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Fohász.

Hatalmas Úr, örök nagy Isten, 
Kegyelmed óh áraszd reánk! 
Szivünk fohásza száll az égbe, 
Hallgasd meg esdeklő imánk.

t

Nagy bűneinket óh bocsásd meg 
Te irgalomnak Istene:
A védtelent itt el ne hagyjad 
S a vészekben maradj vele.

Az élet harca oly kegyetlen, 
Gyakorta majd leroskadunk. 
Pajzsunk a hit, ez égi balzsam, 
S segítségül téged hívunk.

Az éj habár sötét, kietlen,
Közéig a regg, hajnal hasad:
A kétkedés borúja oszlik, 
Szivünkben ha remény fakad.

Add jó Atyánk, hogy a kebelben 
Olthat la n égjen szent hitünk, 
Nem rettegünk akkor mitől sem. 
Ha védelmiil Te lész velünk.

Györy Margit.

Luther levele Albrecht mansfeldi 
grófhoz.*

Kegyelem és békesség a mi urunkban, a Jézus 
Krisztusban. Nemes uram! Kegyelmességed Tor- 
vauban kívánt JjőLam éQL. iratot,., melyben. a pzei.it;, 
írás szavaival és világos okókkal légyéta bebizonyítva, 
hogy miképen kell a mi keresztyén tanainkat nem 
csak helyesen, hanem nyilvánosan is. szóval vallani 
és tettel bizonyítani, minthogy kegyelmességednek 
van egy barátja, aki ‘ híve,.íaz evangéliomnak, 
tisztán és hamisítatlanul prédikáltatja is, de mind- 
azáltal tartózkodik attól, hogy az úrvacsorát mind
két színben kiszolgáltattassa és a misét úgy tartassa, 
mint ahogy azt Krisztus rendelte (mindaddig, míg 
ebben változás nem lesz, mert a felsőbbség ezt 
nem akarja tűrni). Azt hiszi, hogy hacsak az igét 
tisztán hirdetted, ezekért jó lelkiismerettel elvállal
hatja a felelősséget.

Először is, minthogy kegyelmességednek ez a 
barátja különben részben ismeri az evangéliomot, 
az első kérdést rövidesen lehet vele elintézni, hogy 
tudniillik Isten előtt mindenki bűnös és jó csele
kedetekkel nem nyerheti el az Isten kegyelmét, 
hanem egyesegyedül a Krisztus által, minden ő 
érdeme nélkül. Ezt hatalmasan bizonyítják az írás 
szavai: Róm. 3 ,23, a5: Nincsen ebben külömbség, 
mindenek vétkeztek és elmaradtak az Isten dicső
ségétől, megigazulnak pedig ingyen Isten kegyel
méből a Jézus Krisztusban lett váltság által, kit 
az Isten rendelt engesztelő áldozatul az ő vérében 
való hit által. Továbbá Róm. 1 1 ,6. : Hogyha 
kegyelemből vagyon, akkor nem a cselekedetekkel 
szerzett érdemekből vagyon; mert úgy a kegyelem 
nem volna kegyelem. És Gál. 2 ,81: Ha a csele
kedetek által vagyon a törvény igazsága, akkor a

Mutató Luther műveinek IV. kötetéből.
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Krisztus ok nélkül holt meg. És Ján. 1 ,16. Az ő 
teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet kegye
lem után. És Ap. Csel. 15,10_ n  : Miért kisértitek 
az Istent, a tanítványok nyakokba oly igát vetvén, 
melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordoz
hattunk? Sőt inkább az Úr Jézus Krisztusnak 
kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképen 
azok is. Ezek és hasonló szentirási igék nem 
engedik, hogy azt higyjfik, hogy jó cselekedeteink 
üdvözítenek minket, mert ha ezek üdvözítenének, 
ezzel megtagadtatnék a Krisztus, aki így hiába 
halt volna meg, mint Pál apostol mondja. Gál 2, 
és Isten tagadtatnék meg, ahogy ezt Péter mondja, 
Péter II. lev. 2, x.

Ily tanok hirdetésére és gyakorlására rendelte 
el, hogy a keresztyének összegyülekezzenek és 
két szertartást végezzenek : a keresztséget és az 
ő testének és vérének áldozatát. Ez eléggé nyil
vánvaló az evangéliomokból és Pál apostol leve
leiből. E két szentség által a hivő nemcsak hogy 
nyeri és gyarapítja naponta a tanítást, hitet és 
kegyelmet, hanem velük a világ előtt tettel is 
vallja, vájjon keresztyén-e vagy sem és vájjon ezt 
a tanítást szabadon és rendületlenül meri-e vallani 

• Isten dicsőségére és példát adva felebarátainak 
vigasztalására, mert Krisztus maga mondja: Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre: Kor. I. 11,2t!.

Mindössze ennyi az, a mivel Istennek tartozunk, 
tudniillik, hogy hirdessük és higyjiik az ő igéjét 
és hogy fogadjuk szentségeit emlékezetül és hit
vallásul. Ebből hárul aztán a kereszt azokra, akik 
ilyképen vallják e tanítását. Mert a világ és a 
világ ura, az ördög, ezt el nem tudja tűrni. A 
háborúsághoz békességtűrés kell, a békességtűrés
ből pedig bizddalom fakad és az örök élet reménye. 
A jócselekedeteket pedig gyakorolnunk kell felebará
tunkkal, legyen az akár barátunk, akár ellenségünk, 
oly szeretettel, mint azt Krisztus parancsolta: 
Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, Máté 
22,3!). így teszünk Istennek tetsző szolgálatot, nem 
jutalomért vagy kegyelemért, mert aki hisz, ezt 
már ingyen bírja Istentől; hanem ha ügy szolgá
lunk neki szeretettel és jó akarattal, mint a gyer
mek atyjának, vagy egyik jó barát a másiknak.

Ebből az következik, hogy a pápának és az 
egyháznak minden rendszabálya átkozott s hogy 
Isten előtt semmiféle szerzetesi fogadalom nem ér 
semmit. Mert a fogadalmat oly okból teszik, hogy 
megszolgálják vele Isten kegyelmét, nem pedig 
puszta jókedvből és szeretetből, hogy Isten tet
szését megnyerjék.

Azért rájuk nézve hiábavalóvá válik Krisztus 
halála s ők a hit ellen küzdenek. Mert a hit, 
mint hallottuk, ingyen, minden jó cselekedet nélkül 
nyeri el Isten kegyelmét. Ennyit az első kérdésről.

A mi pedig a másik kérdést illeti, hogy mikép 
valljuk szóval s tettel azt, a miben hiszünk, erre 
nagy hatalmas igéi vannak az írásnak Máté 10,32. : 
Valaki vallást tészen én rólam az emberek előtt, 
én is vallást teszek arról az én mennyei atyám 
előtt. És Márk 8, 3g: Ha valaki e parázna és 
bűnös nemzetség közül szégyenei engemet és az 
én beszédimet, az emberek fia is szégyenli azt, 
mikor eljövend az ő atyjának dicsőségével a szent

angyalokkal. És Lukács 12,8, ,,: Valaki engem 
vallani fog az emberek előtt, az emberek fia is 
vallást tészen arról az Istennek angyalai előtt. 
Aki pedig engem megtagad, megtagadtatik az 
Isten angyalai előtt. Hasonlóképen Pál apostol 
római levelében : 10,9. 10: Ha hiszesz a te szived
ben, megtartatol, ha pedig vallást teszesz száddal, 
iidvözülsz. Mert ha hited vagyon szivedben, hogy 
a Krisztus az úr és ha vallást teszesz száddal, 
hogy az Isten őtet feltámasztotta a halálból, üdvö- 
zülni fogsz. És Timotheushoz írt második levelé
ben, 2 ,12: Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 
Hasonlókép János 12,4a. 43. is korholja a főembe
reket, hogy hisznek ugyan a Krisztusban, de a 
farizeusoktól való féltükben nem vallják, „mert 
inkább szerették az emberek dicsőségét, hogynem 
az Isten dicsőségét."

íme világosan láthatjuk ebből, hogy sem 
haszonért, sem dicsőségért, sem valami hatalmasság 
miatt vagy barátaink miatt Isten igéjét megtagad
nunk nem szabad. Ellenkezőleg ahogy az idők és 
körülmények követelik, mindenképen vallást kell 
róla tennünk, vagy örökké el kell kárhoznunk, 
mint a kikben nincs Isten igéjébe vetett igaz és 
elegendő hit. Aki tehát úgy tudja és hiszi is, 
hogy a szentség mindkét alakjával való élést a 
Krisztus rendelte el és ezt Isten igéjének és aka
ratának vallja, annak az igazságot szóval és tettel val
lania kell, úgy, ahogy azt az idézett szentirási helyek 
követelik. Kern is lesz abból haszna, ha a felsőbb- 
ségtől való félelnióben, vagy hogy annak kedvében 
járjon, mellőzi vagy megtagadja. Ugyanez áll a 
pápa minden rendelete és szerzetesi intézményére, 
a mennyiben a hit rovására szereztettek. Ki keli 
mondani és vallást kell tenni róla, hogy nincsen 
semmi értékük Isten előtt, sőt károsak, ha az 
ember reájuk épít.

Voltak Szt. Ágoston korában eretnekek, Pris- 
cilliánusoknak1) hívták, akik azt tanították, hogy 
az igazságot el kell hallgatni és megtagadni 
és az istentelenek és zsarnokokok előtt csak 
titokban tanítani és hinni. Úgy okoskodtak, hogy 
az istentelenek és zsarnokok nem méltók az 
igazságot hallani, hogy nem kell a disznók elébe 
hányni a drága gyöngyöket és az ebeknek adni 
azt, ami szent, Máté 7 ,6. De voltaképen azt csak 
azért tették, hogy ne kelljen a keresztet hordaniok 
és üldöztetést szenvedniük és mert életüket, vagyo
nukat kockáztatni nem akarták. Ilyetén emberek 
akadnának most is, akik szívesen lennének keresz
tyének, ha titokban hirdethetnék tanukat és hitü
ket, a világ előtt meg hallgathatnának és meg
tagadhatnák hitüket a zsarnokok kedvéért. De a 
keresztyén nem úgy él, mint Prisciallianusnak 
kétkulacsos követői, hanem együgyű hamisítatlan 
egyszerűségben. A hogy szivében érez, úgy beszél 
ajka és úgy él, mint ahogy a 116. Zsoltár 10-ik 
verse mondja: Hiszek és azért szólok. Azért a 
a Priscilliánus követői eretnekek, mert nyíltan a

*) Priscilliánus 360 körül élt Spanyolországban, 385-ben 
Trierben kivégezték. Követői ellenezték az egyházi eske- 
tést, sokat böjtöltek és megengedettnek hirdették a hazug
ságot és tettetést.
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Krisztus ama parancsa ellen cselekedtek: aki
engem megtagad azt én is meg fogom tagadni.

Az sem változtat a dolgon, ha valaki azt mon
daná : Én egyébként minden dologban szivesen val
lom a Krisztus igéjét, csak egy-kettőt, amit zsarnok 
uraim nem akarnak megtűrni, szeretnék elhallgatni, 
mint például az úrvacsora két színét vagy hasonlót. 
Mert aki egy dologban,, egy szóban megtagadja a 
Krisztust, az ugyanazt a Krisztust tagadná meg egy 
dologban, aki teljességben megtagadtatott, minek
utána csak egy Krisztus van összes szavaiban 
egyetemben

A zsidók nem hiszik, hogy Isten emberré lett, 
azért mit sem használ az, hogy hiszik, hogy az 
Isten mennynek és földnek teremtője. Igen ám, 
mondhatná valaki, de én kockáztatom jószágomat, 
testemet, életemet. Felelet: Erre is van egy Krisz
tus adta vigasztaló szó, mikor is azt mondja, Márk 
10,29. so: Aki ón érettem és az evangéliomért ez 
időben .elhagyja házát, javait stb., az száz annyit 
vesz majd ez időben és az örök életet a jövendő 
világon. Akinek ez nem elég vigasztalás, az persze 
nem is hisz eleget. Mert itt próbáltatik meg, vájjon 
jobban szeretjük-e javainkat, melyeket Isten adott, 
mint magát az Istent.

Végezetül tehát mindennek az a sommája, hogy 
kiki lásson hozzá, hogy jól szivébe foglalja a hitet, 
hogy erős legyen és Krisztus tanításában megbizo
nyosodjék. Mert a kétkedés és gyenge hit nem igen 
fog vallást tenni és nem fog szilárdan állani. Mert 
Krisztus ismerete, mely mindeneket kevésbe vesz, 
nagy dolog és keservesen nehéz néha még az erős
hitűnek is. De akik gyengék és ingadozók, azok 
keresztyén voltuk- és hitvallásukért nem igen vetik 
magukat alá sok megpróbáltatásnak. Mert ha sza
vaikért felelősségre vonják és megtámadják őket, 
végre megtagadásukra vetemednek, amit, sajnos, 
nap nap után sokszor tapasztalunk; fohászkodjunk 
tehát a Krisztusért Istenhez, hogy erősítse hitünket 
és készekké és erősekké tegyen, hogy vallást te
gyünk róla. Mert ez nem a mi erőnktől, nem a mi 
értelmünktől függ.

Gondolom, ennyi ezúttal elég lesz, kegyelmes 
uram, hogy azt a jó barátját el ne árasszuk. De 
ha többre volna még szükség, készségesnek és enge
delmesnek fog engem kegyelmességed találni. Isten 
kegyelme legyen velünk Ámen.

Wittenberg, 1523. június 3-án.

Az imádságos könyv.
Irta: Gagyhy Dénes.

II

Csórja Márton nem költözött el a faluból, nem 
vándorolt ki Amerikába, amiért az uradalomból 
méltatlanul elűzték. Mindennapi, biztos kenyerét 
elvették, hajléktalanná is tették, de erejétől és 
bátorságától megfosztani nem lehetett. Az ősi magyar 
virtus: a vészben való kitartás és rendiiletlenség 
nem engedte, hogy csüggedjen egy pillanatra is. 
Nem esett kétségbe, mint a gyáva lelkek szoktak.

Tudta, hogy jóra fordul még a sorsa, ha későre is. 
És ez a hit annál jobban megszilárdította akaratát, 
hogy megmutassa: ember ő másképen is, nem 
szorul más kegyelmére. Kifogadott a faluban egy 
szegényes viskót, ott húzódott meg övéivel, míg 
jobb módhoz juthat. Nem volt panasz, semmi átok 
— béketűrően, de reménykedve viselte, amit rámért 
a gondviselés.

Falus felei, ismerősei vigasztalni próbálták, inkább 
szokásból, mint meggyőződésből, ő azonban minden 
részvétet elhárított magától. Nem olyan elesett 
ember még, hogy könyörületből éljen, felelte a 
bizalmába tolakodóknak. Nem kellett neki senki 
ingyen kenyere.

Alig telt néhány nap az új otthonban, egy este 
felé, eltűnt hazulról Mózsi. Nem szólt senkinek, 
csak odalett, mintha a föld elnyelte volna. Keresték, 
hiába várták éjszakára, de nem jött. Mintha nem 
volna elég a megpróbáltatásból és a mostohaság- 
ból, — sóhajtottak álmatlanul a bús szülők — 
még az lehet csak, valamennyi között a legnagyobb 
és legfájóbb csapás! Nem hiába mondják, hogy 
akit a sors sújtani kezd, azt ugyan nem hagyja 
veretlenül. Gonoszra gondoltak: úgy vélekedtek, 
hátha kárt tett magában szegény fiú, vagy tán el 
is emésztődött valamiként Hátha a bősz úrfi állta 
meg bosszúját s lelőtte mint a kutyát . . .  no, ha 
ez igaz, nem ér sokat az ő élete sem, nem tart 
soká az sem, kialszik az is nemsokára.

— Uram, ne vígy a kísérteibe 1 — űzte el 
magától a sötét szándékot Csórja Márton.

Három nap telt bele a keserű gyötrődésbe, míg 
vigasztalást nyerhettek. Patakon járt valami ügyes
bajos, törvényes dologban egy zoltai ember, aki 
levelet hozott onnan Csórja uram számára. Azzal 
kezdte, amint átadta, hogy a fiától, Mózsitól hozza, 
kivel a kollégium előtt találkozott, amint kijött a 
kapuján. Semmi baja sincs, olyan egészséges, mint 
a makk s szóval is azt üzeni, hogy ne bánkód
janak utána, diák lett, jól megy dolga.

Vigyázva bontották fel a levelet, nehogy elre
pedjen a papirosa. Három oldal volt tele írva, 
melyből meg lehetett tudni mindent, meg is lehetett 
vigasztalódni tőle. így szólt: Szeretett, kedves jó 
szülőim, édes apám, édes anyám! Kívánom Istentől, 
hogy ezen pár sor írásom olyan friss egészségben 
találja kegyelmeteket, mint amilyen nekem vagyon. 
Tudom, hogy bánatot okoztam szeretett jó szüleim
nek, mert búcsú nélkül hagytam el, de attól 
féltem, ha megmondom, mi a szándékom, nem 
egyeznek bele., Pedig ón minden áron végre akar
tam hajtani. Úgy látom és remélem, megsegít az 
Isten továbbra is. Azért cselekedtem így, mert 
tudom, hogy én idéztem a veszedelmet kedves 
szüleim fejére; mert ha Miklós grófot nem bán
tottam volna s engedem, hogy megverjen, ott lehet
nénk ma is, ahol húsz esztendő telt el édes 
apám s édes anyám részérói jóban-rosszban. Békén 
élhettünk volna ott tovább holtunkiglan. De nem 
tehetek róla, nem tudtam elszenvedni, hogy valaki 
megüssön, pedig tudom, hogy el kellett volna szen
vedni, mert a szegény embernek jobb, ha hallgat 
és tűr. Mivel tapasztaltam, hogy milyen teher a 
szegény háztájnál, ha csak eggyel vannak is többen,
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elhatároztam, hogy könnyítők állapotunkon, eltá
vozom hazulról, valami mesterségbe kapok, ami 
kenyeret adjon, de annyit, hogy kegyelmeteket is 
eltarthassam belőle öregségükre. Azt gondoltam, 
hogy pap leszek. Miklós gróffal együtt tanultam 
minden fajta tudományt, még latinul is, főtisz
telendő Medárdus atyától és én mindent hamarább 
felfogtam, könnyebben megtartottam, mint ő. Ha a 
főtisztelendő úr megunta a vesződést, mindig rám 
bízta, hogy én tanítsam tovább. Mondta is Medárdus 
atya, kár, hogy cseléd vagyok, mert, ha úr volnék, 
nagy ember lehetne belőlem. Ez jutott eszembe, 
mikor az a szerencsétlenség ért bennünket, készen 
is voltam a tervezéssel tüstént. Azt tudtam, hogy 
Patakon van az a nagy iskola, hol a papságot ki 
lehet tanulni, azt véltem hát, hogy oda megyek és 
szerencsét próbálok. Meg is cselekedtem és hála 
a jó Isten ő szent felségének, már jó úton vagyok. 
Mikor megjelentem a nagytiszteletű igazgató-tanár 
úr előtt, elmondván, miben járok, mindjárt azt 
kérdezte, hol az édes apám, vagy a gyámom s a 
keresztlevelem, meg az oltási bizonyítványom, mert 
ezek nélkül nem fogadhat be. Nem volt sem egyik, 
sem a másik, de amikor elbeszéltem, balesetünket, 
s látta, hogy nem hazudok, a vállamra tette kezét, 
megveregette, aztán megdicsért, majd bevezetett a 
tekintetes tanár urak közé, akik megcenzuráztak 
az olvasásból, írásból, kátéból s a többi tudomány
ból. Minden kérdésre jól feleltem, csak a Miatyánkat 
mondtam rosszul, kihagytam a végén „mert Tiéd 
a hatalom és dicsőség, most és mindörökké “. 
Kérdezték, hogy mi ennek az oka? Azt feleltem: 
édes anyám így tanított rá, mint a tekintetes tanár 
urak kívánják, de Medárdus atya, azt mondotta, 
hogy nem igaz s aki így imádkozik, kárhozatra jut. 
Féltem egy kicsit, hogy nem vesznek be emiatt 
az iskolába, de a nagytiszteletű igazgató úr meg
dicsért újra s beirt az első osztályba diáknak. 
Tegnap és ma már tanultam. Istenem, mennyi 
szépet és újat! De azt kívánják, hogy édes apám 
jöjjön be, hozza magával a keresztlevelemet, akkor 
jó lesz minden. Ha szeretnek, édes jó szülőim, 
jöjjenek mind a ketten, hadd halljam, hogy nem 
haragszanak és áldjanak meg, hogy segítsen az 
Isten. Nem tudnám elviselni a neheztelésüket; de 
ha bocsánatukat megnyerem, úgy érzem, nem lesz 
előttem akadály, melyen keresztül ne törjek s ne 
diadalmaskodjam mindenek fölött. Ha Marika kon- 
tésszel találkozna valamelyikük és ő kérdezős
ködni találna felőlem, mondják meg, hogy diák 
vagyok, de leszek én még úr is. Fiúi szeretettel 
várom s tisztelve csókolom édes jó apámat és 
anyámat én, Csórja Mózes".

(Folytatjuk.)

Régi és új templom.*
Az 1887-ik esztendő böjtjének harmadik vasár

napján utoljára csendült meg az Isten igéje a roz-

* Múlt számunkból elnézés következtében kimaradt a 
körmendi templom és oltárkép mellől e cikk. A hibát most 
jóvátesszük, egyúttal olvasóink szives elnézését kérjük.

zant körmendi templom négy fala között. Az ünneplő 
sokaság lelkére igazi böjti hangulat borult, mikor 
a Krisztus szava végigzúgott a tömött padsorok 
közt: „rontsátok el e templomot és harmadnapra 
felépítem azt“. (Ján. 2, 19.) Egy gyülekezet búcsú
zott régi templomától. A templomudvaron felhal
mozott hatalmas kő- és téglarakások mellett ott 
hevertek már a bontó szerszámok, melyek egy 
százados emléket szedtek szét alkotó részeire.

Százados templom volt ez! Alapját akkor vetet
ték meg, mikor II. József, ez a nemesen gondol
kodó uralkodó a protestánsok vallásszabadságára 
kedvező türelmi rendeletét kiadta.

1783. ádvent I. vasárnapján hirdetik ki Kör
mend községben a rendeletet s az evangélikusok 
azonnal tömörülnek. A következő vasárnapon meg
választják első lelkészüket, Cancriny Andrást. 
Karácsony másodünnepén megválasztják a gond
nokokat s megkezdik a templomépítést előkészítő 
munkálatokat. Rá három évre, 1786. dec. 10-én, 
éppen ádvent II. vasárnapján készen áll az Isten
háza.

Egyszerű épület, dísz nincs rajta. Udvarba van 
rejtve, torony helyett egy százados platán terjeszti 
fölötte ágait, mintha biztatgatná: ha kicsiny vagy 
is, a jó Isten oltalma végtelen! . . .

És mikor eljön a felavatás napja, százával 
tódulnak messze távolból az Istent keresők. Végig 
hallgatják az első szentbeszédet, elzengedezik az 
első szent éneket, még a könyiik is kicsordul, 
még a hideg padlatkövet is megcsókolják: „ez at 
mi templomunk!. . . “

Csodálatos szó volt ez akkor: „ez a mi tem
plomunk ! . . .“

Több mint száz éven át teljesítette magasztos 
hivatását ez a régi templom. Összegyűjtötte és 
összetartotta a hívek seregét. Nagy darab földön 
az egyetlen evangélikus templom volt. 5692 gyer
meket kereszteltek meg benne, 1678 házasságra 
adták az Isten áldását.

Lassanként kicsiny lett a régi ház. Akkor még 
— boldogabb időben — nemcsak megváltották, 
hanem használták is a helyeket. Az Isten szolgá
lata az ember életszükségletéhez tartozott. Jó tem- 
plombajáró volt mindenki.

Már 1864-ben megindítja a gyülekezet egy új 
templomra a gyűjtést. Ettől kezdve mindenki meg
hozza a maga áldozatát. Öröm, bánat egyaránt fil
léreket hoz a közös oltárra. Szerető szívek első 
cselekedete, haldoklók utolsó akarata egy-egy kő
rakás, egy-egy téglasor a jövendő templom falában.

1873-ban „építési bizottságot" neveznek ki. 
Reménykednek is, hogy nemsokára hozzáfoghatnak 
a szent munkához. Hiába! A következő év följegy
zése szerint „a sanyarú idők miatt" a templom- 
építés elmarad. Csak a gyűjtés munkája folyik 
lankadatlan ! 1884-ben már olyan összeggel rendel
kezik a gyülekezet, hogy komolyan gondolhat az 
építésre Pályázatot hirdet, majd elfogadja Schöne 
Lajos műépítész tervrajzát.

1887 márciusában kezdődtek meg a munkála
tok s még ebben az évben be is fejeződtek. Csak 
a belső felszerelés maradt a következő évre.
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Az építést Schöne terve alapján egy olasz ember, 
Morandini Bálint, olasz kőművesekkel végezte

Elkészült tehát az új templom!
Hatalmas, háromhajós, gót stilusu templom, 

három oldalkarzattal. Hossza 32 méter, szélessége 
16 m„ toronymagassága 44 m. Csúcsíve büszkén 
tör a magasba, mintha a gondolatnak szabad teret 
nyitna a mennybeszárnyalásra. Két oldalt három
három pillér emelkedik és hordozza vállán a bolt
hajtás terhét.

Szemben a toronynyal három lépcső vezet az 
oltárhoz. Az egész falat befedő faburkolat gyönyörű 
hátteret képez Vágó Pál festőművészünk művészi 
oltárképéhez, mely Jézust a gyermekek között 
szemlélteti. Valami csodálatos szelíd derű ömlik el 
ezen a képen Mikor nézzük, olyan fehér hangulat 
borul a lelkünkre, mint a milyen fehér a Krisztus 
köntöse s a szeretet, hit, áhítat érzéseinek csodás 
kifejezéseit látva, szinte várjuk, mikor nyílik meg 
ajka: „ilyeneké az Istennek országa".

A magas, csúcsíves ablakok színes üvegein 
tompítva szűrődik be a világosság. Mintha a csönd 
és félhomály egyképpen áhítatra intenének.

Az új templomot 1888. július 22-én avatta fel 
dunántúlakkori püspöke: Karsay Sándor. Az egyház
megye élén akkor is a mostani esperes, Kund Sámuel 
állott, a gyülekezet lelkésze Turcsányi Andor volt.

Azóta áll az új templom. Az agg főpásztor el
költözött, pihenni tért az akkori lelkész s az építő 
nek is ez volt az utolsó munkája. Csak a vén 
platán áll még a helyén és terjeszti ágkarjait. És 
ha a fa korhadtával összeroppan is, a századok 
néma tanúja, az Isten oltalma akkor is megmarad, 
az az új templomon is a régi marad . . .

Mi sokat tanulhatunk ettől a templomtól . . . 
Minden kövét a szeretet rakta a maga helyére . . . 
A három harangot hitbuzgó lelkek áldozatkészsége 
ajándékozta . . . Minden felszerelését a női szívek 
gyöngédsége hozta egybe . . .

Mikor néha magunk elé nézve el-elgondolko- 
dunk, szeretnénk elmondani a próféta szavát: 
„nagyobb lészen e második háznak dicsősége az 
elsőnél“. (Agg. 2, 9.) De nem kérdezni kell ezt, 
hanem imádkozni hittel, reménységgel Az ember 
ámenje az egyházszeretet, a hitbuzgósság, a mun
kálkodás. A Isten ámenje az áldás és a diadal! 
Ha az elsőt elmondjuk, a második nem marad e l!. . .

És ha a régi szenvedés megújúlna, ha a régi 
elnyomás új lenne közöttünk? . . .

Az Isten oltalma akkor is velünk van. A régi 
templom alapzata ott van a föld mélyén. Ha kell, 
az új templomok olyanok lesznek mint a régiek 
s az új nemzedékben megújúl a régiek lelke! . . .

Kapi Béla.

VEGYES.

Bachát Dániel síremléke. A Kerepesi-uti te
metőben április 15-én délután leplezték le díszes 
közönség jelenlétében a két év előtt elhunyt Bachát

Dániel bányakerületi püspök síremlékét. Az ünne
pélyen megjelentek Zsilinszky Mihály egyházkerü
leti felügyelő, Fabiny Gyula egyházmegyei felügyelő, 
Droppa Vilmos tábori lelkész, Matuska István felü
gyelő, Knyaskó György, Bújnák Pál és számos más 
presbiter és az egyházközség több tagja. A sírnál 
Morhács Márton lelkész tartott lendületes beszédet, 
amelyben méltatta Bachát püspöknek az egyház 
körül s a közéletben szerzett érdemeit. Beszéde után 
az emlékről lehullott a lepel. A kegyeletes ünnepélyt 
karének nyitotta meg és fejezte be.

Lelkészválasztások Budapesten. A pesti né
met egyház a nyugalomba vonult Schranz János 
lelkész helyét meghívás útján akarja betölteni. Meg
állapodás még nem történt. Ugyanez a törekvés 
nyilatkozik a magyar egyházban is, mely Horváth 
Sándor utódját keresi. Részünkről e törekvéseket 
csak helyeselni tudjuk, mert ez a mód felel meg 
leginkább a reformáció eszményének. Úgy áll t. i. 
a dolog, hogy nem a pap keres kenyeret, hanem a 
gyülekezet lelkipásztort.

Protestáns esték Pozsonyban. A pozsonyi pro
testáns estéknek, amelyek első megindítói voltak a 
most már országszerte meghonosodott vallásos fel
olvasó estéknek, immár huszonharmadik sorozata 
zajlott le a múlt böjtön. E huszonhárom sorozat 
legalább is 120 felolvasást és épületes estét jelent, 
amelyen a felolvasás mellett chorálok, komoly zene
művek és énekek, szavalatok szolgáltak a közönség 
lelki szomjának csillapítására. Egyik vonzó s ki
emelkedő pontja volt ez estéknek Kirchner Eleknek, 
kiváló zeneszerzőnknek előadása, akinek alkotásai 
általános figyelmet ébresztettek. Különös elismerés
sel kell azonban megemlékeznünk a felolvasókról, 
akik szellemi termésüknek legjavát nyújtották. Ezek 
Gagyhy Dénes (Rousseau vallásbölcselete), dr. Bruck- 
ner Győző iglói főgimn. tanár (Társadalmi és er
kölcsi élet a magyar reformációt megelőző század
ban), dr. Pfeiffer János pozsonyi lyceumi tanár 
(Arany János fejlődése), dr. Hornyánszky Gyula 
budapesti tud. egyetemi magántanár (A görögök 
szociális költészetéről), dr. Masznyik Endre (Eldo- 
rádó), dr. Szelényi Ödön késmárki lyceumi tanár 
(Konfutse és Krisztus), Szabolcska Mihály és Torkos 
László (Versek). A felolvasások mind tudományos 
érték, mind szép forma, mind pedig igazi keresz
tyén szellem dolgában mintául szolgálhatnak s mivel 
előre láthatólag külön könyvben önállóan meg fog
nak jelenni, már előre felhívjuk reá olvasóink 
figyelmét. Ez estéket a pozsonyi theol. akadémia 
tanárai indították meg s jelenleg a Magyar Prot. 
írod. Társaság pozsonyi köre rendezi. Ma még 
inkább érezzük annak szükségét, hogy a kor kér
dései az evangélium alapjáról megvilágíttassanak 
híveink előtt. E célt szolgálják a prot. esték s hogy 
eddig hasznosaknak, áldásos hatásúaknak bizonyul
tak, tanú rá állandó látogatottságuk s azon díszes 
nevek sorozata, amelyek viselői itt közreműködtek 
(Kozma Andor Lampérth Géza, Szabolcska Mihály, 
Győry Ilona, Altdörfer Viktor, Kirchner Elek, Szendy 
Árpád, Perczelné Kozma Flóra, Józan Miklós, dr. 
Goldzieher Ignác, Hegedűs István). A Pozsonyi 
Prot. Kör elnöke dr. Dobrovits Mátyás, alelnökei 
dr. Perjéssy Mihály kir. ítélő táblai biró és dr. Masz-
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nyik Endre, titkára Kovács Sándor, pénztárosa Per- 
laky István. Választmánya egyesíti a pozsonyi prot. 
közélet kitűnőségeit.

Vallásos estélyek Orosházán.Az elmúlt téli idény 
alatt Orosházán hat vallásos estély tartatott. Az 
estélyeket Brósz János igazgató és Polónyi Kálmán 
tanító által vezetett iskolás gyermekek éneke ve
zette és zárta be minden alkalommal. A lefolyt 
idény alatt valláserkölcsi és egyháztörténelmi tárgyú 
felolvasásokat tartottak: Kovács Andor lelkész, 
Sümeghy Kálmán áll. isk. tanító, Panlovits József 
áll. isk. igazgató, Okályi Adolf lelkész, Horémusz 
Pál segédlelkész és Kiss László ref. lelkész. Az 
első estélyt Bulla Sándor egyházfelügyelő nyitotta 
meg, az utolsót pedig Kovács Andor lelkész zárta 
be. Minden egyes alkalommal szavalatok is fokozták 
az estélyek élvezetességét. A közönség mindvégig 
nagymérvű érdeklődést tanúsított az estélyek iránt.

Az aszódi ág. h. ev. egyház dr. Szabó Aladár 
volt theol. tanár, jelenleg budapesti ev. ref. lelkész 
közreműködésével a bányaker. leánynev. intézet 
dísztermében április hó 4-én d. u. fél hét órakor 
vallásos estét rendezett. Az estély végén önkéntes 
adakozás volt a templomi felszerelésekre. A mű
sor ez volt: 1. Hymnus. Silcher Frigyestől. Énekel
ték az összes leánynev. int. növendékek. 2. Ima és 
szentirás-olvasás. 3. Te ki bűntelen szenvedtél. 
Énekelték a gimnáziumi tanulók. 4. A huszadik szá
zad gyermeke és Jézus Istensége. írta és előadta 
dr. Szabó Aladár. 5. Vasárnapi dal. Kreutzertől. 
Énekelték Boldis István, Chugyik Pál, Kirehknopf G. 
Ede és Matolcsy Kálmán. 6. Pán halála. Reviczky 
Gyulától. Előadta dr. Osváth Gedeon. 7. Gyüleke
zeti ének. A vallásos este minden tekintetben fé
nyesen sikerült.

A Tabitha jótékony nőegyesület az elmúlt virág
vasárnap az istentisztelet alkalmával gyűjtést ren
dezett, melyben a következő hölgyek vettek részt: 
1. A deáktéri templomban a német nyelvű isten- 
tisztelet alatt özv. Hűbner Gézáné, Gregersen 
Astrid, Biehn Elza, Gaehler Helén, Petri Luiza, 
Koob Margit, Hahn Paula és Kaufmann Irm a; a 
magyar istentisztelet alatt Herdlicska Károlyné, 
Kertész Jánosnó, Holitscher Pálné, Némethy Kál- 
mánné, Horváth Ilonka, Rajner Jolán, Gundel 
Katica és Paris Vilma. 2. A fasori templomban 
Zsigmondy Lenke, Geduly Ella, Traeger Ili, Kuncz 
Márta, Meleghy Rózsa, Scholcz Aranka és Ilonka. 
3. A Rákóczi-uti templomban özv. Csizmás! 
Zsuzsanna, Szvéty Lipótné, dr. Wagner Jánosné 
és Mudsig Irén. A gyűjtött összeg 1403 korona 
56 fillért tesz ki. A márczius hó 28-án tartott mű
kedvelői előadásból az egyesületnek szintén 504 kor. 
tiszta jövedelme volt, mely összegből a feliilfize- 
tésekre esik 48 kor. Felülfizettek Borbély Lajosné 
20 kor., Láng Lászlóné 12 kor., Bachruchné 8 kor., 
Lux Edéné 4 kor., Faragó Lipótné 2 kor., Holitscher 
Pálné 1 kor. és Schreiner Rezső 1 kor. Az egyesület 
ez évi közgyűlését f. évi május hó 13-án d. u. 
V«5 órakor tartja meg, amikor is beszámol egész 
évi működéséről.

A meszleni evang. nöegylet virág vasárnapján 
tartotta 24-ik számadói gyűlését. Ezen kisded, csak

25 tagot számláló nőegylet gyűjtött eddig 1266 
kor. 53 fül. tőkét. Tevékenysége pedig abban áll, 
hogy évenként karácsonyfát állít megfelelő ünnep
ség keretében az iskolás gyermekek számára, aki
ket ilyenkor különféle élvezeti cikkekkel szokott 
kivétel nélkül megajándékozni. Ugyanekkor 5 sze
gényebb gyülekezeti tagot pénzadományban része
sít. — A nőegylet tagjai számára 10 példányban 
járatja az „Evang. családi lap“-ot és időközönként 
hozat más vallásos iratkákat is. Két szegény isko
lásgyermek helyett fizeti a tandíjat s évenként 10 
koronát áldoz szűkölködő evang. egyházaknak és 
egyházi intézeteknek. Ez évben 10 koronát szava
zott meg a torzsai konfirmándusok otthonára. Ezen 
kívül a felmerülő szükség szerint gondoskodik a 
templom felszereléséről is. Ezidőszerint a böjti 
időszakban és a temetések alkalmával használandó 
oltári és szószéki gyászruhát készíttet az eddig 
használatban levő, de már elavult helyett.

Az eperjesi ev. theologiai akadémia kebelében 
fennálló „Belmissziói Egyesület" f. évi május hó 
2-ikán Abaújszántón, a Fleischer-féle vendéglő nagy
termében az abaiíjszántói ev. templom torony-alapja 
javára felolvasó-estélyt rendez, amelyre a nagyér
demű közönséget szeretettel meghívja Abaújszántó 
ev. egyháztanácsa. Az estély műsora: 1. „Fohász." 
Huber J.-tól. Énekli a theol. akad. énekkar, Becht 
József tanár harmóniumkíséretével, Szánik Ernő ta
nár vezetése mellett. 2. „Szavalat." Előadja Gönczy 
Gábor baktai ref. lelkész. 3. „Magyar dalok “ Cim
balmon előadja Obál Béla theol. akad. tanár. 4. 
„Képek a szentföldről." Vetített képekben bemu
tatja Mayer Endre theol. akad. tanár, az egyesület 
elnöke. 5. „XCI. Zsoltár." Énekli a theol akad. 
énekkar, Szánik Ernő tanár vezetése mellett, 6. 
„Rácliel siralma." Költemény Arany Jánostól Ze
néjét szerezte Kapi Gyula. Becht József tanár zon
gorakísérete mellett előadja ifj. Weisz Gusztáv theol. 
akad. hallgató. 7. M. Moszkovszki. Op. 40. „Scherzo 
Valse." Zongorán előadja Becht József tanitóképző- 
intézeti tanár. 8. „Júdás." Váradi Antaltól. Szavalja 
Dávid Károly theol. akad. hallgató. 9. „Hymnus." 
Szánik Ernő tanár vezetése mellett a közönséggel 
együtt éneklik a theol. akad. hallgatók. Másnap, 
május hó 3-ikán (vasárnap), a délelőtti istenitiszte
leten Szenes Gyula IV. éves theologus prédikál s 
dr. Szlávik Mátyás ev. theol. akad. dókán tanár 
végzi az oltári szolgálatot A beszéd alatt az akad. 
kar Szánik Ernő tanár vezetése mellett énekli a 
kórusról a „Gályarabok énekét" s a beszéd után 
„Luther diadalénekét".

IRO DALO M .
A M. Protestáns Irodalmi Társaság folyó hó 

14-én Budapesten igazgató-választmányi ülést tar
tott, a melyen jelen voltak: Antal Gábor és Zsi
linszky Mihály elnökök, gr. Tisza István másod
elnök, Szöts Farkas titkár; Antal Géza, György 
Endre, Hamar István, Kiss Áron, Masznyik Endre, 
Petri Elek, Radácsi György, Raffay Sándor, Révész 
Kálmán, Szabó Aladár választmányi tagok; Bendl
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Henrik pénztárnok. A számvizsgáló-bizottság jelen
tése alapján tudomásul vette a választmány, hogy 
a társulat pénzkezelése rendes, a számadás pontos 
s ezért a pénztárnoknak a felmentvény megadását 
javasolja. A pénztár bevétele 15,049'33 kor., ki
adása 15,212‘98 kor., hiánya 16365 kor., tagok 
hátraléka 16,414 kor., a minek erélyes és sürgős 
behajtásával a társulati ügyészt megbízta. A Károli- 
alap bevétele 6264'95 kor., kiadása 500134 kor., 
pénztári készlete 1263'61 kor. A társulat anyagi 
erősítése, különösen a népszerű kiadványok hatá
lyosabb terjesztése végett a választmány 1 . meg
keresi a református egyetemes parókhiális könyv
tárbizottságot, eszközölje ki, hogy a Koszorú-füzetek
ből minden parókhiális könyvtár számára évenkint 
vegyen át egy-egy tízfüzetes évfolyamot; 2. meg
keresi a református konvent elnökségét, mint az 
amerikai magyar református egyházmegye közvetlen 
főhatóságát, hogy társulatunknak különösen nép
szerű kiadványait amerikai gyülekezeteink számára 
évről-évre kellő számú példányban megrendelni 
szíveskedjék; 3. püspök urak útján fölkéri a két 
prot. egyház espereseit egyrészt arra, hogy maguk 
az egyházmegyei, lelkészeik az egyházközségi tiszt
viselőket személyes érintkezés útján a MP1T. tá
mogatására megnyerni igyekezzenek, másrészt arra, 
hogy a Koszorú-füzeteket a népiskolai és közép
iskolai hatóságoknak iskolai jutalomkönyvül aján
lani szíveskedjenek. Folyó évi kiadványok lesznek: 
aj Protestáns Szemle havi folyóirat, melyben külö
nösen aktuális tárgyakat kell közölni élénk modor
ban; bj tudományos sorozatban Pokoly József a 
protestantizmus hatása című műve; c) Egyháztörté
neti adattár VII. kötete, melynek szerkesztőjévé 
Thúry Etele pápai theol. tanár választatott; d) Házi 
Kincstár IX. kötetéül az előkészítés alatt álló mun
kák egyike; e) a Koszorú füzetekből pályázat útján 
tíz új füzet. Megállapította a választmány az 
1909. évi költségvetést, mely szerint a szükséglet 
16,357‘49 kor., a fedezet szintén annyi. A Károli- 
alapnál a szükséglet 5000 kor., a fedezet 3500 kor., 
a hiányzó 1500 kor. adakozásból gyűjtendő össze. 
A társulat nagygyűlése az idén Budapesten, az 
ősz folyamán lesz, melynek keretében Hegedűs 
Sándor fölött dr. Antal Géza fog emlékbeszédet 
tartani. Az’előkészítésre az elnökséget és a titkárt 
hatalmazta föl a választmány. A Károli-alap meg
erősítése érdekében a gyűjtés folyamatban van, 
eddig mintegy 1500 kor. gyűlt be. Ennek támoga
tására a választmány bizalommal fölkéri a társulat 
tagjait. Végül örvendetes tudomásul vette a választ
mány a pozsonyi fióktársaság buzgó tevékenységé
ről szóló jelentést, a hol az ádventi és böjti idő
szakban nagy érdeklődéssel fogadott vallásos fel
olvasásokat rendezett.

Egyházak és keresztyén munkások figyelmébe.
A Skót Nemzeti Biblia-Társulat, azon célból, hogy 
az egyházakat és keresztyén munkásokat buzdítsa 
és segítse a Szentírásoknak ingyenes terjesztésé
ben, — mely más országokban oly áldásosnak bizo
nyult, — intézkedett, hogy képekkel illusztrált 
bibliai részeket adjon ki rendkívül olcsó áron. A 
következők már kaphatók is a jelzett árakon, több 
pedig előkészület alatt van.

Magyar: I. Péter. 6 képpel, darabja 1 fillér, 
100 drb. 25 fi, portomentesen —.60 fi, 500 drb. 
1 K 25 fi, portomentesen 1 K 90 f. Német: I. Péter. 
6 képpel, drbja 1 fi, 100 drb. 25 fi, portomente
sen —.60 fi, 500 drb. 1 K 25 fi, portomentesen 
1 K 90 f i; Máté ev. 10 képpel, vászonkötésben, 
drbja 10 fi, 50 drb. 1 K 25 fi, portomentesen 
1 K 90 fi, 100 drb. 2 K 50 fi, portomentesen 
3 K 20 fi, 500 drb. 12 K 50 fi, portomentesen 
14 K. János ev. 10 képpel, vászonba kötve, drbja 
10 fi, 50 drb. 1 K 25 fi, portomentesen 1 K 90 fi, 
100 drb. 2 K 50 fi, portomentesen 3 K 20 fi, 
500 drb. 12 K 50 fi, portomentesen 14 K. Cseh 
(Szláv): János ev. lű  képpel, drbja 6 fi, 50 drb. 
— .75 fi, portomentesen 1 K 40 fi, 100 drb. lK50f i ,  
portomentesen 2 K 20 fi, 500 drb. 7 K 50 fi, por
tomentesen 10 K. Ez árak a bolti árból 75% en
gedményt mutatnak, mit kizárólag egyházak és 
keresztyén munkások élvezhetnek, könyvkereskedők 
nem. Rendelések a Skót Nemzeti Biblia-Társulat 
képviselőjéhez, Webster J. T. skót lelkészhez inté- 
zendők, Budapest, V., Hold-u. 17.

Luther-Társaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1908. évi március hó 1-től 

31-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tőkefizetése: Scholtz Róbert, Arad (200 K).
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával befolyt 1908-ra: 

Vallentinyi Aladár, Brozik Károly, Petyus István, Koós Ele
mér, dr. Töke Béla, Szerényi Anna, Veszprémi egyházmegye, 
Nagy Sándor, Danhauser Sándor, Búza János, Wagner Dániel, 
Kiss) Ferenc, Melói Géza, Balassagyarmati ev. iparosférfiak 
és ifjak szövetkezete, Dabronyi egyház, Bobai egyház, 
Felsőnánai egyház, Kőszegi egyház, Michaelics Izidor, Per- 
laky István, Odor Emília, Himdel Vilmos, Felsölövői egyház, 
Stettner Gyula, Ivánka Béla, Schumacher Etelka, Görgey 
Gyula, Körösek Józsefné, Szelényi Béla, dr. Álbertinyi 
Albert, Réthy Károly, Szentesi egyház, Petrovics Soma, 
Thomay József, dr. Gerhauser József; 1907-re: Bikácsi 
egyház, Okolicsányi Gyula, Kolpaszky György.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1908-ra : 
Molnár Sándor, Mátéfy László, Herczog Hugó; 1906— 
1908-ra: Osterlaum Ármrn.

4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1908-ra: 
Vlaszák József, Vlaszák László, íd. Petyus István, Stark 
Béláné, Tálasy Károly, Jablonszky Mihály, Vorback Antal, 
FuchsLajos, Kolpaszky György; 1907és 1908-ra: FabriczyPál.

Összesen befolyt 591 K.
Budapest, 1908. április 1.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.

Énekeskönyvek, imakönyvek egyszerűbb és dí
szes kötésekben; keresztelési, konfirmációi
és esketési emléklapok magyar, német és tót szö

veggel, igen díszes kivitelben; konfirmációi emlék
könyv diszkötésben 3 K 50 f. és 6 koronás kiadás
ban ; Luther Márton arcképe, szines nyomásban, 
kisebb 25 fillér, nagyobb alakú 2 korona, rézmetszetíí 
kisebb kiadás 80 fillér ; képes levelező-lapok Luther 
szines nyomású arcképével 8 fillér; vizsgái jutalom
könyvecskék és más valláserkölcsi iratok, vala
mint minden más hazai és külföldi munka kapható :

■Ví) A LUTHER-TÁRSASÁG EV. r,r  
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN

BUDAPESTEN, Vili. kér., Szentkirály-utcai 51/a. sz.

-------------  K önyvjegyzék ingyen. -------------
Vidéki e láru sító k  ju ta lék b an  részesülnek.
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Luther Márton Műveinek
IV . kötete

április végén megjelent s a megrendelőknek május közepén szétküldetik. — 
Több egykorú hasonmással. — E kötet az egyházszervező iratokat foglalja magában. 
A fordítók: Dr. MASZNYIK ENDRE, RÁJTER JÁNOS, MAYER ENDRE, 
PAULIK JÁNOS, MÁRTON JENŐ, HAMVAS JÓZSEF, HÖCK JÓZSEF.

A 31 íves kötet ára az egész mű megrendelőinek 
fűzve 6 korona, angol vászonkötésben (barna, 
sötétzöld vagy világoskék színben) 8 korona 50 fillér.

Aki a mű árát május Bolti ára 8 kor., angol Ellenkező esetben
hó 20-ig megküldi, a vászonkötésben 10 kor. utánvétellel, mely eset
könyvet bérm entve 50 fiit. ben a vitelbér a meg

kapja. __ rendelőt terheli.

R E N D K ÍV Ü L I K Ö N Y V Á R L E S Z Á L L Í T Á S !
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkalmas 
mű KOVÁCS SÁNDOR  pozsonyi theol. akad. tanár

K e re s z ty é n  im á d s á g o s  kö n yve ,
amely a szerzőnél P o z s o n y b a n  megrendelhető különféle kiadásokban. 
Nagyobb megrendelés esetére rendkívüli árleengedés: — Nevezetesen: 
I. legalább 10 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 1 kor., 
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 kor. — II. legalább 
25 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 80 fill., fehér elefánt- 
csont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára. Ajánljuk a 
nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a 
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező eset
ben utánvéttel. Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön

megállapodás létesülhet.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 41.865


