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Böjtölök éneke.

Akikre mindig hidegen néznek,
Kik nem hallanak szíves beszédet,

—— -Akik tövisre- többször találnak,
Mint virágjára a rózsafának,
Akik hiába várnak egy kézre,
Mely simogatva soká becézne 
És akik mégis mindig remélnek:
Azoké ez a könyörgő ének.

Kik ritkán látják fényét a napnak,
Mert szomorú, szűk szobákban laknak 
S szivükben sincsen napfény örörnje, 
Szivárványt hozni harmatra, könyre,
Kik szeretetve sose találnak,
Bár lelkűk csupa jóság, alázat,
Kik szégyenük, hogy titokban kérnek :
Azoké ez a könyörgő ének.

„ . . . Üram, én Uram, te, aki jó vagy, 
Hallgasd meg ezt a szomorú sóhajt.
Mondj áment e bús, kérő beszédre,
Szegény szolgáid ne vesd meg érte.
De már a böjtünk hosszúra válott,
De már a kertünk nem hoz virágot,
Hervad a kedvünk . . . mert fogy az élet. . .  
Küldj nekünk egy kis fényt, melegséget!

Nem panaszoljuk, hogy sokan vannak, 
Akik örömös napra virradnak,
Akiknek’ szive’ fel vair öltözve;
Biborruhájú, pompás örömbe;
S hogy a mi szivünk ruhája tépett 
És a hidegnek, a didergésnek 
Már többé nem tud ellene állni . . . 
Irigyek lenni sose tudnánk mi.

De arra kérünk, hadd legyen ünnep, 
Amelyen egyszer búsak örülnek.
Egy napig legyen mindegyik ember 
Mihozzánk igaz, mély szeretettel:
Hadd lássuk mi is — csak mutatóba — 
Milyen a földön pár boldog óra . . . 
Mondj Uram áment e nagy kérésre! 
Szegény szolgáid ne vesd meg órte“ . . .

Óh ez az ének nincsen szavakban,
Csak darabokban, félbeszakadtán.
A sok sóhajtás össze se szőtte,
De mintha szállna a levegőbe.
Néha egy árnyék, mely tovalebben, 
Hogyha kevély vagy boldog szivedben, 
De hogyha bánat szomorít téged,
Akkor megérzed, akkor megérted!

K em én y  Lajos.
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Gethsemané kertjében.
Négy nappal ezelőtt ujjongó emberek köszöntötték 

és felzendiilt a kiáltás Jeruzsálem utcáin : „Áldott 
legyen, ki jött az Úrnak nevében!"

És a legkevesebb, amit a csodálkozó kérdezős- 
ködőknek feleltek, ez volt: „Jézus ez, a Názáret- 
ből, Galilea városából való próféta11.

Hol van most az a hódoló sokaság? Nem vir- 
raszt vele senki azok közül, akik szeretik, — akik 
ébren vannak, azok mind ellenségei. Lennt a 
városban most készülődnek a főpapok és egy a 
tizenkettő közül elvezeti embereiket a Gethsemané 
kertjébe, ahol szomorkodik a názáreti próféta, 
szegények vigasztalója, minden emberek között 
mostan a legárvább, legelhagyottabb ember: az 
Isten fia.

Nem volt még ilyen árva senki. Alszik Mária 
és alszik Magdaléna, alusznak a tanítványok. Beth- 
lehem felé is szomorú az ég, a fényes csillag nem 
tűnik fel többé. Vájjon a pásztorok mit csinálnak? 
Hát a napkeletre való bölcsek? A názáreti ház 
előtt minden fa virággal lehet tele . . .

Nem volt még ilyen szomorú senki. Szép, me
leg tavaszi éjszaka, milyen leszel holnap ? Itt 
hagy téged az, aki a mezők liliomaiban úgy tudott 
gyönyörködni, aki annyiszor elnézte az égi mada
rakat s akinek még a haragos szél is engedelmes
kedett. Olajfák, fügefák, ti láthatjátok, hogy ő 
milyen szomorú és milyen árva. Ti láthatjátok, 
hogy milyen hálátlanok az emberek. Nincsen itt 
senki azok közül, akiket megvigasztalt, akiken 
segített, akiket meggyógyított. Nincsen itt a kaper- 
naumi százados, sem pedig Jairus; a bélpoklosok 
közül, akik megtisztultak, a vakok közül, akik 
ragyogó szemmel néznek újra, a némák közül, 
akik újra szóltak és az ötezer férfiből, akik a 
pusztában megelégedtek öt kenyérből és két hal
ból, senki nincsen itten. Hol van Lázár, hol a 
kánaáni asszony és hol a naini özvegy? Senki, 
senki nincs itt, aki a szomorúságot megosztaná.

De a kísértő itt van megint és szól megint, 
mint ahogy a pusztában beszélt: „Látod, miért 
nem hallgattál reám ? Én a világ minden gazdag
ságát és hatalmát ígértem neked és te a szegé
nyeknek akartál szolgálni. Én örömöket és dicső
séget tudtam volna neked adni, te pedig a 
szomorúakat és alázatosakat választottad. En 
királlyá tettelek volna Izraelben, de mert a magad 
útján jártál, holnap úgy fogsz meghalni, mint egy 
gonosztevő. Keresztfára fognak feszíteni. Tövis
korona lesz a fejeden. Csúfolni fognak. Szidalmazni 
fognak, az ellenségeid ujjongani fognak. Miért 
nem hallgattál rám ? Látod, még mindig jóvátehe- 
ted, ha akarod. Ne engedd, hogy elfogjanak. Hív
jad azt a népet, amelyik Dávid fiának nevezett 
téged, amikor bevonultál. Szólj azoknak, akik 
Izrael királyát keresik és nem szívesen fizetnek 
adót a császárnak. Meglátod, milyen sereged lesz, 
meglátod, hogy fognak harcolni éretted . . . Vagy 
ha ezt nem akarod, menekülj el, még mindig van 
időd. Rejtőzz el egy időre s jöjj vissza később. 
Ne azt prédikáljad, hogy alázatosak és békeszere
tők legyetek, hanem azt, hogy az erősé a hatalom

és a dicsőség — és akkor nem a gyengék és 
szegények, hanem az erősek és gazdagok állanak 
melléd. Milyen más táborod lesz akkor! Mennyivel 
többet fogsz tehetni akkor az emberekért! . . .  Ki 
hisz így neked? Egy egyszerű prófétának? 
A csodáidat elfelejtik, a tanításod elfelejtik, hiszen 
szégyenteljes halállal halsz meg. És hiába halsz 
meg. És hiába éltél, hiába tanítottál, ha így halsz 
meg holnap" . . .

Óh de nehéz ez az utolsó kísértés ! Hát csak
ugyan hiábavaló lenne a tanítás? Nem esett a mag 
termő földre, hanem útszélre, köves helyre és 
tövisek közé ? Sok lesz a konkoly közötte ? El
rejtve marad a mezőben a kincs ? Óh, de szomorú 
arra gondolni, hogy a szőlőbe küldött munkások 
nem fognak híven munkálkodni és az emberek 
között sok lesz az engedetlen fiú és az irgalmat
lan szolga; sok, aki a talentumot a földbe ássa; 
sok, aki elszomorodik, ha a szegénynek kell adni 
a vagyonából; sok lesz a hamis sáfár, sok lesz a 
tékozló fiú, igazságtalan biró és talán nem fognak 
elmenni a királyi menyegzőre sem a hivatalosak, 
sem a választottak, hanem a farizeusok lesznek a 
népek előtt és ezután is lenézik a publikánus- 
szívű igazakat" s az irgalinasszívű szamaritánusokat. 
Óh csak a só meg ne izetlenüljön, a szó el ne 
hangozzék a pusztában . . .

Gethsemané kertjében igy szomorkodik az Üd
vözítő. Nem a kínos halál és a megcsúfoltatás, 
hanem az aggodalom szomorítja, nagy, mély aggo
dalom, hogy keveset használ az embereknek mind 
az, amit eddig tett érettük. Hiszen az emberek 
olyan-olyan gyengék. Jeleket, csodákat és bizony
ságokat kell tenni nekik, hogy hinni tudjanak. Áz 
érettük való halál holnap a Golgotha hegyén nem 
fogja megváltoztatni az életüket, ha a halál hatal
mától meg is szabadítja őket és megnyitja Isten 
szeretetének üdvösségre vezető útját. Nem fognak 
arra az útra jutni ezután sem, mert ezután is 
önzők, haragvók, kevélyek, kicsinyeskedők marad
nak. Nem fog úgy fel virulni közöttük a szeretet 
mustármagjából minden szépség és jóság erénye, 
hogy csakugyan megismerhessék egymásról a sze
retet által azt, hogy mindannyian az Ö tanítványai 
azok, akik megbocsátani és elfeledni tudnak.

Nem az fáj az Üdvözítőnek, hogy ö fog szenvedni 
az emberektől, hanem az, hogy az emberek fognak 
szenvedni egymástól ezután is. Jól megtalálta a 
kísértő azt, hogy ez fog fájni a legjobban a ke
resztfán is. De nem tudta, hogy éppen ezért lesz 
leginkább szükséges úgy meghalni, hogy az embe
rek megdöbbenjenek tőle. A húsvéti hajnal ragyo
gása túlontúl csodás marad és csak mint titoktel
jes ígéret él majd a lelkekben, de a nagypénteki 
keresztfa örök fájdalom marad, hogy így kellett 
bizonyságot tenni az emberek előtt arról, hogy 
minden szó igaz volt és jót akart nekik.

Ez lesz a bizonyságtétele annak, hogy az em
berek nem szeretik egymást és ezért rosszak let
tek. Ez lesz a bizonysága annak, hogy amíg az 
Ő tanítása meg nem gyökerezik a szivekben, addig 
a szeretetnélküli emberek mindig igazságtalanok 
lesznek. És ez fogja bebizonyítani, hogy egyetlen
egy úton érthetik meg egymást: a szeretet útján
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s mindaddig, inig másfelé haladnak, szomorúságo
kat, szenvedéseket fognak okozni s nem lesznek 
boldogok.

Gethsemané kertjében így nyugodott meg az 
Üdvözítő abban a gondolatban, hogy az emberek 
jobban fogják megbecsülni a szeretetet, ha ő meg
hal érte, ha ő meghal a keresztfán a szerétéiért.

Most már nemcsak a lélek kész, de már a test 
sem gyönge és erőtlen. Szegény, szomorú és bol
dogtalan emberek iránti végtelen szeretet viszi azt 
is a töviskoszorú, a megvesszőztetés, a fájdalma
kat gúnyoló részvétlenség felé. Most már aludhat
nak a tanítványok, most már jöhet Judás és a 
vitézek, most már nyugodtan megy eléjük e sza
vakkal: „A Názáreti Jézust keresitek? Én va
gyok az ! “ . . .

Nem azt a hamis vádat kellett volna áldott 
feje fölé írni: „Ez a Zsidóknak királya!“, hanem 
azt, hogy: „Ez az, aki az embereket szeretni
tudta! “ . . . K. L.

Az igazgyöngyről szóló példázat.
— Máté ev. 13, 45—46. —

„Ismét hasonló a mennyeknek országa a keres
kedő emberhez, aki igazgyöngyöket keresett. “ 
(45. v.) Ezen példázat, úgy tartalomra, mint alakra 
megegyez az előtte levő — a mezőben elrejtett 
kincsről szóló -— példázattal. A „gyöngy“ jelenti 
a kincset, a „kereskedő" az embert, ki a kincset 
találja, a tenger, honnan a gyöngy előkerül, a „föl
det", melynek mélyében az elrejtve van. Az alap
eszme is mindkettőben egy, t. i. az, hogy a meny- 
nyeknek országa az a drága kincs, mit csak az 
nyerhet el, aki képes mindenét, a mije csak van, 
annak bízásáért feláldozni.

Dacára azonban a két példázat hasonlóságának 
— lényeges különbség is van közöttük. A különb
ség először is az, hogy az Úr ezen példázatban a 
mennyeknek országát „gyöngy‘‘-höz hasonlítja. Míg 
a „kincs" szó vagyont, birtokot jelent, miből adha
tunk annak, kinek semmije sincs, addig a gyöngy 
oly ékszer, mely egyedül csak azt ékesíti, aki viseli. 
A gyöngyöket az északi országokban még a drága
köveknél is becsesebbeknek tartják — és valóban 
a mennyek országának gyöngye: a minden bűntől 
ment tisztaság s az Istennel való béke, a szívnek 
oly ékessége, mely amannak külső csillogását messze 
fölülmúlja.

„Ki igazgyöngyöket keresett."
Az élet nagy piacán az ember mindent, amit 

szíve csak megkíván a földi jókból, megtalálhat 
és a legtöbben igyekeznek is — amint csak tőlük 
telik — szívük vágyait kielégíteni. Bizonyára -a 
kereskedő is szerzett már egy pár ily gyöngyöt: 
gazdagságot és tiszteletet, okosságot és ismeretet, 
de ím azért szíve elégedetlen vala.

„Mit használna, ha kincsével 
E világot megnyerném,
Ha annak megszerzésével 
Magam' bűnbe keverném ?
Boldog élethez úgy fogok,
S csak azok lesznek boldogok:
Kik igazán s jól élnek."

Azért törekedett a kereskedő is „igazgyöngyö
ket*, szerezni, azért a fáradság és gond és kere
sés, csakhogy oly kincset bírhasson, mely szivének 
teljes boldogságát biztosítja. E példázatban, a keres
kedőt olyan embernek tanuljuk megismerni, ki örök 
üdvét megnyerni akarja. Az út, mely céljához 
vezérli, nyitva van előtte, — egészen elütő attól, 
mint amelyet az előbbi példázat feltüntet. Ott vélet
len feltalálásról, itt jelentékeny teendőről, küzködés- 
ről és vívódásról van szó, mert hiszen a gyöngyö
ket nagy fáradsággal és veszélylyel hozzák fel a 
tengerek mélyéről.

„Ki ráakadván valami nagybecsű gyöngyre" . . .  
Óh mert Isten végtelen kegyelméből egy szükséges 
dolgot sem hagy teljesítés nélkül. Miután a keres
kedő a legfőbb jót kereste, tehát érdemes arra, 
hogy a legjobbat megnyerje s annak értékét meg
becsülje. „igazgyöngyöket keresett" Pál is. Tudo- 
mányszomjasan ült üamáliel lábainál; az igazság 
megismerésére törekedett és Isten kegyelméből azt 
a Krisztusban fel is találta. így keresték azt a 
napkeleti bölcsek, Kornélius, Ágoston, Luther. 
„Keressétek és megtaláltatik!“ (Máté 7, 7.) Óh, de 
nem minden fáradság nélkül található meg e drága 
kincs!

„Elméne és minden vagyonát eladván, megvevé 
azt". Add oda te is mindened s az Úr néked is ád 
„igazgyöngyöt" az ő igazságát!
Bergemann nyomán : Rédei Károly.

Egy haragos ember.
A temető sarkánál visszafordult Ilonday s haza

felé indult. Mire elérte az első házat, kissé meg
csendesedett, biztos léptekkel haladt a kis város 
utcáin, csak olykor mormogta halkan magában.

— Elkergetném, el én.
Elért a kertje ajtajához, becsengetett. Az öreg 

Anna nyitotta ki az ajtót.
Az öreg asszony nagyon különösen nézett ki, 

a főkötője félre volt csúszva s olyan izgatottnak 
látszott, hogy az a szórakozott Uondaynak is fel
tűnt.

— Hát magának mi baja? kérdezte.
— Óh, nagyságos uram, és egyszerre sírva 

fakadt, csak ne haragudjon, vendég van odabent.
— Micsoda vendég? csodálkozott Ilonday, de 

hát én embereket szoktam enni, vagy maga meg
bolondult Anna, hogy úgy reszket.

De az Anna nem adott magyarázatot különös 
magaviseletéhez, csak húzta be Ilondayt a házba, 
s mikor a dolgozó szoba ajtaját kinyitotta, Ilonday 
ott látta kopott ruhában, sápadtan, megtörve az 
egykori szép Máriát, amint kis fiát tartotta az 
ölében és bánatosan nézett szét a régi ismerős 
szobában.

Ilonday eldobta botját, kalapját s valósággal 
rohant az asszony felé, aki letette öléből a kis fiát 
s feléje sietett.

— Minek jöttél vissza, hogy merted ezt meg
tenni, fakadt ki haragosan Ilonday, karjai között 
tartva zokogó testvérét. Ide hiába jöttél, itt már
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nincs helyed. És mikor Mária még sem mozdult 
a karjaiból s a felindulástól szinte elaléltan feküdt 
ott, gyengéden a pamlagra tette.

— így ni, mondta aztán, hát ez micsoda gyerek, 
kérdezte aztán a fiúra pillantva, a te fiad, a te 
arcod egészen, szólt elérzékenyedve. Minek hoztad 
ide, csak menj vele vissza az apjához. A gyerek 
ijedten nézett a haragosan beszélő idegen emberre 
és sírni kezdett.

Ne sírj fiacskám, csitította Ilonday, nálam 
vagy, a bátyádnál . . . Majd megtanítják én mind
járt . . . Nem szabad sírni . . . Anna, Anna! kiáltott 
ki az ajtón; hát maga nem tud egy kis meleg kávét 
hozni ? Maga már semmire sem gondol, mindennap 
felejt valamit. Hamar hozzon egy kis meleg kávét, 
de jó meleget, hiszen ezek éhesek. Nem hallja, 
siessen.

Maga Ilonday segített megteríteni az asztalt, 
az öreg cselédnek és behordott annyi ennivalót, 
amit csak előtalált s nem nyugodott, amíg nem 
látta, hogy húga és a kis fiú jóízűen hozzáláttak 
az evéshez, de ezalatt is folyton szidta őket.

— Ugy-e, hogy visszajöttetek, tudtam, hogy ez 
lesz a vége, de az én szívem kőkemény, én most 
már nem segíthetek rajtatok, az én szeretetemet 
eljátsztad, csak menj vissza az uradhoz, ott a helyed. 
Anna, hozza be még azt a hideg húst, szólt ismét 
a gazdasszonynak. Te pedig vedd az öledbe ezt 
a gyereket, megvan ijedve, ne pityeregjen, tudod, 
azt nem tűrhetem, adjál neki abból az almából, 
a gyerek azt szereti, de aztán hallgasson, mert 
kimegy mindjárt a szobából.

Eközben folyton izgatottan járt föl és le, a kis 
fiút, aki igazán nyomorúságosán nézett ki, egy 
kendőbe pólyálta, hogy alig bírt megmozdulni, a 
kályhában egész máglyát rakott és folyton únszolta 
őket az evésre és egyre kérdezgette: nem fáznak-e? 
nem éhesek-e?

Mária végre magához tért és megnyugodott 
kissé, elmondta bátyjának sok baját, sok szenve
dését. Bflnbánólag elismerte, hogy mennyire igaza 
volt Ilondaynak, midőn óvta őt attól az embertől, 
aki férje lett s aki teljesen elzüllött, de azért 
Mária kitartott volna mellette, mert hiszen maga 
választotta sorsát, de kis fia nyomorát, nélkülözését 
nem tudta elviselni . . .

— Elég már a panaszból, szólt közbe keményen 
Ilonday, mindezt megérdemelted, nem sajnállak, 
anyánk emléke miatt megtűrlek a házban, de ke
ményen fogok bánni veletek és szigorúan. Hát éhez
tetek is, az urad is amint mondod, nagy nyomorban 
vau, megérdemli az is, de hát hol is laktatok utol
jára, hol van most a férjed, az a — haszontalan ?

— Miért akarod tudni ? kérdezte Mária ijedten. 
Ilonday villámló szemeit látva . . .

— Miért ? válaszolt Ilonday, íróasztalához lépve, 
melynek fiókját kinyitotta, miért? leakarok számolni 
vele, megakarom írni, mi a véleményem róla és 
tette utána habozva, egy pár forintot küldök neki, 
hogy ne éhezzék legalább a szent ünnepeken az a 
nyomorult gazember.

Béri Gyuláné.

Zsilinszky Mihály felolvasása 
Nyíregyházán.

Zsilinszky Mihály v. b. t. t., egyházkerületi fel
ügyelő, a „Luther-Társaság" elnöke, a nyíregy
házai ev. templomegyesület meghívására szombaton 
megjelent Nyíregyházán és felolvasást tartott az 
egyesület által rendezett estélyen. Zsilinszky a 
király főkegyúri jogáról beszélt s a hatalmas ter
met zsúfolásig megtöltő közönség a felolvasás köz
ben is folytonos tetszésének adott kifejezést. A tör
ténettudóst és egyházvezért a vasúti állomáson 
küldöttség fogadta, melyben Majerszky Béla pol
gármester, Geduly Henrik egyházkerületi főjegyző 
és Paulik János nyíregyházai lelkészek, Bállá Jenő 
városi tanácsos egyházíelügyelő s a város közön
ségének számos előkelősége vett részt. Zsilinszky 
az állomásról a város díszhintaján hajtatott be a 
városba, Geduly Elek lelkész lakásán lévő szállá
sára. Este a központi iskola nagy dísztermét tel
jesen megtöltötte az estély hallgató közönsége 
valláskülönbség nélkül s főleg a város vezető 
társadalmából állott. Jelen volt Meskó László volt 
államtitkár, egyházmegyei felügyelő is. Dr. Popini 
Albertné művészi énekszámai, Bállá Jenő orgona
játéka és dr. Vietorisz József tanár szavalata után 
Zsilinszky lépett az előadói asztalhoz. Gróf Zichy 
Nándornak és a kalocsai érseknek a főrendiházban 
nemrégen elhangzott interpellációjából indult ki, 
amely kótségbevouja az 184 évi alaptörvényeket 
és a magyar király főkegyúri jogának megtévesztő 
magyarázatán alapul Visszapillantott Szent István 
király és II Szilveszter pápa közötti viszonyra, 
mely szerint Szent István megtérítvén a nemzetet, 
bevezette azt a keresztyén államok sorába. És 
mikor ezt rendezte és kinevezte az első püspökö
ket, csak bejelenteni ment a pápához a kész dol
got. Hogy István a pápához ment koronát kérni, 
annak mélyen fekvő oka az volt, hogy nem akarta 
országát függővé tenni a német-római császártól, 
hanem inkábbb a római pápától, akinek érdekei 
egyesültek a magyarok érdekével a németség elle
nében. Külön pápai felhatalmazásokra és különleges 
címekre nem volt szüksége, mert hiszen a korona 
elfogadása által hűbéri kötelezettséget vállalt a 
pápával szemben. A pápai felsőbbség kimutatásá
hoz nem szükséges semmiféle mesterséges indoko
kat és bullákat keresni, mert hiszen az a tan, 
hogy az egyház fölötte áll a világi hatalomnak, 
már a IX. században el volt intézve az úgyneve
zett és egész Európában ismeretes Al’-Izidor-féle 
gyűjteménnyel. Kimutatja ezután, hogy a pápák az 
országot az Árpádok ideje alatt sajátjuknak tekintet
ték s általában hatalmuk a képzelhető legnagyobb 
fokát érte el akkor, mikor a keresztes hadjáratokkal 
majdnem egész Európa népét lábra állították. Ez 
a hatalom tetőpontját VIII. Bonifácius alatt érte 
el, aki Magyarországot szintén (ulajdonának tekin
tette. Addig hatalmaskodott, míg Szép Fiilöp 
francia király őt börtönbe vetette. Ezzel vége volt 
a pápák magyarországi uralmának is. A vegyes ki
rályok alatt a mohácsi vészig egészen az ellenkező 
irányzat érvényesült s a magyar királyok, még a
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gyenge Ulászló is, egymásután tiltakoztak a pápák 
hatalmaskodása és javadalomadoinányozása ellen. 
Zsigmond király törvényhozásilag a legszigorúbban 
tiltotta a pápák rendeletéinek az ő tudta és előzetes 
beleegyezése nélkül való kihirdetését és az utána 
következő királyok is megtudták őrizni független
ségüket a római szentszékkel szemben. Különben 
Werbőczy István az ő hármas könyvében a leg
világosabban fejtette meg a magyar királyok fő
kegyúri jogát, amikor azt írja, hogy „Magyarország 
királyai maguk alapították az ország minden egy
házait, püspökségeit, apátságait és prépostságait. 
Ezen alapítás által minden kegyúri, kinevezési, 
választási és javadalmazási hatalmat maguk szerez
ték meg maguknak1'. Tehát a pápa semmiféle 
különleges joggal nem ruházta fel őket, csupán a 
megerősítés jogát tartotta fenn magának. Fölötte 
érdekes volt a mohácsi vész után bekövetkezett 
állapotok festése, a királyi kegyúri jognak zavaros 
felfogása és alkalmazása. A főpapságnak főtörek
vése mindig az volt, hogy a protestánsoknak ha
sonló jogaik ne legyenek. Különösen II. Ferdinánd 
korában kutatták az apostoli cím keletkezését. 
Zsilinszky itt rámutatott arra a bebizonyult és 
országra szóló papi koholmányra, amelyet a jezsui
ták titokban a Szilveszter-féle bulla körül elkövet
tek, mintha Szilveszter pápa valami külön pápai 
követséggel és apostoli címmel ruházta volna fel 
Szent István királyt. Ez a koholás a Rákóczi 
György-féle szabadságharc ideje alatt történt, ami
kor a közfigyelem a véres küzdelemre irányult. 
Csak száz esztendővel később kezdték a magyar 
történetírók a bulla eredetét festegetni. Újabb tör
ténetírók is csakhamar tisztába jöttek ennek cél- 
zatos voltára, míg végre dr. Karácsonyi János 
kanonok és jeles történetíró külön tanulmány tár
gyává tette a kérdést és elévülhetetlen érdemeket 
szerzett magának azzal, hogy a kérdést véglegesen 
tisztázta és felderítette nemcsak a koholmány 
okait és körülményeit, hanem annak szerzőjét is, 
Tomkó János liorvát püspök személyében. Valóban 
csodálatos, — úgymond — hogy a magas klérus 
és a vele tarló főurak még mindig erre a kohol
mányra hivatkoznak, hogy az 1848. évi XX. t.-cikkben 
megállapított tökéletes jogegyenlőség és viszonos
ság elveit kijátszhassák és a római egyháznak 
középkori előjogait visszaszerezhessék és magát a 
koronás királyt is félrevezethessék. A római pap
ságnak ezen békebontó és törvénysértő törekvései 
homlokegyenest ellenkeznek az ország alkotmányos 
intézményeivel. Mert hiszen ' — úgymond — az 
állami jogrendnek elemi felfogása és az állampol
gárok közötti vallási békének nagy érdeke; és 
általában a társadalmi haladás összhangja egyaránt 
követelik, hogy az egységes magyar nemzet kebe
lében a polgárok szellemi és anyagi jóléte, szabad 
fejlődhetése, minden jogosulatlan hatalmi törekvé
sek ellen állandóan biztosítva legyen.

Zsilinszky Mihály fejtegetéseit hosszantartó taps 
és éljenzés követte. Az estély még néhány pro- 
grammszámmai és Geduly Henrik elnök záróimájá- 
val végződött.

Lelkészbeíktatás Budapesten.
A főváros hitéletének fejlődését mi sem bizo

nyítja jobban, minthogy rövid két óv alatt, két új 
egyházzal szaporodott a egyházközségének száma. 
1908. év elején megalakult a budapesti egyház
megyéhez tartozó, Budapest tőszomszédságában levő 
kispest-erzsébetfalvai missziói egyház, mely hivatva 
van a legnagyobbrészt gyárakban dolgozó több, mint 
kétezer evangélikus hívő lelkiszükségleteit ellátni 
s közöttük az evangélikus öntudatot fejleszteni és 
ébren tat tani. Most pedig a Budapest III. kerületi 
(Obuda-Újlak) evangélikus anyaegyház megalakulá
sáról adhatunk hírt.

Óbudán lakó evangélikus híveink, még a múlt 
század ötvenes éveiben alapítottak gyülekezetét. 
Ez a gyülekezet az 1891-iki zsinatig, mint külön 
egyház szerepelt a főváros evang. gyülekezetei között, 
bár anyagi viszonyainak elégtelensége miatt lel
késze nem volt. Azonban mindjárt megalakulása 
elején gondoskodott az egyház veteményes kertjé
ről, — iskoláról, melyben b. e. Martin Komád 
jeles tanító több évtizeden át sikeres eredménnyel 
működött. Az ő buzgólkodása fejlesztette ki a ser
dülő ifjúság szívében az egyház iránti szeretetnek 
és ragaszkodásnak érzetét. Ezek képezik ma is a 
gyülekezet törzstagjait, akikhez a főváros eme 
részének fejlődésével az ott letelepedett hívek mind 
nagyobb számmal csatlakoztak. Még akkor az egy
ház nem rendelkezett annyi anyagi erővel, hogy 
lelkészi állást is szervezzen, azért hol az egyik, 
hol a másik fővárosi gyülekezet lelkészének szol
gálatát vette igénybe. Az 1891. évben alkotott zsi
nati törvények értelmében fiókegyháznak tekintet
vén — időközben elemi iskoláját a főváros vette 
át — a budai anyaegyházhoz csatoltatott.

Vagyona — részint a hívek buzgó áldozatkéz
ségéből, részint a főváros segélyével annyira meg
növekedett, hogy földszintes házát emeletesre épít
hette s a mind inkább szaporodó ifjúság vallás- 
oktatására, valamint az istentiszteletek részbeni 
ellátására hitoktatóról is gondoskodhatott. így jutott 
— a célt soha szem elől nem tévesztve — fokról- 
fokra odáig, hogy önállósításáért a budapesti evan
gélikus egyházmegyéhez és a bányai evangélikus 
egyházkerülethez többször benyújtott kérvénye végre 
kedvező elintézést nyert.

Az önállósítást kimondó kerületi közgyűlési 
határozatot 1909 okt. 3-án ünnepi közgyűlés kere
tében Kaczián János esperes hirdette ki az örven
dező hívek előtt. Erre hozzáláttak a papválasztás
hoz s a megtartott próbaszónoklatok után a hívek 
bizalma Móhr Henrilc budai vallástanárt választotta 
meg a gyülekezet első rendes lelkészének.

Beiktatása f. hó 20-án az imaházat zsúfolásig 
megtöltött nagy és díszes közönség jelenlétében 
ment végbe. Az istentisztelet Kovács Sándor pozsonyi 
theol. akad. tanárnak ez alkalomra írt hangulatos 
énekével kezdődött, mire főt. Scholtz Gusztáv budai 
lelkész-püspök úr, Kaczián János esperes és az új 
lelkész kíséretében az oltár elé lépett s az efezusi 
levéld, r. 1—3. verseinek alapján, mély gondolatok
ban gazdag, könnyekig megható beszédben kötötte 
a több, mint 30 éven át gondozott híveinek lelkére
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a szeretedtől fakadó békességet. Kaczián János 
esperes beiktató beszéde után, az új lelkész a gyű 
lekezet éneke közben lépett a szószékre s Pál apos
tolnak a korinthusbeliekhez írott I. levele 2. r. 1—4. 
verse alapján magvas beszédben fejtegette hivatá
sának főkötelességét. Krisztus evangéliumának hir
detését s a velejáró nagy és fontos feladatok hű 
és lelkiismeretes teljesítését.

Az ünnepi istentisztelet után mintegy 10ü terí
tékű ebéd volt, melyen az egyház vezetőférfiain 
s nagyszámú férfi és női tagokon kívül megjelent 
a kerület országgyűlési képviselője Botzenhardt 
János, Sagmüller József róm. kath. apátblébános. 
Tállós róni. kath. vallástanár; a ref. egyház kép
viseletében Szilágyi Károly gondnok, az óbudai 
egyesült prot. dalegylet elnöke, Kolosváry rendőr
tanácsos,Schultze, az óbudai hajógyár főfelügyelője : 
az izraelita hitközség elnöke, az I. kér. állami fő
gimnázium képviseletében dr. Zimányi Dániel tanár. 
Az első felköszöntőt dr. Szalay Sándor II. kerü
leti elöljáró, az óbudai egyház lelkes és fáradha
tatlan felügyelője új lelkészre mondta. Mólír Hen
rik új gyülekezetét éltette, Martin Dezső a pomázi 
fiókegyház felügyelője, Scholtz Gusztáv lelkész-püs
pök és az esperese, Scholtz Gusztáv a székesfővá
ros törvényhatóságát s annak fejét dr. Bárczy Ist
ván polgármestert éltette. Kaczián a gyülekezet 
felügyelőjére és presbitériumára mondott köszöntőt. 
Ezenkívül még számos toaszt fűszerezte a minden 
tekintetben sikerült ünnepséget.

Adja a jó Isten, hogy egyházunk ezen új Siónja, 
haladjon erőről-erőre, nyereségről-nyereségre, a 
hitben, a szeretetben s legyen mind gazdagabb az 
evangéliumi világosság terjesztésében.

A Brit és Külföldi Bíblíatársulat 
százötödík évi jelentéséből.

(Folytatás.)

Szerbia.
Ugyanazt az előzékenységet találjuk Szerbiában 

is, mint Romániában.
Ha ennek dacára a 12.450 könyvet kitett for

galom 9895-re fogyott le, úgy ez a nyugtalan poli
tikai helyzetben és a nagy válságban, valamint 
különösen a rossz aratásban keresendő. Árusítóink 
olyan szegény vidékekre is kerültek, ahol az em
berek pénz híján kenyérrel fizették meg a biblia 
árát.

Vasutak hiányossága és a rossz utak miatt ne
héz a munkájuk követeinknek — az egyik közülök, 
Lichtenberger, 40 éves szolgálati jubileumát tar
totta !

Többnyire szekéren utaznak bibliáikkal és így 
előfordul, hogy vagy a rúd eltörik vagy a ló esik 
el, mely eset mindig kellemetlen késedelmet von 
maga után.

Spanyolország.
Ismeretes dolog, hogy még mindig igen nagy a 

papok veszedelmes befolyása a kormányra és a 
népéletre A bányászok és a gyárak megyéi fel

szabadították magukat alóla, de csak azért, hogy 
magukat teljes atheizmusnak és radikalizmusnak 
adják oda. Az egyik éppen úgy nehezíti meg a mun
kánkat, mint a másik. A nép nagy szegénysége is 
igen hátrányos. Mégis sok örvendetesét is tapasz
talnak bibliaárusítóink. Itt van egy asszony; hiába 
kért testvérétől, ki pap, bibliát és így maga sze
rezte azt meg. És most az árusítót elkíséri házról- 
házra és ajánlja könyveit. Az ő biztatására 20-nál 
többen vettek könyvet. Ott egy vak beszéli, hogy 
szerencsére, még mikor látott, vett magának egy 
bibliát. „Hála Istennek" mondja, akkor olvastam és 
„ettem", és most kérődzőm, „ez a vigaszom". Emitt 
egy szegény pásztorfiú keservesen sírva könyörög 
egy evangéliumért és boldog, miután ajándékba 
kapja azt. Vannak hivatalnokok is, kik nem sze
gődnek a papok segédeiül. A barcelonai kormányzó 
rendreutasított egy községi elöljárót, mert ez egy 
bibliaárusítót törvénytelen bánásmódban részesített 
és megparancsolta neki, hogy az elkobzott köny
veket küldje neki ismét vissza.

Vannak egyéb jelek is, melyek jobb jövőre en
gednek következtetni. Morei senor, aki maga buzgó 
katholikus, a szabadelvű párt vezetője, az állam 
felszabadítását az ultramontán hatalom alól, fel
vette programmjába. A huescai püspök a követke
zőket válaszolta egy papnak, aki utasítást kért a 
a bibliaárusítóval szembén : „Ne rabold meg hiába 
a te gyónóidat a protestánsoktól vett könyvektől, 
mert nem fognak azokban semmiféle rossz tant 
találni. Vajha a vevők mind befogadnák ama ke
resztény lelket, amely távol tartatik tőlük.

A bibliaárusítókat se háborgasd, akik csak kö
telességüket teljesítik! Csak tedd te meg éppen 
olyan hűen a tiedet!"

Oroszország.
Az orosz nép felszabadulása néhány évvel ez

előtt megkezdődött és még mindig halad. Évszáza
dos bilincsek töretnek le. Új politikai, sociális és 
gazdasági kérdések merülnek fel, és az élet anyagi 
érdekei vannak előtérben. Nem szabad csodálkoz
nunk azon, hogy ez az áramlat sokakat elvisz a 
kereszténységtől, amit ezek csak a megcsontoso
dott orthodox alakjákan ismernek és amelyet a 
mai rossz állapotok okozójának tartanak. Hányszor 
utasíttatnak vissza gorombán bibliaárusítóink : „Ad
jatok nekünk vutkit, adjatok nekünk politikai köny
veket, de maradjatok tőlünk távol bibliátokkal! 
Menjetek velük a szerzetesekhez! Nem vagyunk 
szentek és nincs időnk arra, hogy vallásos köny
vekkel foglalkozzunk, a biblia elavult, nem illik 
már a mi modern viszonyaink közé."

Bízvást remélhető azonban, hogy ez a vallási 
radikálizmus csak múló tünemény, hogy annak 
idején a vallási szükség ismét jelentkezni fog.

Azonban reményteljes evangéliumi mozgalom is 
észlelhető; városokban és falvakban keletkeznek 
evangélikus gyülekezetek.

Itt nyílt ajtókra és szívekre talál a biblia.
Könyveket éppen annyit (454.504) tudtunk eladni, 

mint az előző_évben.



5. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 48

Szibéria.
Hatalmas kiterjedésű munkatér. Jekaterinburg 

kormányzóságától az Ural - hegységben egész a 
Csendes Oeeán partjáig! De a lakosság ez óriási 
területen igen gyér, össszesen 11 millió. Az északi 
szélességeken az év bizonyos részeiben igen barát
ságtalan a kiima. E területen 11 bibliaárusitó van 
szétszórva Az árusítást tetemeden megkönnyíti a 
szibériai vasút, amelynek legfontosabb állomásai 
— Jekaterinburg, Omszk, Tpmszk, Krasznojarszk, 
írkutszk, Csita — árusítóinknak lakóhelyül szol
gálnak. És éppen így nem megvetendő könnyítés 
pénztárunkra nézve, hogy úgy a fő, mint a mellék
vonalakon, valamint a folyamgőzösökön embereink 
szabadjegyeket kapnak.

A bibliárusitók tevékenysége sokoldalú. Fontos 
a pályaudvarokon és vonatokon végzett munkájuk. 
Éppen így a kivándorlók közötti bibliaterjesztési 
ténykedésük. 1908-ban 760.000 könyv ment Szi
bériába. Némelyik bibliaárusító fontos munkássá
got fejt ki a katonák között, amidőn is a katona
tisztek gyakran bátorítják őket.

Redko altábornagy Tomszkban pl. elrendelte, 
hogy minden katona-barakk 100 példány Evangé
liumot vegyen. Blagowjestsenszkben egy tábornok, 
ha a bibliaárusítót látta jönni, így buzdította a 
katonákat: „Kis testvérek, jertek és lássátok, jó 
könyvek! Olcsók és lelkünk javára szolgálnak!" 
Ilyen ajánlatnak persze megvolt a hatása. Ehhez 
jön még a biblia elterjesztése a messze elszórt 
telepítvényeken.

Törökország.
Konstantinápolyban s környékén hat bibliaárusítót 

alkalmaztunk. Az első hónapokban még Abdul Hamid 
deszpotizmusa ólomsúllyal nehezedett mindenekre, a 
kémkedés a legbujábban virágzott, senki se bízott 
a másikban. Ekkor következett a forradalom, mint 
egy villám a tiszta égből és azóta már mintha 
érezhető volna, hogy az emberek szabadabban mo
zognak, őszintébben beszélgetnek és kutatni kezde
nek. A biblia-boltunk már többé nincs titkos rend
őröktől megfigyelve és sokkal jobban lesz látogatva. 
Kastamuniban, Kis-Ázsja tartományában (Bithinia) 
egy bibliaárusító egész éven át 295 könyvet adott 
e l : mily türelmi munka !

Albániában különösen érezzük a szabadabb kor
mányzat áldásait. A régi időben abban könyvek 
árusítása egyáltalában el volt tiltva, miután most 
ez meg lett engedve, a forgalom hirtelen megnőtt.

Szívünkön fekszik az albán biblia fordításának 
minélelőbbi befejezése.

Egyiptom.
Az egyiptomi ügynökséghez Egyiptomon kívül 

még Szíria, Palesztina, Arábia, Ciprus, Malta és 
az egész keleti Afrika tartoznak, mely utóbbi ré
szére Mombaszban alügynökséget rendeztünk be. 
Ezen a területen 54961 könyvet adtak el, e szám 
eddig a legnagyobb.

Jellegzetes a különböző nyelvek szokatlan so
kasága (66), ezt a kozmopolita jellegű Alexandria 
és még inkább Port-Szaid teszik ki.

VEGYES.
Halálozások. Hörlc József, a pozsonyi ev. theo- 

logiai akadémia tudós tanára és egyházi szakíró, 
f. hó 15-én délelőtt hatvankét éves korában Pozsony
ban meghalt. Halála Pozsonyban nagy részvétet 
keltett és kelt az ország ev. egyházai körében, 
ahol Hörk mindenütt köztiszteletnek és elismerés
nek örvendett. Az elhunyt akadémiai tanár előbb 
lelkész volt, majd az eperjesi theol akadémia, utóbb 
pedig a pozsonyi ev. egyetemes theologiai akadémia 
tanára lett, ahol a gyakorlati lelkipásztorkodástant 
adta elő. Az egyházi szakirodalmat számos érté
kes munkával gazdagította. Temetése f. hó 17-én 
volt s őszinte, nagy részvét kísérte egyházunk e 
mindig hű munkását nyugvó helyére. Bővebb élet
rajzát a legközelebbi számban adjuk. Az Úrnak 
szeretete őrködjék a hű lélek munkálkodásainak 
eredménye felett!

Súlyos csapás érte néhai Varga Pál galtai ev. 
lelkész özvegyét, sz. Czipott Esztert, Esztike leá
nyának élete kilencedik évében történt váratlan 
elhunytéval. Az őt imádattal szerető édesanyjának 
mélységes gyászában mi is részvéttel osztozunk.

A besztercebányai ev. egyesület f. hó 20-án 
tartotta IV. protestáns estélyét nagy közönség jelen
létében a következő műsorral: 1. Légy üdvözölve 
és áldva, közének 1. és 2. vers, énekli a közön
ség. 2. A nők helyzete a régi keresztyén egyház
ban, felolvasás, tartja Kuszy Emil úr. 8. Mendels
sohn: 2 jellemdarab. Előadják Neuberger Izsó, 
Danielovics Ernő, Keller Imre és Mühlberger János 
urak. 4. „A szegény asszony könyve" Vörösmarthy 
Mihálytól, szavalja Olejcsek Matild úrleány. 5. Kiben 
Isten és hit él, közének, 1. és 2. vers énekli a közönség.

Modorból. Az evang. családoknak a „családi 
lapok" szólnak, de hozzanak is híreket az igazi ev. 
családokból, főképen olyan kedves családból, mint 
amilyen van a Kis-Kárpátok alján, Modor városa1 
bán, ahol nevelnek és tanítanak igazi anyás szere
tettel, hol a gyermekek tanulnak és engedelmes
kednek odaadó szeretettel. Értjük a kerületi ev. 
polgári leányiskolát Modoron. Az iskolaszéki elnök 
nevenapjának ünnepléséről van szó. Hollerung Ká
roly főesperesnek, ki a leányiskolát Modoron létre
hozta. szívének melegével ápolja és működése díszé
nek tartja, nevenapja lett ünnepelve egy igen si
került hangverseny és színielőadás által. A fárad
hatatlan tantestület Brand Vilma igazgatónővel az 
ólén rendezte az estélyt. Az énekek, költemények, 
zongora- és hegedűdarabok a legfinomabb ízlésre 
vallottak. A közönség Modorból és vidékéről, Po
zsonyból, sőt Budapestről sereglettek össze ; a gyer
mekek szülei és rokonai a főesperes tisztelői meg
töltötték a nagy és szép tornatermet és öröm volt 
látni, amint a kis színpadon zöld bokrok között 
megjelentek a fehérruhás kis kedves alakok és 
bemutatták mesterségeiket. Ez ünnepség az inté
zeti élet képét tárta fel előttünk, a benne ural
kodó szeretetteljes szellemet éreztette velünk, fel
vidította szívünket, mely őszinte hálával tartozik 
az igazgatónőnek és a tantestületnek. A jó Isten 
áldja meg őket mind azért a jóért, amit tesznek 
gyermekeinken. i. v.
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A Magyar Evang Keresztyén Diákszövetség 
febr. hóban tartotta alakuló gyűlését Budapesten, a 
Lónyay-utcai rét', főgimnázium könyvtártermében. 
Jelen voltak Budapest, Sopron, Debrecen, Eperjes, 
Sárospatak, Pápa és Komárom képviselői. Elnök 
lett ifj. dr. Szilassy Aladár, titkár Forgács Gyula, 
utazó titkár Viktor János, pénztáros Pongrácz Jó
zsef, jegyző Papp Gyula. A gyűlés elhatározta, 
hogy a nyáron nagy konferenciát rendez.

Orgonahangverseny a Deák-téri ev. templom
ban. A Kőbányán építendő ev. templom javára f, 
hó 20-án fényes sikerű orgonahangverseny volt. 
A közönség teljesen megtöltötte a különben is nagy 
templomot és nagy élvezettel hallgatta Krammer 
Teréz, Wenczell Béla, S/.ikla Adolf operai tagok, 
valamint Kemény Rezső zeneakadémiai tanár, Degel 
Frigyes és Morascher Hugó művészi előadásait.

Egyház felügyelő beiktatás volt Libetbányán 
január hó 30 án, amikor dr. Répási Mátyás, zólyom- 
inegyei alispán foglalta el a gyülekezet bizalma 
által felajánlott diszes állást. Az ünnepies isten
tiszteleten Bakay Péter főesperes iktatta be nagy
hatású beszédjével hivatalába az új felügyelőt. Az 
ünnep fényét emelte Zólyom vármegye akkori fő
ispánjának, dr. Osztroluczky Miklósnak megjelenése.

Lelkészjubileum. Ullreich Pál németszentmi- 
liályi ev. lelkész febr 13-án ünnepelte lelkészi 
működésének 25 éves fordulóját. Az Úr eme buzgó 
szolgájának további működésére is Istennek gazdag 
áldását kérjük.

Eljegyzés. Kaczián Sándor szepesváraljai gyógy
szerész jegyet váltott Stessel Emmy úrleánnyal, Stes- 
sel János, budapesti nagykereskedő bájos leányával.

Üresedésben lévő papi és tanítói állások: A 
devicsei (Hont m.) egyházközség, a“ hodrusbányai 
egyházközség (Hont m ), a kapinémetfalvi egyház- 
község (Sáros vm.), a palonczai egyházközség (Sá
ros vm.) rendes lelkészi állásai, a New-Brunswicki 
(Eszakamerika) magyar hitközség rendes lelkészi 
állása. Segédlelkészt keres a pardicsi és a deb
receni egyház lelkésze. Tanitót keres a somogy- 
döröcskei, az udvarházi (Nógrád m.) és a kuczorai 
(Bácska) ev. egyházközség.

A boszniai protestánsok sérelme. Hiteles bosz
niai értesités szerint az annektált tartomány alkot
mányának tervezete a boszniai vallásfelekezeteknek, 
a katholikusnak, az izraelitának, a mohamedán
nak biztosít képviseletet a leendő tartományi gyű
lésen, a protestánsnak azonban nem adja meg ezt 
a jogot. A Boszniában jelentékeny számban élő 
protestánsok a közös kormányhoz fordultak azzal 
a kéréssel, hogy a leendő tartományi gyűlésen való 
képviselet az ő egyháziak részére is biztosíttassék. 
Kérésük azonban a közös kormánynál meghallga
tásra nem talált. A bosnyák alkotmánytervezet 
jelenleg a magyar kir. kormánynál van tárgyalás 
végett s amint illetékes helyről értesülünk,1 a bosz
niai protestánsok most a magyarhoni hitrokonaik 
támogatását óhajtják megnyerni sérelmük orvos
lására, mely a tartományi gyűlésen való mellőzte- 
tésiik miatt, szemben a többi felekezetekkel, rajtuk 
esne. Bosznia közjogi helyzete önmagában nehéz 
és kényes kérdés. Ennek megítélésénél irányadó

az 1867. évi II. t.-czikk, valamint az, hogy törté
neti alapon a magyar király uralkodói felségjoga 
lép ismét érvénybe Boszniában. Ennélfogva a Bosz
niát érintő bármely közjogi kérdés első sorban a 
magyar közjog kérdése és arra nézve a magyar 
országgyűlésnek is kell intézkednie. A bosnyák 
alkotmánynak, a magyar közjog elveinek megfelelő 
rendezésénél a Boszniában létező protestáns egy
házak méltányos kívánságainak a magyarhoni pro
testánsok részéről való támogatása méltán felté
telezhető és a parlamenttől, amelyről ugyan éppen 
mostan nem lehet tudni, hogy az új választások 
után milyen is lesz, a magyaroszági protestánsok 
is elvárják, hogy e sérelem orvoslása érdekében 
határozott állást foglaljon, — mert hiszen nem a 
protestánsok kicsiny számáról, hanem az elvről 
van itten szó.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
B. K. Pusztaföldvár. Cikkei sorra kerülnek s kérjük 

további támogatását. — F. G. Torzsa. A szives üdvözletét 
melegen köszönjük, kérjük támogatásodat. Gazdag siker 
koronázza törekvésedet. — F ajfrii Pál Hódmezővásárhely. 
Kívánsága szerint intézkedtünk. — Bak Sándor Szeged. 
Köszönjük a szives üdvözletei, sok ilyen derék tagot kívá
nunk társulatunknak. — K. J. Hontudvarnok. Jóleső öröm
mel vettük az üdvözlő szavakat s azt a lelkesedést, mely- 
lyel ügyünket támogatni kívánod. A nevezett életrajzát még 
eddig nem kaptuk meg. Mihelyt kezeinkhez kerül, kinyo
matjuk. Beküldését megsürgettük.

A Luther-Társaság újabb kiadványai.
Hitünk igazsága. Az evangélikus és r. kath. egyház 
közötti különbségekről. A művelt közönség számára 
írta Kapi Béla Ára 1 K 50 f. — Magyar éneklőkar. 
90 vallásos ének férfikarra. Egyházi és iskolai ének
karok számára szerkesztette Kapi Gyula. Ára ü K. 
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Pál. Ara 10 fill. 50 sz. A nő hivatása a magyar protestantizmus
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„REMÉNY"
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50 finom csontlevélpapir és 50 hozzá
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csak 1 korona.
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1 kor. 50 fillér.
Megrendelések a Luther-Társ. könyvkereskedé
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1 K.-ért ily levélpapír seholsem kapható.
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