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A z időhöz.
atos virágon, illanó hullámon,
Nevető két szemen,csendes zokogáson,
Redős öreg arcon ; mindenen, mi élet,
Átsulian, átsulian a te lebbenésed.
Ragyogó tavasznak elmúlik a bája,
Ragyogó örömünk szomorúság váltja,
Halk nóták zenéje elhallgat egészen...
És te mindezekre közönyösen nézel.
! Ezer örömünket, ezer bánatunkat,
Ezer vívódásunk, ezer mi magunkat,
Mint ezer fa lombját őszi szél a ködbe :
Elviszed, elrejted, elfeded örökre.
Mintha könnyű felhők volnánk fenn az égen,
Változunk: úgy jövünk, úgy megyünk egészen
És te úgy parancsolsz mi felettünk egyre,
Mintha mindegyikünk a te szolgád lenn®.
Pedig te fölötted úr lesz mindörökre
Minden emberszívnek bánatja, örömje:
Örök szeretéssel, hittel és reménnyel!
, . . Még ha könnyű felhők volnánk is az égen ...
Kemémj Lajos.

Hrencsik Károly.
(1822—1907.)

Az élet- s jellemrajzok előadása avagy hall
gatása (olvasása) igen épületes és hasznos szellemi
foglalkozás. Nemcsak történet szól e rajzokból,
mely ismereteinket öregbíti, de jellemünk s áltá
lb a n erkölcsi eleiünk .W ..^ .......... helyes irányban általok.
Hátha még~eppen tiszttársról van szó, kinek
életsorsa a magasztos, ám éppen azért igen nehéz
papi hivatás közösségénél fogva is különösen szi
vünkhöz beszél s érdekel, de ne csak érdekeljen,
hanem erősen sarkaljon is főképen egyházunk s
hazánk iránti kötelességeinknek erény szerű, azaz
hathatós teljesítésére s általán a jó, szép s igaz
eszméinek megismerésére és valósítására egyfelől,
másfelől pediglen a vallástalanság, egyháziatlanság
s hazaíiatlanság és a fent nevezett hármas: jó,
szép és igaz eszmékkel ellentétes rossz, rút s ha
mis dolgok, erők s eszmék elleni állásfoglalásra s
kitartó küzdelemre.
Egy felette tanulságos tiszttársról: Istenben
boldogult Hrencsik Károly Selmecbányái ev. lel
készről, aki munkabírása, rátermettsége s szolgá
latban való készsége és alkalmatos voltánál fogva
a honti ev. egyházmegye főesperese is volt, kívá
nok múlt (1909.) évi papi értekezletünk 21. pontja s
az idevonatkozó indítvány értelmében rövidesen
megemlékezni.
Hrencsik Károly született Nagy-Rőcén, 1822
okt. 30., Gömör megyében. Atyja H. András vas
gyári tisztviselő, anyja Lovcsányi Róza volt. A kis
Caroius gyermekjátékait játszva, hozzáfogott a tanu
láshoz is, melyben mindég jeles volt, mint azt az
osgyáni, kézsmárki, lőcsei és selmeci iskolák év
lapjai megerősítik. A theologiát Pozsonyban végezte,
hol korán kitűnt, amiben egész. életében jeleske
dett, nyelvtudományával; egyike lett tudvalevőleg,
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azon immár ritka papoknak, kik három — magyar,
tót s német — nyelven egyaránt jól szónokolni
képesek s emellett ő még franciául is tudott.
A theologiát befejezvén, nevelő lett Ketzer
Miklós házánál 2l/a évig Kassa városában. A mun
kájával megérdemelt pénzsegítségéből „uberioris
eruditionis causa“ a külföldi egyetemekre utazott,
még pedig először Haliéba, hol az 1848. évi nyári
szemestert töltötte, hallgatván Wegscheidernél
Jakab levelét, Müllernél Ethikát, Guerikkenél a
pásztorleveleket, Erdmannál lélektant, természetjogot és politikát, indexe szerint, mindent s min
denütt „sehr fleissig“. A következő 1848/49-ik évi
téli semesternek a greifswaldi egyetemen kiállított
leckekönyve „musterhaft fleissig“ bejegyzéssel di
cséri a magyar papnövendék iparkodását, ki itt
bibliai theologiát, római levelet Gassnál, házassági
jogot Putternél, symbolikát és korintusi levelet
Vogtnál, dogmatikát és neveléstant Baintól hallga
tott ; az anyagi támogatást pedig a Szirmay-féle
ösztöndíjból nyerte.
Hazatérve csakhamar az élet forgatagába, ke
mény próba elé került.
1849 aug. 20-án volt életének azon nagy napja,
amelyen fölszentelték. Hová? Kinek oldalához? S
hol? . . . Egy 500 lelket számláló gömörmegyei
falusi kis gyülekezetben rejtőzött akkoriban a
Tiszakerület superintendense, a híres Pákh Mihály
(Restéren), aki itt szentelte s vette maga mellé
segédéül Hrencsik Károlyt. Előző napon volt a
világosi fegyverletétel! Nagy és bús idők! Sub
- porai ere exa&cit pálmái Az élet terűéből s a nagy
időkből kijutott Hrencsik ifjú vállainak is. A felszentelési okmány iglói segédlelkészségre szólott;
az okmányt Pákhon kívül aláírták Madarász János
alesperes, Bodiczky Ádám geceli pap és consistoriális ülnök, Geduli Lajos ochtinai lelkész s
kerületi jegyző, Sándor János alsó-sajói lelkész s
Kellner Károly az iglói progimnázium igazg. taní
tója és volt svábóci lelkész.
De miért rejtőzött Pákh ? Mi bűnbe esett, hogy
menekülnie, bujdosnia kellett?! Hát bűnbe, nagy
bűnbe számított szókimondásért kellett kezébe
vennie a vándorbotot. Csendes, nyugalmas időkben
is fejbetörés veszedelme környékezi azt, ki bát
ran szive igazát szólja. Hát még 1849-ben? A
mikor az történt, május havában, hogy Pákh
Mihály a magyar kormány felszólítása értelmében
a függetlenségi nyilatkozat megörökítésére Szepes
vármegye közönsége által rendezett nemzeti ünne
pély alkalmából a lőcsei ev. egyház templomában'
szívből szívhez szóló beszédet mondott. Pákhot
Haynau kötél általi halálra ítélte, mely ítéletet a
királyi kegyelem várfogságra enyhített s a nagyszivü és sziklaszilárd jelleműnek ismert Pákh
Mihály ev. superintendens (püspök) Józsefstadtban
morzsolta életének sanyarú napjait egészen 1854
április 24-ig, amikor kegyelmet kapott, de Iglóra
visszatérnie nem volt szabad többé.
íme a fenti próba, mely elé a fiatal káplán
került! S ő a próbát jól megállotta! Iglón egye
dül lelkészkedett, buzgón s kitartással, bujdosó
főnöke utasításai értelmében; közbe még dühöngő
kolerajárvány is sokasította s nehezítette papi
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teendőit. Isten segedelmével azonban mindeneket
jól végezvén, még azon évben megkapta jutalmát
a svábóci egyház rendes papi állásra való meg
hívásában. Ide, e kikötőbe, beevezett élete saj
kájával.
A tűzpróbákon átment ifjú pap maradhatott-e
csendes elvonultságban, ismeretlenül és szőkébb
munkakörben ? Nem. A tehetség kitör és eget kér,
ha ugyan égnek nevezhető a munkaszaporulat,
amiből neki bőven kijutott svábóci 12 évi lelkész
kedése alatt, amidőn is csakhamar mint a tátraaljai ev. esperesség jegyzője, majd nagy jóakarója
és személyes barátja: Máday superintendens intéz
kedései következtében mint egyházkerületi jegyző
lépett tágasabb munkamezőre. S mint a magasabb
hegycsúcsra jutott utas többet lát és tapasztal,
még pedig tett fáradalmak után méltán s érdem
letten, úgy Hrencsik is jelen volt s részt vett
1859 szept. 27-én Kézsmárkon azon nevezetes,
pátens elleni egyházkerületi közgyűlésen, melynek
folyománya volt, hogy a vezető két férfiút: Mádayt
és Zsedényi Edét hivatalaiktól megfosztották és
börtönbe zárták. De részt vett Hrencsik még az
ugyanazon évi egyetemes (értekezletnek mondható)
gyűlésen is Pesten, még pedig részt vett úgy, hogy
a kerületi összes papok közül ő volt egyedül jelen,
azaz mert megjelenni, nem félve börtön- vagy
akasztófától; a világi urak közül ugyanakkor e
patentális tárgyú egyetemes gyűlésen Tiszakerületet Spóner egyházmegyei felügyelő képviselte,
bizton-bátran, késedelem nélkül.
A rátermettségét bebizonyított derék papot a
Selmecbányái ev. egyház hívta meg s beiktatta
1861 ápril 7-én papi hivatalába Weber Samu,
későbbi szepes-bélai esperes-lelkészszel s nagy
nevű történészszel egyszerre. Újabb tér nyílt
Hrencsik előtt sok munkával. Mert Weber csak
hamar még azon évben Bélára távozott, s míg új
utódját az Isten kegyelméből jelenleg köztünk mű
ködő Hándel Vilmos főesperest sorsa ugyancsak Má
day oldala mellől Selmecre, második papnak hozta
volna; Hrencsik egy álló esztendeig maga látta el
a két selmeci eklézsiát egyaránt lelkesen és hivatottan hirdetvén az Isten igéjét tót és német nyel
ven (magyarul akkoriban még rendszeresen nem
prédikáltak, csupán rendkivülileg, esetleg a deákságnak). S ha még ehhez hozzávesszük azt, hogy
az egyházban a Bécsbe távozott nagyeszű ifj.
Szeberényi János volt lelkész, Hrencsik elődje,
után, a szerencsétlen pátens miatt is az egyházi
béke rossz lábon állott: az új pap nagy érdemet
szerezhetett s szerzett is magának avval és abban,
hogy okos fellépésével, conciliáns modorával s
amellett mégis határozottságával s jó szívével,
nemkülönben mély vallásossága, igazságérzete s
hithűségével és honszerelmével a hasonló tulaj
donokkal ékeskedő lelkésztársával egyetértésben a
selmeci ev. egyház életét nemcsak ellankadni nem
engedte, de sőt virágzásra emelte.
Élete s tudománya világosságából, bő ismeretei
tőkéjének gyümölcseiből a selmeci iskolának,
főleg a híres régi lyceumnak is juttatott sokat,
vagyis mint Breznyik mondja: „A Selmecbányái
ág. hitv. ev. egyház és lyceum története “ című
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műve 256- 1. Hrencsik és Handelről a két selmeci
papról, hogy „sem egyik sem másik nem rejtették
véka alá a világosságot, hanem tudományukat a
lyceumban is kívánták érvényesíteni s érvényesí
tették is“.
De mert Hrencsik a vallás mellett főképen a
szláv nyelvet tanította, csakhamar azon hírbe
keveredett, hogy a szláv nationálistákkal egy hú
ron pendiil.
Szerető kegyelettel emlékező egyik életírója e
nationálistikus kérdésben ezeket emlegeti egyéb
között: „Mindjárt Selmecbányára érkezte után egy
éjjel- álmából azon ürügy alatt, hogy beteghez hív
ják gyóntatni, felköltetett az egyházfi által. Ő papi
öltönyét magára öltve, a kehelylyel és az egyház
fival együtt ment ahová hívták. Elvezették egy
házba, ahol a beteg helyett Stúr és Hodzsa vezér
lete alatt (mint más forrásból e pótló adatot éppen
most veszem) a tót nationálistákat találta együtt,
kik titkos gyűlést tartottak. Midőn ő e felett fel
háborodásának adott kifejezést és semmikép sem
akart tanácskozásukban rósztvenni: ellenségei, akik
kelepcébe akarták csalni, elhíresztelték róla, hogy
éjjelenkint a nemzetiségiek titkos gyűlésein szokott
részt venni. Ez a rágalom azonban visszapattant
az ő nyilt, becsületes jellemének páncéljáról. Soha
sem tagadta, hogy szereti a tót népet. A hazai
bibliai tót nyelvre alaposan iparkodott megtanítani
azokat a tanítójelölteket, akik a tót egyházakban
voltak hivatva az Isten országát szolgálni. A len
gyelek iránt való rokonszenvének is mindenkor
bátran kifejezést adott; hisz anyai réven lengyel
vér is folyt ereiben. Különösen kedves éneke volt
neki a „Tranoscius“-ban a 143. sz. a. foglalt böjti
ének, mely lengyelből van tótra fordítva s melynek
első strófája így hangzik: „Jezu Kriste! Pane mily,
Beránka Boái nevinny, vznesl na kriz ruce svoje,
Pro nespravedlností moje“. Ez ének szerzője Lovcsányi János lengyel pap volt, akinek családjából
az ő édes anyja származott.
Az egyaránt egyházias, mint hazafias érzületű,
vallásos és tudományos és sokoldalú képzettséggel
rendelkező Hrencsikünket, ki privát életében s csa
ládi és társadalmi körben is szellemes és rendkívül
kedélyes, kedves volt, gyűléseken pedig, tanács
kozások alkalmával ugyancsak fején tudta a szöget
találni, ezt a szervező tehetséget s jó szívet —
sietett lefoglalni magának csakhamar nemcsak a
selmeci ev. egyház és iskola, de az egész n.-honti
ev. egyházmegye is, melyben évek során át több
rendbeli hivatalt viselt, így volt alesperes, főespe
res, törvényszéki biró s elnök stb. . . . mindenütt
derekasan betöltvén helyét, nehéz viszonyok
közt is állni iparkodván a sarat: mint mind
erről esp. jegyzőkönyveink tanúskodnak. S hiva
taloskodása folyamán valamennyi munkatársával,
de főleg Handel Vilmos főesperes utódjával 41
éven át a gyakori érintkezés ága-bogai között is
állandóan, félreértés nélkül megtartotta a tiszteleti
s szereteti jó viszonyt.
Családi életében is boldog volt; családtagjait
nagy melegséggel szerette, gondoskodván tőle telhetőleg hűségesen róluk. Kétszer nősült. Első neje
Strompf Lujza volt, akivel csak rövid 5 évig élt.

E házasságból született Lujza leánya, ki mint
Kuzma Gusztávné egy évvel az édes atyja halála
előtt hunyt el hirtelen, — nagy gazdasszony hírében
állván (férje tiszttartó volt). Második n eje: Bielek
Berta, aki jelenleg mint bús özvegy siratja jó fér
jét 50 évi együttlét u tán ! E házasságból két leány
született, akikből papnék lettek s jóanyák. Jeszenszky
Károlyné, Hrencsik Ilona és Szlabey Mátyásné,
Hrencsik Kornélia.
íme a vöknek is maga az ipa mutathatta meg,
milyen a jó pap, a Jézus Krisztus szolgája, ki
Istentől adott jó emlékező tehetségét is forgatandó
talentumnak nézte. Tanuljunk mi is, felidézvén
Hrencsikünk emlékét, tartalmasai!, értelmesen szó

Hrencsik Károly 1822—1907.

nokolni, jól lithurgizálni; tanuljunk nyelveket is;
ne legyünk kapaszkodók, amint ő nem volt; páro
sítsuk az önérzetet szerénységgel és alázatosság
gal, mely utóbbit Hrencsik, aki szegénységből küz
dötte fel magát és javakban soha nem bővelkedett,
bár sokat dolgozott, mégis alázatosságot tanúsított,
midőn 1903-ban kérte nyugdíjaztatását, még árnya
latát is kerülve annak, hogy nagy érdemére hivat
kozzék. Tanuljunk tőle szeretni családot, egyházat
és hazát s az emberiséget, és ha mindjárt mi is
az eseményeknek hozzáhasonlóan inkább higgadt
szemlélői s bírálói kívánunk lenni, semmint intézői,
de mikor tettre hívnak, szálljunk mi is, mint ő,
síkra!
Megboldogult e testvérünk, tiszttársunk s bátyánk
szép kort, 85 esztendőt ért meg a jó Isten kegyel
méből ! Mint nyugdíjas, csendes, szelíd napokat élt,
melyeknek verőfényét csupán az ő saját és hitves
társának gyengélkedése zavarta. A koros férfiú
gyöngesége nőttével végre elérkezett, ami közele
dett, 1. i. a teljes földi nyugalomra dűlés, ami
1907 okt. 10-én következett be Isten akaratából.
Temették — a családtagok hő könnyhullatása s
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az egyház, a paptársak, tanerők s tisztelők meg
ható búcsúzása gyászkeretében, Handel Vilmos
főesperes, Fuchs János esp. főjegyző és Zsámbor
Pál selmeci paputódja. Áldott legyen az igaznak
emlékezete! Eletpéldája hasson reánk I Harcoljuk,
a hit megtartásával a nemes harcot — az égi
koronáért!
Krupecz István.

A két fuvaros.
Az igaz keresztyén ember ismertető jele a hit,
mely a szívben lakozik. De vájjon hogyan ismer
hetem ón meg azt, hogy valaki hisz a Jézus Krisz
tusban ? Nem oly felette nehezen! Akinek szívé
ben igazán él az Úr Jézus Krisztusban való hit,
az ajkkal is vallást tesz arról. Amily bizonyos,
hogy a tűz világit és melegít, épp oly bizonyosan
vallást tesz a szívnek igaz hite az Úr Jézus Krisz
tusról. Avagy láttál-e már oly tüzet, mely nem
világított és nem melegített ? Bizonyára nem! Épp
úgy nem létezhet igaz hit, mely vallomást ne
tenne. Dávid azt mondja: „Hittem és azért szól
tam". (Zsoltár 116, 10.) Az Úr Jézus meg így szól:
„Valaki azért vallást tószen én rólam az emberek
előtt, én is vallást teszek arról, az én mennyei
Atyám előtt. Valaki pedig megtágadand engemet,
az emberek előtt, megtámadom én is azt, az én
mennyei Atyáin előtt“. (Máté ÍÓ, 32—33.) A hit,
mely Jézust nem vallja, néma hit, már pedig a
néma hit, nem is hit. Figyeljétek csak meg a
követendő történetet/
_
.1 .........
Két fuvaros igyekezett a. szomszéd városba egyegy teher fával. Az első nap estvéjén betértek egy
csárdába, hogy ott megháljanak. Mindketten val
lásos emberek voltak, akik hittek az egy igaz
Istenben s hitték, hogy Jézus Isten Fia, ők meg
szegény bűnösök. E hitet vallotta ajkuk a gyüle
kezetben és otthoni hajlékukban. Több fuvaros is
bejött azután '• a csárdába szórakozni, időt tölteni.
Eljött a vacsora ideje, mindenki az asztalhoz ült.
Az első két fuvaros otthon is rendesen imádkozott
evés előtt és evés után, a többi azonban ezt soha
sem cselekedte. Mit tett már most ama két vallá
sos keresztyén? Az egyik elvörösödött^: majd meg
elhalványult s elmulasztotta az imát, mint ama
hitetlenek, — a másik azonban felkelt és hango
san elmondta imáját:
Jövel Jézus légy vendégünk,
Áldd meg amit adtál, kérünk! Ámen.

mint ahogy Istennek gyermekei buzgón imádkozni
el nem mulasztják. A vacsora végeztével a hitet
lenek egyike gúnyolódni kezdett s ígyen szólott:
vannak még községek, amelyikben szenteskedő,
képmutató emberek laknak, akik még hiszik, hogy
Jézus valóságos Isten s kik e Jézus nélkül elve
szett és elkárhozott bűnösöknek tartják magukat.
Oh mily együgyű és balga népség az ilyen ! Azután
kikaptak a buzgó lelkipásztorok is. És ugyan
hogyan viselkedett a beszéd alatt a két vallásos
fuvaros? Az egyik, aki nem imádkozott az asztal
nál, semmit nem szólt, nyugodtan végig hallgatta
a gúnyolódást, — a másik azonban, ki asztali imá
jával vallást tett az Úrról, felállott helyéről, meg

védelmezte Urát és Üdvözítőjét s a kormcsmárostól külön szobát kért a maga számára, mert oly
elvetemült emberekkel nem akart egy helyen aludni.
Melyik volt már most a két fuvaros közül iga
zán vallásos? Mindkettő azt tartotta ugyanis önmagáróh hogy hivő keresztyén. Bizonyára csak az,
ki az Űr Jézus Krisztusban való hitéről asztali
imájával és védő szavaival bizonyságot tett, a másik
nak hite ott lehetett ugyan ajakán vagy elméjé
ben, de nem szíve mélyén. Az igazán hivő keresz
tyén vallást tesz Uráról Isten és emberek előtt s
örvendező szívvel zengi Lutherrel mindenkoron, az
élet minden körülményeiben :
Ha e világ mind ördög volna,
És elnyelni minket akarna,
Mégis tőle semmit ne féljünk,
Csak Krisztus oltalmába higyjünk :
Ám dühösködjék,
Ám fenekedjék,
E világnak Ura,
Nincs rajtunk hatalma:
Urunk Krisztus ötét megbirta!
L. Harms után.

Rédei Károly.

A z első hazugság.
Gyermekeink számára.

Laci, hat testvér közül a legidősebbik, illedel
mes és szorgalmas fiú volt, aki szüleinek és taní
tóinak sok örömet szerzett. Voltak ugyan neki is
hibái, de ő iparkodott, hogy azokról leszokjék,
amiért is mindenki szerette.
Egy szép tavaszi napon ebéd után az anyja
így szólt a gyermekekhez: „Ha délután négy órára
iskolai feladataitokat rendesen megcsináltátok, el
viszlek a Városligetbe; elhozhatjátok pajtásaitokat
is, hogy ott kedvetek szerint játszhassatok és azután
odakinn egy tejcsarnokban uzsonnálni is fogunk".
Volt öröm és ujjongás és még sohasem folyt
a munka oly gyorsan és szépen, mint aznap!
Lacinak, hiszen már első osztályú gimnázista
volt, valamivel tovább kellett dolgoznia, mint a
kisebb testvéreinek, kik azalatt a sétára készü
lődtek és így egyedül maradt a szobában.
Végre ő is csak elkészült a leckéjével, elrakta
irkáit és könyveit a táskájába; de jaj! oly sebbellobbal, hogy feldöntötte a tintatartót és nagy ijedt
ségére nemcsak az asztalterítőt, de a mama vélet
lenül ott maradt kézimunkáját is tintával teljesen
leöntötte. Első gondolata az volt, hogy elmegy az
anyjához és őszintén bevallja az ügyetlenségét. De
töprengett. Mit fog a mama ehhez szólani ? Hara
gudni fog és megbüntet azzal, hogy nem visz el
magával a ligetbe. — Míg így magában tépelődött,
már hítták a testvérei, hogy siessen, már várnak
reá mindnyájan a kapunál.
Laci örvendve, hogy e hívásra egyelőre meg
szabadulhat a neki e percben oly vésztjelző hely
zetből, fogta a sipkáját és utánuk sietett.
A mama azonban még egyszer visszatért a
szobába, hogy nézze, vájjon mindent rendesen
elraktak-e a gyermekek; de mennyire elrémült,
midőn látta a tintával leöntött asztalterítőt és a
teljesen elrontott kézimunkáját! Természetesen
nagyon haragudva ment le a gyermekekhez és
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szigorúan kérdezte: ki volt az az ügyetlen? Míg Istentől bocsánatot, úgy amint tőlem bocsánatot
a többi gyermekek erősen bizonyítgatták ártatlan kértél!" Laci térdre borult és imádkozott, azután
ságukat, Laci megszeppenve félrehúzódott, hogy lefeküdt és amidőn kis vártatva édesanyja ágyá
el ne árulja magát, mert borzasztónak tetszett hoz közeledett, megcsókolta kezét, mondván : „Most
neki, ha az óhajtva várt kirándulásról letiltatnék. már ismét boldog vagyok, mert érzem, hogy Isten
Miután azonban az anya ismételt kérdésére megbocsátott nekem és engem ismét szeret".
egyik gyermeke se vallotta magát bűnösnek —
Édesanyja forró csókot nyomott ajkára és Laci
ámbár haragudott — jószívűségében még sem akarta nem sokára nyugodtan elaludt.
F. A.
gyermekeinek örömét elrontani s elvégre így szólt:
„Ha közületek egyik sem döntötte fel a tintatartót,
azt kell gyanítanom, hogy Mari — így hitták a
A z E vangéliku s C saládi Lap
cselédet — volt az ügyetlen; majd kitudódik este,
pályázata.
ha hazajöttünk. No jertek, induljunk m ár!“
így a kis sereg vígan haladt a liget felé. csak
Az Evangélikus Családi Lap szerkesztősége
egy volt köztük rosszkedvű és szótalan: Laci.
pályázatot
hirdet kis elbeszélésekre.
Kelletlenül vett ma részt a játékban. Amiben más
Az elbeszélések tárgya szabadon választható,
kor főörömét lelte: botanizálni sem szeretett; a
többiekkel énekelni már éppen nem tudott. Kő- azonban a pályázóknak tekintettel kell lenniük
nehezen nyomta a szívét a mai hazug viselkedése arra, hogy e kis elbeszélések evangélikus népünk
és a kirándulás, aminek pedig annyira örült, való nek lesznek szánva. Ezért — az irodalm i szín
ságos kín és gyötrelem volt neki.
„Ha már ismét otthon volnék, majd jobb lesz®, vonal mellett — főkellék a természetes és nem a
így csítítgatta lelkifurdalásait. De sem hazamenő- mesterkélt népiesség,tehát nem a stílus népiessége,
béh, sem otthon nem lelte nyugalmát; csüggedése hanem a gondolatmenet és a tanulság egyszerű
mindinkább fokozódott és csak nagynehezen tudta sége. Az elbeszéléseknek valamely valláserkölcsi
egyszerű vacsoráját elfogyasztani, mintha minden igazságot, avagy tanulságot kell tartalmazniok.
falat a torkán akadt volna.
Terjedelm ük egy nyom tatott hasábtól leg
Az anyja mindebből már sejtette a valót, de
egyelőre nem szólt semmit; főkép, mert az atyjuk feljebb két nyom tatott hasábig lehet, ugyan
nem jöhetett haza ez este, sok dolga miatt a abból az indokból, hogy könnyen megérthető és
hivatalában maradt.
könnyen megtartható kis történeteket akarunk
Midőn a kisebb testvérek már lefeküdtek, Laci népünknek nyújtani.
az anyjával még egy kissé együtt maradt. Ekkor
A beküldött pályamunkák közül az első leg
egyszerre átkarolta az anyját és könnyező sze
jobb tiz e n ö t k o r o n a , a m ásodik tíz k o r o n a
mekkel, remegve így szólt hozzá:
„Édes, jó anyuskám! Kérlek, csak ne hara jutalom ban részesül. E díjazás, tekintettel arra,
gudjál reám; őszintén be akarom vallani, hogy én hogy a Luther-Társaság népies kiadványainak
döntöttem fel a tintatartót; de féltem, hogy ha
megmondom, nem viszesz el a gyermekekkel a íveiért 40 korona tiszteletdíjat ad, igen magas,
ligetbe, azért hallgattam. Hidd el azonban: egy de e pályázat által, hogy úgy m o n d ju k : m intá
cseppet sem örülhettem ma a sétának, sem a kat szerelnénk nyerni a nép szám ára írandó kis
játéknak, annyira fájt a szívem. Nem fogok többé történetekhez.
sohasem hazudni, édes jó anyám, csak bocsásd
Az összes beküldött pályázatok az Ev. Csa
meg még ez egyszer!"
ládi
Lap tulajdonát képezik és a két nyertes,
„Kedves Lacikám — felelt az anyja — szíve
valamint
a dicséretben részesült m unkák a szerző
sen megbocsátom; de reményiem, hogy ez volt az
első, de utolsó hazugságod is, amely csúnya és nevével, a többiek esetleg név nélkül, am ennyi
utálandó bűnnel nekem annyi szívfájdalmat és bána ben jók, leközölhetők. Egy szerző több elbeszé
tot okoztál. Magad is tapasztaltad, mily rosszul léssel is pályázhatik.
esett neked, hogy nem mondtad meg mindjárt az
A pályam unkák lehetőleg idegen kézzel írva,
igazat. Ha valami rosszat cselekedtél, valld be min
jeligés
levéllel együtt 1911 f e b r u á r 1 2 -ig az
dég őszintén; látni fogod, hogy ez a leghelyesebb
eljárás. És most, fiam, mielőtt lefekszel, gyere, imád Evangélikus Családi Lap szerkesztőségének cí
kozzunk együtt a jó Istenhez, hogy mindég az igaz m ére: Bpest, VI., Felsőerdősor 5. küldendők.
ösvényen vezéreljen téged."
Az eredm ényt a beérkezett anyaghoz képest,
„De jaj, kedves anyám!“ — szól a Laci —
„én nem merek ma Istentől semmit sem kérni. m árcius 5-iki, vagy március 19-iki számunkban
Vájjon meg fogja-e Ő is bűnömet bocsátani?" tesszük közzé.
„Igen, fiam, ha igazán megbánod, bizonyosan meg
Kérjük olvasóinkat, hogy másokat is buzdít
bocsát az Isten is. Lásd, mennyire örülhetünk, hogy sanak a pályázatban való részvételre. —
a mi Üdvözítő Jézusunk megtanított minket arra,
Hitrokoni üdvözlettel
hogy Isten a mi szerető mennyei Atyánk, aki meg
bocsátja a mi bűneinket, ha azt Őszintén megbán
az Evangélikus Családi Lap
juk. Azért gyermekem, menj és buzgó imában kérj
szerkesztősége.
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tagadó embert nyerni erre az állomásra. Ugyanis
nem könnyű e hivatás. Már a folytonos utazás
némely nehézséggel jár. Hol háljon meg? Ki ké
szítse elő élelmét? Az Indiában uralkodó osztály
Madagaszkár.
törvények és — előítéletek mellett ezek igen fontos
Az evangéliumi egyházra nézve Madagaszkár kérdések egy bibliaárúsra nézve. A népet befolyá
ban még mindig nehéz a helyzet. A kormány a soló braminok (papok) különös ellenségei. A népet
keresztyénséggel szemben ellenséges indulattal visel is, amely különben barátságos volna, ők uszítják
tetik és mindenfelé elnyomja, ahol csak lehet ellene. Annál nagyobb elismerésre méltó ezen bibséges. így vigaszul szolgál, ha halljuk levelekből, liaárúsok munkája. Az állomásokon, a gőzhajókon,
a sokat látogatott vallásos ünnepélyeken, búcsú
hogy a gyülekezet tagjai hűek a bibliához.
járó
helyeken, félreeső erdei falvakban, szóval min
Szép példát beszél el két francia misszionárius
a bibliában rejlő életerőről. Egy missziói útjukon denütt munkálkodva leljük őket. Ceylonon néhány
a pogány szakalava törzsek között váratlanul hét nak fáradságos munkája, a kulik felkeresése a
keresztyén gyülekezetre bukkantak. Nem alapította teáskertekben. Egy nagyon érdekes útra, az elzárt
ezeket sem misszionárius, sem valamely más ma- Tibetbe vállalkozott egy evangélista és egy biblia
dagasszai prédikátor; keletkezésüket egyedül egy árús. Manszarovar szent tava mentén a kolostorok
bibliának köszönik, amelyet égy szakalava vitt oda. ban hagytak néhánv új testamentumot; visszafelé
a szintén elzárt Nipalban terjesztettek el néhány
biblia-könyvet.
Perzsia.
A bibliaárúsokon kívül alkalmazunk 454 bibliaAz 1909. év elején a kilátás nagyon rossz volt. árúsnőt. Aki ismeri az indus asszony sorsát, amiut
Az országban törvénytelenségek és anarchia ural a szenánákban, mint egy tömlöcben él, az tudja
kodtak. Mindenfelé rendzavarások történtek. Fal igazán becsülni e jelentéktelennek látszó munkát.
vakat és városokat fosztogattak. Minden utcán tá
madások és gyilkosságok voltak napirenden. Ezek
láttára csak rossz esztendőt tudtunk várni. Hóna
pokig voltak gátolva bibliaárúsaink körutazásaik
ban. Badal bibliárús segédjével átélte Teheránban
a város ostromával járó összes izgalmakat és félel
met. Többször forogtak életveszélyben.
Az örmény vérfürdők Törökarábiában ijesztő
hatást idéztek elő; a kormány azonban a népszénvedély véres kitörését elnyomta.
Az egyik bibliaárúsunk háromszor beutazta az
Eufrát és Tigris közt elterülő síkságot és 1131
könyvet adott el. Egy másik, főképen Bagdadban
dolgozott. Ott nem kevesebb, mint 60.000 zsidó
VEGYES.
lakik. Említésre méltó, hogy néhány új-testamen
tum és evangélium megtalálta útját ezek szívéhez
A tiszakeriileti püspökválasztás. A Zelenka Pál
is. Összesen 4473 könyv kelt el. — Damaszkusból halálával megüresedett tiszai evang. egyházkerület
egy bibliaárús délnek utazott és bejárta Medjasz püspöki székének betöltése tárgyában 1910 dec.
vidékét. Ott druzok, mohamedánok és görög katho- 28-án Miskolcon rendkívüli egyházkerületi közgyű
likusok laknak vegyesen. Először jutott ide bibli- lés volt Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő
árúsunk; általában szívesen fogadták. Egyszer azon és Terray Gyula püspökhelyettes elnöklete alatt.
ban az úton egy rablóbanda kirabolta.
A közgyűlés elrendelte a püspökválasztást, meg
választotta a szavazatbontó bizottságot és a szava
zatok beküldésének határidejét 1911 február 10-re
India Ceylonnal.
tűzte ki.
A bibliatársulat megalapítása óta mintegy 17
A püspöki székre eddig öt jelölt van: Gyürky
millió könyvet küldött szét indiai nyelveken. Ezeket Pál, kishonti főesperes, egyetemes nyugdíjintézeti
használja India csaknem valamennyi protestáns ügyvivő, Geduly Henrik, egyházkerületi főjegyző,
missziója, az angol, az amerikai és a német. Vájjon Koriély Géza, eperjesi lelkész, Materny Lajos,
hogyan is lehetnének meg a biblia nélkül? így tiszavidéki főesperes és Terray Gyula gömöri fő
valóban segít a hibliatársulat a keresztyén egyház esperes. Mindannyian egyházunknak kiváló, érde
nak felépítésén.
mekben gazdag féríiai, — nehéz lesz a választás
Eddig 78 különböző nyelvű és tájszólású bibliai közöttük. Valószínű, hogy pótválasztás lesz, mert
könyveket adtunk ki. E nyelveket kerek 250,000.000 az első szavazáskor aligha nyeri meg valamelyi
ember beszéli. 70,000.000 indus számára még nincs kük a szükséges többséget.
a biblia lefordítva. A jelentés évében 698.185 bib
Halálozás. Gregersen Guilbrand, a pesti evang,
liai könyv lett eladva (1908 : 650.624).
német egyház buzgó és tevékeny tagja, a hazai
Munkásseregünk bennszülöttekből áll és Indiában ács- és faipar megteremtője, munkás és áldásos
113, Ceylonon 17 van. Nehéz, alkalmas, önmeg élet után Budapesten elhunyt. A kerepesi-úti temető

A brit és külföldi biblíatársulat
százhatodík jelentéséből.
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nagyszerű gyászpompával fedett ravatalos terme
egészen megtelt gyászoló közönséggel, mely között
nagy számmal voltak képviselve a kereskedelem
és ipar vezető emberei. Ott volt továbbá az evan
gélikus egyház presbitériuma és a Protestáns Árva
ház gondnoksága. A gyászszertartást Broschkó Gusz
táv Adolf evangélikus lelkész végezte, aki meg
ható gyászbeszédébeu kiemelte az elhunytnak az
egyház, iskolaügy és árvaügy terén kifejtett műkö
dését. A sírboltnál a lelkész imája és áldása uták
a cégnek egyik tisztviselője búcsúztatta el főnökét,
mire a koporsót sírboltba bocsátották.
Nyolcszázezer kilogramm levél. Az Európából
Amerikába menő karácsonyi posták mindig igen
nagyok, de még sohasem voltak akkorák, mint az
idén. Öt hajó vitte a postát, amelynek tartalma
körülbelül 800 ezer kilogrammnyi súlyú levél volt.
A küldemények 21.690 postazsákba voltak becso
magolva és szám szerint húszmillió levelet és leve
lezőlapot tartalmaztak.
Az eretnek szász herceg. Már lapunk múlt
számában írtunk arról, hogy Miksa szász herceg,
aki a freiburgi egyetemen theológiai tanár, egy
cikket írt egy katholikus lapban, melyben a pápát
erősen megtámadta. Megírtuk azt is, hogy a pápa
a herceget Rómába idézte, sőt azt is megírtuk,
hogy ott rá fogják venni arra, hogy a cikket vonja
vissza. — Nos, tehát így is történt. A herceg elment
Rómába, ott órákon át tanácskozott Esser domi
nikánus atyával s mire a pápa elé került kihall
gatásra, már teljesen más véleményen volt, mint
azelőtt. A pápa nagyon barátságosan fogadta a
herceget, dicsérte jámborságát és alázatosságát,
kijelentette, hogy megbocsátja a herceg tévedését
és elfeledi s csak menjen nyugodtan vissza Freiburgba tanítani. — A herceg azután aláírta azt a
nyilatkozatot, mellyel tévedését helyreigazítja,
vagyis magyarul: támadásait visszavonja. — Ezt
az okmányt azonban — a hír szerint — nem fog
ják nyilvánosságra hozni. — Végre, hogy minden
be legyen fejezve, azt az egyházi újságot, mely
ben a herceg támadása megjelent — a pápa be
szüntette. — Most aztán csend van: a tűz tovább
lappang csendesen a hamu alatt . . .
A skapulare alkonya. A skapulare nem egyéb,
mint két kis négyszögű lapos selyempárnácska,
mindkét oldalán Szűz Mária arcképével. A két
selyempárnácskát két zsinór köti össze, úgy hogy
ezek segítségével a katholikus hívők nyakukba
akaszthatják; az egyik selyempárna természetesen
a mellre, a másik ellenben hátra kerül s így meg
védi viselőjét mindkét oldalról a gonosz kísértetek
ellen. Aki a skapulárét viseli, az tulajdonképen
Mária védelmét akarja igénybe venni s éppen ezért
a skapulare viselése bizonyos imák elmondásával
jár. A skapulare-viselők mindmostanáig azt hitték,
hogy talizmánjuknak csak akkor van védőereje,
ha a selyempárnácskák közvetlenül a mellen és
háton lógnak. Most azonban a pápa hivatalos köz
lönyének, az „Acta apostolicae Sedis“-nek legkö
zelebb megjelenő száma a pápa új rendeletét fogja
közölni, amely szerint ezután a skapularét akár a
mellényzsebben is viselhetik a hívők anélkül, hogy
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ez a helyváltoztatás rontana a skapulare csoda
tevő, illetve óvóerején.
Pedig hát e rendelet nem változtat semmit a
skapularén, mert a mellen és a háton is babona
volt és a mellényzsebben is babona marad!
A békéscsabai evangélikus hölgyek 1911. évi
január hó 7-én, szombaton a vigadóban, a Lutherszobor alapja s a Rudolf-főgimnáziumi alumneum
javára zártkörű táncmulatsággal egybekötött hang
versenyt rendeztek. A hangverseny műsora: 1.
Chován: Magyar hangulatképek. Zongorán előadja
Kartner Etta úrhölgy. 2. a) Apród-ária a „Huge
nották" c. operából; b) Bizet: Pásztordal; c)
Loewe : Senki se látta meg . . . Énekli Babits Vilma
úrhölgy, budapesti operaénekesnő. Zongorán kíséri:
Laurovics Ferenc úr. 3- A nyulak tanyáján. Tün
dén látványosság kartánccal és énekkel. Szerep
lők : Tóth Ilonka, Neumann Margitka (tündérnénike)
és Fábri Károly Áchim Guszti, Bayer Béla, Bohus
Belluska, Csepregi Lacika, Eleöd Györgyike, Gaj
dács Bertuska, Gally Piroska, Jeney Élluska, Kován
Tériké, Lizsáky Lacika, Lőrincy Lóránd, Luxemburger Irénke, Merksz Elvira és Ilonka, Pfeiffer
Pista, Reisz Gábor és Ilonka, Réthy Imre, Szeberényi Andorka, Varga Béla, Wallner Böske, Weisz
Lajos Wilim Gábor és Margitka. 4. Az Úr ítél
(Váradi A.). Melodráma. Előadja Vidovszky Kálmán
úr. Zongorán kiséri Seress Jolán úrhölgy, harmoniumon Uhrin Pál úr, 5. Képtárlat (élőkép). A sze
replő úrhölgyek: Áchim Gusztávné (Rembrandtarckóp), Csillag Irma és Gally Gyula úr (Valamit
súgok magának . . .). Gally Rózsi (női arckép),
Havas Böske (a tavasz), Kiss Sári (hollandi nő),
Neumann Margit (rococco-nő), Ormai Lenke (görög
nő), Pfeiífer Mariska, Polgár Elza és Sailer Gab
riella (az élet fonala, a Párkák). Szalay Emmy
(Cantilena). Szihelszky Irén (kártyavető cigánynő) és
Preszina Géza úr. 6. a) Tarnay: Ősz utója; b) Dell’
Acqua: Vilanella; c) Káldy: Hull a levél . . . Énekli
Babits Vilma úrhölgy, zongorán kíséri Laurovics
Ferenc úr. 7. Luther apotheosisa s a Rudolffőgimnáziumi énekkar karéneke Gally János úr
vezetése mellett. A szereplő úrhölgyek: Bukovszky
Jolán, Csepregi Olga, Gally Ilonka, Loykó Gizella
és Klárika, Lukoviczky Jucika, Miklya Z. Zsófia,
Ondroviczky Teréz, Ormai Aranka, Podsztrelen
Gizella, Szeberényi Lujzi és Zsilinszky Margit.

REMÉNY
finom csontlevélpapir
:: és bélelt borítéK ::
Egy csinos doboz 50 levélpapír
és 50 borítékkal 1 korona. —
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
Kapható a Luther-Társ. könyvkereskedésében, Budapest, Vili.
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.
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EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

! Megjelent!

! Megjelent!

Kincses Kalendáriom
a z 1911. é v r e ,
A gyakorlati élet általános útmutatója.

Tizenötödik évfolyam.
M

Ara Kötve 2 Korona.

1. sz.

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

Protestáns új képes naptár.

A Kincses Kalendáriomnak évről-évre
összegyűjtött kötetei úgyszólván egy
lexikont pótolnak, mert a Kincses Kalen
dáriom tanulságos és hasznos ismere
tekkel gazdagít bennünket.
Megrendelhető a
Luther-Társaság :: g

B u d a p e s t, VIII.,

Ára 80 fillér.

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

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

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

A z Athenaeum nagy képes naptára.

!§ Szentkirályi-u.51/a,

Címtárral ellátva. Ára kötve 2 K 60 fillér.

ahonnan 2 korona 20 fillér beutalványozása
:: ellenében bérmentve küldetik meg. ::

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

könyvkereskedésében,

Evangélikus imakönyvek.
Legkedveltebb imakönyvek a Gyurátz
Ferencz püspök úr által írott következő
im akönyvek:
A Hit oltára. Imakönyv, evang. keresztyének szá
mára. Negyedik kiadás. Vászonba kötve 160 K,aranymetszéssel tokban 3 K, bőrkötésben 6 K, borjúbörkötésben párnázva 8 K.
Lelki vezér. Kisalakú imakönyv. Kilencedik ki
adás. Vászonba kötve 1-50 K, aranymetszéssel 3 K,
bőrkötésben 6 K, borjúbőrkötésben párnázva 8 K
Kovács A .: Balzsam. Ára bőrkötésben aranymetszéssel 4 K.
Székács József: Imádságok és buzgólkodások.
Vászonkötésben 5 K, chagrinbőrkötésben aranymet
széssel 8 K, párnázott borjúbőrkötésben 10 K.
Sántha Károly: Őrangyal. Protestáns ifjak és
leányok, különösen konfirmáltak részére. Vászon
kötésben 2 K, párnázott borjúbőrkötésben 7 K.

Imakönyvek gyermekek számára:
Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv
gyermekek, ifjak és leányok részére. Ára vászon
kötésben 2 K, fehér vászonkötésben piros metszés
sel 3 K, bőrkötésben csattal 6 K.
Ruttkay Sándor: Kis imakönyv. Ára papirkötésben 60 fill., vászonkötésben 1 K.
Mindezen imakönyvek a

Luther-Társaság könyvkereskedésében,
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a. kaphatók.

Énekeskönyvek.
Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve
2 kor. 20 fill. — Egész vászonba kötve, valódi
aranynyomású kehellyel 3 kor. 20 fill.
Chagrin
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel
és metszettel 6 kor. — Finom chagrinbőrbe kötve,
valódi aranynyomású kehellyel és aranymetszés
sel 7 kor. — Finom chagrin bőrben, valódi arany
nyomású kehellyel, kapoccsal és aranymetszéssel
7 kor. 50 fill. — Finom chagrin bőrben, valódi
aranynyomású kehellyel, gyöngyvirágdíszítéssel,
arany és fehér nyomással 8 kor. — Párnázott
borjúbőrben, valódi aranynyomású kehellyel, arany
szegéllyel és aranymetszéssel 10 kor. 50 fill.
Győri énekeskönyv. Egész vászonba kötve,
valódi aranynyomású kehellyel 3 kor. 60 fill. —
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehelylyel és aranymetszéssel 8 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Békéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba
kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Beliczay-féle keresztyén halotti énekes
könyv. Egész vászonba kötve 2 kor. 40 fillér.
-------- Kaphatók: -------a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében

— Budapesten, VIII , Szentkirályi-utca 51/a.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten 49832
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