
XIV. év f. 1. szám.Budapest, 1909. január 17.

TARTALOM : Boldog újév. Átszerkesztő. — '„Üj esztendő. Hamvas József. — Ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok.
Ládonyi Pál. — „Felekezeti.harc.“ — Protestáns-esték s a Ruytor-ünnepély Pozsonyban. — Vegyes. — 
Jó könyvek. — Pályázat. — Luther-Társaság. — Szerkesztői üzenet. — Hirdetés.

Boldog újév.
Az új esztendő rendszerint új reményfa- 

kadást jelent. Akinek az elmúlt év adósa 
maradt valamivel: sikerrel, örömmel, haszon
nal, boldogsággal, a felvirradó újtól várja 
óhaja teljesültét. Akit a sírjába hanyatlott 
esztendő fájdalmakkal, csalódással próbált meg, 
azt reméli, hogy az új év rögös pálya he
lyett virágszegélyes életösvényén vezeti végig. 
Alig van szív, amely édes titkolt és nyílt 
reménynyel ne nézne a fátyolra, mely a jö
vendőt fedi. Mi rejlhetik alatta? Elérjük-e 
azt a boldog állapotot, hogy felsóhajthatunk 
a költővel:

Az élet gyümölcsfa, mért nyúljak magasra,
Földig lehajolnak hozzám termő ági.
Az 1909. év megdöbbentő jelek közt kö

szöntött be hozzánk, mintha emlékeztetni akart 
volna bennünket, hogy életünk csak árnyék, 
örömünk, reménységünk merő buborék. Egy 
szempillantás alatt semmivé foszlik, mint a 
füst a levegőben és emlékezet sem lészen 
többé felőle. Sicilia szigetén s Déli Olasz
ország vele szembe eső partjain istenítélet 
volt az ó-év egyik utolsó hajnalán. Föld
indulás, tengerrengés egy pillanat alatt rom
halmazzá változtatott virágzó városokat, elte
mette az emberi munka összes emlékeit, 
százezreket dönlött sírba s halál örvényébe. 
A pusztulás megölte az emberekben a munka 
sikerében vetett hitet, gyilkos csüggedés 
szállt a lelkekbe. És a vész szörnyű pillana

tában fölébredtek a legszennyesebb, legutála
tosabb emberi tulajdonságok: ezer számra 
támadtak éhes, könyörtelen martalóeok a 
romokra zsákmányért lihegve. Érzéketlenül 
gázoltak át a segélyért, megmentésért esdek
lőkön, durva lábuk rátaposott a haldoklók 
mellére és fosztogattak, öltek is a zsákmány
ért. A népmilliók szívét elfogta a fájdalom a 
nagy vész hírére; a részvét és együttérzés 
nyomán a legridegebb lelkekből is kisarjadt 
a segítés vágya. A nemzeti korlátok ledőltek 
a szenvedés hallatára. S ugyanazon nemzet
nek dologkerülő, kapzsi fiai a könyörület szent 
érzését elnyomva, tolvaj útra keltek, rablásba 
fogtak. A kirendelt katonaságnak csak fele 
láthatott a mentéshez vagy a halottak kegye
letparancsolta eltakarításához. A másik felé
nek dísztelenebb feladat jutott: őrt állam a 
romokon, puskagolyóval távoltartani a vész 
színhelyétől a vérszagra gyűlt latorhadat. 
Megdöbbentő képek ezek . . . Elég ok rá, 
hogy szégyeljük fajunkat. Hová tűnt ez is
tentelenek leikéről az Isten képe és hason
latossága?

Álljatok elő ékesszavú világbölcsek, akik 
szerint a vallás idejét múlt házi bútor a régi 
világból, aminek haszna nincsen; álljatok 
elő és tekintsetek oda Messina, Rcggio vidé
kére ! Álljatok elő ti, akik az evangyéliumban 
csupán felsőbbrendű rendőri intézményt lát
tok, amely pokollal fenyegetve, mennyországot
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Ígérve, hivatva van féken tartani az oktalan 
tömeget, -— álljatok elő és feleljetek: az 
emberi sülyedésnek ily iszonyú jelenetei meg
történhettek volna-e, ha ott igazi vallásosság 
él a szívekben, ha ott kezdettől fogva a tiszta 
evangyéliumot cseppegtetik a fogékony keb
lekbe? Ha a gyermekek valóban krisztusi 
táplálékon nőnek fel, ha nem csupán ajkuk 
tanulja meg mormolni a szeretet hitvallását, 
hanem szívok is átérzi és ez az érzés paran
csolni tud a testnek? —  Bizonyára akkor a 
pusztulásokozta gyászt nem tetézi az emberi 
elfajulások halmaza.

Rettenetes, velőnkig ható tanulságok rej
lenek a siciliai eseményekben. Az egyik az, 
amit egy régi szép énekünk oly meghatóan 
fejez ki:

Boldog, akit végső órája
Vigyázva és készen talál.

Hányán haltak meg anélkül, hogy szám
adásukat Istennel, embertársaikkal rendezték, 
haragosaikkal kibékültek volna? Sokan szilaj 
mulatság után elszunnyadva föl sem ébred
tek többé; még egy sóhajtásra sem maradt 
idejök, amely a mennyei atya felé szállhatott 
volna imádság helyett kezeibe ajánlani lelkű
ket. Hát akik irigység- vagy bosszúsugallta 
gonosz tervvel aludtak el örökre! Hogyan 
álltak azok a szigorú bíró színe elé, aki a 
szívek indulata szerint ítél? Mit felelhettek 
vádoló tekintetére?

A másik tanulság az, hogy örökké ébe
reknek és vigyázóknak kell lennünk a tes
tünkben lakozó bűnös vágyakkal szemben, 
hogy a lelket hálóba ne kerítsék és meny- 
nyei örökségétől meg ne fosszák. íme, ez a 
példa is mutatja, hogy mennyire nincs ben
nünk semmi épség s igazi bűnfészkek va
gyunk. Tanítás, gondos szülői nevelés nem 
bírja tökéletesen kigyomlálni belőlünk a rossz
nak minden hajtását. Néha csak elszeudertil 
egy kis időre, mintha meghalt volna, de a 
legelső kedvező alkalomtól, amidőn nem 
vigyáztunk, lelkünk tekintete egy pillanatra 
máshol akadt meg, lángra lobban és emésztő 
tüzzé válik. Örök vigyázatra és szakadatlan 
éberségre, szemmel tartásra, buzgó imádko
zásra van szükségünk, amint az Úr mondotta 
álmukból fölvert tanítványainak a Gethse- 
máne kertben: Vigyázzatok és imádkozzatok, 
hogy kisértetbe ne essetek, mert jóllehet a lé
lek kész, de a test erőtelen.

A harmadik tanulság az, hogy a megma- 
radtakat, akik a rettenetes éjszakát átélték, 
de talán mindent elvesztettek a puszta éle
ten kívül, egyes-egyedül csak a vallás tudja 
megvigasztalni. A lesújtottakat nem emeli 
föl a porból a földforradalom legújabb és leg
tudományosabb elmélete; könnyeik kútfejét 
nem apasztja ki az emberek részvéte s az 
állam és társadalom támogatásának reménye. 
Egyedül az evangyéliumból hangzik ki bíz
tatás. Megostorozlak, de nem vesztelek el. Hívj 
engemet segítségül a te nyomorúságodnak ide
jén  és én megszabadítlak tégedet. Szereti az 
Ur, akit megdorgál és megostoroz, valakit 

fiává fogad. Ez a szó világot gyújt a két
ségek sűrű éjszakájában; a benne rejlő vi
gasztalás igazi révpart a zaklatott léleknek. 
Az az Isten, aki egyszülött fiát nem szánta 
halálra adni a földi bűnösökért, — hogy 
megváltsa őket a félelmes örvényből, — most 
is irgalmas és szerető Iste^, akinek csak egy 
szempillantásig tart haragja, de örök ideig 
kegyelme és szeretete. Ez a gondolat, amit 
isteni vallásunk sugall, megnyugtatja a szen
vedőt s a béke olajágát nyújtja a viharverte 
lélek ?felé.

Amíg nyomor és fájdalom lesz a vilá
gon, addig élni fog a sebek gyógyítója, a 
vallás is. Azért, mert nem élhetünk nélküle. 
Éppúgy, mint nem élhetünk levegő nélkül. 
Az evangyéliom a földi lét legnagyobb ál
dása.

* *
*

■Kedves olvasónk!
Ezzel az evangyéliommal kopogtatunk 

szíveden az új 1909. év kezdetén. Egy kéré
sünk van csak: bocsáss be és hallgasd meg, 
amit beszélünk. Élet kenyerét, élet vizét hoz
zuk, hogy egyél és igyál belőle. Az bízta 
reánk, aki eljött, hogy elvegye bűneink ter
hét s a kereszt alatt az ő sokszorta súlyo
sabb keresztjével vigasztaljon meg.

Ne mondd, hogy nincsen szükséged arra, 
amit ez a kis lapocska kínál s bőven ellát 
a világ mindennel. A világ, ha egyszer ja
vaival, Ígéreteivel megvette szívedet, nem tö
rődik többé veled. Szava álnok, amidőn 
oktalan dölyföt és elbizakodást plántál alá
zat és kötelességtudás helyett beléd. Vásári 
lármája, mozgalmas hullámzása csak ideig- 
óráig elégít ki; állandó boldogságot, nemes 
gyönyörűséget nem ad. Ilyet [csupán Isten
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országában s a hozzá vezető ösvényen találsz. 
Keskeny, nehéz út a z ; gyakran szenvedése
ken, megpróbáltatásokon visz át, de végre is 
oly boldogsághoz juttat, amit az életben 
hasztalan kerestél.

Ez útnak egyengetője akar lenni az Evang. 
Családi Lap, amelyet a Luther-Társaság 
megifjodott alakban bocsát követül a Küsz

be egyházunk múltját, kiváló alakjait, meg
ismertetjük közintézményeit, hogy evang. kö
zönségünk lássa, milyen oltárokon áldozott 
verítéke gyümölcséből. Hazánk s a nagy vi
lág fontosabb eseményeit az evangyéliom 
tükrében állítjuk olvasóink elé. Gondosan 
összegyűjtjük egyházi életünk mezejéről azo
kat a híreket, amelyek a nagyobb közönsé-

get is érdekelhetik. Tájékoztatást adunk a 
megjelent hasznos és jó könyvekről, amelye
ket igazi gyönyörűségére és épülésére, okulá
sára olvashat a keresztyén ember. Minden 
számban lehetőleg lesz egy szép kép, amely 
a tartalmat magyarázza.

A Családi Lap a legolcsóbb magyar nép
újság. Minden második vasárnap megjelenik 
egy ívnyi terjedelemben. Gazdag ünnepi szá
mokat ad s ára mind a mellett oly csekély-

tus után vágyódó hívekhez. Hívja őket s ös
vényt mutat elüttök. A Családi Lap közölni 
fog szép vallásos költeményeket, énekeket, 
verses imádságokat; magvas áhítatkeltő el
mélkedéseket; tanulságos s mégis gyönyör
ködtető elbeszéléseket, amelyek éppúgy hirde
tik az Isten igéjét, mint egy-egy szop pré
dikáció.

Ezenkívül, amennyire terünk engedi, 
eleven tollal írt történelmi képekben mutatjuk

A szent éjszaka. (Correggio képe a Képes Bibliából.)
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ség, —  évi 2 korona, •—- hogy azt a szegény, 
keze munkájából élő napszámos is összera
kosgathatja.

A lap árát nem a szerkesztőhöz, aki csak 
az újság tartalmát állítja össze, hanem a 
kiadóhivatalhoz kell küldeni. Ugyancsak 
hozzá forduljon kiki mutatvány vagy hiányzó 
számok küldéséért. A kiadóhivatal: Luther- 
könyvkereskedés, Budapest, V III., Szentki
rályi-utca 51 a.

Kérjük olvasóinkat, a lelkész és tanító 
urakat, hogy a magyar hívek közt szerezze
nek lapunk számára előfizetőket.

Boldog újévet minden olvasónak.

A s ze rk e s z tő .

UJ ESZTENDŐ.
Megint leteli egy esztendő, 
Eltűnik a múltban.
M ig egyfelől ez búcsúzik,

Jön a másik túlnan,
A jövendő mit hoz reánk? 
Segít? Üt-e rajtunk?
Gondviselő édes Atyánk,
Te légy a mi pajzsunk.

Visszanézünk, múltba nézünk .. . 
Volt derűs nap benne, 
Nyugodalmas, boldog óra 
Nehéz küzdelemre.
Bús, haragos vihar után 
Sugarat is kaptunk.
Gondviselő édes Atyánk,
Te voltál a pajzsunk.

Milyen lesz majd a jövendő?  
Jobb-e, avagy rosszabb?  
így  élj ük-e elegyítve 
A jóva l a rosszat?
Annyi gondot mérj ki csak ránk, 
Hogy bírjuk a terhit.
Gondviselő édes Atyánk,
Te tudod, hogy mennyit.

Boldogságból, szerencséből 
O ssz ki, ahogy véled.
D e csak annyit, hogy varázsát 
N e veszsze az élet.
És hogy akármi jön  reánk,
N e rontson meg terhe.
Gondviselő édes Atyánk,
Te taníts meg erre!

1. sz.

Mesgyén állunk, az új ösvény 
Olyan, mint a régi.
Amint megyünk, vajh, a lábunk 
Végit mikor éri? . . .
Es eljön a nagy éj reánk 
És álomra hajiunk.
Gondviselő édes Atyánk,
Te lész a mi pajzsunk.

Hamvas József.

Ha szeretet nincsen bennem, 
semmi vagyok.
— Irta : Lddonyi Pál. —

Fagyos, barátságtalan téli este volt. A metsző 
északi szól rázta az ablakokat és sötét hófelhőket 
hajtva az égre, mind kioltogatta a remegő kis csil
lagokat.

A kis dunántúli faluban lassacskán minden 
elcsendesül. Boldog, aki ilyenkor a meleg tűzhely
nél húzhatja meg magát s kinek szerető családi 
köre van, mely befogadja! Béke és nyugalom min
denütt s a falu egyszerű emberei nem is virrasz- 
tanak fenn sokáig. Mire kilencet üt a toronyóra, 
már majdnem minden ablak elsötétült a „szegény
sor “-on.

Csak a legszélső alacsony házikóban nem aludt 
ki még a világ. Oda nem hoz az éjszaka üdítő 
álmot: nehéz beteg hánykódik ottan gyötrelmes 
fekvőhelyén.

Szegény Galambos Istvánné! Még olyan fiatal 
és már mennyi szenvedést mórt reá az Ur 1 Özve
gyen maradt huszonkét éves korában egyetlen kis 
leányával, aki kedves, jó gyermek volt és vigasz
talta nagy keserűségében. De azóta csak egyre 
sápadt, egyre fogyott; ereje nem volt már a dolog
hoz s a fizetett munkások, meg a hosszú orvosol- 
tatás bizony elvitték azt a kis darab földet! Most, 
a halálos ágyon a nyomorúság, az ínség sötét képei 
rémítik.

„Én Istenem — fohászkodik gyakran a szegény 
beteg — miért adtad ezt a kedves gyermeket, ha 
úgyis itt kell hagynom szomorú árvaságra!“

„Hiábavaló beszéd ez, sógorasszony — szólal 
meg ingerülten egy idősebb nő, ki közönyös arccal 
ül az ágy mellett a széken. — A leány megvan, 
erről már nem tehetünk; inkább gondoskodtatok 
volna róla, amíg lehetett."

A gyermek, akiről beszélnek, a szegényes, de 
tiszta szoba sarkában összehúzódva ül a padkán. 
Öt-hat évesnek látszik, de lehet, hogy idősebb 
annál; nagy sötét szeméből — csak ez él a sovány 
fehér arcocskában — ritka értelem sugárzik. Vézna 
kis testét előrehajtva hallgatja a két nő beszédét; 
látszik, hogy álmos már, de ébren tartja a félelem 
és az izgatottság.

„Ne vádoljon, sógorasszony! Az Isten sok csa
pást mért rám ...  talán megkímél attól, hogy kol
dulni lássam a gyermekemet s magához vesz."
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„Hja, a mai világban életrevalóság a fődolog. 
Mit ért neked is az a sok bibliaolvasás? A bol
dogult sógor is inkább az ekeszarvát fogta volna 
meg, mintsem hogy mindig a templomot járta I Neki 
is annyi jussa volt, mint az én uramnak; bezzeg 
nekünk most házunk, földünk, malmunk van, — 
neked meg még az ágytoliadat is elviszik, ha be
hunyod a szemedet."

A beteg kínosan sóhajtott fel erre a kemény 
beszédre. A leányka sötét szeme a keserűség köny- 
nyeivel telt meg.

A fiatal nő nagy nehezen felemelkedett párná
járól és összetette forró, sovány kezét:

„Sógorasszony, a jó Isten úgy áldja meg, ahogy 
gondviselője lesz az árvának! A vér nem változik 
vízzé — itt kérem a halálos ágyamon

„Nono, csak feküdjél le szépen ! Minek az ilyen 
szóbeszéd? Hiszen már mondogattuk az urammal; 
nálunk ellehet. Csak jól viselje magát, hogy ne legyen 
sok mérgem vele.“

„Lám, milyen jó az Isten, hogy irgalmasságot 
adott a szívükbe! — mondta kitörő hálával a sze
gény anya. Megáldja érte minden lépésüket az Ú r; 
hiszen ő maga mondta: Aki egy kisdednek pártját 
fogja az én nevemben, nekem fogja pártomat..."

„Édesanyám, én nem megyek Eszter néném- 
hez! — riadt fel a gyermek. — Eszter néni nem 
jó — bántja az édesanyámat; láttam, mindig sírt, 
mikor ő elment tő lünk ...“

„Lám, lám — pattant fel haragosan a gazda- 
asszony — de szépen tanítottad a leányodat atyafi- 
ságos szeretetre!"

„Óh, csak nem veszi fel, amit [az együgyű 
gyermekszáj beszél! Lina, kedvesem, légy hálada- 
tos jó nénéd iránt! Csókold meg a kezét szépen 
és köszönd meg az irántad való jó indulatát".

A lányka engedelmesen kelt fel és megcsókolta 
nénje munkától kérges kezét. De az hirtelen el
húzta. Nem szerette az efféle érzelmességet, mely 
hideg és száraz természetével ellenkezett. Most is 
egy kicsit köhócselt, azután másra forditotta a 
beszédet.

„Hát csak nyugodj meg abban, Rózi, hogy fel
neveljük a leányodat Nagy a ház, az udvar; ott 
elfér. Úgy sincsen leányom, legalább segítségemre 
lesz a ház körül. Majd férjhez is adom, ha itt lesz 
az ideje."

„Óh, meglássa, nem bánja meg, hogy befogadta ! 
Ismerem a szívét — jó, szerető gyermek ez, meg
hálálja . . . “

„Na, nem a háláért teszem, hanem a becsület
ért. Mit mondanának, ha a módos Galambos Sán- 
dorék atyafia szolgálatba menne? Erre már sokat 
tartok. Hám ne mondják, hogy nem adom meg a 
módját! A nőegyletben a legtöbbet fizető vagyok; 
újesztendőkor öt forintot adtam a gyámintézetre 
— az egész gyülekezet hallotta, mikor kihirdette 
a tisztelendő úr!“

„Ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a 
jobb !“

„Hát aztán? Rosszabb lett e azzal az én aján
dékom, ha mások is megemlegették? A pénz csak 
pénz marad."

„Jézus arra tanított, hogy a szegény özvegy 
fillére több a gazdag drága ajándékánál."

„Jó, jó, te is mindenre elő tudsz hozakodni 
valamivel! De már megyek is, egészen rámsötéte
dett. No, Isten áldjon; hát amit mondtam, abban 
maradunk!“

Mikor a szikár öreg asszony betette maga után 
a konyhaajtót, a leányka keserves sírással borult 
a betegre :

„Édesanyám, ne haljon meg, mert akkor senki 
sem lesz, aki engemet szeressen !“

* (Folyt, köv.)

„Felekezeti harc.“
Mire e soraink napfényre jutnak, akkorra eldőlt 

a kérdés: vájjon a római pápa rágondolta-e magát 
a „Ne temere" dekrétum visszavonására. Akármi 
legyen is az eredmény, olvasóközönségünkre nagy 
érdekkel bir az alább közölt cikk, amelyet egy 
pozsonyi lapból vettünk át (Pr. Presse). A lap a 
művelt katholikus polgárság nézeteit tolmácsolja. 
A cikk már régebben, néhány hét előtt jelent meg, 
de időszerűségéből mii sem veszített, tartalma pedig 
világot vet aira, hogy milyen hatást ért el a pápa 
szerencsétlen encyklikája saját józanabb hitsorso- 
sai között.

A cikk a következő:
A „Ne temere“-vel kezdődő pápai dekrétumnak 

megjelenése óta a felekezeti harc a katholiknsok 
és a lutheránusok között de facto kitört. Persze 
ez nem oly küzdelem, amely a mindennapi élet 
menetét befolyásolná egyelőre csak csendben já t
szódik le, adott alkalmakkor, de egy éjszaka alatt 
lángralobbanhat és középkori vallásháborút idéz
het fel.

E pápai bullának kiadása egyike azon tévedé
seknek és súlyos hibáknak, melyeket a szentszék 
esztendők óta érthetetlen módon elkövetett. A pápai 
Rómának „csalhatatlan" politikája a dekrétumhoz 
való ragaszkodása által Magyarországban teljesen 
elveszítené a talajt.

Lássuk csak a dolgot közelebbről; melyek a 
tulajdonképeni gravámenek, amelyek ellen a nem 
zelóta lelkületű róm. kath. keresztyénség egyházá
nak saját érdekében éppúgy állást foglal, mint 
az evang. hívők serege.

A pápai bulla rendeletében azt parancsolja, 
hogy az összes házasságok (vegyesházasságok), 
amelyeket nem a kath. pap áld meg „concubinatus“- 
nak tekintendők. Ha protestáns pap áldja meg a 
házasságot, úgy az ezen házasságból származó 
gyermekek „törvénytelenek.“ Az oly kath. féltől, 
amely vegyesházasságra lép, a pap köteles egész 
életén át a gyónást és áldozást föltétlenül meg
tagadni, hasonlókép a halotti szentséget is tőle 
megvonni. (?) stb. stb.

Ezen intézkedések a magyar jogállamban ter
mészetesen érvénytelenek, mert az összes az anya
könyvvezető előtt kötött házasságok és bejelentett 
születések törvényesek, mégis az, aki ragaszkodik 
Istenéhez, az esketést és a keresztelést vallásos
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érzésének megfelelőleg a templomban is végre 
fogja hajtatni és ime éppen ez elé, a hitéhez 
ragaszkodó elé gördíti a saját egyháza a legna
gyobb akadályokat; protestáns hitestársát ágyas
nak, gyermekeit fattyáknak bélyegzi. Hol van itt 
a türelem? Avagy ezen bulla nem egyenes kihívás-e 
a protestáns egyházzal szemben? És másrészt, mily 
kevés diplomácia foglaltatik lényegében, mily kevés 
a mai korszellemnek megfelelőleg valóban keresz
tülvihető intézkedés rendeletéiben? Mert egyetlen 
katholikus pap se lesz az állami törvényekre való 
tekintettel oly merész, hogy az anyakönyvi hiva
talban törvényesnek bejegyzett gyermeket az egy
házi anyakönyvbe törvénytelennek vezessen be, 
másrészt pedig még a legerősebb meggyőződésű 
katholikusok is idővel hátat fognak fordítani annak 
az egyháznak, amely tőlük a vallás vigaszát ily 
drákói módon megtagadja. Ez a bulla tehát ahelyett, 
hogy a katholicizmust erősítené, a protestantiz
musra való sűrű áttérést fogja előidézni. Mert ha 
a katholikus pap a vegyesházasságtól, mint ahogy 
azt a bulla előírja, az egyházi áldást megvonja, 
akkor az evang. pap azt okvetlenül meg fogja adni, 
ha a szülők reverzálissal kötelezik magukat, hogy 
a gyermekeket protestánsoknak fogják felnevelni. 
A türelmes vallást mindig előnyben fogják része
síteni a türelmetlennel szemben és a két egyház 
képviselői között a súrlódás folytonos leend.

Nyilvánvaló, hogy ez a szerencsétlen bulla min
denkép alkalmas arra, hogy a meglévő felekezeti 
békét alapjaiban megingassa. Amellett ez a bulla 
csakis Magyarországra érvényes. A protestáns Né
metország teljes erővel védekezett ellene Hogy 
Magyarországban a mozgalom ezen pápai intézke
dés ellen nem ölt komoly formákat, jele a csak 
nagyon is észrevehető ultramontán klerikális áram
latnak, amely természetszerűleg minden ellenke
zést Rómával szemben helytelenít anélkül, hogy a 
következmények előrelátására meg volna kellő poli
tikai érettsége.

A napi kérdés ez ügyben a körül forog, hogy 
teendők-e abulla visszavonására lépések és milyenek ?

Hogy lépések teendők, kétségtelen. De ki vál
lalkozzék reájuk? A kormány? Ez csakis az egy
házpolitikai törvények által adott alapon állhat, 
számára e bullának nem lehet jogi ereje és a 
hívők megtévesztésének megakadályozása nem áll 
az ő hatalmában. így tehát csakis a királynak 
úgynevezett „ius placeti“-je marad felül. De hogy 
a mindenkép klerikális Habsburg-háznak egy királya 
valamely pápai bullával szemben valaha „piacet" - 
jét megtagadta volna, példátlanul áll e dinasztia 
történetében; s mi azt hisszük, hogy nincs olyan 
kormány, amelynek valaha sikerülne, hogy egy 
Habsburgot erre kapacitáljon. A dilemma, amely 
előtt a kormány éppen, a „ius piaceti" kérdésében 
áll, szemmel látható. így mindenesetre érdekes lesz, 
hogy a mi, az összes politikai viszonyok között 
mindig okosan és felette diplomatikusan eljáró 
koalíciós kormányunk hogyan fog ez ügyből szaba
dulni. Kovács E. képviselő az országgyűlésnek 
utolsó tanácskozásán a következő interpellációval 
a kormányt egyenesen kényszerítette, hogy e kér
désben színt valljon:

„Azon állásponton van-e a kormány, hogy a 
„Ne temere" pápai bulla a magyar katholikus egy
házban érvénytelen és hajlandó-e a kormány a 
„ius piaceti" segélyével az eljárást szabályozni?"

Sajnos, ez interpelláció érdekes válaszára a 
képviselőház új egybegyűléséig várnunk kell.

Nagyjelentőségű ez ügyben a protestánsok állás- 
foglalása. Egész sajátosan hangzik, hogy épp azok, 
akik hasznot húzhatnának a dekrétumbóí — miután 
az össze s vegyesházasságok a jövőben a protes
táns lelkészek előtt fognak köttetni és a gyerme
kek protestánsokká fognak neveltetni — csakis a 
felekezeti béke kedvéért foglalnak energikusan állást 
a bulla ellen. így pl. a dunántúli református kerü
leti gyűlésnek világi elnöke, a zseniális egykori 
miniszterelnök, gróf Tisza István a múlt héten 
Pápán nagyszabású beszédet tartott, melynek alap- 
gondolata abban foglalható össze, „harcoljunk a 
vallási türelmetlenség ellen, de ne zavarjuk meg 
a felekezeti bókét." Találóan nyilatkozik egyik 
helyen a „Ne temere" következményeiről ekképen:

„A világ összes katholikusaihoz már most azt 
a kérdést intézem: manapság, a XX. században, 
az atheizmus, az istentagadás, a materializmus kor
szakában, a szociáldemokratizmusnak vészteljesen 
toronymagasságig emelkedő hullámai közepette a 
katholikus egyház Krisztusnak, a felebaráti szere
tet h rdetőjének szándéka szerinti munkát végez-e, 
amidőn összes erejét a többi keresztyén felekezetek 
ellen fordítja? De szolgál-e saját érdekeinek, ha 
a rokon felekezetek gyengítése és elidegenítése által 
a nagy keresztyén összességnek erejét a materializ
mus és atheizmus elleni küzdelemben megbénítja? 
Mi (protestánsok — mondja továbbá) tudatában 
vagyunk annak, hogy a katholicizmusnak Magyar- 
országban nagy feladatot kell teljesítenie és mi 
mindenkor készek vagyunk társi, sőt testvéri érzülettel 
segítségre készen támogatni; de ne tegyék azt nekünk 
lehetetlenné. Ha mindez ideig nálunk a magyar 
liberalizmusnak zöme még n em  egt/házellenes, 
úgy azt az eddigi mérsékletnek és türelemnek lehet 
köszönni, de ha e hagyománytól eltérünk, ha a 
szélső irányzatokat a szenvedélyeknek engedjük át, 
akkor a felekezeti békének korlátozása könnyen 
vészthozó lehet. Mi nem fogjuk magunkat bele
hajtani a felekezeti harcba.1"

Gróf Tisza a „ius placeti“-nek alkalmazását 
ez ügyben nem tartja célszerű eszköznek, véle
ménye szerint sem a király, sem a kormány segít
ségét nem kellene igénybe venni; hanem a magyar 
katholicizmus mértékadó tényezőinek arról kellene 
meggyőzni Rómát, hogy itt a tévedések iskolájába, 
egy telette veszedelmes talajra lépett és rá kel
lene bírni, hogy idejekorán visszavonuljon.

E véleményt osztja különben mindkét egyház 
legtöbb hangadó tényezője, kikkel Pozsonyban 
alkalmunk volt beszélni; mert eltekintve attól, 
hogy a bulla politikai tekintetben arcnlütése az 
országos törvénynek, in concreto teljesen keresz- 
tülvihetetlen, mert egy katholikus pap se veszi 
magára, hogy annyi és annyi léleknek az egyház 
kebeléből való kilépéséért a felelősséget elvál
lalja.
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így csak egy mód marad. A „Ne temere“ bul
lát vissza kell vonni, még ha a „csalhatatlanság" 
szenved is alatta, de semmiesetre se szabad a 
felekezeti harcot provokálni.

A Protestáns-esték s a Ruyter-ünne- 
pély Pozsonyban.

A tavaszszal lesz 12 éve, hogy az egyetemes 
egyház theol. akadémiájának tanárai a Protestáns
esték címen népszerűvé vált felolvasásokat a böjti 
és ádventi időkben megkezdték. Azóta szerte az 
országban meghonosodtak s a Protestáns-este név 
valóságos fogalommá vált, mely formában a lehető 
legnagyobb szabadságot engedi tartalmilag pedig 
szorosan csatlakozik a reformáció hamisítatlan szel
leméhez.

Az idei átventi sorozat több szempontból tart
hat nagyobb figyelemre és érdeklődésre számot. 
Az első estén (nov. 28.) dr. Masznyik Endre a 
vallásos nevelésről tartott felolvasást, Hamvas Jó
zsef lyceumi tanár pedig újabb költeményeiből 
olvasott fel általános nagy tetszés mellett. A máso
dik estén (dec. 5) dr. Losonczi Lajos lyceumi tanár 
olvasta fel németországi úti emlékeit (A nagyhéten 
német földön, melyet lapunk karácsonyi számában 
egész terjedelmében közöltünk), ugyanakkor Kovács 
Sándor theol. akad. tanár olvasta fel legifjabb 
Szász Károlynak most megjelent költeményköteté
ből A hitetlen és A könyvek versengése címűeket, 
amelyeket a szép számmal egybegyűlt közönség 
nagy áhítattal hallgatott végig. A hitetlent múlt 
számunk közölte. Mind a két estén a theologusok 
énekkara szép chorálokat adott elő Frühwirth Sámuel 
vezetésével.

December hó 11-én tartotta a Protestáns-Kör a 
Ruyter-emlékünnepélyt a lyceumi tornateremben. 
Erről az ünnepről a Nyugatmagyarországi Híradó 
nagy elismeréssel emlékezik meg. Részletes tudó
sításából közöljük a következőket:

Fényes ünnepség zajlott le tegnap, pénteken, 
a pozsonyi evang. lyceumban. A gályarabokat meg
szabadító Ruyter hollandi admirális emlékezetének 
ültek kegyeletes ünnepet. Erre az ünnepre egybe
gyűlt a pozsonyi protestáns világ egész intelligen
ciája, hogy együttérzésével mutassa a tiszteletet a 
múltak iránt. Hat órakor kezdődött az ünnep Clau- 
der „Gusztáv Adolf hattyúdaláéval. Az 1636-ból 
való éneket Frühwirth Sámuel vezetése alatt adta 
elő az ev. egyházi vegyeskar igen szépen. Ezután 
Dobrovits Mátyás dr., kir. tanácsos, a pozsonyi 
Protestáns-Kör elnöke mondotta el lendületes, gon
dolatokban gazdag megnyitó beszédét: ,,Egy Ruy
ter Mihály ünnepet rendezünk — úgymond — oly 
időben, midőn sokaknak aggodalmas nézete sze
rint, felekezetűnk ismét a megpróbáltatások küszö
bén áll, nem lehet a véletlen játéka, hogy mi most 
az emberiség legmegbízhatóbb tanácsadójához for
dulunk — a történethez — és nem lehet véletlen- 
ség, hogy éppen most van 300-ik évfordulója azon 
hős születésének, ki az üldöztetések legborzasz
tóbb napjaiban, egyszerű istenfélő leikével, hitsorso-

sainkat a lelket és testet ölő rabmunkából szabadította 
ki. A mi ünnepségünkkel azonban nem akarjuk fel
tépni a régi sebeket, nem akarjuk a borzasztó kínok 
láttára szivünket keserűséggel megtölteni és a meg
torlás nem keresztény indulatát lángra lobbantam, 
hanem fel akarjuk rázni hitsorsosainkat azon in- 
differentizmusból, melybe a modern gondolkozás
mód őket az emberi lélek legértékesebb tulajdon
ságaival — a lélek szabadságával és az Istennel 
való közösséggel szemben ringatta; ki akarjuk 
mutatni, hogy az a hit, melyért őseink kínzást és 
halált szenvedtek, még ma is él, még ma is bírja 
azon erőket, melyek a modern ember lelkiszüksé
gét és minden lelkikivánságát képesek kielégíteni 
és hogy híven akarunk ragaszkodni azon intelem
hez, melyet Ruyter Mihály adott a gályaraboknak, 
mikor őket szabadon bocsátotta:

„Menjetek és igyekezzetek, kiki az övéivel arra, 
hogy hazamenvén, egyek lehessetek — ennél ked
vesebb hálát sohasem tudok gondolni.‘‘

Legyünk mi is egyek a Krisztus szerelmében, 
a haza, a szabadság és felebarátunk szeretetében!

Dr. Dobrovits mély hatást keltő és éljenzések
től kísért elnöki megnyitó beszéde után Zöldi Elza, 
a Városi Színház drámai művésznője szavalta el 
nagy sikerrel Kozma Andornak az „Agg prédiká- 
tor“ és Szabolcska Mihálynak „Az üldözött pro
testáns lelkész éneke a XVIII. században1' cimű 
költeményét. Majd dr. Antal Géza, pápai theol. 
akad. tanár olvasta fel „Ruyter Mihály emlékeze
téről1, szóló alkalmi munkáját, amelyből a hallga
tóság behatóan megismerkedett a protestantizmus 
ezen nagy alakjával. A neves felolvasót beszéde 
végén számosán üdvözölték és megéljenezték. A 
felolvasás után Kovács Sándor theol. tanár, te
kintve, hogy két programmpont elmaradt, felhasz
nálta az alkalmat arra, hogy Petrőczy Kata Szi
dóniáról — akinek éppen 200 esztendős halálozási 
fordulója összeesett az ünnepséggel, meleghangú, 
fennenszárnyaló ismertetést adjon, felolvasva egy
szersmind a költőnek egyik legszebb alkotását. 
Végül nagy tetszés mellett jelentette be, hogy az 
ünnepség tiszta hasznából egyrészt a mél'atlanul 
gályarabságra hurcolt prédikátor hősöknek felállí
tandó pozsonyi emlékére fogják fordítani. Végül 
az evang. egyházi vegyeskar mély érzéssel elő
adta Káldy Gyula „A magyar gályarabok éneke“ 
című szép szerzeményét. Frühwirth Sámuel igaz
gatót a kar betanításáért és ügyes vezetésért méltó 
elismerés illeti.

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság pozsonyi 
körének tegnapi irodalmi ünnepsége nemcsak mél
tán sorakozik, hanem valóban kimagaslik a kör 
eddig rendezett ünnepségei közül, nem csupán kegye
letes tárgyánál, hanem a szereplők illusztris sze
mélyiségénél és az ezek által előadott mély tartalmú 
eszmeanyag következtében.“

Másnap, december 12-én, Zsilinszky Mihály, a 
Magyar Prot. Irodalmi Társaság és Luther-Társa
ság elnöke tartott nagyhatású előadást a theol. 
akadémiában A protestantizmus történelmi értéké
ről. Ez estén a theologusok kara két kurucbeli 
egyházi éneket adott elő. A felolvasót lelkes sza
vakkal üdvözölte, mint egykori szarvasi tanárt a
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tanítvány s a lelkes protestáns vezérembert és iro
dalmi kitűnőséget, aki a protestáns szövetkezés 
eszméjének egyik leghívebb harcosa és képvise
lője. A „Nyugatmagyarországi Híradó" ez előadás
ról a következőket írja:

„Első pillanatban szép megjelenése bilincseli 
le a hallgatóságot; tekintetéből derű ömlik szét 
(a tiszta, boldog családi tűzhely fénye és melege); 
ez a derű akkor sem tűnik el egészen, amidőn 
haragszik vagy bánat érte, mintha a feltétlen vir- 
radást várná. Kellemes hangja, érzelmes előadása 
láthatatlan szállal hozzáköti a hallgatóságot, mely 
örömest követi őt lelki vándorútján, fejtegetései 
fonalán. Ez a kedves, csevegő hang s előadás 
sohasem válik modorossá. Akár a páthoszig emel
kedjék, vagy leszálljon a szelíd iróniáig, mindig a 
jó ízlés vezeti, amely megszabja a gondolatfolyam 
természetes medrét. Hatásának főtitka az, hogy 
sohasem mond olyat, amiben nem hisz. Minden 
ízében szalonszónok; a jó embereknek s elfogu
latlanoknak beszél, akiket meg lehet győzni, mert 
megvan bennük a fogékonyság és jóakarat. A rosz- 
szakra, az érdektől vagy hiúságtól elvakitottakra 
— szerinte — kár vesztegetni a szót, mert ők 
valamely eszméhez csupán akkor csatlakoznak, ha 
érdekeik vagy hiúságuk kielégítését remélik tőle.

Múlt szombati felolvasása is ezt az egyéniséget 
tükrözi. Szabályos, tétovázás nélkül haladó gon- 
dolatfejtés és a tárgynak megfelelő forma jellemzi. 
A tőle megszokott klasszikus világossággal állitja 
szembe a szabadság egyházát (protestantizmus), 
mely az egyént minden tekintetben nagykorúsítja 
a tekintély egyházával (róm. katliolic zmus), mely 
az egyház, illetve a papság szabályozó hatalmá
nak feltétlen érvényesülését követeli. Ebből követ
kezik, hogy az előbbi a decentralizáció, az utóbbi 
centralizáció elvének hódol.

Az előbbi az egyéni hit jogosságát elismeri 
és vitatja, az utóbbi a hivatalosan megállapított 
tantól való eltérést eretnekségnek bélyegzi, amely- 
lyel szemben az anyagi erőszak is megengedett 
fegyver. A protestantizmus egyformán tiltakozik 
úgy a csalatkozhatatlanság hite, mint lelki dolgok
ban az erőszak alkalmazása ellen. A protestantiz
mus lényege abban van, hogy egyrészt tiszteli 
mások hitbeli meggyőződését, másrészt ellene sze
gül minden törekvésnek, mely egyéniségének kifej
lődését gátolja és a szabad mozgás életföltételeitől 
megfosztja. A protestantizmus nem tör a katlioli- 
cizmus ellen, amelynek mint vallástörténelmi pro
duktumnak jogosultságát elismeri, hanem csak azon 
hatalmi eszközök és kiváltságok ellen, amelyek 
ellenkeznek a jogegyenlőség ideáljával és a krisz
tusi szeretettel. Csak ez a krisztusi szeretet tart
hatja fenn a társadalmat, csak ezen az alapon 
fog megszűnni a vallási felekezetek közt gonoszul 
szított gyűlölködés átka, csak így fog létrejönni 
e földön Istennek országa mindnyájunk üdvössé
gére. Ha él még egy szikra bennünk e szerétéi
ből, ügy fogjunk össze, mint igaz keresztények, 
katholikusok és protestánsok, minden nemesen érző
szivek egyaránt s akkor be fog következni a sóvár
gott jobb kor.'1

A felolvasót előkelő közönsége lelkesen meg

tapsolta. Az értékes felolvasás pár hét múlva kike
rül a sajtó alól.

December 19-én az utolsó ádventi szombaton 
dr. Sztehló Kornél, egyet, egyházunk nagytudású 
s éles ítéletű ügyésze tartott felolvasást Protes
tantizmus és modernizmus címen. Felolvasása elő
kelő közönséget vonzott a theol. akadémiába. 
A theologusok karéneke után Dobrovits Mátyás dr. 
egyházfelügyelő s a Protestáns-Kör elnöke üdvö
zölte a kedves vendéget, Sztehló Kornélt, mint 
aki a legújabb idők egyik legfontosabb problémá
jának ismertetésére érkezett körünkbe. A felolvasót 
általános taps fogadta, mely megújult és hatalma
san fokozódott a felolvasás után. A nagyérdekű 
felolvasás legközelebb kikerül a sajtó alól, itt csak 
azt említjük íöl, hogy Sztehló a legpompásabb 
felolvasók egyike, aki tárgyát áttetsző világosság
gal állítja közönsége elé s fejtegetéseit szellemes 
megjegyzésekkel fűszerezi. Eles, boncoló szellemét 
ez a felolvasása is bizonyítja. Előadása eleven, a 
tárgy természetéhez s a hangulathoz alkalmazkodó. 
A felolvasás után a kar Luther örök szép Zsoltá
rát, az Erős várunkat énekelte, majd Lampérth 
Géza pár gyönyörű versét mutatta be Masznyik 
Endre dr. A költő maga nem jöhetett föl, de kará
csonyi ajándékul az idén is elküldte lelkét a Pro
testáns-estékre szép költeményekbe lehelve. Az est, 
mely minden tekintetben sikerült, Kapi Gyula 
karácsonyi énekével ért véget. Az énekkart Friih- 
wirth Samu vezette.

Ez ádventi felolvasás-sorozatnak egy maradandó 
emléke lesz: a gályaraboknak pozsonyi emlék
oszlopa, amelynek gondolatát a Ruyter-ünnep vetette 
el a közönség leikébe. A történelmi igazságszol
gáltatás követeli, hogy e hithősöknek éppen Po
zsonyban, ahol martirútjuk kezdődött, állítson az 
utókor kegyelete emléket.

Ez alkalommal fölemlítjük, hogy a Protestáns
esték HL kötete e tavaszon kikerül a sajtó alól 
s ezentúl évről-évre megjelenik.

VEG YES.
A Missziói-Egyesület folyó évi február 2-án 

Pozsonyban tartja alakuló gyűlését. Hosszas ter- 
vezgetés, lankadatlan munka ül aznap diadalt. 
Semmi kétség, hogy a magyar prot. egyháznak 
is részt kell vennie a pogánytérítés munkájában. 
Eddig is történtek szórványosan lépések, — de a 
rendszeres munka voltaképpen csak most kezdődik 
meg. A pogánytérítés természet szerint felekezeti 
alapon történik, azért külön református és külön 
evangélikus missziói egyesületre van szükség, 
amelyek támogathatják egymást, de legjobb — 
már csak a békesség kedvéért is —- ha külön 
területeken kezdik az apostoli munkát. A magyar 
misszióra vár különösen a Balkán népeinek, főleg 
a velünk fajilag rokon törökségnek megtérítése s 
legfőképp Bosznia evangelizációja. Az ünnep alkal
mával három nyelven tartanak istentiszteletet s este 
előadás lesz a líceumi tornateremben magyarul és 
németül. A gyűlésről annak idején beszámolunk s 
már előre is felhívjuk rá olvasóink figyelmét. Egy
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úttal ajánljuk, hogy akinek tehetsége engedi, lép
jen az egyesület tagjai közé.

Ihász Lajos öröké. Bőid. Ihász Lajos halála 
után nyomban megindult a tervezgetés, kit ültes
senek a nagyérdemű férfiú örökébe. Sok név került 
forgalomba; kié lesz a pálma ? Isten tudja! Ide 
írjuk azon neveket, amelyekről eddig szó van: 
dr. Berzsenyi Jenő, a kemenesaljai egyházmegye 
felügyelője, kér. gyámintézeti elnök; dr Hering 
Zsigmond soproni ügyvéd, a kér. pénzügyi bizott
ság elnöke ; dr. Fischer Sándor, győri felügyelő; 
Szeniczey Géza, tolna-baranya-somogyi esp. fel
ügyelő ; báró Solyríiossy Ödön, fehér-komáromi 
esp. felügyelő; Molnár Viktor államtitkár; dr. 
Sztehló Kornél, az egyet, egyház ügyésze. Ősi 
szokás szerint a gyülekezetek választanak és a 
kisebbség alkotmányosan meghajol a többség aka
rata előtt. Adja Isten, hogy a választás a kerület
nek tisztességére s anyaszentegyházunknak hasz
nára váljék!

Ezzel kapcsolatban említjük föl, hogy szer
kesztőségünkbe több közlemény és cikk érkezett, 
amely egyik vagy másik jelölt megválasztását 
ajánlja. Az ilyen állásfoglalás lapunk irányával és 
szellemével ellenkezik s azért az idevágó felszó
lalásokat nem is közölhetjük. Mi nyugodtan várjuk 
a gyülekezetek bizalmának nyilvánulását s az új 
felügyelőnek, bárkire essék a szavazatok nagyobb 
száma, egyszerű eszközeinkkel segítségére leszünk 
Isten országának szolgálatában. Ezt minden félre
értés elkerülése végett kötelességünknek tartottuk 
kijelenteni.

reset, új bírói ítélet lett belőle. Másodízben a bíró
ság helybenhagyta a választást s a megválasztottat 
be is iktatták. Az elégedetlen kisebbségből azon
ban 70-en a ref. egyházba léptek át. Szomorú 
jelenség, ha a dac és elkeseredés ily eredményt 
szül. Vajmi gyenge lábon állhat ott az egyházias- 
ság, ahol, mert a győzelem másé lett, elhagyják 
az eddig híven dajkáló édesanyát. Ily hívek távo
zása nem veszteség, új egyházuk sem nyer bennök 
élő tagokat. Egyúttal sajnáljuk, hogy az új lelkész, 
aki oly szívós kitartással várta a győzelmet, nem 
tudott módot találni a háborgó kedélyek megnye
résére.

JÓ KÖNYVEK.
Képes Szent Biblia, azaz Istennek ó- és új

testamentumában foglaltatott egész szentírás. Ma
gyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Az eredeti 
szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás. — Elő
szavát írta Kenessey Béla, erdélyi református püs
pök, Kolozsvárt. Bevezetéssel ellátta és szerkesz
tette Tóthfalussy József marosvásárhelyi református 
lelkész. Egy kötet. A könyvkedvelők angolvászon, 
finom színnyomatú és gazdagon aranyozott díszkö
tésben. Ára 30 korona. Kiadja: Hermann Emil 
„Képes Szent Biblia és Vallásos Iratterjesztő Vál
lalata" Budapest, VIL, Damjanich-utca 25 c. Elő
fizetni még mindig lehet s lapunk olvasói (részlet- 
fizetési kedvezményben is részesülnek, miért is 
ajánljuk a Képes Szent Bibliának lapunk útján 
való beszerzését. E bibliai mű magában foglalja 
az Ó- és Új-testamentumot és az Apokrifusokat. — 
Külön mellékletül adja Dolci C., Dürer A., Leo
nardo dia Vinci, Raífael, Rembrandt világhírű fest
ményeinek 10 színnyomatú képét, ezenkívül a ke
resztyén világ legnevezetesebb festőművészei és 
szobrászai alkotásának 1000-nél több fénykép-má
solatát, melyek között a magyar művészeti reme
kek, nemzeti érdekeinknek megfelelő gondossággal 
vannak képviselve, a közbeillesztett tájképek és 
rajzok pedig a szemléltető oktatás lebilincselő ere
jével hatnak.

Legifjabb Szász Károly: Versek. Egyszerű 
cím alatt húzódik meg egy kedves kis kötet, 
amelyben Legifjabb Szász Károly bocsátotta közre 
szétszórva megjelent költeményeit. A költő Szász 
Károlynak fia, de nincs szüksége arra, hogy az 
atyai szárnynak védelme alatt jelenjék meg, mert 
szeretetre méltó önálló egyéniség, meleg szív ve
rőfénye sugárzik ki a kötetből. Boldog, elégedett 
ember tükröződik bennük, akit az élet elő-elő 
bukkanó tövisei sem keserítenek el, mert el tudja 
őket helyezni lelki háztartásában. Olyan természet, 
aki még a zavaros forrásból is tiszta vizet tud 
magának meríteni; vagy oly csoda hatalom lehet 
benne, hogy megtisztul tekintetétől, mire ajkáig ér. 
Kötetét'olvasva, mintha egy csöndes, boldog pro
testáns parókhia kertjében járnánk. Ott látjuk a 
gyenge violát, egy-két rózsatőt; a zöld pázsiton 
kacagó ártatlan gyermekek kergetődznek kipirult 
arccal; odébb egy szép árnyékú diófa hívogat hő
sével. A templomból oda hallik az énekhang,

Ez. egyszerű név a gyászkerettel együtt egy 
rövid, de áldásos élet kioltását jelenti. A soproni 
liceum tanára volt s pályájára nagy lelkesedéssel, 
szép tehetséggel lépett. Előbb elvégezte a theológiát 
Sopronban és Jénában, fölavatták pappá s az 
egyetemen töltött két év után Sopronban a magyar 
nyelv és irodalom tanárává választották. Költői 
lelke az irodalmi oktatást tanítványai előtt vonzóvá 
tette s egyéniségét általános szeretet környezte, 
író is volt s mély kedélyű, formás verseit, elbe
széléseit örömest olvasták. Lázas szomjúsággal 
fogott tudományszaka tanulmányozásához; a meg
feszített munka azonban aláásta egészségét; pár 
év előtt nyugalmazták s most 42 éves fővel sírba 
hanyatlott, akire egy szép s hivatásérzetből válasz
tott pálya fényes sikerei vártak. Özvegye, szül. 
Poszvék Vilma és három árvája gyászolja. Áldás 
és béke a hű munkás, nemes szív hamvaira!

Rövid hírek. Új fazekasvarsándon (Arad m.) 
új templomot építettek a hívek. A fölszentelést 
Csepregi György arad-békési esperes végezte. — 
Huszágh Gyulát, az új nagykürtösi lelkészt Frenyó 
Gyula nógrádi alesperes iktatta be. — Liptószent- 
iván új templomát Zelenka Pál püspök helyett 
Simkovicz János esperes szentelte föl. — Káinon, 
Nógrád egyik legnagyobb egyházában papot vá
lasztottak már négy év előtt. A kisebbség megtá
madta a választást, a bíróság megsemmisítette; az 
új választás ugyanazon eredménynyel járt, új ke

Vojtkó Pál
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mely a hívek ajkáról égfelé száll. Múlt számunk 
közölte egyik szép költeményét, A hitetlent, amely
hez hasonló több is van a szépen kiállított kötet
ben. A külső cím a Hornyánszky-cég művelt ízlé
sére vall. Ára 3 korona. Megrendelhető a szerkesz
tőség útján vagy a kiadóhivatalban.

Előfizetési felhívás. Dr. Révay József késmárki 
lyceumi tanár jelenti, hogy 1909. év január havá
ban nagyobb önálló tanulmánya jelenik meg ily 
címmel: Commodianus élete, művei és kora. Á mű 
felöleli a keresztyénség első küzdelmeit, forrongá
sait, szól a rendkívül érdekes kér. népmondákról, 
az Antikrisztusról, a sibyllai jóslatokról, tárgyalja 
a chiliasmust, monarchianismust, docetismust s így 
nemcsak az irodalom búváraira, de theologusokra 
nézve is különös érdekkel bír. Tekintettel a nagy 
nyomatási költségekre, a munka ára 4 korona. Je
lentkezéseket már most elfogad és kér a szerző, 
hogy így a munka megjelenése biztosítva legyen.

Evang. Glaubensbote für die Zips címmel ke
resztyén családi lap indult meg a S/epességben 
német nyelven. Szerkesztője Koch Aurél strázsai 
lelkész, akiben tehetség és lelkesedés párosul. Az 
első számok összeállítása után szép jövőt jóslunk 
az ifjú lapnak. Részünkről meleg baráti kézszorí
tással üdvözöljük és sok sikert kívánunk.

Katalógus, amely könyvnek is beillik. Egy 
néhány év óta látjuk, hogy a debreceni Hegedűs 
és Sándor-féle könyvkiadócég rendkívüli tevékeny
séget fejt ki a prot. theol. művek kiadása és ter
jesztése körül, úgyannyira, hogy a cég ma hazánk
nak legnagyobb prot. egyházirodalmi könyvkiadó
hivatala s mint könyvkereskedés is, a fővárosi 
nagy cégek után és mellett a legelső helyen álló. 
Újabban a maga nagyszámú kiadványain kívül 
megszerezte s állandóan raktáron tarlja a Kákái 
Lajos, Telegdi K. Lajos utóda, Ferenci B. és 
Petrik Géza jól ismert könyvkiadó cégek összes 
prot. theol. kiadványait. Óriási tömegű könyv áll 
ily módon nála a vevőközönség rendelkezésére. 
Ezeknek a jegyzékét adta most ki, megtoldva a 
máshol is kiadott hazai kiválóbb egyh. irodalmi 
termékek felsorolásával; kiadta pedig egy olyan 
katalógusban, mely nemcsak terjedelménél (248 
lap, tehát valóságos könyv), hanem belbecsénél 
fogva is méltán tarthat igényt a magyar prot. kö
zönség, elsőrenden a lelkészek, legteljesebb figyel
mére és érdeklődésére. Az egyes könyvek tartalma 
nem puszta címek szerint, hanem részletesen van 
benne felsorolva, sőt a kiválóbb, s újabb művek
nek rövid bár, de frappáns ismertetését is közli, 
ily könyvjegyzék még magyar nyelven nem jelent 
meg. Mindenkinek ajánljuk I

Pályázat.
A magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház 

Theol. Akadémiájánál Pozsonyban rendkívüli tanári 
állásra pályázat hirdettetik. «

A megválasztandó rendkívüli tanár kötelessége 
a bölcsészeti és neveléstani tudományokból előadá
sokat tartani, a philosophiai semináriumot vezetni 
a theol. akad. tanterv követelményei szerint. Egyéb 
kötelességeit az akadémiai Szervezetben foglalt

szabályok és a felettes hatóságok rendelkezései 
szabják meg.

A megválasztott rendkívüli tanár az Egyetemes 
Nyugdíjintézet jogosított és kötelezett tagja.

Javadalma évi 2400 kor. fizetés és 400 korona 
lakbér havi, ill. negyedévi előleges részletekben.

Pályázhatnak oly ág. hitv. ev. theologiai, ill. 
bölcsészeti pályavégzett egyének, akik philosophiai 
tanári vizsgálatra jogosító okmányokkal bírnak.

A megválasztott rendkívüli tanár állását 1909 
február hó első felében köteles elfoglalni.

A pályázati kérvények a minősítést igazoló 
összes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és 
esetleges szolgálati bizonyítványnyal, valamint a 
netaláni irodalmi működést feltüntető mellékletek
kel a magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház 
Theol. Akadémiai Nagybizottságához címzetten 1909. 
évi január 20-ig a Theol. Akadémia igazgatóságá
nál (Pozsonyban) nyújtandók be.

A Nagybizottság azonban a pályázat kihirde
tése mellett is fentartja magának azt a jogot, hogy 
a tanszékre valamely alkalmas egyént közvetlenül 
is meghívhat, esetleg magántanárt is alkalmazhat.

A Theol. Akadémiai Nagybizottság 1908 dec. 
15-én Pozsonyban tartott üléséből.

Hornyánszky Aladár 
j e g y * " .

Pályázat.
A magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház 

Theologiai Akadémiájánál Pozsonyban systhematikai
és új szövetségi exegetikai rendes tanszékre pályá
zat hirdettetik.

A megválasztandó tanár kötelessége a nevezett 
tanszékkel kapcsolatos tudományokból és segéd- 
tudományokból előadásokat tartani, semináriumokat 
vezetni a theol. akadémiai tanterv követelményei 
szerint. Egyéb kötelességeit az akadémiai Szerve
zetben foglalt szabályok és a felettes hatóságok 
rendelkezései szabják meg.

A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíj- 
intézet jogosított és kötelezett tagja.

Javadalma évi 4000 korona alapfizetés havi 
előleges részletekben, 5 ízben esedékes 400—400 
kor.-nyi ötödéves korpótlék, mely is fizetés termé
szetével bí r ; továbbá 800 kor.-nyi lakbér negyed
évi előleges részletekben.

Pályázhatnak olyan egyének, akik a Theol. 
Tanügyi Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt 
kellékeknek megfelelnek és a theol. tanári képesí
téssel bírnak Ily pályázók hiányában a nevezett 
tanszék ideiglenesen theol. tanári képesítéssel még 
nem bíró, de ily vizsgálat tételére jogosított egyén 
által fog betöltetni, aki is rendkívüli tanári minő
ségben 2400 kor.-nyi fizetést és 400 kor.-nyi lak
bért élvez havi, ill. negyedévi előleges részletekben.

A megválasztott tanár állását 1909 február hó 
első felében köteles elfoglalni.

A pályázati kérvények a minősítést igazoló ösz- 
szes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi s eset
leges szolgálati bizonyítvánnyal, valamint a neta
láni irodalmi működést feltüntető mellékletekkel a 
magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház Theol. 
Akadémia Nagybizottságához címzetten 1909. évi
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január 20-ig a Theol. Akadémia igazgatóságánál 
(Pozsonyban) nyújtandók be.

A Nagybizottság azonban a pályázat kihirde
tése mellett is fentartja magának azt a jogot, hogy 
a tanszékre valamely alkalmas egyént közvetlenül 
is meghívhat,

A Theol. Akad. Nagybizottság 1908 dec. 15-én 
Pozsonyban tartott üléséből. Hornyánszky Aladár

jegyző.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1908 december 1-től 

31-ig befolyt összegek kimutatása:
1. A Dunáninneni egyházkerülettől 1908. évi segély 

600 korona.
2. Alapító tagok tőkefizetése: Felsömicsinyei egyház 

100 korona.
3. Alapító tagok kamatfizetése 190S-ra: Békéscsabai egy

ház, Felsömicsinyei egyház, dr. Krcsmarik János.
4. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1908-ra: Gugisch 

Frigyes, Kassai II. egyház, Kecskeméti egyház, Sárkány Béla, 
Gömöri papiértekezlet, dr. Brósz László (10 kor.), Hutter 
Lajos, Fekethe Nándor, Benedicky Gyula, Zvarinyi János, 
Szarvasi főgimnázium, Szeberényi Lajos Zs., Péteri-i egy
ház, Magyaróvári egyház, Téthy egyház, Györy József, 
Jónásch Antal, Beller Károly, Albrecht Géza, Hurtay György, 
Fleischhacker Leontin, Hammel Nándor, Durandi egyház, 
Beledi egyház, dr. Ricska Emil, Hackenberger Lajos, Zsilin
szky Endre, Medgyesegyháza-i egyház, Hankó János, Liber- 
tinyi Gusztáv, Póniki egyház, Sántha Károly, Spóner Andor, 
Liffa János, Szentgyörgvi egyház, Madar Rezső, Sarudy 
Gyula, Scholtz Ödön, Tótpelsőci egyház, Vitális Gyula, 
Rupprecht Kálmánná, Jánossy Lajos, Soproni lic. ifj. magy. 
társ., Banczók Irma, Bazini egyház, Balassagyarmati egyház, 
Varga József, Schlemnig Vilmos, Schaefer Rikárd, Putsch 
Sándor, Ösküi egyház, Németh Pál, Vései egyház, özv. 
Liszkay Jánosné, Soproni theol. önk.-kör, Kassai I. egyház, 
Kovács Andor, Zólyomi egyházmegye, Zólyomi egyhm. lelk.- 
értekezlet, Beszterczebányai elemi iskola, Kukméri egyház, 
Rajler János, Homokbödögei egyház, Takács Elek, Vagner 
Samu, Szalay Mihály, Mardeni egyház, Kafti Gyula, Horváth 
Zoltán Alsódörgécsei egyház, Gölnicbányai egyház, Freyler 
Lajos, Farkas Mihály, Fehérkomáromi egyhmegye, Szepes- 
városi egyházmegye, Gráf József, Radványi egyház, báró 
Buttler Ervin, Fadgyas János, Épbinder Károlyt, Martiny 
József, Lepossa Dániel, Viola Béla, Keml Jakab, Czipott 
Áron, dr. Dobrovics Mátyás, Eperjesi nöegylet, Tónika 
Gusztáv, Jermi Antal, dr. Tessényi Pál, Péterhegyi egy
ház, Terplán Jenő, Nemespátrói egyház, Kardos Gyula, 
Erdélyi József,Devecsei egyház, Dedinszky Aladár,Karátsonyi 
Zsigmond, Fardeli egyház, Buják Emil, Frender Mór, Pozsony- 
megyei egyházm., Hrabovszky István, dr. Walter Gyula, 
Mogyoróssy Gyula, Skorina Mátyás, Deák Sándor, Csernyei 
egyház, Pécsi egyház, Pálmai Lajos, Rácz Zsigmond, Pócza 
Ferenc, Sass János, Pinkafői egyház, Izsai egyház, Jankó 
Mihály, Felsömegyesi egyház, Breyer Jakab, Bácsi egyház
megye, Kishonti egyházmegye, Ujmalomsoki egyház, Kovács 
István, Gecsei egyház, Nagy Kálmán, özv. Bozó Pálné, 
Gyomai egyház, Hajtsi Kálmán, Drottner Pál, Czapkay 
Imre, Vanyola egyház, Csóthi egyház, Király Kálmán, Holuby 
Vilmos, Handtel Vilmos, Karaska János, Fuchs János, Mei- 
feuber Károly, Kosotán László, Christ György, Szepesbélai 
egyház, Iglói egyház, Maeta Károly, Adnyiár András, Felsö- 
szakonyi egyház, Késmárki egyház, dr. Ferray Lajos, Pest
megyei egyházmegye, Modori német egyház, Csávái egyház, 
Quitermann Pál, Kolbenhayer Lajos, Győri egyhm. tanító- 
egyl.. Luppa Lajos, k'ajáli egyház, Hollerung Károly, Győri 
egyházmegye, Löw Fülöp, Locsmándi egy ház, Hammel Béla, 
Kaviár Dániel, Mayer János, Ózdi egyház, Pápai Károly, 
Libetbányai egyház, dr. Ott Konrád, Mencshelyi egyház, 
Németh Ferencz, Borbély Sándor, Perényi Rezső, Paulovics 
József, Knupecz István, Holles Gyula (4 kor.), Lipthay 
András, Csöngei egyház, Pitvarosi hitelszövetkezet, Pitvarosi 
egyház, Saguly János, Rozsnyói főgimnázium, dr. Ajkai 
Béla, Batyándi egyház, Porkoláb Gyula, Nemescsói egyház,

Brantsack Henrik, Kapi Béla, 1909-re: Porrogszentkirályi 
egyház, Hetvényi Lajos, id. Blázy Lajos, Földváry Elemér, 
Haffner György, Jakabfy György, Hüttl Anna, Renner 
Róbert, Szende Nándor, Geduly Elek Ferenc, Csőri Zoltán, 
dr. Dobrovics Mátyás, Frnyiák Péter, Molnár János, Wladár 
Viktorné, Schleiffer Károly, Liszka Nándor, Darvas Aladár, 
Holuby Adolf, Szombathelyi egyház, Kiss János, Turcsányi 
Andorné, 1907-re : Felsöszakonyi egyház, Baloghy Farkas, 
Christ György, Eperjesi theol. önk. kör, Alsónógrádi papi 
értekezlet, Bolla Lajos, 1907-l9 (8 -ra :  Sárosi egyházmegye, 
Badacséri egyház, ifj. Korén Pál, Micsinay Emil, Török
becsei egyház, Petri Károly, Lajosfalvai egyház, Szlanka 
Gusztáv, Mecséry Lajos, Quotidián György, Ostffy Lajos, 
Merényi egyház, Eperjesi theol. akad. tanári kar, Báró 
Buttler Ervin, Roháts László, dr. Ittzei Zsigmond, Sz. Horváth 
Miklósné, Jolsvai egyház, Baltazár János (12 kor.), Bobál 
Sámuel, gróf Degenfeld Lajosné, ifj. Reichens Gyula, Haffner 
Vilmos, Foreich Ernő, Borbély Gyula, Szontagh Andor, 
Debreczeni egyház, Csipkay Károly, Gyóni egyház, özv. 
Székács Istvánná, Czigler János, Hajas Endre, Rudnay 
József, Rasztóczky Mária, Sárvári egyház, Kondorosi egy
ház, Pósch Gusztáv, 1908 és 1909-re: Gál Mihály, Czibulka 
Adolfné. Schád Boldizsár, Szinovicz Lajos, Szinovicz János, 
1905—1907. évekre : Bártfai egyház. 1906—1908. évekre : 
Gyurkovics Sándor.

5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1908-ra: 
Dunaegyházai egyház, Margócsy Kálmán, dr. Mátéffy Pál, 
Ruttkay Sándor, Barbierik Emil, Wagner Henrik, Plavetz 
Gyula, Nagyvilahosi egyház, Molnár Sándor, Matern Ferencz 
(5 kor.), Molnár Sándor, Geschrey Lajos, Kuthny Vendel, 
Bősze Lajos, Konyáry Elemér, M. Ráth Mátyásné, Liptó- 
szentiváni egyház, Geschrey Elek, Koczor Károly, 1908 és 
1909-re: Ambrózfalvi egyház, 1907 és 1908-ra: Lángé Pál, 
Materny Lajos, dr. Schultz Lajos. 1906—1908-ra : dr. Röck 
Ernő, Scholtz Gyula.

6. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1908-ra: 
Günther Adolf, Selmeczi János, Schmickel Gergely, Iványi 
Antal, Gombkötő István, Szentantalfai egyház, Ábrahám 
Vilmos, Szalóky Elek, 1907-re: Somogyi János, 1907 és
1908- ra:  Hegedűs János, Trugly János, Bross Adolf, Sülé 
Sámuel, 1906 és 1907-re: Letrik György, Szedlik András, 
Veczer Lajos, Göhring Mihály, Király Gusztáv, 1908 és
1909- re : Krahulecz Aladár. Bártfai pártoló tagoktól 31 kor., 
Ivánegerszegí tagoktól 16 kor.

7. Adom ány: Földes György Vasvadászin 2 korona.
Összesen befolyt 3351 korona.
Budapest, 1909 január 1. B end l H enrik

társ. pénztáros.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Lapunk múlt évi utolsó s idei első száma némi késés

sel jut el az olvasók kezéhez. Oka az esztendöváltozáskor 
a nyomdában beálló munkatorlódás, a munkaszünettel járó 
sok ünnep, — amelyet még egy napi sztrájk is szaporított 
— részint pedig az, hogy a képek kliséi időre nem érkez
tek meg. Midőn a késedelemért bocsánatot kérünk, egyiít- 
tal reméljük, hogy olvasóink gazdag kárpótlást találtak a 
karácsonyi nagy számban s az üj esztendeiben is.

Somorja. A Képes Szent Bibliát megjelenése után 
nyomban elküldjük. Még néhány hét beletelik.

Kezdő pap. Verses elöfohászok a prédikációk előtt sok 
helyütt szokásban vannak. E célra ajánlható gyűjtemények: 
Kis Énekes Könyv (szerk. Kovács Sándor), Hárfahangok 
(szerk. Payr Sándor), Az oltár, szószék és koporsó költé
szete (szerk. Nagy Lajos). Valamennyi megrendelhető lapunk 
útján.

Sz. M. Bököd. Mind a ké( költemény meg fog jelenni. 
Nagyon örülnénk, ha a pozsonyi misszió egyleti-gyfilésen 
találkozhatnánk.

Gyermektelen papözvegyet keres házvezetőnek 
a salgótarjáni evangélikus lelkész. — Ajánl
kozó mellékelje arcképét s föltételeit közölje.
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Minden protestáns családnak dísze a Tóthfalusi József marosvásárhelyi ref. 
lelkész felügyelete alatt készülő, Károli Gáspár fordítása után átdolgozott 
és Kenessey Béla erdélyi református püspök b ev eze té sév e l e llá to tt

KÉPES SZENT BIBLIA

Képes prospek
tus ingyen

Budapesten,
Vili. kér. Szentkirályi-utca 51/a,

Képes prospek
tus ingyen

Megrendelhető
A LUTHEB-TÁRS. Eli. KÖNVUKERESKEDÉSÍBEII

A Képes Szent Biblia a legkiválóbb 
magyar, olasz, spanyol és német festő
művészek és szobrászok remekei után 
készült 1020 — ezek között 10 színes 
nyomású — művészi kivitelű képpel 
lesz díszítve. — A pazar fénnyel kiállí
tott és dús aranyozású angol vászonba 

kötött mű

bolti ára 34 korona,
mely összeg külön megállapodás szerint, 

havi részletekben is törleszthető.

A Képes Szent Biblia minden vevője
utánfizetés nélkül külön emléktárgyul 
szabadon választhatja a következő képek 
egyikét: AZ ÚRI SZENTVACSORA, 
Leonardo da Vinci után. Nagys. 54X76 
cm. LUTHER arcképe, Cranach Lukács 
után. Nagys. 47X63 cm. KÁLVIN arc
képe Holbein J. után. Nagys. 47X63 cm. 
Ezek a képek külön is kaphatók egyen- 

kint 2 koronáért.

A Képes Szent Biblia ajánlói: Kán 
Bertalan tiszáninneni püspök, dr. Baltik 
Frigyes dunáninneni evang. püspök, Gyű
rűt z Ferenc dunántúli ev. püspök, Scholtz 
Gusztáv bányakerületi evang. püspök, 
Ferenc József unit. püspök, Csikv Lajos 
theol. akad. dékán, B. Pap István theol. 
igazgató, Kovács Sándor theol. akad. 
tanár és az Evang. Családi Lap szerkesz
tője, Novák Lajos theol. akad. igazgató.

A KÉPES SZENT BIBLIA kiadója a tiszta jövedelem egy részét 
egyházi jótékony célokra szánta.

Hornya nszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 43922


