélkül.
A szó legnemesebb értelmében papné volt s
hű segítő társa Luthernek, kiben csupán a férjet
látta, nem pedig a század szellemi hősét, kinek
szavára a fél világ mozdult meg. Erasmus azt
mondja Bora Katalinról, hogy híres szépség volt,
de ha az egykorú s hű arcképe után ítélve, nem
is mondhatjuk annak, annyi bizonyos, hogy tűzről
pattant menyecske lehetett s aligha szépségével
hódította meg Luthert, mint inkább lelkének nemes
érzésével s szelíd háziasságával. Épen ezért is volt
örökké tartó az ő hű ragaszkodásuk és egyetér
tésük, mert egymásban nem a múló, hervadó külsőt,
de az örökké szép s üde benső lelkületet szerették
és becsültek meg. Ezen szeretettel gazdag benső
viszonyt soha semmi mélyebben meg nem zavarta,
bár szeretnék az ellenfelek gyűlöletből az ellen
kezőt bizonyítani, minden eíféle állítás azonban
puszta ráfogás. A tény az, hogy Kata asszony a
házi teendőkbe beleszólni senkinek sem enge
dett, mert ő maga érezte a velük járó nagy fele
lősséget ; valóban nem csekély dolog hárult reá,
hat gyermeke volt, előbb ezeket kellett rendbe
hoznia s csak ezután láthatott a takarításhoz, főzés
hez ; ez utóbbi pedig épen nem volt kis feladat,
ha meggondoljuk, hogy Luther házában naponkint
átlag mintegy 20 személy étkezett, a családtagok,
diákok, vendégek, idegenek és a cselédség . . .
Úgy, hogy ugyancsak kellett sürögnie-forognia s
néha bizony pörlekednie is Kata asszonynak, hogy
mindenek ékesen és szép rendben folyjanak . . .
Bóra Katalin ezt a nagy fáradságot naprólnapra, hónapról-hónapra s évről-évre szenvedte
át, . . . azaz nem volt az reá nézve szenvedés,
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hanem óletelem, hitvesi kötelesség, öröm. Ily körül
mények között melyik volna az a háziasszony, ki
ne követelné magának a függetlenséget a háziak
ban? Bora Katalinnak megvolt e függetlensége s
a háziakban bizony nem engedte a maga ju ssát;
egyszer valami dolgon megharagudva, hosszabb
prédikációt tartott férjének, a mire Luther tréfásan
jegyezte meg, hogy a prédikáció után el ne felejtse
elmondani a „Miatyánkot” s a mikor még tovább
is folyt a jogos szóáradat, az iránt érdeklődött
Luther, hogy vájjon Kata asszony azért prédikál-e
oly hosszasan, mert nem jut eszébe az — Ámen.
Egy ily alkalommal egy angol diák járt nála s
német nyelvmestert keresett, Luther tréfásan évődve
feleségét ajánlotta neki, erősítgetve, hogy Kata
asszony kitünően bírja a német nyelvet. Egy más
alkalommal víg családi körben jegyezte meg, hogy
ha még egyszer megházasodnék, kőből faragtatna
magának egy csendes feleséget. Ámde mind e kije
lentéseket csak humoros jókedv, nem pedig a lát
szólagos elkeseredés adta Luther ajkaira, mert ő
hű feleségének a háziakban való feltétlen jogát min
denkor meggyőződésből ismerte el, sőt mintegy
szentesítette is tréfás leveleiben, a hol feleségéről
mint „Kata úrról“ beszél, egy levelében meg épen
„Allerheiligste Frau Doctorin“-nak szólítja, magát
pedig így Írja a lá : „Euer Heiliger williger Diener
Martinus Luther” („Szentséged kész szolgája L. M.“).
Ugyancsak kedvesen tréfás egyik levelének cím
zése : „Az éh kedves feleségemnek, Luther Catharinának, az én nagyságos asszonyomnak kezeihez és
lábaihoz, Wittenbergben.” Hogy az ilyen megszólí
tásoknak egyes egyedül a szeretet és hűséges
ragaszkodás volt az alapja, azt maga mondja el
Luther jó barátjának,Bugenhagennek, egyszersmind
e pár sor Bora Katalin legszebb jellemzése : „Szíve
sen jött az én Katám — űgymond Luther — szerény
kis hajlékomba és- sok gond közepette példásan
vezette házamat, betegségemben gondozott, gyer
mekeinket szívbeli szeretettel ápolta. S engemet
mint hű és vidám feleség mindenkor szeretett s
nemcsak mint hitvestárs, hanem mint cseléd szolgált.
Azért bíztam rá mindenemet s azért engedem, hogy
a házban minden akarata teljesüljön, ennyiben ő
bizonyára az én „jóságos uram, a mint gyakran
nevezni szoktam” . . .
Ám azért Lutheren az „asszony” sem diadal
maskodott, a kölcsönös egyetértés, egymás gyön
géinek elnézése és egymás szeretete mindenkor
biztosította és erősítette a családi boldogságot.
„Szeretem Katámat, valóban jobban szeretem mint
magamat." Nem is adta volna oda Luther a világ
minden drágaságáért, a mint mondogatta: „Nem
az egész francia királyságért, nem még Velence
vagyonáért sem, sem pedig boldog szegénységét
nem cserélte volna fel a Croesus kincsével” . . .
Lutherék házaséletének összekötő láncszemeit
gyermekeik alkották; összesen hat gyermekük volt,
három fiú és három leány, (János, Erzsébet, Mag
dolna, Márton, Pál és Margit) minden gondjukat
immár gyermekeik nevelésére fordították, mind a
ketten szívvel-lélekkel csüggtek rajtuk s mint Isten
nek legkedvesebb ajándékát szerették őket ; mennél
nkább növekedtek, annál nagyobb lett a szülőknek
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az öröme is. Luther már csecsemő korukban örömmel
bíbelődött velők, bár maga kénytelen volt beismerni,
ha a kicsikét vigasztalás és becézés helyett keser
vesen megríkatta, hogy az asszony a kis ujjúval
is jobban tud bánni a gyermekkel, mint a férfi
mind a két öklével s bámulva gyönyörködött, mikor
látta, hogy felesége mily kedvesen tud, — előtte
érthetetlen nyelven — csevegni a kis babával s
mily szépen tudja dallamos dalaival a síró gyer
meket megnyugtatni és elaltatni a bölcsőben. S
ha egyik-másik apró sarjadék hangosan tiltakozott
a bepólyálás ellen, mosolyogva mondogatta a büszke
apa : „Csak kiabálj fiam, rugdalódz ésvédjed maga
dat, lám engemet is megkötözött a pápa, de én ki
szabadítottam magamat az ő k ezeib ő l!...” A val
lásos nevelésre az atya kezdettől fogva nagy gondot
fordított, ha nem volt odahaza, feleségét mindig kérte
leveleiben: imádkoztassa a gyermekeket szüléik
ért és a választó fejedelemért, sőt maga is több
kedves levelet írt nekik, melyekben az engedel
mességre és vallásosságra inti őket s ha szép dol
gokat hallott felőlük, ajándékokkal is meglepte
őket útjából hazajövet.
Egy ilyen gyönyörű levele, a mely egyúttal
örökre mintaképe annak, mi módon lehet a kis
gyermekeknek üde képzeletére nemesítőleg hatni
s melyet fordításban egész terjedelmében közlünk,
a következő. E levelet Luther 1530-ban írta Koburgból a négy éves Jánoskának:
Kegyelem és békesség a Krisztusban, ked
ves fiacskám!
Örömmel látom, hogy. jól tanulsz és szor
galmasan imádkozol. Tégy úgy, fiacskám, ezután
is : ha haza megyek, szép vásárfiát viszek neked.
Ismerek egy szép, vidám kertet, oda sok gyer
mek jár, mindegyiknek aranyos ruhácskája van,
szép almát, körtét, cseresznyét, szilvát szednek
a fák alatt, énekelnek, ugrándoznak és vidámak.
Azután van nekik aranyos kantárú s ezüstnyergű
lovacskájuk is. Én erre megkérdeztem a kert
gazdáját, hogy kinek a gyermekei azok. Erre
azt felelte, hogy ezek olyan gyermekek, a kik
szívesen imádkoznak, tanulnak és engedelmes
kednek. Erre én ezt mondtam: „Nekem is van
egy fiam, Luther Jánoskának hívják, nem jöhetne-e
ő is ebbe a kertbe, hogy ily szép almát és cse
resznyét ehessen, ilyen deli lovacskákon nyar
galhasson és játszhassék ezekkel a gyermekek
k el?” Mire az ember ezt mondta: „Ha szeret
imádkozni, tanulni és szófogadó, úgy eljöhet ő
is ebbe a kertbe, sőt még Fülöpke és Józsika
is* s ha mindnyájan együtt lesznek, kapnak trom
bitákat, dobot, harmonikát és mindenféle hang
szereket, aztán táncolhatnak meg lövöldözhetnek
is kis nyilacskákkal.“ Azután megmutatta nekem
a kertben azt a gyönyörű rétet, a hol táncolni
szoktak, oda voltak készítve a trombiták, dobok,
meg az ezüst nyilacskák. De még korán volt, a
gyermekek még nem is ettek, így nem is vár
hattam be a táncot s így szóltam a jó ember
hez : „Jó Uram, és most sietek és megírom mind
ezt az én János fiacskámnak, hogy mindig szor* Justus János és Melanthon Fülöp gyermekei.
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galmasan imádkozzék, jól tanuljon és legyen enge
delmes, hogy ő is eljöhessen ebbe a kertbe s
hozza el magával Lene nénit is. Erre így szólt
a jó ember: „Legyen úgy, menj és írj neki."
Ezért kedves János fiacskám tanulj és imádkozz
örömmel s mondd meg Fülöpkének és Józsikának
is, hogy ők is tanuljanak és imádkozzanak, úgy
együtt jöttök majd abba a kertbe. Ezzel a min
denható Isten legyen veled, köszöntsd Lene nénit
és csókold meg helyettem.
Koburg várában, 1530.
A te édes atyád

Luther Márton.
A mikor pedig odahaza tartózkodott, minden
szabad idejét gyermekei között töltötte, velük ját
szott, tanult és imádkozott, úgy elvegyült köztük,
mintha ő is gyermek lett volna . . . Az alapismere
teket mindenből ő adta meg nekik, csak mikor
már fölnevekedtek, fogadott melléjük házi tanítót,
valami szorgalmas szegény diákot, a minthogy az
ilyeneknek mindenkor nagy pártfogója volt.
Számos gyönyörű jelenetet jegyeztek fel Lutherék
hív szeretetéről gyermekeik iránt. Egy alkalommmal,
a mint Izsák feláldoztatásáról beszélt Luther a
családi körben s fiacskája János hízelgőén ölelte
át atyja térdeit, elmélázva szólt oda feleségének:
„Hogyan doboghatott Ábrahám szive, mikor fiát
áldozatra vitte. Bizonyosan meg sem mondta Sárá
jának ! Én perbe tudnék Istennel szállani, ha tőlem
hasonlót kívánna. “ Erre Katalin asszony is meg
jegyezte az anya szeretetével: „Sehogy sem tudom
megérteni, hogy Isten oly kegyetlen dolgot is kíván
hatna az embertől, hogy saját gyermekét végezze
ki.“ „És lám — felelt rá Luther — ö mégis egy
szülött fiát leeresztve hagyta feszíteni mi érettünlca. . .
Bármennyire is szerette Luther gyermekeit, szigorú
is tudott lenni velük szemben, ha megérdemelték,
különösen ha engedetlenkedtek. „Inkább ne legyen
fiam, mintsem hogy engedetlen legyen", ez volt
jelszava annak az apának, ki életét adta volna
gyermekeiért. De e kemény szigorúság nem ama
megtorló, hanem az atyai szerető szívből fakadó
szigorúság volt, a melyet mindenkor csupán azért
alkalmazott, hogy gyermekeiről, mint növekedő
fácskákról a gondos kertész a fattyúhajtásokat
lenyesegesse s nemes hajlamaikat fejleszsze, növelje.
De meg híven követte Pál apostol intését, hogy az
egyházi elöljáró gyermekeit istenfélelemre és enge
delmességre nevelje. Azt is jól tudta Luther, hogy
az ördögnek éles szeme vagyon s meglátja nagy
hirtelen, ha valami gáncsra méltó dolog esik meg
a nagy újító házában s igyekszik azt menten fel
használni, hogy megcsúfolja a reformátor tanait.
Ezért is kellett mindennek ékesen és szép rendben
történnie Luther házában; így lett Luther, mint
családapa is mindeneknek ékesen szóló eszmény
képévé, így lett az ő családi élete az igazi keresz
tyén családi életnek valódi mintájává.
Luther szeretten-szerette öveit, de szerette
barátjait is, sőt szive, háza nyitva állott nemcsak
barátai, de az idegenek számára is. Melanthon,
Bugenhagen, Justus Jónás, Amsdorf s a többiek
nem egy kedves órát töltöttek Luther családi körében,
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a hol mindenkor a legszívesebb vendégszeretetben
részesültek. Nem voltak gazdagok, de a mijök volt,
az felebarátaiké is volt; a család jövedelme Luther
tanári fizetése volt, összevissza 200 frt, úgy hogy
sokszor csak a válaszfejedelem mentette meg a
családot természetbeli és pénzbeli ajándékaival a
nagyobb zavartól; Luther könyvei is csupán a
kiadókat gazdagították, mert, az írói tiszteletdij
akkor még valami ismeretlen fogalom volt.
És mégis szegénységüket megosztották a még
szegényebbekkel, különösen a szegény diákok sorsát
viselte szívén Luther, szállást, és sokaknak teljes
ellátást adott ingyen, tőle telhetőleg minden módon
segélyezte őket. Egyszer egy szegény diák jött
Lutherhez (némelyek szerint a magyar Dévai Diró
Mátyás lett volna az) és mint végső reménységétől,
tőle kért segítséget. Luthernek nem lévén kész
pénze, szeme egy aranyozott ezüst billikomon akadt
meg, melyet nem rég kapott a fejedelemtől aján
dékba s ezt adta oda neki, hogy adja el az ötvös
nél. Az ifjú nem akarván elfogadni a diszes ser
leget, Luther összehorpasztotta azt s így szólt az
ifjúnak: „Nékem nincs szükségem ezüstserlegre,
vedd és vidd el az ötvöshöz s a mit kapsz érte,
tartsd meg m agadnak..."
Máskor egy szegény embernek, minthogy pénzt
nem tudott adni, gyermekének keresztelési aján
dékát adta oda, feleségét pedig azzal vigasztalta:
„Hiszen gazdag az Isten, ne aggódjál, majd meg
ajándékoz, minket egyébbel".
Azok pedig, kik vele egy asztalhoz ülhettek,
nemcsak a testet táplálták kívánságaiban, hanem
a lelket is. Ezért volt sokak előtt olyannyira kedves
az a néhány óra, mit Luther házánál tölthetett.
így Régius Orbán, ki egy egész napon volt Luther
szívesen látott vendége, azt mondotta, hogy ez volt
életének legkedvesebb napja s Mathesius, a joachimsthali bányatelep lelkipásztora hálákat adott
minden nap Istenének, hogy oly szerencsés volt
egy ideig Luther vendége lehetni. Pedig lám, az
egykori wittenbergi augustinusok kolostorában a
legnagyobb egyszerűség uralkodott. E kolostort,
miután a barátok egyenként megszökdöstek belőle,
a választófejedelem Luthernek ajándékozta s azon
celláiban, a hol a család lakott, valamint a többi
helyiségekben is, hol a diákok s a vendégek laktak,
majdnem mindenütt a régi egyszerű berendezés
maradt meg, tehát sehol fény, sehol pompa...
Azonban, ha vendégek érkeztek vagy pedig
a család jó ismerősei jöttek össze valamely ünne
pélyes alkalomból, úgy Kata asszony felrakta az
egyszerű tölgyfa asztalra legszebb edényeit s az
ezüst boroskannát, melyet Luther kapott ajándékba
s_/szíves szeretettel szolgálta fel az étkeket, mik
egyszerű konyhájából kikerültek. Az étkezést a
gyermekek buzgó in ája vezette be, de nem is tör
ténhetik ez másként egy igazi evangyéliomi család
asztalánál. Ebéd közben Luther gyakran mély és
komoly gondolatokba merült, ilyenkor nem hangzott
egy szó sem az egész ebéd ideje alatt, mintegy
uralkodott a régi kolostori silentium.
Ki is zavarta volna a nagy embert nagy gon
dolataiban.
Máskor azonban igen vidám és jókedvű tudott
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lenni s ilyenkor vége hossza nem volt a szellemes mosságuknál fogva legkedvesebb s legszebb éne
eszmecserének. „Tréfát komoly szó, ezt ismét élces keink közé tartoznak. A zenét is véghetetlenül
ötletek váltogatták. A nélkül, hogy feltűnt volna a kedvelte, Isten ajándékának nevezte, a mely elűzi
társaságnak, — a beszélgetés mindig a magasba az ördögöt s vidámmá teszi az embert, a zene
irányult. A földről az égbe szárnyaltak a gondolatok mellett elfeled az ember minden haragot, szenve
és érzelmek, honnan ismét megerősödve tértek visz- dést és minden terhet s épen azért Isten igéje
után a legnagyobb tiszteletet érdemli" — ; ezért
sza a földre •.
„A mi élcet ki tud pattantani az elmék egy minden összejövetelnél felhangzott az ének, világi
máshoz való súrlódása: a mi ügyes szójáték kifakad és egyházi vegyesen. Luther, kezében hárfájával,
a benső élet melegében: az mind ide-oda cikázott, vezette az éneket, vele énekelt egész családja,
minden vendége. Vájjon kell-e gyönyörűbb családi
— surrant az asztal egyik végétől a másikig...
Emlékek, alkalmiságok tarka egymásutánban, jelenet?
Ott áll Luther a középen, mint a társaság
rendszer nélkül, de annál több hatással, mint valami
darázsraj zsongott a családi s z o b á b a n S a mikor központja, mint páter familias, mellette hűséges
Luther elkezdett beszélni, a vendégek gyakran Katája, köröttük a gyermekek, a jó Lene néni. a
letették a villát és kést s gyönyörködtek, a gyöngy diákok, vendégek s megelégelve a világiakat, meg
szemekben, mik ajkáról leperegtek. Úgy, hogy emlékeznek a jó Istenről, ki megelégítette a testet,
Kata asszonynak kellett gyakran közbeszólnia: felvidította a lelket s világot gyújtott a sötétben,
„miért beszélgetnek folytonosan, miért nem esznek, a mely nem csak az ő szivükben ragyog, de bera
hiszen meghűl az étel. . . “ azonban ki gondolt volna gyogja az egész világot. Csoda-e hát, ha a hálás
az ételre, italra akkor, mikor a szellemesség és szívek s a tetterős lelkek diadaléneket zengenek
bölcseség forrását élvezhette. Rendesen a családnál a megtartó Istennek ? S ha lelki szemeik előtt ott
étkező Mathesius János, Veit Ditrich, dr. Weller, látjuk a hárfa kedves hangjainál éneklő boldog
Herderich Gáspár stb. jegyzeteket készítettek és családi kört, a melynek hite erősebb, mint a kőLuther sok kedves mondását őriztek meg az utókor szirt, hogy Isten az ő ügyét nem fogja elhagyni,
számára, e beszédeket ők „condimenta mensae“-nek, hanem megszégyenítve az| igazság gyűlölőit, dia
asztali fűszernek nevezték, mi pedig, mint Luther dalra juttatja azt, vájjon nem támad-e fel szivünk
„aranymondásait“ (Tischreden) ismerjük. A beszél ben is hála, hogy e bizalom ezer és ezer szen
getést maga Luther szokta bevezetni: „Mi újságot vedés tisztító tüzéből kikerülve valósággá lett s él
hallottatok? „Az első kérdés rendesen felelet nélkül a mi hitünk és élni fog, mert „az ég és a föld
maradt, mert szerénységből senki sem akart szó elmúlnak, de az Úr beszédei soha el nem múlnak!“
*
vivő lenni. Ekkor Luther az idősebbeket- névszerint
A világtörténeti jelentőségű férfiak családi élete
szólította meg, mire azok átvették a szót s csak
hamar élénk beszélgetés fejlődött ki; de ka Luther iránt az emberiség mindig bizonyos érdeklődéssel
ragyogtatta ékesszólását, mindnyájan csendben viseltetik, mert megragadja azon ellentétnek varázsa,
figyeltek: „Az ördög kiosztja az eget az embereknek a melyet az ily szellemóriásnak közéleti szerep
a bűnök megismerése előtt, Krisztus azonban meg lése és családi köre közt lá t: a világban eleme a
vigasztalja a hívőket a bűnök beismerése után.“ küzdelem, az alkuvást nem ismerő harc, a csa
„A tett elkövetése előtt az ördög a bűnöket kicsi ládban ellenben a szelíd béke, a gyengédség, szere
nyeknek és csekélyeknek tünteti fel, a tett elköve tet és elnézés. Ilyen ember volt a mi nagy refor
tése után azonban annál nagyobbaknak és súlyosab mátorunk, Luther Márton i s ; az ő boldog családi
baknak . .. “ „Ha azt cselekednék, a mit cseleked életéből fenmarad a tanulság örökké: a nő igazi
nünk kellene, Isten is azt cselekedné, a mit mi élethivatása, hogy jó feleség s jó családanya legyen,
a férfi sorsa a küzdelem. S míg odakünn a nagy
akarnánk. . . “
Ha kifogytak a komoly és tudományos tár világban az élet tengere sziklákat ostromolva hábogyakból. áttértek a mindennapi élet dolgaira, a rog, simuljanak el a habok a csendes öbölben, a
mesék országára is. Folyt ilyenkor a szó a törökről, boldog családi körben. A családi otthon legyen
a francia királyról, a pápáról, a mannsfeldi boszor szentély, hová nem hatol el a durva földi lárma,
kányokról, a furfangos wartburgi ördögökről stb. áldozzanak abban a család tagjai a szeretet oltárán
A házasságról lévén szó, megjegyezte egyszer s akkor bizonynyal beköszönt s állandó lakást talál
Luther: „Házastársakat összeboronálni nem nagy ott a minden család legkedvesebb vendége: a bol
virtus, de azokat együtt tartani már emberi erőt dogság !
felülmúló feladat — Ádám és Éva a paradicsomból
Tortái Lajos.
kifizetvén, bizonyára egyebet sem csináltak az alatt
a 900 esztendő alatt, míg együtt éltek, mint folyton
Családi kép.
perlekedtek. Éva azzal érvelt Ádám előtt, hogy:
„te etted meg az almát11, mire Ádám azt vetette
Estve. van, megcsendül kis falunk harangja,
oda: „hát akkor minek adtad ide.“ „Nincs szebb
Egyszerre elnémul gyermekeim hangja,
az egyetértésnél!“
Kicsi kacsóikat szépen összefonják
Az asztaltól való felkelés az étel utáni imádság
S az estvélí fohászt utánam elmondják.
elmondásával történt, erre sokszor vallásos és világi
ének és zene következett. Luther véghetetlenül
Mikor csemetéim buzgón imádkoznak,
szerette az éneket, hiszen maga mintegy 36 egy
Előttem legalább angyallá változnak,
házi éneket költött, melyek erejöknél és dalla
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A mint velük együtt Istenhez esengem,
Nem én, ők tanítnak imádkozni engem.
Ilyenkor hajlékunk szentegyházzá válik,
Szemeinkből hit és áhítat sugárzik,
Néha csendes mosoly az imádság vége,
Ugy-e jó Istenem nem haragszol érte ?
Kisded magzataim nem tudják, nem értik,
Imádságos ajkkal Istent mire kérik ?
De tudja az Isten, mindnyájunknak Atyja,
Kérésüket, hiszem, hogy meg is hallgatja !
N a g y Lajos.

„Világ útvesztője",. .*)
Múlnák az évek s az ember idővel megtanul
észszerűen gondolkozni, jót és rosszat egymástól
megkülönböztetni. A mikor magam is e kort elértem
s látva az elémbe nyíló különféle életpályákat és
hivatalokat, a melyekben az emberek foglalatosak,
magam is ott álltam a nagy kérdés előtt: nos hát
most hová, merre? — bizony igen gondolkozóba
estem s akárhogy is törtem árva fejemet, csak nem
tudtam sommikép megállapodásra jutni.
Az az egy bizonyos volt előttem, hogy válasz
tandó életpályámnak olyannak kell lennie, hogy
minél kevesebb gonddal és nyugtalansággal, de
annál több örömmel és gyönyörűséggel járjon.
Csakhogy épen az volt a kérdés, hogy melyik
is hát ez a gyönyörűséges és bátorságos hivatás.
Másoktól tanácsot kérni nem mertem, félve,
hogy kiki majd a maga dolgát fogja előttem fel
dicsérni.
Magamtól meg nem mertem semmihez sem
fogni, nehogy elhamarkodjam a dolgot és rosszul
válaszszak.
Igaz ugyan, hogy olykor-olykor tettem egy
kis próbát itt is, ott i s : ámde kísérleteim mind
dugába dőltek, mert bármibe fogtam, mindjárt
nehézségekre bukkantam, a melyek elvették a
kedvemet s reményeimből is mihamar kiábrándí
tottak.
Ilyenkor aztán állhatatlanságom érzete gyöt
relemmel töltötte el a szivemet: rettegtem a szé
gyentől, hogy majd még gyámoltalannak és inga
dozónak fognak tartani.
Végtére is hosszas gyötrődés és vergődés után
abban állapodtam meg, hogy bejárom az egész
világot s mielőtt véglegesen döntenék jövő élet
sorsom dolgában, előbb minden életpályát, rendet
és hivatást alaposan megvizsgálok.
Ez elhatározásom aztán nyugodalmat is hozott
zaklatott lelkemnek.
Megindultam tehát, azaz. hogy álltam tanakodva,
tépelődve, hogy merre induljak.
Egyszerre csak, honnan, honnan nem, máig sem
tudom, elém toppan egy élénk tekintetű, szapora
* Mutatvány Comenius Világ útvesztője és Szív Paradi
csoma c. műve első részéből.
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járásű, még szaporább beszédű alak, maga az ele
venség és mozgékonyság.
— Honnan, hová? — kérdi tőlem.
— Otthonról — válaszolók őszintén s megyek
világlátni.
— No ez derék. De hát van-e vezetőd? kérdi
jóakarólag.
Senki, csak a jó Isten és a magam két ép
szeme s hiszem, hogy egyik sem csal meg.
Megcsóválta a fejét s küsönös hangon mondá :
— Nos hát akkor valóban szánalmas sors vár
reád. — Majd kis szünet után azt kérdezte:
— Hallottál-e valamit a krétai labirintusról?
— 0 igen — felelém.
— Hát akkor tudod, hogy ez a világ csodája
egy nagy-nagy épület volt, sok-sok rekeszekből,
szobákból és tekervényes utakból fortélyosan úgy
megépítve, hogy a ki abba vezető nélkül belément,
akár örökké ott tévelyeghetett és botorkálhatott
volna és soha de soha ki nem akadt volna belőle.
Hanem az a krétai labirintus csak tréfa ám szem
ben e világ útvesztőjével. Azért nem is javallom,
hogy magad, vezető nélkül bocsátkozzál beléje.
Elkomorodtam. Hiszen ha volna valakim; de
hát honnan szerezzek én magamnak ily vezetőt!
Mire ő megnyugtató lag szólt:
— Ne csüggedj, itt vagyok én. Az ón hiva
tásom, hogy azokat, a kik e világban körül akarnak
tekinteni, mindenfelé elvezessem és nekik mindent
megmutassak. Ez okon kerültem elődbe is.
Kérdésemre aztán be is mutatta magát:
— Az én nevem Mindenlátú. Foglalkozásom,
hogy bejárom e világot s ennek minden zege-zúgába
bekandikálva, kitudakozom az emberek beszédeit
és cselekedeteit. Meglátom, a mi nyilvánvaló; ki
firtatom, a mi titokzatos. Egyszóval, nélkülem nem
történhetik meg semmi: az én kötelességem mindent
szemmel kisérni. Azért ha engem követsz, elvezetlek
sok-sok helyre, a hová magad ugyan sohasem
jutnál el.
Örömömben, hogy ily megbízható útitársra
akadtam, kértem őt, hogy ne sajnálja tőlem sem a
fáradságot s vezessen engem is. Mire ő készséggel
megfogta a kezemet:
-— Jerünk.
Megindultunk hát s elsőbben is én törém meg
a csendet. Felette jó kedvre hangolt, hogy meg
ismerhetem e világ folyását s ezért nem volt az
udvariasság csupán, a midőn vezetőmnek készséges
ajánlkozásáért köszönetemet fejeztem ki. Különösen
jól esett tudnom, hogy immár megpróbálhatok min
dent s közvetlen tapasztalásból győződhetem meg
arról, a mihez az ember bátorsággal ragaszkodliatik.
— Barátom — válaszolt vezetőm • — ha te
avval a szándékkal indulsz útnak, hogy mindent
megítélj s ne vedd a világot úgy, a mint van:
nem tudom, vájjon a mi királynénk ő felsége meg
lesz-e majd veled elégedve.
— Hát kicsoda a ti királynétok? — kérdem
álmélkodva.
— Bölcseség ő felsége — felelte ő — a ki e
világ folyását igazgatja egyik végétől a másikig.
Bárha vannak olyan salamonkodó kotnyelesek —
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tévé hozzá nem minden gúny nélkül — a kik őt
Hiábavalóságnak csúfolják. Azért is hát előre figyel
meztetlek, hogy te ne salamonkodjál, hanem tarts
mértéket, nehogy magad is, magam is bajba jussunk.
Még be sem végzé szavait, a midőn valaki
hirtelen, azt sem tudtam, hogy férfi-e, asszony-e
(mert alakja mélyen el volt burkolva s körötte
mintha köd terjedezett volna) mellettünk terem s
Mindenlátót utunk célja felől kérdezi.
— És te nálam nélkül mernél útra kelni ? —
szólt aztán Mindenlátóhoz, hogy a kívánt választ
megkapta. Avagy nem tudod-e, hogy a te dolgod
emberedet mindenüvé' elvezetni, az enyém pedig
neki mindent megmagyarázni? Mert úgy rendelte
azt ő felsége a királyné, hogy bárki lépjen is az
ő országába, ne a maga tetszése szerint ítélje meg
azt, a mit hall és lát, hanem hogy megmondódjék
ő neki, mely dolog micsodás és mire való: ő meg
ne bölcselkedjék, hanem vegyen mindent úgy, a
mint vanE szavaira Mindenlátó felszólította az ismeret
lent, hogy tartson ő is velünk. Mit ez minden vona
kodás nélkül teljesített.
Természetesen kiváncsi voltam megtudni új
útitársam nevét is, mire ő így mutatta be m agát:
— Bölcseségnek, a világ királynéja ő felsé
gének tolmácsa vagyok, a kinek az a hivatalom,
hogy megtanítsak mindenkit arra, miként lásson
és fogjon fel minden dolgot e világban. Én vagyok
az, a ki mindenkit, legyen az öreg vagy ifjú, tudós
vagy tudatlan, előkelő vagy alacsony sorsú, az igazi
tudásra kioktatok. Nélkülem még a fejedelmek és
hatalmasságok is unalomban s szomorúságban töl
tenék _életüket.
Újabb ismeretségemnek, nem is mondhatom,
mennyire megörültem. Hiszen magam is épen azt
keresem, a mi igazában okos, szép és jó s azt
akarom elkerülni, a mi unalmas és szomorú. Azért
őszinte jó kedvvel üdvözöltem őt is, kifejezve abbeli
reményemet, hogy vezetőim segélyével célomat
immáron nem lesz nehéz elérnem.
— A felől ne is kételkedjél — biztatott ő —
a mi országunkban úgy van minden elrendezve,
hogy itt boldog s elégedett lehet mindenki, a ki
reánk hallgat. Majd sorra meglátsz mindent — s
aztán választhatsz tetszésed szerint.
— És ha nevedet szabad kérdenem? — szólék
némi elfogultsággal.
— Szívesen. Az én nevem Hitető.
Megvallom, dacára útitársaim felett érzett
örömömnek, nem kevésbbé meg is ütköztem a
nevükön.
— No te ugyan szép társaságba keveredtél —
tűnődtem magamban. — Az egyiknek neve Minden
látó, a másiké Hitető. — A királynéjoké pedig, a
mint véletlenül kiböffentették, Hiábavalóság. Vájjon
mi lesz majd e mulatságnak a vége?
Tépelődve, lecsüggesztett fővel lépegettem nyo
mukban.
Benső tusakodásomat mindjárt észrevette Min
denlátó s rám szólt:
— Nos, te állhatatlan lélek, talán már meg
bántad feltételedet? Megállj csak, majd jösz te
velünk mindjárt készséggel!
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Evvel hirtelen kantárt vetett a fejemre, hogy
nyomban a zabolát is a szájamon éreztem.
Annak a kantárnak a gyeplője pedig a vak
merőség szíjából volt hasítva, zabolája meg a konokság vasából kovácsolva. — A miből aztán hamar
meggyőződhettem, hogy ezentúl nem szabad el
határozásból végzem majd utamat, hanem az olthatatlan tudvágy vakmerősége által vezettetve, konok
elszántsággal, minden irányban.
Ugyanekkor Hitető meg pápaszemet nyomott az
orromba, a melyen át mostantól kezdve a világot
néznem kellett. Es valóban csodálatos egy pápa
szem volt az. A mint rajta átpillantottam, mindjárt
mindent egészen másnak láttam. A közellévőt távoli
nak, a kicsit nagynak, a rútat szépnek, a feketét
fehérnek és megfordítva. Beláttam most már azt
is, hogy ez a vezetőm nem hiába viseli a Hitető
nevet, mikor az emberek orrára ilyen furcsa szem
üveget illeszt.
Ez a pápaszem pedig, miként ugyancsak mi
hamar megértettem, készült a vélekedés üvegéből,
foglalatja pedig az előítélet, szarujából.
Különös szerencsémre Hitető a pápaszemet
sietségében görbén nyomta az orromra, úgy, hogy
óvatosan átkukkanthattam mögüle. így abba a sze
rencsés helyzetbe jutottam, hogy megláthattam a
világot a maga való mivoltában is. Mondhatom, e
tudat nem kis megnyugvásomra szolgált.
— Szájamba ugyan zablát vetettek — mon
dók magamban csöndes önelégültséggel, — szemei
met hamis üvegetekkel megtévesztettétek ; de értel
memet, ha Isten is úgy akarja, el nem vakítjátok.
Megyek hát s meglátom, miért nem akarja Hiába
valóság ő felsége, hogy országán ki-ki a maga
természetes szemeivel nézhessen végig.
Tűnődéseimből Mindenlátó hangja zavart ki.
Szédületes magaslaton állottunk, mintegy a
felhők között. (Most se tudom, hogyan kerültünk
oda). Lábaink alatt, lenn a mélyben egy fényes és
hatalmas város, a melynek szélei a messze távol
ködébe tűntek el. Hatalmas kerítés s ezentúl egy
feneketlen széles árok vette körül, magában a
városban felülről lesugárzó világosság: a falakon
túl, a kerítésen kívül s az áíok fölött emésztő
sötétség.
Közelebbről szemügyre véve a távlatképet,
észrevettem, hogy maga a város számtalan utcák
ból, épületekből és palotákból áll, a melyek között
hangyabolyként nyüzsgött-mozgott a sok-sok ember.
Kelet felé egy hatalmas kapu, a melyből egy kes
keny utca egy másik kapuhoz vezetett, mely azon
ban nyílásával már nyugat felé nézett. — E kapunál
aztán a város hat főútra oszlott, a melyek mind
keletről nyugat felé irányultak. A város közepén
egy ormótlan tágas tér s ennek a hátterében egy
hatalmas fellegvár.
— íme előtted a szép világ — szólott hoz
zám Mindenlátó. — Ide hoztunk, hogy első sorban
is tekintsd át egészében s legalább némi fogalmad
legyen róla. — Aztán tovább mutogatott s folytatta:
— Ama kapu amott napkelet felől az Élet
kapuja; ama második, nyugat felé néző, az Elhivatás
kapuja. Innen indul ki-ki arrafelé, a merre sorsa
rendeli. — A keletről nyugat felé haladó hat főút
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a különféle életpályák, rendek és hivatások, a
melyek az emberekre várnak. — íme mindjárt ott
délfelé a Házirend, mellette a Munkások, — tovább
a piac felé a Tudósok rendje, azután az Egyházi
rendek, majd a Felsőség és végül a Harcosok ren
déi. Hát nem felséges berendezés e z ! ? Amaz első
ben a világrajövetel és a nevelés; — a második
ban a megélhetés eszközeiről való gondoskodás, —
a harmadikban a tanitás és művelődés; — a negye
dikben a lelkek gondozása; — az ötödikben az
igazságszolgáltatás; — a hatodikban a védelem.
— Mindenek egymásnak és mindenben egymásért.
Ama fényes fellegvár ott az utak végeztével a
Szerencse vára, a hol a sors különös kegyeltjei
laknak gazdagságban, gyönyörűségben és dicsőség
ben. Az ormótlan nagy tér előtte közös versenytere
azoknak, a kik amaz utakról a vár felé törekesznek. Magának a fellegvárnak kellő közepén
pedig ott emelkedik ki ragyogó pompájában Bölcseségnek, e világ királynéja ö felségének rezidenciája.
Mondhatom, e szép elrendezés így, madártávolatból, nekem módfelett tetszett s hálát adtam
Istennek, hogy mindezt így intézte. Csak az tűnt
fel, hogy az utak sok helyütt meg-meg szakadoz
tak s egymásba kuszálódtak, a mi — úgy véle
kedtem — könnyen zavart és eltévelyedést okoz
hat. Ehhez járult még, hogy az egész város, mint
egy körhinta forgott lábaim alatt, úgy, hogy az
örvényszerű látványba szinte beleszédültem; a
mellett minden, még a legkisebb dolog is, úgy
lótott-futott, diibörgött, zakatolt, zúgott és hem
zsegett — hogy igazán lélekzsibbasztó volt azt
szemlélni.
Hitető sem maradt el dicsérő magyarázatával.
— Ládd-e, mily gyönyörűséges egy világ ez,
már csak így a messzi magasból is. Hátha még
majd közelebbről is megtekintheted s minden zegezugával megismerkedhetel szemtől-szembe !
— Valóban — válaszolók — elbűvölő egy kép.
Vajha ilyennek bizonyulna közelről i s !
Azon ne aggódjál, kedvesem. Bizonynyal még
szebb lesz az. Csak bizalom és most — előre 1
— Megállj ! — vágott közve Mindenlátó —
előbb hadd mutassam meg neki azt a helyet, a
hová már nem lesz többé visszatérésünk.
— Tekints csak hátra, napkelet felé — foly
tatta most hozzám fordulva — látod-e azt a ködlő
tömeget, a mely abból a homályos kapualjból előrajzik ? Emberek azok, a kik most jöttek a világra,
nem tudva, honnan, hogyan és mi végre. — Most
még csak nyávogni, sírni tudnak és életük egyéb
ként teljesen öntudatlan : ezért az a sötétség köröt
tük. — De ha azon a keskeny úton, a mely az
Elet kapujától megindulva arra nyugatfelé vezet,
valahogy átvergődnek, közbe majd megvilágosodik
nekiek is, mígnem az Elhivatás kapuját elérik. —
Most pedig menjünk s lássuk, hogyan mikép foly
nak odalenn a dolgok — e kapun túl.

H ópelyh ek.
1
Olyan fehér a ruhátok,
A milyet itt so'se látok!
Nem csoda, hisz égből jöttök,
Égből szálltok !
Magasan a kis hópelyhek
Mint a vágyak, a remények:
Erre szállnak, arra szállnak,
Enyelegnek.
Addig szállnak, addig hullnak,
Míg megfogynak, megritkulnak,
Míg a földre mind leszállnak,
M ind lehullnak.
II.
Szálljatok, szálljatok
Vissza, kis hópelyhek !
Mért jöttök a földre
Tehernek ?
Van itt teher elég
Mért szaporítjátok ?
Hisz itt úgyis gyász vár
Reátok !
Szálljatok, szálljatok,
Repüljetek vissza:
Tiszták vagytok — s e föld
Nem tiszta !
III.
Látod-e, látod-e
Elhalsz kezemen:
Kis hópíhe! mért nem
Maradtál te fenn ? I
Fölérhetted volna,
Kis bohó, észszel:
Ha e földre szállasz,
Múlandó lészel!
P é te r i Pál.

A felsölövöí ev. tanintézetek.
Vasvármegye északnyugoti részén, mintegy két
órányira az ország határához, egy titokzatos sutto
gással tovasiető patak kanyargó völgyében fekszik
Felsőlövő. Lakosainak száma az 1900-ik évi orszá
gos népszámláláskor 1171 volt, a kik közül 1003
egyházunknak híve, s hozzátehetem : példás buzgóságu híve. A lélekszámra nézve kis község arány
talanul nagy helyen fekszik. Utcáit t. i. nem mérnök
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keze, hanem részint a szerény, ámde esős időben
óriássá növekedő patak, részint pedig a községalapítóinak szeszélye jelölte ki, s míg a csinos
egyszerűséggel épült házak egyhelyütt sűrű csopor
tokban állnak egymás mellett, másutt igen nagy
távolságokra vannak egymástól. Levegője pompás,

egészséges. Az utcákon, udvarokon, kertekben levő
s a közlekedési utakat szegélyező, sőt a szántó
földekre is kiterjeszkedő gyümölcsfa-erdő s úgy
szintén a községtől negyedórányira kezdődő nagy
fenyőerdők bőségesen gondoskodnak, az éltető oxi
génről. Lakosai német anyanyelvűek, szívvel-lélekkel azonban magyarok s testileg is, lelkileg is erő
teljesek, ‘egészségesek. Szokásaikban egyszerű
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tisztaság, viselkedésükben megnyerő szerénységerkölcseikben romlatlanság jellemzik őket. Vallás
sósságuk közmondásszerű ; templomuk télen-nyáron
megtelik áhítatos közönséggel, mely nem külső
látszatnak hódolva, nem a maga mutogatása végett,
hanem benső ösztönnek engedve keresi föl az Űr
házát.
Község felett állandóan a béke szelleme
látszik A ,j jg n i; a másut annyira divatos duhajko
dás, korcsuiázás ott még nem honosodott meg s ha
nagy ritkán megtörténik, hogy valaki áthágja a
tisztesség határait, az egész község felzúdul, mint
egy méhiaj.
A község közepe imponáló benyomást tesz a

szemlélőre. Ott áll a 'díszes, nagy templom; a
főgymnasiuni és tanítóképző egy- és kétemeletes
épületei; az emeletes népiskola; a kétemeletes
nevelőintézet s a szabályos négyszöget alkotó ezen
épületcsoportok közt terül el egy hatalmas, mintegy
kétholdnyi, hársakkal beültetett, jókarban tartott
udvar, illetőleg játszótér.
Hogy került a íőgynmasium és a tanítóképző-

A felsőlövői evang. tanintézetek.
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intézet ezen kis községbe, melynek csak pár év
óta van vasúti összeköttetése s a hova még a
hetvenes években is csak kocsin lehetett Szombat
helyről kijutni, 55 kilóméternyi girbe-görbe, hegyen
völgyön át vezető út megtétele után? Erre a kér
désre, melyet gyakran volt alkalmam felsőlövői
tanárkodásom idején is, azóta is hallani, akarom a
következőkben Lapunk olvasóközönségének a
választ megadni.
*
A felsőlövői, nyolc leány egyházával együtte
sen 2921 lelket számláló tekintélyes egyházközség
1818. október 18-án, Wimmer Gottlieb Ágostot, a
később tudománya és lángoló egyház- és hazasze
retete révén országszerte ismert és dicsőített 27
éves ifjút választotta meg lelkészévé. Működése
nem mindennapi volt; intézkedései, bár tagadhatat
lanul mindig a gyülekezet javát célozták, sokszor
magukon viselték az erőszakosság bélyegét s így
nem csoda, hogy híveivel gyakran támadtak súrló
dásai. Ellenségeinek száma napról-napra gyarapo
dott, úgy hogy 15 évi működés után 1833-ban
jobbnak látta a pozsonymegyei modori egyházköz
ség meghívásának engedni és Felsőlövőnek búcsút
mondani. Itt azonban csak most látták, hogy mit
és kit vesztettek benne. Barátai összefogtak, a
háborgó elemeket lecsöndesítették s két évi fárad
ságos, de tökéletesen eredményes munka után
ab lián a helyzetben voltak, hogy Wimmernek az
egész község nevében újra fölajánlhatták a papi
tisztet.
S Wimmer visszatért. Ismerte népét és tudta,
hogy azzal a józan, becsületes és értelmes némettel
csodákat tehet. A régi utón haladt előre. Valósá
gos atyja volt népének. Tanács és vigasz nélkül
senki se távozott tőle, a ki bizalommal fordult
hozzá. Ha kellett, még fogat is húzott s gyerme
keket is beoltott. De autokrata maradt a legna
gyobb mértékben. Célja elérésében nem igen válo
gatta az eszközöket s ha eredményesebbnek látta,
bizony félretette a szeretet és meggyőzés igéit s
drasztikus eszközökhöz nyúlt. Nem egyszer hallot
tam a felsőlövői öregek szájából, hogy Wimmer
a magukról megfeledkezett legényeket gyakran
kut.yakorbácscsal fenyítette meg s az sem ment
ritkaságszámba, hogy a neki ellentmondó, szándé
kainak és terveinek meghiúsításán dolgozó presbytereket úgy lehordta, mint az iskolásgyerekeket
s irodájából egyszerűen kidobta. És a nép tűrt. A
másodszori megválasztás hatalmas fegyver volt
Wimmer kezében, melynek ő jól ismerte az értékét
s a melylyel épen azért szorgalmasan élt is, a
gondjaira bízott nép javára!
Az alkotásoknak egész hosszú sorozata fűző
dik nevéhez, a melyekből itt csak a legfontosab
bat ragadom ki. 1838 bán új énekkönyvet hoz be,
melyre vonatkozólag az ugyanazon évi egyházke
rületi gyűlés megadja ugyan az utólagos egedélyt,
de figyelmezteti úgy az egyházközséget, mint a
lelkészt, hogy jövőben minden önkénykedéstől tar
tózkodjanak. 1840-ben rábírja községét, hogy magát
a jobbágyság kötelékeiből váltsa meg, mit az
óriási anyagi áldozatok árán meg is cselekszik.
Eközben megkedvelted népével a gyümölcsfatenyész
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tést; rendezi a község háztartását; létesíti az azóta
szépen virágzó gyülekezeti Gusztáv-Adolf-egyletet;
ír és terjeszt vallásos tankönyveket; a Biblia ter
jesztése érdekében beutazza a félvilágot s 1838-tól
1848-ig, tehát egy rövidke évtized alatt 54087 Bibliát,
3771 Otestámentomot s 70592 Ujtestamentomot
árúsít el (különféle nyelvüeket!). Legnagyobb alko
tása azonban kétségtelenül a felsőbb tanintézetek
alapítása volt.
Nem érdektelen, hogy mi keltette föl Wimmerben egy tanítóképző-intézet alapításának (mert
eleinte kizárólag ennek a képe lebegett előtte) a
gondolatát s mi ösztönözte, mi lelkesítette, hogy
ezt a gondolatot hihetetlen kitartással és szívós
sággal megvalósítsa. Linberger István, volt kés
márki lelkész s a felsőlövői tanintézeteknek 1865-től
1870-ig igazgató-tanára így beszéli azt el a tan
intézetek 25 éves fennállása alkalmából megírt
történetében : „Midőn II. József, a monarchia népei
nek e nagy jótevője türelmi parancsát kiadta és
az országgyűlés az 1790/91-i vallástörvényt hozta,
a magyar evangélikusok szabadságai és jogainak
e sarkalatos törvényét: az addig megmerevedett és
fékentartott magyar ev. egyház új életre ébredt.
De ez egyelőre csak az egyházi viszonyok szilár
dításával gondolt, az iskolákat nem igen vehette
figyelembe, különösen falúhelyen nem. Ámbár jelen
tőségüket nem tagadták, mégis első sorban az
egyházért, mint a nagyobb fontosságúért kellett
áldozniok. Különben a tanítók is hiányoztak; az
akkori túlszerény tanítói jövedelmek mellett ki is
vállalkozott volna a terhes és nélkülözésekkel telt
tanítói hivatalra ? Vagyonbukott mesteremberek,
obsitosok s ha jól ment, néhány latin osztályt vég
zett növendékek, kiket anyagi, vagy szellemi ügyefogyottság, vagy egyéb körülmények tanulmányaik
folytatásában meggátolt: lettek tanítókká leginkább.
És ez nem maradhatott így. Ilyenek voltak a viszo
nyok hazánk legtöbb falusi községeiben még a
jelen század harmadik évtizedében is. Ez keltette
föl Wimmernek gyülekezete és hitrokonai jólétéért
dobogó szivében azt az erős vágyat, hogy a nép
nyomorán legalább némileg segítsen.“
Wimmer tehát mindenekelőtt a maga gyüle
kezetének, azután pedig más evang. gyülekezetek
nek hozzáértő s hitbuzgó tanítókat akart nevelni. S
hogyan? Természetesen megfelelő tanítóképző-inté
zet létesítése által! Merész, ábrándos terv! O maga
szegény volt, mint a templom egere; községe és
gyülekezete szintén nem rendelkezett Dárius kin
csével! De hát, ha se neki, se gyülekezetének nem
volt heverő tőkéje, annál több és erősebb volt a
hite, melyről beigazolást nyert a szentírás azon
szava, hogy szavára még a hegyek is elmennek a
helyükről (Máté 17. 20.) Először a saját gyülekeze
tében gyűjtögetett a nemes célra, majd azután
szerencsét próbált azon kívül is. A szivek megnyíl
tak s a kegyadományok egymásután érkeztek.
1842-ben már csinos kis összeg állott rendelkezé
séibe. „Isten segítségével tehát előre11, szólt magá
ban. Elkészítette a tanítóképző-intézet épületének
tervét s 1842 május hó 17-én letette az alapkövet.
A munka folyt serényen. A falak még azon
esztendőben tető alá kerültek, a belső munka és
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a berendezés elkészítése azonban még két eszten
dőt vett igénybe, úgy hogy az épületet csak 1845
május hó 13-án lehetett rendeltetésének átadni.
Wimmer is, a község is örömrepező szívvel te
kinthetett a gyönyörű és impozáns egyemeletes
épületre, előbbinek azonban alighanem sok álmat
lan éjszakát szerzett az a gondolat, vájjon honnét
fogja a 26,1)00 frtot meghaladó hiányt fedezni!
Mert a 33,381 frt 45 krnyi építési költséggel (váltó
pénzben !) szemben csak 6904 frt 54 kr. fedezet
állott rendelkezésére! Megjegyzem, hogy az inté
zet tulajdonosa kizárólag Witnmer volt s így a ren
geteg adósság is csak az ő vállát terhelte. De el
bírta! Kezébe vette a perselyt s házalva gyűjtö
getett, a saját községében is, azon kívül is. Kért,
keresett és zörgetett s nem hiába. A tekintélyes
fentartási költség ilyen módon gyűlt egybe; az
épületet terhelő adósság ilyen módon apadt évrőlévre.
A kép nem volna teljes, ha nem mondanám
meg, milyen volt a Wimmer-alapította tanitóképzőintózet szervezete. Tizenkét növendék számára volt
az berendezve, kik az intézetben ingyen lakást,
ingyen élelmezést, ingyen oktatást nyertek. A ki
nagyon rászorúlt, ruházatot is kapott. Ezen a 12
tanulón kívül kiinlakó növendékek is látogathat
ták az előadásokat. A tanítóképző-intézettel szoros
kapcsolatban állott az elemi iskola, a hol a növen
dékek a tanításban gyakorolhatták magukat. A
tanítóképzőnek az igazgatóval együtt, ki népisko
lai igazgató is volt, három tanára, a népiskolának
szintén három tanítója volt. A tanfolyam négy esz
tendeig tartott, mely idő alatt nem vettek föl új
növendékeket. Ez a gyakorlat 1854/5 állott fenn,
mely időtől fogva 1870-ig minden második évben,
ettől kezdve pedig napjainkig minden évben vettek
föl s bocsátottak is ki az intézetből növendékeket,
illetőleg a tanfolyamot végzett jelölteket.
1847-ben kibővül az iskola. A község egész
séges fekvése s a népiskola jó híre sok vidéki
szülőt arra ösztönözött már a megelőző években,
hogy gyermekeiket Felsőlővön járassák népiskolába.
Ilyenek kedvéért állítja fel Wimmer 1847-ben a
gymnasium első két osztályát, melyet a következő
évben a harmadik követ.
A szabadságharc egy kissé megakasztotta a
szépen indut fejlődést. Wimmer tevékeny részt vett
a harc mozgalmaiban. Lefordította német nyelvre
Kossuthnak a nemzethez intézett szózatát, melyet a
megyei hatóság hivatalosan terjesztett Vasvármegye
németajkú vidékein. S egy vasárnapon, mint szem
tanúk beszélték, kardot kötött Luther-kabátjára s úgy
jelent meg a zsúfolásig megtelt templomban az
oltár előtt, a honnét felolvasván Kossuth szózatát
lelkes, gyújtószavakkal hívta föl népét a szabadság
zászlaja alatt leendő gyülekezésre. Szavai nem
maradtak hatás nélkül s a szellő szárnyán terjed
tek községről-községre, mindenütt lelkes visszhangra
találva. A Bécsben született, de szívvel-lélekkel
magyarrá lett Wimmer csodákat tett. Nem mint
kormánybiztos, hanem mint ember és ellenállhatat
lan szónok gyűjtötte össze a határszéli községek
fegyverfogható férfiait, szervezte a nemzetőrséget,
melynek parancsnoka lett.
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A világosi katasztrófa, a nemzet letiprása után,
neki is menekülnie kellett, mert neve a leginkább
proskribáltaké között volt. Csak egy hajszálon
múlt, hogy az elfogatására kiküldött katonák nem
keríthették kézre. Hívei halálmegvető bátorsággal
rejtették el a községben, majd a mikor az imrninens veszély megszűnt, álruhában szöktették át a
határon. Svájcon és Franciaországon át Amerikába
menekült a hontalan, a hol azonban nem tudott a
viszonyokkal megbarátkozni s csakhamar visszatért
Európába s Bremenben lelkészi állást kapott. Ott
élt 1863-ig, a mikor már nem bírt többé a hon
vágynak ellenállni s elindult Bécs felé, rokonainak
látogatására. Bécsi tartózkodása idején nyert am
nesztiát s most már misem állott útjában, hogy
kedves gyülekezetét, Felsőlövőt meg ne látogassa
s kedvenc alkotásában ne gyönyörködjék. Azaz,
hogy igen, útjában állott a kaszás vitéz, a ki őt
1863 május 12-én, 72 éves korában jobb hazába
szólította. Bécsben temették el a családi sírboltba
s csak azon csodálkozom, hogy hálás gyülekezete
nem kívánta a maga számára a drága porokat.
Emberileg gondolkozva, azt hiszem, hogy a sze
gény, sokat fáradt test édesebben pihenne és
álmodna itt, a szabaddá tett és fölvirult édes haza
földjében s az ő nagy alkotásainak közvetlen
közelében!
*
De térjünk vissza a tanintézetek történetéhez.
Wimmer távozásával azok vejének, Küline Ferdinánd igazgatónak s később felsőlövői lelkésznek
birtokába mentek át, a ki 1850 június 9-én a gyü
lekezetre ruházta tulajdonjogukat. A kölcsönös
szerződés eredményét képező „Alapító okirat“ nem
mindenben tökéletes, mert az intézeteket a min
denkori lelkész felügyelete alá helyezi, a kinek
joga és kötelessége, hogy hetenként meggyőződést
szerezzen magának, vájjon az intézetben minden
rendben van-e, s a ki ilyenformán az igazgatónak
is, a tanároknak is nemcsak ellenőrzője, hanem
valóságos mentora. Az intézetek ezt a szerencsét
len intézkedést hosszú ideig megsínylették, de mi
helyt 1864-ben a Gusztáv Adolf-egylet kívánságára
felszabadúltak alóla, hamarosan kiheverték.
A gyülekezet jó gazdának bizonyéit. Teljes
hatalmú bizottsága 1856 szept. 2-án megszerezte
az iskolának a nyilvánossági jogot; 1851/2-ben
felállítja a gymn. negyedik s a reáliskolának első,
1852/3-ban a reáliskola második, 1853/4-ben a
reáliskola harmadik osztályát. Mivel pedig az ekként
rohamosan gyarapodó tanulók és osztályok már nem
fértek el a Wimmer-építette épületben, 1851 június
15-én a bizottság egy új, kétemeletes iskola épí
tését határozza el s határozatát nyomban végre
hajtja. A régi épület mellé, derékszög alatt huzatja
fel az új palota falait s két év múlva készen áll
s 1855/56-ban használatba vétetik az épület, mely
kerek 27,758 pengőforintba került. Az 1845-ről
maradt adósság még le sem volt törlesztve s már
is újabb, óriási terhek szakadtak az iskola nya
kába !
De hát nem apadt még ki a prot. áldozatkész
ség gazdag kútforrássa. A belföld is, a külföld is
meghallotta a segélytkérő szózatot s különösen az
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áldásos Gusztáv-Adolf egyesület vált a roskadozó
intézetnek hathatós támaszává. Csak négy éven át,
1860-tól 1864-ig kellett a segélyt nélkülözniük, a
mikor a félreértés, a gyanú és vádaskodás éket
vert a nagylelkű segélyező és a segélyre szorult
közé. Azonban ennek is meg volt a maga jó ered
ménye. A mikor a segély újra folyosittatott, a Gusz
táv-Adolf egyesület határozottan kikötötte s forma
szerinti nyilatkozatba is foglaltatta, hogy az igazgatói
állást véglesen be kell tölteni; az igazgató s a
lelkész közötti viszonyt szabatosan rendezni, mert
egy intézetben két igazgató nem lehet; az intézete
ket a magyar evang. egyházba be kell kebelezni;
a tanítóképzőre nagy gondot kell fordítani; takaréko
san kell gazdálkodni; a gyülekezet is hozzon nagyobb
áldozatokat. Csupa olyan feltétel, melynek végre
hajtása csak javára vált az intézetnek! Mert a
rohamos fejlődés, a tulajonképeni felvirágzás kor
szakának ezek képzik a kezdetét.
1867-ben a reáliskola nyégyosztályuvá, a
nyolcvanas években pedig a gymnasiummal együtt
hatosztályúvá bővül. A tanítás nagyrészt közösen
történik, miért is a középiskola „reálgymnasium“nak nevezi magát, mely elnevezés 1884-ben szűnik
meg. A képezdei tanulók előtt pedig, kik 1852-től
1872-ig már két évenként vétettek fel, az 1872/3-ik
tánévtől fogva évenként megnyílik az iskola ajtaja.
1891/2 végén megszűnik a reáliskolának V. és VI.
osztálya s a következő tanév elején a gymnasium
egészen különválik a reáliskolától.
A történet fonalát követve, nem említettem
még, hogy a felsőlövői tanintézetekkel egy jól be
rendezett benlakás, vagy fiúnevelő-intézet is össze
van kapcsolva. Ennek gyökerei is Wimmer idejébe
nyúlnak vissza. Növendékei eleinte csak népiskolai
tanulók voltak, kiket szüleik a német szó elsajá
títása végett adtak Felsőlövőre. A községben nem
igen akadván ilyenek számára megfelelő ellátás, a
benlakó képezdészek mellett szorítottak nekik
helyet, miután pedig számuk évről-évre gyarapo
dott, az iskolai bizottság az 1855/6-ban használatba
vett épületnek első és második emeletét rendezte
be a bennlakó középiskolai és képezdei tanulók
részére lakásúl. A mikor a reáliskola és gymnasium
társviszonya megszűnt, lij tantermekről kellett gon
doskodni s az iskolai kisbizottság akként segített
a bajon, hogy 1892-ben egy új, igazán nagysza
bású kétemeletes épületet emelt a fiúnevelő-intézet
részére mintegy 70,000 frt költséggel s a régi
kétemeletes épületben ekként szabaddá lett helyi
ségeket részint tantermekké, részint tanári laká
sokká s tanári könyvtárrá alakította át.
1899-ben az iskolák újra nagy átalakuláson
mennek át. Az ikolai bizottság elvben kimondja a
gymnasiumnak nyolc osztályra leendő kiegészítését
s a reáliskola fokozatos beszüntetését; 1899/900ban már nem is vesznek fel növendékeket a reál
iskola első osztályába s midőn a Dunátuli egyházkerületnek 1899 szept. 6. és 7. napjain tartott köz
gyűlése ezt a határozatot jóváhagyja, az 1900/1-ik
iskolai évben megnyílik a gymnasium hetedik,
1901/2-ben a nyolcadik osztálya s ugyanezen évek
ben megszűnik a reáliskola három utolsó osztálya.
*

Ezekben igyekeztem a felsőlövői ev. taninté
zetek történetét rövid vonásokban megrajzolni. Nem
tehetem le azonban a tollat, mielőtt rá nem muta
tok a további fejlődés egy nagy akadályára: a
szegénységre. A tanintézetek megalapításuk első
percétől kezdve küzdenek ellene, de, bár a híres
prot. áldozatkészség sohasem lankadt meg, bár a
Gusztáv-Adolf egyesület nagylelkű adománya évrőlévre megérkezik a tanítóképző-intézet részére, (s
csakis erre) ez a forrás ma már nem elég erős
arra, hogy a napról-napra fokozódó igényeket ki
elégítse. A fentartó testület többször tett kísérletet
az állami támogatás elnyerésére, de sokáig hasztalanúl. A német vidéken működő s a német nyelv
kultiválására nagy gondot fordító intézet sokáig
szálka volt a kormány szemében. Hiába bizonygat
ták a viszonyokkal ismerősek, hogy az intézetekre
nemzeti szempontból is nagy szükség van s ha
meg nem volnának, meg kellene őket teremteni:
a kormány mereven elzárkózott a segélyt kérő
küldöttségek előtt. Pedig az iskola már régen nem
volt az, a mi korábban. A magyar nyelv évről-évre
hódított benne s lassanként egyeduralmat nyert,
úgy hogy a tannyelv évek óta egészen magyar s
az iskola nemcsak magyar szellemben — mint
azelőtt is mindenkor — hanem kizárólag magyar
nyelven tanítja és neveli az ifjúságot s ott az
ország határán fennen lobogtatja a nemzeti kultú
rának zászlóját! Végre 1900-ban derengeni kezdett.
Az állam 100,000 korona beruházási tőkét bocsátott
a fentartó testület rendelkezésére és azóta évrőlévre küld egy morzsát fentartási segély címén, a
múlt évben már 6000 koronát. De mindez kevés. A
tanári fizetések nem rendezhetők a kor igényeinek
megfelelően, pedig ez igen nagy baj, mert az anyagi
gond bénítólag hat a munkásokra s gyakori válto
zásokat idéz elő. Pedig az iskolának nemcsak
tanárokra, hanem állandó tanárokra van szüksége,
ha áll az a sokat hangoztatott állítás, hogy az iskola
szellemi tőkéje a tanárokban rejlik.
Dehát reméljük a legjobbat. Én, és mindazok,
kik az iskolát ismerjük s éveken át tanúi voltunk
munkálkodásának, törekvéseinek és küzdelmeinek,
szívből kívánjuk, hogy a létért való küzdelmet az
anyagi ügyek rendezettsége váltsa fel s ott a német
vidéken legyen tevékeny munkása evang. egyhá
zunknak és virágzó szigete nemzeti kultúránknak !
Adorján Ferenc.

VEGYES,
A Tabitlia jótékony egyesület köréből. A
mikor annak idején az egyesület tisztikarának és
választmányának névsorát közöltük, egy sajnálatos
hiba történt, a mennyiben a választmányi tagok
névsorából kimaradt egy régi és odaadó buzgósággal működő tagnak, L u x Edéné úrnőnek a neve,
a mely hibát most utólag helyrehozzuk. Ezzel kap
csolatban örömmel jelenthetjük olvasóinknak, hogy
az egyesület buzgón és áldásosán működik nemes
feladatának teljesítésében, gondozza szegényeit, a
kik most, a téli idő beálltával nagy számban kere
sik fel, karácsonykor pedig, mint minden évben,

19. 8Z.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

számos gyermeket fog ruhával ellátni. Melegen
ajánljuk e jótékony egyesületet olvasóink párt
fogásába.
Nyilvános köszönet. A Tabitha-egyesület a
múlt héten egy magát megnevezni nem akaró ember
baráttól J. M. betű alatt 250 koronát kapott kará
csonyi ajándékul. Az egyesület ezen az úton tol
mácsolja hálás köszönetét a jószívű adakozónak,
a ki ily nagylelkűen emlékezett meg szenvedő
embertársairól. Istennek bőséges áldása nyugodjék
az adakozón és az ő adományán.
(íyurátz Ferenc dunántúli püspök dec. hó
4-én volt Kőszegen, az ottani egyházkerületi fel
sőbb leányiskola meglátogatása céljából. A főpásztor ezúttal is mindent szép rendben talált s
elismerésének adott kifejezést a tantestület műkö
dése felett. Hogy az elhunyt Szalay Ferenc esperes
helyett, ki az egyházker. megbízásából a leányis
kola felett a felügyeletet gyakorolta, ki fogja az
iskolát e tanév végéig látogatni, az egyházkerületi
elnökség még eddig nem intézkedett.
Bártfa. Ritka papválasztás folyt le e hó 8-ikán
Bártfán Hajdú János sárosi esperes elnöklete alatt.
A bártfai evang. egyház ugyanis nevezett napon
meghívás útján lelkészül választotta Francz Vilmos
egykori lelkészét, ki itt 1882-től 9 évig áldásosán
működött s innen 1891-ben Rusztra távozott, mely
nek ev. egyházát a legrendezettebb és virágzó
egyházak sorába emelte. A millennium évében oly
lelkesedésre bírta híveit, hogy azok 80,000 frt-on
gyönyörű tornyot emeltek diszes templomjukhoz.
Működése alatt Rüszt egyházának vagyoni állapota
a helyes és észszerű gazdálkodás következtében
lényegesen emelkedett, több alapítvány és hagyo
mány tétetett az egyház és iskola részére. Ruszt
város társadalmi életében vezérszerepet játszott, —sok üdvös intézmény az ő kezdeményezésének kö
szöni létét, igy a távíró és távbeszélő berendezése,
a város utcáinak befásítása, a templomtér parkíro
zása. Elnöklete alatt virágzó társaskör alakult, a
vörös kereszt-egyletet új életre ébresztette, a pol
gári dalkört újólag szervezte. A felső-soproni egy
házmegye fölismerve munkaerejét, csakhamar fő
jegyzővé s az iskolai bizottság elnökévé válasz
totta, és mindkét minőségben, valamint hosszabb
ideig esperes-helyettesi minőségben is az esperesség
s a dunántúli egyházkerület körül elévülhetlen érde
meket szerzett. Ezt a férfiút, — mint volt lelkészét
— a hálás bártfai egyház egyhangú lelkesedéssel
lelkészéül visszahívja, s a régi szeretet és ragasz
kodás sugallta meghívást a választott lelkész el
fogadja, s 14 évi távoliét után visszatér a régi ott
honába. Üdvözöljük az egyházat s a megválasz
tottat egyaránt! A hála és elismerés még nem tűnt
el a földről. Melegen gratulálunk az egyházközség
nek és a lelkésznek egyaránt.
Jótékonycélu hangverseny. Mohr Henrik budapest-budai vallástanár Mechwart András ganz-gyári
vezérigazgató és Scholtz Gusztáv esperes védnök
sége mellett f. hó 8-án esti 7 órakor a Deák-téri
díszteremben szépen sikerült hangversenyt rende
zett a Mária Dorottya-egyesiilet javára. Közre
működtek Dubec Margit hárfaművésznő, Lichtenstein Dóra énekesművésznő, Paul Mariska hegedű
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művésznő művészi játékkal, Reidtner Oszkár és a
Luterania férfikar szép énekszámokkal, Mohr Henrik
sikerült szavalattal. Az est a jótékony egyesületnek
szépen jövedelmezett,
Vallásos esték. Az ádventi időszakkal Pápán
is megkezdődtek a szokásos vallásos esték, melyek
a város másvallásu lakosságára, de sőt még a
vidékre is oly vonzó erőt gyakoroltak már a múlt
években is. Ez idén december 6-án, szerdán este
6 órakor volt az első ilyen vallásos összejövetel.
Az egyház hatalmas díszterme zsúfolásig megtelt.
Buzgó ének, ima és szentírási szakasz felolvasása
után Oyuráiz püspök tartott előadást a vallásos esték
rendeltetéséről. Gyönyörűen ecsetelte a hit és szeretet
erejét, áldásait, mint a mely érzelmeknek felkel
tése és ébrentartása képezi a vallásos esték rendel
tetését. Beszéde után, mely a jelenvoltakra igen
mély benyomást gyakorolt — az állami tanítóképezde ev. növendékeinek énekkara adott elő vallá
sos énekeket. Majd /lesse Lajos rét. papnövendék
és Pizi András főgym. VIII. o. t. szavalt. Az előbbi
„Jézus a tengeren1' c. szavalatával nagy sikert ért
el. Buzgó ima s ének után ért véget a vallásos este.
Pápán ezután az egész téli évszak alatt minden
szerdán este lesz vallásos este. — Homo'lcbödögén
Takács Elek lelkész szintén megkezdte a vallás
esték rendezését.
Nagy-Yázsony. A Veszprémmegye déli sarká
ban meghúzódó nagyvázsonyi gyülekezetben ez új
egyházi esztendő folyamán a lelkész vasárnap dél
utáni könyörgések alkalmával írásmagyarázat helyett
a magyar prot. egyháztörténet köréből tartott isme
retterjesztő és építő felolvasásokat. A cél az, hogy
a múltból merített tanulságos és vonzó történeti
képekkel az egyházszeretetuek tüze-lángja felszíttassék, és hogy a felnőtteknek hiányos, avagy
hiányzó egyháztörténeti ismeretei pótoltassanak.
Az eddigi érdeklődés szép reményekre jogosít. Vala
mint a múlt évben, úgy ez idén is megkezdődtek
a vallásos tárgyú esti felolvasások.
Reformáció ünnep Besztercebányán. Nov. 5-én
tartotta meg a besztercebányai „ev. egyesület" a
reformáció emlékünnepét a következő programmal:
1. Erős vár a mi Istenünk" dr. Luther Mártontól,
1. és 2. vers, énekelte a közönség. 2. „Radvánszky
György két mátkája", történeti elbeszélés, felolvasta
a szerző: nagyt. Kovács Sándor pozsonyi evang.
theol. akad. r. tanár úr, az egyesület vendége. 3.
Thalberg S.: Ábránd Meyerbeer I. „Hugenották"
c. dalműve felett, zongorán előadta Beniats Darinka
úrleány. 4. „Az ördögűző ténta“ Kozma Andortól,
szavalta Palinay Margit úrleány. 5. „Hyrnnus",
énekelte a közönség. Ez ünnepről szóló tudósítá
sunkban különösen hangsúlyoznom kell az „ev.
egyesület" nagy jelentőségét, a mely a város leg
szebb terén épült saját házában, Besztercebánya
egész intelligenciáját magában egyesíti s a legintensivebb és áldásosabb belmissiói munkát foly
tatja. Gyönyörű könyvtára több ezer kötetet számlál,
mely Halassy Malvin úrnő ajándéka. Az egyesület
lelke Sztehló Gerő lelkész, kit áldásos működésében
közszeretet támogat. Az ünnepnek különös jelentőségot adott egyrészt a felolvasás tárgya, a meny
nyiben a Radvánszkyék szerepe Besztercebánya
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város és egyház történetével a legbensőbb módon
összeforrott, másrészt pedig, hogy a felolvasáson
jelen volt a Radvánszky család több tagja, így
Radvánszky Albert és Antal bárók és özv. Rad
vánszky Kálmánná úrnő, jelenlétükkel szép tanúbizonyságot téve arról, hogy az ősök szelleme
élénken él a kegyeletes utódokban. Maga a fel
olvasás Radvánszky Györgynek, a XVIIÍ. század
első negyede e tekintélyes evangélikus főurának
két eljegyzését tárgyalja, a melyet a klérussal és
a bécsi helytartótanácscsal folytatott szívós küzde
lem tesz szinte drámailag érdekessé. Egyébként a
munka, a mely mindvégig a legfeszültebb figyelem
ben tartotta az igen nagy számban egybegyűlt hall
gatóságot, nemsokára nyomtatásban is meg fog
jelenni s t. olvasóinknak módjukban lesz azzal
közelebbről is megismerkedhetni. — Az ünne
pély fényének emelésére nagyban közreműködtek
Beniats Darinka úrleány, ki Meyerbeer „Hugenot
táinak" ízléses és érzelmes zenei interpretátiójával
és Palinay Margit úrleány, ki Kozma Andor „Ördög
űző témájának" intelligens és temperamentumos
előadásával hódították meg közönségüket. Megemlít
jük még, hogy a város színe-java élén a közönség
közt ott láttuk Csesznák Gyula kir. tanácsost, Besz
tercebánya polgármesterét s hogy afelolvasást követő
társasvacsorán a jelenlevők Szteliló Gerő lelkész
indítványára 55 K-t gyűjtöttek össze a theologiai
otthonalap javára.
Lelkészválasztás. Klinczkó Pált eddigi Budalehotai lelkészt egyhangúlag választották meg Giráltra (Sárosmegye); állását már el is foglalta.
Vallásos estély Aszódon. A bányai egyházkerület aszódi leánynevelő-intézete 1905. évi dec.
hó 10-én délután 5 órakor vallásos estélyt tartott
a következő műsorral: 1. Erős vár a mi Istenünk.
Éneklik az intézet növendékei. 2 . Nőalakok az
Otestamentumban. Felolvassa : Bárdy Pál ref. lel
kész. 3. Beethowen Pathétique Sonata. Zongorán
előadja: Krausz Emma intézeti tanítónő. 4. „Az Úr
ítél." Melodráma. Szövegét írta dr. Váradi Antal,
zenéjét szerzetté : Nemes Elemér. Szavalja : Kirchknopf Gusztáv E. ev. hitoktató. Zongorán kiséri:
Szent-Istványi Juliska intézeti tanítónő, harmóniumon: Perényi Rezső ev. tanító. 5. A keresztyén
világnézet a mindennapi életben. Felolvassa: Chugyik Pál ev. lelkész. 6. Templomária 1667-ből
Stradellótól. Énekli Szentiványi Juliska intézeti
tanítónő. 7. Chopin Nocturno. Zongorán előadja:
Kobilicz Emma intézeti tanítónő. 8. Könyörgés...
Haydn Józseftől: Éneklik az intézet növendékei. A
ünnepély végén szabad adakozás volt egyházunk
áldott közintézete e. e. e. gyámintézet javára. A
vallásos estélyen, a mint értesülünk, nagy közönség
vett részt s az adakozás szép eredménnyel járt.
Köszönetnyilvánítás. Miután azon megrendítő
csapás első fájdalmából, melybe felejthetetlen fér
jem, néhai Szalay Ferenc várpalotai evang. esp.lelkész hirtelen halála folytán jutottam, csak most
tértem magamhoz annyira, hogy kötelességeim tel
jesítését újból felvehettem: legelső kötelességemnek
tartom, hogy a veszprémi evang. egyházmegye lelkészi karának, az ismerősöknek s a Várpalota és
vidékéről férjem végtisztességén megjelent közön

ségnek szíves megjelenésükért, a távolban lakó isme
rősök és jó barátoknak hozzám intézett leveleikben
megnyilatkozott s bánátim enyhítését célzó szíves
részvétükért hálás köszönetemet nyilvánítsam. Vár
palotán, 1905. december hó 11-én. Özv. Szalay
Ferencné, sz. Trsztyénszky Vilma.
Lelkész mint gyármunkás. Érdekes tudósítást
olvastunk minap egy napilapban. E szerint egy
fiatal norvég lelkész szabadságot kért egyházi ható
ságától és beállott egy krisztiániai mechanikai gyár
munkásai közé, hogy személyes tapasztalatok alap
ján tanulmányozza a munkások helyzetét. Öt hóna
pot töltött közönséges munkásként a gyárban, mun
kástársaitól fel nem ösmerve, velük dolgozva
reggeltől-estig. Az ő ruházatukban, velők étkezett,
társalgóit, lakott. Tapasztalatait kis füzetben írja
le. (Hvad jég laerte af mit arbreidertiv af M. Hersberg. Kristiania, 1905.) Művének mottója: „Mind
nyájan testvérek vagytok". (Máté 23, 8.) Nem
szereplési vágy vitte elhatározására, hanem az a
körülmény, hogy nagy városba lelkészkedni, meg
akarta ösmerni hívei nagy tömegének, a munká
soknak helyzetét.

JÓ K Ö N Y V E K .
Az e rovatban ismertetett műveket a szerkesztőnél is meg
lehet rendelni a pénz előzetes megküldése vagy utánvétel
mellett.

„Világ útvesztője és Szív paradicsoma."
Komenius A .). után magyarra átdolgozta és kiadja

S T R O M P L Á S Z L Ó , theol. akad tanár, Pozsonyban.

E l ő f i z e t é s i felh ív á s .
Fenti című, folyó év karácsony ünnepére megjelenő
mintegy 15 nyomtatott iv (250 oldal) terjedelmű műre
előfizetést hirdetek.
A könyv két részre oszlik.
Első részében, a melynek címe „ Világ útvesztője“
ez élet hiábavalósága felett elmélkedik, oly fenséges
humorral és bölcseséggel, hogy e tekintetben csak Platón
híres dialógusaival vethető össze; a másodikban pedig,
melynek címe „Szív paradicsoma", a hit által Istenben
megszentelt lelkek boldogságát rajzolja meg, oly mély
s e mellett oly egészséges mystikával, hogy e tekintet
ben könyve egyenesen Augustinus „Vallomások" és
Kempis Tamás „Krisztus követése" című halhatatlan
művei mellé sorakozik.
Mint e rövid ráutalás a tartalomra mutatja, a
könyv a mellett, hogy minden felnőtt lelkét a legna
gyobb élvezettel tölti el, különösen serdülő ifjúságmik
lelki épülésére megbecsülhetlen forrás s mint ilyen

vizsgái, konfirmációi, név- s születésnapi és ünnepi
ajándékul a legjobb lélekkel ajánlható. Ez okból az a
küszöbön álló karácsonyra mint ünnepi legalkal
masabb ajándék fog megjelenni, és pedig a

dunáninneni evang. egykázkerületnek anyagi s erkölcsi
támogatásával; mely támogatás ismét lehetővé teszi,
hogy a terjedelme szerint is erős kötet a mi szép iro
dalmunkban szokatlan olcsó áron láthat napvilágot.
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Előfizetési árak:
1 kötet f ű z v e ........................... 2 korona
1 kötet díszes angol vátzonkötésben arany nyomással . . 4 korona

Előfizetők a könyvet minden esetben ez áron kap
ják. A könyv bolti ára — a nyomás terjedelme szerint
— esetleg nagyobb lesz.
Gyűjtőknek 6 példány után egy tiszteletpéldány jár.
A kötött példányokat csak a megrendelés arányá
ban készíttetem. Azért kérem, hogy a kik ily példá
nyokat már karácsony ünnepére óhajtanak, velem ezt
minél előbb tudatni szíveskedjenek.
Előfizetők a könyvet portomentesen kapják.
Pozsony, 1905. november hó.

Stromp László, tlieol. akad. tanár.

Protestáns Könyvek karácsonyi és újévi
ajándékul. A közeledő ünnepek alkalmából felhívjuk
olvasóink figyelmét Vaday József evangyéliomi szellemű
könyveire, a „Protestáns Jellem“ és ..Protestáns LelküleP című kötetekre, melyek hithüséget, hazafias jel
lemet és igazi protestáns gondolkozást csepegtetnek az
ifjúság leikébe. Úgy olcsóságuk, mint béltartalmuknál
fogva megérdemlik a pártolást. Megrendelhetők a szerző
nél Nagyváradon. A Prof. Lelkűiét 80 fill., 1 korona
és 1 kor. 30 fill., a Prot. Jellem 1 kor., 1 kor 30 fill.
és 1 kor. 80 fill.; továbbá 2 koronás díszkötésben.

Protestáns Árvaházi Képes Naptár 1906.
Harminckettedik évfolyam Szerkeszti Kenessei Béla. Ára
60 fill.
A kalendáriumról nekünk igen komoly a vélemé
nyünk. Vannak ugyan sokan, a kik azt hiszik, hogy a
naptár nem való egyébre, mint hogy egy évig mutassa
az egymásután lepergő napokat, megjelentse a népnek
a vásárokat, megjósolja neki az időjárást, figyelmez
tesse őt a névestékre stb. Aztán, ha letelt az ideje,
hadd tépjék össze a gyerekek, vagy takarja be vele
a tejes köcsögöt az asszony.
Hát hiszen vannak kalendáriumok, az igaz, a melyek
még arra sem valók, hogy az év végét bevárják, s. —
sajnos — ezek teszik tán a naptárirodalom nagyobb
felét : de már maga e sajnálatos körülmény elegendő
ok és figyelmeztetés arra, hogy a kalendáriumügyet
vegyük komolyan s igyekezzünk azon, hogy népünk
kezébe a legjobb naptárt adjuk.
A kalendárium az a könyv, a melyet minden csa
lád megszerez magának és ha egyébként egész eszten
dőn át még csak egyetlen betűt sem lát. Innen van
aztán, hogy az egyetlen könyv, a melyet megszerez, a
jóhiszemű népnek, a mely szívesen készpénznek veszi
azt, a mi nyomtatva van, lelki épülésre szolgáló eledel,
avagy lelki romlásra szolgáló méreg, a szerint, a milyen
a könyv tartalma.
A naptárügy tehát fontos művelődési ügy s bár lel
kestől a szabad sajtó hívei vagyunk, az egy dologban
szinte hajlandók volnánk egy kis egészséges szigorra.
Sajnos, az állam ez ügyben, keveset tehet. Annál
többet tehet azonban a társadalom, első sorban pedig
az egyházi társadalom, a melynek feladata a selejtes
naptárakat kiküszöbölni, a minek legbiztosabb, sőt egyet
len módja: jó, hazafias és egyházias lélektől ihletett, a
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mellett nemes értelemben ismeretterjesztő naptárakat adni
népünk kezébe s hozzá, a lehető legolcsóbb áron. Mert
nemcsak a naptár jóságára, de elterjedésére is súlyt
fektetünk Minél elterjedtebb a jó naptár, annál nagyobb
a belőle szétáradó áldás. Ennek pedig főtényezője az
olcsóság. Népünk nem azt nézi melyik jobb, de melyik
olcsóbb.
Örömmel állapítjuk meg. hogy a Protestáns Árvaházi Képes Naptár mind e kellékeknek teljes mérték
ben megfelel. Jó is, tetszetős is, olcsó is. A mint a
naptári rész végén álló jegyzékből látjuk elég elterjedt
is, bár e tekintetben sokkal erősebb tempót szíveseb
ben látnánk. Tartalma egészben egészséges, eleven ; nap
tári részeiben számot vet az iparos, földmívelö s általán
a polgárember igényeivel; olvasmányi részeiben kielégíti
a vallásos lelket s a mellett úgyszólván a lefolyt év
történeti almanachja, egyházi, hazai s általános történeti
szempontból egyaránt. így aztán nemcsak amolyan évi
útmutató az, hanem a szó nemes értelmében jó olvasó
könyv, a melynek értéke nem csökken az év letelte után
sem, sőt a családnak kedves olvasmánya marad azután
is. És ez a helyes, ez a kívánatos!
Üdvözöljük a régi jó ismerőst (harminckét év maga
is jó ajánló!) s kívánjuk, hogy prot. családainkban
mind szívesebben látott vendégként fogadják. Megérdemli
nemcsak deréksége, de nemes célja miatt is, mert
tiszta jövedelme prot. árváink könyeinek letörlésére van
szánva.
(**)

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1905 október hó 1-től
31-éig befolyt összegek kimutatása.
1. Dunántúli egyházkerület 1905. évi adománya 600 K.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1905. évre : Sztehló
Gerö, Margócsy Emma, Laukó Károly, Viola Béla, özvegy
Nauendorff Henrikné, Besztercebányai gymnasium, Kecske
méti egyház, Csepregi György, Frint Lajos, Sztraka György,
Benka Gyula, Medvegy János, Becht Rezső, Eperjesi nő
egylet, Rakitovszky Mihály, Soproni olvasó és ifj. egylet,
Zólyomi egyházmegye, Zólyomi papi értekezlet, Vitális Gy.,
Magyar István, Horváth Sámuel, Modori polg. leányiskola,
Luppa Lajos, Nagygéresdi egyház, Szügyi egyház, Klaár
Fülöp, Bognár Endre, Kassai egyház, Vendvidéki lelkészikör, Soproni theol. önképzö-kör, Boross János, Piri Káoly,
Jankó Károly. 1906-ra: Libertinyi Gusztáv, Soproni felső
egyházmegye. 1904-re: Szeberényi Lajos Zs., Felsöesztergályi egyház. 1904 és 1905-re: Haviar Gyula, Hajas Endre.
1903 és 1904-re : Hetvényi Lajos, Revalo Pál. 1902—1903-ra:
Mendöl Lajos. 1905 és 1906-ra : Algőver Andor.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1905-re:
Jeszenszky Nándor, dr. Jeszenszky Géza, Orsovai egyház,
Wallandt Ernő, Fidesz Frigyes, Franz Ede, Tomacsek Ist
vánná, Forgách Károly. 1906-ra: Fullajtár Dániel. 1903-ra:
Lángé Pál. 1904 és 1905-re: Szebik Gyula.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1905-re:
Fabinyi József, özv. Merza Károlyné, Bánky Horváth József,
Pintér Ferencné, Kocsándi Lajos, Nagy Sándor, Baranyai
Mihály, Heretik József, Farkas Jenő, Binder Béla, Binder
Jenő, Prokopins Pál, Varga István, Szalay Gyula, Winkler
Ferencné, Krahulesz Aladár, Pósch Károly, Ulreich Oszkár.
1906-ra: Pontőr Béla. 1903—1905-re; Szalontai Miklós.
1902—1904-re: Magyar József (6 kor.).
5. Előfizetés Luther műveinek IL-ik kötetére: NagySzent-Miklós ág. hitv. ev. egyház 6 kor., Algöver Andor
vallástanár Budapest 6 kor.
6. A dom ány: Puskás János Tordas, 5 korona.
Összesen befolyt 1085 K.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1905 október 1.
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A Luther-társaság pénztárába 1905 november hó 1-től
30-áig befolyt összegek kim utatása:
1. Alapító tagok kötvényei után 5% kamatot fizettek:
1905. évre: Krcsmarik János, Békéscsabai egyház, br. Podmaniczky Gézáné. 1902 —1905. évekre: br. Feilitzsch Artúr.
2. jRendes tagoktól évi 8 koronával: 1905-re : Dr. Bal
tik Frigyes, Kassai Imre, Bozzay Miklós, Mészáros Károly,
Póniki egyház, Vadosfai egyház, Soproni első egyhm. lel
készegylet, Baldauf Gusztáv, Takács Elek (4 kor.), Schneller
István. Weber Rezső, Benedicky József, Király Kálmán,
Kolbenhayer József, Steinhauer Béla, Thomka László, Matin
György, Veszprémi egyházmegye, Korén Márton, Barsi egy
házmegye, Körmöcbányái egyház, Greisiger Róbert, Schnabel Emil, Ivanovics Győző, Raab Károly, Ihász László, Bor
bély János, Meszléni egyház, Ostffy Lajos, id. Rogner János,
Bancsó Antal, Farkas Elemér, dr. Szelényi Aladár, Rock
István, Korinduczky János, báró Prónay nővérek, Sass Já
nos, Vasskó Endre, Eperjesi I-sö egyház, Kispesti egyház,
Pápai egyház. Besztercebányai egyesület, Győri egyházm.,
Fiderniczel Mihály, Such Albert, Kovacsik Samu, Beller K.,
Késmárki egyház, Löw Fiilöp, Felső szakonyi egyház, Győri
egyház, dr. Brosz Pál, Koehler Edinhard, Czuppon Sándor,
llonétzy Pál, Gracza Márton, Gracza Ferenc, Iglói egyház,
Ceglédi egyház, Diósgyőri egyház, Králik Samu (2 kor.),
Czinkotszky Márton, Bácsi egyházmegye, Frenyó Andor,
Blatniczky Pál, ifj. Hüttenberger Károly, Hamel Nándor,
dr. Walser Gyula, Putsch Sándor, Skita Sándor, Paksi egy
ház, Poprádí egyház, Bazini egyház, Tótpelsöci egyház, dr.
Beller Janó, Beledi egyház, Pröhle Károly, Ózdi egyház,
Welky János, Modori egyház, Leonhard Károly, Petri K.,
Nagylaki egyház, Kring Miklós, Gölnicbányai egyház, Czipott
Áron, Pethő Pál, Horváth Lajos, Urbán Adolf, Zibray K ,
Bukovszky János, Wagner Samu, Hrabovszky István, Benedicty Gyula, Hollerung Károly, Krug József, Hódmezővásár
helyi egyház, Tátraaljai egyházmegye, Hajdú János, Kovács
Dániel, Felsölehotai egyház, Sponer Andor, Lajosfalvai egy
ház, Mrva Gyögy, Torkos Kálmán, Szepesi lelk.-egylet,
Roháti Lajos, özv. Bencs Sándorné, Deák Sándor, dr. Ittzés
Zsigmond, Balogh István, Tiszavidóki egyházmegye, Levéli
egyház, Némedy Béla, Guotidián György, Doleschall Lajos,
Kqstyál Miklós, Kotsch Mihály, dr. Kovács József, Rozsnyói
főgymn. (4 kor.), Svigruha Pál, Kassai II. egyház, Miszler
Sámuel, Schranz János, Bereczky Sándor, Falvay Antal,
Horváth Sándor, Kaczián János, Weber Rudolf, Ráth Arnold,
Bendl Henrik, Majba Vilmos, Handel Vilmos, Holuby Vil
mos, Szarvasi főgymn. tanárikar, Kovács Sándor, Pozsonyi
theolog. Otthona. 1904-re: Hasz Antal, Hoznék Lajos. 1904.
és 1905-re: Lovászpatonai ev. iskola, Ringbauer Gusztáv,
Payr Sándor, Freyler Lajos, Balassagyarmati egyház, gróf
Degenfeld Lajosné, Mayerffy József, id. Draskóczy Lajos,
Kishonti egyházmegye, Kneifel Lajos, dr. Huszágh István,
Nyíregyházai főgymn. 1902. és 1903-ra: Isó Vince. 1905. és
1906-ra: Geszler Frigyes, Rupprecht Kálmánné, Láng K.,
Kalenda János. 1903—1905-re: Kovács Mihály. 1900—04-re:
Ljfazekasvarsándi egyház. 1901—1903-ra: Terray Gyula
(20 kor.). 1906 ra : Stettner Gyula.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1905-re:
Nedeczky Géza, Thomay József, Liptószentiváni egyház, dr.
Mátéffy Pál, Huszágh János (5 kor.), Plavetz Gyula, Urszinyi Arnold, Rácz Mátyásné, Kifut János, Bundschuh
Anna, Bulla Danó, Wagner Henrik, Bergmann Ág., Scholtz
Albert, Matheóci egyház, Margócsy Kálmán, Dunaegyházai
egyház, Babusnik Ágost, Bartkó Pál, Geschrey Lajos. —
1902—1905-re: Dr. Mikler Károly. 1904. és 1905-re: dr.
Mátéffy Ferenc. 1904-re : dr. Sulcz Lajos.
4. Fiókegyleti pártolótagoktól évi 1 koronával: 1905-re:
Frenyó Dániel, Rasztóczky Pál, Góhér Mihály, Benedicty
Andor, Mód Lénárd, Balogh Gyurián, Záboji Béla, Raffay
Károly, Oroszi János, Francz V. és J., Gábriel Frigyes, Lajos
és Godofrid, Karner Károly, Kraft Frigyes, Kraft Károly,
Rátz Aladár, Saly Károly, Schandl Pál, Schreiner Károly,
Schreiner János, Schreiner Zsigmond, Schröck András, Seiler
Lajosné, Wapp Mátyás, Wenczel Pál, Zehetner András,
Iványi Antal, Gombkötő István, Csanádalberti egyház, Höner
Adolf, Thern Fde, Wiegmann Adolf (1 K 10 f), Marton A.,
Wanícsek I. L., Szalóky Elek, Koncsek Júlia, Redovai egy
ház, Bohm János, Appel Károly, Sándor Elek, Chován Jó
zsef, Abráhám Vilmos (1 kor.), Kéler Imre. 1904-re : Hra-

bovsky Mór, Nagy Sándor, Rajkai egyház. 1904—1005-re :
Lesch Jonathán, dr. Ursziny Gyula, Malek András 1903—
1906. évekre: Gara János. 1905. és 1906-ra: Justh Gusz
táv, Füleky Pál.
5. Evang. Családi Lap előfizetőitől: Hornyánszky V.
cég útján 1456 K 26 f.
6. Előfizetés Luther müveire : Nyíregyházai ev. főgymnasium III. kötetre 8 K.
Összesen befolyt 3167 K 40 f.
Budapest, 1905. december 1.
B en d l H enrik,
társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
Dec.
Reggel.
Este.
Ezs. 49, 7—16.
16. Róm. 14, 7—12.
17. Adv. III. Máté 11, 2 -1 0 . Kor. I. 4, 1—5.
Luk. 1, 28.
18. Luk. 17, 20—30.
Jer. 31, 31—34.
19. Agg. 2, 2—10.
Zsid. 12, 15—25,
20. Móz. I. 2, 18.
21. Tini. II. 4, 5—10.
Máté 3, 1—2. .
Luk. 3, 7—18.
22. Máté 10, 37—40.
Luk. 3. 1—6.
23. Csel. 3, 19—26.
24. Adv. IV . Ján. 1, 19—28. Fii. 4, 4 - 7 .
Titus1 2, 11—14.
25. Kar. 1. Luk. 2, 1—14.
26. Kar. II. Luk. 2, 15—20. Titus: 3, 4 - 7 .
Zsid. 2, 6 -1 5 .
27. Kor. II. 8, 9.
Ján. 1, 1—18.
28. Ján. I. 3, 1 - 3 .
29. Ján. 12, 17—24.
Luk. 1. 4 6 -5 5 .
Ezs. 9, -2—7.
30. Tini. I. 3, 16.
31. Luk. 2, 33 —40.
Gál. 4, 1—7.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

Épen most jelent meg.
Magyar evangélikus

Egyháztörténeti =
= = = = = Emlékek
a tótprónai és blatnicai Prónay „nemzetség
S- J- acsai levéltárából és könyvtárából
^
Kiadja: BÁRÓ PRÓ NA Y DEZSŐ.
Sajtó alá rendezte: STROM P LÁSZLÓ.

8° alakú, 6gő oldal terjedelemmel.
Ára bérmentes küldéssel 8 korona.
Kapható: H O R N Y Á N S Z K Y V.
könyvkiadóhivatalában BUDAPEST,
V. kerület, Akadémia-utca 4. szám.

Megjelent és kapható

D. Luther M árton művei
Szerkeszti :

IL kötete.

Dr. IDasziujik Gndre.

Kiadja :

a liuther*Társaság.

^9V*e9V kötet ára az egész mű megrendelőinek íűzne 6 korona, díszes kötés*
ben 8 kor. 50 fillér, megrendelhető Kouács Sándor theol. akad. tanárnál,
Guang. Theol. Otthon felügyelőjénél, Pozsonyban.
TARTALM A:
fl német nemzet keresztyén nemességéhez. — Hz egyház bnbyioni fogságáról. — Hz új Sok
féle bullákról és hazugságokról. — Hz flntikrisztus bullája ellen. — üeuél X. keo pápához. —
fl keresztyén ember szabadságáról. — megújított és megismételt felebbezés a pápától a
zsinathoz. — fl pápa és hiúéi könyueinek elégetéséről. — fl lipcsei baknak, fl lipcsei bak
feleletére. — fl gyónók kioktatása. — fl wormsi tárgyalások. — heuelek.
fl kötet terjedelme 32 íu. megrendelhető az I. kötet is ugyanazon áron.
=
fl kik a pénzt előre megküldik, a csomagot bérmentue kapják. =

FONTOS KÉRDÉS!
Mint értetek az Embernek fia felől?
Ez a krisztusi kérdés mai korunknak vallási kérdése. Erre a kérdésre csak az talál megnyugtató választ, ki komolyan tanul
mányozza a Szent Írást.
A Szent Írás tanulmányozásához könyvek a londoni vallásos iratokat terjesztő társulat raktárában kaphatók.
Ezeknek a könyveknek célja a biblia olvasót és vizsgálót mélyebben bevezetni a Szentek szentélyébe és hozzá járulni a keresz
tyén alapigazságok megértéséhez.
Vajha sokan megtalálnák fenti kérdésre az egyedüli helyes választ és Tamás apostollal felkiálthatnának: Én Uram! Én Istenem!
Hogy a keresztyén életre való ébredezést, mely már oly szépen megkezdődött hazánkban, elősegítse „a londoni vallásos iratokat
terjesztő társaság", igazgatója azzal akar hozzá járulni, hogy az alább felsorolt könyveket még jobban leszállított árak mellett bocsátja
a nagy közönség elé.

É r v é n y e s 1905 n o v e m b e r 1-től
Éibliai kézikönyv. Kalauzul a Szentirás
tanulmányozásához. Irta dr. Angus
József, földabroszokkal; vászonba
k ö tv e ........................................................ 736 oldal
Égi manna. Az év minden napjára;
vászonba k ö t v e .................................... 384 ,
A keresztyénség védelme; Irta dr. Luth a rd t; k ö t v e ......................................... 382
Jézus élete. Irta Concler Eustace. A
Szentföld térképével; vászonkötésben 226
f ű z v e ........................................................ 226
Krisztus személyisége, azaz : Emberisé
gének tökéletes volta, istensége kezes
ségéül tekintve. Irta Schaff F ü lö p ;
k ö tv e ........................................................ 206
f ű z v e ......................... ■ ......................... 206

Előbbi Nettó ár
ár
most
koronákban

7 60

4—

120

1—

„

2'40

1.20

„
„

160 1’—
50 — 50

„
„

120 — 80
—'40 —'40

Krisztus és az írás. Irta dr. Saphir;
vászonba k ö t v e ........................................164 oldal
f ű z v e ........................................................ 164 ,
bibliai földrajz, képekkel, a Szentföld
térképével. Irta Farkas Jó zsef; félv á sz o n k ö té sb e n .........................
364 „
f ű z v e ........................................................ 364 ,.
Hajnalpir, képekkel. Irta Kiss Á ro n ;
finom vászonkötésben................................92 „
félv á szo n k ö tésb en .............................. 92 „
f ű z v e .............................................................. 92 „
Napfölkelte, képekkel. Irta Kiss Áron;
finom vászonkötésben.............................. 112 „
félv á szo n k ö tésb en ................................... 112 „
f ű z v e ............................................................ 112 „
Fölhívás a meg nem tért emberekhez,
k ö t v e ......................... .....
. . . 216 „

E1|bbi “

tál

koronákban

120 — 80
—-20 • — 20
140 1-—
—-60 — GO
140 1*—
— 80 — 60
—'20 —-20
1-40 1-—
— 80 — 60
— 20 — 20
—-60 — 50

A könyvek az ár beküldése után (ha legalább 5 K) díjmentesen szállíttatnak. Bibliák, Űjtestamentomok és más kiadóknál meg
jelent könyvek az eredeti árban beszereztetnek.
Továbbá kaphatók nálunk: angol könyvek és szépirodalmi lapok, német könyvek, cseh, tót, szerb, horvát és román vallásos
iratok nagy választásban, külön árjegyzékek szerint. Árjegyzéket kívánatra ingyen.

M egrendelések A Londoni V allásos Iratokat Terjesztő Társulat raktárának
B u d a p e st, V., A lk o tm á n y -u tc a 15. sz. cím zen d ő k .
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19. sz.

A LUTHER TÁRSASÁG
ÚJABBAN M E G J E L E N T N A G Y O B B K IA D V Á N Y A I

p a ö l ik Já n o s

U g y a n csa k
fe lh ív ju k
t is z te lt
o lv a 
s ó in k s z iv e s fig y e lm é t a k ö z e lg ő
ü n n e p e k a lk a lm á b ó l a LutherTársaság k ia d á sá b a n m e g je le n t
é s k ö z k e d v e lt s é g n e k ö r v e n d e z ő
k ö v e t k e z ő im akönyvekre:

K o n fir m á c ió s e m lé k k ö n y v . V á
sz o n k ö té sb e n .
Á ra K 3 .5 0
D ís z k ö t . a r a n y m e ts z . Á ra K 6 .—

ANTALFFY EN D R E:
P e t r ő c z y K atalin S z id ó n ia é le t e é s
m u n k á i.
Á ra K — .8 0

G YURÁTZ A N T A L :
A h it o ltá ra . V á s z o n k ö t é s b e n .
• Á ra K 1 .6 0 . F e k e te b ő r k ö té s b e n ,
a r a n y m e t s z é s s e l. Á ra K ő . — V á l
t o z o t t b o r j u b ő r k ö té s b e n , a ra n y m e t s z é s s e l.
Á ra K 8 . —

DECOPPET ÁG OSTON:
Ifjak k a la u z a . I. F r a n c iá b ó l á t d o l
g o z t a A d o r já n F.
Á ra K i . 4 o

PA Y R S Á N D O R :

S Á N T L IA K Á R O L Y :

A P erla k ia k n é g y s z á z a d o s Á r o n i
h á z a . E g y h á z tö r té n e ti m o n o g r á fia .
Á ra K — .7 0

B u z g ó s á g k ö n y v e . F e k e te b ő r k ö t.,
a r a n y m e t s z é s s e l.
Á ra K 6 .—

B1ERBR UNN ER:

P A Ö L IK J Á N O S :

C h r is tlic h e r
H a u sa lta r .
N ém et
n y e lv ű im a k ö n y v . E g y s z . v á s z o n k ö té sb e n .
Á ra K 1.60

V a llá s o s n e v e lé s a c s a lá d b a n .
Á ra K — .2 0

A LUTHER-TÁRSASÁG

NÉPIES KIADVÁNYAI
3. Szózat a jó magyar néphez.
Ára 2 fill.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
,
Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. Irta ifj. Porkoláb Gyula.
Ára 6 fill.
7. Gusztáv Adolf élete. Irta 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.
0. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik
Gyuláné.
,
Ára 8 fill.
il. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írta dr. Morav
csik Gyuláné.
,
Ára 8 fill.
.3. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gy. Ára 8 fill.
4. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor.
Ára 8 fill.
5. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők szá
mára.) írta Paulik János.
Ára 4 fill.
6. Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok
után : Ladányi.
,
Ára 2 fill.
7. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László.
Ára 10 fill.
9. A testvérek. Elb. írta Moravcsik Gy.-né
, Ára 4 fill.
!0. Széohy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. ír ta : Frenyó
Lajos.
Ára 10 fill.
11. Rajzok és elbeszélések. Különféleszerzőktől.
.Ára 10 fill.
12. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
Mátyás és Kovács Andor.
Ára 10 fill.

lő
\jf
\j/
\j/

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

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

Megrendelhetők a főbizományosnál

—

HORNYÁNSZKY VIKTOR könyvkiadónál, BUDAPEST, V., Akadémia-utca 4, szám.
Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14.

