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Október 3 1.
Minden változandó, amit ember készít, csupán a lélek munkái hal
hatatlanok.
A kéz, mely a kalapácsot fogta, elporladt, de az a lélek, mely merészen
felemelte, tovább él mindmáig.
Emberek jönnek, mennek; új városok épülnek, temetők nagyobbodnak,
de minden változás és minden elmúlás felett örök a lélek és minden, ami
hozzátartozik.
Örök az igazság utáni szomjazás, örök a lelki tisztaság utáni vágy, örök
az Istenhez való törekvés.
Es örök mindazok emléke, akik egész lelkűket az emberiségnek adták.
Negyedik évszázad jár már a vége felé azóta, hogy egy ember megszaba
dította a lelkét mindattól, amivel megkötötték és „az igazság iránti szeretetből“
erősen kiáltott a többihez: Szabadítsátok meg ti is a telketeket!
Es az ő lelke megszabadított minket is! Százhatvankét millió embert.
Luther lelke tovább él mi közöttünk mindmáig. Világosság, igazság után
vágyó lelke tovább sovárog a mi lelkűnkben. Az ő bátorsága, az ő ereje keresi
a mi lelkünket. Az ő példája biztat minket.
Luther népe, neked nagy küldetésed van: te képviseled az emberek között
a lelkiismeretet, annak szabadságát és erejét. Emlékezz a nehéz, nagy múltra és
erősítsen meg hited a jelen harcaiban. Küzdj és munkálj sokat, sokat: a lélek
munkái halhatatlanok.
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Berzeviczei Berzeviczy Gergely.
1763—1822.

Mindig valami felemelő, de mellette bánatos ér
zés fog el, ha Berzeviczy Gergelyre gondolok. Annyi
nemes törekvés, sok küzdelem, világhírű készültség
ellenére is kénytelen volt szerető családja meghitt
körében gyógyulást keresni a nagy férfiú, akihez
foghatót nemzetgazdasági téren csak Széchenyi
Istvánban vallhat magának a magyar nemzet. Gyó
gyulás kellett neki, nem pihenés, mert örökösen
alkotni vágyott, hatalmas tervek forrtak agyában,
ámde hiába, mert nemcsak hogy nem valósították
meg bámulatosan szép eszméit, hanem a cenzúra
még a megjelenéstől is eltiltotta írásait. Lehet-e
nagyobb csapás, betegség egy hatalmas, gondolkodó
agynak, mint mikor hozzá nem értő emberek ava
tatlan, sokszor durva kézzel szóttépik egy ideális
lélek álmait és törekvéseit! Berzeviczynek is job
ban fájt az mindennél, hogy őt, aki folytonosan a
közért dolgozott, felforgatónak, sőt veszedelmes
újítónak nézték sokszor. Az idő beigazolt mindent,
Berzeviczy Gergely tervei teljesedésbe mentek. Éle
téről és munkáiról hatalmas kötetben számolt be
Gaal Benő az akadémia nemzetgazdasági bizottsá
gának, ennek nyomán kísértjük meg mi is vázolni
hazánk és egyházunk eme nagy fiának életét és
működését.
Berzeviczy Gergely 1763 június 15-én született
Lomniczon, Szepes vármegyében. Apai, anyai ágon
egyformán ősrégi, a reformációtól kezdve evan
gélikus családból származott. Atyja, Berzeviczy
Sándor, kétszer nősült. Első felesége Szontágh
Erzsébet volt, a második pedig gradeczi StansitsHorváth Borbála. A Horváth-családnak tetemes bir
tokai voltak Horvátországban, de azon protestáns
ellenes rendelet következtében, amely megtiltotta,
hogy a protestánsok ingatlan vagyont bírhassanak
Horvátországban, lemondtak birtokaikról, hogy
ezáltal megmentsék hitüket. Kitűnő szolgálataik
elismerésére azonban újabb adományokat kaptak
Szepesmegyében. így jött össze a két hitbuzgó
evangélikus család s emiatt vallhatja magának Sze
pes a két család kiváló sarját, Bérzeviczy Gergelyt.
Még gyermek Berzeviczy Gergely, midőn atyja
1772-ben elhalálozik. Az özvegy ezután minden
reményét és vigaszát egyetlen fiában találja, aki
példás viseletű, szorgalmas, öröme anyjának és az
egész rokonságnak. Segítsége is akad az özvegy
nek, bátyja, Horváth Imre személyében, akinek nem
kis érdeme van abban, hogy a kis Gergelyből olyan
kiváló ember lett.
Elemi iskoláit otthon végzi anyja felügyelete
alatt. Az anya szeme mindig rajta csüng, kipróbált,
jellemes embereket tartanak mellette, akik könnyű
szerrel boldogulnak az éleseszű gyermekkel. Elemi
iskoláit befejezvén, Késmárkra viszik, ahol összes
iskolai tanulmányain átesik. Tanul nyelveket, böl
cseletet, azután a jogi tanulmányokat is elvégzi
ugyancsak Késmárkon és pedig olyan gyors egy
másutánban, hogy már 1782-ban gyakorlatra megy
nagybátyja mellé ; 1783-ban pedig ügyvédi okleve
lét is megszerzi.
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Szepes megyében ekkor még kizárólag németül
beszéltek, ezért Horváth az Alföldön keres Berze
viczynek helyet, hogy jól megtanulhasson magyarul.
Vay István szabolcsmegyei alispánhoz juttatja azért,
akinél előkelő ismeretségre tesz szert. TI. József
türelmi rendelete megnyitja a protestánsok előtt a
jogi pályát és Berzeviczy egyike az első jurátusok
nak. 1782 szeptember 26-án kelt levelében Pestről
örömmel tudatja anyjával, hogy már hatvan jurá
tus van a protestáns ifjak közül, a lutheránusok
közül ő a második helyen van előjegyezve.
Mindezek ellenére azonban Berzeviczy Gergely
nem volt megelégedve. Lelke szomjúhozta a tudo
mányt, vágyódott az ismeretek után. Külföldre
akart menni, hogy ott folytassa tanulmányait. Válasz
tása Göttingára esett, ahova 1784 október 4-én
Podmaniczky báróval el is indult. Tanulni mentek
mindketten és Berzeviczy már erről az útjáról
olyan levélben számol be édesanyjának, hogy az
tudományos értekezésnek is beillik. Németország
falui szépek, rendesek, sűrűn fekszenek egymás
mellett. A gondos földművelés nyomai mindenütt
meglátszanak, az erdőben „nem bitangolnak“ a
marhák szerteszét, mint Magyarországon a felvi
déken még most is. A parasztok rendesen öltöznek,
az asszonyok és leányok jó ruhában járnak. Mind
olyan szempontok ezek, amiket a település-földrajz
tudománya, továbbá a nemzetgazdaságtan csak ma
kezd kellően értékelni. Berzeviczy lángesze száz
évvel meghaladta korát, a földrajzi leírók legtöbbje
nálunk még ma sincs azon a fokon, ahol Berzeviczy
a XVIII. század végén volt.
Nem pazarol az idegenben, drága a levélportó,
azért kevesebbszer ír. A magyar borok — sze
rinte — nagyon jól kelnének el Németországban.
Végignézi a Göttinga környékén levő ipari tele
peket, mezőgazdasági üzemeket. Ha a gyárak
messze vannak, tanáraival együtt megy oda. Célja
mindenütt a tanulás, bár tudós ember nem akar
lenni, mert a tudósok, Berzeviczy szerint, ritkán
tevékenyek és nem sokra használhatók.
Mikor a magyar telep felbomlik Göttingában,
ő is útra kel 1786 nyarán, hogy Németország
nevezetesebb helyeit beutazza. Megfordul Magdeburgban, Berlinben, Potsdainban, Desszauban, ahol
Basedow nevelőintézetét is megnézi, azután Lip
csében, Drezdában, Meissenben a porcellángyár
érdekli különösen, Freibergben pedig gróf Einsiedel híres mezőgazdasága. Jénában negyven
magyar protestáns theologussal jön össze, akikkel
nagyon jól tölti idejét. Benéz Weimárba, ahol
nagyon élénk szellemi élet lüktetett abban az
időben, mert a művész- és költőbarát Károly
Ágost herceg uralkodott akkor, akinél ő is nagyon
kellemesen szórakozik. Majd Gothát nézi meg,
ahonnan július másodikán Göttingába érkezik
vissza.
Erről az útjáról való feljegyzései, levelei Ber
zeviczy jövendő nagyságát mutatják be előre.
A szórakozás nála csak arra való, hogy fáradt
idegeit megpihentesse és utána mindjárt behatóan
megfigyeljen mindent. Zenéről, művészetről is szól
nak levelei, de a fősúly bennük mindig a nem
zetgazdasági oldalra esik. Kutató szeme mindig
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összehasonlítja a külföldi viszonyokat a magyarországiakkal, megtalálja a mentőokot is hazája
számára, soha hazája ellen nem fakad ki, csupán
az bántja, hogy abból a rengeteg terményből, ami
Magyarországon terem, nem értékesítenek külföl
dön úgyszólván semmit. Künt a hajóforgalom még
a mellékfolyókon is elsőrangú, nálunk még a
Dunán is alig van forgalom. Ahol teheti, érdek
lődik az egyházi viszonyok után, megvizsgálja
azok belső és külső szervezetét és örömmel hall
gatja a híres prédikátorokat.
A németországi viszonyok alapos tanulmányo
zása után Franciaországba törekszik. 1786 október
23-án indul el Göttingából és Frankfurton keresz
tül november 23-án Párisba érkezik. Meglepi a
pompa és fényűzés, de nem vakítja el, szemébe
ötlik a bűn és nyomor is mellette. Szokott élet
módját folytatja Párisban is, színházakba, koncer
tekre jár, bemutatják az udvarnál, ebédre is meg
hívják és így tökéletesen elsajátítja a francia
nyelvet. 1787 március 4-én már Brüsszelből ír
anyjának, nagypénteken pedig angol földre lép.
A szabadság, a munka országában és annak fő
városában, Londonban, bámulva vizsgálódik, mert
soha nem álmodott dolgokat tapasztal. Örömmel
elismeri, hogy az a hirnév, mely az angol népet
övezi, teljesen megilleti őket. Gazdagok, jókedvűek,
boldogok az angolok, mert értékelik a munkát.
„Az embert itt mint embert becsülik, holott Páris
ban csak akkor, ha vagyona vagy méltósága van.“
Olyan neki Anglia, mint egy jól művelt kert, ami
teljesen hozzáillik a jólétnek örvendő néphez.
Bemutatják az udvarnál is, a király és királyné
sokáig elbeszélgetnek vele. Általában mindaz, amit
Angliában lát, erős hatással van reá. Feltűnik
neki, hogy „a paraszt jó posztóruhában, gyapjú
harisnyában, erős cipőben jár s minden nap tiszta
inget vesz“. Vidéken is jó az élet, falu falu után
következik, de a földek is mindenütt tele vannak
tanyákkal, ahol szántóföld, rét, erdő, tó és patak
gazdagon váltakozik. A földműves és állattenyésztő
vagyont gyűjthet, itt a mezőgazdák közt éppen
olyan gazdag emberek vannak, mint a kereskedők
között.
Bármint szeret is Angliában tartózkodni, ott
kell hagynia. Május 30-án útra kell és június 8-án
már Brüsszelből ír anyjának újra. Sehol sem marad
sokáig, most anyja kéri, hogy jöjjön haza, mivel
fogytán van a költeni való pénz; de ő maga is
vágyódott haza, állami szolgálatba akart lépni.
Minduntalan megfigyeléseket tesz most is. Angliát
azonban nem tudja feledni, az előtte a világ első
országa. Hogy mi Anglia, azt csak akkor tudja
megítélni, mikor elhagyta. „Midőn Németországban
a sok mezítlábas embert, koldust és lazukáló egyént
megpillantotta, csak akkor vette észre, hogy Ang
liában lábbelit nélkülöző emberrel és henyélő sem
mittevővel nem találkozott."
Bécsbe érkezvén, nincs szerencséje, nem tud
bejutni a császárhoz kihallgatásra. Majd mikor
bejut, rövid ideig beszélhet csupán vele, azért mégegyszer megkísérli, hogy kihallgatásra juthasson,
ami sikerül is neki, de eredményt nem ér el, mert
a császár alkalmazást nem ad neki.

Nagy hatással volt ez a mellőzés Berzeviczyre.
Előkelő körökben, fényes társaságokban forgott
eddig, úgy hogy nemcsak a magyar falusi, hanem
még a fővárosi élet is szűknek látszott előtte. Ezért
óhajtotta annyira azt, hogy Bécsben kapjon alkal
mazást. Nagybátyja, jobb hiányában, felajánlja neki
a szepesmegyei tiszteletbeli főjegyzőséget, ahol az
úrbéri viszonyok beható ismeretére tesz szert.
Nemsokáig működik a megyénél, mert 1788-ban
a helytartósági elnök mellé kerül, aki őt a követ
kező évben polgári biztosként Belgrád alá küldi a
hadsereghez. Ilyen minőségben nagyon sokat uta
zik, mig tiszteletbeli, majd 1792-ben tényleges fogal
mazó lesz a helytartótanácsnál.
Erre az időre esik tevékenységének megkez
dése evangéliumi egyházunk életének terén. Nagy
bátyával együtt megjelenik az 1791-iki zsinaton,
hogy ő is hozzájáruljon eszméivel lelkitestvérei
sorsának javításához. Ugyanebben az időben tar
tottak Pozsonyban országgyűlést is, ahol mint báró
Révay követe szintén megjelenik. Ekkor tanulmá
nyozza át a magyar törvényhozás szerkezetét, foko
zott buzgalommal érdeklődik minden magyar ügy
iránt, aminek élénk bizonyítéka az, ho'gy 1794-ben
a magyar színészet javára ezerforintos alapítványt
tesz.
Utána azonban változás áll be lelkében, megúnja a céltalan küzdelmet, a folytonos mellőzést,
úgy hogy állásáról is lemond 1795-ben és hazamegy
Lomniczra édesanyjához, akitől átveszi az ősi birtok
kezelését.
Dr. Horváth Károly.
(Folytatása következik.)

Az emberi szív virágai.
— Legenda. —

Krisztus urunk fenn az égben, így szólt Pé
terhez :
— Édes fiam, Péter, eridj le csak a földre és
nézz ott körül, hogy milyen virágot ültetnek mos
tanában legtöbbet az emberek. Jól figyeld meg,
kérlek, hogy minő virágokat öntöznek és ápolnak
a királyok kertjében és milyeneket a szegény em
bereknél.
Nem tellett bele négy hónap, négy hét, négy
nap és négy óra, már Péter vissza is érkezett nagy
útjáról.
— Mester 1 sokfelé jártam és nagyon sokat is
láttam. A templomokban, iskolákban a felebaráti
szeretet virágát ápolják a kertészek — a te tanít
ványaid. A kereskedők, az iparosok, a földmívesek
a munka virágát ápolják. Némelyiknek, az igaz,
igen soká kell várnia, míg az elültetett magból fa
lesz, mert csak ekkor hoz virágot. De vár és dol
gozik a kertjében szorgalmasan. Mások egy-két
nap vagy hét alatt élvezik már munkájuknak nem
csak a virágát, de a gyümölcsét is.
— Mit láttál a királyok kertjében?
— A jólét és béke virágait. Egyiknek-másiknak
kertjében sok hernyó motoszkált, amelyek a béke
virágait rágicsálták, de a gondos kertészek résen vol
tak és egyre pusztították a veszedelmes jószágokat.
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— Es a szegény népnél, a munkásnál, a gyári,
a bányai, a napszámos népnél mit láttál ? Ez érde
kel legjobban, mert ebből van odalenn a legtöbb.
— Mindenfelé az elégedetlenség tövises, vér
vörös virága burjánzott. Eme virágnak az illata is
oly különös fajta volt, Ha egy darabig szagolgat
tam, szinte elkábított. Indulatossá, haragossá tett.
Véremet fellázitotta, de a szegény nép iránt szá
nalmas érzést keltett bennem; a vagyonos, a
gazdag osztály iránt pedig gyűlöletet ébresztett
bennem is egy darabig. Csodás ereje van ennek
a vérvörös virágnak, mely mindenfelé burjánozik
és egyre jobban ellepi az országokat.
— És a hitet, mely a lélek, a szív boldogsága,
nem mételyezi meg ez a virág?
— Vannak sokan olyanok, akiknek szívéből is
kiölte már a vallásos érzést, az Istenben vetett
hitet és bizalmat ez a mérges virág illata. De
vannak ismét sokan, akiknek kertjében bár meg
terem e virág, mely egészen hasonlóan vérvörös,
de a hitüket nem támadja meg.
— Az elégedetlenség virága mindig megvolt
és meg lesz is. A hitetlenség virága azonban ha
sonlatos ama járványhoz és ama időszerű csapáshoz,
melyet egy nagyobb vihar elsöpör. A tenger tükre
sem sima mindig. A gabonát az üszög, az aszály,
a penész, a konkoly és sokféle dudva is fenyegeti.
A gyümölcsökön hernyó, féreg rágódik. A szőllőt
filokszera, penész, rozsda, a lisztharmat és hány
féle bogár gyötri, pusztítja. Az emberek között
hány gonosztevő, dologkerülő, rosszlelkű van, akik
másoknak a kárát, baját keresik, okozzák. És
hányféle betegség dönt sírba ezreket nap-nap után !
A hit, az Istenben vetett bizalom meginog a kishitűeknól, az elégedetleneknél. A gabona ellen
ségei, a szőllő pusztítói, a gyümölcsök megrontói,
a betegségek, a gonoszlelkű emberek, a hitetlenek,
mind nagyon csekélyek ahhoz képest, hogy a ga
bonát teljesen kipusztítsák, hogy a szőllőt, a gyü
mölcsöt egészen kiirtsák, megsemmisítsék, hogy a
hitet teljesen kiirtsák a szívekből. Az Isten véghetetlen bölcs és jóságos. Az emberek, a földi
lények jönnek és mennek, a régiek helyébe pedig
újak kerülnek. Csak egy marad m eg: az Isten,
az én Atyám, az örök mindenség fölött, megjutal
mazván a jót és megbüntetvén a gonoszt. Míg a
jóságos arcát láthatjuk, addig ne csüggedj, Péter
fiam. Küzdés az ember és minden lénynek az élete.
Ki dolgozik, munkálkodik a jóban, azt az Isten
nem hagyja el. Boldog az, ki a munkában kifárad
tál], imádsággal hajthatja le a fejét. Az igaz ember
nek nincsen lelkifurdalása. A jó magot nem kell
félteni a sovány földben sem. Sok út vezet a bol
dogulás felé. A becsületes munka útja a legneme
sebb és a legsímább. Nemcsak a kézzel, de szív
vel is — a hitben vetett bizalommal — törekedik
előre és felfelé, a világosság felé a derék, a józan
munkásember. Péter fiam, én nem féltem az em
beriséget az ő sokféle virágai között. Mig vannak,
akik a felebaráti szeretetet, a hit ékes virágát
gondozzák és ápolják, addig nincs elvesztve semmi.
Míg a békesség virága nem vész ki, addig egyre
újul a népek ereje és mindinkább elfogy az elé
gedetlenség.
Perényi Lajos.
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N ébó h egyén .
Meglátta Mózes, amit egyre vágyott,
Megengedé az Űr kegyelme azt.
Nébó hegyéről messze, messze látott:
Virágos, édes, balzsamos tavaszt.
Látott Soártól le kies Dánig
És Júda földjét látta gazdagon.
Ez Efraim, — ott cédruserdő látszik
A Grileádi drága halmokon, —
És o tt. . . a pálmafáknak városa ...
Ah ! nem volt Mózes ily boldog soha!
Hajlott a nap a pálmafák felett,
Lágy szárnnyal szállt le csendes alkonyat.
És nézte Mózes a zöld hegyeket
S a dúsan termő, kövér halmokat.
Csak nézte, nézte és a szive vágya
Sóhajba tört k i: „Édes Istenem,
E tejjel-mézzel folyó Kánaánba
Bemenni mért is nem lehet nekem ?
Ha másért nem, de hogy meghaljak o tt. ..
Szebb vagy, mint ahogy szivem álmodott!
Ott lent Izraelnek nyüzsgő népe,
Itt fenn az eszme, szép valóra válva.
Lenn ezer bajba’, apró szenvedésbe’
Homályos lesz a cél s a földi pálya.
Itt tisztán látom : tiszta volt a vágyam!
A h! oda vágytam. . . De megnyugszom ón.
Meghalok boldog, gyönyörű halállal,
Ahol Te mondád: a Nébó hegyén,
Mert láttam!... S nem látták milyen s o k a n ...“
És meghalt Mózes, meghalt boldogan.
*
Oh, az embernek mindig több a vágya,
Mint amennyi valóra válhatik.
Vágyunk az Ígért, boldog Kánaánba,
Amely beváltsa szívünk álmait
És mint Mózesnek, szól az Úr minékiink:
„lm lássad azt, — de nem mégy be oda.“
Nébó hegyéről messze-messze nézünk:
Ott a boldogság igazi hona . ..
S hogy jól éltünk-e, nem látjuk csak akkor,
Talán csak későn, talán — alkonyaikor.
De Kánaánt mégis képzeljed el
És érezd : ott a boldogság hona.
Erős karokkal, remélő kebellel
Küzdesz úgy érte s nem csüggedsz soha.
Minden küzdésnek, minden fáradásnak
Meglesz jutalma, csak te bízva küzdj,

23. sz.

E V A N G É L I K U S CS A L Á D I L A P

És érezzed, hogy Isten országának
Harcosa vagy te mindig, mindenütt!
S ha véget ér majd ez a földi élet,
Az a nagy érzés lészen a siker :
—- És Nébú hegyén boldog lesz a lélek —
Hogy láttad a célt, melyért élni Tcell!
Kemény Lajos.

A Tabitha és a diakonisszák.
A pesti evang. magyar egyháznak köztudomás
szerint van egy áldott célú jótékony nőegylete : a
Tabitha.
E nőegyletünk nemes munkálkodásáról hűsé
ges és tiszteletet követelő képet nyújt az az évi
jelentés, amely Jurenák Janka titkár tollából
most hagyta el a sajtót. E jelentés elsőbb is arról
a kereteiben szerény, de mélységében feledhetet
len ünnepről emlékezik meg, melyet a Tabitha köz
gyűlése f. é. május havában titkárának rendezett.
Jurenák Janka úrhölgy immár 25 esztendeje áll e
jótékony nőegylet szolgálatában. Az érdemekben
gazdag elnöknő, özv. Haberern Jonathánné meleg
szavakkal üdvözölte hűséges és fáradhatatlan mun
katársát, a szegények áldott jótevőjét, az egye
sület valódi jószellemét, az érdemes titkárt. Az ő
jelentéséből tudjuk meg, hogy a Tabitha immár
37 éve munkálkodik csendben mások boldogságán,
ahogy azt csak a szeretettel megtelt női szív
szokta cselekedni. Az egylet buzgó tagjai az el
múlt évben 1130 darab új ruhadarabot készítet
tek el a szerdai varró-órákon. Az év folyamán
543 családot, illetőleg egyes embert részesített az
egylet segélyben és pedig rendes heti kenyérsegélyben részesült 28 egyes ember és 144 csa
lád. A kiosztott kenyér mennyisége 11,098 kg. volt.
Ruhaneműt és pedig 1262 drb új és 550 drb
viselt, összesen 1812 drb ruhát 368 család, ille
tőleg egyes személy közt osztottak ki. Ezek közül
222 oly család kapott ruhasegélyt, amelynek köré
ben iskolás gyermekek vannak. Ezeket az egylet
különös figyelmében részesíti. Új lábbelit 548 párt
osztottak ki és pedig 380 párt iskolás gyermekek
nek, 168 pár posztócipőt öregeknek és felnőttek
nek. Ezeken kívül 242 koronát fordítottak tüzelő
anyagra és pénzbeli adományokra. Ez adományokat
tetézi az a két ösztöndíj, amelyet a Tabitha
szokásához híven a fasori ev. főgymn. és a
Deák-téri iskola növendékeinek felajánlott. A jó
tétemények minden szónál ékesebb hangon hirde
tik a Tabitha munkásságának áldásos voltát. Le
gyen is áldott ez a mi Tabithánk, az Úr áldja meg
azokat is, akik benne a legnemesebb ember
szeretet szolgálatában fáradoznak, azokat is, akik
a Tabithát nemes munkájában adományaikkal tá
mogatják. Örömmel említhetjük meg, hogy az elmúlt
évben 181 drb új és 595 drb régi ruhát küldtek be
a jólelkű emberek a Tabithának kiosztásra.
Örömmel említjük meg azt is, hogy a székes
főváros tanácsa a központi városház egyik szobá
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ját a szegényeknek szánt adományok kiosztása
végett a Tabitha rendelkezésére bocsátotta.
A Tabitha karácsonyfa-ünnepét a Deák-téri isko
lák nagytermében Fuchs Paula tanítónő rendezte
s ez alkalommal 41 fiút és 38 leányt ruházott
fel a könyörülő testvérszeretet.
Az ú. n. Kis-Tabitha Mokry Eszter és Jákobéi
Margit tanítónők vezetése alatt, a Közép-Tabitha
pedig Scholtz Margit tanítónő vezetése alatt ez év
ben is hűségesen dolgozgatott a szegény iskolás
gyermekek megörvendeztetésén. Apróbb-nagyobb
kézimunkákat és fehérneműeket készítettek itt azok
nak, akiknek ezzel örömet szereznek és akiknél
ezzel szükséget pótolnak.
A jelentés végül még a templomi gyűjtésekről
és az egyetlen alapítványról, Walther Rezső úr
300 koronás alapítványáról emlékezik meg. Azután
a jelentés az adakozókat és a varróhölgyeket, majd
a tisztikart sorolja fel.
Az egylet vagyona a múlt évben csak 134 koro
nával gyarapodott s ma 100,617 kor. 68 fillérből áll.
Minthogy a jelentkező szegények felkeresése
a Tabitha-egylet női tagjaira nézve felette nagy
áldozat volt eddig is, de még nagyobb áldozat
lett volna ezentúl, amikor a főváros területe roha
mosan növekszik, s minthogy egy ilyen természetű
egyesület csak akkor fejthet ki igazán széleskörű
és a célt megfelelően szolgáló munkásságot, ha
arravaló szervei vannak: a Tabitha már régóta
óhajtozott diakonisszák után, akik folytonosan szol
gálatában állanának. A pesti egyházközség is
tervezgeti egy diakonissza-intézet felállítását. De
az anyagi erők hiánya miatt, mindeddig csak a
tervezgetésnél maradtunk.
Végre most, ez év tavaszán, az Urnák lelke
felbuzdította két lelkes tabithánkat a nemes áldo
zatkészségre. Prónay Róza és Irma báró nők, a
Tabitha tiszteletbeli tagjai nagylelkűen felajánlot
ták, hogy három, esetleg öt esztendőn át is készek
két oly diakonissza után az évi váltságdíjat meg
fizetni, akik egyelőre teljesen a Tabitha szolgá
latára állanak. A pozsonyi evang. diakonissaháztól sikerült is két teljesen kiképzett diakonissanővért szereznünk. Ezek évi díját 300—300 koro
nát a két bárónő volt kegyes magára vállalni. Az
egyház pedig a központi épületben lakást bocsát
a két nővér rendelkezésére. A diakonisszák ellátása
a Tabithát terheli.
A jó Isten íme így támaszt a jó ügynek áldozatrakész pártolókat, mert ő mindig a gyenge embe
rekben juttatja diadalra a maga hatalmas erejét.
A nővérek lakásának berendezésére is kaptunk
már néhány bútordarabot ajándékba. S bízunk a jó
Istenben, hogy akadnak majd olyan kegyes lelkek
is, akik a diakonisszák éléskamráját is megtöltik,
hogy legyen miből vinniök az éhezőknek, ha azo
kat meglátogatják. Hisszük, hogy akadnak jó lel
kek, akik ruhaneműeket, fölös ágyneműeket és
minden olyasféle dolgot, amit ők már nélkülözhet
nek, de ami után mások sóhajtoznak, a Tabitha ren
delkezésére bocsátják.
A Tabitha-egylet okt. 12-én kezdte meg mun
káját. Ez első választmányi gyűlésén a diakonisszák
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felügyeletével egy női bizottságot bízott meg. E
felügyelő és gondozó bizottság elnöke Raffay Sándorné, tagjai pedig Beretvás Sándorné, Geduly
Elekné, Jurenák Janka, Láng Gizella úrhölgyek.
A kegyelem és szeretet Istenének áldása nyugod
jék a Tabitha és a diakonisszák munkáján!
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Minden pazarlás közt legveszedelmesebb az
időpazarlás.
Gondoljunk csak mások hibáira és könnyebben
megóvjuk magunkat azoktól.
*

Templomba, készü léskor.
Oh lelkem olts mennyegzői ruhát:
Szent vágyat, bűnbánó alázatot;
Ilyenen a világ, habár túlad:
Neked ennél nincs szebb ruházatod.
Harangoznak. Hív már az Úr szava.
Siess, mutasd be Néki hát magad’ :
Gyűljön Eléje sok, — a legjava, —
Ne félj; szeme rajtad is megakad!
Ha ajakad Hozzá mélyből kiált,
Meghallja hangod is, remélheted ;
Oda szeret tekintni legkivált,
Hol lát vergődő, fájó lelkeket.
S ha elfedődve ruhád lepliben,
Szégyenkezőn húzódsz meg valahol:
Megszólít 0, bíztatva, szelíden,
Mert látja, hogy te nem hivalkodol.
S ezt mondja majd: „Szemem ilyent keres,
Ki ily illőn, szerényen öltözék,
S ki mégis fél, — mert oly szemérmetes —
Hogy ami rajt’, nem illő öltözék!" . . .
A szent helyből Te nyugton lépj ki hát
És ünnepi ruhád’ le künt se vesd;
Lenézze, — tépje bár meg e világ;
Az Úrnak lész te annál kedvesebb!
Petrovics Pál.

A ran y m ondatok.
A remény — mindennapi kenyere a szeren
csétlennek.
*

Aki az Isten nevében ad, sohasem fog hálát
lanságról panaszkodni.
*

A szerencse megszerzésére szorgalom és türe
lem kell, megtartásához mérséklet és előrelátás.
Lassan és léptenkint megy fel az ember a lajtor
jára, pillanat alatt bukik alá, sebet és fájdalmat
hoz magával a földre.

Aki magát önlelke társaságában megunni nem
akarja, tudnia kell abba az Istent harmadikul
meghívni.
*

Szüntessétek meg a gyermekek sírását, — a
hosszantartó esőzés ártalmas a virágzás szakában.
*

Legnagyobb előnye a nagy embereknek, hogy
gyengeségeiket nyíltan bevallhatják.
*

Hogy boldogan élhessünk, sohase számítsunk
biztosan arra, amit megérdemelni gondolunk-

VEGYES.
Meghívó a Luther - Társaság közgyűlésére.
A Luther-Társaság 1910 november 7-én (hétfőn),
d. u. 5 órakor, Budapesten, a Deák-téri egyházi
díszteremben (bejárat Sütő-utca 5.) tartja közgyű
lését. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó, tartja
dr. Zsilinszky Mihály elnök. 2. Az intéző-bizottság
jelentése, előadja Majba Vilmos titkár. 3. Az 1909.
évi számadás. 4. Az 1911. évi költségvetés. 5. Eset
leges indítványok. Az igazgató-választmány a fém
jelzett napon és helyen délután 4 órakor tartja
gyűlését. E gyűlésekre tisztelt tagjainkat tisztelet
tel meghívjuk: dr. Zsilinszky Mihály v. b. t. t., a
Luther-Társaság elnöke, Scholtz Gusztáv püspök,
a Luther-Társaság alelnöke, Majba Vilmos igazgató,
a Luther-Társaság titkára. Kedvezményes vasúti
jegyek ügyében intézkedett a Luther-Társaság tit
kára. A Luther-Társaság mindazon tagjai, kik a
kedvezményes vasúti jegyet igénybe veszik, szíves
kedjenek Majba Vilmos Luther-Társasági titkárnál
(Budapest, VII., Rottenbiller-utca 12. számj jelent
kezni. Minden egyes jegyért 20 fillér fizetendő.
Lelkészválasztás Budapesten. A pesti evang.
magyar egyház, mint ahogy erről már hirt adtunk,
Kőbányán, a főváros X. kerületében új lelkészi
kört szervezett, mely már a harmadik lelkészi kör
Budapest balpartján. Az október 30-án tartott
egyházközségi közgyűlésen Fabiny Gyula egyházmegyei felügyelő és Kaczián János esperes elnök
lete mellett ezen új lelkészi állásra az egyházköz
ség pályázat kiírása nélkül, egyhangúlag meghívta
Majba Vilmost, a pesti ev. magyar egyház eddigi
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hitoktatási igazgatóját; a Luther-Társaság titkárát.
— E meghívás oly férfiút tüntet ki, aki tevékeny
ségével, tetterejével éveken keresztül adta már
eddig is tanúbizonyságát lelkes buzgóságának, fá
radhatatlan munkakedvének. Midőn üdvözöljük őt
e díszes, de sok nehéz munkával járó új helyén,
Istennek áldását kérjük munkálkodásaira.
Esküvő. Deák János, ev. theol. akad. tanár,
október 29-én vezette oltárhoz Eperjesen Mayer
Évikét, Mayer Endre, theol. akad. dékán leányát.
Isten áldását szívből kívánjuk e szép szövetséghez,
legyen ez zavartalan boldogság kezdete.
Harangozó. E címmel Kapi Béla, körmendi ev.
lelkész szerkesztésében október 31-én egy új egy
házi néplap indult meg igen változatos tartalom
mal. Előfizetési ára egész évre 1 korona 60 fillér.
Megrendelhető a szerkesztőnél. Ajánljuk olvasóink
figyelmébe és támogatásába.
A magyarhoni ág. hitv. evang. missióegyesíilet
f. évi november 10-én, az egyetemes gyűlés má
sodik napján, délután 4 órakor tartja Budapesten,
az egyetemes egyház üllői-úti imatermében I. ren
des évi közgyűlését. A közgyűlésen az egyesület
alapító és rendes tagjai tanácskozási és szavazati
joggal, a pártoló tagok tanácskozási joggal bírnak.
A tárgysorozat a következő: I. Közének. II. írásmagyarázat. Tartja : Pröhle Károly, soproni theol.
főisk. tanár, az egyesület jegyzője. III. Elnöki
megnyitó. T artja: Steltzer Endre, Pozsony sz. kir.
város tanácsosa, az egyesület világi elnöke. IV. Be
számoló az egyesület eddigi működéséről s a jövő
évi munkaterv előterjesztése. Előadó: Scholtz Ödön,
ágfalvi lelkész, egyházi elnök. V. Az egyesület
1909. évi számadása s 1911. évi költségvetésének
tárgyalása. Előterjeszti: Broschko G. Adolf, buda
pesti lelkész, egyesületi pénztáros. VI. Ellenőri
jelentés a pénztár jelenlegi állapotáról. Előterjeszti:
Morhács Márton, budapesti lelkész, egyesületi
ellenőr. VII. Indítványok. VIII. Záró ima. IX.
Közének.
Lelkószválasztás. A stoószi ág. h. ev. egyházközség október 16-án egyhangúlag lelkészévé vá
lasztotta Hoffmcmn Károly iglói segédlelkészt.
Istennek áldását, sok sikert kívánunk munkásságára.
Lelkészbeiktatás. A kapinémetfalvai ág. h. ev.
egyházközség újonnan választott lelkészét: Fábry
János Bertalant okt. 16-án iktatta be Hajdú János
sárosi esperes, Korbély Géza eperjesi és Klauzer
László hanusfalvi lelkészek segítségével. Az oltár
előtti szolgálatot Klauzer László végezte, a beiktató
beszédet pedig az esperes, ki az új lelkészt arra
intette, hogy Krisztus szolgája s az ő titkainak
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sáfárja gyanánt, mindenkor hűséggel és szeretettel
vezesse híveit az evangéliom útján. Korbély Géza
magyar nyelven üdvözölte az új lelkészt és egyházközségét, mely után a beköszöntő beszéd követke
zett. Az új lelkész beszédjét nagy figyelemmel
hallgatta a templomot teljesen megtöltő közönség,
melynek soraiban ott láttuk Tergina Gyula kir.
tanfelügyelőt, Egerer J. főszolgabírót, dr. Szlávik
Mátyás ev. theol. akad. tanárt; az egyházközség
lelkes felügyelőjét: dr Wallentinyi Samut és a
helybeli és környékbeli vezetőket. — Az ünnepély
után közebéd következett, melyen sok szíves kö
szöntő hangzott el. — Kívánjuk, hogy az új lelkész
működése eredményes és áldásos legyen.
Értesítés. Az egyetemes lelkészi értekezlet elé
terjesztés végett a következő indítványt kapta az
elnök. Mondja ki az egyetemes lelkészi értekezlet,
hogy egyrészt az evang. lelkészek közötti össze
tartás ápolása, másrészt az evang. lelkészi testület
erkölcsi és anyagi érdekeinek védelmére, valamint
az egyértelmű, egyesült lelkészi munkálkodás (c.
pastorális, egyh. fegyelem, reverzálisok elleni küz
delem, apologetikus tevékenység, belmisszionálás
terén stb.)biztosítása céljából megalkotja: az evang.
lelkészek országos egyesületét ama feltétel mellett,
hogy a lelkészi értekezletek megmaradnak minden
fokon, hatáskörükbe kizárólag a tudományos theol.
munkálkodást s a lelkészek szellemi önképzését
utalván. — Az egyetemes lelkészi értekezlet ideig
lenes elnököt választ, s öt tagból álló előkészítő
bizottságot küld ki az alapszabálytervezet elké
szítése céljából s alakuló gyűlését a jövő évi egyet,
lelkészi értekezlet idejére tűzi ki. Iklad, 1910
október 21. — Mayer Pád, ev. lelkész.
Meghívó. Az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesületnek Budapesten, november hó 9-én d. u.
3 órakor a Deák-téri polgári iskola Il-ik emeletén
tartandó választmányi ülésére. Tárgysorozat: I.
Elnöki előterjesztések. 2. A titkár jelentése. 3. A
pénztáros jelentése. 4. A főiskolai szakosztály
inunkaprogrammja. Előadó dr. Masznyik Endre, a
szakosztály elnöke. 5. A középiskolai szakosztály
munkaprogrammja. Előadó Fischer Miklós, a szak
osztály elnöke. 6. A tanítóképezdei szakosztály
munkaprogrammja. Előadó Papp József, a szak
osztály elnöke. 7. A polgári iskolai szakosztály
munkaprogrammja. Előadó Mikolik Kálmán, a szak
osztály elnöke. 8. Az ev. tanítóknak egyesületünkbe
való belépése. Előadó Papp József. 9. Indítványok.
Budapest, 1910. évi október hó 20. Dr. Meskó
László egyes, elnök. Gömöry János egyes, titkár.
Jegyzet. Az ülés helyisége a Deák-téri polgári iskola
11-ik emeletén, a lépcsőházban jelezve lesz.
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Reformációi ünnepély. A pozsonyi ág. h. ev.
theol. akadémia „Székács József Köre" október
81-én reformációi emlékünnepélyt tartott a követ
kező sorrenddel: 1. „Isten a mi erős várunk . .
Énekelte a theol. akadémia ifjúsága. 2. „Wartburgi
téntafolt", Pálmai Lajostól. Szavalta Szántó Róbert
theol. akad. hallgató. 3. Beszédet tartott Kovács
Sándor theol. akad. tanár, a „Székács József Kör“
elnöke. 4. Ima, Pósa Lajostól; Villanelle, Dell'
Acqua-tól. Énekelte Masznyik Erzsiké, zongorán
kisérte Kubicsek Albert áll. főreáliskolai tanár,
harmoniumon Hering János theol. akad. hallgató.
5. Zongorán játszott Kirchner Iduska. 6. „Ráchel
siralma", Kapi Gyulától. Melodráma. Szavalta Kapoun
Rezső theol. akad. hallgató, zongorán kisérte dr.
Halmi Béla theol. akad. hallgató. 7. Záróbeszé
det tartott dr. Halmi Béla, theol. akad. hallgató,
a „Székács József Kör" alelnöke. 8. „Ne csüggedj
el kicsiny sereg." Énekelte a theol. akad. ifjúsága.
Az énekkart Frühwirth Samu akadémiai énektanító
vezette.
Lelkészbeiktatási ünnepély. A nagykárolyi
evang. kér. egyházközség egyhangúlag megválasz
tott új lelkészét: Rédei Károlyt, Materny Lajos
főesperes megbízásából Révész János nagybányai
evang. lelkész október hó 23-án iktatta hivatalába.
A beiktatási ünnepély, a nagykárolyi evang. egyház
újonnan kijavított s díszesen kifestett szép temp
lomában — melyet az evang. nők ez alkalomra
ólővirággal és gyönyörű koszorúkkal gazdagon fel
díszítették — folyt le. A szorongásig megtelt temp
lomban megjelent a városi elöljáróság és előkelő
közönség is igen nagy számban, valláskülönbség
nélkül, s így az igen szép, megható ünnepély az
egész város ünnepe volt. Az ünnepély fényét nagy
ban emelte az is, hogy Meskó László volt igaz
ságügyminiszteri államtitkár ő méltósága is Nagy
károlyba érkezett az ünnepélyre. A gyülekezethez
s a beiktatandó lelkészhez Révész János lelkész
főesperesi megbízott intézett gyönyörű beszédet,
megható szavak kíséretében adván át az új lel
késznek a bibliát, az úrvacsorái kelyhet, a temp
lom kulcsát és az egyház hivatalos pecsétjét. A
főének eléneklése után az új lelkész tartotta meg
nagy figyelem és érdeklődés közepette beköszöntő
beszédét, szólva a lelkipásztor kötelességeiről a
templomban s künn az életben, különös tekintettel
a városi gyülekezetre és életre. Az új lelkész
beköszöntő beszéde igen nagy hatást tett, annyian
üdvözölték érte, hogy szinte feladat volt megkö
szönnie. — Az istentisztelet végeztével a városi elő
kelőségek üdvözölték az új lelkészt, majd a lel
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készlakon a gyülekezet előkelő hívei mélts. Meskó
László egyházmegyei felügyelő úrral üdvözölték a
lelkészt és családját. — A szép ünnepélyt ünnepi
lakoma fejezte be, melyen vallásfelekezeti különb
ség nélkül részt vett a város vezetősége és előkelő
közönsége lelkes felköszöntőkben ünnepelte az új
lelkészt, az ünnepélyen megjelent egyházmegyei
felügyelőt, az iktató lelkészt stb.
Kívánjuk, hogy a nagykárolyi egyházközség új,
nagytehetségű és buzgalmú lelkésze sok örömet
találjon munkálkodásaiban s azokban Istennek
áldása kísérje.
Protestáns passiójátékok. Érdekes hír hal
latszik Németországból: Eisenachban protestáns
passiójátékokat terveznek. Eddig csak katholikusok rendeztek ilyeneket, előadva Jézus szenvedé
sének, az utolsó napoknak a történetét. E protes
táns passiójátékokat, melyek „Jézus élete" címmel
négy estén át tartanának, már a jövő nyáron akar
ják megkezdeni. A színházi bizottság már jóvá is
hagyta.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
B. L. Sárszentlörinc. — Köszönet az üdvözletért, de
főleg az ajánlatért. Csak mielőbb és mennél gyakrabban
lássunk nálunk. A másik ügyben intézkedtünk.

NAPTÁRAK
A következő 1911. évre szóló naptárak
kaphatók és megrendelhetők a LntherTársaság könyvkereskedésében
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a.
Protestáns árvaházi képes naptár.
Szerkesztették Szabolcska Mihály és Raffay
Sándor. Ára 60 fillér.

Protestáns új képes naptár.
Ára 80 fillér.

Protestáns papok zsebnaptára.
Szerkesztette Vértesi Zoltán. Ára Í.20 fillér.

Luther-Kalender.
Herausgegeben von D. Georg Buchwald.
Ára 1 K 80 fillér.

Kincses kalendárium.
A gyakorlati élet általános útmutatója. XV.
évfolyam. Ára kötve 2 korona.

A z Athenaeum nagy képes naptára.
Címtárral ellátva. Ára kötve 2 K 60 fillér.

Ugyanott bárhol hirdetett más naptár és bár:: mily irányú munka megrendelhető. :;

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten

