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A készülő új énekeskönyvből.

Reggeli ének.
— Saját dallam. —

Mennynek, földnek teremtője,
Oh szentséges Háromság!
E világnak éltetője,
Vóghetetlen boldogság!
Te bölcs rendelésednek 
A nap és hold engednek.

Szívből hálát adok neked 
Mindenható Istenem,
Hatalmadnak szárnya fedett 
A most elmúlt, éjjelen,
Bú, veszély nem támadt rám, 
Megtartottál jó Atyám !

Add, hogy a sűrű sötéttel,
Múljék lelki éjszakám !
Kegyelemnek napja kél fel,
Szórja sugarát reám.
Jézus szent sebeidben 
Legyen én reménységem !

Add, felkeljek bűneimből 
E felvirradt reggelen!
Jobb kezeddel te emelj fel,
S kísérj magad szüntelen.
Tiszta életben járjak,
Vágyódjam csak utánad!

Oh vezérelj szent igéddel,
Erős Istenem te vagy!
Kérve kérlek buzgó szívvel, 
Holtomig velem maradj !
Senki nincs te kívüled,
Ki megáldna engemet!

Berzeviczei Berzeviczy Gergely.
(Folytatás.)

Nagy átalakulásokon megy át ekkor Európa. 
A francia forradalom lángba borítja egész Európát, 
az emberek lelkét a szabadság után való vágy 
tölti be. Berzeviczy vidéken van, néha kap csak 
tudósítást, külföldön levő barátaitól az események 
folyásáról. Dolgozik magányában, mindig azon töri 
a fejét, hogyan és mint használhatna többet hazá
jának. De nem feledkezik meg önmagáról sem, 
lelke a családi boldogságot óhajtja. Pontosan nem 
tudjuk az időt, hogy mikor, de egyik német élet
rajzi adata szerint 1802-ben megházasodott, amikor 
is félunokahugát, Berzeviczy Terézt vette el fele
ségül. Magához illően választotta meg nejét is, sze
líd, csendes természetűek voltak mindketten, akik 
egymásban keresték boldogságukat. Szerették egy
mást odaadóan, úgyhogy, akik körükben megfor
dultak, mind elragadtatással nyilatkoztak róluk.

A tudományról sem feledkezik meg, mert a 
külföldi viszonyok tanulmányozása céljából kétszer 
is elhagyta hazáját. Házassága előtt 1796-ban megy 
külföldre, Galícián, Lengyelországon keresztül Né
metországba. Ekkor hol vizen, hol szárazon egész 
Danzigig megy fel. Második útját 1807-ben teszi 
és pedig kizárólag vizen, de ekkor csupán Varsóig 
jut el. Mi érdekelhetné őt útjában a gazdasági 
viszonyoknál jobban! A nép életét tanulmányozza 
mindenütt. Az osztrák és orosz tartományok lakosai 
soha nincsenek olyan jó módban, mint a porosz 
tartományoké. Az angolokhoz pedig nem is lehet 
őket hasonlítani. A jól művelt földek mindjárt sze
mébe tűnnek, amint a porosz határt átlépi. A nép 
ott kaszával arat, az útszéli vendéglők is jók.

Minden nagyobb helyen érdeklődik a kereske
delmi ügyek iránt. Szeretné, ha Magyarországból 
sok árút lehetne külföldre szállítani. A dohány, 
liszt és bor értékesítése köti le különösebben figyel-

Lapunk következő száma december 8 án jelenik meg.

KIADJA A LUTHER-TÁRSASÁG
Társszerkesztő: Főszerkesztő:

KEMÉNY LAJOS KACZIÁN JÁNOS
ev. vallástanár ev. esperes

Szerkesztőség: Budapest, VI., Felsőerdösor 5.

Megjelenik

minden

második

vasárnapon

BUDAPEST, VI. KERÜLET 
A R A D I-U T C A  14. SZÁM.mely a hirdetéseket felveszi, a megrendeléseket nyil

vántartja s a hiányzó számokat megkeresésre pótolja.

Kiadóhivatal: HORNYANSZKY VIKTOR 
ca <=> KÖNYVNYOMDÁJA a  a

A  lap ára
egész évre 
2 kor. Egy 
szám 20 f. 
Egy lapriyi 

hirdetés 
díja32kor.



188 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 24. sz.

mét. Útjait is azért teszi, hogy megtalálja a leg
olcsóbb és leggyorsabb közvetítési módot a kül
földre. Irataiban mindenütt feljegyezve találjuk a 
vámokat is, amellyel a külföld a Magyarországból 
vitt árúkat megterheli. Különösen azt szeretné, ha 
az északi kereskedelmet Magyarországon keresztül 
tudná irányítani. Poroszországban azonban arról 
győződik meg, hogy az „szívesen tartana fenn 
Magyarországgal élénkebb kereskedelmi forgalmat, 
ha azt a Becsből intézett harmincadpolitika nem 
akadályozná azáltal, hogy a porosz árúk behoza
talát megnehezíti vagy megtiltja, minek következ
tében a poroszok azután a magyarországi termé
kek kivitelét mintegy kénytelenek nagyobb vámmal 
sújtani11. Ennek az útnak eredménye, „Magyar- 
ország iparáról és kereskedelméről" szóló műve, 
amely 1797-ben jelent meg és majdnem a legújabb 
időkig egyedüli munka volt ebben a nemben.

Előszó, könyv, folyóirat mind arra szolgált neki, 
hogy eszméinek híveket toborozzon. Nehezen ment 
ez akkor, hisz olyan kevesen voltak akkoriban 
vezető férfiúink közül otthonosak a nemzetgazda
sági kérdésekben, hogy semmit sem csodálkozha
tunk Berzeviczy terveinek dugábadőltén. Pedig 
Berzeviczy tervei nem voltak légből kapottak. Látta 
az egyszerű nép munkáját, megfigyelte, mint szállí
tanak a felvidéken tutajokon óriási terheket, erre 
alapította ő is terveit. Családi birtokuk alatt folyik 
a Poprád, amely a Balti-tengerbe viszi vizét a 
Dunajecen és Viztulán keresztül, ezeken akart ő is 
bort szállítani tutajok által. A Balti-tengerből az
után hajókkal könnyű volna elszállítani Londonba, 
Stockholmba, Pétervárra, vagy ahova a vevők csak 
akarnák. De nemcsak a Poprádot akarta Berze
viczy járomba fogni, hanem az Oderát is, amely 
ugyan Magyarországon nem folyik, de előbb lehet 
vele elérni a világkereskedelmi piacokat.

Némi foganatja mégis lett Berzeviczy szorgal
mas munkálkodásának, felkeltette a külföld keres
kedőinek, árúsainak figyelmét Magyarország iránt. 
Társulatot azonban nem tudott összehozni, amely 
magyar termékeket vitt volna ki a külföldre, mert 
a magyar uraknak akkoriban még nagyon kevés 
érzékük volt az élet kereskedelmi szempontból vett 
oldalai iránt. Sőt, sokan fáztak a külkereskedelemnek 
még a gondolatától is, amint azt Berzeviczy mun
káinak bírálója is eléggé elárulta, midőn azt írta 
bírálatában, hogy „a külkereskedelem általában 
elősegíti az elnemzetietlenedést, amit pedig nem 
helyes előmozdítani11.

Berzeviczy Gergely sokkal nagyobb akaratú és 
képességű férfiú volt, hogysem szellemi erőit a 
közgazdasági téren való munkálkodás teljesen ki
merítette volna. Miután megvált hivatali állásától, 
nemcsak saját birtokait kezelte, hanem még bérelni 
is akart, hogy annál jobban kifejthesse gazdasági 
ismereteit. Csakhogy ez a terve nem sikerült, mert 
a birtokot, amit bérelni óhajtott, előzőleg hosszabb 
időre bérbe adták.

Akkor pedig, midőn 1801 március 1-én nagy
bátyját, Horváth Imrét, elragadja a halál, új mű
ködési tér nyílik meg előtte. Üresen marad utána 
az ágostai evangélikus hitvallásúak tiszai egyház- 
kerületének felügyelői állása, amelybe közakarattal

Berzeviczy Gergelyt ültetik. Szívesen fogadta Ber
zeviczy ezt a megtiszteltetést, hisz ősei véré
ben ott csergedezett és beléje is átömlött a hi
téhez való hű ragaszkodás. Az 1804-ik évben 
Eperjesen tartott egyházkerűleti közgyűlésen fej
tette ki program inját, amelyhez mindvégig hű ma
maradt. Rajta volt, hogy az evangélikus papok 
helyzetét annyira-amennyire tűrhetővé tegyék, mert 
addig igazán megfelelőnek nem mondható összeg
gel fizették őket. Békekötések, törvényalkotásokkor 
mindig hitfelei javára dolgozott, mindig a protes
táns hit és önérzet erősítésén fáradozott.

Hogy mennyire hevítette az evengéliumi hit 
ereje, bizonyítja életének az a mozzanata, amikor 
át akarták téríteni a római katholikus vallásra. 
Sokan tudják azt evangéliumi egyházunk tagjai 
közül, hogy királyaink már vallásuknál fogva is 
mindig arra törekedtek, hogy protestáns főuraink 
közül áttórítsék azokat, akiket csak tudnak. Akik
ben a hit szövétneke gyengén lobogott, vagy akik 
az anyagi érdeket többre becsülték balga ésszel 
lelkűk nyugalmánál, ott sikerült a katholizáló tö
rekvés. Ámde számos példát tudunk, ahol az ön
tudatos hit annál erősebb volt, minél jobban csalo
gatták vagy kísértették. Mária Terézia gróf Rhédey 
Jánosból akart mindenáron konvertitát (áttértet) 
csinálni, amint azt Rhédey Jánosnak a királynőhöz 
intézett leveléből tudjuk, csakhogy a nemes gróf 
áhítatos evangéliumi hite legyőzte a csábítást. „Ámi 
hitemnek változtatását illeti, amelyre Felséged en- 
gemet kegyesen inteni móltóztatik, kénytelen vagyok 
én Felségednek jelenteni alázatosan, — írja Rhédey 
Mária Teréziának — hogy én azt nem cseleked- 
hetem. Minthogy a magam vallásának igazsága 
iránt meggyőződtem . . ., meg kell vallanom, hogy 
jól megfontolván a dolgot, a magaméban több meg
győződést és megnyugvást találtam.11

Berzeviczy hasonlóan bátor hitvallója vallásá
nak. Mikor II. József császár előtt kihallgatáson 
jelenik meg és semmiféle biztatást nem kap arra 
nézve, hogy alkalmazni fogja a kormány, bátran 
szemébe mondja a császárnak: „Talán mindez azért 
van, mert utaztam és protestáns vagyok11. Később, 
talán a híre-neve miatt is, nagyon szerették volna 
áttóríteni a katholikus vallásra. Batthyány József 
gróf bibornok-prímás tett is lépéseket nála ezirány- 
ban, csakhogy visszautasításra talált. A felhívásra 
azt írta neki vissza Berzeviczy, hogy „kötelességé
nek tartja ezen (protestáns) felekezetnek és hit- 
sorsosainak érdekét védelmezni. Különben a sza
bad vizsgálódás embere lévén egész életében, 
örömmel állapítja meg, hogy ez egyházának is 
főjellemvonása. Tanulása Németországban és német 
irodalmi körökkel való szakadatlan érintkezése még 
jobban megerősítették őt meggyőződésében“.

Berzeviczy fáradozott azon is, hogy a két leg
nagyobb protestáns egyházat, az ág. evangélikus 
meg a helvét hitvallású reformátust egyesítse egy
mással. Református részről Vay József járt ebben 
a tekintetben Berzeviczy kezére. Azt akarták, hogy 
„a sárospataki kollégium a két avangelica Con- 
fessio vegyes iskolájává váljon11. Azt írja Vay, 
hogy „a reformációnak legszebb ideje volt, mikor 
a protestánsok még szét nem szakadtak; a lég-
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csúfosabb akkor, mikor azt vitatták, hogy nem az 
az Istene van a kálvinistának, mint a luteránus- 
nak. Először a nem theológiai karban kellene kö
zös profeszorokat kinevezni, ezek növelnék a két 
Confessio növendékeit. Később, azután megérne a 
dolog. Legyenek ezek most álmok. Feljő a nap, 
felkelnek az emberek". A terv azonban különböző 
okok miatt teljesen elaludt.

Ezeken kivid száibos téren kínálkozott alkalom, 
hogy Berzeviczy egyháza érdekeit védelmezhesse. 
A XIX. század elején eltiltják pl., hogy protestáns 
papjelöltek külföldi egyetemeket látogathassanak. Az 
osztrák kormánynak pedig itt nem volt, mit félnie. 
A nyugati országokban éledni kezdő szabadság 
eszméjétől féltek Bécsben, azt akarták kiirtani az 
emberek szivéből. Félelemre azonban nem volt ok, 
a munkában agyoncsigázott nép élni akart, papjai 
pedig nem értek reá politizálni, mikor a népet 
kellett vigasztalniuk, hogy robotmunkájukat türe
lemmel végezzék. Berzeviczy hatalmas iratban til
takozott ez ellen a jogfosztás ellen, mivel az 1791. 
évi 26. t.-cikk megengedi, hogy az evangélikus 
lelkész-jelöltek a németországi egyetemeket láto
gathassák. Kifejti Berzeviczy, hogy a teológusok 
nem teszik szegényebbé Magyarországot, mivel na
gyon szerény viszonyok közt élnek odakünn, velük 
azonban, mikor visszajönnek, értékes, művelt ele
meket nyer az ország. Különben ők erre reá van
nak utalva, mert nincsen olyan hatalmas vagyonuk, 
mint a katolikusoknak, hogy ők is külön theoló
giai intézeteket tudnának fenntartani. Legyen az 
evangélikusokkal szemben is bőkezű az állam, 
állítson nekik intézeteket itthon, de addig ne tiltsa 
el őket a tudomány külföldi forrásaitól. Hacsak az 
nem baj, hogy „odakinn szabadon tanulhatnak, de 
a szabadság a tudományoknak szülő anyja. Semmi- 
kép sem árt ez a szabad szellem nekik, rendsze- 
retetöket és polgári erényeiket az semmikép sem 
veszélyezteti Hiszen a lezajlott forradalmi időszak 
alatt minden katholikus államban voltak zavargá
sok, melyektől egyedül a protestáns országok vol
tak megkímélve". — „Különben a magyar protes
táns egyház fejének nem valamely idegen főpapot, 
hanem a magyar királyt ismeri e l; ennélfogva 
semmiféle világpolgárias jellemvonása annak nincs. 
A királyba vetik az evangélikusok reményeik hor
gonyát és nem kérnek újabb jogokat, csak azért 
esedeznek a nádornál és helytartótanácsnál, hogy 
a múlt századok folyama alatt kivívott békeokmá
nyok és szentesített hazai törvények által biztosí
tott régi jogaik csorbítatlan élvezetében hagyassa
nak meg“.

Tiltakozásokat meneszt az egri érsekhez, meg 
a szepesi püspökhöz, mert azok a protestáns híve
ket minduntalan elnyomják. A protestáns bányá
szoktól a katholikus papok száraz tizedet (sinae 
decimae) szednek, továbbá katholikus egyházi mun
káknál az evangélikus jobbágyokat robotra kény
szerítik. Tettlegességre vetemednek az evangélikus 
hívőkkel szemben, még arra is reákényszerítik őket, 
a legtöbbször botbüntetéssel, hogy a katholikus 
ünnepeket ünneplő ruhákban üljék meg. 0 úgy 
igazolja be türelmes voltát és nemeslelkűségét, hogy 
le akar mondani a hunfalvi patronátusról a szepesi

püspök javára, még pedig úgy, hogy bizonyos 
összeget akar felajánlani, nehogy azt higyjék, hogy 
a terhek elől akar megszökni.

Figyelemre legméltóbb Berzeviczy egyházi téren 
való alkotásai közül, hogy ő dolgozta ki először az 
evangélikus egyház szervezeti szabályzatát, aminek 
elkészítését az 1807-ik évi június 3-án tartott eper
jesi kerületi ülésen határozták el. Elfogadta ezt a 
szabályzatot az 1808-ik évi eperjesi, 1811-iki nyír
egyházai és az 1814-iki miskolci ülés is. Majd 
1815 februárius 15.-én a Kakas-Lomnicon tartott 
konzisztoriális ülés is elfogadván, szakaszokra osz
tották, megadták neki a végleges simítást és „Coor- 
dinatio Religionalis“ cím alatt kinyomatták. Első 
fejezetében a népoktatásról, a másodikban a lel
készekről, azoknak hivatásáról, neveltetéséről és 
összes funkcióiról rendelkezik; továbbá azok összes 
viszonyait szabályozza. A harmadik fejezet a külön
böző egyházi gyűlésekről, a negyedik az egyházi 
hatóságokról, különösen az esperességekről, az 
ötödik a kerületekről és szuperitendenciákról, mind
ezekről összesen 245 §-ban intézkedik. Ezen mun
kálat 1842-től 1846-ig újból átdolgozva 1847-ben 
magyarra is lefordíttatott, midőn így először és 
1860-ban másodszor is kiadatván, a többi egyház- 
kerületek által szintén irányadó zsinórmértékül fo
gadtatott el. Ekkép azután a legutóbbi ideig ér
vényben volt és az evangélikusok egyházi ügyeinek 
széles Magyarországon főszabályzatát képezte, — 
írja Gaal Jenő Berzeviczyről szóló nagy munkájában.

Védelmezte, ismertette egyháza állapotát a kül
földön éppúgy, mint hazánkban, ha annak szükségét 
látta. Első munkája ezen a téren Göttingában jelent 
meg névtelenül 1803-ban „Über den gegenwarti- 
gen Zustand dér Protestanten in Ungarn“ címmel. 
Másik munkáját már Lőcsén adja ki: „ZweiBriefe, 
allén Protestanten zűr Beherzigung" címen, amit 
egy kis latin nyelven Írott füzet követ ugyancsak 
Lőcsén: „De prohibito transitu catholicorunf ad 
ecclesiam evangelicam". Összes egyházi munkáinak 
vezérgondolatát leszűri: „Nachrichten iiber den 
jetzigen Zustand den Evangelischen in Ungarn“ c. 
művében, amely azonban már halála után jelent 
meg Lipcsében, de még 1822-ben. Valóságos apo
lógia, védőírat ez a munkája egyháza eszméi ér
dekében. Kétszázöt lapos ez a munka, de benne 
van minden röviden, ami az evangélikus egyházra 
nézve fontos és érdekes. Vázolja benne egyháza 
történetének főbb mozzanatait, kiemeli a vallás- 
háborúk jelentőségét, az 1791-iki országgyűlés in
tézkedéseit. Röviden, de kifejező nyelven, remek 
stílusban ecseteli azokat a szenvedéseket, amiket 
a protestánsoknak a katolikusoktól el kell szen
vedni. Az 1791-iki országgyűlésen maguk a katho
likus főuraink állottak a protestáns ügy védelmére, 
hiába ellenkezett a klérus egy töredéke, az 1791-ik 
évi XXVI. t.-cikkben újra elismerték az ország karai 
és rendei a bécsi és linzi békében már biztosított 
jogaikat. Kiviszik azt is, hogy nem kell Máriára 
esküdniük, továbbá a vegyes házasságból származó 
gyermekeket nem kell mind a katholikus vallás
ban nevelni. Az 1791-ik országgyűlés nagyon sok 
előnyt biztosított az evangélikusoknak minden té
ren. Nem köteleztettek az evangélikusok misére,



EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 24. sz.190

körmenetre járni, a katholikus papoknak tizedet 
fizetni, házassági pereiket az ő szentszékeik elé 
vinni, hanem mindent saját egyházi hatóságaik 
intézhettek el, legfőbb felügyelőül ismervén el 
nevelés- és iskolaügyekben magát őfelségét, a 
királyt,

Csakhogy II. Lipót halála után, Ferenc ural
kodása alatt megváltozott minden. A királyt egé
szen lekötötték a francia háborúk bonyodalmai, 
nem igen törődött azzal, hogy megsértik-e vagy 
nem a protestánsok vallásszabadságát. A klérus 
pedig mint mindig, úgy most is, sokkal merészeb
ben bízott hatalmában, semhogy megtartotta volna 
az országgyűlés végzéseit. Hatálytalanná akarták 
tenni az 1791. évi XXVI. t,-cikket. Berzeviczy 
jezsuita befolyásnak tudja be ezt, mert szerinte 
őket jellemzi az a törekvés, hogy „mindenféle 
ürügyek alatt ellenkezője történjék annak, ami a 
törvényben van írva". Berzeviczy a sérelmeknek 
egész sorát vonultatja fel, amelyekben mind ki- 
játsza a klérus a törvényeket, Könyvének második 
részében teszi ezt és pedig pontról pontra, sére
lemről sérelemre megy, jegyzetekkel kíséri munká
ját, hogy annál jobban beigazolja igazát. Szeme 
megakad a külföldi protestánsok helyzetén, mert 
azt- látja, hogy azokat nem részesítik annyi üldö
zésben, mint a magyarországiakat. Még az osztrák 
tartományok protestánsainak helyzete is sokkal jobb, 
mint a magyarországiaké, pedig az ő helyzetüket 
nem szabályozzák törvények, míg nálunk szentesí
tett törvények biztosítják a protestáns vallás sza
bad gyakorlását. Berzeviczy szerint ez azt bizo
nyítja, hogy „az elnyomatásnak az okát nem lehet 
az osztrák császárnak és a magyar királynak 
tulajdonítani".

„Magyarországon a klérusnak túlhatalma igen 
nagy; de mégsem többségének, hanem csak az 
erőszakoskodó és terrorizáló jezsuita-pártnak kell 
mindé bajokat felróni. Ez mindenféle eszközt meg
enged magának. Míg a protestánsok panaszai a 
trón zsámolyáig eljutnak, addig azokat a félre- 
ismerhetetlenségig eltorzítják. Mennyi erő megy e 
torzsalkodások közben veszendőbe, melyet a király 
és az állam javára nagyon jól lehetne értékesíteni. 
Az evangélikus .egyház a királyt védnökének is
meri el, ennélfogva kétszeresen hű és engedelmes. 
Dacára ennek, hűségét kétségbevonják s az evan
gélikus kiváló férfiakat forradalmi elemeknek rágal
mazzák. Ha ennélfogva az evangélikusok pana
szokkal kénytelenek alkalmatlankodni, akkor az 
nem az ő hibájuk, mert helyzetük igazolja ezeket 
a panaszokat."

Munkája harmadik részében sorban megcáfolja 
azokat a vádakat, amelyeket a magyarországi evan
gélikusok ellen felhoztak. Türelme itt már elhagyja, 
mert látja azt a céltudatos törekvést, amellyel sze
retett egyházát a klérus be akarja feketíteni. Ke
mény szavakat használ, sőt a végén így ír meré
szen : „Minden nap és minden órában nyilvánul 
az evangélikusok elleni ellenséges indulat. Meg
szűnünk hazával bírni: vagy talán azt akarják, 
hogy emigráljunk (kivándoroljunk), hogy az auszt
riai monarchia német tartományaiba meneküljünk, 
ahol keresztyónibb szellem uralkodik ?“

Az igazság vezérelte mindig, földi tekintetek 
nem irányították lelkét. Tolla, esze egyházának 
dicsőséget, neki hírnevet biztosított. Nem tudta 
megtántorítani semmi, mert benne élt az Igazság 
lelke, a Szentlélek, aki megihlette lelkét, a sze
gények és nyomorultak pártfogójává tette. Hogy ez 
tényleg igy volt, azt egyházi működésén kívül 
bizonyítja az a munkája is, amelyben a magyar- 
országi parasztság szomorú állapotát írja le. 
(Folytatása következik.) Dr. Horváth Károly.

A kísértésekről.
Nemcsak másokat hallunk panaszkodni, hogy 

váratlan körülmények következtében kénytelen volt 
egyik-másik munkájával felhagyni, nemcsak máso
kat látunk egyszerre kizökkeni életük eddigi htjá
ból és egy más, sajnos, sokkal rosszabb útra térni, 
csak azért, mert egy váratlan megkísérlés készü
letlenül találta, hanem saját magunkon is tapasz
talhatjuk, hogy a mindennapi élet számtalanszor 
állít bennünket olyan hirtelen kérdések elé, juttat 
olyan körülmények közé, hogy teljesen tájékozatla
nok vagyunk aziránt, hogy mit kelljen tennünk, 
ha azt akarjuk, hogy életünk ismét a rendes módon, 
nyugodtan folyjék tovább.

A miatyánknak ez a kérése: ne vígy minket a 
kísértésbe, olyan, mintha egy sóhajtás volna . . . 
Ne vígy minket a kísértésbe, kérjük Istent ebben 
az imádságban és ebben a kérésben az van, hogy 
mi félünk a kísértésektől. Félünk tőlük, mert úgy 
érezzük, hogy mihelyt jön a maga csábító szavával, 
mihelyt mutat nekünk megvesztegető képeket, mi
helyt kinyújtja a kezét utánunk, hiábavaló volt min
den jó elhatározásunk, hiábavaló volt minden 
visszaborzadásunk, engedni fogunk a kísértésnek, 
elfogunk esni, vétkezni fogunk. Gyengéknek érez
zük magunkat, tudjuk magunkról azt, hogy csak 
nehezen vagy talán ellene sem tudunk állani a 
kísértésnek. Hiszen a kísértések gyorsan, váratla
nul és erősen lepnek meg bennünket. Leselkednek 
ránk mindenütt és nem tudhatod reggel, hogy nem 
esel-e olyan kísértésbe napközben, amely vétekre 
visz és az este már bánattal talál, szégyennel és 
megbánással. Egyszer az alkalom képébe öltözve 
jelenik meg előtted és azt suttogja neked, hogy 
most senki sem látja, most megteheted, tedd meg, 
tedd meg! Máskor csak azt várja, hogy az indulat 
feltüzeljen, hogy a harag elhomályosítsa az esze
det és ösztönözni fog arra, hogy a kezedet fel
emeld vagy hogy egy nagyon sértő szót kimondj, 
— igen, igen, okozz kárt neki, hiszen neked van 
igazad ! . . . Máskor megint a nehéz helyzetedet 
használja fel arra, hogy vétekre ingereljen, — azo
kat mutogatja neked, akik szerencsésebbek, vagyis 
boldogabbak nálad és elégedetlenségre ösztönöz, 
hogy azután igazságtalan légy és megvádolj ártat
lanokat. Néha úgy jön el hozzád, mint jó barátod 
vagy jó ismerősöd és annyit beszél és olyanokat 
beszél, hogy észre sem veszed, mikor igazat adsz 
neki olyan dolgokban, amiknek máskor ellene vagy. 
Meglephet a kísértés az utcán, meglephet napi 
munkád közben, meglephet otthon, a szobádban-, a



24. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

családodban. Elmondhatod te is, elmondhatja min
denki : Ne vigy Uram a kísértetbe engem.

De a mi imádságunk nem igy mondja, szebben 
mondja: „Ne vigy a kísértetbe minket! Nemcsak 
én tőlem távoztassad el a kísérteteket, de óvd 
meg tőle minden embertársamat. Ne vidd kísértésbe 
sem az enyéimet, akiket rám bíztál, akiket szere
tek, de másokat sem, senkit sem. Óvj meg minden
kit a kísértésektől, engedd, hogy mindenki nyu
godtan élhessen, becsületesen teljesíthesse élete 
kötelességeit, elvégezhesse mindazokat, amelyeket 
maga elé tűzött. Ne vigy minket a kísértésekbe, 
hanem vigyázz reánk mindannyiunkra, hogy meg
állhassunk és botlás nélkül valók lehessünk.

De mi nagyon jól tudjuk, hogy Isten gondvise
lése reánk nem abban áll, hogy életünknek minden 
apró dolgát eligazítja. Ő adott nekünk lelket, ér
telmet, akaratot és reánk bízta azt, hogy a jó és 
rossz között fussuk meg életünket és aszerint vesz- 
szük el azután jutalmunkat, vagy büntetésünket. 
Azért ennek a kérésnek : Ne vigy minket a kísér
teibe, nem azt kellene jelenteni, hogy soha semmi 
kísértés ne forduljon elő az életünkben, hanem 
azt, hogy Uram olyan kísértések közé ne engedj 
jutni minket, amelyek nagyon erősek nekünk, 
amelyeknek ellen állaní nem tudnánk, hogy ne 
látogass meg minket olyan kísértésekkel, amelyek 
ellen semmiképen nem tudnánk küzdeni. Ilyen 
nagy elviselhetetlen kísértésekbe ne vigyen min
ket Istenünk, — ezt kell kérnünk ebben a 
kérésben, — azok ellen a kísértések ellen, amelyek 

a mindennap előfordulhatnak, amelyek könnyű bűnre, 
; hibára, vétkezésekre csábíthatnak, azok ellen 

nekünk magunknak kell küzdeniink. Erre való 
a mi értelmünk, hogy belássa ezt, hogy nem 
lesz tanácsos a kísértéseknek engedni, mert ha 
látszólag előnyökkel kecsegtetnek is, mégis károm 
lesz belőle, késő megbánás lesz belőle, ha hallga
tok a csábítás szavára. Erre való az akarat, amelyik 
elhatározza magát a jóra és inkább nehezebben és 
lassabban halad a becsületesség útján, minthogy a 
bűnnek útján menjen. Erre való végül a hit szívünk
ben, mely még akkor is, ha nem tudunk küzdeni a kí
sértés ellen, ha már-már elesünk, már-már vétke
zünk, újból és újból megbátorít bármilyen nehéz 
helyzetünkben és végül, mint Jóbot, aki minden 
csapás között tudott bízni és hinni, erősekké, győz
tesekké tesz és méltókká arra, hogy Isten meg
szabadítson a küzdelemből.

Semmiféle győzelmet sem lehet elérni küzdelem 
nélkül. És igazán csak az a győzelem értékes ön
magunk előtt, amelyért a küzdelmet nagynak, ne
héznek éreztük. Nagynak, nehéznek, mint azok a 
vértanúk és protestáns őseink, akik vagyonukat, 
nyugalmukat, életüket menthették volna meg, ha a 
kísértésnek engednek és megtagadják meggyőző
désüket. Vagy amilyen kísértésen átment Jézus, 
akinek a kísértő azt súgta: Imádj engem és neked 
adom a világot. Ezek a nehéz kísértések, mert 
ezek megpróbáltatások. Ezek az igazi győzelmek, 
mert ezek áldozattal járnak.

Ami életünkben az ilyen kísértések kisebb alak
ban, kisebb erővel jelennek meg. De ez nem je
lenti azt, hogy kisebb erővel is kell ellenük harcolni.
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Számolni kell igenis az embernek, aki itt földi 
életében a jó és rossz közé van helyezve, azzal, 
hogy kísértések közé juthat, amelyek a rosszra 
csábítják. S ha valóban Istennek gyermeke akar 
lenni,.aki nem a rosszat, hanem a jót cselekszi, 
aki be akarja tölteni azon kötelességeket, amelyek 
előtte állanak, aki nemcsak saját magának, de 
övéinek és az egésznek javára is fel akarja hasz
nálni életét, az kell, hogy okossággal, lelkiisme
rettel, erős akarattal és Istenben vetett bizodalommal 
a lelkében nézzen szemben az élettel. Vigyázzon 
arra. hogy lehetőleg elkerülje a kísértéseket, vagy 
azokat az alkalmakal, kétes helyzeteket, amelyek 
a kísértésekre vezetnek, de ha nem sikerül elke
rülni, akkor harcoljon bátran ellenük. Vigyázat, 
bátorság és hit : ez a három olyan erős fegyver, 
amellyel mindig diadalmasan kerülhet ki a kísér
tésekből s nyugodtan folytathatja tovább útját ama 
szép és nemes célok felé, amelyek az élet legszebb 
örömeit adják az igaz embernek. ™ ^

A képmutató.
Rég elmúlt idő szürke ködéből kedves emlékek 

gyöngysora csillog felém. Felépül képzeletemben 
az ódon hajlék mohos tetejével, melyre apám ül
tette három vastag törzsű ákác zöld lombja borul. 
Eleven sövény piros bogyókkal ékeskedő sűrű ko
szorúja övezi körül a házat, melynek udvarán 
mintha még most is ott díszelegnének gyermek- 
játékim változatos maradványai. Túl az udvaron 
édes anyám szeretetének és szorgalmának élő tanu- 
jeleként a virágos és konyhákért színpompája, 
gazdag növényzete tűnik fel emlékezetemben. Hal
lom a méhkasok álmatag zümmögését. Mosolyogva 
tekint reám az édes apám által oltott, nevelt gyű; 
mölcsfák édes termése.

A ház előtt keskeny, nyílt folyosó futott végig, 
ott hallottam egy illatos nyári est áhítatos csend
jében, a vén lócán ülve, szeretett jó anyám be
szédes ajkairól ezt a kis történetet. Ha én azt úgy 
el tudnám mondani I

Volt egyszer, még kis gyermekkoromban egy 
szelíd lelkületű, nemes szívű, hűséges, szorgalmas 
árva leánycselédünk. Emlékszem magam is vidáman 
mosolygó arcára. Nagyon szeretett engem is, meg
tanított, hogy kell szarkalábvirágból koszorút fonni 
kis fehér báránykám nyakára. Nem gondoltam még 
akkor, legfeljebb ha gyermeki sejtelemmel, mennyi 
bánat és keserűség nyomta jó szívét, anélkül, hogy 
azt önmaga okozta volna.

Csaknem mindennap megfordult az időtájt há
zunknál az öreg Gosztola Mihályné. Jámbor, isten
félő, szegény özvegyasszony volt, ki egy nap se 
mulasztotta el a szokásos reggeli könyörgést. Sok
szor az iskolás gyermekeken kívül ő volt az 
egyedüli résztvevő az egész faluból. Az isteni 
tisztelet után, hazamenet rendesen betért hozzánk, 
Isten áldotta jó reggelt kívánt, kezet csókolt édes 
anyámnak és mindig tudott valami szépet, dicsérőt 
mondani a csirkéinkről, a kertünkről, a kis borjú
ról, mialatt édes anyámnak akadt a kezébe valami
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kis vigasztaló: ételmaradók, elviselt ruhadarab, 
foltnak való vászonnyesedék s más hasonló hasz
nos dolog, amit a Julinka néni — így hívta majd 
az egész falu — aztán nagy hálálkodások közt 
takargatott bele kendőjébe s eláldva bennünket 
kicsinytől fogva nagyig, szép csendesen hazati
pegett.

Ha valamely házi dologhoz segítséget kelle 
hívni, Julinka néni mindig kéznél volt, ha csak 
robotra nem szólították az urasághoz. Ma már 
talán sokan nem is tudják, mi az a robot. A falusi 
uraknak vannak bérházaik, melyekben szegény 
emberek laknak — néha két, három család is egy 
szobában, akik aztán a házbért napszámos mun
kájukkal rójják le. Ilyen robotos lakó volt a mi 
öreg Julinka nénink is.

Rendesen ő gyaratta meg a kenderünket is, 
melyet aztán helyes csomókba fonva, nagy köte- 
gekben rakott el a kamarában. Ott a magas polcon 
várták a hatalmas kötegek a fonás idejének bekö
vetkezését.

Mikor az édes anyaföldnyujtotta Isten áldás 
egymásután betakarodott, a szüretet, burgonya
hordást, gyümölcsszedést befejeztük s a hűvös éj
szakák a mezőt letarolták, meleg szobánkban a 
pergő rokka kezdte meg egyhangú morgását. Azt 
szokták mondani, hogy Szt Mártonkor annyi rétest 
szabad sütni, a hány darab kender addig lefogyott 
a törzsökről.

Amint édes anyám a kenderfonáshoz a cso
magokat előkészítette, megütődve vette észre, hogy 
az évi termés jóval kevesebbnek látszik, mint a 
mennyire tapasztalt számítása szerint becsülte. Sőt 
úgy emlékezett, hogy már a múlt évben is, de 
meg harmadéve is hasonlóképen csalódott az ered
ményben, de nem tulajdonított neki nagy fontos
ságot. Gyanú nem tudott az ő lelkében megfoganni, 
hanem inkább azt hitte, hogy számítását hibázta 
el. Ilyen színben adta elő csalódását beszédközben 
társaskörünk egyik-másik tagja előtt is.

Hetek múltával, mialatt a napszakok egyre rö
vidültek, szép fehér palásttal takart be a tél min
dent s az élettelen mező felett feketébe öltözött 
varjak károgása hangzott, azt a meglepő tapaszta
latot tették szüléink, hogy a mi vidám Kati cselé
dünk kedélye szemlátomást elkomorodik, derült 
arcán mély szomorúság ütött tanyát, nem hallottuk 
víg danáját mosogatás, fejés közben s a rokka 
mellett alig nyitotta meg az azelőtt oly elevenen 
csevegő ajkait.

Eljött a karácsony boldog családi ünnepe. 
Szent örömmel ünnepeltünk szerető szüleimmel és 
testvéreimmel s örömünkben szívesen részeltettük 
a hű cselédet is, kit csaknem úgy tartottunk, 
mintha a család tagja lett volna. De Kati arcán 
az örömmosoly olyan volt, mint a fagyos téli nap
sugár.

Édes anyám részvevő szíve nem állhatta meg 
szó nélkül. Több ízben kérdőre vonta a lányt szo
katlan magaviseletéért, hogy talán valami bánata 
van, vagy baját érzi; de Kati mindig csak kitérő 
választ adott.

(Folytatjuk.)

N yilatkozat.
Tudomásomra jutott, hogy Banczik Sámuel rima- 

kokovai lelkész^ érd. esperes úr az egyetemes köz
gyűlés alkalmával abbeli indítványát, hogy a Luther- 
Társaság protestáns szellemű iskolakönyvek kiadá
sára vállalkozzék, azzal is indokolta, hogy a Luther- 
Társaság könyvkereskedése kényszerülve van a 
Szent-István-Társulat kiadásában megjelent iskola
könyveket raktáron tartani, s azokat terjeszteni. Az 
indítványnak eme indokolását csak hallásból isme
rem, de mivel ennek folytán már meginterpelláltat- 
tam, kötelességemnek tartom a tényállást a követ
kezőkben megvilágítani.

Nagytiszteletű Banczik Sámuel esperes úrnak 
indítványát, már amikor azt a Luther-Társaság 
közgyűlésén megtette, úgy oktatási, mint üzleti 
szempontból igen üdvösnek minősítettem. S amikor 
az indítványozónak üdvös indítványáért gratuláltam, 
megemlítettem azt is. hogy hazai tankönyvirodal
munk mennyire szűkiben van oly tankönyveknek, 
melyekben a protestáns szellem uralkodik. Ugyan
akkor rámutattam egy esetre, egy aznap érkezett 
rendelés képében, melyben egy ev. tanító egy, a 
Szt István-Társulat kiadásában megjelent földrajzi 
tankönyvet rendelt. Ez a beérkezett rendelés csak 
azt mutatja, hogy igenis égető szükségünk van 
olyan tankönyvekre, melyekkel gyermekeink pro
testáns szellemben taníttassanak, de nem jelenti 
még azt. hogy én, mint a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésének vezetője, a Szt István-Társulat 
kiadásában megjelent könyveket raktáron tartom, 
s ilyeneket terjesztek, annál kevésbbé, mivel ilynemű 
rendelések felett magam is joggal megütközöm.

Hiszem, hogy Banczik nagytiszteletű úr sem 
vélte indokolását oly színben feltüntetni, mintha a 
a Luther-Társaság könyvkereskedése nem felelne 
meg annak a hivatásnak, melynek szolgálatában áll.

Scholtz Róbert,
a Luther-Társaság könyvkereskedésének vezetője.

VEGYES.
A Luther-Társaság közgyűlése. Folyó év no

vember hó 7-én, hétfőn tartotta a Luther-Társaság 
évi rendes közgyűlését Budapesten, a Deák-téri 
evang. iskolák dísztermében dr. Zsilinszky Mihály 
v. b. t. t., bányakerületi egyházfelügyelő elnöklete 
alatt. A közgyűlésen a társaság tagjai igen nagy 
számmal jelentek meg s nagy érdeklődéssel vettek 
részt a társaság ügyeinek intézésében.

Dr. Zsilinszky Mihály elnök nagy tetszéssel 
fogadott megnyitó beszédében üdvözölte a társaság 
tagjait s fokozott munkásságra buzdította a társa
ság magasztos céljai érdekében. Ezután Majba 
Vilmos titkár terjesztette elő az intézőbizottság 
jelentését a társaság 1909. évi működéséről. Meg
emlékezik a jelentés arról, hogy a jövő évben lesz 
25 ik éve a társaság megalakulásának s ezért a 
jövő esztendei közgyűlés jubiláris közgyűlés lesz 
s ez alkalomból a társaság 25 éves történetének 
megírására Kovács Sándor theol. tanári kérte fel. 
A jelentés megemlíti az egyetemes gyámintézet 50
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éves jubileumát és a zsolnai zsinat 300-ik évfor
dulója alkalmából tartott emlékünnepet is.

A társaság vagyonára vonatkozó jelentésből az 
tűnik ki, hogy az 1909. évben a társaság vagyona 
3248 kor. 98 fillérrel növekedett s az egész va
gyona 52.061 kor. 63 fillért tesz ki. A tagok száma 
1833, mely a tavalyihoz képest látszólag csökken
tést mulat, azonban valójában emelkedés van, mert 
a pártoló tagok közül, kik évente 1 korona fize
tésére kötelezték magukat, 124 olyan tagot kellett 
törülni, kik kötelezettségeiknek eleget nem tettek, 
— de ezzel szemben nyert a társaság 100 rendes, 
évenként,' 8 koronát fizető, 2 alapító, 1 örökös, 11 
fiókegyleti rendes és 8 pártoló, összesen 122 új tagot.

A társaság a múlt évi közgyűléstől a jelen köz
gyűlésig a következő műveket adta k i :

A) A rendes kiadmányok sorozatában:
66. sz. Koehler Edinhard: Geschichte dér evan- 

gelischen Kirche A. B. in Pöstyén, 4 ív. Ára60fill.
67. sz. Kapi Gyula: Magyar éneklő kar, 12 ív. 

Ára 2 korona.
68. Szelényi Ödön d r.: Jelenkori áramlatok a 

modern irodalomban, 5 ív. Ára 1 korona.
1. sz. Gyurátz Ferenc: A hit oltára. Imakönyv, 

4. kiadás, 21 ív. Ára 1 kor. 60 fillér.
B) Népiratok sorozatában:
51. sz. Payr Sándor: A vadosfai artikuláris 

egyházközség Rábaközben, 3V4 ív. Ára 30 fillér.
52. Kovács Sándor: A vízcsepp, 1/.2 ív. Ára 10 fill.
53. sz. Kovács Sándor: Két vértanú a XVII. 

századból, 2 ív. Ára 10 fillér.
54. sz. Algenstadt Lujza : Kevesen múlt, 1 ív. 

Ára 10 fillér.
55. sz. Paulik János: Jeruzsálem pusztulása, 

l»ív. Ára 10 fillér.
56. sz. Gyurátz Ferenc: Istenért, hazáért, 21/2 

ív. Ára 10 fillér.
C) Egyházunk Nagyjai című sorozatban:
X. Magyar Győző d r.: Wimmer Gottlieb Ágost, 

Felsőlövő nagypapja, 4 ív. Ára 50 fillér.
A társaság tagjai tagilletményül az 1909. évre 

a következő kiadványokat kapják :
a) Az alapító és rendes tagok (8 kor.) tagillet

ménye : 1. Évi jelentés (7 ív). 2. Koehler Edin
hard : Geschichte dér ev. Kirche in Pöstyén (4 ív). 
3- Kapi Gyula: Magyar éneklő karok (12 ív). 4. 
Szelényi Ödön: A jelenkori vallásos áramlatok a 
modern irodalomban (5 ív). 6. A népíratok 51., 
52., 53., 54., 55., 56., sz. füzetét (11 ív). 7. Ma
gyar Győző: Wimmer Gottlieb Ágost (4 ív).

Összesen 43 nyomatott ívet kapnak tagjaink a 
Családi Lap-on kívül, tehát a kötelezett 30 ívnél 
sokkal többet.

b) Az örökös tagok (100 kor.) és fiókegyleti 
rendes tagok (4 kor.) tagilletménye: Évi jelentés 
és Ev. Csal. Éap.

c) Pártoló tagok tagilletménye: Évi jelentés; 
hat népirat.

E tagilletményeket a Luther-Társaság könyv- 
kereskedése már szétkiildötte s a társaság tagjai 
bizonyára már meg is kapták. Aki még esetleg 
nem kapta meg, forduljon a Luther-Társaság könyv
kereskedéséhez, honnan azonnal küldik.

A jövő évre a következő munkák kiadását ha
tározta el a Luther-Társaság: 1. Raffay Sándor: 
Bibliamagyarázat. 2. Petrovics P á l: Újkori apos
tolok. 3. Adorján Ferenc: Ifjak kalauza. 4. Kovács 
Sándor: Mennyei ösvény. 5. Kovács Sándor: a 
Luther-Társaság története. 6. Zábrák Dénes: Egy
házi beszédek. 7. Egyházunk nagyjai c. sorozatban 
két füzet. 8. Népiratokból öt füzet. 9. Kovács 
Sándor: Thurzó György.

A jelentésnek az evangélikus könyvkereske
désre vonatkozó része részletesen ismerteti a könyv- 
kereskedésnek Petrik Géza vezetése alatt a társa
ság kárára történt veszteségeit s annak a szakér
tők jelentéseiből kitűnő okait. A veszteség eddig 
3869 kor. 26 fillérben van megállapítva, ami sú
lyos csapás a társaságra nézve. Sajnos, a közgyű
lés nem tudott módot találni arra, hogy ezt az 
összeget a kártokozó Petrik Géza által jelenleg 
egészben vagy részben fedeztesse, de fenntartotta 
magának a jogot erre a jövőre nézve is. A szakértők 
által megállapított kár most már teljesen igazolta 
a társaság titkárát azon támadások ellenében, 
melyek akkor érték, amidőn a könyvkereskedés 
helytelen és káros vezetése ellen felszólalt. — A 
Luther-Társaság könyvkereskedését különben 1910. 
január 1. óta a Scholtz-testvérek cég vezeti és az 
eddigi adatok alapján remélni lehet, hogy minden 
igényt és kívánságot kielégítve meg fog felelni 
feladatának s hasznot is fog hozni a társaságnak.

A közgyűlés elfogadta még Banczik Sámuel al- 
esperes azon indítványát, hogy a Luther-Társaság 
az egyetemes közgyűléssel egyetértőleg határozza 
el tankönyvek kiadását. Ha valóban sikerülne ez, 
úgy a Luther-Társaság ismét nagy szolgálatot tenne 
hazai evangélikus egyházunknak s viszont maga is 
megerősödve, intenzivebben valósíthatná meg cél
jait. A közgyűlést az elnök köszönő szavai zárták be.

Zsilinszky Mihály balesete. Mély részvéttel 
értesülünk arról, hogy Zsilinszky Mihályt, a Luther- 
Társaság elnökét, súlyos baleset érte. November 
7-én még itt Budapesten elnökölt a Luther-Társa
ság közgyűlésén, 8-án azonban már Bécsbe utazott 
a delegáció üléseire. Itt érte 9-én a baleset. Este 
nyolc óra tájban a Ringstrassen járt. Mikor a 
Karntnerstrasse sarkán a kocsiútra lépett, auto
mobil közeledett feléje. A gépkocsi állitólag oly 
sebesen haladt, hogy csak üggyel-bajjal mene
külhetett az elgázoltatástól. Hirtelen ■ lépést tett 
hátrafelé és közben elesett. Az automobil kerekei 
nem érintették ugyan, azonban nem tudott még 
sem fölkelni a földről. Járókelők segítették fel. 
Minthogy lábszárában fájdalmat érzett, bérkocsit 
hoztak, amelyen a Klomser-szállóbeli lakására vit
ték. Dr. Neurath Rudolf orvos, akit hirtelen oda
hívtak, megvizsgálta a fájós lábat és megállapította, 
hogy lába a térdizületben eltört, s egyidejűleg 
első segélyben részesítette. Később elhívták báró 
Eiselsberger orvosprofesszort, aki a tört lábat 
helyreigazította. Ezután a Löw-féle szanatóriumba 
szállították. A seb igen fájdalmas és a gyógyulás 
hosszabb időt vesz igénybe, de javulás már mégis 
tapasztalható, annyira, hogy 15-én már Budapestre 
szállíthatták. Úgy itt, mint még Bécsben számos 
képviselő és politikus látogatta meg, hogy gyó
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gyulása iránt érdeklődjék. Khuen-Héderváry mi
niszterelnök is meglátogatta. A sok részvétnyilat
kozathoz őszinte szívből fűzzük hozzá a magunkét: 
Adja a jó Isten, hogy mielőbb felgyógyulva, tel
jes erőben és egészségben láthassuk őt ismét egy
házunk ügyeiben buzgólkodni, melynek igazán 
kiváló, nagy buzgalma és hatalmas fórfia !

Az egyetemes közgyűlés. November 9, 10, 11 
és 12-ik napjain volt magyarhoni evangélikus egye
temes egyházunk ez évi közgyűlése a Deák-téri 
ev. iskolák dísztermében. Megelőzőleg a Deák-téri 
templomban istentisztelet volt, melyet Hándl Vil
mos főesperes tartott. A közgyűlésen báró Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő és dr. Boltik Frigyes 
püspök elnökölt. Már az, hogy a közgyűlés négy 
napig tartott, mutatja azt, hogy nagy munkát kel
let végeznie. A sok tárgy és határozat közül ki
emeljük a következőket: Az iskolák államosítása 
tárgyában kimondotta, hogy azok csak az egyház- 
kerületek beleegyezésével államosíthatok Feliratot 
intézett a közoktatásügyi miniszterher a vallástani 
óráknak a népiskolákban heti 2 óráról háromra 
való felemelése érdekében. A Luther-Társaságot 
megbízta protestáns szellemű tankönyvek megira- 
tásával és kiadásával. Kimondotta az egyetemes tan
ügyi előadói állás szervezését. Felhívtaaz egyházkerü
leteket, hogy a zsinattartásra vonatkozó előkészüle
teiket megtegyék, erről jelentést tegyenek, hogy a 
zsinat bejelentését a királynál megtehessék. Végül 
a reformáció közeledő négy százados évfordulójának 
méltó megünneplése céljából . elhatározta, hogy 
országos jellegű szereietházat (menházat) fog al
kotni, melyhez a szükséges összeget az egyetemes 
gyámintézet fogja összegyűjteni.

Eljegyzés. Dr. med. Schrauf Frigyes eljegyezte 
Breyer Mártát, Breyer Jakab, fertőmedgyesi ev. 
lelkész leányát. Zavartalan boldogságot kívánunk.

Temetöavatás Ruszton. Fényes ünnepségek 
között avatták fel az új ruszti ev. temetőt. A fel
avatási ünnepély előtt istentisztelet volt a templom
ban, ahol Breyer Jakab medgyesi lelkész mondott 
beszédet. A temetőben Brunner János esperes 
mondott szép felavató beszédet. A felavatáson ott 
volt a városi tanács, élén Rátz Alfréd dr. polgár- 
mesterrel, a temetőbizottság és nagyszámú kö
zönség.

Halálozás. Súlyos csapás érte Bobál Sámuel, 
egyházmaróti ev. lelkészt: neje, sz. Molitorisz Er
zsiké 28 éves korában meghalt. A súlyosan seb
zett sziveknek adjon az Úr vigasztalást, a kedves 
halottnak pihenést.

A király a drágaságról. A király egyik udvari 
ebéden a napokban több képviselővel beszélt a 
drágaságról és azokról az intézkedésekről, amelyek 
alkalmasak volnának a drágaság enyhítésére. így 
egy képviselőnek ezt mondta:

— Nagyon szomorú dolog, hogy a drágaság 
egyre jobban fokozódik. Tudom, hogy a nép 
emiatt nagyon szenved és nagyon sajnálom, hogy 
még nem tudtak rá módot találni, hogy a drága
ságot enyhítsék és ellene sikeresen harcoljanak.

A király több magyar és osztrák képviselőnél 
tudakozódott, hogy az egyes vidékeket hogyan lát
ják el hússal.

A vallásos császár. Vilmos német császár a 
legutóbbi újoncesketés alkalmával ezt mondotta az 
újoncoknak: „Kívánom, hogy katonáim minden 
nap mondják el a miatyánkot“. Mennyire jól esik 
ilyent olvasni egy császárról, akinek mintaképnek 
kell lenni mindenben, de főleg vallásosságban.

Az Evang. Családi Kör november 19-én Buda
pesten estélyt tartott a következő műsorral: I. 
Büchner : Ábránd, fuvolán előadta : Grünfeld Lajos.
II. Szavalat, előadta: Weiss Gusztáv ev. s. lelkész.
III. 1. Várkonyi: a) Album-lap. b) Humoreszk. c)
Szemrehányás, d) Emlékezés. 2. Liszt: Magyar 
Rhapszodia 18. sz. Zongorán előadta: dr Várkonyi 
Béla, az Orsz. M. Kir. Zeneakadémia tanára. IV. 
Elbeszélés, írta: Sebők Zsigmond, felolvasta:
Mauchs Jenő. V. a) Thoinas: Románc a ,,Mignon“ 
c. operából, b) Tosti: Non t’amo piu. Énekelte: 
Hilbert Janka. VI. Várkonyi: Rabasszony, melo
dráma. Előadta: Babits Vilma, zongorán kisérte a 
Szerző. VII. Vieuxtemps: Hegedűverseny (a-moll). 
Hegedűn előadta: Koncz János. VIII. Beethoven: 
Emléklap. Cimbalmon előadta: Juranek Lenke.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
F. M.-né. Nagygeresd. Köszönettel vettük s a karácsonyi 

szám részére félretettük. — R. K. Nagy-Károly. Megkaptuk 
és felhasználjuk. Bővebben levélben e napokban. — F. E. 
Mencshely. Közlendők közé soroztuk, mint kiadványra nézve 
azonban még most nem nyilatkozhatunk. Ha elfogadtatik, 
akkor természetesen. — S. T. Bpest. Utána néztünk. — 
B. L  Várjuk, -de csak röviden.

NAPTÁRAK
A következő 1911. évre szóló naptárak 
kaphatók és megrendelhetők a Ltíther- 

Társaság 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 J.20 fillér. 

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

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

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

Ugyanott bárhol hirdetett más naptár és bár- 
:: mily irányú munka megrendelhető, s;

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten


