EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP

A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS N ÉPIES LAPJA

Megjelenik julius és augusztus kivételével minden hó 15-én és végén.
Előfizetési dij egy évre 1 forint.
Kiadóhivatal: Luther-társaság pénztára,
Deák-tér 4. sz., hova az előfizetési és
hirdetési dijak küldendők.

Első évfolyam.

Szerkeszti
BDRECZKY SÁNDOR

Iinther-társasági tagok
e la p o t d ij n é l k ü l k a p já k .

evang. hitoktató.

Vili. Rökk Szilárd u. 35, II. 8.

Hirdetési dij

Budapest, 1895. november 15.

egy oldal 12 frt, fél oldal G frt.
negyed oldal 3 frt és igy tovább.

5. szám.

dulásra buzdította az Idvezítő a lelkeket, zárva
vannak. Az iskolák is nagyrészt csak e világnak
nevelnek. A vallásoktatás a legtöbb helyen csak
A kié az ifjúság, azé a jövő: azt szokták czímer. Élő, öntudatos s az Urnák kedves csele
mondani s épen azért szükséges, hogy az ifjúsá kedetekre ösztönző bitet nem igen hoznak az isko
got nyerjük meg az evangéliomnak. E czél elé lából a gyermekek és ifjak. Még hagyján, ha bi
résére nem egyetlen eszköz az ifjúsági egylet. A tók virágát a kétely nem hervasztja. A mikor
családnak és iskolának is meg kell tennie a ma aztán az ifjú elhagyja a családot és az iskolát
gáét, a mint ezt a múltkor e lap hasábjain a (az alsó és középiskolát) s kilép az életbe, ott
fővárosi magyar evangélikus egyház lelkésze oly várják már a kisértések, melyeknek erkölcsisége
szépen kifejtette. A mit ő mondott, azt nem is rendesen ál.'ozatúl esik, mert nem volt erős hite,
fogom ismételni, még kevésbbé fogom czáfolni az mely Idvezítőjével szorosan összefűzte volna. Az
általa mondottakat; hisz annyira igazaknak tar Istenért ébredjünk fel hát! Ne elégedjünk meg
tom azokat, hogy elmélkedéseimet az ő fejtege még a jó vallásoktatással sem, hiszen azt az ifjú
hamar elfeledi s épen 18—20 éves korában nagy
téseihez fűzöm.
Ha minden család és minden iskola megtenné a veszély, a mikor vallásoktatásban már nem
a magáét, akkor talán nem is volna szükség ifjú részesül s a templomba pedig még nem jár.
Alapítsunk tehát evangéliomi szellemű ifjúsági
sági egyesületekre. De az evangéliomi keresztyénegyesületeket!
Kérjünk lánglelkesedést az Úrtól
ség szempontjából bizony nagyon kevés család és
nagyon kevés iskola végzi jól kötelességeit. A s ne féljünk attól, hogy az ifjak nem jönnek. Csak
földi élet gondjai nagyon is elfoglalják a családo ne unalmas vallásosságot prédikáljunk, hanem az
kat s bizony Isten előtt ma már nem igen öntik evangéliom tiszta s üde vizét ajánljuk fel nekik.
ki szíveiket a család szent körében az emberek. És aztán adjunk nekik is részt a munkából. Ta
A titkos kamrák ajtajai, melyekbe a zajos világ nítsuk őket szép énekekre, szavaltassunk azzal,
ból időnkénti elvonulásra s ott Istenhez való for a melyik arra képes, sőt olvastassunk fel velők

Alapítsunk evangéliomi ifjúsági
egyesületeket.
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is, majd akkor megtetszik nekik az evangéliomi
keresztyén élet. Megértik, hogy a megfeszített és
feltámadott Krisztus az ifjaknak igaz barátja, a
ki nekik is hozott igaz boldogságot. Faluhelyen
a lelkész és tanító alapíthatnának ilyen ifj. egye
sületeket, városokban még több munkaerő van.
A fődolog az, hogy az ifj. egyletek amaz örök
alapra legyenek építve, máskép közönséges mu
latozó egyletek lesznek belőlök. 50 évvel ezelőtt
még alig volt ilyen egylet s ma már 5500 van a
világ minden részében. Nálunk is van már né
hány s lesz még több, csak kérjük buzgón az
Isten segedelmét.
Szabó Aladár,
thepl. tanár.

Ének a szentegyházról.
Dallam: Atyának bölcseséye.

Nem jött el még ideje
Sión győzelmének;
Még nem zeng az ajkakon
Diadalmi ének;
Még a sánczon dolgozunk
Küzdve ellenséggel,
S nyert csatánknak öröme
Fájdalomban vész el.

Sírva vetjük a magol,
Termést nem remélve ;
Hogyha irtjuk a gyomot,
Uj gaz nő helyébe . . .
Mikor lesz az aratás,
Kötve kévéinket ?
Mikor zengjük vidoran
Víg énekeinket'? ------Lesz még egykor jó napunk,
Mert Urunk ígérte :
Adjunk hálát ő neki
Már e perczben érte !
A vizeknek árjai
Alább-alább szállnak:
Nem sokára vége lesz
A szörnyű dagálynak.
Majd fehérük a mező
Vidám aratásra!
Izraelnek öröké
Nem is szállhat másra !
S ott a Sión udvarán
Fölhangzik az ének :
Hála, dicsőség legyen
A menny Istenének!
Cith. San'cl.-ból Gaál Mihály.

Még Árarái szent hegyén
Nem kötött ki bárkáink;
Még dühöng a zivatar,
S tenger mélye vár ránk;
Az özönvíz egyre tart,
S Noé félve néz ki,
S Isten népét gyötrelem,
Siralom emészti.
Izrael még nem juta
A szép Kánaémba,
Öt a puszta tájakon
Sok csalódás várja :
Ide-oda megy, vonul,
Háborogva fárad,
Majd Amálek csap reá,
Majd a ravasz Bálák.
Bölcs Salamon fénykora
Messze még m i tőlünk, .
Holott kész lesz városunk,
S templomába gyűlünk.
Minden felől lesben áll
Hívek ártalmára
Ellenségünk kémliada,
Felbujtott csordája.

A Thúrzók otthona.
A felvidéken jártam az elmúlt nyáron. Össze
barangoltam a Vág folyó völgyét, a hol a termé
szet szépségei s a fennmaradt történelmi emlékek
egyiránt fölemelik az ember lelkét. Bajos volna
most számot adni arról, mik éreztetik jobban a
halandóval az Örökké való Isten jelenlétét s saját
életének semmiségét, a természet oly csudái-e,
mint a szúlyói völgy s a Manin hasadék szirtjei
vagy a váromladékok, melyek egykor hullámzó
élet színhelyei voltak s ma csak temetők; emlék
köveikről kegyelettel olvasgatja az ivadék, kik
éltek ott századok előtt.
Ezen régi várak közül legépebb a Thúrzók
nagybittsei családi fészke. Bennünk evangélikusok
ban egész sereg emléket elevenít föl ez a törté
nelmi név. Hiszen a Thúrzók kora egyházunk
virágzásának a kora volt; Nagy-Bittsén lakott
Thúrzó György nádor, Magyarország nagvura, a
ki az első evangélikus zsinatot Zsolnára össze
hívta s a vallás-szabadságot biztosító bécsi béke
megkötésekor az országgyűlés megbizottjaként
szerepelt. Nagy-Bittséről kormányozta gyülekeze
teit Lányi Illés, első superintendensünk, a ki bá
tor védője volt egyházának, s szóval, tollal har
colt a katholikus papok szenvedélyes támadásai
ellen. Nagy-Bittsére hozta menyasszonyát, Nyáry
Krisztinát az ifjú Thúrzó Imre, a kiben a magyar
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evangélikusok legfőbb támasza dőlt ki rövid, fé
nyes pályafutás ulán. Végre Nagy-Bittséről indult
meg 1626 táján a katholikus térítés Eszterházy
nádor pártfogása mellett, mely pár évtized múlva
eltüntette e vidékről a protestáns idők emlékeit
A Thúrzó-uradalmak jobbágyságának erőszakos
visszatérítése a magyar evangélikusság sorsát is
merteti meg velünk.
Ennyi ok talán elég annak igazolására, hogy
a magyar evangélikus egyház egykori székhelyét
közvetlen szemlélet után ismertetni próbálom s
mivel a jelen, a múlt ismerete nélkül nehezen
érthető meg, történetéből is közlök néhány érde
kes részletet. Nagy-Bittse nem vár olyan értelem
ben, mint a többi vágvölgyi várak: Trencsén,
Beczkó, Csejte vagy Temetvény. Inkább megerő
sített kastély s fővédelmi vonala a Vág-folyó,
mely épen itt egy nagy s szeszélyes kanyarulatot
tesz. Ez igen természetes dolog, hiszen a Thúrzók
fészke kívül esett a török portyázások körén s
a nemzeti harcok idején is elkerülte minden vi
har. Csak egy Ízben szerepelt, midőn Thúrzó
Imre lakott benne, Bethlen Gábor fejedelem fő
vezére, ki a morvavidéki csatatérről haza-haza
nézett időnként, hogy családját, anyját, nejét s
kis leányát meglátogassa. Ilyenkor felélénkült a
máskülönben csendes bittsei udvar; fölkeresték
a környék főurai s vadászat, lakomázás élénkí
tette a falusi élet egyhangúságát. E rövid, pár
napra terjedő mulatást megint hosszabb távoliét
követte, nem épen nagy örömére a magára ha
gyott családnak. A nagy négyszögletű kastély,
melynek tornya messze ellát szik, ma is lakható
állapotban van; a járási közigazgatás székel
benne. Belső udvara tágas, világos; a nagy osz
lopos folyosó most is ép, a falakat valami tizedrendű mázoló nagybajuszu Eszterházy-ősökkel
festette be, akik mintha fenyegetnék kardjaikkal
és buzogányaikkal a mai kor fiát, a mint elhalad
mellettök. Á termek, hol egykor Czobor Erzsébet
dolgozott hölgyeivel és Nyáry Krisztina viselte az
egyedüllét terhét s unalmát, ma kivetkőztetve
fényökből, poros aktáknak szolgálnak lakásul.
Kegyeletien kéz letörölte a falakról a múlt em
lékeit; csak egy terem áll felhasználatlanul, a
hova néhány bizonytalan eredetű régiséget rak
tak be, asztalt, széket s más effélét. Állítólag ez
volt Thúrzó György nádori törvényszékének ülés
terme, itt mondtak ítéletet 1610-ben a csejtei
szörnyeteg, a fonnyadt arcú s hiú, vérengző
Báthory Erzsébet felett, a ki fiatal leányok véré
vel próbálta fölujitani arcának hervadó rózsáit.
A nádor elfogta e förtelmes asszonyt s- a csa
ládi befolyás ellenére elitéltette. Mert Thúrzó
György nádor igazságos biró volt, érdem szerint
mérte a jutalmat és a büntetést.
A vár mellett látható egy külön álló egyeme
letes épület. Thúrzó György építtette 1605-ben;
az egész emelet egy terem volt, a hol leányainak
lakodalmát tartotta. Sokszor táncoltak benne,
mert Thúrzó kegyelmes uram házában bőven
volt az istenáldás; öt leányt adott férjhez. Fia,
a daliás és szép lelkű Imre is itt tartotta lako
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dalmát 1618-ban Nyárv Krisztinával. Azóta viga
dók, sírók mind pihenni tértek s békén alusznak,
álmukat nem háborítja semmi. A falu, mely a
vár körül elterül, hajdan tiszta evangélikus volt;
templomában a hol most szemkápráztató, de üres
szertartásokkal akarják éleszteni a vallásos buzgóságot, hajdan az igét hirdették s szép egyházi
énekeket zengedeztek. A lelket bú szállja meg ez
emlékezetes helyen s bele képzeli magát a vál
tozatosabb, érdekesebb múltba.
A Thúrzók a Jagellók idején emelkedtek az
ország főurai közé s elsők voltak a reformatió
elfogadásában. Thúrzó Elek kincstartót követte
Thúrzó Ferenc, a kinek Zrínyi Dorottya, a szi
getvári hős leánya volt a felesége. Ö gyűjtötte,
szerezte a roppant családi vagyont, melynek ak
kor nem igen akadt párja. Ö építtette 1574-ben
a bittsei várkastélyt, a mely az után a család
fészkévé lett. A vár azonban Thúrzó György ná
dor s felesége Czobor Erzsébet idejében ért leg
szebb napokat. A nádor fényes udvart tartott,
cselédsége nagy volt s a vendég soha ki nem
fogyott a házból. A jó mód s fényűzés mellett
azonban meg volt a vallásosság is a családban.
A kegyelmes úr udvarának legtiszteltebb alakja
volt az udvari pap, előbb Lányi Illés a superintendens, azután Hodik.' Ök ügyeltek föl a gyer
mekek nevelésére s őrködtek az evangélikus szel
lem tisztasága felett, A nagyúr minden vasárnap
megjelent jobbágyai körében a templomban, egy
imádságban, egy énekben dicsőítette velők a
Mindenhatót. Mennyire vallásos volt az egész
család, mutatja, hogy a nádor a wittenbergi
egyetemre küldte egyetlen fiát, Imrét, hogy ott
Luther és Melanchton sírjánál, a reformatió
szülőhelyén szívja magába az evangélikus szel
lemet, s állandóan tartott Wittenbergben néhány
szegény theologust, a kiket saját birtokain alkal
mazott lelkészekül. Levelei mindig Isten nevével
kezdődnek, mintha éreztetné a mai idők szegé
nyebb lelkű fiával, hogy őt illeti mindenért a
hála s a dicséret. Thúrzó György azon kor leg
tiszteltebb embere volt, a kit ellenfelei is becsül
tek. Az alattvalói hűség, hazafiság, vallásszeretet,
emberi érzés csodálatos módon egyesült benne.
Igazi férfi volt, tettre kész, a hatalmasok előtt
bátor, a gyengékhez szelíd, a szenvedőn könyö
rülő. Midőn 1616. végén meghalt, az egész nem
zet meggyászolta őt a fő pártfogóját vesztett
evangélikus egyházzal.
Temetése karácsony böjtjén volt a bittsei
várkastélyban. Nemcsak a vidék, hanem az egész
Magyarország színe-java állta körül a koporsót.
Négy prédikáczióval búcsúztatták el: latinul, ma
gyarul, tótul és németül. A prédikátorok alig
tudtak beszélni a meghatottságtól s beszédjöket
megszakította a gyászoló nép hangos zokogása.
Egyház-szeretetét bizonyítja halála előtt kelt vég
rendelete is, a melyben vagyonából kizárja
azon utódait, a kik az evangélikus vallást meg
tagadják.
Fia, Imre örökölte vallásos buzgalmát, fegy
vert is ragadott egyháza védelmére, midőn Bethlen
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Gábor erdélyi fejedelem megkezdte Bécs ellen a
harczot. 1617-ben a reformatió százéves emlék
napját roppant fénynyel tartották meg Thúrzóék;
ünnepükön megjelent az evangélikusság színejava, hiszen azt jelentette ez a tüntetés, hogy az
evangélikus egyház nem fél a közelgő viharfel
hőktől, kibontott lobogóval indul a harczba, s az
zal a tudattal, hogy Krisztus megvédi egyházát
a föld hatalmasai ellen. Pár évig, mig Imre élt,
még nagy szerepet játszott a bittsei udvar; 1621.
év után, midőn csak a férjét s fiát gyászoló
Czobor Erzsébet lakott benne, elcsendesült, komor
lelt. 1626. év után pedig a megpróbáltalás napjai
jöttek el a környék evángélikus lakosságára Az
Eszterházyak üldözték vallásáért. A földi hatalom
rövid időre győzelmet aratott Krisztus vallása
felett; végkép eltiporni nem tudta, mert Krisztus
maga őrködött felette!
K ovács Sándor.

Is te n e d e t e lv e s z te tte d . . .
Istenedet elvesztetted,
Árva vagy te, árva !
Jézusodat sírba tetted
Koporsóba zárva !
Sötét szemed fönn az égen
Már csak felhőt talál,
Elfeledled réges-régen,
Hogy te boldog v a lá l!
Boldog, midőn apád, anyád
Minden jóra in tett!
Pusztává lett szíved, lángéul, . . . .
Ördög konkolyt hintett.
Angyalsereg tekint rája
S Üdvözítőd — sírva,
Mert még vérzik keresztfája
S igéd meg van Írva.
Ébredjen hát erős hited,
Üdv és öröm várja;
Tested, ha azt megfeszíted
Útját el nem zá rja !
Liláig Em ánuel.

Történeti részletek.
Ágosta városában az 1530-ik év junius hó
25-én tartott országgyűlésen Magyarországból je 
len voltak: 1-ső Ferdinánd, magyar király udva
rával Turóczy Miklós, Ujlaky Ferencz, pozsonyi
prépost, Frangepán Farkas, — és Mária királyné
kíséretében: Beham Gerő zólyomi kapitány, Oláh
Miklós és Német Tamás. Ezek voltak az elsők
Magyarországban, a kik az ágostai hitvallást hal
lották,
s*t.

Melanchton mint álom-magyarázó. Luther
leánya Magdolna, szép, kedves és szellemdús
leányka volt. Az atyja kivált kegyessége miatt
nagyon kedvelte őt. De az atyjánál inkább sze
rette őt a mennyei Atya. Tizennegyedik évében
súlyosan megbetegedett s betegsége napról-napra
súlyosbodott. Luther folyton beteg leánya ágya
mellett ült. »Én igen szeretem őt«, sohajtozott,
— »de édes Istenem, mivel látom, hogy az a Te
akaratod, hogy elvegyed őt tőlünk, szívesen lá
tom őt nálad, a mennyben.« Abban az időben .a
beteg kis Magdolna anyjának különös álma volt,
két díszesen öltözött ifjú vezette Magdolnát mint
menyasszonyt az oltárhoz. A mint a következő
napon Melanchton jött kérdezősködni a beteg
leány hogvlétéről, az anyja elmondta neki a múlt
éjjeli álmát. Erre Melanchton megijedt és az ott
levőkhöz mondá: a két ifjú két angyal volt, azok
eljőnek és elvezetik Magdolnát a mennyei menyeg
zőre. — És ugy történt. Még az nap halt meg
Magdolna, szerdán, szent háromság utáni 17-ik
vasárnapon az 1542-ik esztendőben.
Szmn.
Szelepcsényi. A legélesebb fegyvernél többet
ártottak Magyarországon az evang. egyháznak a
kebeléből származott és a legmagasabb méltó
sághoz jutott apostatái: Pázmány >kalauzával« és
Szelepcsényi delegált törvényszékével. Az utóbbi
barsmegyei Szelepcsény községben született igen
szegény szülőktől. Gyermekkorában libapásztor
volt. Egyszer a libái a tilosban jártak s ezért őt
egy földmives nagyon megverte, ugy, hogy a gyer
mek keservesen sírt. Ilyen állapotban találta őt
egy kocsin arra menő föjdesúr s kérdezősködött
baja után. Megismerkedvén a kétségbe esett liba
pásztor fiúval, megkedvelte azt s kérdezte, nem
volna-e hajlandó tanuló fiához szolgálatba lépni.
A fiú örömest fogadta el az ajánlatot és ezáltal uj
életnek kapui tárultak fel előtte. Az uríi díszes
ruháival saját egyszerű öltözetét is rendben és
tisztán tartotta és az iskolában szorgalma és jó
magaviseleté által kitűnt. Később nagyon sóvár
gott szép ruha után s megrendelte azt egy sza
bónál, megígérve neki, hogy mihelyest nagy úrrá
lesz, a ruha árát pontosan megfizeti, és ezen Ígé
retét be is váltotta Azon a helyen, a melyen őt
gyermekkorában a kárvallott gazdaémber meg
verte, kápolnát emelt emlékül, mely mai napig is
fennáll. Mondják, hogy saját apjának, a ki haláláig
szegény ugyan, de evangélikus hitvallásához hü
maradt, teljes dicsőségében fogadva őt, — mondta
volna: »nem vagyok-e én nagy és dicső itt a
földön?* De az apja ezt válaszold: »De váljon a
mennyben is?!«
Közli: B-t.

H aj ó t ö r ö t t e k .
Képünk hajótörötteket ábrázol, kiknek egyik
része végső erőfeszítéssel küzd az ellenséges ha
bok ellen, más része Istenhez fordul, tőle várja
egyedül a menekülést. És hisszük, hogy könyör
gésük és munkáljuk nem is volt hiába való, sze
rencsésen partra jutottak és buzgó szívvel adtak
hálát a szabadító Istennek.
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Az embernek életét ábrázolja e kép. Az élet
tengerén evezünk mindnyájan, küzdünk a sors
hullámaival, melyek hajónkat akárhányszor vég
veszéllyel fenyegetik. »Sok háborúságon át kell
Istennek országába jutnunk.* Sok szenvedés, baj,
nyomorúság várakozik reánk e siralom völgyé
ben, mindazáltal nem szabad a veszélytől meg
ijednünk, nem szabad ölbe tett kézzel panasz
kodnunk a sors mostohasága ellen, hanem küzdenünk kell a sors hullámaival, az élet bajai
ellen. Imádkozzál és dolgozzál, mondották már
a régiek. És csakugyan e mondás jelöli ki a bol
dogulás útját. Imádkozzatok egymásért, mert igen

Kis hajó az én reményem,
Sem árbocza, sem kormánya ;
Csapkod a hullám keményen,
Gyenge sajkám veti-hányja.

S reményeink akárhányszor hajótörést szen
vednek, de helyükben uj remény kél, mert tud
juk, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minde
nek egyaránt javokra vannak. Sőt »dicsekszünk
a szorongattatásokkal is, tudván, hogy a szorongattatás kitartást szül, a kitartás pedig megpróbálást, a megpróbálás pedig reménységet, a re
ménység pedig nem szégyenít meg.*
Imádkozzunk és dolgozzunk s bizzunk az Űr-

H a j ó t ö r ö t t e k.

hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, mondja
Jakab apostol. De segíts magadon ember és akkor
fog az Isten is megsegíteni. Az Űr gondunkat vi
seli, de azért ruházott fel bennünket kiváló testi
és lelki tehetségekkel, hogy azokat okosan fel
használjuk és javunkra fordítsuk. A mezei liliom
nak is fel kell szívnia gyökerei által az éltető
nedvet a földből, csak akkor öltözködhetik szeb
ben, mint Salamon király; az égi madárnak is fel
kell keresni a gabonaszemet, hogy életben marad
hasson. Az embernek is dolgoznia, fáradnia, küz
denie kell, hogy hajója a boldogság révében köt
hessen ki.
A költő az ő reményét hasonlítja a hajóhoz,
mikor ekkép énekel:

bán, hogy ő, ki e világot oly bölcsen kormányozza,
a bút örömre fordítja majd, s megszabadít minket
minden veszedelemből. Azért ha bajok szorongat
nak is bennünket, s ha nem egy reményünkkel
hajótörés szenvedtünk is, hívő lélekkel énekeljük ■
Mind jó a mit Isten tészen,
Ö az én reménységem,
Minden ínségemben készen
Van nála segítségem.
Megvigasztal, Felmagasztal
Alkalmatos órában :
Bízom nagy jóvoltában.

B. S.
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Nyilvános köszönet.
A hol legnagyobb a veszély, olt legközelebb
van az Isten — és igen sokszor a nemes szívű
emberbarátok is ! Örömmel győződött meg ezen
igazságról a Somló-hegv oldalán fekvő NagySzó'llős (Veszprém megye) község nagyrészt evang.
vallásu lakossága, melyet f. évi augusztus 22 én
nagy tűzi veszedelem sújtott. Az evang. egyház
épületei megmenekedtek ugyan a veszedelemtől,
de 75 család lakóhelye és télre összegyűjtött
keserves keresménye lett a pusztító lángok mar- I
talékává.
Az első segélyt két nagylelkű kath. főur nyúj
totta a kárvallottaknak és pedig valláskülönbség
nélkül egyformán részesítvén minden szegényebb
családot az általuk felajánlott adományban A
mai divatos felekezeti türelmetlenségen messze
felülemelkedő nemes szívű emberbarát: mélts.
gróf Zichy Ferraris Lajos és nmlts. gróf Erdődy
Ferencz v. b. t. t. urak voltak. Az előbbi, mint
a helybeli uradalom birtokosa az evang. vallásu
lakosok közt több mint 50 hosszú szekér szalmát
és 40 p. mérő gabonát osztatott k i; az utóbbi
pedig, mint a szomszédos somló-vári uradalom
tulajdonosa, alulirt kezeihez 110 frtot küldött az
evang. vallásu tüzkárosult lakosok közt leendő
kiosztás végett.
Ezen.nemes szívű kath. főurak mellett a mi
nagyjaink között is akadtak, a kik szerencsétlen
híveim iránt őszinte részvétet tanúsítottak. Tek.
Barcza Béla gvül. felügyelő uron, — a ki a tűz
vész napján azonnal megjelent a községben, —
továbbá nagyt. esperes és nagyt. egyházker. szám
vevő urak és több lelkésztársam meleg részvétén
kivül — örömmel emelem ki, a mit tulajdonké
pen legelső sorban kellett, volna tennem, — nagy
ságos Ihász Lajos, hathalmi nagybirtokos urnák,
a zalai egyházmegye derék felügyelőjének, a
dunántúli egyházker. gyámintézet lelkes világi el
nökének a szerencsétlenekrőli jóságos gondosko
dását. Amint ugyanis hírét vette a nagy vesze
delemnek, felhívott arra, hogy miután a gyüleke
zet mint testület gyűjtést nem rendezhet, mert
épületeit kár nem érte, bár száz éves templomát
nagy áldozatokkal ép most restauráltatja, fordul
jon a község a »Jósziv« egyesülethez és kérje a
tűzkárosultak segélyezését. E felhívásnak eleget
téve, elküldőt tűk kérvényünket az említett ma
gasztos czélu egyesülethez, melynek derék választ
mánya, élén Tisza Kálmánná ő nagyméltóságával,
ép az elmúlt napokban értesített bennünket arról,
hogy községünk tűzkárosultjainak segélyképen
600, azaz hatszáz frtot szavazott meg. Ez az öszszeg azt bizonyítja, hogy az evangéliomi szeretet
ma is él és munkálkodik közöttünk. Erről tesz
bizonyságot az az örvendetes tény is, hogy tem
plomát építő gyülekezetem sem maradt már ez
évben sem segély nélkül, mert bár az idei kér.
gyámintézeti közgyűlés a bennünket ért veszede
lem előtt megtartatott s igy ahhoz nem folya
modhattunk, a nagymélt. és főt. egyetemes konvent, nagyt. Bognár Endre lovászpatonai lelkész

s egyházker. gyámintézeti elnök ur szíves aján
latára, az ez évben kiosztandó államsegélyből,
gyülekezetemnek 100 frt segélyt juttatott
Fogadják a fent nevezett nemes szívű párt
fogók, úgy a magam mint híveim szivbeli háláját
azon őszinte óhajtásommal, hogy nemes részvé
tüket jutalmazza meg gazdagon a minden áldások
Istene!
Nagy-Szőllős, 1895, november 5-én.
S za la y László,
ev. lelkész.

Hazai és külföldi hirek.
Püspökválasztás. A dunántúli evangélikus püs
pök-jelöltekre beadott szavazatokat nov. 7-én
bontották fel Répczelakon. A szavazatbontó bizott
ságban Radó Kálmán egyházkerületi felügyelő,
Mészáros István püspökhelyeltes elnökök, Schreiner
Károly, Ihász Lajos, Barcza Géza egyházi felügye
lők, Laucsek Jónás, Nagy Sándor esperesek és
Bognár Endre lelkész voltak jelen. Beadatott
összesen 313 szavazat, melyekből négy szavazat
megsemmisítésével Gyurdtz Ferencz pápai lel
készre 160, Poszvék Sándor soproni liczeumi
igazgatóra 149 szavazat esett. Tehát Gyurátz
Ferencz lett az uj püspök, kit uj méltóságában
Poszvék Sándor üdvözölt táviratilag legelőször.
Álljanak itt az uj püspökről a következő rövid
életrajzi adatok: Gyurátz F. 1841-ben Bükkön,
Sopronmegyében született. Sopronban tanult, olt
végezte a theologiát is, egyetemre pedig Jenában
járt. A Kővágó Eörsön fennállott algymnasium
tanára lett, honnét Beledre vitték lelkésznek;
1872-ben a pápai hívek választották lelkészükké.
Sokat tett a pápai szegény egyház felvirágozta
tására, templomot, iskolát és paplakot építtetett.
A veszprémi egyházmegye esperesévé, a kerület
főjegyzővé és gyámintézeti elnökké választotta.
A legjobb szónokok sorában áll és az irodalom
ban is jó nevet szerzett. Nevezetesebb munkái:
>Luther élete*, »Gusztáv Adolf svéd király élete*,
s a »Lelkivezér« és »Hit oltára* czimü imádságos
könyvek, mely utóbbi a Luther-társaság kiadvá
nyai közt már második kiadásban jelent meg.
Uj lelkészképző intézet. November 3-án avat
ták fel az erdélyi református egyházkerület által
Kolozsváron felállított, bennlakásos, lelkészképző
intézetet, mely egyszersmind protestáns theologiai
fakultása a kolozsvári egyetemnek. A kétemeletes
épület modern berendezéssel, gázvilágítással, köz
ponti fűtéssel, fürdőszobákkal van ellátva és mind
össze 200 ezer forintba került. Évi szükséglete
32 ezer forint. A konviktusban való teljes ellátás
évi dija 80 frt. A folyó tanévre 38 theologust,
37 bölcsészethallgatót és 3 joghallgatót vettek fel.
A theolegusok közt 5 ágostai h. evangélikus.
Pap Gábor dunántúli református püspök, fő
rendiházi tag, révkomáromi lelkész 44 évi lelkész
kedés és 21 évi püspöki működés után 69 éves
korában Rév-Komáromban meghalt. November
5-én történt a temetése, mely alkalommal Szász
Károly református püspök tartotta a gyászbeszédet.
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Pap Gáborban a némes szívű és lelkes egyházi reformácziónak hazánkra gyakorolt hatásáról szó
férfiút minden ismerőse tisztelte.
lott ; megemlékezett a régi hithősökröl, kik iránt
Az örmény kérdés. A békétlenség igen régi hálával tartozunk s fogadástételre szólította fel az
eredetű a mohamedán vallásu törökök és a szép, ifjúságot a hithősök példájának követésére. Az
termékeny armeniai löldön lakó keresztyén vallásu ünnepi istenitisztelet végével urvacsoraosztás is
örmény nép közt. Az örmény nép 5 millió főből volt, ez alkalommal először. Az urvacsorai be
áll, s a perzsa, orosz és török hatalom alá tar szédet Kaczián János hittanár tartotta, szólván a
tozik. A Kis-Ázsiában, az özönviz történetéből reformáczió emléknapján a szívek reformáczióismeretes, 5000 méter magas Avarát hegy körül járól. A konfirmált ifjúság ezután minden évben
lakó örmények 302-ben lettek keresztyénekké és a katechetai karral együtt fog október 31-én az
1393-ig önálló királyaik voltak. A gyűlölség a Úr asztalához járulni.
Uj egyházi lap. Első számát vettük a Ludig
törökök és örmények közt ez évben több véres
összeütközésben tört ki. Az európai nagyhatalmak, Emánuel kukméri evangélikus lelkész és jónevü
főkép Anglia, védelmükbe vették a túlnyomó török egyházi iró által kiadott és szerkesztett >Bethaerő ellen a keresztyén örményeket, és kieszközöl nien« czímű uj német nyelvű egyházi s családi
ték a szultánnál, hogy ez a tartományi kormányzók lapnak. E lap az »Evangélikus Családilap« alak
és kerületi főnökök mellé keresztyén segédeket jában, a három nyári hónap kivételével, minden
rendel a keresztyén lakosság védelmezésére, já második vasárnap jelenik meg. Ára egy évre két
rási főnökökké pedig a járási lakosság többségé korona. Ajánljuk német ajkú híveink ügyeimébe!
A Lorántffy Zsuzsánna-egylet, melynek el
nek vallásához tartozókat nevez ki.
nöke
Szilassy Aladárné úrnő, minden hétfőn fél
A könyvnyomtatás ünnepe. Mainz városa
4-kor
tartja összejöveteleit. (Kálvin-tér 7. II. eme
ünnepélyesen akarja megülni Guttenberg János
let
saroklépcső.)
Az egyesület élelemmel, ruhával
nak, a könyvnyomtatás feltalálójának ötszázados
születésnapját. Születési idejét azonban nem tudják látja el a szegényeket s evangéliomi szellemű
pontosan, csak annyit tudnak biztosan, hogy 1395. könyveket, bibliákat is osztogat; igy úgy a testi,
és 1400. év közt született. A városi hatóság 1897-ben mint a szellemi nyomort törekszik enyhíteni.
A református ifj. egylet összejöveteleit min
óhajtja megtártani az ünnepet, melyre a külföldet
den hétfőn este fél 8-kor s minden csütörtökön
is meghívja.
este 6 órakor tartja a ref. theol. akad. nagyter
mében. Kálvin-tér 7. hátsó lépcső I. em. Minden
ifjú részt vehet, az összejöveteleken. Az egyesü
Különfélék.
letnek mindenki tagja lehet, aki Jézust vallja
Kérjük a lelkész és tanító urakat Megváltójának s az ő akarata szerint él. Tagsági
valamint lapunk minden t. olvasóját, hogy dij egy évre 1 frt. Addig is, mig ez egylet egye
az »Evangélikus Család ilap«-nak a téli sült protestáns egyletté nem alakul, vagy mig a
fővárosban külön evangélikus ifjúsági egylet nem
időszak kezdetével előfizetőket gyűjteni szí létesül, ajánljuk ezt főkép az egyetemen tanuló
veskedjenek. A Luther-társaság nagy áldo evangélikus híveink figyelmébe.
zattal tartja fenn lapját; nagyon szomorú
Missiói előadás. V. Schwarz superintendens,
jelenség lenne magyar egyházhíveink val a lipcsei luth missói egylet igazgatója, ki jelen
lásos életében, ha lapunk élete e nagy ál leg hazai evang. gyülekezeteinket látogatja, hogy
híveinkben is a missió, e nagy jelentőségű és
dozat mellett is csak egy két évre terjedne üdvös
intézmény iránt érdeklődést keltsen, f. hó
s osztoznia kellene e lapnak is elődei sor 16- án fővárosunkba érkezik, és vasárnap e hó
sában. Lapunk ára oly csekély, s szerkesz 17- én d. e. fél 10 órakor Deák-téri templomunk
tősége annyira tekintetbe veszi a kisebb ban előadást fog tartani Felhívjuk e tanulságos
gazdák igényeit, kik egy lap járatásán túl és épületes előadásra lapunk helybeli olvasóinak
nem terjeszkedhetnek, hogy a lelkész és figyelmét!
A székesfehérvári evang. egyház a refortanító urak jó lelkiismerettel ajánlhatják matió
emlékünnepét nemcsak templomi hálaistenihíveiknek.
tisztelettel tartotta meg, hanem október 31-én a
A reformáczió ünnepe. Október hó utolsó tanuló ifjúság, valamint az összes katonaság kü
vasárnapján ünnepelték templomainkban a refor lön is megszentelte a lelkiismereti szabadság ün
máczió hőseinek emlékünnepét. A tanintézetek nepét. Ugyanekkor az ifjúsági egylet felolvasással
ben pedig úgy látszik egészen általánossá lett egybekötött társasestélyt rendezett, mely alka
már október 31-ikének, a hitjavítás tulajdonképi lommal Luther-serlege először gyűjtött szeretetemléknapjának ünnepként való megülése. A buda ajándékot a templom-alapra. Az ifjúsági egylet
pesti Deák-téri evang. elemi és polgári iskolák, elnöke: Giffing Ede, alelnöke: Procopius György.
valamint a fővárosi összes nem evangélikus tan Eddig a következő felolvasások tartattak: 1. A
intézetek evangélikus ifjúsága október 31-én d. e. polgári házasságról. 2. A kulturharczról. 3. A
10 órakor gvült össze a Deák-téri evang. templom nyelv kérdésről. 4. A bibliai társulatokról. 5. A
ban s minden zugában megtöltötte azt. Az ün pápaság viszonya az államokhoz. 6. Luther és az
nepi beszédet Majba Vilmos hittanár tartotta. A egyesült erő. 7. A kisipar megmentése társulás
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által. 8. A növ 3-iki felolvasást Roth Márton házaslárs. Ha meghalunk, a feleség tnegsírat ben
gondnok tartotta a villamos csengetyűről. 9. Nov. nünket, a nőnk sajnál, és gyászt ölt miattunk a
10-én Gáncs Jenő lelkész tartott felolvasást házastárs.
Luther Mártonról.
Nov. 10-én iktatta be hivatalába Jánosi Lajos
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
komáromi ev. lelkészt Hering Lajos fehér-komá
november 12 én.
romi esperes.
Egy hektoliter
Hörk József eperjesi kollégiumi igazgató elő
G abonafaj
Ára 100 kgrnak
súlya kilókban
fizetési felhívást bocsátott ki, melyben tudatja,
legkis. ár legn. ár
hogy áz i Eperjesi evang. kér. Collegium törté
7.15
77-82
6.70
Bánsági búza . . . . . .
netén* dolgozik s hogy e műve 1896. évi junius
7.20
77-82
6.75
Tiszavidéki búza . . . .
7.15
77—82
6.7.)
Pestvidéki
. . . .
havában jelenik meg. A mű ára 5 frt, mely a
6.70
7.15
77—82
Fehórmegyei „
. . . .
7.25
77 - 82
6.80
Bácskai
„
. . . .
szerző nevére Eperjesre küldendő.
0.45
70—72
6.40
Rozs. I. rencü . - . . .
A fehér-komáromi egyházmegyei gyáminté
0.40
.—
6.35
„ a .
„
...................
5.30
00—G2
5-10
Árpa takarm ány....................
zet elnökségére a szavazatok beadatván, meg
0.40
02—G4
5.00
„ égetni v a ló ....................
8.25
04—GO
7.—
választattak egyházi elnöknek : Gáncs Jenő fehér
„ serfőzésre ....................
—
39-41
Zab ó ..................................
vári lelkész és világi elnöknek: Hoífmann Ede
6 30
5.95
89—41
» u j ...................., . .
—
—
Tengeri bánsági ó . . . .
' —
nagybirtokos.
4.35
4.20
—
„
másnemű ó . . .
—
—
Á fehér-komáromi egyházmegye legközelebb
Repce káposzta . - . . .
—
—
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—
kedves vendégéül várja Baltik Frigyes püspököt,
5.75
5.40
Köles ó ..............................
midőn a gyülekezetek és a lelkészi kar SzékesFehérvárótt fognak küldöttségileg, illetőleg testü
letileg tisztelegni.
Ének- és zenepártoló-egyesület. A dunántúli
ág. h. evang. egyházkerületnek aug.. hó 14-én
harzi kanári madarakat
Nagy-Kanizsán tarto't közgyűlése alkalmával meg
alakult az egyházkerület »Ének- és zenepártoló
éjjel és nappal változatos,
egyesülete.* Czélja az egyesületnek a gyülekezeti
trillázó, fuvola és fülemile j
ének és orgonálás fogyatékosságának megszünte
énekkel ajánl jutányos árak |
tése, a mit az egyesület akkép törekszik elérni,
mellett a
hogy anyagilag gyámolitja az uj orgona vagy
harmónium beszerzésén fáradozó ev. egyházköz
„Magyar Kanária" 1
ségeket, s bizottsága utján'íá n w scsa J^o lg d l'áz"
egyházi zene bármely ágában hozzáforduló egy
harzi kanári madár tenyészde
házaknak. Csekély áldozatot kér az egyesület
| BUDAPEST, VII., kerepesi-út 6. III. 7.
egyházi életünk ez újabb oltárára. A rendes
Árjegyzék ingyen és díjmentesen küldetik
tagok 3 évi kötelezettséggel évi 1 frtot, az alapitők
egyszersmindenkorra 25 frtot, a pártoló tagok
tetszés szerinti összeget fizetnek. Az egyesület
elnökei Stettner Gyula esperes és Dr. Berzsenyi
Jenő, főtitkára Kapi Gyula tanítóképzői igazgató,
P ro testá n s családok figyelm ébe.
titkára Pap József tanár, pénztárosa Zábrák Dénes
Épen most jelent meg !
soproni lelkész, kihez a tagsági dijak és ado
mányok küldendők. Vagy ez egyesületet kellene
egyetemessé átalakítani, vagy a többi egyházkerü
letekben is hasonló egyesületet kellene szervezni,
mert a fentemlített bajok is egyetemesek.
1896. szökő évre.
Feleség-, nő, házastárs. Strauss Dávid, a neve
Szerkesztette: legifj. SZÁSZ KÁROLY.
zetes egyházi iró a következő elmés megjegyzé
Ára 4 0 kr.
seket tette e három elnevezésre. Ha valamely pár
szerelemből házasodik, akkor férjjé és feleséggé
45 k ra jc zá rn ak posta-u talv án y o n való beküldése után
lesznek, ha kényelem kedvéért, úrrá és úrnővé,
a n a p tá rt bérm entve szállítju k .
ha pedig külső körülmények hozzák őket össze,
A P ro te stán s n a p tá r évtizedek óta, év en k in t ked
akkor házastársakká. A feleség szereti férjét, a
ves vendége és jó b a rátja protestáns c saládainknak. A
nő kíméli urát, de a házastárs csak tűri házas
m ellett hogy tartalm a érdekes olvarm ány, m aga a n a p 
felét. A feléség csak a férjjé, a nő a társaságé,
tár szellem i kapcsot képez hazán k protestánsai nagy
a házastárs a nagy világé. A feleség ápolja beteg
családjának tag ja i közt, s m egérdem li, hogy ott legyen
férjét, a nő meglátogatja, és a házastárs tudako
m inden protestáns házban. — K apható m inden könyvzódik hogyléle felől. A feleség vezeti a háztartást,
kereskedőnél és n ap tá r-áru sitó n á l. M egrendelések intéa. nő a házat, a házastárs a társalgást. Az ember
zendők a
a feleségével sétálni megy, a nejével kikocsiz és
Franklin-Társulathoz Budapesten.
a házastárssal kirándul. A feleség osztozik bajaink
ban, a nőnk a pénzünkben, és adósságainkban a

Szt. Andreasbergi
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Protestáns uj képes naptár.

Budapest, 1895. Buschmann F. könyvnyomdája (Harischbazár).

