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(B.) Október 31-én akaratlanul is mindig Luther Mártonra,
arra a rettenthetetlen hősre száll emlékezetem, a ki a világot kifor
gatta sarkaiból. Mint a tengert víz nélkül, a virágot szín, illat
nélkül, a ligetet, berket fák, cserjék nélkül el nem képzelhetem,
úgy nőtt október hó 31. napjához Luther Márton neve, egyénisége.
A Krisztus egyházának legnagyobb bajnokai, hősei közé
tartozik az egyszerű bányász fia : dr. Luther M árton , wittenbergi
tanár és lelkész, ki 1517 október hó 31-én Isten nevében meg
kezdte a harczot, az emberfölötti küzdelmet az egyházi vissza
élések ellen.
Nem szervezett magának pártot, nem keresett támogatást
embertársai körében, egyedül lépett a veszedelmes küzdőtérre.
Határtalan bátorsággal, mondhatnám vakmerőséggel üzent hadat a
világi hatalmasságnak, a félelmetes erejű pápaságnak.
Sokáig habozott, elébb jó l meghányta-vetette a dolgot. De a
mikor meggyőződött, hogy Krisztus igazságát csakis harcz, küzde
lem árán terjesztheti: nem habozott többé, ellenállhatatlan erővel
megtámadta az evangéliumi igazság ellenségeit.
E g y szegény pap háborút mer üzenni a hatalmas császárnak
és a még hatalmasabb pápának! csodálkozott a nép apraja-nagyja.
Luther mosolyogva nyugtatta meg a kétkedőket:
— A császárnál és pápánál hatalmasabb támogatóm nekem az
Isten és az Ú r Jézus Krisztus. Az ő szava fegyverem, paizsom,
váram, erősségem. Nem félek és ha az egész világgal kellene
szembeszállnom!
Nem is félt és szembeszállt egy egész világgal, mert a pápa
ság különálló, egész világot képviselt.
A wittenbergi vártemplom falára kiszögezett 95 tétel hatalmas
bombaként hatott, mely a pápaság évszázados erősségét meg
rázkódtatta.
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A hatalma tetőpontján álló pápaság megdöbbent. Ilyen táma
dásra nem számított, nem gondolt,
A világ szeme kinyilt és tapsolt a hősnek, mert mind többen
belátták, hogy Luther végzetes csapást mért a világi hatalmában
elbizakodott pápaságra.
Hiába kapkodott fühöz-fához az elvilágiasodott egyházi fő,
hasztalan akarta elnémítani a bátor reformátort: Isten igéje hatal
masabb nála s az igazság szava győzött.
Mind többen gyűltek Luther körébe s szent lelkesedéssel, a
meggyőződés erős hangján kiáltották fe lé je :
— Veled harczolunk, veled küzdünk egy sorban; a te ügyed
Isten ügye; nem hallgatunk többé a tévelygő emberek magyará
zataira, hanem egyedül Isten igéjére, melyet Isten prófétái, egy
szülött fia: a Jézus Krisztus és apostolai révén hirdetett nekünk.
Azt a fegyvert, mellyel Luther eleintén egyedül lépett a
küzdőtérre, csakhamar ezren és ezren forgatták és a Krisztus
tiszta evangéliumának tántoríthatatlan harczosainak kisded csapatja,
napról-napra szaporodott.
Krisztus evangéliuma történetének legfényesebb lapjai közé
tartozik október hó 31-dike, melynek jelentőségét, dicsőségét arany
betűk hirdetik az utókornak.
Közeledik e nagy nap négyszázéves fordulója, Megvan-e még
bennünk Luther lángbuzgalma, rettenthetetlen bátorsága, szívós
kitartása, nemes önzetlensége, egyházszeretete ?
Ha a nagy reformátor föltámadna s maga körül nézne —
félek — csak epigonokat, törpéket találna közöttünk.

Jézus.
(M o tt o : I. P éter. 1, 2 5 ).
M it ajkad szól, ígér,
M in d e n ü tt azt látom
E z egész világon :
M in t a jó m ag kikéi.

N e k e m s in cs szebb tisztém ,
M in t hogyha szom jason
Szent igéd szom jazom ,
F o n to lo m és — hiszem /

M i k öth et k i v é le ?
B e tol egy betűig,
Soha m eg se sz ű n ik :
«Á11 az Ú r igéje h>

Petrovics Pál.
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A m a g y a r L u th e r.
retnek, világosságot a sötétben té
Örvendező énekkel kellene kezde velygőknek, bátorságot azoknak, a
kiket félelem és csüggedés fogott el.
nem czikkemet. Szeretnék felkiáltani
a Jézust váró tömeg módjára, má Ez evangyélioinnak éltető, tápláló
morba szédülten : Hozsánna! Áldott, erejét, hatását látjuk az ő életében
is. A kisértések, töprengések, remény
a ki jött az Úrnak nevében!
telenség, szertelen elcsüggedés ádáz
Nagy nap közeledését hirdetem.
ostromát győzelmesen állta ki lelke,
Négyszáz éves tartozásunk lerovása
mert Krisztusának kezébe fogózott.
megkezdődött. Nagy reformátorunk,
Minden kétségkívül diadalmasan emel
a ki eddig századokon át idegen
kedett ki, mintegy igazolva, hogy a
ajkak által szólt hozzánk és mégis
hit hatalmával
hatott, mégis
szemben min
kovászává vált
den ellenség
a régi világ
elporlik.
nak, íme, ezen
Volt idő, a
túl a mi édes
mikor a világi
magyar nyel
hatalom éber
vünkön oktat
szemmel vigyá
bennünket. Ha
zott a határon,
eddig is áldot
hogy
Luther
tuk nagy lei
lelke valahogy
kéért, apostoli
be ne jöhessen
buzgalmáért, a
hozzánk. Ő
mikor csak femaga
dicsőn
léből-harmamegfutott pá
dából ismertük,
lya után sírban
szívünknek
nyugodott már,
csupa öröm
velőkig
ható
mel, hálaadás
szava többé
sal kell eltelnie,
nem hangzott,
hogy végre
mégis félt a
egészen közel
setétség és go
férkőztünk
noszság tőle.
egymáshoz. Mi
Félt attól a
az ő népévé
Dr. Luther Márton.
betűtől, mely
lettünk, ő a mi
az ő hatalmas
prófétánkká
lett. Szószólójává, követévé annak a lelkének izenetét vitte távol vidékek
nek, messze századoknak. Elkoboz
nagy prófétának, a kit az Úr utoljára
ták könyveit, égették iratait, azt gon
küldött el, s a kire a legnagyobb,
dolva, hogy gondolat- és hitszabadító
legfelségesebb ,munkát, e világnak
szelleme is elhamvad bennök. Csalód
megváltását bízta.
tak, mert megmaradt, ma is él, hat
Luther jön és magyar nyelven szól
hozzánk. Mindazokhoz, a kik hall és alkot.
Volt olyan időszak is, a mikor —
gatni kívánják. Nem maga magát
szégyen rá gondolni! — mi fordul
prédikálja, hanem azt, a ki váltságul
adatott értünk, az Atya szerelmét, a tunk el tőle. Tálentomunkat, szeretetünket, áldozatkészségünket idegen
Krisztus érdemét, a mit a hivalkodó
tartományban költöttük el. Elfeledtük,
emberi bölcseség és önzés elrejtett
milyen kincsünk van és érdeme sze
a szomjúságban égő lelkek elől. Az
evangyéliomot prédikálja nékiink; rint meg nem becsültük. Most vissza
kegyelmet a megdöbbent lelkiisme térünk hozzá bűnbánó megtisztult
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szívvel; mohón, szomjú lélekkel ol
vassuk, a ki a föld minden kin
csénél drágább kincset, az ő életadó,
megváltó Jézusát adta nékünk. Ha
Krisztus az Atyához, Luther viszont
Krisztushoz vezet bennünket.
Négyszáz álló esztendeje nem ér
tünk ily reformáció ünnepét, mint a
minő most virrad ránk. Mire a nagy
nap itt lesz, mindenki olvashatja a
nagy reformátori lélek gondolatait a
fenséges tartalomhoz illő szép, tős
gyökeresmagyar nyelven Ennél szebb,
dicsőbb ünnepnap csak akkor követ
kezik el, ha majd a magyar Luther
teljesen elkészül s szelleme újra fölpezsdíti nemzedékünk poshadó vérét.
Midőn a komáromi gyűlésen nagy
nevű' elnökünk bejelentette a magyar
Luther megjelenését, büszkeség és
mély megindulás szállta meg lelkün
ket. A mi kicsiny Luther-Társaságunk,
íme, a reformátor emlékét a legm él
tóbb módon örökíti m e g ; a kinek
világtörténelmi nevét viseli, annak
munkáival ajándékozza meg az evang.
egyházat, sőt az egész magyar nem
zetet. Mert Luthertől nem csupán hit
hűséget, hanem lelkes nemzeti érzést,
hazafiságot is lehet tanulni. Nem
szavakkal dőzsölő hazafiságot, hanem

R e fo rm á c ió ü n n e p é n .*
írta: Sántha K á ro ly .
Lukács ev. 12, 49.

Tüzet hoztál le, Megváltónk, az égből,
Te szent szivedben megerjedt e tű z ;
Lelkünk e tűzben megtisztulva épül,
Heve bűnt éget, fénye éjt elűz.
Te, ó-világ hatalmát megemésztő,
Pogány bálványokat szétperzselö, —
Te, a szivet szép-, jó- s igazra késztö :
A múlt ködéből tündökölj elő !
Oh égi tűz, Krisztusnak tudománya,
Csodás erő te, hol lángod lo b o g:
A hűek — elmét ülvén éj homálya —
Fényednél jártak, mint tfizoszlopok.
Apostolokban égett a te lángod,
Pünkösdi Lélek őket megtelő —
Oh szép idő, midőn egész világot
E. Lélek és e tűz keresztelő !
* Mutatvány szerzőnek „ Ő r a n g y a l “ ez. imádságos
köriyvébőL

olyat, mely érzésben és munkában
erős, a haza nevét pedig oly szent
nek tartja, mint Istenét, a mit hiába
venni, a mivel játékot űzni, a mit
czégérűl használni nem szabad.
Az első kötet Luthert a reformá
tori pálya első szakában tünteti fel.
A gazdag tartalmat Luthernek két
hatalmas elöljáró beszéde vezeti be.
Azután következik a világhírű 95
tétel s hozzá csatolva Luthernek
Albert mainci érsekhez intézett le
vele. A harmadik rész a 95 tétel ter
jedelmes magyarázata. Ez a rész
nemcsak tudományos értékénél fogva
becses, hanem épületes tartalmánál
fogva alkalmas arra, hogy nélkülöz
hetetlen családi olvasmánnyá váljék.
Ebből a részből lapunkban szemeivé
nyékét közlünk. Ezután az ágostai
tárgyalás kerül sorra. K ét ellenfélt
látunk tusakodásban : egyfelől Cajetán bíborost, a ki a győzelem remé
nyében hódoltatni jött, másfelől Lu
thert, a ki szilárdan áll m eggyőző
dése mellett. A reformáció történetét
megvilágító levelek elvi kijelentése
ket is tartalmaznak. Hasonló nagy
érdeket kelt a Miltitzcel való tárgya
lás, a lipcsei vita tüzetes leírása;
az utolsó rész Luther munkája a
Világ Világossága, a sötétség
Nem fogadott be, fényed elborult.
Ismét ijesztett bűn, babona, kétség,
Emlékben is csak alig élt a múlt.
De újra fénylett a szivekben Isten,
Hogy elküldötte választottad;;
Áttört a felhőn a nap, hogy hevítsen,
A nap : az Ige és a tiszta hit.
Luther lelkében Isten szóla régen,
Halld meg világ, e szó áldást leheli:
Krisztusban az üdv s Krisztus az Igében
Megáll az Ige, mert állnia k e ll!
Megáll és győz, mert Istennek hatalma,
Megáll és győz, mert lélek s élet az —
Tied vagyok, szent vallás, élve-halva,
S enyém az üdv, a béke és vigasz !
Isten, ki úgy szeretted a világot,
Hogy megtartassák hitben általad:
Te szent Igédért légy örökre áldott,
Védd, terjeszd anyaszentegyházadat!
Jer, tévelygők serege az Igéhez,
Nem érzed-e, hogy a bűn terhe nyom ?
Csak egy van, a mi áldó, tiszta, édes :
A z élő hit s az Evangyéliom.
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pápaságról a hírhedt lipcsei romanista
ellen. Mindössze három esztendő
gazdag termését mutatja he a 30
ívnyi kötet. Luther szemünk előtt
fejlődik reformátorrá; mennél mélyeb
ben hatol bele az ige leikébe, annál
bátrabb, annál határozottabb. Nem
handa-bandázva hadakozik, hanem a
felelősség terhét, a feladat nagyságát
érző vezérhez illően, komolyan, el
szántan. Nyelvének erejét, fordulatait
szépen tükrözi a magyar fordítás, a
mely dr. Masznyik Endre és Stromp
László pozsonyi theol. akad. tanárok
műve. Yoltaképen nem átfordítják
Luthert, hanem magyarul szólaltatják
meg. Ezért áttanulmányozták a XVI.
századi magyar vita - irodalom ter
mékeit, hogy Lutherhez minél inkább
hozzáférhessenek.
A magyar Luther tehát itt v a n ; a
magyar evangélikus egyház hívein
áll, hogy az első kötet után jöjjön-e
a második, harmadik s így tovább.
A mennyi előfizető eddig jelentkezett,
kevés arra, hogy a vállalat fennma
radjon. Nézetünk szerint minden gyü
lekezet, iskola könyvtárában ott kell
lennie a magyar Luthernek, hogy
belőle a pásztor is, nyáj is épülhessen.
Szomorú volna, ha ezt a nagysza-

bású s az evang. világ becsületét
érintő ügyet közönyünk, nembánomságunk bukni engedné. Azzal a re
ménnyel teszem le a tollat, hogy a
magyar Luther győzelmesen át fog
gázolni az anyagi nehézségeken s a
közönség támogatása lehetővé teszi
a Luther-Társaságnak, hogy egyházi
irodalmunk egyéb hiányain is se
gítsen.

E g y h á z a m m ú ltjá b ó l.

cona hazafiak szent ihletettséggel
beszélnek magyar bajtársaiknak arról
a csudálatos férfiúról, a ki ott, a
nagy Imperiumban, Wittenberga vá
rosában újkori Sámsonként egy vilá
got rázott meg oszlopaiban, de nem,
hogy maga is odatemetkezzék a ro
mok alá, hanem, hogy újat, szebbet,
boldogabbat építsen fel azokból, a
melyben a Krisztus evangéliumának
újjáteremtő vizében megfürdött, ön
magával és Istenével megbékült lélek
szabadon munkálja ideig és örökké
való boldogságát.
A hír nem marad meg az ősi vár
bevehetetlen sáncai között, eljut a
városba is, békés polgárok, egyszerű
mesteremberek, kereskedők jönnek
mind többen és többen azokra az
istentiszteletekre, melyeket a vár-

(A z Ev. Cs. L. eredeti tárcája.)
írta és a Luther-társaság rév-komáromi es
télyén felolvasta Ján ossy Lajos.

„Hullatja levelét az idő vén fája,
terítve hatalmas rétegben a lá ja ; én
ez avart jártam, tűnődve megálltam :
egy régi levélen ezt írva találtam“ .
A költő ezen szavai zsongnak lelkem
ben, valahányszor egy-egy levéltár
dohos levegőjébe lépek, ott vannak
azok a régi megsárgult levelek, a
melyek okulásunkra, a szép, jó és
igaz iránt való szent lelkesedésünkre
tartogatják a múltak emlékeit.
Néhány ilyen emléket óhajtok meg
eleveníteni lelkeink előtt.
*

A reformáció hullámait a szőke
Duna elhozza Komáromba is. Mar-

K o v á c s Sándor.

A búcsú erejéről vitatkozó tételek
magyarázata és igazolása.*
1. Tétel.
Urunk és mesterünk a Jézus Krisz
tus azt m ondva: „Térjetek meg stb.“
akarja, hogy a hívek egész élete meg
térés legyen.
E tételt állom és annak igazságá
ban éppenséggel nem kételkedem.
Mindamellett tekintettel az avatat
lanokra, igazolom azt először is magá
ból a görög szóból. „Metanoeite"
annyit jelent, hogy: „Térjetek m eg“ ;
a mit egészen szó szerint latinul
* Mutatvány dr. Luther Márton müvei
I-sö kötetéből.
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„transmentamini" szóval fejezhetünk
ki, vagyis ilyenformán: Öltözzetek
fel más érzületet és értelmet, legye
tek ismét okosak, hagyjatok fel eddigi
gondolkodástokkal és lelki irányotok
kal és más életet élve, ezentúl ti, a
kik csak a földieken csüngtetek, a
mennyeiekre viseljetek gondot. Az
apostol Róm. 12, (2) ezt így fejezi
k i: „Újuljatok meg elméteknek újsá
gában". E megújulás eredménye, hogy
a bűnös ismét észre tér és megutálja
bűnét.
Tiszta dolog azonban, hogy az
észretérósnek vagy ezen magunk megutálásának egész életünkön át kell
tartania ama mondás (Máté ev. 10, 39)
szerint: „A ki gyűlöli életét e föl
dön,megtartja azt az örök életre."
Szintúgy (Máté 10, 3 8 ): „A ki fel nem
veszi a maga keresztjét és nem követ
engem, az nem méltó hozzám." S
ugyanott (Máté ev. 10, 34): „Nem
jöttem, hogy békességet hozzak a
földre, hanem fegyvert". És (Máté
5, 4 ): „Boldogok, a kik sírnak, mert
ők megvigasztaltatnak". És Pá l Róm.
6. és 8- f. s más helyen meghagyja,
h o g y : „A testet megfeszítsük és tag
jainkat, mi, kik itt e földön élünk".
Gál. (5, 24) arra oktat, hogy: „A

testet megfeszítsük minden ő kíván
ságaival együtt". És VI. Kor. 6, (4, 5)
mondja: „Mindenekben úgy viseljük
magunkat, mint Istennek szolgái, nagy
tűrésben, munkában, virrasztásban,
böjtölésben stb.“ Mindezt pedig rész
letesen azért sorolom elő, mert fe l
teszem, hogy olyanokkal vagyon dol
gom, a kik a mi ügyünkben járat
lanok.
Ugyanez okból igazolom a szóban
forgó tételt másodsorban észbeli okok
kal is. Minthogy Krisztus a lélek s
nem a betű mestere és az ő igéi is
lélek és élet (Ján. 6, 63), kétségtelen,
hogy ő csakis oly megtérésre int, a
mely a lélekben és igazságban megyen
véghez ; nem pedig olyanra, a melyet
külsőkép a legönhittebb képmutatók
is megcselekedhetnek, azok, a kik
mikor bőjtölnek, arcukat eltorzítják
(Máté 6, 16), a kik az utcák szög
letein imádkoznak és kürtöt fuvalnak,
mikor alamizsnát osztogatnak. Krisz
tus, mondom, csakis oly megtérésre
inthet, a melyet bármely állásban
megcselekedhetünk, a melyet végre
hajthat a király a maga bíborában,
a pap a maga ékességében, a fe je
delem a maga méltóságában, épp úgy,
mint a barát vagy a koldus a csu-*

parancsnokok tartanak a hadfiak épülé
sére s — Rév-Komáromban is gyö
keret ver a reformáció egyháza.

az építési vonalba esnek s az evan
gélikusok „a vár biztossága és a
haza közjaváért", lerombolják nagy
gonddal és nem megvetendő költsé
gekkel épített templomukat, mindkét
parochialis házukkal együtt.

*

Múlnak az idők. Más vallású parancs
nokok jönnek a régiek helyére, a
polgároknak maguknak kell gondos
kodnak Isten tiszteletére alkalmatos
helyről. Puszta telket vesznek tehát
Mocsán lakozó Sándor Istvántól és
nejétől Zsuzsannától az öreg vár sánczain kívül az Úr 1649-ik esztendejé
ben s arra építik szép kőtemplomu
kat, lelkész és tanító befogadására
parochialis házaikat.
Csak néhány esztendeig bírják.
Pöcsétes levelet kapnak király ő fel
ségétől, a ki az új vár építését ren
deli el. Templom és parochialis ház

*

Mindössze negyvenkét családot szám
lál gyülekezetük, de a buzgóság meg
szerzi erejüket; a nagy téren vesz
nek telket, arra építik tornyos temp
lomukat, iskola-, tanító- és lelkész
lakásul szolgáló házaikat. S megremeg a szivük, felcsillan szemeikben
a köny, mikor önmaguk öntette ha
rangjaik hívják őket Istentiszteletére.
Nem sokáig tart az örömük. Tisz
telendő s tudós Viglebius János uram
kegyes feleségével s istenfélő gyér-
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hájában és rongyában; minőt Dániel
és az ő társai Babilon falai közt is
gyakoroltak. Mert Krisztus tanításának
minden emberre vagyis bármely állás
ban levő emberre alkalmazhatónak
kell lennie.
Harmadszor. Mi egész életünkön
át imádkozzunk és kell is imádkoz
nunk. „Bocsásd meg a mi vétkeinket11;
következőleg egész életünkben gya
koroljuk a megtérést és elégetlenkedünk önmagunkkal, ha csak bolond
módra azt nem véljük, hogy nekünk
csak úgy színből szükséges bűneink
bocsánatáért könyörögnünk. Mert azok
a bűnök, a mikért kötelességünk
könyörögni, bizony valóságos és nem
csekély bűnök. És ha mindjárt meg
bocsáthatok is, bizony, hogyha azok
nékünk meg nem bocsáttatnak, nem
üdvözölhetünk.
II.

Tétel.

És ez igét nem szabad vonatkoz
tatnunk a szertartásos bűnbánatra
(vagyis a papi hivatal által gyakorolt
gyónásra és elégtételre).
Ezt a tételt is állom és igazolom.
Először is, mert a szertartásos bűn
bánat bizonyos időhöz van kötve s
éppen azért mindenkor nem gyakorolmekeivel alig néhány évig lehet pél
daképe a keresztyén családi erények
követésében híveinek. 1672 évi januárius hó 26-án Széchényi György
kalocsai érsek tör reájuk vasas kato
nákkal, fölprédálja lakásukat s gyönge
nőt és apró gyermekeket világgá
kerget télvíz idején s midőn a sze
gény lelkész bátorkodik megkérdezni
a hatalmas úrtól: mi jogon és kinek
nevében cselekszi mindezt, az elbízakodott gőggel fe le li: most nem érek
rá vitatkozni, most templomokat kell
foglaln i!
A templom harangjaival, parochialis házaival, kertjeivel, 21 hold föld
jév el együtt örökre elveszett; ezt a
nemes város adatta el, a templomot
pedig „aranyszájú szent János temp
loma" néven római katholikus atyánk-

ható, különben örökösen a paphoz
kellene futkosni és egyebet sem ten
nünk, mint bűneinket megvallanunk
és a kiszabott elégtételt teljesítenünk.
Azért is szó sincs róla, hogy ez volna
ama kereszt, melyről Krisztus mondja,
hogy vegyük fel magunkra; vagy,
hogy ebben állna a test kívánságai
nak megöldöklése.
Másodszor. A szertartásos bűnbánat
pusztán külső dolog és feltételezi a
benső bűnbánatot, mint a mely nélkül
értéke nincs. Az igazi bűnbánat ellen
ben benső dolog és megáll a szer
tartásos nélkül is.
Harmadszor. A szertartásos bűn
bánat lehet képzelt és tettetett, holott
az igazi bünbánat csakis igaz és
őszinte lehet. Ha nem őszinte, úgy
csak afféle, mint a képmutatóké és
éppenséggel nem az, a miről Krisztus
beszél.
Negyedszer. A szertartásos bünbánatra vonatkozólag Krisztustól semmi
féle parancsot nem vettünk; ellen
kezőleg azt csak a pápák s az egyház
hozták be (lagalább a mi annak har
madik részét, t. i. az elégtételt ille t i);
éppen azért az az egyház beleegye
zésével meg is változtatható. Ámde
az evangélium szerint való bünbánat
fiai használták egészen az 1848-ik
évi nagy tűzvészig, a mely teljesen
elpusztította.
*
Mi tűz lobog ott Komárom piaczán,
mi fény világítja meg a borús ege
ket ? Hatalmas máglya-rakás az, mely
nek füstjéből fájdalmas sóhajtások
remegtetik meg a körülállók szivét:
egy embert égetnek ott, Száki János
ekeli református prédikátort. A hóhér
forró ólmot kever, hogy azt töltse
az áldozat kopaszra lenyírott fejére.
Az észbontó fájdalmak közt vallani
kezd, elmondja rettenetes bűnét:
magyar ember volt, pénzt gyűjtött
Tököly kujdosó katonáinak, ezért kel
lett meglakolnia az ős keresztyén
martyroklegirtózatosabb halálnemével.
*

254

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

isteni törvény, mely soha meg nem
változható, mivel ez ama szüntelen
való áldozat, melynek neve töredel
mes és alázatos szív.
Ötödször. Itt kell megemlítenünk
azt is, hogy az iskolás tudósok egyező
értelemmel különbséget tesznek a
foganatos bűnbánat és a szertartásos
bűnbánat közt, a mennyiben ők a
foganatos bűnbánatot, mint a szer
tartásos bűnbánat alapját, anyagát,
vagy alanyát fogják fel.

A Tabithák, a jószívű nők, ismét
megkezdték áldásos munkásságukat.
E hó 19-én d. u. 2— 6 óra közt régi
helyiségükben (IY. kér. Deák-tér 4.
sz. II. emelet) találkoztak először a
nyári szünet után. A jótékonyság
nemes munkájában szívesen látnak
mindenkit, a ki a szegények, ügyefogyottak felruházásában, gyámolitásában velük tart. Kérjük t. olvasóin
kat, hogy nélkülözhető viseltes ruhá
val, fehérneművel, cipővel, kivált
képpen férfi- és fiúruhával legyenek
szívesek a Tabithákat támogatni.
„Bizony mondom nektek, a mit cse

lekedtetek eggyel az én kicsiny atyám
fiái közül, én magammal cselekedtétek* (Máté XX V . 40).
Elismerés az érdemnek. Emlí
tettük már, hogy a fáradhatatlan tevé
kenységű Hollerung Károly modori
esperes-lelkészt, ki híveinek önzetlen
pásztora, a népnek igaz jóltevője,
Ö felsége a király a Ferencz Józsefrend lovagkeresztjével tüntette ki.
A lovagi jelvényt e hó 11-én tűzte
az ünnepelt mellére Bartal Aurél fő
ispán Modor város ünnepélyes köz
gyűlésén. Délben a közebéden szá
mos pohárköszöntőben éltették a ki
váló lelkész-esperest. Fogadja a mi
szerencsekívánatainkat is 1
Adomány. A tiszai ág. liitv. ev.
egyházkerületi idei közgyűlés 160, az
E. M. K. E. kolozsvári központi igaz
gató-választmánya pedig 200 koronát
adományozott a hosszúfalu-fűrész
mezei ág. hitv. ev. egyháznak. Az
elszegényedett és eladósodott egy
házközség rá van utalva az erőseb
bek anyagi támogatására, ezért jövőre
is szívesen ajánljuk híveink segítő
szeretettbe fűrészmezei hitsorsosainkat. Az Úr gyümölcsöztesse a kegyes
adományokat, az adakozókon pedig
lengjen bő áldása!

Az Úr 1674-ik estendejében, május
hó 29-ik napján egy hajó jön Pozsony
felől. Lánccsörgés és szent zsolozsma
száll róla a tavaszi égbe. Szomorú
a terh e: elítélt lelkészeket hoz a
a híres komáromi vár szánandó la
kóiul. A gályarabok ezek, újítsuk
fe l neveiket, a kik itt szenvedtek, a
hol mi békeségben tapossuk az anya
föld p o rá t: Szőgyéni István veszprémi,
Bugányi Miklós gömöri-, Lovtsányi
György, Jetermann György, Huszár
Sebestyén, Simonides Jakab, Bartholomeides János-, Zimányi János,
Kaurinszky István, Fidicinis^ István
Lupi György. Zabojnik György, Institorisz György, Bufiny János, Csabári
Illés, Mikovinyi János, Capito Pál evan
gélikus — és Köpeczi Balázs szkárosi
református lelkész.

Hoffkircher Károly Lajos tábornok,
várparancsnok volt az őrizőjiik. Szem
nem marad szárazon, mikor mind
azokat a megaláztatásokat, kínoztatásokat olvassa, a miket azok a meg
sárgult levelek beszélnek Isten ezen
jámbor szolgáinak szenvedéseiről. Vá
rosi hitsorsosaik tőlük telhetőleg segí
tik őket, mikor mezítláb, rongyokban
seprik a város utcáit, vagy vizet
hordanak a Dunáról, egy-egy darab
ruhát, kevés, embernek való ételt
nyújtván át titokban nékik, egy só
hajtással, egy, a szemekben megcsil
lanó könnyel, meleg kézszorítással
fejezvén ki irántuk érzett részvétüket
s buzdítván őket, az Ig e szolgáit békeséges tűrésre, Isten szent akara
tában való keresztyén megnyugvásra.
Azok a nedves falak ott a régi vár

A MI SIONUNK.
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ponkint oda vontatják, a hol legtöbb
a hajós és ilyenkor a legközelebbi
község papja átrándul a hajóra az
istentisztelet megtartására.

hó 13-ikán tartotta meg értekezletét
Poprádon. Weber Samu elnök indít
ványára elhatározta az értekezlet,
hogy egyesületi könyvtárt állít L ő 
csén; belép tagnak a Magy. Prot.
írod. és a Luther-Társaságba, a nép
felvilágosítása végett pedig füzetké
ket ad ki. Tárgyálták a papi öltözék
kérdését és kimondták, hogy a lel
készek magán életükben fekete ruhát
és félmagas kalapot, hivatalos mun
kásságuk közben pedig Luther-köpenyt viseljenek barettel. A szepesszombati kör indítványára kimondták,
hogy a szupplikációt megszünteten
dőnek ítélik. Felolvasást Weber Samu
elnök tartott a szepesi lelkészek
egyesületéről, a melynek alapszabá
lyai egészen 1298-ig vihetők vissza.
Ezt az egyesületet módosított alakban,
a reformáció utáni korban is fentartották a prot. lelkészek.
Úszó templom. Hallottunk már
úszó szállóról, úszó színházról, most
úszó templomról értesülünk. Rothenbücher hajótulajdonos ugyanis a
hívők rendelkezésére bocsátott egy
bárkát, melyet belül templommá ala
kítottak át és a mely a Berlin mel
letti vizeken tartózkodik. Vasárna-

Lélekemelő ünnepet ült a kassai két
evang. egyház e hó 16-án. Ugyanis
száz évvel ezelőtt épült templomát,
melyet a múlt nyár folyamán javít
tatott ki, e napon avatta föl. A fe l
avatás eredetileg augusztus hónapra
volt kitűzve, de akkor Csiskó János,
a kassai ág. hitv. ev. I. egyház lel
készének hirtelen bekövetkezett halála
miatt elmaradt. Az elhunyt lelkész
ünnepi beszédét is elkészítette arra
az alkalomra, de el nem mondhatta,
mert a halál alig néhány nappal a
megállapított határidő előtt zárta le
ajkait. Helyette ünnepi beszédet most
ifj. Draskóczy Lajos eperjesi lelkész
adminisztrátor mondott, a felavatással
kapcsolatban szokásos cselekvényeket
pedig a következők végezték: keresz
telt s egyházkelő asszonyt avatott
M óhr Béla a kassai I. egyház val
lástanára, esketett ifj. Draskóczy Lajos,
még pedig Grömöry János eperjesi
kollégiumi főgimnáziumi igazgatót.
Úrvacsorát L ip ta i Lajos, az eperjesvárosi és vidéki egyház lelkésze szol

Dunára néző kazamatáiban, a melye
ket ma bejártunk, mennyit tudnának
beszélni róluk, ha megnyilatkozhat
nának. Közel-távolról összesereglett
testvérek, a hit ama hőseinek utód
jai, áldozzatok a mai estén szent em
lékezetűknek !
De hagyjuk ezeket a sötét képe
ket, forduljunk kedvesebbhez, a mely
szelíd hangulatával, Isten szent aka
ratában való megnyugvásával úgy
kibékíti a mi sziveinket. Az „ árva ekklézsia“ képe ez, a mint lelkészétől,
templomától, iskolájától és tanítójá
tól megfosztva, a rév-komáromi ev.
egyház rendíthetetlen hitű férfiak
vezérlete alatt tovább is megmarad
s amaz első keresztyénekhez hason
lóan igazi testvéri közösségben él
vagy száz esztendőn keresztül. Mikor

isten hivatalos szolgái kezéből kihull
a szentírás, az egyetemes papság
magasztos elvétől áthatva, a világiak
veszik kezükbe a szent hivatalt is.
Azok a megsárgult levelek egész sor
hitbuzgó egyháztagnak nevét őrizik,
a kik vigasztalják, buzdítják hitsorsosaikat, időnként össze is gyűjtik
saját házuknál őket, s buzgó éneklés
és imádság közben prédikációs könyv
ből olvasnak fel az Isten igéjére
szomjuhozó, annak fölemelő, megvi
gasztaló erejét a nyomasztó viszonyok
között kétszeresen érező lelkek épülé
sére.
Különösen kiemelkedik közülök ne
mes, nemzetes és vitézlő Bende Já
nos uram patriarchalis alakja, „a ki
— hogy forrásom szavait idézzem mint egy tisztes, kegyes atya épít-

A kassai ev. egyházak ünnepe.
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gáltatott. Az ünnepi alkalomból vi
dékről sokan berándultak Kassára,
hogy az ünneplő egyház örömében
osztozzanak.
Templomavatás. Geczelfalván a
kultuszminiszter engedélyével a Mű
emlékek Országos Bizottsága kijavittatta a régészeti szempontból páratlan
értékű, a X III. század elejéről szár
mazó ev. templom freskóit. A tem
plom újból való felavatását Terray
Gyula gömöri esperes végezte Barthó,
Honvéczy, Bartholomaeidesz s Briser
alesperesek segédlete mellett. A szép
ünnepélyre számos vendég érkezett,
kik a helyi lelkész, Barthó Mihály
házának szívesen látott vendégei
voltak.
Melanchton háza. A múlt őszön
avatták föl ezt a házat a nagy refor
mátor szülőhelyén,Brettenben, a német
császár képviselője, s több más német
fejedelem képviseletében. Az egye
temek közül Berlin, Lipcse, K iél és
Strassburg volt képviselve. Részt vett
az ünnepélyen Melanchtonnak egy
közvetlen női utódja is. A történelmi
nevezetességű ünnepélyre a császár
10 ezer s a berlini főegyházi tanács
egy ezer márkát adományozott. Az
ünnepi beszédet Müller berlini tanár

tartotta, a kinek buzgóságábói ered
az ünnepély kezdeményezése és szép
sikere. Gótikus épület a Melanchtonház, Bretten városa főpiaczán, ezzel
a felirattal: „Istennek dicsőségére,
Melanchthon emlékezetére az evang.
keresztyénség buzgóságábói". A ház
főhomlokzatán Melanchthon élete főbb
városainak : Bretten, Pforzheim, Heidelberg, Tiibinga és Wittenberga
czímerét is feltüntették. Az alsó em
lékcsarnok Melanchton életnagyságú
képei mellett még a vele közelebbi
viszonyban állott Luther, Bugenhagen,
Jónás, Brenz, Kálvin és Bucer képei
vel is van díszítve. A felsőbb eme
letnek egyik helyiségében a Melanchthonnal levelezésben állott 121 város
nak czímerét (a magyar Bártfáét is)
helyezték el. Az ú. n. fejedelmi
szobában látható annak a 12 fe je
delemnek a képe, a kik vele barát
ságos viszonyban állottak, s az abla
kokon látjuk a reformáció 60 fe je
delmének és grófjának ősi czímerét.
Egyik-másik szoba Melanchton theol.
munkatársainak van szánva. A huma
nisták szobájában a nagy reformátor
nak a humanizmushoz való viszonya
van ábrázolva. A nagy tudományos
értékkel bíró gyűjteménynek létesí-

gette, vigasztalta, bátorította a szün
telen való félelmek és rettegések
között volt evangélikus híveket14 . .
0 az, a ki ama nagy földrengés ide
jén, 1763-ban, a Jókainktól is meg
örökített híres deszkahajlékban, a
mai Kossuth-téren —
akkor régi
temető helyének nevezték — igazi
királyi papként az oltártól vigasztalja,
erősíti mindenüket elveszített hitsorsosait. Az ő házánál gyülekeznek
ezek össze, „hogy a szegényebb ta
gok felsegéléséről, a megkárositottaknak a tekintetes nemes vármegye és
a városi nemes magistratus előtt való
pártfogásokról, védelmezésekről, más
szegény evangélikus ekklézsiáknak
gyámolításokról közakarattal tanács
kozzanak “ .
Az ő költséget, munkát nem ki

mélő, minden melléktekinteteket fél
retevő fáradozásaiknak köszönhető,
hogy évtizedeken át tartó kényszerült
elzárkózás után engedelmet nyernek
a szomszéd gyülekezeteknek; Szák
nak, Bukódnak, Oroszlánynak látoga
tására, majd arra is, hogy a neve
zett gyülekezetek lelkészeit istentisz
telettartásra meghívhatják. Az előbb
még oly gyászos szerepet játszó vár
erőd sáncai alatt ütik fel a katonai
sátrát, a sok szászországi eredetű
evangélikus hadfi miatt, ott részesül
hetnek az árva ekklózsia tagjai is a
vallásnak oly soká nélkülözött malasztjaiban — mig föl nem virrad
Komárom felett is II. József korszaka
s 1795-ben ennek a jelenleg is fölénk boruló szentegyháznak alapköveit
nem tehetik le az annyi viszontag.
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tése Miiller tanár mellett magának a
bádeni nagyherczegnek az érdeme.
E gyűjteményben találjuk többi között
a reformátortól való és a róla szóló
iratokat, az ágostai hitvallásra vonat
kozó gazdag irodalmat, Melanchton
barátainak és elleneinek irodalmát
és kora történetének főbb adatait és
sedédeszközeit. A Melanchton - ház
kezelése és gondozása a bádeni nagyherczeg fővédnöksége alatt álló gond
nokságra van bízva. A ház átalakí
tására 160 ezer s a múzeum létesí
tésére 40 ezer márka gyűlt össze,
íme, ilyen német evang. testvéreink
kegyelete nagy reformátoraik irán t!
Mi pedig a mi magyar reformátoraink
emlékeivel alig törődünk.

ORSZÁG-VILÁG.
A z o rszá ggyű lésen az ellenzék he
vesen támadja a kormányba benyújtott
olasz borjavaslatért. Az ellenzék azt
vitatja, hogy az országunkba beözönlő
olasz bor árt a magyar borgazdaság
nak. Hieronymi Károly kereskedelmi
miniszter ezzel szemben hangsúlyozza,
hogy az ország borterméséhez képest
oly csekélység a beözönlő olasz bor,
ságon átment, két kőtemplomukat el
veszített komáromi evangélikusok.
*

„A mik megírattattak, a mi tanul
ságunk okáért írattattak m e g !“ Nem
sebeinkkel akartam kérkedni, nem
az elmúltakat hánytorgatni, csak né
hány képet felmutatni szentegyhá
zam történetéből, hogy a jelen idők
számos kedvezőtlen jelenségétől meg
nem riadva, nyugodtan munkálhassuk
a jövendőt. Csak ezredrésze volna
bennünk az elődök hitbuzgóságának,
csak a napi szórakozásaink elnyelte
összegnek egy egészen kicsiny ré
szét fordítanánk szentegyházunk czéljaira, akkor mintegy varázsütésre for
rásba jönne egyházi életünk, a mi
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hogy boraink érdekeit nem sértheti.
Aztán elsőrendű szükség, hogy Olasz
országgal fönnálló kereskedelmi össze
köttetésünk az ország kárára meg
ne szakadjon.
A M a g y a r ip a r- és keresk ed elm i
bank sajtdpöre. A budapesti esküdtbiróság e hó 22-én tárgyalta azt a
sajtópört, melyet a Magyar ipar- és
kereskedelmi bank volt iga zg a tói:
gróf Tisza István, báró Roszner E „
gr. Széchenyi I., Beöthy L., Kubinyi
G , Schwarcz F., Posch Gy., Szécsi
P. és Leitner Zs. indítottak Fényes
László hirlapíró ellen a „Székesfehérvár és Vidéke “ c. lapban a
bank igazgatóiról írt rágalmazó cikke
miatt. A tárgyalás kiemelkedő moz
zanata volt Tisza I. miniszterelnök
nek, mint magánpanaszosnakbeszédje.
Tisza I. egyszerűen megsemmisítette
a vádlott állításait és rágalmait. Az
esküdtbiróság teljes elégtételt adott
a meghurcolt férfiaknak.
Fényes
Lászlót bűnösnek mondta ki és három
havi fogházra meg 360 kor. pénzbüntetésre ítélte.
M a g y a r k eresk ed ők B elgrádban.
A magyar kereskedők és iparosok
viszonozták Belgrádban a szerbek
tavaszi budapesti látogatását. KilencLuther-Társaságunk élete is. S ne
gondoljuk, más idők voltak azok, ne
mondjuk, hogy akkor a vallási eszme
tartotta fogva az emberek lelkeit,
ma pedig más vágyak, más hit, más
meggyőződés vezéreli ő k e t: a vallá
sos eszme örök szükséglete lelkeinknek, míg emberek vagyunk, — eltévelyedhetünk tőle, megtagadhatjuk
azt, de megint csak hozzá kell tér
nünk, hogy ellenállhatatlan varázsá
val ismét hatalmába hajtsa és bol
dogítsa egész életünket.
íme, ezt tanúsítják azok a megsár
gult levelek, miket az idők fája RévKomáromban hullatott e l !
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venheten utaztak e hó 22-én reggel
hét órakor kiilönvonaton Belgrádba
Jelűnek Henrik, a Kereskedelmi Csar
nok elnökének vezetésével. A külön
vonat félhárom órakor robogott be a
belgrádi pályaházba, a hol a keres
kedelmi egyesület számos előkelősége
és több száz főnyi közönség várta.
Hatalmas zsivió köszöntötte az érke
zőket. A szerb kormány nevében
Trifkovics Markó kereskedelmi mi
nisztériumi osztályfőnök meleghangú
beszédben üdvözölte a vendégeket.
Jelűnek Henrik magyar, majd fran
cia nyelven megköszönte a fogadta
tást. Ezután Pavlovicz Miljova, a ke
reskedelmi egyesület elnöke tolmá
csolta a szerb kereskedők üdvözletét,
mire Keiner Ferencz válaszolt. Erre
Marianovics Mihály h. polgármester
Belgrád város nevében üdvözölte a
vendégeket. Beszédére Piperkovics
Bátor fővárosi tanácsnok Budapest
székesfőváros üdvözletét tolmácsolta.
A hivatalos üdvözlés után a szerbek
testvérekként ölelték a magyarokat.
Hosszú kocsisorban vonultak a ven
dégek a feldiszített városba, a mely
nek közönsége sorfalat állott és lel
kesen zsiviózott. Este nyolc órakor
díszelőadás volt a vendégek tisztele
tére a Nemzeti Színházban, a hol
egy magyar és egy szerb darabot
adtak. A magyar darab Lukácsy Sán
dor „Vereshajú" című népszínműve
volt. A Belgrádban megjelenő összes
hírlapok vezércikkekben méltatták a
magyar kereskedők utazását.
Combes diadala. A franczia minisz
terelnök : Combes nagy diadalt ara
tott e hó 22-én a franczia kamarában.
A pápa ugyanis a közelmúltban meg
sértette a franczia állammal kötött
szerződését, mire a franczia kormány
visszahívta vatikáni követét. Azóta a
viszály elmérgesedett s Combes a ka
marában kijelentette, hogy az államot
az egyháztól el kell választani. A ka
mara 325 szavazattal 137 ellenében
bizalmat szavazott aminiszterelnöknek.
A hererók lázadása egyre terje
dőben. A német kormány a napokban

megkérte a portugál kormányt, hogy
ne tűrje gyarmatán az odamenekülő
kererók gyülekezését.
Az orosz-japán háború. Iszonyú
véres harcz dúlt Jantáj mellett, hol
hét napos csata után az oroszokat
nagy vereség érte. 30— 40,000 orosz
esett el s vagy 80 ágyú esett a j a 
pánok kezébe. Oyama, a japán fő 
vezér, s Oku, Nodzu és K uroki ve 
zértársainak diadala nagy örömet
keltett Tokióban. Kuropatkin, az oro
szok fővezére, a nagy vereség daczára
sem esett kétsétbe s a Sahó folyóhoz
visszahúzódott. Ott újabb három na
pos csata keletkezett s most már az
oroszok is némi sikert értek el. Jamagatta japán brigadérost ugyanis
körülvették az oroszok s csak ágyúi
nak otthagyásával menekülhetett meg.
Jelenleg a Saho mellett mindkét
hadsereg farkasszemet néz egymással.
Port-Arthurt szakadatlanul bombáz
zák a japánok, de a vár keményen
tartja magát.
Újabb veszély is fenyegeti a japá
nokat. Az oroszok nagy erőfeszítéssel
új hajórajt szerveztek s ez a napok
ban a Balti-tenger partjairól elindult
Kelet-Ázsia felé. Ez a hajóraj csak
január havában érkezhetik Port-Artúr
kikötőjébe. Addig sok minden történ
hetik a csatatéren.

K Ö NYVESBO LT.
Dr. Luther Márton művei. A
reformáció négyszázados fordulójának
örömünnepére és emlékezetére kiadta
a Luther-Társaság. Sajtó alá rendezte
dr. Masznyik Endre ev. theol. akad.
igazgató. I. Ára 6 korona.
Huszonkilenc, nagy nyolcadrétű
nyomatott ívre terjedő hatalmas kö
tet, mely hét fejezetben nyújtja I.
Luther elöljáró beszédeit, II. a 95
tételt, III. a 95 tétel magyarázatát,
IV. az ágostai kihallgatást, V. a béke
tárgyalásokat Miltitzcel, VI. a lipcsei
vitát és szól VII. a római pápaság
ról. A munka olvasását megkönnyítik
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u gondos jegyzetek, melyek a köte
tet kiegészítik. Egyetlen lelkész, egyet
len tanító asztaláról, könyvtárából
sem hiányozhatik ez irodalmi kincs.
Egyházfelügyelők, gondnokok, pres
biterek s minden jobbmódú ág. hitv.
ev. hitsorsosunk erkölcsi kötelssége a
magyar Luthert megvenni, tanulmá
nyozni. Most válik majd el, mennyit
érünk!

A Magyar Protestáns Irodalmi
Társaság újabb kiadványai. Most
jelent meg II. kiadásban Drummond
Henrik „Természeti törvény a szel
lemi világban" c. rendkívül érdekes
munkája Csizmadia Lajos és Szabó
Aladár dr. jeles fordításában. A 285
lapra terjedő vaskos munka 12 fe je
zetben tudományos alapon kél a ke
resztyén hit alapigazságainak védel
mére. A munka jelességére vall, hogy
rövid idő alatt II. kiadást ért. Nagy
szellemi élvezettől fosztja meg magát,
a ki e kitűnő munkát el nem olvassa.
Ára 2 kor. és kapható Hornyánszky
V. könyvkereskedésében (Budapest,
V. Akadémia-u 4.)
Ugyancsak Hornyánszkynál rendel
hetők meg a Koszorú ez évi fü zetei:
101. A kik hívek voltak mind ha
lálig. írta Szentkerti Kis K. 102. Az
Úr ^megtartja övéit. írta Forgács E.
103. Piroska könyve. írta Béri Gyuláné. 104 Az anya sírja. írta Kapi
B. 105. Isten ítél. írta Ujlaky V. 106.
Isten keze. írta Borsos J 107. A sze
rencse. írta Túrái S. 108. Olvassátok
a bibliát Irta P. Tóth J. 109. Ha
rangszó a pusztában. Irta Szarka
Lajos. 110. Károli Gáspár. Irta Szabó
M. Egy-egy füzet ára csak 8 fillér.
E népszerű vallásos iratok terjesztését
melegen ajánljuk.

Protestáns Árvaházi Képes Nap
tá r az 1905. évre. Szerk. Kenessey
Béla. X X X I évf. Bpest, Hornyánszky
Viktor kiadása. Ára 60 fillér. Szokott
gazdag tartalmával, csinos kiállításban
jelent meg e protestáns családok rég
óta kedvelt naptára.
Egyházi énektár. A dunántúli ág.
hitv. ev. egyházker. megbízásából

készülő új énekeskönyv I. próbafüzete.
Sopron, 1900.
Szerzők gondos, lelkiismeretes fá
radozásáról tanúskodik ez a füzet is,
csak úgy, mint a múlt számunkban
ismertetett. Számos, szép éneket men
tettek meg a feledéstől. De mint az
előbbi füzetben, itt is akad több gyenge
és kevésbbé sikerült. Költői átdolgo
zásra szorul pl. a 8. ének 1. szakasza;
a 10., 11., 19., 43., 62., 164. stb. ének.
Kevésbbé sikerült fordítás pl. a 33.,
78., 79., 83., 99., 148. stb. ének. A 9.
és 32. éneket kihagynám. Az eredeti, tíj
énekek között van nehány lendületes,
igaz költői érből fakadt. De általában
elmondhatjuk, hogy elsőrendű költői
tehetséget hiába keresünk énekmon
dóink között.

KÜLÖNFÉLE.
Luther műveiből megjelent
az első kötet. E nagy irodalmi
és egyházi eseményt lapunk má
sodik czikke részletesen méltatja.
A Theol. Otthon, a melyre a
Luther-Társaság a vállalat keze
lését bízta, a megrendelőknek
már szétküldötte a példányokat,
még pedig postacsomagban föladó-vevény mellett. A kik a kö
tet árát előre megfizették, bér
mentve kapták, a többiek után
vétel mellett.
A megrendelést Kovács Sándor
theol. akad. tanár úrhoz, az
Evang. Theol. Otthon felügyelő
jéhez, kell intézni. Fűzött pél
dány ára kötetenként 6 korona,
díszes angol vászonkötésű, jobb
papírra nyomott példányé 8 korona
50 fillér.
A nagy müvet e helyen is
melegen ajáljuk híveink figyel
mébe.
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A szerkesztő üzenetei.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek
beszédét és megtartják." Lukács 11, 28.

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
Október 28.

Sk. Felhasználtam, a többi sorát várja.
V . Gy. Z. L ip cse. Sajnálom, hogy ismét
elkésett, Ha lehet, a jövő számban közlöm.
I.
I. B p . Isten áldása kisérje nemes mun
kájukat.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert néktek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)

Novemb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

R e g g e l.

E s te .

Ján- 14, 18—25.
Ján. 14, 26—31.
Péld. 2, 1 - 8 .
Jób. 32, 8— 15.
Ján. 17, 1— 5.
Ján. 17, 17— 23.
Kor. II. 13, 9— 10. Kor. I. 4, 10-16.
Jel. 22, 1—5.
Ézsa. 60, 19— 20.
Pét. II. 1, 1—4.
Ján. 21, 15— 17.
Ján. 10, 16—18.
Luk. 2, 30— 32.
Rom. 12, 4— 5.
Eféz. 4, 11— 15.
Gál. 3, 26— 28.
Eféz. 2, 14—17.

A Luther-Társaság kiadásában megjelent olcsó,
szép olvasmányok a nép számára.
1. Gyurátz F eren cz: „ H it o ltá ra ” czímű imakönyv II.
kiadás. Egyszerű fekete köt. 1 kor. 60 fill. (Kap
ható bőrkötésben és chagrin díszkötésben is 4
kor.-tól 8 kor.-ig.)
2. Sántha^Károly': „B uzgóság könyve” czímű imakönyv.
Ara 4 kor. fekete bőrköt. 6 kor. chagrinbőrköt.
8 kor.
3. Szeberényi Lajos : Luther M árton é le tra jza . II. ki
adás. Ara 40 fill.
5. Bereczky Sándor : „B ib lia i tö rté n ete k prot. népis
kolák számára, képekkel4* kötve 80 fill. (Beveze
tés czéljából szívesen szolgálunk ingyen mutat vány-péld ányny al.)
6. Zathureczky A d o lf: „E vanjeliczky rozpravn ik, tojest:
Nábon/.enstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok
I. — 40 fill.
7. Dr. Masznyik Endre : „Bahil M átyás” Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill.
8. Famler G. A : „C h ris tia n T ra u g o tt, Leidens- und
Lebersgeschichte eines ev. Predigers inU ngarn.“
60 fill.
9. Reviczky László ,,Elbeszélések a magyar reformáczió történetéből41- 24 fill.
1<i. Pálmay L a jo s : „A z Isten m egsegít” 20 fill.
11 Famler Gusztáv A d o lf: „G o tt v e rlá s s t die Seinen
nich t” 50 fill.
12 Hörk J ó zse f: „A nagysárosi v á r u ra .” 20 fill.
13. Famler Gusztáv A d o lf: „Hochm uth kom m t v o r dem
F a li” 60 fill.
14. Payr Sándor : Fábri Gergely. 60 fill.

Eféz. 2, 18— 22. Pét. I. 2, 4 - 6 .
Eféz. 4, 4 6.
Mai. 2, 9 -1 0 .
Kol. 3, 11— 15.
Máté. 6, 14— 15.
Kor. I. 12, 28—31. Kor. I. 13, 1— 13.
Sám. II. 7, 18— 19.Sám.I. 16, 11—23.
Esdr. 9, 8—9.
Zsolt. 136, 1—9.

s ú ly k iló k 
ban
E g y h e k to 
lit e r

A pozsonyi egyetemes evang.
theol. akadémia hallgatói — liír
szerint — egytől-egyig, tehát mint
egy 65 példányban rendelték meg
a magyar Luthert. Követésre
méltó példa.

G ab on afaj

B á n sá gi b ú za . . . .
T is z a v id é k i b ú za
.
P e s tv id é k i
„
.
F eh érm egyei „
.
B ácskai
„
.
R ozs,
ren d ű
.
.

I.
n.

.
.
.
.
.

. „
Á rp a,

„
. . .
ta k a rm á n y
.
.
é g e tn i v a ló
.
.
„
s e r fö z é s r e
.
.
Zab, ó
...............................

»

„
Ú j ...............................
T e n g e r i, b á n s á g i,
„
m á s n e m ű , új .
R e p c z e . k á p o s zta
.
.
„
bán sági .
.
.
K ö l e s ........................................

o

74— 81
74— 81
7 4 — 81
7 4 — 81
74— 81
70— 72
__

•

60 —
62 —
64—
39—
39—
—

_
_
—

62
64
66
41
41

Á ra

100 k g r n a k

le g k is .
ár

2 0 .1 0
2 0 .3 0
2 0 .1 0
2 0 .1 0
19.00
15.10
14 90
14*70
14.50
— ,--14.10
13.80
— —
__ . —
2 2 .2 5
—

—

le g u .
ár

2 0 .7 0
21 —
2 0 .8 0
20.70
2 0 .5 0
15 .3 0
15 .1 0
15.10
14 70
— .—
34.70
14 10
—

—

.—
23 —
— . —

Tojás elsőrendű ÍOO drb ára 6.60
Tojás másodrendű 100 drb ára 5.—
15. Sartorius C sepregi: V irágok a sze n tírá s kertjéből
80 fill.
16. Bierbrunner G. : M atthái am Letzten. 40 fill.
17. Böngérfi János. Az á rv a . 40 fill.
18. Paulik János: Az ágostai hitvallás. 50 fill.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú
díszkép. Ára csomagolással 2 kor. 60 fill.
20. Evangélikus Családi Lap. Szerkeszti Böngérfi János
Ára egy évre 2 kor. 10 gyűjtött előfizető után
egy tiszteletpéldánynyal szolgál a társaság.
21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill.
22. Krizko P á l: M elanchton Fülöp levele. 20 £fill. —
(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23. Pethes János : M elanchton Fülöp é le te. 80 fill.
24. Schrődl J ózse f: A m agyarhoni protestantizm us ha
tá s a a m agyar nem zeti szellem fejlő d é s é re . 12 ív.
Ára 1 kor.
25. Moravcsik Gyuláné : G ró f Teleki Józsefné, Róth
Johanna. 4 képpel. Á ra 30 fill.
26. Paulik János : Luther 9 5 . té te le . Magyarázatokkal
és 5 képpel. Á ra 20 fillér.
27. Em lékezés a konfirm áczió ünnepére. Szép színnyo
matú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ára
24 fill., bérmentve 40 fill.
28. K onfirm ácziói áldások. (Versek és Szentírási idé
zetek.) A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.
29. Zsilinszky M ih ály: K erm an D ániel püspök élete.
Élet- és korrajz. Áré 80 fill.
30. Paulik János : Az á lp ro fé tá k , vagy miért nem lesz
az evangélikus ember baptistává? Ára 60 fill.
31. Sántha Károly: Z sivora György, a nagy emberbarát.
Ára 20 fillér.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők
Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatalában.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utcza 14.

