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--------- Sión, a te királyod jő!

s z e rk e s z tő s é g

ír ó s z o b á ja :

18. szám.

-

(B.) Az új egyházi évben ismét felhangzik az örvendetes adventi
üzenet: Sión, a te királyod jő hozzád alázatosan. (Máté 21., 5.)
Az ős Sionnak, a szerencsétlen

városnak, mely az

Úrnak

intését meg nem fogadta, el kellett pusztulnia, kő kövön nem
maradt, de megmaradt az Úr népe. Az Ur Sionja ma nem is egy
helyen, de minden országban, minden községben található,
ketten-hárman egybegyűlnek az Ő nevében.

ahol

K i ne örülne az 0 jöttének? Ha jó barátainkat, véreinket,
szeretteinket tárt karokkal fogadjuk, mennyivel szívesebben kell
Öt fogadnunk, ki megbékéltette magával e világot, nem tulajdonít
ván nekik az ő bűneiket és adta nekünk a megbékéltetésnek beszé
dét. (Kor. II., 5., 9.)
A szeretet viszontszeretetet támaszt. Nem szeret-e minket az
Üdvözítő ? Nincs-e igaza a nagy evangyélistának, midőn így s z ó l:
— Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki
az ő életét adja az ő barátaiért. (Ján. ev. 15., 13.)
Jő a mi királyunk, kihez fogható nincsen sehol kerek e világon.
Hol van az a király, kinek uralkodása örökkévaló ? Hol az a
király, ki előtt minden nép térdet hajt? Hol az az uralkodó, ki
népének már itt e földön békét, lelki áldást nyújthat s örök életet
á Mennyben?
S míg a gyarló földi királyok többnyire nagy fénnyel, pom
pával ' utaznak, hogy ami belső tartalomban hiányzik náluk: azt
hiú külsőség, szemkápráztató fényesség p ótolja: a mi királyunk
alázatosan közeledik felénk.
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Nem ül üveges hintóbán, nem veszik körül bíborba-bársonyba
öltözött főurak, délceg lovasok sem kisérik büszke paripáikon:
mégis méltóságosabb a megjelenése minden földi uralkodónál.
Nincs egyéb ékessége végtelen nagy szereteténél, de ez jobban
tündököl a földi királyok minden külső pompájánál. S míg a földi
királyok aranya, ezüstje, bíbora, bársonya majdnem áthidalhatatlan
mély árkot ás palota és kunyhó között: az égi király szerelme
nem ismer különbséget ember és ember között.
— - Mindenki, aki benne hisz, el nem vész, hanem örök életet
vesz. (Ján. 3., 16.)
A szeretet, a békesség nagy fejedelmét fogadjuk, amint 0 jő
hozzánk, szeliden, alázatosan. Tudnánk-e gyűlölni akkor, mikor 0
szeret ? Tudnánk-e átkozni, mikor Ő áld ? Engesztelhetetlenek
lehetiink-e, mikor Ő megbocsát? Hiszen életünk az U kezében.
— Az én napjaim hasonlatosak az elhanyatlott árnyékhoz, és
én, mint a fű, megszáradtam. (Zsolt., 101., 12.)
Zengjen a mi hozsánnánk is, de lelkesedésünk
hirtelen fellobbanó

szalmatűz.

ne legyen

Kitartó hűséggel örvendezzünk a

dicsőség királyának, a világ Megváltójának.
Aldoit legyen, aki jött az Úrnak nevében!

Múlnak idők s jönnek.
— Apóst. csel. II . r. 17— 21. v. —
Múlnak iclók s jönnek, de az Isten lelke
Nyomon kisér mindent,küzd és győzve győz.
S hirdeti az igét összeseregelve
Mind, kinek lelkében lángol égi tűz.

D e az Úrnak napja végezetre eljön,
8 ki szólítja Ötét, mind megtartja azt:
Nap aranysugára játszik múló felhőn,
S a hívőre szállánd égi üdv s malaszt.

Ifja k és leányok jövendőket látnak,
Vének álmodozzak dicső multjokat.
E rők rombolják le kőfalát a gólnak,
M ely az igaz úttól visszatart sokat.

Hívjátok hát mindig tartós segítségül
A z Istennek lelkét, gyarló emberek.
S boldogságtok vára erős sziklán épül,
É s nem bírnak azzal szél és tengerek.

N agy csudákkal teljes lesz ott fenn az égbolt,
S lenn a földöntüz-,vér-s füstnek gőze száll.
A nap elsötétül, holdnak arcán vérfolt,
Sűrű, hosszú rendet arat a halál.

Béke áldásában, háború zajában
E rős oszlop ez és megvédő paizs.
Tőle nem maradtok mindig a halálban,
H a telketek útja föl a mennybe visz.

T ó th I s tv á n .
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Érsekújvári testvéreink ünnepe.
Lélekemelő, szép ünnep folyt le
a régi kurucvárosban ez évi szept.
30-án, amikor ottani hitsorsosaink
mondhatni évszázados óhaja valósult
meg azzal, hogy épülő templomának
lerakták alapkövét. Baltik Frigyes
dunáninneni evang. püspök, Kéler
Zoltán dr. ügyész, Hückl Ernő dr.
hitközségi felügyelő és Jánossy Lajos
révkomáromi espereslelkész fárad
hatatlan buzgalmának sikerült az

ügyet kedvező mederbe terelni és
dűlőre vinni. A város képviselőtestü
lete ingyentelekkel adományozta meg
a törekvő hitközséget, testületek és
magánosok kisebb - nagyobb ado
mányokkal járultak hozzá az építés
költségeihez, úgy hogy most már
csak Holota Dezső építészen múlik,
hogy az épületet magasztos hivatá
sának és céljának megfelelőleg építse
fel, hogy Érsekújvár városa egy újabb
középülettel gazdagodva, a nép val
láserkölcsi nevelésének egy újabb
útja nyíljék meg.
Az egyetemes evang. gyámolítóintézet Komáromban tartott gyűlé-
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sének egyik programmpontja volt
az érsekújvári ág. hitv. ev. tem
plomalapkőletételének ünnepe, melyre
Komáromból 11 kocsin vagy 30 ven
dég érkezett Érsekújvárra. Köztük
Zsilinszky
Mihály
közoktatásügyi
államtitkár, Baltik Frigyes dunán
inneni evang. püspök, Libertiny Gr.
kir. tanfelügyelő, Kostyál Miklós
megyei főjegyző, dr. Kéler Zoltán
ügyész és a Luther-társaság számos
előkelő tagja, kik az ó-gyallai m. kir.

meteorologiai intézet megszemlélése
után érkeztek meg Érsekújvárra. Itt
a Nyitra hidjánál nagyszámú előkelő
közönség élén Hückl Ernő dr., a vár
megyei közkórház igazgatója és az
ág. hitv. evang. hitközség felügyelője
fogadta meleghangú üdvözlő beszéd
del Zsilinszky Mihály államtitkárt
és Baltik Frigyes püspököt.
A tulajdonképeni ünnep a pozsonyi
theol.akad.dalosegyesületénekalkalmi
énekével kezdődött. Jánossy Lajos ko
máromi ev- esperes rövid bevezető
beszéde után Baltik Frigyes dr. dunán
inneni ág. ev. püspök tartotta meg
ünnepi beszédét és kérte a műre az
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Ég áldását. — Beszédében először
a város polgárságának háláját fejezte
ki, hogy lehetővé tették rég óhajtott
vágyukat: templomuk felépítését, —
majd áttérve a hitélet fejtegetésére,
hangoztatta, hogy rugóját nem kül
sőségekben, hanem a szív nemes
tetteiben találjuk fel.
Egy országnak, egy családnak
vagyunk tagjai, mondá, a hit és
vallás tehát ne legyen válaszfal kö
zöttünk, hanem hirdesse legkivált a
szeretet törvényeinek gyakorlását.
Ezt fogja hirdetni felépítendő tem
plomunk is, mely nem lesz válaszfal
a többi felekezetek között. Ezzel a
próféta szavaival áldást kért kirá
lyunkra, hazánkra, a város tanácsára
és az egyházra.
Végül az okmányt helyezték el az
alapkő alá, mely kivonatosan a tem
plomépítés létrejöttének apróbb moz
zanatairól, valamint az adakozók bő
kezűségéről tesz említést. Ez okmányt
az ottlevő személyiségek és küldött
ségek képviselői aláírták és a helyi és
fővárosi lapokkal együtt üvegbura
alatt pléhdobozba zárva befalazták.
A pozsonyi akad. theologusok éne
kével fejeződött be a magasztos
ünnep. Ezután a fényes társaság az

1. Levél Spalatinhoz.1(1518. okt.10)
Mutatvány dr.

M a s z n y ik E .

dr. Luther Márton müvei

I. kötetéből.

(Az „Ev. Csal. Lap“ tárcája.)

Spalatin Györgynek, Krisztus tudós
és emberséges papjának, az Úrban
barátomnak.
Jézus.

Üdv az Úrban, Ágostába, kedves
Spalatinom, Ferencnap utáni Szent
1 Spalatin eredeti családi nevén Burkart;
e nevet szülőhelye, Spalt után vette föl, ahol
1482-ben született. Kiváló tehetségei miatt
Frigyes választó őt papjává, bizalmas tit
kárává s a wittembergi egyetem könyvtá
rosává nevezte ki, később altenburgi superintendenssé; e minőségben s e helyen is
halt meg 1545-ben, tehát egy évvel Luther
előtt, kivel mindvégig benső . barátságban
volt s kinek ügyét a választófejedelem előtt
mindvégig a legnagyobb hűséggel képviselte.

„Arany Oroszlán" dísztermében tár
sas-ebédre gyűlt egybe, ahol számos
sikerült pohárköszöntőben ünnepelték
a nap hőseit.

A MI SIONUNK.
Szeretetvendégség. A budapesti
protestáns főiskolai ifjúság Bethlen
Gábor-Köre f. hó 19-én rendezte VII.
szeretetvendőgségét a Lónyay-utcai
ref. főgimn. dísztermében. Szépszámú
és díszes közönség gyűlt egybe, hogy
ifjúságunk ügyét felkarolja, célját
előmozdítsa: a tiszta jövedelem ugyan
is a kör segélyalapját növelte. Az
estély Barla Szabó József elnöki meg
nyitójával kezdődött, amelyben lel
kes szavakkal hangoztatta a Bethlen
Gábor szellemében való protestáns
együttérzést és munkálkodást. Naetter
Elza úrhölgy klasszikus és magyar
népdalokat énekelt, művészi, iskolá
zott hangjával méltó feltűnést és nagy
hatást keltve. — Kún Béla hód
mezővásárhelyi tanár két szép költe
ményével aratott zajos sikert. Nö
velte ezt az a kijelentése, hogy a
város több mint negyvenezernyi pro
testáns közönsége, főkép a tanári kör
Márk napján érkeztünk meg, teljesen
kimerülve ; útközben rendkívül heves
gyomorbántalmak fogtak el, úgy, hogy
már-már szinte lemondtam az életről,
de végre ismét jobban vagyok. Ma
már harmadik napja vagyok itt, a
nélkül, hogy a követ úr ő főtisztelendőségét láttam volna, jóllehet
mindjárt az első napon megbíztam
Vencel doktort,2 s még más valakit
is, hogy bejelentsen. Időközben jó 
akaróim azon fáradoznak, hogy szá
momra a császári udvartól és a városi
tanácstól szabadságlevelet, úgyneve
zett Salvus conductus-t eszközöljenek
ki. Fenséges urunkra, a fejedelemre
való tekintetből általában kész elő2
T. i. Link Vencel, ágostonos barát,
Luther benső barátja. Meghalt mint generális
vikárius Nürnbergien, 1547.
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és a nőegylet nevében meghívta a B.
G. Kört, remélve, hogy ez a kirándulás
is oly sikerült és emlékezetes lesz,
mint a kör múlt évi megjelenése és
szereplése Debrecenben. Erkel-Huber
Hunyadi Lászlóját hárman adták elő:
Vad Lajos és Kalger László (hege
dűn), Márkus Gyula (zongorán). —
Feszült figyelem közt szólalt meg dr.
Bernáth István, a M. 0 . G. E. igaz
gatója, aki a „Szociális kérdésről
és a keresztyén erkölcsről“ tartott
magasabb színvonalú szabad előadást.
Az ifjúság hálás köszönettel adózott
a kiváló vendégnek szives közremű
ködéséért. — Hosszabb szünet után
Haypál Benő lelkész, a tőle megszo
kott módon, költői szárnyalású biblia
magyarázatot tartott, gyönyörű, érces
hangon. Végül imádsággal s a 90.
zsoltár eléneklésével fejeződött be a
szépen sikerült est. — A számok közt
a bpesti előkelő prot. hölgyközönség
nagy buzgalommal és szeretettel töl
tögette a teáscsészéket. Közülük a
következők nevét sikerült följegyez
nünk: Czilhert Henrietté, Győri Erzsi és
Lujza,Molnár Edith,Margit és Piroska,
Müller Erzsi és Emmi, Szentpéteri
Ilonka, Szöts Irén, Tóth Mici, Varga
Böske és Ilonka, Walther Stella úr

hölgyek. — Nemrégen a kath. nagy
gyűlés alkalmával a bpesti kath. ifj.
Szent Imre körében rendezett ünnep
ségeken az előkelő férfiak nemcsak
nagy számmal jelentek meg, hanem
tevékeny részt is vettek. Amily örö
münkre szolgált az a körülmény, hogy
e követendő példán okulva, a ref.
előkelőségek közül igen sokan jelen
tek meg, így a zsinat tagjai, a lelkészi és vallástanári kar is jelentő
sen képviselve volt, annál szomorúbban
kellett tapasztalnunk, hogy az ágost
hitv. ev. egyház vezetőférfiai, világiak
és .egyháziak egyaránt távol voltak.
Örömünnep. A nagyszombati ág.
hitv. evang. egyház templomában f. év
október hó 30-án lélekemelő ünnepély
folyt le. A szokásos reformációi ünne
pélyes istentisztelet után a teljes
számban egybegyült egyháztagok az
egyház érdemes felügyelőjét: Kalenda
Jánost, áldásos működésének 25. év
fordulója alkalmából üdvözölték. Az
ünnepséget alkalmas egyházi ének
nyitotta meg. Farkas Géza lelkész
magyar és tót nyelven, Albrecht Géza
lelkész pedig német nyelven üdvö
zölte a jubilánst, kinek az egyház
hálája és tisztelete jeléül díszalbumot
nyújtottak át. A tanítótestület nevé-

zékenységgel találkozom mindenfelé.
A bíboros követ ő főtisztelendősége
maga teljes kegyelmet igér ugyan,
ámde barátaim óva intenek, nehogy
szavára sokat adjak, s azért felette
óvatosak és körültekintők ügyemben.
Mert jó l tudják, hogy bármint tettesse
is magát külsőképen, .határtalan gyülölséget rejteget ellenem szive mélyé
ben, amint erről mihamar magam
világosan meggyőződhettem.
Ám ma mindenesetre felkeresem s
kérni fogom, hogy fogadjon s hall
gasson ki: hogy aztán mit hoz a jövő,
nem tudom. Egyesek úgy vélekednek,
hogy ügyemnek a gurki bíboros3

távolléte csak előnyére van ; mások
ugyanezt tartják a császár távollété
ről is, aki nem messze innen időz
s mindennap visszavárják. Az ágostai
püspök sincs idehaza. Tegnap estve
Peutinger Konrád4 doktornak, ez
általad is jól ismert kiváló polgárnak
és férfinak voltam a vendége, aki
— több tanácsos társa élén -— fő
szószólója ügyemnek. Hogy a követ
úr ő főtisztelendősége inkább fél-e
tőlem, avagy cselt kohol ellenem:
nem tudom.

Mátyás, salzburgi coadjutor, ki később mint
Salzburg érseke halt meg 1540-ben.
* Peutinger Konrád, szül. Ágostában
3
Ourk egy karinthiai kis város, bene- 1465-ben, ahol mint tudós nyelvész és jogász
diktinus kolostorral, akkoriban egy a salz
nagy hírnek örvendett. Mint városi jegyző
s császári tanácsos a legtöbb birodalmi gyű
burgi érsekség alá tartozó püspökség szék
lésen részt vett. Meghalt 1547-ben.
helye. Az itt említett bíboros neve Langa
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ben Polacsek Rezső, a nőegyesiilet
részéről pedig Fruttiger Amália egye
sületi elnök szíves szavakkal üdvö
zölte az ünnepeltet, ki a tisztelet és
hála e jeleire meghatottam meleg
szavakkal felelt. A nagyszombati
daloskor lelkesítő alkalmi dala után
Farkas Géza lelkész buzgó imája re
kesztette be az emlékezetes ünnepélyt.
Lelkészválasztás. A boldogult
Turcsányi Andor elhunytéval ürese
désbe jött körmendi ág. hitv. evang.
lelkészi állást a múlt héten töltötték be
Kund Sámuel esperes elnöklése alatt.
Egyhangú lelkesedéssel választották
meg Kapi Béla püspöki titkárt, ki
Gyurátz Ferenc püspök oldalán élénk
részt vett az egyházi igazgatásban.
Az új lelkész Kapi Gyula, a soproni
tanítóképzőintézeti igazgató, fia. — A
brassói ág. hitv. ev. magyar egyház
megyében levő bácsfalusi egyházköz
ség rendes lelkészévé Kiss Béla
brassói segédlelkészt választotta meg.
Bachát ünneplése. Bachát Dániel,
a pesti tótajkú ev. gyülekezet lel
késze és a budapesti egyházmegye
esperesének tiszteletére, aki most
ünnepelte esperesi működésének 30
éves jubileumát, e hó 11-én este
fényes lakomát rendeztek a VI. kerü

leti kör helyiségében. A lakomán
m egjelentek: Berzeviczy Albert val
lás- és közoktatásügyi miniszter, br.
Prónay Dezső egyetemes felügyelő,
Fabiny Teofil v. b. t. t., Zsilinszky
Mihály államtitkár, dr. Baltik Frigyes,
Gyurátz Ferenc és Zelenka Pál püs
pök, Laszkáry Gyula, Ihász Lajos
egyházkerületi felügyelők, Beniczky
Lajos alispán, a józsefvárosi kör egy
küldöttsége botfai Hűvös József udvari
tanácsos vezetésével és az ág. hitv.
ev. egyház egyetemes közgyűlésének
számos tagja.
Az érdemes férfiút sokan éltették
lelkes pohárköszöntőkben. Mi is csat
lakozunk jó kívánságainkkal az ün
neplőkhöz. Isten éltesse!
Alapítvány. A galsai ág. hitv. ev.
anyaegyház a közelmúltban szép
alapítványhoz jutott. Edeskuty Jenő
budapesti ásványvíz-nagykereskedő
boldogult nagyatyja: Edeskuty Sán
dor emlékére, ki Sümegen Galsa
szórványában lakott s ott vetette meg
vagyoni jólétének alapját, örök ala
pítványt létesített hatszáz korona ér
tékben, hogy ez összeg kamatai örök
időkre fizessék a boldogult Edeskuty
Sándor egyházi illetékét. így emel a
hálás unoka ércnél maradandóbb

Montferat követe5 tegnap hozzám
üzent, hogy ne menjek a bíboros kö
vethez, mielőtt ő velem nem beszélt.
Az általános vélemény szerint vajmi
jelentéktelen, egyébként a bíboros
követtől láthatólag jó l kioktatott férfiú
meg is jelent s nagy bőbeszédűség
gel s — miként erősen hangoztatta
— bölcs tanácsadással igyekezett
rábeszélni, hogy hagyjak csak min
dent a bíboros követre, térjek vissza
az egyházba, vádaskodásaimat von
jam vissza, elémbe állítván Joachim6

firenzei apát példáját, aki az eljárás
után el tudta érni, hogy bárha eret
nekséget hirdetett, mégis elkerülte az
eretnekség vádját. Majd arra igye
kezett rábeszélni az én drágalátos
emberem, hogy ne magyarázgassam
azt, amit mondottam.
„Vagy tán
szavakkal akartok birkózni ? u Egy
szóval : olasz az atyafi s az is marad.
Az én feleletem csak ennyi volt: ha
ki tudnak oktatni, hogy egyben-másban mást tanítok, mint a szent római
egyház, hát majd magam ítélem meg
magamat s zengek nekik dicséneket.
Azon fordul meg a dolog (folytatám) vájjon a követ Tamás7 tekin-

5 Montferat örgrófság. Követe, kiről itt
szó v a n : Urban (Urbánus de serra Longa),
aki, mint látjuk, az ágostai birodalmi gyűlés
alkalmából Cajetán és Luther között a köz
vetítő szerepet vitte.
6 Joachim apát szül. 1130 körül. Egyik
iratában Lombardus Péter scholastikus dok
tor ellen kikelvén, III. Ince pápa által ki

átkoztatott; később azonban Honorius pápa
kijelentette, hogy az átok nem Joachim
személyének, csak iratának szólott.
7 Aquinoi Tamás. 1. III. b. 40 j.
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emléket a nagyatyának, így segít az vezéreljen bennünket a reformáció
áldozatkész vallásos buzgóság az üdv javait veszélyeztető hatalmakkal
szemben s a hitvallás hűség körüli
egyházközség terheinek viselésén,
szövetkezésben. Drezda főpolgármes
mert bizony a galsai kisded — alig
130 lélekből álló — egyházközség tere üdvözlő beszéde arról az oldal
ról üdvözölte a szövetség gyűlését,
tagjainak vállára óriás terhet rak.
hogy a prot. egyházak legfőbb ja 
Németországban az „Evang.
vaiért küzd. Örvendetes dolog, hogy
Szövetség" múlt hó 3— 5 napjain
a szövetség szászországi egyesülete
tartotta Drezda városában 17-dik
egész csendben 17 ezer márkát gyűj
nagygyűlését. Az evang. egyesület
házának nagyterme fogadta be a tött az osztrák ev. mozgalom erősí
megjelent közel 3000 tagot. A szász tésére. Az évi jelentést Witte tanár
kir. közoktatásügyi kormány képvi terjesztette elő. Ebből megtudjuk,
hogy a szövetségnek az elmúlt évben
seletében Szydewitz miniszter jelent
66,353 tagja volt. „Kirchl. Korresp."
meg. Zahn, a szászországi evang.
ez. orgánuma 37 ezer példányban
főegyházi tanács elnöke, többi között
a reformáció áldásait fejtegette, a kelt el, s az év folyamán 60 ezer
melyeknek megtartására és fejlesz példányban jelent meg. A kettős
tésére szükségünk van a protestan istentiszteleten Mayer zwickaui lel
tizmust fenyegető bel- és kiilvesze-, kész és Kröber waldheimi lelkész
delmekkel szemben. „A vitázás s a prédikált. Az első arról a gondolat
harc felett a béke áll — mondá ról szónokolt, hogy aki nem tud
— de azért küzdünk olyan béke ellen, összegyűjteni, az szétválaszt, s a
a melynek nyomában közönyösség, másik arról, hogy nem adatott nékünk
a félelem, hanem a szeretet lelke.
hitetlenség, sőt ellenségeskedés fadtad.*
Megemlítjük még, hogy úgy a szász
(Ez ami elvünk is. A hibák takarkirály, mint a német császár melegen
gatása, a lelkiismeretlenség, a fari
zeusok és képmutatók garázdálko válaszolt a szövetségi nagygyűlés
üdvözlő táviratára.
dása csak bukásra vezethet. A szerk.)
Apáink hitvallása és hithősiessége
télyére való hivatkozásában túl fog-e
menni azon a határon, amelyet az
egyház tanítása és tekintélye állapít
m eg ; mert itt az ő kedvéért miben
sem tágítok, mindaddig, amig az
egyház a maga tanítását, a melyre
magam is támaszkodom, meg nem
semmisíti. Ej, ej — szólott ő — hát
mégis csak szavakkal akartok bir
kózni ? Azután badarnál badarabb
dolgokkal állott elő. Nyíltan beval
lotta, hogy hazug tételekkel is szabad
a nyilvánosság elé lépni, csak —
mint magát kifejezé — jó hasznot
hajtson s a ládafiátmegtöltse. Tagadta,
hogy a pápa hatalmát tudós vita
tárgyává tenni szabad volna, ellen
kezőleg, hogy azt mindig magasztalni
kell, úgyannyira, mintha neki ujjának
egy mozdításával joga volna dolgokat,
melyek a hitre tartoznak, megszüntet

ni stb. No de majd élőszóval elmondok
még erről egyetmást. Hát én a csalafinta
Sinonnak,8 aki magát a maga gö
rögjétől oly oktalanul hagyta kioktattatni, végül is hátat fordítottam — és
ő eltávozott. Most félelem és remény
kedés közt vergődöm : ez az ügyet
len közvetítő nem csekély önbizalmat
keltett lelkemben.
A mi főtisztelendő atyánk s rendőr
főnökünk, dr. Staupitz János írta,
hogy minden esetre eljön, mihelyt
megérkeztemről tudomást
vészén.
Mindjárt megérkezésem napján uta
sítottam azért Dénárt testvért,9 hogy
jelentést tegyen n ék i; ma várom jö8
Sinon egy agyafúrt görög Trója alatt,
akinek nagy része volt Trója csellel való
bevételének Meszelésében.
9 Kétségkívül valamely ág. karmelita barát.
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ORSZÁG-VILÁG.
A politikai helyzet. F. hó 18-án
gróf Tisza István, miniszterelnök és
Perczel Dezső, házelnök erőszakos
úton változtatta meg a képviselőház
házszabályait s az ülés végén királyi
kézirattal elnapolták az országgyűlést.
Az összes ellenzéki pártok felzúdul
tak és egyesültek, hogy közös erővel
buktassák meg a kormányt. A szabad
elvű pártból is többen kiléptek, mert
nem helyeselték a miniszterelnök el
járását. Gróf Tisza István a nemzet
elé viszi a kérdést. ítéljen a nép,
hogy helyesen cselekedett-e vagy
sem. Avval védekezik, hogy a lényeg
megmentéséért kellett megsértenie a
formát, a külsőséget. Maga az alkot
mány forgott kockán az ellenzék foly
tonos obstrukciója, gáncsoskodása
miatt.
Napközi otthonok. A főváros
oktatásügyi osztálya mostanában szer
vezi a napközi otthonokat. Ezeknek
az otthonoknak az a célja, hogy nap
közben gondját viseljék olyan gyer
mekeknek, akik a szülői házban nem
találják meg azt a gondozót és nevevetelét. A frank követ*10 eltávozott
kévéséi előbb, hogy hazája földjére
értem, de távozta előtt tudósított
különös rokonszenvéről.
Ha e levelemet, esetleg belőle
annyit, amennyit jónak látsz, az én
wittenbergi barátaimmalközlöd, hálára
kötelezel. Majd bővebben s kimerítőb
ben is írok m ég ; most se időm, se
érkezésem. Kérlek, üdvözöld nevem
ben valamennyit, kívánom, hogy dol10 Arthur de Gouffier, Boisy ura. — E
helyen, amidőn Luther azt mondja, hogy
„a frank követ eltávozott kevéssel előbb,
hogy hazája földjére értem“ s tb .. . . valami
tévedésnek kellett becsúszni. A latin eredeti
így szól: „Orator Franciáé abierat paullo
antequam veni in terram suam“ , a német
fordítás p ed ig: „dér französische Gesandte
war fórt, kurz vorher ehe ich in sein Land
gekommen“ . Hogy mit ért itt Luther a „terra
sua“ alatt, nem világos.

löt, aki őket a zülléstől, az utca
rossz példájától megóvja, elvonja.
Erzsébet királynénk emlékezete.
F. hó 19-én, néhai jó királynénk
nevenapján az ország állami és köz
ségi iskoláiban megható emlékünne
pélyeket rendeztek. Az ünnepély min
denütt gyászdallal kezdődött, az igaz
gató vagy az intézet egyik tanára
emlékbeszédet mondott, az ifjúság
egyes tagjai szavaltak s dallal vég
ződött az ünnepély. Néhai jó király
nénkat nem is felejtheti el a hálás
magyar. Mikor senki sem szeretett
minket, Erzsébet királynénk magához
ölelt; mikor ellenségeink vad gyűlö
lettel vesztünkre törtek: ő védel
münkre kelt. Lelki nagysága, szív
jósága tündököl, mint az éltető nap,
mely habár le is áldozik a hegyek
mögé, de fennmarad az égen. Néhai
Erzsébet királynénk emléke is örök
kön él a magyar nemzet szivében.
A kitiltott biblia. A török kor
mány megtiltotta, hogy Macedóniá
ban az angol biblia-társaság bibliáit
árulják. Ezt a tilalmát azzal okolta
meg, hogy a biblia-társaság azzal,
hogy bibliáit hihetetlenül olcsó áron
adja, meg nem engedhető térítői
guk jól folyjon, akár visszatérek,
akár nem. Mert elvagyok határozva,
hogy fellebezni fogok az összehívandó
zsinathoz, mihelyt a követ űr ő főtisztelendősége jo g és igazság helyett
erőszakhoz nyúl.
Tudjuk, hogy fenséges fejedelmünk
nek a pápa elküldte az aranyrózsát
(amelyet nagy reménykedéssel szok
tak küldeni a nagyoknak) s elhal
mozta őt kitüntető szívességgel. Egy
szó mint száz: a római egyház, ha
szabad így szólnom, mindig szomjazta
az aranyat; minél többet elnyel, csak
annál szomjasabb. Élj boldogul; je 
lentsd fenséges fejedelemnek hódolat
teljes hálámat s ajánlj jóindulatába.
Ágosta, 1518, Dénesnap utáni
vasárnap kora reggelén.
Luther Márton,
ágostonos barát.
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munkát űz. Ezzel szemben az angol zsuriai harctéren változatlan a hely
kormány arra az álláspontra helyez zet. Mindkét hadsereg oly erős állás
ban van, hogy egyik sem hajlandó
kedik, hogy a biblia-társaság hatvan
esztendő óta akadálytalanul terjeszti átmenni az ostromra. A japánoknak
bibliáit Törökországban. Reméljük, valószínűleg több hasznavehető csa
hogy a biblia lesz a győztes s a patjuk van és mozgékonyabbak. A
szünetet olykor-olykor kisebb csete
török kormány beadja derekát.
paté és ágyúharc szakítja meg. PortA hererók lázadása. Dél-Afrikában mind újabb és újabb néger Artur ostroma tovább folyik. Az
ostromlottak erősen bíznak abban,
törzsök csatlakoznak a fellázadt hererókhoz. A német katonaság nem bir hogy a vár január hó végéig tart
velük s így a német császár egyre küldi hatja magát. Alexejev, orosz tenger
embereit a messze idegenbe. F. hó nagy és alkirály, kinek eddig nagy
22-én újabb csapatszállítmány indult befolyása volt a cárra, megbukott.
el Délnyugat-Afrikába. A szállítmány A harctérről visszahívták és kinevez
ték a minisztertanács tagjává. Ez az
23 tisztből, 868 katonából, több póstahivatalnokból és tizenöt vaggon hadi állása nyugdíjazásnak tekinthető s
így a keletázsiai harctérre többé vissza
szerből áll.
A katekizmus császára. X . Pius nem térhet. Az oroszokat Kelet-Azsiápápa e hó 19-én reggel fogadta a ban ért sok kudarcért őt okozza az
katekizmus császárának, négy herce orosz közvélemény s így bukása álta
gének, kapitányának és zászlótartó lános megelégedést, sőt örömet keltett.
jának látogatását. A római lapok
sokat írtak erről az esetről, mert a
katekizmusi császárság intézménye
APRÓ TÖRTÉNETEK.
már feledésbe ment, s X. Pius pápa
csak az idén újította föl. A katekiz
mus császára, négy herczege és egyéb
A két éjjeli őr. Két éjjeli őr ha
tisztje — mind csupa apró gyerek,
lálos ellensége volt egymásnak. Ahol
aki címeit annak köszönheti, hogy
és amikor csak lehetett, vérig boszannagyon jó l megtanulta a katekizmust.
tották egymást. Az emberek ámulat
Az elemi iskolás gyerekek között tal nézték a két őr agyarkodását és
Rómában ezután, éppen úgy, mint kíváncsian kérdezték:
régente, nyilvános versenyt rendez
— Mi lehet az oka ez elkeseredett
nek a hit- és erkölcstanból, azaz a gyűlölködésnek ?
katekizmusból; a legkiválóbb fiú a
A civakodók végül a bíróság elé
katekizmus császára, s az utána követ kerültek. Mily nagy volt a közönség
kezők hercegi, kapitányi, vagy zászló meglepetése, mikor a tárgyaláson
tartói címet kapnak. Régente a ver kisült a való. Nem kenyérirígység,
senyben győztes gyermekek pompás
nem becsületsértés miatt gyűlölték
ruhákba öltöztetve, fejükön koronával
egymást. Egyszerűen azért vesztek
és díszfogaton járultak a pápa elé,
össze, mert az egyik így énekelt:
X. Pius pápa azonban nem szereti a
— Tűzre, vízre vigyázzatok!
sok ceremóniát, ő megelégedett azzal,
A másik azt erősítgette, hogy he
hogy a katekizmus császárát és herce lyesebb így:
geit otthon szépen megmosdatták és
— Vízre, tűzre vigyázzatok !
ünnepi ruhába öltöztették. A császár
Mindegyik azt állította, hogy az
és a hercegek egy-egy skatulya cuk apja meg a nagyapja is így énekelte.
rot, sok süteményt, s egy-egy pénz Az övé a helyes.
darabot kaptak a pápától. Kár a
Sokan csodálkoztak, hogy veszhe
vallás tanítását nevetségessé tenni! tett össze ily kicsiségeken a két éj
A japán-orosz háború. A mand- jeli őr.
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Én cseppet sem csodálkozom.
Nagyobb urak is belekapaszkodtak
már a szavakba s jobb ügyhöz méltó
kitartással törtek egymás vesztére.
Az álom. Nagy volt a drágaság
és ínség.
— Uram, Istenem, miként fogok
megélni nagy családommal? sopán
kodott egy szegény ember.
Mikor lefeküdt, soká nem jött álom
szemére. Végre hajnal felé elaludt
s álmában három angyalt látott.
Az első így fohászkodott:
— Az Úrra, a mennynek, földnek
teremtőjére tekintek, a kitől jő min
den jó adomány, minden segítség.
A második gyökeret szedett a
földből és egyre hajtogatta:
— Arcod verejtékével egyed a te
kenyeredet!
A harmadik a tarlón kalászokat
böngészett, miközben áhítattal is
mételgette :
— Szedjétek fel a maradékokat,
hogy semmi el ne vesszen belőlük!
A szegény ember ez álomból meg
értette, hogy csak buzgó imádko
zással, kitartó munkával és józan
takarékossággal boldogulhat.
Hányán vannak napjainkban, a
kik folyton panaszkodnak a Gond
viselés ellen, de sem az imádkozás
ban, sem a dolgozásban, sem a taka
rékosságban ki nem tűnnek.

A GAZDASÁG KÖRÉBŐL.
A kerti termények minőségének
befolyása. A kerti termelés legjöve
delmezőbb gazdálkodási módozataink
közé tartozik, ahol okszerűen járva
el, igen sokszor hihetetlenül szép
eredmény jutalmazza fáradozásainkat,
Bizonyos feltételekhez van ez is köt
ve, amelyek betartása vagy mellő
zése emeli vagy csökkenti a jövedelmet
is. Eltekintve a rendes talajmíveléstől, ápolástól s más talaj munkáktól,
amelyek a kert jövedelmezősége
tekintetében nagy fontosságúak, van

nak ezeken főiül is még oly tenni
valók, a melyek fontosság tekinteté
ben szintén ezek mellé sorozhatok.
Ilyen a jó minőségű vetőmag, jól
átteleltetett dugványok stb. haszná
lata, rendes időben való vetés, ülte
tés és palántázás, rendszeres öntözés
stb. Ezeken fölül soha semmi körül
mények között nem mulasztandó el
a kerti talajok rendszeres és bő trá
gyázása, mert csak így számíthatunk
korai és nagy tömegű termésekre. A
kert legjobb trágyája a komposzt, a
mely különféle kerti és konyhai hulla
dékokból készül, azoknak földdel va
ló rétegezése által. A komposzt egy
magában való alkalmazása azonban
még korántsem elégséges, ha a fönt
említett célt tűztük ki magunk elé, mert
a komposzt vagy keveréktrágya ko
rántsem tartalmazza a nitrogént olyan
mennyiségben, hogy azzal megelé
gedhetnénk. Minden piacra hozott
kerti véleményünknek pedig jó és
kiváltkép zsenge húsúnak kell lenni,
mert annál keresettebbek s így annál
jövedelmezőbbek azok.
A moslék. Általános fölfogás, hogy
a háztartás minden hulladéka a moslékos dézsába s onnan az ólba ke
rüljön. Pedig sok lé árt a disznónak;
így nem szabad olyan vizet önteni
a moslékba, melyben füstölt húst
főztünk. Ettől a disznó már akár
hányszor meg is döglött. Alighanem
a benne lévő sok só és salétrom hat
itt károsan. A romlott tej is vesze
delmes. Kivált ha a tej erjedésnek
indult és már alkohol fejlődött benne,
mert a szesz és sav gyilkosán hat az
állat szervezetére. A krumplifőző-vizet
sem szabad disznónak adni, mert a
héjából mérges anyagok húzódnak a
vízbe. Általában jobb a disznó szá
mára sütni vagy párolni, mint főzni
a krumplit. A füvek között is sok
van, mely kártékonyán hat a disz
nóra, azért ha gyomlálékkal tartjuk,
ne szedjünk bele olyan füveket, me
lyeket a disznó, ha szabadon lege
lész, érintetlenül hagy, ha az ólba
elébe vetik, falánkságában saját ká
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rára föllegel. Ilyen káros fü vek : a
digitális, aconitum, farkasgyökér.
A gabona izzadása. Ismeretes
dolog, hogy a felraktározott friss
gabona könnyen belemelegszik sizzad.
Ezt a szemekben rejlő diastase nevű
erjesztő-anyagnak megindulása s a
szemben rejlő nedvességnek burkolt
párolgása okozza. Ilyenkor tényleg
hő fejlődik ki, szénsav, gőz és étheri
olajok válnak ki, vagyis lassú égési
folyamat áll be, amely föltétien
anyagveszteséggel jár. Ezt nagy mér
tékben csökkenthetjük, ha a gabonát
lehetőleg kiszárítva raktározzuk be
száraz helyre ; ha minél kisebb ra
kásokba, illetve szőkébb rétegekbe
rakjuk, ha sűrűn átlapátoljuk s mi
nél gyorsabban szellőztetjük.
Adisznósörte védelme. Az Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület
panaszt tett a belügyminiszternél,
hogy a budapesti piacra kerülő élő
sertések legértékesebb sörtéjét a
szállításnál elfoglalt hajcsárok, fuva
rosok és munkások a sertés hátáról
letépik, illetve lelopják. Ez nemcsak
állatkínzás, de az így megtépett ser
tésnél a fájdalom következtében bi
zonyos súlyveszteség áll be, szalonná
j a a tépéshelyen vörhenyes-kékes
színűvé válik, minek következtében
csak árleszámítás mellett értékesít
hető. A belügyminiszter a panasz
orvoslására már fölhívta a főváros
tanácsát és a főkapitányt a kellő in
tézkedések megtételére. Most pedig
fölhívja az összes törvényhatóságokat,
hogy illetékes tisztviselőiket és köze
geiket szigorú felügyeletre utasítsák
és kötelezzék őket, hogy a tettenért
hajcsárokat, fuvarosokat és munká
sokat nyomban jelentsék föl.

EGYESÜLETI ÉLET.
A Luther-Társaság irodalmi
szakbizottsága nov. 10-én tartotta
rendes ülését, a melyen a jövő évben
kiadandó művek sorrendje állapítta
tott meg, valamint a beérkezett indít
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ványok tárgyaltattak. A gyűlés egyik
fontos tárgya az is volt, hogy miké
pen lehetne a Családi Lap előfizetői
nek számát emelni s ezáltal olvasó
körét nagyobbítani ? E tekintetben
több jelen volt tag azt hangoztatta,
hogy a lap népies, egyházias irány
ban szerkesztessék s akkor a lap
maga-magát fogja ajánlani s az elő
fizetők száma magától fog nagyobbodni.
Sajnálattal értesült a bizottság a je 
lenlegi szerkesztőnek lemondásáról s
neki az eddig kifejtett buzgalmáért
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.
Január 1-től kezdve szerkesztőül fel
kéretik Kovács Sándor theol. tanár
úr, ki már eddig is a népies irodalom
terén jeles írónak bizonyult.
Payr Sándor theol. tanár ama indít
ványát, hogy a társaság adjon ki egy
vallásos tartalmú anthologiát, elfogad
ták, s a mű szerkesztésével az indít
ványozót bízták meg.
Mayer Pál feketepataki lelkész úr
indítványát, hogy a társaság a szór
ványokban levő hívek házi istentisz
telet tartása számára adjon ki ének-,
imakönyveket és postillákat, szintén
elfogadták Paulik lelkész úr ama
megtoldásával, hogy nagy ünnepek
alkalmára egyes prédikácziók is nyomattassanak ki, s pedig mind a három
nyelven s azok ingyen osztassanak
ki a diasporában levő hívek közt.
Wéber főesperes úr azt indítványozta,
hogy a vegyes házasságban élő evang.
egyháztagok felvilágosítására egy nép
irat adassék ki. A bizottság ily tar
talmú népirat kiadását helyesli s
megbízza Raffay Sándor theol. tanárt
annak megszerkesztésével. A tiszavidéki lelkészi értekezlet indítványá
hoz azonban, mely szerint a társaság
adjon ki egy evangélikus naptárt,
nem járult hozzá a bizottság, csak
annak az óhajnak adott kifejezést,
hogy minél több evangélikus író írjon
a prot. árvaházi naptárba. Miután a
titkár a beérkezett művek s azok
bírálatát ismertette s ez alapon a
jövő évi munkaprogramm megálla
píttatott, a gyűlés véget ért.
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Ezután tartotta a tankönyvi albi
zottság ülését, amelyen Hörk József
választatott meg elnökül. Hörk theol.
tanár úr kifejtette, hogy az egyete
mes gyűlés immár megállapította a
vallásiam tantervet, tehát itt az ideje,
hogy a társaság a közóhajnak meg
felelve az evang. tankönyvvállalatot
megvalósítsa. Az ügyrend és a munkaprogramm kidolgozásával az elnök
és a titkár bízatott, meg.
Majba Vilmos,
titkár.

A szerkesztő üzenetei.
F. G. N a g y -S zo m b a t. A z említett köl
teményt nem kaptam meg. Beküldésével ne
fáradjon, helyi jubilánst dicsőítő verset úgy
sem közlenék. D . J. G y ő r k e . Kérése a
kiadóhivatalhoz tartozik. Miért nem tetszik
elolvasni a lap homlokát ? Mihelyt egyetlen
szám is elmarad, azonnal meg kell rekla
málni a kiadóhivatalnál. Hogy a lap októ
beri és nov. számait meg nem kapta: saj
nálom, de oka nem vagyok. G. K. R á c 
k e v e . Helyesen cselekedett. P - G y n é . N a g y 
v á ra d . Leveleink keresztezték egymást.Most
már minden rendben. Köszönet.

A k ia d ó h iv ata l arra k é r i la 
p u n k t. elő fizető it, h o g y la p u n 
k a t is m e r ő s e ik k ö r é b e n te r 
je s z t e n i s z ív e s k e d je n e k .
Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert uéktek úgy tetszik, hogy azokban örök élete
tek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Decemb. R e g g e l.
1. Zsolt. 96, 1— 8.
2. Jóéi 2, 15— 17.
3. Csel. 2, 1— 4.
4. Zsolt. 100, 1— 5.
5. Péld. 1, 8— 9.
6. Péld. 22, 1— 6.
7. Luk. 4, 14— 16.
8. Csel. 9, 36— 39.
9. Csel. 24, 24— 27.
10. Tim. II. 3, 1 4 -1 7 .
11. Róm. 8., 1— 5.
12. Ján. 5, 26— 30.
13. Luk. 11, 27— 28.
14. Máté 25, 4 1 -4 6 .
15. Ján. I. 5, 1 - 5 .

E ste.
Zsolt 96, 9— 13.
Zsolt 42, 2— 6.
Csel. 1, 1 4 -2 0 .
Ján. 4, 19—24.
Péld 1, 1 0 -1 6 .
Péld. 22, 8 - 1 9 .
Ján. 18, 20:—23.
Csel. 9, 40—43.
Csel. 25, 1 4 -2 2 .
Eféz. 1, 1— 12.
Róm. 8, 6— 15.
Máté 25, 31— 40.
Péld. 8. 32— 36.
Péld. 10, 1— 12.
Ján. 14, 2 3 -2 7 .

„Boldogok, akik hallgatják Istennek
beszédét és megtartják.“ Lukács 11, 28.

A budapesti gabonapiacz jegyzései.
November 29.
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A Luther-Társaság kiadásában megjelent olcsó,
szép olvasmányok a nép számára.
1. Gyurátz Ferencz : „Hit oltára" 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': „Buzgóság könyve" czímű imakönyv.
Ára 4 kor. fekete bőrköt. 6 kor. chagrinbőrköt.
8 kor.
3. Szeberényi L ajos: Luther Márton életrajza. II. ki
adás. Ára 40 fill.
5. Bereczky Sándor : „Bibliai történetek prot. népis
kolák számára, képekkel** kötve 80 fill. (Beveze
tés czéljából szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal.)
6. Zathureczky A d o lf: „Evanjeliczky rozpravnik, tojest:
Nábonzenstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok
I. — 40 fill.
7. Dr. Masznyik Endre : „Bahil Mátyás" Életkép a
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill.
8. Famler G. A : „Christian Traugott, Leidens- und
Lebersgeschichte eines ev. Predigers inUngarn.“
60 fill.
9. Reviczky László. „Elbeszélések a magyar refot
máczió történetéből**■ 24 fill.
10. Pálmay L a jo s: „Az Isten megsegít" 20 fill.
11. Famler Gusztáv A dolf: „Gott verlásst die Seinen
nicht" 50 fill.
12 Hörk J ózsef: „A nagysárosi vár u ra." 20 fill.
13. Famler Gusztáv A d olf: „Hochmuth kommt vor detn
Fali" 60 fill.
14. Payr Sándor : Fábri Gergely. 60 fill.
15. Sartorius Csepregi: Virágok a szentírás kertjéből
80 fill.
16. Bierbrunner G .: Matthái am Letzten. 40 fill.
17. Böngérfi János. Az árva. 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.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők
Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatalában.

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

