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Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
E lő fiz etés d íja egy évre
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koron a.

— Egyes szám ára 20 fillér. *«—
egy oldal 24 korona,
fél oldal 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.
A h ird etés d i j a :

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

Nyolczadik évfolyam.

Szerkeszti:
B Ö N G É R F I

J Á N O S

IX., Knézits-utcza 17. szám.
A Luther-társaság tagjai e lapot
ingyen kapják.

A z e lő fiz e té s és h ird e té s díjai a Luthertárs. pénztárába (IV., Deák-tér 4.) küldendők.
A szerk esztőség ír ó szo b á ja : IX., Knézits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni.
A re k la m á lá s o k a t Hornyánszky V. könyvnyomdája
(VI., Aradi-utcza 14) intézi el.

—»* Kéziratokat nem adunk vissza.

Budapest, 1903. október 30.

Október 31.

( B ) Ismét felvirradt a nagy nap, mely után
milliók és milliók epedtek. Az egyházi élet
terén éj volt, a tudatlanság sötét éjjele. A
hívek a szolgaság járma alatt nyögtek. Ször
nyű csak elgondolni is, hogy a világosság fiai
a szellemi sötétség úttalan útjaira kerültek
s a szabadulásnak, a menekülésnek egy halavány sugára sem mutatkozott sehol.
Ha nagy csapás a testi vakság, mily bor
zasztó kín, mily lealázó fájdalom lehet a lelki
vakság! Ha a börtön dohos levegője aláássa
a testi egészséget, fejlődhetik-e a rabbá lett
lélek?
Sóhajtás, panasz, jajszó terjedt mindenfelé.
Vigasztalan volt az emberiség állapota s mármár a kétségbeesés vett erőt a lelkeken.
De a hol legnagyobb a szükség, ott leg
közelebb az Úr segítő karja.
Az éj sötétjében egyszerre világító fáklya
bukkant fel, az eget bevonó komor felhőket

16. szám.

millió és millió csillag fénye elűzte, derengett
és csakhamar előbukkant a fényes, a ragyogó
nap, mely az égen mind magasabbra szállva,
jobban és jobban világított, ragyogott és mele
gített.
A világító fáklya, a milliónyi csillag fénye,
a ragyogó nap: 1517. október lió 31-ike.
A mint a wittenbergi vár-templom falán
megjelent Luther kilenczvenöt tantétele: az
emberek szeméről lehullott a hályog, a kéz
és láb bilincsei csörömpölve hulltak alá s a
kik eddig nem láttak, örömmel tapasztalák,
hogy látnak; a kik eddig a szolgaság keserű
kenyerét ették, az édes szabadság mámorító
érzetében gyönyörködtek.
A Wittenbergában kigyúlt fáklya csakhamar
bevilágította egész Európát. Luther tudomá
nya millió csillag fényeként ragyogott és mint
az égő nap, világított és melegített.
Hihetetlen rövid idő alatt terjedtek el min
denfelé Luther tételei és mindenütt győzelmet,
diadalt arattak.
Az emberek forrongtak, emberi méltóságuk
tudatára ébredtek s jogaikat: a lelkiismereti
szabadságot követelték.
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Soha semmiféle eszme, semmiféle gondolat
oly gyors forradalmat nem támasztott, mint
Luther kilenczvenöt tétele.
Luther tételeiben az igazság szava dörgött
végig a szellemi restségben vénülni kezdő
Európán. Tételeinek elterjedése, hódítása az
igazság elterjedése és hódítása volt.
Azóta októberhó 31-ikét az igazság, a
szellemi világosság, a lelki szabadság napjá
nak tekintjük.
Azóta október hó 31-ike az igazság, a vilá
gosság, a szabadság győzelmének fényes
bizonysága s mint ilyen, az emberiség öntu
datra ébredésének sziiletésenapja.
Adjunk hálát a Gondviselésnek, hogy ez a
nap az emberiség történeti fejlődésében helyet
foglalhatott.

„Hátha a föld volna mind ördöggel tele!
S mellemnek szegezve gyilkoló fegyvere;
Hátha egy magamban állnék a világon,
Igazságért a vészt akkor is kiállóm!"
Dörg merészen Luther: „Uram dolgát védem,
S tudom, győzni fogok minden ellenségen!
S ha jönne kínhalál,
Jöjjön ! nem rettegem.
Uram vallásáért meghalok szív e s e n !.."

L u th er M árton.

Az újpázuai Luther-szobor.

Kemény egy ember volt az a Luther Márton,
Nincsen bátorságban párja a világon.
Miként erős szikla tenger fergetegben
Hullámveiés között: úgy állt rendületlen.
Soha igazságot bátrabb szóval, tettel
Nem védelmezett még gyarló földi ember.
Pedig se vért, se kard nem volt a kezébe',
Csak egy könyv: biblia: az Isten Igéje!
S látván, hogy e fegyvert keményen forgatja,
S majd még a világot vele felforgatja,
Szólt hozzá a papság türtőztető szóval:
„Ugyan mit akarsz a reformáczíóval?
Boldog a nép akkor, hogyha nem tud semmit;
Üdvössége annak: a babona, vakhít.
Hagyd te öt békében
így van jól, a hogy van:
Maradjon az Ige elrejtve titokban . . .
Ha elhallgatsz: pápa bíbornokká tesz meg;
Gazdagság, hatalom mind szolgáid lesznek:
Ahitat vesz körül, fény, tisztelet, fe n sé g !..
Úgy lehet, idővel pápa is lehetsz m ég!'4
—

Szólott erre Luther: „Nem kell kincs, hatalom;
Hanem, hogy az Ige napja felragyogjon!
Akarom, hogy a mit Úr Jézus hirdetett,
Mindenki meghallja, tudja és értse meg.
Mert e tudományban ember üdvössége!
Bűnös az, ki ennek gátat vet elébe."
Látván így: Luthernek a szép szó nem elég,
Felemelt ököllel ekként fenyegették:
„Megállj! szerencsétlen, ellenkező barát!
Tudd m eg: rettentő sors várakozik reád:
Megalázás, börtön, kínzások, tűzhalál!
J a j annak, a kire bősz pápa átka száll!"

—

Nem is fogott rajta rettegés rozsdája ;
Nem hullt ki kezéből kardja : bibliája.
Rést vágót a vakhít országa kapuján:
Világosság áradt nagy harczai nyomán. . .
Áldom nagy emlékét az igaz embernek,
S áldom Istent, a mért hívének teremtett.
R u ttk a y S á n d o r.

Hajdan azon a helyen, a hol most az első
hazai Luther-szobor áll, Hunyadi László vitézei
őrizték a hazát a törökök pusztítása ellen. Vér
áztatta föld ez, hosszú századok küzdelme árán
maradhatott csak a magyar korona birtokában. S
ma, mintha csak ismét felújulnának a régi barczok! Ma azonban a szellem fegyvereivel kell
küzdenünk s így annál inkább van őrállókra
szükségünk. A megújult harcz őrállója Luther, a
kinek szobrát ezen a történeti nevezetességű föl
dön hitbuzgó testvéreink felállították. A miként ő
hajdanta kivette a véka alól a világosságot és
magasra állította, hogy fényénél lássák a népek
az üdv ú tjá t: úgy lesz most is szobra emlékjel
arra, hogy csak az evangélium erejével és vilá
gosságával küzdhetünk és vívhatjuk ki diadalainkat.
Hívő, lelkes sereg állította fel ezt a szobrot,
melynek képét mai számunk hozza. Már magában
véve is szép és tiszteletreméltó cselekedet, a mit
az újpázuai hívek míveltek, de tettük még becse
sebb lesz előttünk, ha meggondoljuk, hogy a szob
rot szegény fölmívesek filléreikből emelték, a kiket
pusztán egyházunk nagy reformátora: Luther iránt
érzett hálás kegyeletük és szeretetük vezetett.
Ma, a reformáczió dicső emlékünnepén, hadd
legyenek szemük előtt annak a kiváló férfiúnak,
annak a szellemóriásnak vonásai is, a ki nehéz
lelki küzdelmek után, Istennek különös kegyel
mével, újra megmutatta nekünk a hit által való
megigazulás útját. Nyitott bibliával ábrázolta őt a
művész, jeléül annak, hogy csak a nyitott, a hasz
nált és jól megértett biblia a mi erősségünk, viga
szunk és életünk forrása; hogy ezen az alapon
állva, nem győzhetnek rajtunk a pokol kapui sem.
Evangyéliom n ép e! Míg Luther az őrálló,
míg egyházunk szent tana tisztán és sérthetetleniil
nemcsak szíved édes reménye, de életed erőssége
is, addig Istennek áldása nyugszik rajtad. Tartsd
meg tehát a mi nálad vagyon, hogy senki el ne
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vehesse a te koronádat; ragaszkodjál hitedhez s
hited által üdvösségedhez. Ezt jelzi, erre int és
erre hív fel Luther szobra.

Péter bácsi meg János bácsi vitatkozása
a hit dolgairól.
Irta : H o rv áth Lajos.

I.
Péter bácsi a gerelyi katholikus egyház szolgá
latában deresedett meg. Éppen úgy, mint Istenben
boldogult édesapja.
Nem csoda, hogy oly
sok hitbeli dolog ra
gadt rá, mihez hitén
való atyafiai egy
cseppet sem konyítottak. Nagyra volt
a tudományával s a
hol csak lehetett,
meg-megcsipdeste
szóval János bácsit,
kit meg a jó Isten
az evangélikus egy
házban tisztelt meg
harangozói állással.
Péter bácsinak a
maga tisztes állása
annyira a fejébe
szállt, hogy a János
bácsiéról csak úgy
foghegyre beszélge
tett, pedig nem is na
gyon régen vala,
hogy ó' kegyelmét is
föl meg lerángatta
a nagyharang.
Sehogy se tudott
kibékülni vele, hogy
a plébánia, meg az
eklézsia földje hatá
ros. Akaratlanul is
belebotlottak itt egy
másba, persze csak
szóval, mert tengely
akasztásra nem ke
rült a sorja. Hiszen
bölcsebb vala mind
Az újpáznai
a kettő, semhogy siheder módjára megsimogossa egymást a kapa vagy az ásó boldogabb
végével. — A vége az agyarkodásnak mégis csak
béke volt.
Péter bácsi (kath.) Az már csak nem állja az
igazságot szomszéd, hogy a ti vallástok az igazi,
a mit az a kicsapott barát alapított. Hiszen a mienk
sokkal régibb?
János bácsi (evang.) De állja bíz, szomszéd,
mert a mi vallásunkat nem Luther Márton alapí
totta, hanem a Krisztus (I. Korinth. III. 11.), ki az
ő lelkét töltötte ki az első Pünköst ünnepén az
apostolokra, úgy, hogy Péter hatalmas predikálására

háromezerén megkeresztelkedtek (Ap Csel. II. 41.)
Luther Márton csak az egyházat javította meg,
visszavezette oda, a hol kezdődött, a Krisztushoz.
Ezért nem lehet régibb a ti vallástok sem. Kicsapott
barát pedig nem lehetett, mert a maga jószántából
hagyta ott a barátokat. Ki meg csak azt csapják,
a ki nem akar menni.“
Péter bácsi: „Hát akkor miért hagyta a fa
képnél egyházunkat, miért csinált olyan felfordulást?"
János bácsi: Miért, furcsa, mert belátta, hogy
a papok és a pápa nem az igazságot tanítják a népnek.
Csak azok Jézusnak tanítványai, kik megmaradnak az
ő beszédében, (Ján.
VIII. 31.). Ezek pedig
hamissággal vezet
ték őket, az orruknál
fogva. Nem hagynád
ott te is, szomszéd,
a gazdádat, ha meg
csalna?
Péter bácsi: Lu
ther az igazságot ta
nította, mikor sokkal
kisebb ember volt,
mint a mi pápáink?
Ne feledd, hogy a
pápa csalhatatlan,
ma is millió meg
millió ember követi
hit dolgában, míg ti
lutheránusok ugyan
kevesen vagytok. Te
szerinted azok mind
hamis utön járnának.
János bácsi: Igen,
az igazságot taní
totta, azt, a mit
Krisztus hirdetett a
földön jártában, tnit
a szentírásban bárki
megtalálhat. Megha
zudtolni nem tudta,
sem a ti csalhatatlan
pápátok, sem vala
mennyi papotok
együttvéve, s nem
tudja meghazudtolni
soha azt a jámbor
barátot. Csalhatatlan
Luther-szobor.
a pápa azt mondod,
be is kellene ám azt
bizonyítani! A pápa is ember ám, pedig nincs ember,
aki itt vagy ott félre ne lépne, vagy mindent tudna,
hiszen akkor Isten volna. Ézt, szomszéd, magad
sem hiszed el. A pápa csalhatatlanságát a papok
találták ki ott a tridenti gyűlésen, mert akkor már
reá akart szakadni a hamissága, azt találták ki a
mentségére. A pápa is csak olyan tévelygő bűnös,
mint mi mindannyian. (LI. zsoltár 7. v.)
Sokan követik hit dolgában, igen, az emberek
nagy része katholikus, de ez még semmit sem
bizonyít, hiszen a mi üdvözítőnk az igaz egyházat
„kicsiny seregnek" mondja. (Luk. XII. 32.)
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Péter bácsi: Nem találod különösnek, hogy
Luther az igazságot tanította, mégis sokan búcsút
mondanak az igazságnak, visszatérnek a hamis
tanokkal teljes kath. egyházba. Csak olyan kicsi
emberek, mint grófok, herczegek, kik csak forgat
hatták a bibliát, tudhatják szerinted mi az igazság?
János bácsi: Az almafáról is a férgese hull
le az érés előtt. Ki tudja, milyen szél legyintette
meg őket. Talán csörgő hangja volt, talán nagy
birtokot hozott, talán bárói rangot? Pál apostol jó
előre megmondotta, hogy „leszen oly idő, melyben
az igaz tudományt el nem szenvedik és az igaz
ságtól az ő fülüket elfordítják, fordulnak hiábavaló
beszédeknek hallgatásokra" (Tini. IV. 3—4.) Keresik
ezek a kincset, melyet rozsda, moly emészt meg,
míg az örökkévalót elveszítik. Pedig „mit használ
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, ha
az ő lelkében kárt vall". (Máté XVI. 26.).
Aztán tudod, mit mondott Üdvözítőnk a gazdag
ifjúnak? „Könnyebb a tevének a tüfokán átjutni,
mint a gazdagnak a mennyországba jutni“.
Péter bácsi: Aztán, melyek azok a hamis tanok,
miket az a barát fel tudott fedezni. Ha hamisok
lettek volna, okosabb ember is megismerte volna
őket, mint az az eretnek Márton barát.
János bácsi: Kérdésedre, szomszéd, legközelebb
felelek, de kikötöm, hogy a mi Lutherünket ne
ócsárold, rá mindig büszkék lehetünk. Addig is
Isten veled!

Lutheránus, ne s z é g y e ld e n e v e t!
Gúnynyal ejtve sértőn hangzik e név
Lutheránus. Miért? Nem tudom.
Hogy sokakra gyílokszurás e szó,
Melytől telkük elhal;
bámulom.
Gúnynak ilyen varázsa hogy lehet?
Lutheránus! ne szégyeld e nevet!
—

Még most is tán rab volna szellemünk,
Lánczba verve a szent biblia;
Még most is talán ölnének a hitért,
Ha föl nem lép a bányász fia . . .
A dj szívedben emlékének helyet!
Lutheránus! ne szégyeld e nevet!
Vannak, a kik restelni látszanak,
Hogy ők ez egyháznak tagjai.
Ki hinné, hogy a miért az apák
Véreztek: pirulnak f ia i ...
Tudatlan az, a ki rajtad nevet
Lutheránus! ne szégyeld e nevet!
—

A z t mondják, hogy kétszínüek vagyunk,
Nyíltan szólni, tenni nem merünk;
És hogy szavunkban bízni nem lehet:
Lágy, határozatlan jellemünk.
E vádat te készpénznek el ne vedd!
Lutheránus, büszkén hord e nevet!
Hol van nyíltabb jellem és merészebb,
És szilárdabb, mint volt Lutheré?

K i meggyőződésért rettenetlen
Lépett hiénák és máglyák elé.
Te sem lehetsz más, mint volt mestered!
Lutheránus, ne szégyeld e nevet!
Vádolnak, hogy mi pánszlávok vagyunk:
Honszerelmet nélkülöz szívünk.
Lutheránus nálunk tótot jelent,
S ha tót: hazaáruló n e v ü n k ! ...
Ily vádakra a józan jót nevet.
Lutheránus, ne szégyeld e nevet!
A nagy Kossuth s a költő Petőfi:
A magyar ég napja s csillaga.
Tudod, hogy protestáns egyházunknak
Volt mindkettő hűséges fia ?
Hogy ne hevítené ez lelkedet.
Lutheránus, ne szégyeld hát neved!
Ott Bocskay, Bethlen harczaiban
Szabadság s honért ki vérezett?
Lutheránus tettel, nem szavakkal
Mutatta, mi a honszeretet.
Apáira büszkébb ki sem lehet.
Lutheránue, ne szégyeld e nevet!
Es azóta, hol szeretni kelle
Vérrel, áldozattal e hazát,
Mindig ott volt az a lutheránus
Békén tűrve jogtalan baját.
Jogért, honért szenvedtünk eleget!
Lutheránus, büszkén hord e nevet!
Mi az emberiség szent jogáért,
Hitért, szabadságért harczolunk.
Ilyen ügyért küzdve a világon,
Szégyenkezni éppen nincs okunk.
Büszkén, bátran fenn hordhatod fejed!
Lutheránus, ne szégyeld a neved!
R u ttk a y S á n d o r.

Apró történetek.
Kajetán bíboros Augsburg városában egy alka
lommal (1518) így szólt Lutherhez :
— Azt hiszed, hogy herczegek és fejedelmek
pártodra állanak és megvédenék majd a római
szentszék ellen? Ugyan, hol lehetsz te bizton
ságban ?
/
— A z Ég védelme alatt, felelte Luther és sar
kon fordult.
*
Mikor Luther a wormsi birodalmi gyűlésre
indult, egy Frondsberg nevű vitéz megkérdezte:
— Kire támaszkodhatol, hogy ilyen nagy
zavart mertél Németországban támasztani?
— Egyedül Istenre! felelte Luther.
A vitéz elpirult szégyenletében és beismerte,
hogy Luther Ura nagyobb, hatalmasabb, mint
az övé.
*

—
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Musa Antal, roehlitzi lelkész, egyszer azon
panaszkodott Luthernek, hogy gyakran nem tudja
elhinni azt, a mit prédikál.
— Hála Istennek, — kiáltott fel Luther, —
csakhogy társam akadt. Eddig azt hittem, hogy ma
gamban állok e tekintetben. A mi Istenünk és
szent evangéliuma olyan mélységes nagy a mi
gyarló értelmünkhöz képest, hogy gyakran bizony
fel sem foghatjuk.
Luthernek e szavait világéletében soha el
nem felejtette Musa.
Luther egyszer egy
falu lakóit imádkoítatta és a kátékizmusból is nagy türelemmel
hallgatta ki ó'ket. Az
egyik falusi ember beléfogott a Hiszek egy
Istenbe :
— Hiszek egy Isten
ben, mindenható Atyá
ban!
— Mit értesz min
denható alatt ? kérdezte
Luther.
— Nem tudom, —
felelte az egyszerű
ember.
— Jó ember, vigasz
talta Luther, — én és
az öszszns tudósok sem
tudjuk megmagyarázni
Isten erejét és mindenhatóságát. De hidd
csak ártatlan lélekkel,
hogy Isten szerető, édes
atyád, a ki mint alegbölcsebb Úr, téged, fe
leségedet és gyerme
keidet minden bajban
meg tud és meg akar
segíteni: és eleget tudsz,
eleget értesz!

Dr. Luther

— i.

Az ördög bibliája.
— Elbeszélés. —
írta : Paulák Ján o s.

„Én is csehül vagyok, pajtás,—szólt nevetve Cseri
— mert legközelebb én is vesztettem. De hát oda se
neki ! Majd csak segítünk a bajon valahogy, csak
egy kicsit gondolkozzunk . . . . Ott van a sifonon
egy likörös üveg, hozd elő csak és tölts, hátha az
valami jó eszmét á d !“

—

Sándor töltött s koczintottak. A harmadik
pohárkánál egészen felvidult a két jóbarát. Sándor
nevetve mondta el előtte való éjszakai élményeit:
„Ott ülünk, kérlek, a szokott kompániában s eleinte
„jól festett a blatt" s vagy kétszáz forintot nyer
tem is ; de aztán elhagyott a szerencse. Egy nagy
kasszánál a partnerek mind retiráltak, csak én ma
radtam az öreg Nyárival. „Három ász“ a kezemben,
hívok 50 forintot. Megadja s visszavág százat. Meg
adom s hívok még százat. S képzeld, elvesztem !
Neki „négy királya" v o lt! Ezután a pech után foly
ton vesztettem s egyideig „hozómra" játszottam ;
de nem volt szeren
csém, úgy, hogy adós
maradtam még 200 fo
rinttal. S tudod, a be
csület !. . . “
A fiatal emberek itt
aztán a becsületet kezd
ték emlegetni, mint a
mely most veszélyez
tetve van s a melyet
24 óra alatt meg kell
menteni. Mert külön
ben ... S a kártyások
nál olyan furcsa foga
lom az a becsület !
Nekik egészen más fo
galmaik vannak erről
a nagy dologról, mint
más közönséges ember
nek ! Az, hogy valaki
például a kártya miatt
elhanyagolja a család
ját, a kötelességeit: az
semmi; az, hogy vala
ki becsapja a szüleit,
pénzt csikarván ki tőlük
nemes czélokra, melyet
rövid néhány óra alatt
elherdál: az semmi; az,
hogy valaki vétkes éj
szakázással rövidíti az
életét, a melyen pedig
félő gonddal csüng a
szülők szeme: az sem
mi; az, hogy valaki
családjától elhúzza a
mindennapi kenyeret s
Márton.
a gondok nehéz ke
resztjét dönti fejére:
az semmi; az hogy valaki kártyán rablott pénzéből
pezsgős vacsorákat rendez, míg a vesztes fél csa
ládja otthon éhezik: az mind semmi ; az, szerintük,
nem becsületbe vágó dolog ! De hogy valaki egy
magához hasonló rabló által gavallér embernek
tartassák s vele újra leüljön kártyázni: az már
becsület, ha mindjárt százaknak is kerül becsüle
tébe !
E kificzamított becsület-fogalomnál, a mely
olyan sok áldozatot követelt meg már a világon,
tartott már a mi két fiatal gavallér barátunk is.
Azon a lejtőn állottak, a melyről oly sok lélek
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gördül lefelé, az alatta tátongó örvénybe. De hát
büszkén tekinthetni a nyertes szemébe, a ki külön
ben közömbösen gyűri zsebébe a bankókat s leül
hetni újra a kompániával, az egymást megrabolni
ezélzó munkához, ez volt a főgondolat, a mely lel
kűket fogva tartotta, hogy talán másnap, harmad
nap újra élőiről kezdődjék a becsület reparáló nehéz
sisyphusi munka.
(Folytatjuk.)

Aranykönyv.
I. Az erzsébetfalvi ev. templom- és papilak-alap javára
adakoztak: Halász Gyula tanár (Bpest) gyűjtése: 11 K 88 f.
(Ehhez járultak : B. 40 f, Roth M. 1 K, Schwarz A. 1 K,
A. 1 K, Sallai 1 K, Kardos 2 K, S. 28 f, B. 30 f, A. 50 f,
Zsigmond A. 50 f, H. 40 f, B. 1 K, V. 1 K, Kiss Benő 40 f,
Kiss Lajos 50 f, Molitor R. 40 f, M. 20 f.) Aufnorth Gusz
táv jErzsébetfalva) gyűjtése 12 K 50 f, Pifkó Gusztáv ev.
lelkész (S.-Plavnicza' gyűjt. 20 K 40 f. (Ehhez járult: Pifkó
Gusztáv 2 K, Pifkó Gusztávné 2 K, Soltész Mariska 2 K,
Kirchmayer Vilmos 2 K, Kirchmayer Gergely 2 K, Gresch
Gyula (O-Lubló) 2 K, Gresch Vilma (Ó-Lubló) 1 K, Vernóezyné 1 K, Schopf Ferenczné 1 K, Zsebrácky Géza r. k.
plébános 1 K. Thinat Leonhard 1 K, Ilavrillay Béla 1 K,
Liszkay Miklós 1 K, Horváth Károly 50 f, Fenyves Fülöp
50 f, Vass Mária 40 f.) Összesen 44 K 78 fillér. Főösszeg:
5752 K 94 fillér. A szeretet Istene áldja ineg a kegyes ada
kozókat !
II. A Luther-szoborra begyült: Irsele Józsefné (Bpest)
50 fillér. A múltkor kimutatott 3276'78 K-val együtt össze
sen 3277'28 K. Kegyes adományok nagyt. Szeberényi Lajos
békéscsabai ev. lelkész úrhoz küldendők.

Különféle.
Október 31-ikét, a reformáczió magasztos
emlékünnepét, mint örömmel halljuk, ez idén ország
szerte szokatlan lelkesedéssel készülnek megülni
híveink, ügy is van az rendjén. A lelkiismereti
szabadság, a szabad kutatás, a felvilágosodottság,
a haladás születésenapját köszöntsük és üljük
meg az őszinte szív igaz melegével. Lelkesedjünk
az ősök erényén!
Vilmos császár konfirmácziós beszéde. Vil
mos német császár legifjabb fiait, Vilmos Ágost és
Oszkár herczegeket most konfirmálták meg az
ágostai evangélikus hitvallásban. Ennek az örömére
a német császár — mint Berlinből jelentik — az
új palotában ebédet adott és beszédet mondott, a
melyben fiainak a Megváltó jelentőségét fejtegette.
A beszéd így hangzik:
„Kedves fiaim! A mai napot tekintsétek egyen
lőnek azzal a nappal, a melyen tiszt, vagy katona
fölesküszik a zászlóra. Ti ma, mondhatnám, elér
tétek nagykorúságtokat a hitben. A katonai tudo
mányokban avatott kéz vezetett benneteket, azok
nak alkalmazása rajtatok múlik. Szándékosan
katonai értelemben beszélek, mert fölteszem, hogy
ismeritek a szép hasonlatot, mely a keresztényt
barczossal hasonlítja össze. Ti bizonyára tettel fog

játok megpecsételni azt, a mit ma fogadtatok. He
lyesen emelte ki vallási oktatótok beszédében, hogy
személyiségek lesztek. Saját tapasztalatomból biz
tosíthatlak, hogy az ember sark- és fordulópontja,
nevezetesen a munkában gazdag életen egyedül és
kizárólag Urunkhoz és Megváltónkhoz való viszo
nyában rejlik. Nem férhet kétség ahhoz, hogy az
Úr ma itt, mint teljes személyiség él, mit ignorálni
nem lehet. Tgaz, szívesen hiszem, hogy sokan azon
a nézeten vannak, hogy a mai modern életbe!! nem
lehet oly behatóan a Megváltóval foglalkozni, mint
hajdan. De az egyedüli segítő és megmentő mégis
a Megváltó marad. Tehát egész szivemből azt
tanácsolom, alkossatok és munkálkodjatok szaka
datlanul: a keresztény életnek az a magva, a ki
maga alkot és nem úszik az árral és a többieket
is hagyja dolgozni. Igyekezzék mindenki saját
hatáskörében megtenni a tőle telhetőt. Ez az a
pont, melyre az igazi kereszténynél a mindennapi
életben legnagyobb súlyt fektetek. Mert bizony el
mondhatjuk a Megváltóról, hogy ő a legszemélye
sebb személyiség volt, ki valaha a földön az embe
rek között él. Sok nagy ember tanítását olvastátok
és hallottátok; felemeltek és lelkesítettek bennete
ket, de azok csak emberi szavak, melyek meg se
közelítik Urunk bármely szavát. Semmiféle emberi
szó nem tudta megtenni azt, hogy minden fajok
és népek tagjait egy és ugyanazért a célért lelke
sítse, arra a törekvésre bírja, hogy hozzája legye
nek hasonlók, sőt hogy érte életüket adják. Ezt
a csodát csak azzal lehet megmagyarázni, hogy
szavai az örök élet igéi. Igyekezzetek tehát, hogy
személyiségek legyetek és a Megváltó példájára,
embertársaitok örömére, vagy legalább is hasznára
lehessetek. Ekkor megtettétek kötelességteket, me
lyet teljesíteni kell. Emeljük poharunkat a mai
napon arra, hogy Istenünk és Megváltónk segítsége
el ne hagyjon bennünket.
Kanonika vizitáczió. A dunáninneni ág. h.
ev. egyházkerület fáradhatatlan püspöke: dr. Baltit
Frigyes a f. hó első felében kanonika vizitáczióra
indult a nagyhonti egyházmegye gyülekezeteibe.
Ez alkalommal több anya- és leányegyházat láto
gatott meg és mindenütt a legnagyobb rendet
tapasztalta, a miért örömének és teljes megelége
désének adtt kifejezést a gyülekezetek előtt. Ezzel
kapcsolatban említjük meg, hogy a gyámintézeti
ünnepélyek utándi. Boltik Frigyes püspök Új-Pazuára
is kirándult dr. Tirtsch Gergely ottani lelkészhez.
A virágzó gyülekezet, a melyben mindenek ékesen
és szép rendben folynak, látható örömteljes hatást
gyakorolt reá s ennek kifejezést is adott abban a
válaszában, a melyet úgy a községi tanács kül
döttsége, valamint a presbyterium tisztelgésekor
mondott Útjában Ó-Pázuát is meglátogatta, a hol
a templomba jövet már telt padsorok várták. Egy
szerre csak megszólalt az orgona s az Erős vár
a mi Istenünk kezdetű dal száz meg száz ajakról
hangzott fel ünnepélyesen. Meg nem állhatta a
püspök, hogy a vallásosságnak ilyen minden elő
készület nélküli önkéntes megnyilatkozására meg
ne szólaljon. Szivet megragadó, lelket fölemelő sza
vakban üdvözölte a hithű népet az evangélium e
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határőrvidékén. Emlékezetesek maradnak szavai
sokáig; annyira megragadta a hallgatókat, hogy
Ámenje után az egész gyülekezet szintén hango
san egyszerre mondott még egyszer Ament. O-Pázuáról látogatóba ment még Vinkovcére s onnét további
hivatalos útjára. Örömnapok voltak azok a neve
zett gyülekezetekre s hálásak is a látogatásért a
püspöknek. Hiába, csak lelkes emberek tudnak
lelkesíteni.
Harang-avatás Nyíregyházán. Szép és lélek
emelő ünnepélye volt e hó 18-án a nyíregyházi
ág. hitv. ev. egyháznak. E napon avatta föl s
adta át rendeltetésének két újonnan öntött harang
ját. A múlt télen az ev. templom tornyán lévő
nagyharangon repedés támadt, minélfogva a nyíregy
házi ev. egyházhívek annak újraöntését határozták
el, ezúttal elhatározván egyúttal a legkisebb harang
nak is újra való átöntetését a toronyban lévő
négy harang zenei összhangja kedvéért. Az újjá
öntött harangokat, melyeket a soproni Jeltenhofferczég készített s a melyek ezen jeles ezégnek iga
zán dicséretre méltó készítményei': — Bencs
László Nyíregyháza orsz. képviselője, ősi szokás
szerint megkoszorúzva s felpántlikázott hat ökrös
szekéren szállíttatta be a vasúti állomásról a tem
plom előtti térre, a hol másnap ezrekre menő
hívek, a presbyterium s egyházi képviselőtestület
jelenlétében történt a felavatásuk. A reggeli isten
tiszteleten először Paulik János lelkész méltatta e
napnak s a harangoknak az egyházi életben való
jelentőségét, majd azután kint a templom előtt, a
tulajdonképeni felavató-ünnepélyen, a hívek buzgó
éneke után, Geduly Henrik mondott nagyhatású
beszédet, mire Paulik lelkész imádkozott s a főesperes : Materny Lajos debreczeni lelkész meg
áldotta s felavatta a harangokat. Mint dicséretre
méltó dolgot említjük meg itt, hogy az ezen haran
gok átöntetéséhez s új vasállványokkal való ellátásához szükséges mintegy hatodfélezer koronányi
összeget az egyházhívek önkéntes adakozásból gyűj
tötték össze, követvén e tekintetben elődeiknek nemes
példáját, a kik 1802-ben, a mint azt a nyíregy
házi ev. egyház régi évkönyveiben olvashatjuk,
dicséretre méltó buzgalommal egy óra alatt 2268 frt
23 krt gyűjtöttek össze egymásközt erre a nagy
harangra s 1883-ban, a mikor a régi harang meg
repedt volt, szintén 2373 frtnyi összeget adtak össze
újra öntésére. A szép áldozatkészséget kövesse a
hitben való olyatén buzgóság is s akkor a szépmultú nyíregyházi egyház nőni s gyarapodni fog
Isten dicsőségére, mindnyájunk örömére.
Egyházi ének- és zene-előadás. A győri
ág. hitv. evang. egyházközség kebelében fennálló
„Egyházi énekkar-egyesület" Balogh Vilma úrnő,
Altdörfer Viktor orgonamfivész, Hlavács Kornél és
dr. Vajda Emil urak szíves közreműködésével folyó
hó 25-én (vasárnap) délelőtt 11 órakor a győri
ágostai hitv. evang. templomban fényesen sikerült
egyházi ének- és zene-előadást rendezett a következő
műsorral: 1. Bach: Praeludium és Fuga, G-dur.
Orgonán előadta: Altdörfer Viktor úr. 2. Mendels
sohn: „Éliás" c. oratotiurnából, magándal. Énekelte:
Balogh Vilma úrnő, orgonán kisérte: Kirchner E.

3. a) Engel D. H.: „Légy oh mind halálig hű"
(motette). b) Kirchner E.: „Jövel szent lélek Ur
Isten" pünkösti kar. Előadta: a templomi kar. 4.
Guilmant Sándor: Sonata C-moll, op. 80. a) Allegro
appassionata, b) Adagio, c) Scherzo. Orgonán elő
adta: Altdörfer Viktor úr. 5. Goldmarck: A „Sába
királynő“-bői, Salamon magándala. Énekelte: Hlavács
Kornél úr, dr. Vajda E. és Kirchner E. urak hegedűés orgonakisérete mellett. 6. a) Kirchner Ede:
„Hogyha majd eljön a végórám" choral. b) Becker
Albert: Húsvéti ének. Előadta a templomi énekkar.
7. a) Saint-Saens G: Praeludium és Fuga. H-dur,
op. 99. 2. sz. b) Bossi Enrico: Marzia nuziale.
Orgonán előadta: Altdörfer Viktor úr.
Lelkészbeiktatás. Szép ünnepe volt AlsóLendván az ottani környék evang. lakosainak e
hó 4-én. E napon iktatta ugyanis be az újonnan
szervezett missziói lelkészi állásba Varga Gyula
esperes az új lelkészt, Teke Dénest. Az ünnepen
jelen voltak a szomszédos egyházak képviseletében
Hima Sándor lelkész, Lányi Ernő felügyelő. Az
ünnepen szép ováczióban részesült Varga esperes,
a ki buzgó fáradozással szervezte ezen új lelkészi
állomást, az egyházkerület nagyérdemű püspökétől,
Gyurátz Ferencztől és a kultuszminisztertől támo
gatva. Ez új állás valóban missziót van hivatva
teljesíteni a jobbára vend nyelvű ev. lakosok között.
Egy tanár ünneplése. Szép és lélekemelő
ünnepély folyt le a múlt hó 30-án a késmárki
ág. h. ev. líceum auditóriumában a gimn. ifjúság,
a tanári kar s az iskolafentartó-testület jelenlétében.
Ezen a napon búcsúzott el az intézettől a legöre
gebb magyar protestáns tanárok egyike, Scholtz
Frigyes 45 évi buzgó, lelkes és becsületes műkö
dése után.
Az ünnepély fényét nagyban emelte, hogy azon
Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület ev. püspöke, is
megjelent. A bucsúzást a dalárda egy alkalmi dal
eléneklésével kezdette meg. Ezután Klein Pál VIII.
osztálybeli tanuló szavalta el meghatóan, szeretetből
fakadó érzéssel Báthory Andor liczeumi tanárnak
erre az alkalomra írt költeményét, majd Bruckner
licz. igazgató a tanári kar nevében búcsúztatta
távozó kartársát. Beszéde végén átnyújtván neki a
díszes serleget, melylyel szeretete jeléül emlékképen
a tanári kar kedveskedett az ünnepeltnek. Ezután
Kéler Pál egyházi felügyelő az ev. egyház nevében,
dr. Schvarcz Károly, az iskolatanács nevében s
Zelenka Pál püspök az egyházkerület nevében bú
csúztatták el szebbnél-szebb beszédekkel a minden
kitől kedvelt tanárt, a liczeum szeretett nesztorát,
az ifjúság lelkes barátját. Minden beszédre meg
hatóban válaszolt a jó öreg Scbolcz bácsi. Az ün
nepély után szfikebbkörö társasebéd volt a búcsúzó
tanár tiszteletére. Mi is őszinte szívvel kívánjuk a
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becsületes munkában megőszült tanárnak, hogy a
megérdemelt nyugalmat még sokáig élvezhesse bol
dogságban.
Istenházáért. Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev.
fiókegyház, a mint t. olvasóink is tudják, templom
és papilak alapja javára országszerte gyűjt. Mivel az
eredmény korántsem kielégítő, az egyház más úton
is igyekszik czélt érni. Az erzsébetfalvi korona
vendéglőben (Kossutfalvi-út és Szilágyi Lajos-utcza
sarkán) november hó 7-én este 7 órakor műkedvelő
színielőadással egybekötött tánczmulatságot rendez
az alap javára. A díszelnöki tisztet Molnár Viktor
h. államtitkár, mint az egyház I. felügyelője tölti
be, a kinek országosan ismert neve előre bizto
sítja a sikert. Kívüle az összes felekezeteket kép
viselő rendező bizottság működik az ügy érdeké
ben. A belépő díj ára személyenként két (2) kor.
Felülfizetéseket a jótékony czélra való tekintettel
köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz az egyház.
Meghívók és jegyek kaphatók Budapesten, Bendl
Henrik pénztáros úrnál (IV., Deák-tér 4., hétköz
nap d. e. 9—12, d. u. 3—5.), Falvay Antal igaz
gató úrnál (IV., Deák-tér 4) és lapunk szerkesz
tőjénél (IX., Knezits-utcza 17.). A magunk részéről
őszinte szívvel teljes sikert kívánunk a zsenge,
fejlődő egyháznak.
Könyvesbolt. Most jelent meg Kenessey Béla
szerkesztésében a Protestáns Árvaházi Képes Naptár
1904-ik évi folyama. Ára 60 fillér.
A magyar protestáns családok e kipróbált, régi
barátja szokott gazdag tartalmával és csinos kiállí
tásával mindenütt szíves fogadtatásra találhat. Szá
mos kedves költemény, érdekes elbeszélés, kitűnő
rajz, ügyes alkalmi dolog teszi értékessé a naptárt.
A gazdák különösen jó hasznát vehetik a „Hasznos
tudnivalók a gazdaság és háztartás köréből“ való
gyakorlati czikknek. Kár volt azonban a színes
reklám-képnek ezzel az ízetlenségével megnyitni
a naptárt: „Szól a vaskos: Ez Kathreiner, hű, hű!
Mond a többi: Egy sem ily jó ízű!“ Általában
miért csapunk a külföldi czégeknek oly hatalmas
reklámot, mikor a honi ipar és kereskedelem pang?
A naptár árváinknak is jövedelmez s így árváinkkal
tesz jót, a ki a naptárt megveszi. Ajánlja, terjeszsze
mindenki a maga körében!
Koszorú-füzetek. 91—100. Ára 80 fillér. A ma
gyar Prot. Irodalmi Társaság népies kiadványai
ból ismét tíz csinos füzetke hagyta el a sajtót.
Czímeik: Egy kép a múltból. Csobánez ostroma.
(91.) Szenczi Molnár Albert. (92.) Bocskai István.
(93.) Apróságok. (94.) Tisztító tűz. (95.) A VI. paran
csolat. (96.) Itthon. (97.) A Jóska temploma. (98.)
Az igazság. (99.) Á végrendelet. (100.) Egytőlegyig nagy gonddal és ízléssel megírt rajzok, el
beszélések, életképek. Az ifjúság és a felnőttek
egyaránt élvezettel olvashatják. Melegen ajánljuk.
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Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
R e g g e l.
November
E ste.
1.
Eféz. 5, 1—2.
Luk. 6, 31—38.
2.
Ján. I., 1, 7 -1 0 .
Préd. 7, 16—22.
3.
Máté 18, 18—20.
Ján. 20, 21—23.
4.
Jel. 22, 18-21.
Ézs. 55, 1—13.
5.
Kor. II., 5, 14—17.
Róm. 8, 35—39.
6.
Máté 5, 44-45.
Jób 25, 3—6.
7.
Máté 7, 12—14.
Luk. 13, 22—30.
8.
Koloss. 3, 14—17.
Eféz. 5, 19—21.
9.
Luk. 10, 38—42.
Préd. 12, 13—16.
10.
Zsid. 10, 38—39.
Hab. 2, 4—14.
11.
Ap. csel. 17,28—31
Tit. 2, 11—14.
12.
Máté 10, 16-20.
Róm, 16, 17-20.
13.
Zsid. 9, 11—14.
Péter I., 1, 18—21.
14.
Máté 18, 1—6.
Kor. I„ 14, 20—22.
15.
Róm. 16, 24—27.
Tim. II., 1, 8—10.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 98.

A szerkesztő üzenetei.
Seb. A. Lontó. Kérelmével szíveskedjék a pénztáros
úrhoz fordulni. Lapunk homlokán tisztán olvasható, hogy
én a lapnak csak szellemi ügyeit intézem. — P . J. N yír
egyháza. A jónak ellensége a jobb, ezért V. költeményét
félre kellett tennem. Egyházi híreket nagy köszönettel foga
dok. — R. S. S algótarján. A költemények a mai szám
keretébe pompásan beleillenek. Kérem, folytassa. Könyvecs
kéjének egy példányát legyen szíves megküldeni, hogy a
jövő számban szólhassak róla. Könyvtáramban nem találom.
— H. L. B pest. A szerkesztő e helyütt is hálás köszöne
tét mond legkedvesebb munkatársának. Talpraesett dolog.
Várjuk a folytatását. Üdvözlet mindnyájunk részéről. 1.
is írhat. — Dr. T. G. U jpázua. A szíves figyelemért őszinte
köszönet. Csak mentői gyakrabban adj életjelt magadról!
K. A. O rosháza. Intézkedtem. Köszönet. — J. J . B pest.
Lapzárta után érkezett. Jövőre szívesen. — Hp. Költeményei
tehetségre vallanak. Besoroztam. — P . S. Szentes. Sajná
lom, de későn érkezett. Jövőre némi módosítással közlöm.
— T öbb lev élre a következő szám hozza a feleletet.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
október 28.
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