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B E K Ö S Z Ö N T Ő .
Luther-Társaságunk az új esztendőben 

megint útnak indítja követét, az Evangélikus 
Családi Lapot gyülekezeteinkbe s családaink 
fedele alá. Mint Noé kibocsátotta bárkájából 
a galambot s tűnődve, reménykedve várta, 
vájjon viszatér-e s boldogan pillantotta meg 
szájában az olajfa ágát, mi is elbocsátjuk 
e kis lapocskát hozzátok, szárnyán viszi 
üdvözletünket, reménységünket. Vájjon el
apadtak-e már a vizek s szívetek berkéből 
hoz-e vissza Társaságunknak egy kis biztató 
olajfagalyat?

Családi Lapunk nem fényes köntösben mese
beli királyfi módjára közeledik hajlékotok felé, 
inkább mint egyszerű utasember kérezkedik 
be. Ne verjétek el ajtótok elől, mert amit 
hoz, becsesebb a világ minden kincsénél. A 
Jézus Krisztust hozza magával, az ő idvessé- 
ges evangéliumát, orvosságul a betegeknek, 
enyhülésül a megfáradtaknak, vigasztalásúl 
a síróknak. Állandóan kedves vendégnek jő, 
aki minden percetek baját-örömét megosztja 
s egyengeti utatokat amaz örök isteni ország 
felé, a mely a földnek minden gyötrelmét 
eltörli s küzködésünket felmagasztalja.

Ne vessétek meg azért, hogy egyszerű 
ruhában jő. Nekünk nincs aranyunk, ezüs
tünk, hogy gazdagon felékesíthetnénk. Nem 
is akar versenyre kelni e világ szemkápráz
tató pompájával; de tiszta eledelt hoz lelke- 
tek asztalára, egy-egy morzsát az élet kényé

réből, egy-egy cseppet az élet vizéből. Amit 
a világ lármás szája tolakodva reátok tukmál, 
gyilkos mérget rejt, harcot prédikál, önzésre 
oktat, —  mi békességet hirdetünk s a szeretet 
boldogító érzésére tanítunk.Válaszsz közöttünk !

Ha öröm ér, e világ szava és példája 
tobzódásra készt, mennyei Atyádtól elfordítja 
szívedet, e kis lapocska visszavezet hozzá s 
a hálaadás poharát adja kezedbe. Bánatodban, 
csüggedésedben lehajol érted, fölemel, megvi- 
dárnít az életnek igéjével. Ott akar lenni 
minden pillanatban melletted, virraszt tetteid
nél, gondolataidnál, hogy el ne tékozold 
mennyei örökségedet.

Mi mindent hoz, mennyi igazi gazdagsá
got —  s cserében alig kíván tőled valamit. 
Elsősorban szívedet kívánja, hogy örömest 
feltárd előtte s. azután ---'földi értékedből 
annyit, amennyi néhány percnyi világi gyö
nyörűségre is elégtelen. Ha erre szántad, 
zabolátlan ellenséget fogadtál házadba, —  
ha a mi perselyünkbe veted, hasznos okulás, 
áldott épülés lesz jutalmad.

A Luther-társaság a múlt év őszén 
reánk bízta a Családi Lap nyájának lelki 
táplálását. Sok nehéz munkánk vagyon az 
Úr szőllejében, az ő segedelme nélkül erőt
lenségünk el is tikkadna terhe alatt, —  de 
ezt a parancsot még. is meg kellett fogad
nunk. Ezen a munkamezőn is szeretettel, 
Isten kegyelmébe vetett hittel fogunk dolgozni,
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míg erősebb, hivatottabb munkás fel nem 
vált. Nem a magunk jobb dolgát nézzük, 
hanem a benső sugallatra hallgatunk, hova 
szólít, hova állít? Ha Isten országának szük
sége van reánk, nem szabad vonakodni: 
„Szántóföldet vettem s ki kell mennem, hogy 
meglássam. “

Itt vagyok közietek, atyámfiai, mint az 
én uramnak erőtlen, érdemetlen szolgája, hogy 
cselekedjem annak akaratát, a ki elküldött 
hozzátok. A beszéd azonban, a melyet szólok 
néktek, nem enyém, hanem az én atyámé.

Békesség néktek! Ámen!
* *

*
Az Evangélikus Családi Lapnak —  több 

oldalról érkezett kívánságra —  visszatértünk 
régi alakjához. Terjedelme, ára szintén a 
régi marad. Egész évre 2 korona, félévre 
1 korona.

A nyári hónapokat kivéve, havonként 
kétszer jelenik meg egy-egy ivén, lehetőleg 
képpel. Közleményeit egyházunk legkiválóbb 
írói írják. Irányáról, tartalmáról ez első szám 
tájékoztat.

A kéziratokat, szellemi közleményeket a 
szerkesztőhöz, Kovács Sándor tlieol. akad. 
tanárhoz (Pozsony, Konvent-utca 11.) kell 
küldeni, a lap árát, a hirdetések szövegét és 
díját a kiadóhivatalba: Hornyánszky Viktor 
kiadóhivatala (Budapest V. Akadémia-utca 4).

Kérjük a lelkész, tanár és tanító urakat, 
régi előfizetőinket, hogy a Családi Lapot 
ismerőseik közt terjeszszék s kiváltkép a 
tanuló ifjúságot barátkoztassák meg vele. 
Nem nékünk szolgálnak vele, hanem híveik, 
barátaik lelki javának. A szerkesztő.

H iszek  egy . . .
Hiszek egy Istenem te benned,
Tudom, velem jár szent kegyelmed.
Tudom, te vagy a kezdet és a vég is,
Velem jössz, ha síromba szállanék is,
S  mindegy nekem —  rád bízván magamat, —  

A föld felett, a föld alatt.

Hiszek 0  benne, Krisztusunkban,
Örök megváltó mi Urunkban.
Ö nekem a menny itt a földíségben,
A szeretetben édes mintaképem.
Követgetem (árnyéka a napot . . .)
Míg majd beérem tán, —  amott!

Hiszek óh Szentlélek te benned,
Te adsz nekem hű segedelmet.

Száz jóra, szépre édes diadalmat.
S  ha gyöngeségem gyávaságra lankad:
Te jössz el szívem megedzeni,
A z elhagyottért küzdeni.

Hiszek egy más, felsőbb világot,
Holott majd számadásra állok.
Minden könnyért, mit itt le nem törültem, 
Minden szegényért, kín nem könyörültem,
Hogy lesz, hogy nem lesz ? Sohse kérdezem, 
Csak ehhez szabom életem!

Hiszek mindenben, ami égi,
Mi lelkem szárnyalni segélí
Túl e poron, túl-túl e földi sáron . . .
Nem veszhetünk el végkép e világon!
—  Eszmények, álmok, hiszem veletek:
Ámen, az örökéletet!

Szabolcska Mihály.

A  magvető.
„És lön ezután és jár vala városonként és 

falunként, prédikálván és hirdetvén az Istennek 
országát és a tizenkét tanítványok vele valának11.

Á központ, a hóimét útra kelt s hová az áldott 
munka után vissza-visszatért, az ő városa Kaper- 
naum vala — ott a Genezáret tava mellett.

Most ép a naimi útból tért haza s hogy kissé 
megpihent, már is kiment a tópartra és a mint ott 
leüle, íme, legott nagy sokaság gyűle hozzá úgy, 
hogy kényteten volt a hajóba menni; a nép pedig 
ott áll vala fent a parton.

0 pedig szólni akar vala a sokasághoz.
Temploma az Isten ráboruló szép világa, az 

ég fenséges és napfényes boltjával, szószéke a tó
partnál ingó-ringó kis hajócska s hallgatói: a meg
fáradt és megterhelt valóban istenadta nép. Bibliája 
pedig az erős Isten dicsőségét hirdető beszédes 
természet a maga mindenha nyitott s örök igaz
ságokkal tele irt könyvével. Ebből olvasott isteni 
nagy lelke rejtelmes, csodás dolgokat.

A nép már nem először hallja. Hiszen nemrégi
ben beszélt hozzá onnan a „Boldogság hegyének" 
örökre megszentelt lankás oldaláról, de vajh’ elég-e 
őt csak hallgatni ?! Az Ige megfoganását és hatá
sát szeretné már látni az emberszívekben. Hisz ő 
nem azért jött, nem azért jár s tanít szerte-széjjel, 
hogy a népet mulattassa és gyönyörködtesse. Ő a 
lelkeket megváltani, megtartani és üdvezíteni jött.

S sajnos — az Ige megváltó, megtartó és 
üdvezítő erejét, az elhintett isteni magvak kikelé
sét. sudárba szökkenését és gyümölcsözését még 
nem igen tapasztalta. Mi ennek az oka? Mi az 
oka, hogy a szívekben az Ige igazságába vetett 
hit ereje az új élet fényeiben még nem jelentkezik? 
Mi az oka, hogy az Istennek országa még mindig 
csak beszédben és nem erőben áll ezen ő népénél ?

Hát — hogy most ajkát szóra nyitja a kiváncsi 
nép előtt, ép eme fontos kérdésekre óhajt nekik 
megfelelni. S hogy mindenki megértse, amit mond, 
— példabeszédben szól hozzájuk, vagyis földi világ 
ismeretes dolgaiból és történeteiből szemlélteti
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velük a mennyei, a lelki világ, az Istennek országa 
dolgait és történeteit. Elmondja nekik első példa
beszédét : a magvetőről.

Oly egyszerű és mégis oly fenséges és oly 
örök igaz, amit mond, akár az egyik vagyis e 
világi, akár a másik vagyis lelki oldalról vizsgáljuk 1 
Az egész hallgató közönség által ismert dologból 
indul ki. Az eléjük rajzolt természeti életképnek 
nincs egyetlenegy vonása sem, amelyre azonnal rá 
ne ismernének.

A Genezáret tava mentén arany kalászszal 
ékes rónaság terül el. E rónán óh, hányszor gyö
nyörködött szemük a buján termő szántóföldek 
simára boronáit porhanyó tábláiban, hányszor lát
ták a magvetőt, amint kiment — édes reménynyel 
zárva'szivébe a jövendő áldás szép reményét, 
hányszor látták, amint vetés közben egy némely 
mag kiesett a táblák közt húzódó utakra és a kő
keményre letaposott gyalogösvényekre, ahonnét a 
levegőben röpdeső égi madarak menten felették 
azt; vagy amint egynémely mag kiesett a szán- 
tatlanul maradt köves, sziklás helyre, hol gyökeret 
eresztni nem tudva, hamarosan kiégett a napmeleg
től, vagy amint egynémely mag kiesett a fordu
lóknál töretlenül maradt kiszögellésekbe, a hol 
kikelt ugyan, de a tüske-tövis elfojtotta, úgy hogy 
termést nem hozhatott. És hányszor látták, a mint 
egynémely mag — s bizonyára a legtöbbje 1 — 
hullva hullt volt a jó földbe, a termő talajba és 
megnövekedvén, termést ada és terme az egyik 
harminc, a másik hatvan, sőt százannyit is!

Hányszor látták mindezt,— de vajh’ gondoltak-é 
valaha arra, hogy az Úr Istennek is van szántó
földé s hogy ez a szántóföld az emberek szive! 
Gondoltak-e arra, hogy ez a szántóföld is ép olyan, 
mint az, amely ott a Genezáret tava partja men
tén húzódik? S gondoltak-e arra, hogy neki is van 
egy magvetője s hogy ez az áldott magvető ép most 
a nagy vetés legalkalmasabb idején, az idők teljes
ségében ott áll előttük és nap-nap után hinti, hinte
geti az ő szántóföldjébe, az emberi szívekbe az 
örök életnek magvait!

Hát bizony minderre még eddig nem gondol
tak. Mert ha gondoltak volna, úgy megértenék az 
ő példabeszédét.

Megértenék, hogy az a mag, amelyet ő szór 
sziveikbe, a legdrágább, a legáldottabb mag, hogy 
az a mag még csak az igazi mag Látszólag piciny, 
igénytelen: ajkain szelíden elhangzó röpke szó, — 
de abban a szóban rejtett erő, élő és éltető hata
lom vagyon. Az a szó Istennek igéje, — maga a 
megtestesült lélek és élet.

Hull, hull — akár hacsak magából a menny
ből és azért hull, hull, hogy a szántóföldben, az 
emberi szívben megfoganjon és abba új élet ere
jét plántálva, a föld bűnös emberéből új, Isten 
szíve s lélek szerint való igaz embert formáljon. 
De ime — sajnos^ e magvetést sem kiséri mindig 
az óhajtott siker. És ennek oka nem a magban van, 
mert az jó, hanem egyes egyedül az ember szivében.

Értsétek meg hát a példabeszédet. Az ég meg
adja néktek a magot, -— de a földet, szíveteket, 
néktek magatoknak kell a mag befogadására elő- 
készitnetek. Aki ezt elmulasztja, — maga gördít

akadályt az isteni munka: az igehirdetés sikere 
útjába.

A mag hull, hull, — de mit ér, ha az útfélre 
esik, ha magába a szívbe be nem jut. Mit ér, ha 
valaki hallja és hallgatja az igét a mennyek országa 
felől, de nem érti, ha szíve olyan kőkemény, mint 
a taposott út avagy gyalogösvény, — ha hideg és 
közönyös az Istennek beszéde iránt! Eljő a Gonosz, 
és kikapkodja azt szivéből!

A mag hull, hull, de mit ér, ha a sziklás 
talajba esik, ha hallja és mindjárt nagy örömmel 
fogadja is szíve az Istennek igéjét, de a szívnek 
gonosz indulatai: könnyelműsége, felületessége s 
sok rossz szenvedélye miatt az abban gyökeret 
nem verhet. Egy ideig hisz az ily szív, de a nap 
első sugarai, a kisértések tüze kiszárítja, —- ha 
háborúság avagy nyomorúság áll be az igéért, 
menten megbotránkozik.

A mag hull, hull, de mit ér, ha a tövis közé 
esik, ha hallja és hallgatja az igét, de aztán e 
világnak szorgalmatossága és a gazdagságnak csa
lárdsága megfojtják azt és gyümölcsöt nem terem.

Oh értsétek meg, Atyámfiái! a példabeszédet.
A mag, az örök élet beszédének áldott magja 

hulljon, hulljon, de mindég csakis a jó földbe, a 
jól felszántott s megkészített porhanyó talajba: 
bűnbánó és megtérő hivő szivetekbe. Halljátok és 
hallgassátok az Igét, halljátok és hallgassátok azt 
az Igét is, melyet e kis lapocska az Úr nevében 
és szellemében, mint egy szerény kis magvető hir
det ti néktek és értsétek is meg, hogy gyümölcsöt 
teremhessen szivetekben az egyik harminc, a másik 
hatvan vagy százannyit.

Akkor a vetésnek meglesz az áldása, a lélek
nek meglesz gazdag aratása az erényekben, az 
üdvösség drága kincseiben bővölködő új életben.

Akinek vagyon füle a hallásra, hallja.
Dr. Masznyik Endre.

Márton bácsi.
Hó esett az éjjel. Betakargatta szép fehérre a 

házak födelét, hogy ne legyen semmi különbség a 
cserépzsindelyes porta és a nádfödte viskó között. 
A fák ágait is meglepte pazarul és még mindegyre 
hulldogál. Nehezen virrad.

A szürkületben egy férfi lépeget nyugodtan a 
falu utcáján lefelé. Ócska szűr födi vállát, szöges
talpú csizmái óriás nyomokat hagynak mögötte a 
hóban, kezében olykor meg-megcsördül valami.

Két szíjra fűzött kulcs az, a templom kulcsai. 
Mert Márton bácsi ő, az egyházfi és harangozó egy 
személyben, a mi vidékünkön „céhmester“-nek 
hívják.

A torony alatt lerázza magáról a havat, le- 
ütögeti a csizmájáról is, s fölnyitván a csikorgó 
zárat, a templomba lép.

Bár ott benn még egészen sötét van, nem gyújt 
világot, ismeri jól a járást. Lassú de biztos kopo
gással halad fölfelé a lépcsőn, mely az orgona 
mögött föl a toronyba vezet, már kezében a kis 
harang kötele, s abban a pillanatban, mikor a régi 
óra nagy előzetes berregés után elkongatja az ötöt,
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megcsendül a hideg téli reggelen a hajnali ha
rangszó.

Ébredjetek, új nap virradt reátok! Áldjátok 
leborulva az Urat, aki megengedte azt érnetek. 
Vegye fel mindenki újra az ő kötelességeinek 
keresztjét és hordozza tovább erős hittel, törhetlen 
bizodalommal. És ha jót, ha rosszat hoz reátok a 
mai, nappal, fogadjátok engedelmes szívvel, mert 
az Úr tudtával esett! Fel, munkára! Á munka áldás, 
a munka vigasztalás, ébredjetek!

Ekkép elvégezvén reggeli kötelességét, Márton 
bácsi nyugodt lélekkel kászolódik lefelé a toronyból 
és megvan az az elégtétele, hogy serkentő föl
hívása nem hangzott el hiába, mert a házakban 
egyre-másra gyulladozik a kis mécsvilág, s a közeli 
istállókból a tehenek örvendező bőgése jelzi, hogy 
már takarmányt vetett elibük a serény gazda.

Amint pedig az érdemes férfiú nyugodtan 
ballagna előbbi útján visszafelé, hát csak szemközt 
tipeg ám vele egy kis töpörödött asszonyszemély, 
kosár a karján, keshedt nagykendőjéből csak az 
orra hegye látszik. Köszönti becsülettel:

„Adjon Isten jó reggelt, céhmester uram !“ 
„Kendnek is, Bolláné — fogadja némi le

ereszkedéssel, — hát honnét ilyen korán"?“
„A Szabó Pali feleségétől jövök. Épen éjfélt 

kiálltott a bakter, mikor bezörgetett az ablakomon 
az ura, hogy — aszongya — csak tüstént ott 
legyek. Meg is lett szerencsésen. Szép kis férfi
gyerek. Igaz, hogy már a hatodik 1“

„Baj is az! Annál több segíti majd keresni a 
kenyeret. Csak nem áll el a hó. Megmondtam én 
ezt előre, mikor tegnap a pityerke annyira sipákolt 
a templom tetején, hogy valami időváltozás lesz“.

A banyóka helyeslőleg bólintgat, mert tényleg 
be szoktak válni Márton bácsi időjóslásai, melyeket 
a búbos pacsirták szálldogálása, porban-fürdése, 
vagy gubbaszkodásából szokott egy ős augurhoz 
méltó komolysággal következtetni.

Aztán elválnak az öreg ember és az öreg asz- 
szony, ki jobbra, ki balra, az Úr akaratának szol
gája mindegyik.

Márton bácsi csakhamar befordul a saját kis 
házába, s mivel hogy egyéb dolga úgy sem akad 
még most, világot gyújt és a mestergerendáról 
leveszi a Bibliát.

Inkább csak szokásból lapozgat benne, mert 
hisz bárki a Szentírásból valamely idézetbe kap, ő 
menten képes folytatni azt.

Amint ott ül, jámbor, értelmes, kissé önérzetes 
kifejezéssel arcán, valósággal typusa a becsületben 
inegvénhedt parasztnak. Mert öreg lehet nagyon, 
ezer meg ezer barázda szeli keresztiil-kasul arcát, 
de azért a haja még mind egy szálig megvan és 
mióta a hetvenediket átlépte, sutba dobta az okulá
réját is. Kicsiny, szikár alak különben, abból a 
szívós fajtából, mely túléli az óriásokat.

De nemcsak a teste, a lelke is ilyen vihar
edzett. Szép, dolgos felesége meghalt javakorában, 
(az a magasra vetett ágy ott a szögletben, pehelytől 
duzzadó párnáival, most is az ő munkás két kezéről 
beszél); derék legény-fiát, mikor katonának vitték, 
ki hitte volna, hogy idegen földön pusztul el ragályos

lázban? „Az Úr adta, az Úr elvette" — mondta 
megadással és nem vesztette el hitét.

A gazdasággal többet nem vesződött, kevés 
földjét árendába adta, maga fölvállalta az éppen 
megüresedett céhmesteri állást, ami hajlamainak 
úgyis megfelelt. Valamicske fizetség jár avval is, 
az ő csekély igényeihez mérten éppen elég.

Már ez régen történt, a parókia kétszer is 
lakót cserélt azóta, de a céhmester székét az oltár 
közelében még mindig ő tölti be nagy megelége
désére mindeneknek.

Nem is volt, nem is lesz többet ilyen céh
mesterük a fenyvesieknek, elismerik ezt maguk is. 
Aki így meg tudja teríteni az oltárt, hol gyász
feketébe, hol biborbársonyba vonva azt, aki oly 
ünnepélyes komolysággal tudja föltárni a tiszte
lendő úr előtt az oltár rácsos ajtaját, s míg az 
imádság tart, úgy tudjon megállni, lehajtott fejjel, 
összekulcsolt kézzel, mint a megtestesült buzgóság, 
aki oly nesztelenül osonva tudja hordozni a per
selyt, megrázván gyöngén a csengetyűt a netalán 
szunyókálók füle mellett, a ki olyan rendet tudjon 
tartani, hogy se az iskolásgyerekek közt, se fönt 
a karban, a legények sorában semmi rakoncátlan
kodás ne essék az Úrnak házában.

A végelgyengülésben szenvedő toronyóráról, 
melyet csak ő tud kötelessége teljesítésére kény
szeríteni furfangos peckek, nehezékek alkalmazása 
által — nem is szólok. Erre tart legtöbbet ő maga 
is. „Hát bizony, ez csak addig jár, a meddig én 
járni tudok— szokja kedélyesen mondani,— mert 
nagy baj van a peripetikulumában, és az egyik 
kagyillója is hibázik, ennek csak én tudom kifun- 
dálni az indekszit!“ Ez önkényesen kitalált műszavak 
dacára azonban az óra üt pontosan és mutatja az 
időt későn korán.

Érdemes azt elnézni, amint Márton bácsi tem
pósan tesz-vesz, és mindig talál magának valami 
dolgot a gondjaira bízott templom körül. Söpörget, 
szellőztet, a csillárokat, gyertyatartókat fényesítgeti, 
s szép napos időkben végigteregeti a papiak kerí- 
tésit a sok ékes oltárteritővel, hogy valamikép kárt 
ne tegyen bennük a penész.

Tudja mindegyiknek a történetét:
„Ez a fáin damaszkvirágos a boldogult Tal- 

lósy Gáborné nagyasszony menyasszonyi ruhájából 
készült. Áldott, jólelkű úriasszony volt, sok árvát, 
özvegyet megsegített. Ezt a szép égszinű kék bársonyt 
a Mezző uraság ajándékozta, mikor az egyetlen 
leánya esküdött. Finom nagy asszonyság lett belőle, 
aranypénzt dob mindig a szegények ládájába, mikor 
hazalátogat és a templomba eljön. Ezeket a hala- 
vány rózsákat a Ligetfalvi kisasszony varrta ki a 
sárga selyemre. Ilyen sápadt virágszál volt maga 
is, mert nem adták a kedveséhez, akit szívből 
szeretett. Ott van a kőkeresztje a temető nyugati 
sarkában. Ötszáz forintért állíttatta az édesapja, de 
már az mind hiába!"

És így tovább. Élő krónika ő, viszontagságos, 
nagy idők hiteles tanúja. Sok minden történik közel 
egy évszázad alatt, arra ő mind visszaemlékezik. 
0 szolgálta már azt a lánglelkű papot is, kinek 
emlékét a templom falába illesztett márványlap 
őrzi. Hazafiságáért rabbilincset viselt és börtönben
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sorvasztá az önkény, de hívei nem engedték, hogy 
itthon más foglalja el helyét, és addig kopogtak 
megalázkodva a hatalmasok ajtaján, míg vissza
könyörögték. Olyan volt, mint egy apostol, mikor 
ősz hajával, rablánc bénította kezével újra a szó
székre lépett. Könnyel a szemében meséli az öreg 
Márton még most is ezt a szomorú történetet.

ott szokott ténferegni a papiak tornácán, és ha 
öreg barátját jönni látja, menten elébe fut. Mindig 
van valami megbízása számára, majd a kis szekér 
rúdja törött el, majd a hinta-ló lába. Márton bácsi 
mindezeknek készséges orvosa és egy éles bicska 
sok jóakarattal szövetkezve csodákat művel. S 
közben folyik a mese.

Mennyit, de mennyit tud ő ezenkívül még 
beszélni a szabadságharc epizódjaiból, kicsiny em
berek nagy hőstetteit olykor. Ő maga is rejtegetett 
egy sebesült lengyelt, pajtában, szénakazalba ásott 
odúban, utoljára asszonyruhába bújtatva — (szép, 
csupaszképű fiatal legény volt) csempészte át a 
határon. Kétszer is keresték azonközben a zsan- 
dárok, hej, ha reá akadnak, nem lehetett volna egy 
pitykét adni a kettőjük életéért 1

Az ilyenféle történeteknek legbuzgóbb hall
gatója az a kis szőke fiú, a család kedvence, aki

Mert Márton bácsi nagy ragaszkodással visel
tetik mindenkor a parókia ez időszerinti gazdája 
iránt, s mint afféle „belső-ember“ nagy becsülésnek 
örvend ő is. Cikornyás reggeli-köszöntéseit nagy 
türelemmel hallgatják mindig és viszonzásul egy- 
egy kis „gyomorerősítő“ is kijárja, s a tisztelendő 
úr el-elbeszélget vele barátságosan, mert tudja, 
hogy nálánál nincsen hívebb embere a faluban.

Most sincs nyugta a jó öregnek. A papját 
tegnap egyik távoli filiába vitték gyóntatni, vájjon 
nem ártott-e meg neki a téli utazás, mert csak késő

A magvető.
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este vergődhetett, haza. Különben is vasárnap reggel 
van, még hozzá Advent első vasárnapja. Idestova 
elsőt kell harangozni.

Nyugtalankodva tekint az órára, s bár még 
a héten sincsen a kis mutató, mégis fölkászolódik 
s a papiakban még a reggelinél ülnek, mikor reájuk 
nyitja az ajtót s beköszönt nagy tisztességtudással: 

„Szerencsés jó reggelt adjon Isten tisztelendő 
uramnak, tisztelendő asszonyomnak, kis ifjú uramnak! 
Engedje az Isten, hogy még több Advent-reggeleket 
megérhessenek erőben, egészségben, mind közön
ségesen! A hó elállt, szépen fagy, sok népünk 
lehet. Hej tisztelendő uram, erős dolgunk lesz ma 
megint! “

Farlcas Mihályné Kenessey Gizella.

A  keresztyénség Japánban.
Mostanában, mikor a japáni nép oly méltán 

rászolgál a közbámulatra és elismerésre, sokszor 
felmerül a kérdés, hogy az a japáni nép, mely az 
európai intézmények legtöbbjét oly bámulatosan 
tudta magáévá tenni s a maga javára forditani, 
hogyan viselkedik a keresztyénséggel szemben.

Mikor pedig erre az ember azt adja válaszul, 
hogy az 1859-ben megindult missziói tevékenység 
nem mutathat föl több eredményt, mint körülbelül 
200,000 megkeresztelt japánit, sőt inkább keve
sebbet, mint többet, általános a csodálkozás, mivel
hogy keveseknek fér a fejébe, hogy oly szellemes 
és okos nép, mint amilyen a japáni, miért nem 
tudja belátni, hogy az igazi műveltségnek legbiz
tosabb alapja a keresztyénség, mely egyébként is 
szembetűnően felette áll úgy erkölcsi, mint hitböl
cseleti szempontból úgy a budhizmusnak, mint a 
Japánban honos egyéb ázsiai vallásoknak.

Hogy ezt a mindenesetre nyomós kérdést kellő 
világításba helyezhessük, szükséges lesz egy futó 
pillantást vetnünk a távoli szigetország múltjára, 
egyrészt azért, hogy a nyájas olvasó erre a kér
désre maga is megadhassa a választ, másrészt, hogy 
a keresztyén hittérítés történetének vázolásánál 
legyen mire hivatkoznunk.

Japán története épp úgy, mint a legtöbb népé, 
a hitregék ködös világában vész e l; s bár Japán
ban az éveket hivatalosan Krisztus előtt 660-tól 
kezdve, vagyis az ő hagyományaik szerint az első 
mikádónak, Dzsimmutennónak trónralépésétől szá
mítják, a későbbi korból származó japáni krónikák 
minden erősködése dacára is bizonyos, hogy a 
Krisztus utáni 200-dik esztendőig úgyszólván semmi 
bizonyosat nem tudunk történelmükről.

Hogy a japániak ősei, kik az uralaltaji nép
törzsből szakadtak el s így nekünk nyelv- és vér
rokonaink voltak, még Krisztus születése előtt köl
töztek be mostani hazájukba, az teljesen biztosra 
vehető.

Tudjuk továbbá azt, hogy a mai japáni szige
teket akkor azoknak az ainuknak ősei lakták, akik 
ma néhány ezer lélekszámban Ezót és a szomszé
dos szigeteket lakják, kikkel a honfoglaló japániak 
örökös harcban éltek, míg végre sikerült őket 
éjszakra szorítaniok.

E harcok tovább tartottak Krisztus után 200" 
tói 645-ig, amikor már nagyobb történelmi világos
ság dereng Japán fölött s Koreán át bekerül a 
buddhizmus s vele együtt a khinai írás és iroda
lom ismerete.

645-től számítva körülbelül 200 évig tartott a 
császári hatalom fénykora, a nép jólétének és szá
mos üdvös intézménynek virágzása, míg végre az 
udvar teljesen a Fudzsivara-család befolyása alá 
került, amiből szűnni nem akaró bonyodalmak és 
polgárháborúk származtak. A császári hatalmat s 
a nép jólétét ez a korszak ásta alá.

1068-tól 1185-ig tart a két leghatalmasabb 
nemesi családnak, a Gendzsik és Heidzsik harca 
a főhatalomért, a nép sanyargott, a császárok te
kintélye semmivé lett.

A harcok eredménye az lett, hogy a Gendzsi- 
családból származó Joritomo megalapította a világi 
hatalmat képviselő sógunságot, a mi mellett fenn
állott ugyan a császárság is, de minden hatalom 
és befolyás nélkül, úgyannyira, hogy ebből a kor
ból éhező mikádókról (a császár neve) is tudunk.

1185 után a sóguni hatalomért versenyeztek 
a Gendzsik és Fudzsivarák, az erkölcsök végtele
nül elvadultak, minden tekintély megszűnt s 1400 
tájékán már beállott a teljes fejetlenség: se a csá
szárnak, se a sógunnak nem volt már tekintélye, 
a hatalmaskodó főurak, mint a magyar Csákok és 
Brebiriek, szétszakgatták az országot s kiskirályokká 
tolakodtak fel. Nem volt akkor más tekintély, mint 
a kard, más úr, mint a katona. A főurak örökös 
harcban álltak egymással, tűzzel-vassal pusztították 
egymás földjét, papok és szerzetesek fegyvert öl
töttek s épp úgy zsarolták a boldogtalan népet, mint 
a főurak zsoldosai, meg a hihetetlenül elszaporo
dott rablóbandák; míg végre a XVI-ik század végén 
egy szegény parasztfiúnak, Hipejosinak páratlanul 
fényes katonai pályafutás után, sikerült lába alá 
gyűrnie a garázda főurakat, helyreállítani az ország 
egységét és törvények tiszteletét s megadni a nép
nek a rég óhajtott nyugalmat.

Hidejosi halálából (1598) új bonyodalmak fa
kadtak, de volt tábornokának, Tokugava Ijejaszu- 
nak 1600-ban sikerült összes ellenfeleit hódolatra 
kényszerítenie.

Ijejaszu magához ragadta a sóguni méltóságot, 
mely attól fogva 1868-ig az ő családjában szállt 
apáról fiúra.

A császári méltóságot a Tokugavák sem töröl
ték el, de hatalmi körét teljesen semmivé tették. 
Hogy pedig Japán függetlenségét az akkori európai 
teugeri hatalmak hódító törekvéseivel szemben fen- 
tartsák, elzárták az országot s halálos büntetést 
szabtak arra a japáni emberre, aki idegen népek 
szokásait, intézményeit és nyelvét tanulja, vagy ily 
célból hazáját elhagyja.

Japán teljes elzártsága, mely alatt a nép bol
dogabb volt, mint valaha, 1853-ig tartott, amikor 
az Egyesült-Államok elnöke hajóhadat küldött a 
japáni vizekre, felszólítva a sógunt, hogy néhány 
parti várost nyisson meg az amerikai kereskede
lemnek s kössön vele ily irányú szerződést, s a 
katonai nemességnek, a szamuraiknak, a legtekin
télyesebb főnemeseknek s a mikádónak tiltakozása
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dacára létrejött a szerződés az Egyesült-Államok
kal s azután a többi hatalmakkal is.

Azonban a Tokugavák intézményei már ma
gukban is bomladozni kezdettek, a nép és a sza- 
murai osztály el volt keseredve az idegenek be
eresztése és a szerződések káros és megalázó volta 
miatt, úgvannyira, hogy sok apró, elszórt villon
gás után 1867-ben kitört a forradalom, mely a 
Tokugavák bukásával s a császári kormány helyre- 
állításával ért véget. Mucuhito, a mostani mikádó, 
akkor 16 éves volt, de talpig emberek állták körül 
trónját. Az új császári kormány megújította a szer
ződéseket s hihetetlen erélylyel látott hozzá a japáni 
intézményeknek európai mintára való átalakításá
hoz, talán nem annyira igazi lelkesedésből, hanem 
inkább azért, hogy a Nyugattal szemben, melytől 
még mindig féltették függetlenségüket, nyugati 
fegyverekkel léphessenek fel.

Következett azután a jobbágyság felszabadí
tása, közteherviselés, általános hadkötelezettség 
kimondása, a népképviseleti alkotmány kihirdetése 
(1899), hadseregnek, közigazgatásnak, igazságszol
gáltatásnak, közoktatásnak európai mintára való 
berendezése.

Az új intézmények gyorsan gyökeret vertek s 
dúsan kamatoztak.

1894-ben az új hadsereg fényesen bevált Khina 
ellen, a boxer-lázadás alkalmával már féltékenysé
get keltett, ma pedig bámulóival van tele a világ.

Időközben a japáni dimplomácia is fényes ered
ménynyel dolgozott. A régi sérelmes szerződések 
helyébe újak -léptek, melyekben Japán az európai 
hatalmakkal egyenlőjogú félként szerepel s nagy
hatalmi állása elismerést nyert.

Az irodalom is új fejlődésnek indult s az utolsó 
évtizedben nem egy japáni tudósnak és feltaláló
nak neve járta be a világot, a.japáni műipar és 
művészet pedig határozott nyomokat kezd hagyni 
ízlésünkön.

Európába először Marco Polo hozott hírt Japán
ról, de az első európai, ki odáig eljutott, Serpa 
Pinto portugál hajós volt, 1542-ben, tehát oly idő
ben, mikor ott teljes fejetlenség uralkodott s az 
egyes oligarchák a központi hatalommal egyáltalá
ban nem törődtek.

1549-ben már jezsuita és ferencrendi hittérí
tők érkeztek Kiusú szigetére. Különösen Xavér 
Ferencz fejtett ki nagy buzgalmat és eredményes 
munkásságot.

1584 táján a keresztyén hitre tért japániak 
száma megközelítette a két milliót, azonban, mint a 
hogy a japániak állítják, hamarosan kitűnt, hogy a 
terítés munkája mögött politikai tervek lappanga- 
nak s Portugália Japán leigázására és gjarmattá 
való átalakítására készül s a páterek a zsoldosok 
útját készítik elő.

Hidejosinak sem kellett több, s bármily türel
mes volt is korábban, egyszerre elrendelte a keresz
tyénség kiirtását. Égetés, akasztás, keresztrefeszítés, 
tengerbehányás voltak horzalmas eszközei, s a mit 
ő még e téren tennivalót hagyott hátra, azt elvé
gezték az első Tokugavák, s az ő uralmuk alatt 
nem is lehetett szó keresztyénségről. Úgy látszik, 
komolyan féltették hazájuk függetlenségét az új

vallástól, mert a külföldre való utazást és idege
nekkel való érintkezést tiltó rendeleteikkel kapcso
latban, fejvesztéssel fenyegettek minden japánit, 
aki a keresztyén hitre té r ; s a Tokugavák kor
mányával nem lehetett tréfálni.

így azntán a keresztyénség a nép tudatában 
lassan-lassan az emberöléssel és hazaárulással egy
forma bűnként tűnt föl, amitől minden jótétlélek 
irtózott. S ez így volt 250 esztendeig.

Végre 1859-ben, mikor némely kikötő-városok
ban már idegeneknek is szabad volt a letelepülés, 
újra megindult a hittérítés munkája.

A római katholikus missió ismét Kiusú szigetén 
kezdette munkáját, mig a protestáns hittérítők 
inkább az ország közepe táján igyekeztek lábukat 
megvetni.

Az első pretestáns hittérítőket a különböző 
éjszakamerikai felekezetek küldötték, kiknek leg- 
jelessebbjei a következők: Liggins, Williams, Brown, 
Verbeck, Simmons, Goble és mindenek felett a hal
hatatlan dr. Hepburn, ki korábban Khinában műkö
dött, a khinai írást és irodalmat alaposan Ismerte 
s így hihetetlen könnyűséggel sajátította el a japáni 
nyelvet is.

A munkára kezdetben alig volt tér és alkalom. 
Az idegenekkel való sűrű érintkezés miatt a sógun 
kormányának szüksége volt angolul tudó hivatal
nokokra, akik így kénytelenek voltak a missionári- 
usok közül választani nyelvmestert s bár ezek jám
bor célzattal az angol Újszövetséget választották 
olvasó könyvül s időnként a bennefoglalt igazsá
gokról is példálóztak, igyekezetüknek nem igen 
volt foganatja; ha a nép féltette fejét, jobban fél
tette a hivatalnok. A keresztyénség iránti gyűlölet 
túlságos mélyen gyökerezett s szinte belerozsdá
sodott a szivekbe, a keresztyén hatalmak dölyfös 
és követelőző, sokszor fenyegető magatartása, ki
zsákmányoló és hódító törekvései, a beállott nagy 
drágaság, mely a népet koldusbottal fenyegette: 
mindez együttvéve oly kérlelhetetlen idegengyűlö
letet teremtett, hogy az evangeliom szolgáit nem 
egyszer fenyegette életveszedelem, a sógun kor
mányának pedig eszébe sem jutott a keresztyénség 
elleni tilalom visszavonása.

A forradalom után (1867—1868) javulni kez
dett a helyzet. Az új kormány már csak azért is 
tett némi kedvezményeket, hogy megnyerje a 
keresztyén hatalmak jóindulatát, mikor azonban 
minden hiábavaló volt s az európai hatalmak csak 
lenézéssel feleltek Japán becsületes törekvéseire, 
sőt Oroszország Szakhalin szigetének teljes át
engedését is kicsikarta azon a címen, hogy neki 
arra szüksége van, a kormány újra ellenséges 
magatartást mutatott s a kedvezményeket részben 
vissza is vonta.

A sok nehézség dacára is megalakult 1872-ben 
az első protestáns gyülekezet Jokohamában 11 lélek
kel s 1876-ban a keresztyénség elleni tilalmat is 
eltörülték s behozták a Gergely-féle naptárt, munka
szünetül pedig a vasárnapot.

Idővel benszülött térítők is szállottak síkra az 
evangélium mellett, kik között elévülhetetlen érde
meket szerzett magának Nisima József, ki még a 
tilalom idején szökött volt Amerikába, elvégezte a
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theologiát s hazatérve, a Krisztus igéjének egyik 
legtekintélyesebb hirdetője lett s egész családját 
megtérítette.

Hogy a tanítás mellett társadalmi úton, árvák 
és elhagyottak gyámolításával, betegek ápolásával 
mennyi jót tettek a hittérítők, kiknek száma egyre 
növekvőben van mind a mai napig, azt el sem 
lehet sorolni, s az Isten áldása nem is maradt el.

Azonban a felekezetek sokasága egy cseppet 
sem vált javára a hittérítés igazi céljának, sőt 
egyenesen az értelmesebb osztályt idegenítette el 
a keresztyénségtől, ami ma is nagyon szembetűnő.

A protestáns felekezetek hittérítői ham árosén 
észrevették ezt a veszedelmet s 1883-ban gyűlésre 
sereglettek Oszakába, hol mint hű követői a min
deneket elfedező szeretet parancsának, abban álla
podtak meg, hogy ezentúl csak a tiszta evangé
liumot hirdetik, a felekezeti vailástételek különb
ségének mellőzésével, aminek jó hatása nem is 
maradt el.

1888-ban Hepburnnek és több kiváló japáni 
keresztyénnek buzgó közreműködésével elkészült a 
Bibliának teljes japáni fordítása is, melyet az 
összes protestáns felekezetek elfogadtak s mely 
nyelvezetének egyszerű szépségével egyenesen iro
dalmi értékű.

Az 1894-iki khinai háború újból elkedvetlení
tette a japánokat az európaiakkal s a keresztyén- 
séggel szemben, amennyiben, mint tudjuk, Orosz
országnak, Német- és Franciaországnak együttes 
tiltakozása fosztotta meg a büszke győzőt diadala 
bérétől, Port-Arthurtól és Koreától. S bár kényte
lenek voltak belátni, hogy a keresztyén japáni 
vitézség és hazaszeretet dolgában egy cseppet sem 
marad budhista vagy sintóista honfitársai mögött, 
a neheztelés az európaiakról mégis csak átvivődött 
a keresztyénségre is, ama japáni példabeszéd sze
rint, mely azt mondja, hogy aki a papot gyűlöli, 
gyűlöli az a reverendát i s ; már pedig a legtöbb 
japáni ember szemében az európai népek keresz- 
tyénsége csak olyan reverenda, mely mögött sok 
csúnya, keresztyéntelen indulat lappang és — 
valljuk be őszintén — erre a véleményre maguk 
a nyugati népek adtak okot.

Vannak olyan japániak is, akik a keresztyén
ségtől a császári család tekintélyét s ezzel a mo
narchia szilárdságát féltik, mivelhogy a japáni nem
zeti vallás, a sintóizmus szerint a mikádó családja 
egyenesen a napnak istenasszonyától, Amateraszu 
ómikamitól származik. Ez a félelem azonban meg- 
okolatlan, sőt nevetséges.

Az 1898-iki alkotmány II. fejezetének 28-ik 
pontja teljes vallásszabadságot ad minden japáni 
alattvalónak, későbbi rendelkezések pedig kizárják a 
vallásoktatást az összes iskolákból, egyetlen egy 
vallásnak vagy felekezeti! ek papjai sem részesül
nek semmi néven nevezendő állami kedvezésben 
vagy támogatásban, sőt a politikai életből ép úgy 
ki vannak zárva, mint a katonaság.

Mindezek alapján bajosan hihető, hogy a ja
páni kormány még valaha visszatérjen ahhoz az 
eszméhez, melylyel a 70-es években foglalkozott, 
hogy tudniillik császári rendelettel teszi kötelezővé 
az általános megkeresztelkedést, ami akkor az

európai hatalmak önzése és gőgös magaviseleté 
miatt abbanmaradt.

így azután nyilvánvaló, hogy a térítés szent 
munkája másra, mint a hittérítők buzgalmára, a 
keresztyén világ erkölcsi és anyagi támogatására, 
no meg mindenekfelett az ige isteni erejére, nem 
számíthat és nem építheti reményeit.

A legújabb adatok figyelembe vételével van 
jelenleg Japánban körülbelül 45 ezer protestáns, 
53 ezer római katholikus és 25 ezer oroszorthodox 
keresztyén.

Végül megemlítem, hogy a hittérités Japán 
őslakóinak ivadékai, az ainuk között is folyik. Máté, 
Márk és János evangéliuma 1891-ben jelent meg 
ainu nyelven, a Szentirás többi részének lefordí
tásáról nincsen tudomásom.

Dr. Pröhle Vilmos.

Temetésen.
A temetésen 
Nézdelődöm:
Annyi sok itt az 
Ismerősöm,
De, kit elföd a bús koporsó, 
Találkozásom idelenn véle 

Az utolsó.

Aggastyán volt már,
Pihenni tért,
Mindazt elérte,
Am it remélt.
Testit a földnek, lelkét égnek 
Általadjuk, míg zeng meghatón a 

Búcsúének.

S  eszembe ju t:  e 
Gyászkíséret 
Engemet is még 
Kikísérhet.
Vagy tán én őket?I Egyre megyen, 
Előbb vagy utóbb összekerülünk 

Mind odalenn.

Csak egyet kérnek 
Tőlünk számon,
Érzem, ott ama 
Jobb világon:
Hány igaz könny hullt koporsónkra. 
Uram, míg élek,
Küzdők, remélek,
Buzdítsd fel szívem 

Minden jóra !
Albert József.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem önélet
rajzából.

A nagy fejedelem, dicsőséges szabadsághős 
hamvai, amelyek majd két századja idegen földben 
porladoztak, az idén hazakerülnek s egyesülnek a 
drága hazai földdel. E megható pillanatban a magyar 
szívben szelid visszaemlékezéssé enyhül a vele
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szemben elkövetett igazságtalanság emléke s az 
egész nemzet a korona viselőjétől le a könynyel 
keserített koldúskenyéren élő tigyefogyottig áhita- 
tos kegyelettel állja majd körül a visszatért port, 
mely egykor a haza és szabadság szeretetétől 
lángoló lélek szófogadó szolgája volt. Mint szám
kivetett hontalan bujdosó távozott egykor, hóval 
lepte be a tél lába nyomát, — most ünnepi zaj, 
diadalmas örömrivalgás közt tér haza végső pihe
nésre. Az „Evangélikus Családi Lap“, mely a tiszta 
vallásos és hazafias érzést mindenha egyiránt ápolta, 
szintén részt kér az ünneplésből, mely a nagy 
fejedelmet visszatértekor köszönti. Nem üres, hival
kodó világi fénynyel, mely nem illik a mi evan- 
gyéliomi szegénységünkhöz, hanem azzal, hogy 
Rákóczi Ferencnek egy szép munkájából, maga 
irta életrajzából jellemző részleteket mutatunk be 
híveinknek. Ezt a munkáját bujdosása gyötrelmes 
esztendeiben ír ta ; mint igazi nagy lélek, mely 
nemes időtöltés, munka nélkül nem élhet, a hada
kozás izgalmai, lázas tevékenysége után, írói 
munkában keresett felejtkezést. Gyönyörű példája 
az igaz keresztyéni felfogásnak, mely az élet 
minden viszonyában a dolgot tartja igazi hivatásá
nak s abban talál enyhítő gyönyörűséget. A feje
delem életrajza nagyon szép, épületes, vallásos mű 
s már ezen a réven is méltán kerül hasábjainkra. 
Megható nézni ennek a nagy embernek mély alá
zatát, a mivel Istenéhez közeledik. Hatalmas volt, 
dicsőség hordozta szárnyain, de Isten színe előtt 
mindez semmivé olvad; füst és pára módjára el- 
oszlik. Érzi, hogy a mi jót és szépet miveit, azt 
Isten lelke mivelte általa, övé érte a dicsőség; a 
mi balsiker jutott osztályrészéül, gyarlóságának 
tulajdonítja, de hálával fogadja, mert Isten nyúj
totta néki. Változatos életútját, a hírnév és hata
lom magaslatát, nyomában a földönfutás örvényét 
úgy tekinti, mint a mennyei atya próbáló akaratát. 
Szóval e sorokban nem világi nagyság ir, hanem 
az úr zsámolya elé leborúlt hivő, a ki örömeiért, 
a jótételekért hálát ad, botlásait pedig bűnbánó 
lélekkel megsiratja.

A fejedelem e munkáját eredetileg deák nyel
ven irta, akkor ez volt a legelterjedtebb világnyelv s 
ő azt akarta, hogy ne csupán hazája fiai olvassák. 
Thaly Kálmán, Rákóczi korának fáradhatatlan 
kutatója akadt rá s tette közé. Most két eszten
deje, hogy a nagy száműzött lelke ezzel is köze
lebb jusson nemzete szívéhez, Dómján Elek fan
csali lelkésztestvérünk az egész könyvet lefordította 
magyarra. Ebből a könyvből, a melyet a hozzáértők 
nagy elismeréssel fogadtak, közlünk néhány szép 
részletet. Egyrészt Rákóczi nagyságának újabb 
bizonyságtétele végett, másrészt, hogy a figyelmet 
ráirányítsuk erre a tartalmas könyvre s érdemes 
fordítójára, aki falusi magányában nemes örömök
kel gazdagítja pihenő óráit. Bizony, hasonlatosak 
vagyunk a gondatlan gazdához, nem is tudjuk 
milyen kincs rejtezik a csűrben.

Mai számunkban a munkának elöljáró beszé
dét közöljük

Egy bűnös vallomása,
aki az ő szivében született Megváltója jászolánál 
önnön életét siratja és a Gondviselés kegyeit s
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annak intézését hálás emlékezetébe visszaidézi, 
— magánbeszédek alakjában, elkezdve 1716-ban, 
Krisztus születésének ünnepségét megelőző na
pokban.

Te benned érzem magamat, én Jézusom és 
azért nem kereslek Bethlehemben, hanem szivem
ben, mivel kegyelmed által abban születni méltóz- 
tattál és mivel visszaidézed emlékezetembe azon 
elhatározásomat, vagy inkább azon gondolataimat, 
amelyeket néhány hóval ezelőtt a te szolgád 
Augustinus vallomásainak olvasásakor elmémben 
támasztottál. — Te tudod Uram, amint akkor is 
mondtad nekem, hogyha ezen embernek életrajza, 
aki kezdetben bűnös származásánál és viszonyai
nál fogva elég jelentéktelen ember volt, a keresz- 
tyénség épülésére szolgálhatott és sokakat a te 
gyönyörűséges igéd felvételére bírhatott, az én 
alázatos vallomásom, ki az emberi felfogás és bal
gatag vélekedés szerint fejedelem, — de te előtted 
csak por és bűnös ember vagyok, nem leend ha
szon nélküli; esdekeltem kegyelmedért egyenesen 
ennek elnyerésére szentelt benső áhitatom napján. 
De én akkor úgy láttam: te azt akarod, hogy 
egyedüllétem sivár idejére halaszszam ezen munkát, 
melynek megírását lelked ösztönére elkezdtem; 
de mivel most emlékeztetsz engemet és reménye
met s bizodalmamat növeled azzal, hogy a jövőben 
velem lész, távol legyen tőlem Uram, hogy halo
gassam azt, amiről, mint a te akaratod szerinti 
dologról, engem hathatósan meggyőztél. — Meg
vallom, hogy a munka, melyhez fogtam, erőmet 
meghaladja; gyenge Uram, emlékezetem arra, hogy 
visszaidézzek elmémbe sok olyast, a mi voltam, 
amit hallottam, igen sokat, amit elmulasztottam; 
lelkem borzad azokra visszagondolni, amelyeket 
a te kegyelmed most megutáltat velem és fél azokra 
gondolni, a melyek egykor gyönyörködteték. Igaz 
Uram, mennél inkább megkedvelteted magadat 
velem, annál jobban bánom az én letűnt életem 
rútságait; de nem igazságos-e, hogy féljelek tége
det, mivel ember vagyok és a te kegyelmed kin
cseit felettébb törékeny cserépedényben hordozom; 
és még nem szabadítottál meg engemet teljesen 
ellenségeimtől, a kik minden pillanatban körülöt
tem ólálkodnak, ámbátor elhagyatottságban élvén, 
mintegy eltávoztam ellenséges világodtól s így 
mivel a tiedtől, annakokáért az enyémből is ; de 
vájjon nincs-e körültem a férgek eledele, e nyo
morult test? És tudom, mivel nagyon is érzem, 
mivel az ördög minden pillanatban körülöttem ólál
kodik, hogy egyedül neked köszönöm, ó Megváltóm, 
testem ösztönének megzabolázását azon időtől fogva, 
a mikor ezen magánosságban első vallomásomat 
tettem, de mégsem távozott el tőlem ; mert ugyanis 
élek és azért félelemben és rettegésben kell cse
lekednem. Látom, Uram, jobb, hogy nincs körültem 
más, az önszeretetnél sokkal hatalmasabb kisértő, 
melynek igája alatt, mióta eszmélek és csaknem 
ártatlanságom elvesztésének idejétől sokkal többet 
kell sóhajtoznom, mint testi bűneim terhe és 
súlya alatt.

De távol legyen a fertelmességek összehason
lítása ! Mindannyi egyforma volt, mivel azok leg- 
kisebbike is nagyobb súly volt a latban a szere-
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tétnél. Hadd könnyezzem uram, hogy megsirassam 
azokat, a melyeket mondok ; mert érzem, hogy 
fájdalmam még nem elegendő. 0, véghetetlen jóság 
esendő életem bűnei iránt, melyekért a te meg
segítő kegyelmeddel _ életem minden napján veze
kelni elhatároztam. 0, istenember, ó testet öltött 
Ige, Jézusom, valóban ne te légy, a ki hívj és 
megparancsold folytatnom azt, a mihez hitem sze
rint a te akaratodból fogtam.

Mert alig írtam e keveset és íme már inga
dozom és érzem erőim hanyatlását azokra való 
megemlékezéseimben, a melyeket eléggé megsiratni 
nem tudok. 0, hányszor felfakadtatok szemeimből 
akaratom ellenére is utálatos könnyek, midőn tanú
bizonyságot tettem gyengéd szeretetemről hazám 
avagy más tárgyak iránt bűnös és vétkes indulat
tal ! Miért apadtok el, midőn a szív töredelmét kell 
a megváltó Istennek bemutatnom ? Miért vonakod
tok a bűnbánat bizonyságai lenni, ha bűnös indu
latokéi voltatok. Tekints reám, Uram, és lásd, 
vájjon nem méltán félek-e, mikor mind a mai 
napig oly lázadó akarattal viselkedem. Félek tehát, 
Uram, hogy a múltak emléke romlásba visz; ha 
tehát előrehaladásomat akarod, öregbítsd kegyel
medet és ne távozz el tőlem, nehogy a gonoszt 
cselekedjem, a mit nem akarok és megnyerjem a 
jót, a mit akarok. Oltalmazz engemet, ó lelkem 
üdvössége, minden hiú képzelgéstől és minden 
tetszelgéstől 1 Űzd el a csalárdságot és hazugságot 
ajkaimról s mutasd be emlékezetemnek utálatos
ságaimat. Növelje azoknak nagysága fájdalmamat 
és őszinte megvallása hozza napvilágra a te könyö- 
rületességeidet; mert valóban nagyok és nagy 
számmal vannak, amiket velem cselekedtél. Hir
desse minden szavam a te rólam való gondviselésed 
csodálatos műveit és imádják azt mindazok, akik 
majd olvassák a te szolgádnak alázatos vallomását, 
aki, mint a szarvas a folyóvizekhez, kívánkozik 
hozzád, ó Uram! Hozzád ragaszkodom, tebenned 
bízom egyedül 1 Semmisítsd meg művemet, ha aka
ratoddal ellenkezik és kormányozd értelmemet! 
Vezesd kezemet, ha megegyezik dicsőségeddel és 
lelkem üdvösségével. Imádom kivált jóságos gond
viselésedet, amely engem e magánosságba vezérelt 
és hálát adok neked szivem alázatában és egy- 
ügyüségében mindazon vigaszért és kegyelemért, 
melyet azon időtől fogva nyújtottál nekem, amióta 
felszabadítva a rangommal járó minden egyéb 
kötelezettségeim alól, a te szolgálatodra elhívtál, 
kinek tisztesség légyen és dicsőség minden teremt
ményeidtől mindörökké. Ámen.

Fordította: Dómján Elek.

VEGYES.

Luther-Társaság. A Luther-Társaság budapesti 
végrehajtó-bizottsága Budapesten Zsilinszky Mihály 
elnöklete alatt gyűlést tartott. E gyűlésen résztvett 
az Evangélikus Családi Lap új szerkesztője, Kovács 
Sándor, pozsonyi theol. akad. tanár is. Á gyűlés 
legelsőben az irodalmi szakosztály határozatait 
beszélte meg s készítette elő végrehajtásukat. Az

Egyházunk nagyjai című vállalat öt füzetét az idén 
tagilletményül küldi szét a Társaság. Payr Sándor 
anthologiája az 1906. év tavaszán fog megjelenni, 
a többi munkák még 1905 folyamán sorra kerül
nek. Harms elmélkedéseiből Rédei Károly fordítá
sában egy kis válogatott gyűjteményt bocsát közre 
a Társaság a böjti időszakban s a szórványhelye
ken lakó hívek közt ingyen osztatja szét. Kovács 
Sándor jelentette, hogy Luther müveire eddig 310 
megrendelő jelentkezett s karácsonyra mindenkinek 
kezéhez jutott.

Kitüntetés. 0 Felsége Graenzenstein Béla pénz
ügyminiszteri államtitkárnak, a budai evang. egyház 
presbyterének, a valóságos belső titkos tanácsosi 
méltóságot díjmentesen adományozta. Általános az 
öröm közéletünk ez érdemes munkásának kitünte
tésén.

Személyi hír. Mint tudósítónktól részvéttel 
értesülünk, Sárkány Sámuel, a bányai egyházkerület 
püspöke, súlyos betegen fekszik. Még ez őszön 
meghűlt s azóta övéinek legodaadóbb gondozása 
dacára sem bírja kiheverni a bajt. Karácsony szom
batján állapota rosszabbra fordult, de övéinek és 
hozzátartozóinak, a háziorvos véleménye alapján is, 
erős a bizalma, hogy az ősz püspöknek edzett és 
szívós természete ez idő szerint még legyőzi a magas 
korral járó gyengeséget. Engedje a kegyelem Istene, 
hogy úgy legyen ! n

Jótékonyság. 0  Felsége a magyar király az 
ipolysági evang. templom építésére 400 kor.-t ado
mányozott. — Báró Berg Miksáné úrnő Kapuvár
ról az 1904. évi karácsonyra is elküldte 100 kor. 
adományát a vadosfai gyülekezet szegénysorsú 
iskolásgyermekei részére. — A pozsonyi ev. nő
egylet, mely Forray Istvánné és Hubert Paula elnök
lete alatt működik, az idei karácsony alkalmával 
258 szegény gyermeket ruházott föl mintegy 2200 
korona kiadással. Az egylet vagyona mintegy 20.000 
koronára rúg s az evang. egyházközség pénztára 
kezeli. — Hasonló felruházó ünnep volt Komárom
ban és Gergelyiben. A könyörületes női szívek élő 
tüzénél sok didergő szegény melegedett föl. Alig 
van gyülekezetünk, a hol karácsony estéje egyúttal 
a szegényeket tápláló és ruházó szeretet ünnepe 
ne volna. — A szepesbélai ifjúsági egyesület kará
csony második napján tartotta szokásos karácsonyfa
ünnepét nagy részvét mellett. Weber Samu lelkész 
Bethlehemről tartott szép szabad előadást, az ifjú
ság négyhangú énpke s több sikerült szavalat 
élénkítette a sikerült ünnepséget

Báró Solymosy Ödön országgy. képviselő, a 
fehérkomáromi egyházmegye felügyelője, az Evang. 
Theologusok Otthonában, bőid. édesatyja, id. báró 
Solymosy László emlékére 4000 koronás alapít
ványt tett. Az alapítvány jövedelme egy fehér
komáromi jeles szorgalmú s feddhetetlen jellemű 
magyar hazafias érzésű ifjúnak szóló ingyenhely 
fedezetéül szolgál. Isten áldása legyen az adakozón 
s az alapítványon!

"Vallásos esték. A pusztaföldvári (Békésm.) 
gyülekezetben, a hol a lelkipásztori munkát a soci- 
áíista izgatás fölöttébb megnehezíti, múlt évi dec. 
21-én volt az első vallásos este felolvasással, ének
kel, szavalattal. Felolvasott Rédei Károly lelkész
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A három gyűrű meséjéről, a melynek tanulságát a 
falubeli több hitfelekezet egymáshoz való viszonyára 
alkalmazta; továbbá Versényi Elemér jegyző a 
líákóczyakról. Szavalt Meskó István állami tanító 
(Imádság idején. Szabolcsijától), Keller Irén (Ó-év 
estéjén, Medgyes Lajostól), Dobozy János áll. tanító 
(Éji látogatás, Gyulai Páltól). Az éneket az állami 
elemi iskola növendékei adták elő. A tapasztalt 
nagy érdeklődés arra bírta a gyülekezet lelkészét, 
hogy az estéket a téli időn át kéthetenként állan
dósítsa. A buzgó kezdet után hű kitartást és sok 
sikert kívánunk. — A gergelyi egyházban az idén 
is folynak a vallásos esték és pedig állandó nagy 
érdeklődés mellett. Legutóbb a külső-vathi filiában 
volt az összejövetel és Mohácsy Lajos lelkész a 
lelkiismeretről tartott híveinek előadást. — A ba
lassagyarmati ág. hitv. evang. iparosok szövet
kezetében Vitéz Lajos missziói lelkész rendezi a 
vallásos estéket a közönség nagy részvétele mellett. 
Dec. 26-án karácsonyfaünnepet is tartott.

Elköltözött egyházi szolgák. Holbolc József 
felső- és alsószakonyi lelkipásztor, a soproni alsó 
egyházmegye kiérdemült főjegyzője 75 éves korá
ban, múlt évi december 28-án elhunyt. 50 álló 
esztendeig munkálkodott az Úrnak szőllejében. Gyü
lekezete s nagy család gyászolja az elköltözött 
egyházi szolgát. Temetése az év utolsó napján volt 
nagy részvét mellett. — A szúlyói artikuláris gyü
lekezet (Trencsénm.) elaggott pásztora, Krizsán 
János élete 84. évében költözött el sorainkból rövid 
szenvedés után. Január 2-án temették..— Bartholo- 
meidesz Gyulában, Kálnó nyugalmazott lelkészé
ben felvidéki ároni családainknak igazi patriarchiája 
dőlt ki dec. 30-án Losoncon. Elhunytával a Svehla, 
Frenyó, Dobronyovszky, Zatyko, Szlancsik és Hen- 
riczy papi házak borultak mély gyászba. A boldo
gult 77 évig élt s ebből 53 at a lelkészi rögös 
pályán. Hűségét, munkásságát a hatalmas nógrádi 
egyházmegye az alesperesi tiszttel jutalmazta meg. 
Január 2-án a kálnói temetőben helyezték nyuga
lomra. — Dianiska Albert kisszebeni lelkészt jan. 
7-én, déli 12 órakor hosszas szenvedés után szólí
totta el az Úr szőllejének munkásai közül. Január 
9-én temették. 63 éves volt s özvegye meg egy 
fia, valamint a köztiszteletben álló Dianiska-család 
gyászolja. — Bereczhy Antal kis-dörgicsei tanító 
(Zalamegye) is elhűnyt félszázados lankadatlan 
nevelői munka után a budapesti Bethesda-kórház- 
ban A régi rektorok egyik érdekes alakja volt, a 
kinek munkássága nem ért véget tanterme ajtajá
nál. A zalai egyházmegye törvényszéki bíróvá, a 
tanító-egylet alelnökévé választotta a hű munkást. 
A Családi Lap első szerkesztője, Bereczky Sándor 
édesatyját gyászolja benne. — Áldás hamvukon.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1904. december 1-től 

31-éig befolyt összegek kimutatása.
1. Alapítótagok tőkebefizetése: Berzsenyi Dezső 200 K, 

Csanád-csongrádi egyházmegye 20 K.
2. Alapítótagok kamatbefizetése: 1902—1904-re: Ivánka 

Oszkár, Szöts Pál, dr. Lehotzky Antal, 1904-re : dr. Krcsma- 
rik János, Beniczky Árpád, Békéscsabai egyház.

3. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1904-re : Sárvári

egyház (4 kor.), Falvay Antal, Horváth Lajos, Horváth Sán
dor, Kaczián János, Klaár Fiilöp, Schranz János, Weber 
Rudolf, Majba Vilmos, Bereczky Sándor, Bendl Henrik, Jeskó 
Lajos, Bácsi egyházmegye, Stubner Simon, Mandelik Sándor, 
Wagner G. Adolf, Oberlánder Fiilöp, Nagylaki egyház, 
Hoebzá János, Eperjesi I-ső egyház, Jeszenszky Nándor, 
Chalupka Lajos (4 korona), Leonhard Károly, Viola Béla, 
Weinter István, Csepregi György, Hollerung Károly, Bus- 
bach Péter, Walther Ágost, Körmendi egyház, Tónika Gusz
táv, Győri egyházmegyei tanító-egylet, Hrabovszky István, 
Pálmai Lajos, Lepossa Dániel, Frenyó András, Kolbenhayer 
Lajos, Rozsnyói főgimnázium, Pestmegyei egyházmegye, 
Zsilinszky Endre, Medgyesegyházai egyház, Győri egyház, 
Modori leányiskola, Pfeiffer János, Zólyomi egyházmegye, 
Zólyomi papiértekezlet, Vitális Gyula, Szarvasi főg. tanári 
kar, Pónik egyház, Hat sz. kir. vár. egyházmegye, Iglói 
fögymnázium, Benedicty Gyula, id. Blázy Lajos, Pitvarosi 
hitelszövetkezet, Pitvarosi egyház, Madár Rezső, Német Pál, 
Hütter Lajos, Saguly János, Simkó József, Szabadkai egy
ház, Hartai egyház, 1903—1905. évekre: dr. Kakusz Béla 
(20 kor.), 1903. és 1904-re :.,Chriástelyi Gyula, Soproni ifjus. 
olvasóegylet, dr. Horváth Ödön, Krompachi egyház, Kovács 
Dániel, Felsölehotai egyház, Herzog György, 1903-ra : Buda- 
méri egyház, Kneffel Lajos, 1902—1904. évekre : br. Nyáry 
Béláné, 1905-re: Christ György, Pozsonymegyei egyház
megye, Frenyó Gyula, Nógrádi egyházmegye, Geduly Elek, 
Bukovszky Ferenczné, 1904. és 1905-re : Haán Béla.

4. Fiókegyleti tagoktól évi 4 koronával: Bulla Danó, 
Materny Imre, Bielek Antal, Kéler Ákos, Forgách Károly, 
Babusnik Ágost, Dér István, Jávor Endre, Rutkay Sándor, 
Krizsán Miloslav, 17 ókéri tagtól 68 kor., dr. Suler Lajos, 
Saly Sándor, dr. Asbóth Albert.

5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1904. 
és 1905-re: Rédey János, Rédey Sándor, Köhler Albert, 
Sulcz Károly, Brankovics György, 1902—1904. évekre: 
Teicher Károly (6 kor.), Nagy Kálmán, 1904-re : Fiileki Pál, 
Koncsek Júlia, Redovai egyház, Nehiba Lajos, Irmer Hen
rik, Doktorics Samu, Váezi egyház, Szalóky Elek, Ammin- 
ger JánoSj Erős .Antal, . Hartmann Lajos, 14 ó-kóri tag (14 
korona), 1903-ra : Altmann Gusztáv, Bohus Nándor, id. Mar- 
schalko Samu. 1902—1905. évekre : Varga Endre. 1903. és 
1904-re: Gruber János, Lazányi Samu, 1904—1907. évekre: 
Culik Lajos.

6. Kiadványokért: Kókai Lajos cégtől 1903 évre
101 kor. 20 fillér.

7. Az Evang. Theologusok Otthonától, Luther müvei 
után 989 korona.

Összesen 2341 kor. 20 fillér.
Budapest, 1904. december 31-én.

B end l H enrik,
társ. pénztáros.

A budapesti gabonapiac jegyzései.
Január 14.
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Ára 100 kgr.-nak

legn. ár legkis. ár

Bánsági b ú z a ................... 74—81 19.20 19-90
Tiszavidéki búza . . . . 74-81 1950 20-20
Pestvidéki „ . . . . 74—81 19-40 20.—
Fehérmegyei „ . . . . 74—81 19-40 19-70
Bácskai „ . . . . 74-81 19-30 19-90
Rozs, I. rendű . . . . 70—62 14-55 14-95

II. ........................... — 14-35 14-60
Árpa, takarmány . . . . 60—62 14-25 14-65

„ égetni való. . . . 62—64 14-05 14 25
„ serfőzésre . . . . 64—66 13.50 14-—

Zab, ó ............................. 39-41 13.85 14-40
Zab, ú j ............................. 39—41 13-55 13-85
Tengeri, bánsági, ó . . . — _ •

„ másnemű, új . — 15-40 15 60
Repcze, káposzta. . . . — --*--- --•--

„ bánsági . . . . — --•-- --* —
K öles................................. — — .--
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10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. Irta dr. Morav- 
csik Gyuláné. Ára 8 fill.

11. A ki Isten nélkül a k a rt, élni. Elbeszélés. Irta dr. 
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.

12. Miért égette ej dr. Luther Márton a pápának s hívei
nek iratait? Irta dr. Luther Márton. Fordította s 
magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.) 
Ára 10 fill.

13. Tudomány és hit. Rajz. Irta ifj. Porkoláb Gyula. 
Ára 8 fill.

14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor, Ára 8 fill.

15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők 
számára.) írta Paulik János. Ára 4 fill.

16. Emlékezzetek ! Búcsúszó, a konfirmandusokhoz. 
Gerok után: Ladányi.,Ára 2 fiil.

17. Hiú álmok. Elbeszélés Irta Torkos László. 10 fill.
19. A, testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné. 

Ára 4 fill.
20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. írta: 

Frenvó Laios. Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta 

Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
23. „A mi Istenünk, beszéde megmarad mindörökké.*4

Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik Gyuláné. 

Ára 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A 

Szentlélek útja. Elbesz. írta,Petry Gyuláné. 10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta Frenyó 

Lajos és A király és a szegény anyóka. Történeti 
rajz. Francziából Győri Elemer. Ara 10 fill.

27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. ,írta Béri Gyuláné 
és Az ezermester. Elbeszélés. írta Győri Elemér. 
Ára 10 fill.

28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass 
János. Ára 10 fill.

29. Három elbeszélés. írta Ho,rváth Lajos. Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta P e try Gyuláné Ifjú 

hitvallók. Történeti rajz írta, Frenyó Lajos.10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. írta Olyntha Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés, 

írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — 

Aki mindenekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné. 10 fill.
34. Apró történetek. Közli:, Paulik János. Ára 10 fill.
35. A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné. — A 

galgóczi husvét. írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
36. Kis káté a váltanokról. írta dr. Lechler K. Fordí

totta : Kapi Béla. Ára 4 fillér.
37. Karácsoni ajándék Elbeszélés. Irta Geduly Lajos 

és Karácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag 
Ferencz. Ára 10 fillér.

38. Az ördög bibiiája. Elbeszélés. Irta Paulik János. 
Ára 10 fillér.
A fenti sorozatból az 1—4. és 18. számok elfogy

tak. Megrendelésnél elegendő a szám megnevezése.

IV. Képek,
Keresztyén, házi áldás. Szép, nagy "színnyomatú uísz- 

kép. Ára 2 kor. 60 fill.
Magyar protestáns gályarabok. Réthy Lajos czeglédi 

tanár tusrajza után reprodukált történeti kép a 
hazai protestánsok üldöztetése korából. Ára 2kor. 

Képek Luther Márton életéből. Ára 1 kői. 50 fii.

V. Tankönyvek,
Bachát Dániel. Maly Katechismus doktora Martina 

Luthera. Ára 20 fillér.
Bereczky Sándor. „Bibliai történetek. 4-dik kiadás. 

Kötve 70 fill.
Famler G. ,A. Dr. Martin Luther’s Kleiner Katechis- 

mus. Ára 16 fill.
Geduly Lajos. Evangéliumi Káté. Kötve 50 fill.
Majba J. V. Dr. Luther Márton Kis Kátéja. 16 fillér. 
Stettner Julius. Kurzgefasste Geschichte dér christ- 

lichen Kirche. Kötve 60 fill.
Zaturecky L. P. Obrázkovy Slabikár prva Citanka. 

Kötve 40 fillér.
IVEegireri.cLeléselcri.él-, a. lei a. pénzt előre postautalványon "beleüldi

Hornyánszky Viktor könyvkereskedőnek, Budapest, V„ Akadémia-utcza 4.
— —-------------------- az a könyveket bérmelitesen kapja meg. —------- —--------------
co Mindezen könyvek az összes hazai könyvkereskedők és könyvkötők útján is megszerezhetők. <x>

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

I. Imakönyvek.
Gyurátz Ferencz : „Hit oltára44. Imakönyv evangélikus 

keresztyének számára. Fekete bőrkötésben arany- 
metszéssel tokban 6 korona. Vattázott borjúbőr
kötésben 8 kor.

Sántha K. : „Buzgóság könyve'4. Fekete bőrköt. 6 kor.
Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Ein An- 

dachtsbuch für allé Lebensverháltnisse evange- 
lischer Glaubensgenossen. Fűzve 1 kor. 20 fill., 
kötve 1 kor. 60 fill.

II. Vallásos tartalmú könyvek.
Antalffy Endre. Petrőczy Katalin Szidónia élete és 

munkái.. 80 fill.
B éri G y u la . Hit, remény, szeretet. 40 fill.
Bettex F. Mi tetszik néktek ama Krisztus felől ? Német

ből ford. Stráner V. 70 fill.
Böngérfi János. Az árva. 40 fill.
Egyházunk nagyjai. I. Erdősi Sylvester János sárvári 

tanító és magyar bibliafordító. Irta Payr Sándor 
30 fill. — II. Apáczai Cseli János. Egy csángó 
fiú története. Irta Stromp László. 40 fill.

Hörk József. Farkasok a juhok között. 60 fill.
Hörk József. „A nagysárosi vár ura.44 20 fill.
Kadlecsik János Karaffa Antal. 80 fill.
Reviczky László. „Elbeszélések a magyar reformáczió 

történetéből44- 24 fill.
Kovács Sándor. Zay Amália bárónő. 20 fill.
Kozma Andor. Vallásos költemények. 20 fill.
Krizko Pál. Melanchton Fülöp levele. 20 fill. (Ugyanaz 

megjelent német és tót nyelven is.)
Lévay József, Torkos László és ifj. Porkoláb Gyula. 

Vallásos lant. 24 fill
Dr. Masznyik Endre: „Bahil Mátyás44 Életkép a

magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill.

Dr. Masznyik E Luther aranymondásai. I. köt. 80 fill.
Ugyanaz, II. kötet. 80 fill.
Mayer Endre. Pál apostol élete. 20 fill.
Mayer-Melanchthon. Apológia. Ára 3 kor.
Moravcsik Gyuláné. Gróf Teleki Józsefné, Róth Jo

hanna. 4 képpel. Ára 30 fill.
Pálmay Lajos. „Az Isten megsegít44 20 fill.
Paulik János. Az ágostai hitvallás. II. kiadás. 6 kép

pel. 50 fill.
Paulik János. Az álpróféták, vagy miért nern lesz 

az evangélikus ember baptistává? 60 fill.
Paulik János. Luther 95 tétele. Magyarázatokkal és 

5 képpel. 20 fillér.
Paulik János. Konfirmácziói emlékkönyv. Vászonkötés

ben 3 kor. 50 fill.
Ugyanaz, finomabb papíron nyomva, díszkötésben, 

aranymetszéssel, tokban. 6 kor.
Payr Sándor. Fábri Gergely. 60 fill.
Pethes János. Melanchton Fülöp élete. 80 fill.
Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idézetek ) 

A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.
Sass János. Az evangéliumi egyház feladata az új szá

zadban. 25 fill.
Sántha Károly. Olajfalevelek. 30 fill. *
Sántha Károly. Zsivora György, a nagy emberbarát. 

Ára 20 fillér.
Sartorius Csepregi. Virágok a szentírás kertjéből. 40 fill.
Schrődl J. A magyarhoni protestantizmus hatása a ma

gyar nemzeti szellem fejlődésére. 12 ív. Ara 1 kor.
Szeberényi L. Luther Márton életrajza. II. kiad. 40fill.
Torkos László. Áloás és szerencse. 40 fill.
Zsilinszky Mihály: Kerman Dániel püspök élete. Elet- 

és korrajz. 80 fill.
Zsilinszky Mihály : Achim Adám élete. 3ü fill.

III. Olcsóbb népies olvasmányok.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz. Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. Irta ifj. Porkoláb 

Gyula. Ára 6 fill. ,
7. Gusztáv Adolf élete. Irta Stromp László theol.tanár.

3 képpel. Ára 10 ,fill.
8. Az „Élet44 családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja 

Dorner Soma. Ara 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat, az életbe kilépő ifjak szá

mára. Paulik János. Ára 2 fill.

A LUTHER -TÁRSASÁG kiadásában megjelent alábbi müvek kaphatók :

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKIADÓHIVATALÁRAN
-------------------- --  Budapest, V., Akadémia-utcza 4. s z á m .-----------------------
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A Jó Pásztor Olvasóihoz.

Luther-Társaság 1904. év őszén reám bízta vallásos népies lapjának, az Evan
gélikus Családi Lapnak szerkesztését. A megtisztelő megbízás elől nem 
térhettem ki s ezentúl ennek a kis lapnak hasábjain fogom szolgálni az Isten

nek országát, ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a hűséggel, mint a 
Jó Pásztorban cselekedtem.
Nem volna értelme annak, hogy emellett a vállalkozás mellett, amely

nek célja, jelleme ugyanaz, de anyagi helyzete kedvezőbb, a Jó Pásztort 
akár mint havi lapot, akár mint évkönyvet, ahogy szándékoztam, tovább is szerkesz- 
szem. Inkább felkérem egykori nyájas olvasóimat, hogy sorakozzanak az új zászló alá. 
Az első számot mutatványul mindenkinek megküldjük s ebből láthatja, hogy a lélek, a 
szellem ugyanaz, sőt jobbára az írók is ugyanazok.

A Luther-Társaság tagjai a Családi Lapot tagdíjuk fejében kapják s nekik 
külön megrendelniük nem kell. Azokat, akik a Luther-Társaságnak nem tagjai s a 
Jó Pásztort a VI. évfolyamra is megrendelték, kívánságuk szerint, vagy a Családi Lap 
1905. évi folyamával, vagy a Protestáns Estékkel, vagy a Magyar Prot. Irodalmi Tár
saság Házi Kincstárának bármelyik kötetével elégítjük ki, esetleg a befizetett 2 koronát 
is visszatérítjük. Evégből kérjük a Jó Pásztor egykori megrendelőit, hogy szándékukat 
levelező - lapon velem tudatni szíveskedjenek, lehetőleg január 21-ig. Egyúttal azt is 
kérem, hogy aki netalán a Jó Pásztorra tartozásban volna, az legyen szíves azt is hozzám 
juttatni.

Pozsony (Konvent-utcza 11.), 1905 január 15.

Testvéri üdvözlettel

Kovács Sándor
theol. akad. tanár.


