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Vasárnapi hangulat.
I.

Halkan, szomorún, észrevétlenül,
A keskeny útra leszállóit a köd,
S két szürke szárnya mozdulatlanul ......
Ül fent a sziklás, nagy hegyek között,
Mint prédát leső óriás madár.

S a szürkeségben, csak messze távol, 
Csillant meg egyszer sápadt halványan,
Mint fellobbanó, bolygó lidércfény,
Sötét, fekete, vak éjszakában,
Kis templomunkon az arany kereszt . . .

II.

Cseng-bong a harang s megmozdul lassan, 
Topolyás falunk minden kis háza.
És kint az úton halkan szakad fel 
A sűrű, nehéz, szomorú pára . ■ .

Cseng-bong a harang s csendesen indul 
Lelke útjára bibliás népem,
Mosollyal ajkán s áldott könyvével 
Napbarnította, kérges kezében.

Cseng-bong a harang s visz-visz a lelkem, 
Népem után az égi világba.
Ahol mindenki színarany szívvel 
Az én irgalmas Uramat áldja,
Ködös, szomorú, vasárnap reggel . . .

Lindtner Vilma.

Komoly szavak komoly kérdésekről.
(Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök évi jelen

tése és Geduly Henrik tiszakerületi püspök meg
nyitó beszéde fekszik előttünk. Mindkettőben ko
moly kérdésekről mély tartalmú gondolatok, meg- 
szívlelésre méltó bölcs szavak vannak. Azt hisz- 
szük, szolgálatokat teszünk olvasóinknak, midőn 
ez általános érdekű gondolatokat figyelmükbe 
ajánljuk.)

Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök évi jelen
téséből.

Ami a lefolyt közigazgatási évnek igen erősen 
kiemelkedő s egyházunkat igen közelről érdeklő 
eseménye volt, az tulajdonképen az egyházi élet 
határ- és hatáskörén kívül esett ugyan, de a for
rásait s szellemi irányát tekintve nemcsak hogy 
közelről érintett bennünket, hanem mintegy egye
nesen hozzánk adresszált erős ébresztő szózat, bölcs 
intelem, mely az élet nagykiterjedésű rétegeire 
mutatva egy eddig kevésbé kultivált munkára, a 
belmisszió, az igazi lelkipásztori tevékenység be
hatóbb gyakorlására, szólít bennünket, még pedig 
azon komoly figyelmeztetéssel, hogy ha a jövő fej
leményeivel, a körülöttünk történő nagy életátala
kulásokkal szemben a pozíciónkat megtartani és 
híveinknek lelki irányítói s vezetői továbbra is 
megmaradni akarunk, akkor azt az erőt, mely 
nekünk Isten kegyelme által az evangéliumban 
adatott, hatványozott buzgósággal hirdetni, az élet 
minden viszonyaiba bevinni és értékesíteni ne kés
lekedjünk 1

Az esemény, amelyre célzok, az ez év folyamán 
lefolytatott országgyűlési kultuszvita, amelynek én 
azért tulajdonítok oly nagy jelentőséget ránk nézve, 
mert benne a közel jövő küzdelmeinek előjátékát 
látom s e küzdelem eredményének hatásától egy
házunknak érdekeit elválasztani, lehetetlennek tu
dom ; amennyiben helyzeténél s hivatásánál fogva 
úgy egyéni, mint társadalmi szempontból e küzdel
mekből a maga részét ki kell vennie.
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A modem kor, amely mindenben újításra és 
gyökeres átalakításra törekszik, amely az életbe 
új eszmék és igazságok alapján, új életet és új 
világnézetet teremtett; amely a lelkiismeretileg bizo
nyos tekintélyek által lenyűgözött embert szabaddá 
tenni óhajtja, s a szabadgondolkozás jelszava alatt 
sokszor a pozitív hit igazságait is támadja a maga 
radikális valláserkölcsi és szociális politikai eszméi
től várva a jobb kort, a boldogulást, ez jelentke
zett a vitában mint egyik küzdő fél. És mint min
den jóhiszemű emberi törekvés, ez is hévvel, szen
vedéllyel lép fel és az emberi jogok nevében heves 
támadást intéz minden ellen, ami őt rombolva-építő 
munkájában akadályozni, lelkiismereti szabadságát 
korlátok közé szorítani vagy bizonyos történelmileg 
kifejlődött s megállapodott tekintélyekre való hivat
kozással szabad mozgásától eltiltani akarja, külö
nösen akkor és ott, ahol túlzott felekezetiséggel 
áll szemben és egyes középkori és régen túlhaladott 
nézeteket akar az életből kiküszöbölni.

E küzdelemben kiváltott eszméket és elveket 
mindnyájan ismerjük, azokkal bővebben foglalkoz
nom szükségtelen, de megjegyzem, hogy — bár a 
modern kor egyes liberális eszméi nem egy tekin
tetben a mi egyházunk érdeke ellen is erős táma
dást intéznek, azért aggodalmaskodnunk nincs nagy 
okunk addig, míg az evangélium szabadságában 
állni fogunk s a protestantizmus szabad-vizsgálódás 
jogától, amely az igazság kutatásában a tudás leg
végsőbb határáig terjed, magunkat megfosztani nem 
akarjuk. Mert vallom, hogy minden humánus és 
liberális eszme, mely a történeti fejlődés folyamán 
támad, idővel salakjától megtisztulva, a Krisztus 
evangéliumának eszméivel és üdvigazságaival ellen
tétben nem állhat; különben ezek nem lehetnének 
— mint valljuk őket — örök érvényű isteni igaz
ságok !

Protestantizmus, ha megmarad lényegében, az 
egészséges emberi fejlődésnek mindig egyik ténye
zője leend és hogy ha e fejlődés bizonyos szük
ségszerű átalakulást idéz is elő benne, ez csak az 
idők folyamán kifejlődött külső formáját érintheti, 
de belső lényegét soha! A modern kor embere, 
amidőn a természet és élet nagy titkaiba az igaz
ság keresése érdekében behatolni igyekszik, csak 
istenadta jogával és eszközeivel él. Pál apostol 
mondja : a lélek mindeneket vizsgál, még Istennek 
mélységét is I. Kor. II, 10. S az ember minél köze
lebb jut az igazsághoz, annál tisztább és tökéle
tesebb viszonyba lép Istenével és e világgal! Ezért 
én a modernizmus törekvéseiben általában veszélyt 
csak azon egyházra nézve látok, amely a szükség
szerűen beálló szellemi élet átalakulásától nem a 
híveinek lelki üdvét és valláserkölcsi életét, hanem 
saját hatalmi pozícióját félti s amely a vallást nem 
az általános emberi, de a felekezeti érdekek szem
pontjából nézve nem célnak, de eszköznek tekinti 
a hatalomra!

Mint minden reformáció rombolva épít és ahogy 
a legnemesebb eszméknek is voltak ferde kinövései, 
úgy a modernizmus sem ment ettől. A szabadgon
dolat nevében is sok visszaélés történik. A libera
lizmus sokszor szabadelvtelenséggé lesz, amely 
azután rombol, anélkül, hogy építeni tudna, meg

támadja a pozitív hitet s helyébe teszi a rideg 
anyagiasságot, üres bölcseletet s az emberi ész 
halvány mécsével akarja megvilágítani a lét nagy 
problémáit. És mert ezen romboló irányzat külö
nösen az ifjúságnál kedvező talajra talál, itt kell 
helyt állnunk! Itt kell a küzdelmet a humanitás 
nevében felvennünk. De kellőleg felfegyverkezve, 
nem nézőként szerepelve, annál kevésbé csüggedve. 
Aki a kezét az eke szarvára rátette, álljon helyt 
kötelességének!

Avagy talán jó volna e küzdelemben társat 
keresni? Hallottam olyasmit is, hogy ezen ú. n. 
desztruktiv veszedelem ellen kötelességük az egy
házaknak egymással szövetkezni a keresztyén pozi
tív hit megmentése érdekében. Itt van a hatalmas 
róm. kath. egyház, mely egymaga elég erősnek 
véli magát, hogy a történeti fejlődést megakassza 
s a szabadabb gondolatok és érzések áramlatát 
elzsilipezze. Bajos! különösen mert kezd gyengél
kedni, vagyis a mi szemünkben egészségesebb lenni. 
A modernizmus eszméi elől hiába igyekszik kínai 
falat emelni az antimodernista esküvel, azok talál
nak elég rést a bemenetelre.

Azok az erők, melyek a reformáció alkalmával 
az emberiség történelmében egy új korszakot nyitot
tak, hova-tovább mind nagyobb intenzivitással nyo
mulnak a lelkekbe, az agyba, jogot követelve a 
lenyűgözött léleknek a gondolat szabadságára, a 
szabad vizsgálódásra az Isten szép világában és az 
élet nagy kérdéseiben. Hova-tovább mind erősebbé 
lesz a meggyőződés, hogy a vallásos hit lényege 
szerint nem feltétlen behódolás egy emberi intéz
ménynek, bármily tökéletesen felépült legyen is; 
sem tantétel-rendszer, melyet vakon kell elfogadni 
és hinni, hanem a lélek oly benső ereje, mely az 
embert minden érzelmével, gondolkodásával és csele
kedeteivel lelki harmóniába hozza Istenével és ki
nyilatkoztatott szent akaratával. Sok helyen még 
csak dereng, de itt-ott már tündöklik is a maga 
nemes fényében a Krisztus evangéliuma a róm. 
kath. egyházban is. Nemcsak külföldön, de a köze
lünkben is. Magas helyről, felkent ajkakról hallot
tuk a nemes lélek megnyilatkozását: „Haladás és 
tevékenység a mi korunk jelszava és mi mindnyá
jan tele vagyunk szimpátiával a haladó és tevékeny 
szellem iránt". „Száműzetni, exkommunikáltatni 
nem engedem magam e kultúrvilágból semmiféle 
maradiság címén."

Ámde tudjuk azt is, hogy ezért anatéma jár. 
A hivatalos egyház munkáját ismerjük s tudjuk, 
hogy a sokféle szövetkezet, kongregáció, micsoda 
szellemmel kívánja telíteni a jövő nemzedéket. Az 
ellenünk időnként világnak röpített enciklikák, az 
eretnek elleni eskütétel stb. valóban áthidalhatlan 
űrt képeznek közöttünk. Nekünk oda közeledni 
lehetetlen, de a liberális kath. világnak hozzánk 
lehet és az fog is közeledni, mert a fejlődés folya
mán a tiszta vallásosság terjedésével eltűnnek majd 
azon éles ellentétek, melyeket a hierarchia a maga 
érdekéből oly mereven közénk helyez és akkor 
munkánk a Krisztus evangéliumának tiszta szere- 
tetében találkozni fog!

De addig is nagy erőpróbája lesz a protestan
tizmusnak és abban egyedüli, de győzedelmes fegy
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vere leend az igazi protestáns s így örökéletű 
evangéliumi elvek ereje és ennek az erőnek az 
életben való kifejtése és híveink leikébe való oly- 
nemü átültetése, hogy az ott élő, ható, életet szabá
lyozó hatalom legyen!

Vájjon képesek leszünk-e erre ? Lesz e bennünk 
elég tudás és lelkesedés az Úrtól vett talentumok 
kellő kamatoztatására? . . .

A mai minden irányú fejlődés és életnézet át
alakulása mellett semmivel sem lehetne meggyőző- 
leg igazolni azt, hogy leendő lelkészek csak elmé
lettel kerüljenek ki az életre s a gyakorlatot ott 
szerezzék és hogy csak oly tudást raktározzanak 
el emlékezetükben, melyet a legtöbbje az életben 
csak felejt lassan-Iassan, de hasznát nem veszi, 
mikor máskülönben oly sok az, amit az élet és 
társadalom a lelkésztől megkíván. De különben is 
én a helyes igehirdetés titkát Pál apostol I. kor. 
II. rész. s köv. v. ekkép olvasom : „Én azért, mikor 
ti hozzátok mennék, Atyámfiái, nem mentem, hogy 
az Isten bizonyságtételét nagy ékesszólással és 
bölcsességgel hirdessem néktek, mert nem végez
tem volt magamban egyebet valamit tudni ti köz
ietek, hanem a Jézus Krisztust", tehát nem a mély 
és sokoldalú tudással, tudományos exegezissel telí
tett beszédet tartom helyesnek, de azt, amely az 
evangélium erejével kíván hatni; az életből fakad 
s életet fejleszt, melyet mindenki megért, minden
kit érdekel, mindenkit érint és mindenkit javít. De 
hogy a beszéd ily életerős legyen, természetesen 
ismét csak az kell, hogy a lelkész önmagában bírja 
forrását.

Geduly Henrik tiszakerületi püspök megnyitó 
beszédéből:

Hiába kérdik az egyre bővülő természettudomá
nyi ismeretek egyoldalú követői a szkepszisz hang
ján : „IIol van Isten? Nem látjuk őt sem a tenger 
mélyén, sem a föld felszínén, sem az égbolt azúr
kékjében ! ?“ Hiába igyekeznek ismételni e kérdést 
a világkatasztrófák tüzében, föld indulásában, ten
ger rengésében, kiömlő láva tömegében, homok 
számumjában pusztuló emberi élet és emberi érté
kek láttára: „Hát hol van Isten, a szeretet Atyja, 
Istene! ?“

Hogy e nagyjelentőségűnek mondott kérdésre s 
vele egyúttal a vallás-erkölcsi élet szolgálatában 
álló intézmények hivatottsága és jogosultsága te
kintetében tett kérdésekre megfelelhessünk, evégre 
nem vagyunk ráutalva sem a tudomány elnéző ke
gyére, sem az egyes, atheistikus ízű sajtóközlemé
nyek, vagy támadó természetű nyilatkozatoktól tar
tásra. Nem. Bárki is mutasson előttünk a gyárak 
füstölgő kéményeire, zakatoló gépeire, izzó vasára, 
készülő hengereire, a kikötőkben és bányákban 
működő emelő darukra . . .  a technika bármely 
bámulatos vívmányára, az anyag bármely változa
tára s fűzze hozzá a kritikusnak látszó kérdést: 
„Hol van Isten?" . . .  nekünk mindig is módunkban 
volt és lesz feleletül rámutatni arra az erőre, amely 
ősokon mindezt létesíti vagy létesíteni segíti, arra 
a titkos égi hangra, amely minden emberi szív 
mélyén megcsendül, hogy bűnben megtérésre, bá
natban vígasztalódásra, múlandósága tudatában bol

dogabb jövő iránti reményre, erő és tehetség érze
tében nemes alkotásokra és áldozatokra, az emberi 
haladás, felvilágosodás és a honpolgári kötelesség 
teljesítésére kötelezzen, és arra a varázslatos lelki 
tulajdonra, amely a maga kimondhatatlan sokféle
ségében és mindig boldogító erejében nem lehet 
semmiféle anyagi tulajdonságból deriválható, arra 
a szeretetre, könyörületre, részvétre, irgalomra, 
amely kezdve az édesanya szívétől fel a társadalom 
minden legmagasabb alakulatáig valóságos isteni 
erőként áld és tart össze mindannyiunkat . . .  Hol 
van tehát az Isten ? . . .  A nagy mindenségben, 
mindig mindenütt!

S mert így van, nem jöhet kérdésbe egyikünk 
előtt sem, ha vájjon érdemes-e a léleknek fent 
vázolt tápláltatására, a szenvedések enyhítésére, 
a nemes és szelíd erkölcsök ébrentartására az em
beriség boldogító eszményei iránti fogékonyság ápo
lására szervezeteket, intézményeket létesíteni anya
gilag áldozni, időt tölteni, szórakozásoktól rövidesen 
elvonulni, eszméket érlelni kinövéseket irtani, ter
vezni és fáradni, dolgozni és nem csüggedni. Nem 
jöhet kérdésbe: érdemes-e az egyházi életben a 
XX. század eszmevilágában részt venni. Hitem sze
rint akkor nem lesz érdemes, amikor az emberiség 
egyszer majd arra a tudatra ébred, hogy a saját 
legszentebb javaiért és legboldogítóbb eszméiért 
kár fáradnia és munkálkodnia. De amíg az ellen
kező meggyőződés él bennünk, addig a hivatás 
büszke érzetével és felemelő tudatával veszünk 
részt az egyház javára irányuló fáradalmakban és 
küzdelmekben

Dr. Zsilinszky Mihály lemondása.
Mély sajnálattal értesítjük olvasóinkat s evan

gélikus egyházunk minden igaz barátját, hogy dr. 
Zsilinszky Mihály, v. b. t. í., nyug. államtitkár, 
úgy a bányai egyházkerület felügyelői tisztségéről, 
mint a Luther-Társaság elnöki tisztéről lemondott.

Vele egyházi ügyeinknek egy lelkes harcosa 
lépett ki a csatasorból, ki egyháza iránti példás 
szeretetétől vezetve, a búvárkodó történettudós igaz
ságaitól bátorítva sok harcot vívott meg egyházunk 
érdekében s akinek bölcsesége sok nehéz kérdés
ben találta meg a helyes megoldást. Egy tudós és 
merész védelmezőnk tette le a fegyvert, és aki 
tudja, hogy ma mennyire szükséges, mennyire élet
kérdés a kívül és belül való védekezés, az előtt 
nem kétséges, hogy milyen nagy veszteséget jelent 
nekünk mindannyiunknak egy ilyen fővezér nyu
galomba vonulása.

Ötven esztendőt, egy egész emberéletet töltött 
harcolva egyházi életünkben. Előrehaladott kora s 
az őt a múlt év őszén Bécsben ért sajnálatos bal
esete, melyről annak, idején hírt adtunk s melynek 
következményei ma sem múltak még el, bírták rá 
arra, hogy egyházunkban viselt tisztségeiről le
mondjon. Mi tudjuk azt, hogy e lemondás neki is 
olyan fájdalmas volt, mint nekünk és neki is, ne
künk is csak egy vígasztalásunk lehet, hogy egy
házunk és Luther-Társaságunk körében szerzett
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érdemei annyira össze vannak forrva egyházunk 
közelmúlt és jelen életével, annyira egyek annak 
történetével, hogy elévülhetetlenek és nagy példák 
maradnak a jövendő egyházférfiak számára.

Luther-Társasági elnöki tisztéről való lemon
dása következtében megüresedett elnöki méltóság 
betöltéséről a f. hó 24-én Besztercebányán tar
tandó közgyűlés lesz hivatva gondoskodni. A jelek 
arra vallanak, hogy Sztehlo Kornél, egyetemes egy
házi ügyész, az Evangélikus Lap szerkesztője, a 
protestáns ügyek e lelkes harcosa lesz utódja.

Bányakerületi elnöki állásáról való lemondását 
a f. hó 13-án tartott kerületi közgyűlés tárgyalta. 
Megdöbbenéssel és nagy sajnálattal értesült a le
mondásról s mert hiábavaló volt az igyekezet a 
lemondás visszavonására, fájó szívvel, de kénytelen 
volt e vezérétől elbúcsúzni.

Az egyházkerület elnökségéből, az egyházmegyék 
elnökségeiből s számos gyűlési tagból álló kül
döttség járt Zsilinszky Mihálynál, hogy kifejezze 
azt az elismerést és hálát, mellyel felügyelői mű
ködése iránt tartozik. A küldöttség vezetője és 
szónoka Seholtz Gusztáv püspök volt,' aki a követ
kező beszédet intézte a távozó vezérhez:

„Nagyméltóságú ú r ! Kegyelmes urunk 1 Sze
retett volt felügyelőnk! A bányai egyházkerület 
folyó évi közgyűlésének elnöksége, az egyházme
gyék elnökségei s a gyűlés tagjai nagy számban 
jöttünk hozzád. Esztendőkön át, valahányszor át
léptük küszöbödet, tettük jó kedvvel, mert minden
kor teljes megértéssel nagy segítőkezet, oltalmat, 
kedves, jó tanácsot kapni voltunk szerencsések. 
Ma bánatos szívvel jöttünk, mert ide provokáltál 
bennünket azzal a lemondó levéllel, melyet napok
kal ezelőtt kaptam kezemhez. Ilyen körülmények 
között ez a nap nem lett az örömnek napja s a 
zsoltáriróval mondom, nem az Úrnak napja a mai. 
Szívünket fájdalommal tölti el, hogy: íme leesett 
a mi fejünknek koronája a te személyedben. És 
bár kemény szavak voltak azok, melyeket leveled
ben hozzánk intéztél, de ezeken keresztül is mi 
átérezzük a nagy szeretetet és lelkesedést egy
házunk iránt, mely mint aranyfonál vonul egész 
életeden át. Ezért nem iis vettük oly rossz néven 
azokat, mert ezekből is azt a szeretetet, buzgalmat 
éreztük, mely téged ötvenévi munkálkodásodban 
vezérelt. Mi azon voltunk, hogy ezen az idei köz
gyűlésünkön az ötvenévi munkádat megjubilál- 
ju k ! A te megmásíthatatlan akaratod folytán ez 
a nap még sem lehet a jubilálás, az ünneplés napja. 
Kérni akartunk tégedet, hogy elhatározásodat meg
másítsad, de a tegnapi tárgyalásunkon számba 
véve a kifejezett fáradalmadat és sajnálatosan tör
tént balesetedet, mely megnehezíti a köztünk való 
részvételedet, a lemondást kénytelenek voltunk el
fogadni. Meg kellett hajolni kívánságod előtt, mert 
lehetetlenséget még felügyelőnktől sem kívánha
tunk. De bízunk abban, hogy ha látod, hogy ziva
tar dúl felettünk, velünk leszel s tanácsodat, se
gedelmedet nem vonod meg tőlünk. A közgyűlés 
idevonatkozó határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi 
kivonatot tisztelettel átnyújtom. Halhatatlan érde
meket szereztél s neved, emlékezeted megmarad 
egyházunk szívében örökké, Annál is inkább, mert

úgy sem búcsúzol el tőlünk teljesen, a szíved 
velünk lesz, mert így Ígérted, hogy bizalommal 
jöjjünk hozzád s mi el fogunk jönni. “

A püspök beszéde rendkívül mélyen hatott a 
jelenlévőkre s meghatottan válaszolt Zsilinszky 
Mihály dr. is, aki a következőképen felelt a kül
döttségnek :

„Méltóságos püspök úr! Mélyen tisztelt bará
taim ! Mindenek előtt hálás köszönetét kell mon
danom azokért a meleg érzelmekért, melyeket a 
püspök úr szíves volt kifejezni. Legyenek meg
győződve, hogy lemondásomat nem csekély lelki 
küzdelem előzte meg. Kötelességérzetem állott harc
ban az egyházam iránt való szeretetemmel. Mérle
geltem a teendők folytonos növekedését és az én 
erőmnek a természet rendje szerint való fogyását. 
Mérlegeltem a folytonos társadalmi haladás köve
telményeit, valamint a protestantizmus belső és 
külső szellemi és anyagi érdekeit, melyek, nézetem 
szerint nem tűrnek mulasztást, mert különben ellen
tétbe kerülnek legfőbb elveinkkel s egész törté
nelmi múltúnkkal, mely a lelki szabadságot az 
emberiség haladásának követelményévé tette. Mér
legeltem a munkát, az egyház mostani körülmé- 
ményeit, kötelességeit, céljait s ezek arra intettek, 
hogy ne egy már kifáradt ember, hanem erőteljes, 
friss erő álljon a dolgok élére. Uraim! Méltóztassa- 
nak elgondolni, hogy egy félszázad nagy idő, mely 
alatt sok történik s én akkor léptem az egyház 
szolgálatába, amikor a nemzeti ébredés és az egy
házi téren a császári pátens elleni küzdelem folyt, 
mely tele volt ideálizmussal és nemes törekvések
kel. Most pedig, vén koromban azt látom, hogy-az 
alkotmányosság, melyért akkor lelkesedtünk, a par- 
lamentárizmus csúfjává lett. S e mellett azt is ta
pasztaljuk, hogy a hazai protestantizmus szintén 
hanyatlásnak indult. Lehet, hogy csak én látom 
így a dolgokat, de ez a tapasztalás lehangoltságot 
és kedvetlenséget keltett lelkemben. Bocsássák meg 
tehát, hogy lemondó levelemben néhány keményebb 
kifejezést használtam. De szükségét éreztem rá
mutatni arra az eszményi magaslatra, mely előttem 
lebegett a múltból s rámutatni azokra a nehézsé
gekre, melyek az én, egyéni nézetem szerint aka
dályozzák a hazai protestantizmus boldogulását. Önök 
helyesen fogták fel intencióimat, amikor komoly aggo
dalmaimat nem vitték a nyilvánosság elé. Hiszen azért 
intéztem lemondó levelemet a püspök úrhoz, hogy ő 
azokat az aggodalmakat saját hatáskörében közölje 
az esperességek elnökségeivel s azokkal, kik egy
házi ügyeink iránt érdeklődnek. Valljuk meg, hogy 
a közélet társadalmi fejlődésében sok diszharmo
nikus tünet van; hogy az evangéliumi egyház vi
szonya az államhoz és a római egyházhoz nincs 
rendezve s ferde irányban fejlődik tovább. Népünk 
.sok veszedelemnek és kísértésnek van kitéve, amit 
csak az evangéliumhoz való hű ragaszkodással lehet 
elhárítani. Letértünk az 1848: XX. t.-c. erős alap
járól, mely teljes jogegyenlőséget és viszonosságot 
biztosít a törvényesen bevett vallásfelekezeteknek 
és a segélyezés koldusos útjára szorultunk, mely 
nem egyeztethető össze a hivatkozott alapelvekkel. 
Remélem, hogy ezután szigorúbban fogunk ragasz
kodni a törvényes jogainkhoz s nem erőszakkal,
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lármával, hanem az ügyhöz képest — az összes 
protestáns testvéreinkkel egyetértőén — komoly 
érvekkel harcolva, elérjük azt, ami bennünket meg
illet. De ez nem megy küzdelem és kitartó munka 
nélkül. Ha ez a küzdelem teherrel jár, azt osszuk 
meg egymás között. Amennyiben pedig érdem és 
dicsőség, abban másoknak is legyen részük. Ezek 
az én elveim, ezekkel és kopott erőmmel együtt 
ajánlom magam további szives jóindulatukba."

A megható búcsú ezzel véget ért, de reméljük, 
hisszük, hogy dr. Zsilinszky Mihály lemondása 
csakugyan nem jelenti még a teljes visszavonulást. 
Adja Isten, hogy küzdelmeinkben, egyházi életünk
ben mennél többször és mennél tovább lássuk 
még őt!

A  félreismert jóltevő.
Németből fordította : Baldauf Gusztáv.

(Folytatás.)

A vasárnap Magyarországban.
És végül még néhány szót a magyarok vasár

napjáról. Utolsó helyre került, de fájdalom, nem 
is érdemel előbbre való helyet. Nem sok dicsérni 
valót találunk rajta. Már maga a neve is elárulja, 
hogy bizony nem Isten jótetszésének és a tiszta 
örömöknek napja ez. Mert mit jelent neve: vasár
nap? — Vásárnapot. E_ neve pedig onnan ered, 
hogy eleink éppen az Úrnak tisztességére rendelt 
napon tartották vásáraikat.

Abban az időben, mikor a magyar nép pogány 
vallását elhagyva, a keresztyén hitre tért, társa
dalmi, gazdasági állapotaink igen rendezetlenek 
voltak. Nem voltak akkor még naptárilag meg
állapított vásárnapok. Élelmes kereskedők és ipa
rosok árúik eladására az Úrnak napját használták 
fel. Mikorra a nép isteni tiszteletre a távoli vidé
kekről is összesereglett egy-egy váz piacára, a 
városokban, vagy nagyobb községekben, ahol temp
lom is volt: a templom előtt levő téren már ki
rakodtak embereink és kínálgatták (agyra-főre) 
mindenféle portékájukat. És az isteni tiszteletre 
érkező nép nem tudva ellentállni a nagy kínálatnak, 
meg-megvette, amire szüksége volt, meg olyat is, 
ami sokszor felesleges volt. Hamarosan odáig ju
tottak, hogy már nem is az isteni tisztelet, hanem 
a „vásár" vonzotta a híveket és. sokan ahelyett, 
hogy hallgatták volna az Úr igéjének hirdetését, 
szívesebben hallgatták a kufárok beszédét •— és 
így elmaradtak az isteni tiszteletről. Nem is nevez
ték azért e napot sem az Úr napjának, amint azt 
a latinul beszélők helyesen dies dominicanak mon
dották, hanem annak, amivé e nap valósággal 
fajult: vásárnapnak. Csak mikor maguk is belátták 
helytelen eljárásukat, hogy mégis csak nem lehet 
az Úrnak napját vásárnapnak mondani, hogy ettől 
megkülönböztessék, nevezték az Úr napját vasár
napnak és így ment át ez a név a köztudatba.

De ha a hét hetedik napja nem is tudott már 
e nevétől szabadulni, ami még nem volna nagy 
baj — jóllehet pogányos ize mindig megérzik —

sokkal jobban kell fájlalnunk, hogy a névtől szinte 
elválaszthatatlan eredeti jelentősége. Az Úrnak 
napja nemcsak hogy vasárnappá lett, hanem vásár
nap is maradt. Azután is inkább volt e nap a 
vásárlások, csere-berélés, adás-vevés napja, mint 
az Úr tisztességtételének, az 0 dicsőítésére, vagy 
neve magasztalására áldozott szent nap. Fájdalom, 
ma sincs sok javulás e téren.

Pedig de szigorú törvények őrködtek a vasár
nap megszentelésén! Már kezdetben, mikor hon
alapító őseink felvették a keresztséget, országos 
törvények, királyi rendeletek hagyták meg a leg
nagyobb büntetések terhe alatt az Úr napjának 
megtartását, megszentelését. A magyarok első ko
ronás királya, kit a hittérítésben kifejtett lángbuzgal
máért apostolinak nevezett az akkori pápa, egyik 
utóda pedig szentté is avatott: I. István király a 
legnagyobb bűntettekkel azonosítja a vasárnap 
megszentségtelenítését és oly büntetéseket szab az 
ilyenekre, mint akik lopnak vagy gyilkolnak. De 
nincs is-e így ? ‘Nem lopja-e meg a vasárnapot 
megszentségtelenítő magát a jó Istent? Nem öli e 
meg saját lelkét, ki az Úr harmadik parancsolata 
ellen vét ?

István király törvénye a vasárnap megtartásá
ról többek között így rendelkezik: „11a valaki 
vasárnap ökörrel dolgozik, vegyék el tőle az ökröt 
és adják a helybelieknek, hogy megegyék; ha 
lóval, azt is vegyék el, . . .  ha más szerszámmal, 
vegyék el a szerszámot és ruháját. Az egyházi és 
világi elöljárók hagyják meg a falusi bíráknak, 
hogy az egész népség, apraja, nagyja, férfiak és 
nők menjenek a templomba, kivéve akik a tüzet 
őrzik. És ha hanyagság miatt valaki elmarad, jól 
verjék meg és nyirják meg őket." — Úgy látszik, 
sokan a templomban való komoly viselkedést sem 
tudták, ezért a templom szentségének megóvására 
ezt rendeli: „Ha a templomban az isteni tiszteletre 
jövők a mise idejen susognak és a többit is za
varják, üres meséket terjesztve és nem figyelve a 
vallásos táplálékot nyújtó szent olvasásokra, ha 
előkelők, dorgáltassanak meg és csúfosan űzesse
nek ki a templomból; ha a köznépből valók, vak
merőségükért a templom előcsarnokában kössék 
meg őket mindenki szemeláttára és korbáccsal és 
hajúk levágásával büntettessenek".

Nemkülönben szigorúan megparancsolja a va
sárnap megszentelését István király árpádházi leg- 
inéltóbb utódja, akit az egyház érdekében tett 
hasznos munkálkodásáért a róm. kath. egyház 
pápája szintén a szentek sorába felvett: I. László 
király is. Az ő törvényei is érdekesek és igen figye
lemreméltók. Azt mondja egy helyen; ,,Ha valaki 
vasárnap vagy más nagy ünnepnapon nem megy 
templomba, meg kell őt korbácsolni." Igen helyes 
volt az az intézkedése is, hogy ha valaki ünnepen 
vagy vasárnapon vadászott, elvesztette lovát és 
kutyáját. Továbbá: ha valaki ünnepen vagy vasár
napon templom helyett vásárra ment, elvesztette 
lovát. Ha pedig valami kereskedő állítja fel bó
déját, úgy, amint építette, rontsa is le. Ha ezt 
nem teszi, 55 pensát fizet, ami igen nagy pénz- 
büntetés volt, a vérdíj fele.

(Folytatása következik.)



150 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 19. SZ.

A  kék madár.
(Folytatás.)

(Odajön két Kékgyermek, akik egy rúdon hihe
tetlen nagyságú szőlőfürtöt hoznak, mint valami 
csillárt, — a szemei körtenagyságúak.)

Egyik Szőlőhordó Gyermek. Mit szólsz a gyü
mölcseimhez ?. ..

Tyltyl. Hisz ez egy fürt körte ! . . .
A Gyermek. Dehogy ! Szőlő ! ... Mind ilyen lesz, 

mire én harminc éves leszek. .. Megtaláltam a 
módját, . .

Másik Gyermek (összegörnyedve egy dinnye
nagyságú kék almákkal rakott kosár alatt). Hát 
ón! . . . Nézzétek az almáimat! . . .

Tyltyl. De hisz ezek dinnyék! . . .
A Gyermek. Dehogy! . . . Ezek az én almáim, 

még hozzá nem is a legszebbje . . . Mind ilyen 
lesz, ha majd én élek . . .  Felfedeztem a fortélyát! . . .

Másik Gyermek (kék taligán kék dinnyéket hoz 
— nagyobbak a töknél). Hát az én dinnyécskéim?...

Tyltyl. Node ez már tök ! . . .
A Gyermek. Mikor én a földre kerülök, hatal

masak lesznek ám a dinnyék ! . . .  Én a Három 
Planéta királyának kertésze leszek . . .

Tyltyl. Három Planéta királyának ? . .  .
A Dinnyés Gyermek. Ez lesz az a nagy király, 

aki harmincöt esztendeig fogja boldogítani a Föl
det, a Marsot és a Holdat!... Megláthatod innét...

Tyltyl. Hol van?. . .
A Dinnyés Gyermek. Az a kicsike, aki ott 

alszik az oszlop tövében . . .
Tyltyl. Balra? . . .
A Dinnyés Gyermek. Nem, jobbra... Az a kicsike 

ott balra a tiszta örömet hozza majd a Földre. . .
Tyltyl. Hogyan? . . .
Egy Gyermek (az, aki először jött Tyltyl elé). 

Olyan gondolatokkal, amik még soha senkinek a 
fejében nem fordultak meg . . .

Tyltyl. Hát a másik, az a kis kövér, aki az 
orrát piszkálja, az mit fog cselekedni? . . .

A Gyermek. Feltalálja, majd azt a tüzet, amivel 
a Földet melegítik, mikor a nap sápadni kezd. . .

Tyltyl. És az a kettő, akik kézen fogják egy
mást és folyvást csókolóznak — talán testvérek?...

A Gyermek. Nem, nem .. . nagyon bolondos 
gyerekek . . . Azok a szerelmesek . . .

Tyltyl. Mi az? . . .
A Gyermek. Nem tudom . . .  Az Idő hívja így 

őket csúfságból . .. Egész nap egymás szemébe 
néznek, csókolóznak és búcsúzkodnak . . .

Tyltyl. Miért?
A Gyermek. Úgy látszik, nem mehetnek együtt.
Tyltyl. És az a rózsaszínképü kicsike, aki olyan 

komolyan néz és az ujját szopja, az kicsoda? . . .
A Gyermek Azt hiszem, az az igazságtalansá

got fogja eltörölni a Földön . . .
Tyltyl. Ó ! . . .
A Gyermek. Azt mondják, hogy az borzasztó 

m unka.. .
Tyltyl. Hát az a kis vöröshajú, aki úgy jár, 

mintha nem látna? . . . Vak talán? . . .
A Gyermek. Még nem ; de az lesz . . . Nézd 

meg jól, úgy tudom, ez fogja legyőzni a Halált...

Tyltyl. Mit jelent az?
A Gyermek. Nem értem egészen, de azt mond

ják, valami nagy dolog . . .
Tyltyl (rámutat egy csomó gyerekre, akik alsza

nak az oszlopok tövében, a lépcsőkön, a padokon, 
stb.). És ezek itt, akik itt alszanak, — de mennyi 
van ! —- ezek nem csinálnak semmit ? . . .

A Gyermek. Gondolkoznak valamin . . .
Tyltyl. Min ?
A Gyermek. Maguk se tudják még; de valamit 

muszáj nekik vinni a Földre; tilos üres kézzel 
kimenni . . .

Tyltyl. Ki tiltja meg?. . .
A Gyermek. Az Idő, aki a kapuban áll . . . 

Majd meglátod, mikor kinyitja . . . Nagyon kiáll- 
hatatlan . . .

Egy Gyermek (odaszalad a terem végéből, 
áttörve a tömegen). Adjon Isten, Tyltyl! . . .

Tyltyl. Nini! . . . Hát honnan tudja ez a neve
met ? . . .

A Gyermek (odaérve, hevesen megcsókolja 
Tyltylt és Mytylt): Adjon Isten ! . . . Hogy vagy
tok ?! . . . No, csókolj meg hát, te is, Mytyl . . . 
Nem olyan nagy csuda az, hogy tudom a nevedet, 
mert a testvéred leszek . . . Csak most mondták 
meg nekem, hogy itt vagy. . .  A terem legvégében 
voltam, a gondolataimat pakkoltam össze . . .  — 
Mondd meg éd’sanyámnak, hogy készen vagyok. . .

Tyltyl. M icsoda?... Te hozzánk akarsz jönni?
A Gyermek. De mennyire. . .  jövő évben, Virág

vasárnapján... Ne bánts sokat, mikor kicsi leszek... 
Nagyon örülök, hogy előre megcsókolhattalak . . .

—— Mondd meg éd-sspámnak,- hogy javítsa ki a 
bölcsőt . . .  — Jó élet van nálunk? . . .

Tyltyl. Hát nem rossz, no . . . És anyó olyan 
jó ! . . .

A Gyermek. Jó az étel? . . .
Tyltyl. Mikor milyen . . . Van olyan nap is, 

mikor kalácsot kapunk, úgy-e, Mytyl ? . . .
Mytyl. Újévkor és július tizennegyedikén . . . 

Anyó csinálja . . .
Tyltyl. Mi van a zsákodban ? . . .  Hozol nekünk 

valamit ? . . .
A Gyermek (nagyon büszkén). Viszek három 

betegséget: skarlátot, szamárköhögést és kanyarót...
Tyltyl. No, ha csak ennyi az egész . . . Hát 

mit csinálsz? . . .
A Gyermek. Aztán? . . .  Aztán megint el

megyek . . .
Tyltyl. No. hisz érdemes is lesz ezért meg

jönni ! . . .
A Gyermek. Hja, nincs más választásom . . .
(E pillanatban hosszú, hatalmas, kristályos rez

gés támadását és terjedését hallani. Mintha az 
oszlopokból és az opál-kapuból áradna, melyekre 
most élénkebb fény esik.)

Tyltyl. Mi ez?
Égy gyermek. Az Idő ! . . . Most nyitja a ka

put ! . ..
(Azonnal nagy mozgolódás támad a Kék Gyer

mekek tömegében. Legnagyobb részük otthagyja 
gépeit, munkáját, sok alvó fölébred, valamennyi 
az opál kapu felé fordítja a szemét és arra indul.)

(Folytatása következik.)
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KÖNYVISMERTETÉS.
(„Az Evangéliomi Kcresztyénség Világnézete/ Evang. 

vallástan a középiskolák VIII. osztálya számára. írta : dr. 
Szelényi Ödön, pozsonyi theol. akad. tanár. Budapest, 1911. 
Kókai Lajos kiadása, IV., Károly-utca 1. Ára 1 K 60 f. 
A budapesti ág. hitv. evang. magyar egyház által az első 
díjjal jutalmazott pályamunka.)

Végre valahára a magyar vallástam könyviro
dalomban egy ideális tankönyv. Korunk a haladás 
kora, sőt a szédületes haladás kora. Természetes, 
hogy a tankönyvekben is észlelhető a haladás, csak 
éppen vallástani könyveink járnak a régi, kitapo
sott nyomokon. Nem csoda, hogy egyházunkban 
még a középiskolát végzett egyének között is annyi 
a kiskorú vallási felfogás tekintetében. Szelényi 
nagy tudásával szerencsésen oldotta meg a kérdést, 
hogyan lehet a jelenben az egész világot mozgató 
új eszméket becsületes kritikával megtisztítani és 
életképes tartalmukat gyümölcsözővé tenni minél 
szélesebb rétegekben. Tankönyve nem száraz adat
halmaz, vagy érthetetlen bölcselkedés, hanem lélek
tani és történelmi alapon hatol a vallás lényegébe 
és kifejti a keresztyén vallás örök jelentőségét.

A könyv három részre oszlik. Az első részben 
tárgyalja a szerző a vallást általánosságban és a 
keresztyén vallás jelentőségét korunkban tizenkét 
paragrafusban, melyek a következők: A vallás 
lényege és jelentősége. A kinyilatkoztatás. A főbb 
történeti vallások áttekintése. A keresztyén vallás. 
Jézus személyisége. A keresztyénség mint világnézet. 

■■A—biblia mint-v könyvek könyve. Katholieizmus és 
protestantizmus. A hittételek (dogmák) jelentősége. 
A szimbolikus könyvek. Vallás és tudomány. Vallás 
és művészet.

A második rész tárgya a keresztyén hittan.
A harmadik részben tárgyalja a szerző a ke

resztyén erkölcstant, egy általános és egy különös 
rész paragrafusaiban:

Az erkölcstan fogalma. Vallás és erkölcsiség. 
A keresztyén erkölcstan általában. Az erkölcsi tör
vény. Az erkölcsi törekvés feltételei. A kötelesség 
fogalma. Erény és bűn. A keresztyén ember erkölcsi 
élete. Isten iránt való kötelességeink. Az imád
ság. A magunk iránt való kötelességek! (Egyéni 
etika.) A felebarátaink iránt való kötelességeink 
általában. (Társadalmi etika.) Keresztyénség és há
zasság. Családi kötelességek. Keresztyénség és ál
lam. A haza iránt való kötelességek. Keresztyénség 
és kultúra. A keresztyén ember részvétele a kultúr- 
törekvésekben. Az államok egymáshoz való viszonya. 
Béke és háború. Az egyház iránti kötelességek. 
Egyház és állam. Keresztyénség és szociálizmus. A 
keresztyénség és a nemi probléma. Függelék. Szük
séges tudnivalók a magyar evangélikus egyház
jogból.

Minden rész végén van egy rövid összefoglalás, 
mely egyszersmind kapcsolatot képez a következő 
résszel. Nagyban emelik a könyv értékét a kiváló 
gonddal összeállított jegyzetek, melyeknek értékes 
tartalma az értelmes, komoly, törekvő tanulót fe
lette serkenti ismereteit magánszorgalomból helyes 
úton gyarapítani; épp úgy emelik a könyv értékét 
az utalások a jelenkor legkiválóbb íróinak műveire 
és az azokból vett szószerinti idézetek. A hittan

ban és erkölcstanban pedig számtalan szentirási 
idézet utal Szent Könyvünk beható olvasására.

Röviden összefoglalva véleményemet, mondha
tom, e tankönyv nagy nyereség egyházunkra ; egy
aránt megkönnyíti sőt érdekessé teszi a munkát a 
vallástanárra épp úgy, mint a tanulóra. A gyakor
lott pedagógusra vall a tananyag célszerű beosz
tása is, úgy hogy az egész tananyagot minden 
nagyobb megerőltetés nélkül egy év alatt alaposan 
lehet átvenni. Van ugyan itt-ott értelemzavaró sajtó
hiba, vagy homályosabb fogalmazás, például a 26. 
oldalon „egy szülött" „egyszülött helyett"; vagy a 
61. oldalon „a semmiből a saját akaratából", talán 
helyesebb volna „akaratánál fogva"; de a könyv 
eminens értekét le nem szállítják ezen csekélyebb 
hibák.

A könyv külső kiállításának tökéletessége dicséri 
a protestáns körökben is előnyösen ismert Kókai 
könyvkiadó-céget. Holkó Mihály.

VEGYES.
A bányai egyházkerület f. é. szept. 13. és 

következő napokon tartotta évi rendes közgyűlését. 
Sok fontos ügy került elintézés alá, melyek közül 
a legfontosabb természetesen a dr. Zsilinszky Mihály 
lemondásával megüresedett felügyelői szék betöltése 
volt. A közgyűlés a választást elrendelte, szavazat
szedő bizottságot választott s a szavazatok beadá
sának határidejét f. é. november 30-ra tűzte ki.

Szép példa. Az ősi egyházhoz való ragaszko
dásnak szép jelét adták a Hollólomnicról Amerikába 
vándorolt hitsorsosok, amennyiben a Manchesterben 
letelepedett ev. testvérek arcuk verejtékével szer
zett krajcárjaikból 187 koronát küldtek a holló- 
lomnici gyülekezetnek. Az adomány értékét és 
becsét nagyban emeli ama körülmény, hogy az 
adományt legnagyobb részben fiatal fiúk és leányok 
gyűjtötték össze. Az Úr áldása kísérje őket!

Estélyek. A Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság a presbiteri szövetség budapesti gyűlése alkal
mából folyó évi szeptember hó 20 án este 727 óra
kor Budapesten a Kálvin-téri templomban irodalmi 
estét tartott. Tárgysorozata következő volt: 1. Bach 
J. S .: Praeludium. Orgonán előadta: Krausz Gusz 
táv énektanár. 2. Elnöki megnyitó és a vendégek 
üdvözlése. Tartotta: Tisza István gróf, a M. P. I. T. 
másodelnöke. 3. a) Magyar gályarabok éneke, b) 
Cowen Fr. H .: Fény a homályban. (Light in dar- 
kness). Énekelte: Fröhlich Dóra úrhölgy, orgonán 
kísérte Krausz Gusztáv. 4. Az evang. kér. irodalom 
jelentősége. Ünnepi beszéd, tartotta: Gergely Antal 
mezőtúri lelkész. 5. Mendelssohn : Illés oratóriumá
ból. Énekelte : Krausz Gusztávné úrasszony, orgo
nán kísérte Krausz Gusztáv. 6. Versek. írta és fel
olvasta: Szabolcska Mihály temesvári lelkész. 7. 
Dubois: Fiat Lux. Orgonán előadta: Krausz Gusz
táv. — A Protestáns Iparos és Kereskedő Ifjak 
Otthona szeptember 25-én rendez egy műkedvelői 
előadást s ezzel ismét megnyit egy új évet.

Halálozások. Emericzy Jenő, a strázsai ev. egy
házközség felügyelője szept,. 8-án 71 éves kovában 
az Úrban csendesen elhúnyt. Legyen emléke ál
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dott! — Grünwald József, III. éves gymnáziumi 
tanuló életének 31-ik évében Budapesten elhunyt. 
Béke poraira 1 A gyászbaborult özvegy édes anyát 
vigasztalja meg a minden kegyelemnek Istene!

SZERKESZTŐI ÜZENET.
B. G. Köszönjük, közölni fogjuk. — H. M. Szintén 

köszönet a küldeményért, hozni fogjuk mielőbb. — S. J. 
H. R. Csak helyszűke miatt vagyunk kénytelenek várakoztatni.

Pályázat.
A Glosius Artner Karolina-féle alapítványt a 

budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak
nál kezelő bizottság közhírré teszi, hogy a fenti 
alapítványból az 1911-ik évre ág. hitv. ev. magyar 
honos, budapesti lakos szegénysorsú kezdő iparos 
részére ez évben kivételesen 120 K segély osz
tandó ki

Felhivatnak ennélfogva mindazok, akik a fenti 
segélyben részesülni kívánnak és az előírt feltéte
leknek megfelelnek, hogy a fenti körülményeket 
és kifogástalan erkölcsi jellemüket igazoló okmá
nyokkal felszerelt folyamodványaikat 1911. évi októ
ber hó 31-ig dr. Liedemann Frigyes bizottsági 
jegyzőnél (1. Budapesten, VII. Damjanich-utca 14. 
szám) annál is inkább nyújtsák be, mert a későn 
érkező folyamodványok figyelembe vehetők nem 
lesznek.

Kelt Budapesten a Glosius Artner Karolina-féle 
alapítványt kezelő bizottság 1910 október 3-án tar
tott üléséből.
Dr. Zsigmondy J. s. k. Dr. Liedemann F. s. k. 

biz. elnök. biz. jegyző.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1911 augusztus 1-től 31-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Budapesti 

ág. hitv. ev. magyar egyház (16 K), Budapesti ág. hitv. ev. 
német egyház, Hódmezővásárhelyi ev. egyház, Beszterce
bányai ev. elemi iskola, Bánsági ág. hitv. ev. egyházmegye 
(10 K), Münster Károlyné Budapest, Wéber Rudolf Budapest, 
Budapesti ág. hitv. ev. tan. testület, Deák-téri ev. polg. 
iskolai leányegylet, dr. Kusmik Pál, Györgvi Kálmán, dr. 
Szentiványi Géza, Misura Mihály, Havas Rezső, Horváth 
Sándor, Sztehlo Ottó, Ág. hitv. ev. főgimnázium, Brocsko 
Lajos, báró Podmaniczky Gyula, Kilényi Pál, Matuska 
Péterné, dr. Renner Róbert, Gfrerer Miklósné, Borbély 
Lajosné, Düringer Jánosné, Zsigmondy Gézáné, Fabinyi 
Imréné Bpest; 1911—1912-re : Dannhauser Sándor Szeged ; 
1911 1913-ra: Klein Ferenc Üjverbász.

2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re: 
Novák Bernát Budapest.

3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1911-re: 
Tindula Mihály Üjpest.

4. Házbér raktár után: 200 K.
5. Évi segélyek: Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 

(1000 K), Tiszai ág. hitv. ev. egy házkerület (600 K).
Összesen befolyt 2071 korona.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1911 szeptember hó 1-én.

Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.

Haltenberger, Kassa

A la p ítá s i év 1810
Fest, tisztit, mos —  gyorsan, szépen.

Az ország összes elemi, polgári fiú- 
és leány-, felsőbb leány-, gimnázium, 
reál-, tanítóképezde, és felső keres

kedelmi iskoláiban használatos

tankönyvek
a legújabb kiadásokban, továbbá

ima- és énekeskönyvek,
ifjúsági iratok, nemkülönben az irodalom 
összes termékei, valamint tanszerek a

Luther-Társas. könyvkereskedésében,
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

kaphatók. Könyvjegyzékkel készséggel 
szolgálunk. Felkéretnek hitsorsosaink, 
hogy mindennemű könyvszükségletüket 
kizárólag a Luther-Társaság könyv- 

kereskedéséből fedezzék.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 52127

REMÉNY
finom csontlevélpapir 
j: és bélelt borítéK ::

Egy csinos doboz 50 levélpapír 
és 50 borítékkal 1 korona. — 
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.

Kapható a Luther-Társ. könyv- 
kereskedésében, Budapest, VIII. 
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.


