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Mindörökre maradj is nékem,
Szent énekedben menedékem.
Ha tép az élet vágtató szele,
Győzelmes harcot vívhassak vele.
S ha bűnömül rójják talán,
Hogy az Igazság zászlaján 
Áhítattal el-elm erengek.
Hegy- a hamisság nem szeret:
Legyen pajzsa érző szívemnek 
S a küzdelemben megsegítsen —
Te diadalmas éneked:
— Erős várunk nekünk az Isten!

Gyökössy Endre.

Luther.

Még nem értettem, hogy ki vagy,
Mint apró, csendes, szarvasi diák,
De ott hallottam nagyhamar 
Valami bátor, szent melódiát.
S mintha megnyílt volna a mennybolt: 
■— Luther, az a te éneked volt 1 
S mikor a templom orgonája 
Zúgott az ének ritmusára,
És zengte véle száz meg száz ajak : 
Erős várunk nekünk az Isten!
— Luther ! először akkor láttalak!

Szívem megdobbant hangosabban, 
Őszinte könnyekre fakadtam,
S kérve kértem barátim egyre: 
Tanítsanak meg énekedre!
Éreztem mindjárt, hogy te nagy vagy ! 
Hogy szíved a jóságba gazdag.
— Mint később a kuruc dalokból 
Rákóczi lelke lobogott felém
S láttam, hogy harcolt, hogy bukott el, 
Idegenbe hogy bujdosott el,
S hogy jött haza feltámadása reggelén: 
Úgy követtél, Luther, te engem, 
Diadalmas, nagy énekedben!

Ma már, ha értem is, ki vagy:
— Egy óvilággal szembeszálló, 
Megváltottak közt új megváltó,
A tiszta írás hirdetője.
Megfojtott lelkek inegmentője,
Minden Igazság hős apostola,
Minden hamisság sújtó ostora.
Nagyok között is, óh, te nagy — 
Nagyobb előttem így se vagy!

1 A Képes Luther-Naptárból.

Október 31.
Az ember életében vannak olyan napok, me

lyekre mindenkor határozottan tud visszaemlékezni 
s nemcsak az nem homályosul el gondolatában soha, 
hogy mi történt akkor, hanem az sem, hogy mikor, 
melyik napon történt az.

Az embereknek, vagyis az emberiségnek az éle
tében is akadnak ilyen napok. Egyik ember a má
sik után múlik el, az egyik nemzetség elmegyen 
és eljő a másik, de mint valami örökség száll 
egyik emberről, egyik nemzetségről a másikra egy- 
egy napnak az emléke s a benne történt dolgok 
lefolyása.

Kétségtelenül nagyon fontosnak kell lennie 
annak az eseménynek, mely még azt a véletlent 
is, hogy melyik napon történt, örök időkre eltörül- 
hetetlenül jegyzi meg. És az a két nap, mely a 
benne történt események következtében ilyenné lett, 
csakugyan nagyon nagy, nagyon fontos dolgokra 
emlékeztet minket. Csak két nap van ilyen. Az 
első a mi Urunk, a Jézus Krisztus születése napja. 
Nem lehet valaki keresztyén, hogy december 25-én 
eszébe ne jusson, sőt már előbb ne gondoljon rá,
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hogy e napon született az Üdvözítő, hogy e napon 
nyilatkozott meg Isten szeretete a világ iránt a 
legteljesebben.

A másik ilyen fontos nap már nem minden ke
resztyéné, de mert ez nem egyes emberek emléke
zetében él állandóan, hanem milliók örökölik mii 
hóktól s milliók azok, akik október 31-én a 
wittenbergi vártemplom ajtajára gondolnak s látják 
azon kiszögezve a kilencvenöt tételre osztott írást, 
azért ez a nap is, a benne történt dolgok s követ
kezményei miatt örökéletű s eltörülhetetlenül van 
belejegyezve mindazok gondolatába, akik az em
beriség történetét és fejlődését ismerik, még akkor 
is, ha nem tartoznak közénk.

Nekünk, akik' nemcsak az első napot, hanem a 
másodikat is állandóan szívünkben hordozzuk s 
úgy fogjuk örökségül hagyni az utánunk jövőkre, 
mint ahogy örökségül kaptuk azt a mi előttünk 
valóktól, nekünk ez a két nap nem is választható 
el, valami nagy rokonság van közöttük, mintha egy 
eredetük és egy céljuk volna. Egy nagy akarat, 
Istennek akarata átnyúlt azon az 1517 esztendőn, 
melv e két nap között elmúlott és egyesítette a 
kettőt annak a célnak érdekében, mely ma és 
akkor ugyanaz volt s mindörökké ugyanaz marad: 
eltévedt, rosszá vált és ezért szerencsétlenné, bol
dogtalanná lett emberek üdvözítő boldogságra való 
vezetése.

Karácsonykor az Istennek szeretete született 
meg az embereknek, Istennek kegyelme hajolt alá 
az emberekhez, október utolsó napján az ember 
egyenesedett fel s kereste Istennek szeretőt és 
aláhajló kegyelmét.

Ha még azok is, akiknek nincs a szívéhez nőve 
a wittenbergi reformátor,az emberiségnek történetét, 
a világtörténelmet úgy osztják be, hogy új kor
szakot nyitnak e nappal az emberiség történetében, 
mennyivel inkább mondhatjuk mi azt, hogy e nap
tól csakugyan új korszak kezdődött: páratlan és 
összehasonlíthatatlan felvirágozása az embernek.

Szabadság! mindenféle szabadság, mely virul 
és éltet az emberek között, ott nőttél ki először, 
ahol Luther Márton az igazságot hirdette. Ott virult 
ki a szívnek szabadsága: szabad szeretni, szabad 
remélni, szabad hinni Istenben, emberekben ! Ott 
virult ki a lélek szabadsága: szabad látni mindent, 
megtanulni mindent, földi boldogságunk elérésére 
szabad próbálkozni! Levegőt kapott a rab lélek, 
felrepült és megtanult ismét repülni, amit már-már 
elfelejtett.

Mindezt üzenetnek meghozta régen a karácsony. 
És október 31 nem mondott ezért semmi újat, de 
sürgetve kiáltotta: most, most van itt az idő, mely
ben az embernek mindezt meg kell próbálnia.

Ezért nem más Luther Márton hivatása, mint 
az, amit Pál apostol vallott a magáénak, t. i., hogy : 
„a Jézus Krisztus orcáján való Isten dicsősége 
ismeretének világosságát közölné egyebekkel is“... 
de ez a hivatás a tudomány, műveltség, lelki és 
testi szabadságra nézve az emberek karácsonyává 
tette október utolsó napját

Áldott isteni kegyelem vigyázott ránk annyi vész 
és annyi viszály között, hogy e hivatásunkat, me
lyet Luthertől örököltünk megőrizzük máig és ezen -

túl. Ez az áldott isteni kegyelem őrködjék felettünk, 
a lelki szabadság egyházai felett. Termékenyítse 
meg bennünk és utódainkban mit.denkoron e nap
nak gazdag? emlékét és eredményeit. Áldott legyen 
a kéz, mely a kilencvenöt tételt írta, az ajak, mely 
hangosan hirdette, hogy semmit vissza nem vonhat, 
a bátor szív, mely meg nem rettent semmitől, ál
dott legyen a lélek, melyben Krisztusnak hű és 
türelmes, szerető és örök bizodalmú nagy lelke 
lakozott 1 K. L.

Bora Katalin.
Irta : Kiss Samu.

(Folytatás.)
Itt most már megkönnyebbülten lélekzettek fel: 

szabadoknak érezték magukat. De hátra volt még 
a nagyobbik feladat: a jövő. A kétes, a bizony
talan jövő. Ennek a megalapozását Luther vállalta 
magára.

Élőször is írt érdekükben az udvari prédikátor
nak, Spalatinnak: „Egy sereg szegény apáca jött 
hozzám fáradtan, éhesen, akiket tisztes polgárok 
kisértek idáig, úgy hogy hírnevükhöz semmi kétség 
nem fér, hogy segítsek rajtuk. Én megszántam 
őket s elhatároztam, hogy megmentem szegénye
ket. Ön kérdezi tőlem, hogy mit csinálok velük ? 
Előbb írni fogok szüleiknek és rokonaiknak, hogy 
fogadják vissza őket a családi kötelékbe. Ha pedig 
nem fogadnák vissza, akkor egyeseknél fogom 
őket elhelyezni. Már sokan megígérték támogata 
sukat. Némelyeket még ki is házasítok. Kétség
telen, hogy nagy szükségük van a segedelemre s 
ezáltal csak Istennek tetsző dolgot cselekszünk. 
És én kérem Önt is, hogy tegyen valamit az érde
kükben. Kolduljon össze egy kis pénzt a gazdag 
ismerősei, különösen az udvari emberek között, 
hogy élelemmel elláthassam a szegény leányokat 
addig is, míg őket vagy családjaik körébe juttatom 
vagy azokhoz, akik szívesen felveszik gondjaikat."

Azután a leányok szüleinek is írt Luther s fel
szólította őket, hogy ne kényszerítsék gyermekei
ket isten és maguk akarata ellenére a zárdái életre. 
Voltak, akik engedtek a figyelmeztetésnek és leá
nyaikat visszafogadták; de voltak olyanok is, akik 
kérlelhetetlenek maradtak. Míg a megszökött apá
cák egy része tehát így ismét nyájas és szerető 
otthonra talált, addig mások előtt örökre becsukó
dott a szülői és rokoni szívekkel együtt a családi 
hajlék is. El lehet képzelni, mit érezhették e sze
gény kitagadott teremtések, akik a szeretet mele
gére vágytak s akiktől akkor vonták meg vallási 
rajongásban szenvedő hozzátartozóik e szeretetet, 
mikor leginkább szükségük lett volna arra, Pedig 
összes bűnük csak az volt, hogy Istennek akartak 
engedni inkább, mintsem az embereknek; vagyis: 
Istennek az ember természetébe beoltott helyes és 
józan törvényét akarták inkább követni, mintsem 
az emberek találmányának, a kolostori életnek 
örökös rabszolgáivá, fonnyadó virágaivá legyenek.

Luther közbenjárására azonban egyes witten
bergi polgárok készséggel nyitották meg házaikat 
a szülőik és rokonaik részéről megtagadott apácák
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előtt. Maga Bora Katalin a wittenbergi polgármes
ter, Reichenbach Fülöp házához került. Ebben a 
tisztes családi körben élt Katalin két évig. Boldog 
volt, hogy megszabadulhatott a zárda testkínzó és 
lélekhervasztó nyűgétől. Itt ismerkedett vele egy 
gazdag és előkelő nürnbergi családnak a fia, Baum- 
gártner Jeremiás, aki Lutherrel és Melanchtonnal 
is bizalmas viszonyban volt. Ez nagyon megszerette 
az üde és vigkedélyű leányt. Úgy látszott, hogy 
Katalin sem idegenkedett az ifjútól. Luther is egy
másnak szánta őket. Azonban mikor a fiatal em
ber tanulmányainak a befejeztével elkerült Witten- 
bergből, a már szövődni kezdett ismeretség ketté
szakadt.

Majd meg dr. Glatz Gáspár orlamündi lelkész 
kérette meg Amsdorf Miklós, Luther barátja és

Luther pedig hihetőleg tudomást nyervén barátja 
által Katalinnak naivságában elárult érzelmeiről, 
gyors elhatározás kelt szívében s 1525 jún. 13-án 
inegkórette Bora Katalint. A leány azt hitte elő
ször, hogy csak álmodik; e legforróbb vágyának 
a teljesülését nem merte, nem akarta elhinni. Hogy 
ő, az apátián, anyátlan szegény leány, annak a 
szellemóriásnak a felesége lehessen, akire bámu
lattal tekint fel egész Németország s akinek nevét 
már is szárnyaira vette a hír és röpíti a szélrózsa 
minden irányába, az ország határán is tú l! Nem, 
nem lehet ez való I ! Csupán álom, szép, bűvös 
álom. Vagy pedig tréfa, szomorú és fájdalmas 
tréfa. Csak mikor Luther maga is egész komolyan 
és ünnepélyesen megkérte, akkor mondott igent.

Mindjárt az eljegyzést követő másnapon meg-

Luther kiszögezi a 95 tételt.

lelkésztársa által. De Bora Katalin a maga gyer- 
mekies nyiltszívűségével kijelentette neki, hogy 
nem akar Glatz doktornak a felesége lenni; azon
ban ha Luther vagy (s ezt bizonyára csupa udva
riasságból tette hozzá) Amsdorf kérnék meg, egy 
pillanatig sem habozna s örömmel mondana igent- 
És tényleg Katalin hallani sem akart ezentúl más
ról, mint Lutherről. 0 vagy senki I

Luthert Katalin eleinte kevéssé érdekelte. 0 
maga bevallotta később, hogy neki a szintén Kata
linnal megszökött Schönfeld Éva jobban tetszett 
Csodás szépségénél és apácatársnőit messze felül
haladó műveltségénél fogva őt szerette volna in
kább feleségnek. „Katalint — mondotta -— akko
riban nem szerettem, mert azt gyanítottam, hogy 
büszke és nagyravágyó." A szép Schönfeld Éva 
aztán férjhez ment egy orvosnövendékhez, anélkül, 
hogy csak sejtette is volna, hogy a nagy reformá
tor iránta valaha gyöngébb érzelmeket táplált és 
komoly szándékkal viseltetett.

kötötték csendben a házasságot. Az esketési szer
tartást Bugenhagen végezte. Luther ekkor 42, Ka
talin pedig 27 éves volt. Az esküvő után két hét 
múlva tartották meg csak a tulajdonképeni lako
dalmat. Jelen voltak e fényes ünnepélyen Luther
nek a szülei, rokonai és igen sok barátja. De 
egész Wittenberg, a különböző egyletek és céhek 
is részt vettek benne. Hogy milyen szeretettel em 
lékeztek meg róluk, mutatja az a sok értékes 
ajándék, mellyel elhalmozták őket. A városi tanács 
tizenkét akó különféle legfinomabb borokkal és 
három hordó sörrel lepte meg a násznépet; sőt 
pénzt is küldtek az új párnak. Az egyetem egy 
nagy és pompás, kíviil-belül gazdagon aranyozott 
ezüst serleggel kedveskedett nekik. Azonkívül új
évkor a fiatal menyecskének egy csomó vásznat 
vett a tanács.

Katalin tehát Luthemé lett. Vágya teljesült, 
reménye valóra vált.

Boldog volt, hogy magáénak mondhatta azt a



172 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 22. SZ.

férfit, kit talán már találkozásuk első percében 
megszeretett s akinek képét édes-kínos epedések 
közt már régóta szívében hordozá. De boldognak 
érezte magát Luther is, mert Katájában megvol
tak mindazok a tulajdonságok, amelyek a nyugodt 
és megelégedett családi életnek alapját képezik. 
Férjéhez minden tekintetben méltó és jó feleség 
volt. Egyszerű és türelmes, szelíd és engedelmes, 
de azért határozott jellem; értelmes fő, vallásos 
és nemes, lélek. Amellett kiváló gazdasszony, aki 
a főzőkanállal és tűvel is ügyesen tudott bánni, 
valamint a háztartás egyéb apró-cseprő dolgaihoz 
is értett. Mindenek felett pedig férjén rajongó 
szeretettel csüngött; amit ő mondott, azt ellen
mondás és kételkedés nélkül fogadta. Résztvett 
annak minden munkájában; híven megosztott vele

örömöt s bánatot egyaránt. A családi kört való
ságos szentéllyé varázsolta, amely felett a sze
retet és békesség angyala terjeszté ki áldó és védő 
szárnyait.

Hát még mekkora lett boldogságuk, mikor már 
a gólya is kelepelgetni kezdett a ház tetején. Hat 
gyermekük született: János, Erzsébet, Magda, Már
ton, Pál és Margit Szóval:

„Bőven volt az istenáldás,
Jobbra-balra a sok gyermek,
Játszottak és enyelegtek.
S gondjaiért az anyának 
Sok bajt, örömöt adának."

Különösen örömöt. Mert Katalin egészen űj 
életet élt, a boldogságnak egy új forrása nyílt 
meg számára, hogy gyermekei születtek. Amilyen 
hű és jó feleség volt, olyan szerető édes anya vált 
belőle. Szeretetét, hogy megoszthatta férje és gyer
mekei között, nemcsak hogy nem kisebbedett az- 
általa, hanem inkább fokozódott. Hiszen a szere

tetnek az a sajátsága, hogy megosztva csak na
gyobbodik. Férje oldalán, gyermekei körében érezte 
csak Katalin igazán megelégedettnek és boldognak 
magát. Nem cserélte volna el azt a meleg otthont 
egy koronával. Pedig a világ bálványozása, her- 
czegek és fejedelmek hódolata férjével szemben 
mily könnyen tehették volna ránézve unalmassá, 
terhessé a családi kis fészket; sok asszony mint 
kívánt volna az ő helyében sütkérezni férjének 
dicsőségében, tündökölni mások előtt, csodáitatni 
és bámultatni a nagyvilágtól. 0 nem. Ő megma
radt egyszerű, házias nőnek, gyöngéd feleségnek 
és gondos anyának.

Meg is volt ám vele Luther elégedve. Egyik 
barátjához küldött levelében ily áradozó szavakkal 
írt róla : „Üdvözöl Katica, az én — oldalbordám.

Hála Istennek, jól érzi magát. Készséges hozzám 
és mindenben engedelmes. Több. mint amennyit 
vártam. Nem is cserélném fel szegénységemet még 
Krözus kincsével sem. Ha fiatal ember volnék és 
Katámat elveszítve, akár egy királynőt kínálnának, 
mégse venném el, nem nősülnék meg többé. 
Ritka és drága kincs ő nekem, akit csak szeretni 
és becsülni tudok. Többre tartom mint a francia 
királyságot, vagy a velencei uralmat. Bizony nem 
lehet drágább kincs a földön a megszentelt házas- 
életnél. Istennek kétségkívül legbecsesebb adománya 
egy jó feleség, akivel békességben élhetsz, akire rá
bízhatod minden vagyonodat, sőt még testedet, lel
kedet is. Igaz, hogy az én állásom meg is kívánja, 
hogy a feleségem házias, jámbor, vallásos és is
tenfélő legyen. De az is. S mondhatom, jobban 
szeretem, mint magamat és azt kívánom, hogy én 
haljak meg előbb, mint ő vagy a gyermekek".

Ilyen szerető és ilyen kiváló női erényekkel 
ékeskedő feleség mellett ki is ne találná fel a 
legnagyobb és legédesebb boldogságot!! Hisz az

Luther megégeti a pápai bullát.
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a családi kör, melynek ilyen asszony az éltető 
lelke, már egy kész földi paradicsom. Nem csoda, 
ha Luther is vágyva vágyott e nyájas enyh-helybe. 
Nem csoda, ha küzdelmeiben kifáradva ide tért 
csak megpihenni, felüdülni. Itt gyöngéd hitvesi 
karok ölelése s víg gyermeksereg hangos zsivaja 
közben elfeledte a külvilág zaját, az élet útjain 
bőven termő szúró töviseket. Valahányszor csak 
e szentélybe lépett, mindig úgy érezte a költővel:

„Itt enyelgő kis családom 
Közt van az én boldogságom,
Künn borong bár a magasban.
Itt örökké csillagos van.“

De aztán az a csillagos ég mégis elhomályosult. 
Egyik ragyogó csillagja nemsokára lefutott. Mert

a kis Erzsébet születése után hamarosan meghalt. 
Ez volt az első tőrszúrás, mely szívüket érte ; az 
első fájdalmas seb, mely oly nehezen akart be
hegedni. Elborult egükre reményt adó szivárványt 
csak a kis Magda születése hozott. Ő benne ke
resett és talált sajgó sebére enyhítő balzsamot az 
édes anya. Igazi szemefénye volt a szülőknek: 
kedves, okos és ártatlan. De jaj, ismét újabb fel
legek tornyosultak a szülők aggódó, rettegő keb
lére. 14 éves korában ugyanis a kis Magda nagy 
beteg lett s rövid szenvedés után ő is meghalt.

Ki tudná leírni az édes anyának fájdalmát, mi
dőn szíve szeretett magzatától kell búcsút vennie. 
Ki volna képes festeni azt a marcangoló fájdal
mat, amit Katalin érezhetett, midőn a temetőben 
járva két picike sírdomb integetett szomorúan fe
léje. Az a két kis kereszt úgy tűnt fel az édes 
anya szemében, mitha alattuk szunnyadó, felejthe
tetlen gyermekei ölelésre tárnák ki feléje karjaikat. 
Oh mint roskadt le azokra a kisded halmokra, 
melyek elzárták tőle szeretett leánykáit; mint ön-
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tözte patakzó könnyeivel a virágokat; s mint ölelte 
át szeretettel, forrón azokat a kicsi fejfákat abban 
a hitben talán, hogy az alattuk álmodok a hideg 
sírban is megérzik annak az ölelésnek melegét 1...

A többi négy gyermekük mind életben maradt. 
Bizony csak ezeknek is a felnevelése nem csekély 
anyagi gondot okozott a szülőknek. Különösen ha 
tekintetbe vesszük, hogy Luther rendes évi fize
tése mindössze kétszáz forint volt, amit legfeljebb 
esetleges ajándékokkal toldtak meg a hívek vagy 
a fejedelmek. A XVI. század pénzviszonyai ha má
sok voltak is, mint manapság, de még az akkori 
időben is meglehetősen szerény jövedelem volt ez 
egy hat tagból álló család számára.

(Folytatjuk.)

Dr. Luther Márton levele Jánoska 
fiához.

Kegyelem és béke veled a Krisztusban, ked
ves fiacskám! Örülök rajta, hogy jól tanulsz és 
szorgalmasan imádkozol. így cselekedjél, kedves 
fiacskám s haladj előre. Ha hazajövök, szép vásár
fiát hozok neked. Én ismerek egy szép, vidám ker
tet ; sok gyermek van benne, kiknek mindnyájuk
nak arany zubbonykájuk van s ezek sok szép 
almát, körtét, cseresznyét, sárga és fekete szilvát 
szednek a fák alatt, dalolgatnak, ugrálgatnak, vidá
mok s vannak szép, kicsinyke lovacskáik, arany 
kantárokkal és ezüst nyergekkel. Megkérdeztem az 
embert, akié az a kert, kicsoda gyermekei azok? 
S ő nekem azt felelte: ezek azon gyermekek, akik 
örömest imádkoznak, tanulnak és kegyesek. Ekkor 
azt mondtam neki: jó ember, nekem is van fiam, 
Luther Jánoskának hívják, nem jöhetne-e az is 
ebbe a kertbe, hogy ő is ehetnék olyan szép kör
téket és almákat s lovagolhatna olyan csinos lovacs

Luther Kottáék előtt.
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kákon s játszhatnék azokkal a gyermekekkel ? 
Erre az az ember azt felelte: ha ő örömest imád
kozik, tanul és jámbor, akkor ő is jöjjön a kertbe, 
Lippus és Jobszt is, s ha mindnyájan együtt jön
nek is, mégis mindegyik kap sípot, trombitát, lan
tot s mindenféle muzsikát, táncolhatnak és kicsinyke 
kézíveken lövöldözgethetnek is. S mutatott is nekem 
a kertben egy szép rétecskét, mely táncra van el
készítve ; ott függenek a szép arany sípok, trom
biták s a finom ezüst kézívek. De még nagyon 
korán volt, hogy a gyermekek nem is ettek; azért 
a táncot be sem várhattam, hanem azt mondtam 
annak az embernek: Oh, édes jó uram! én futok, 
sietek s mindezeket megírom az én kedves fiam
nak, Jánoskának, hogy szorgalmatosán imádkozzék, 
jól tanuljon és jámbor legyen, hogy ő is bejusson 
ezen kertbe ; hanem neki van egy nénikéje, azt 
is el kell magával hoznia. Az ember azt mondta: 
legyen úgy, menj és írd meg neki mindezeket. 
Azért édes fiacskám, Jánoska, tanulj és imádkoz
zál megvígasztalódva s mond meg Lippus- és 
Jobsztnak is, hogy ők is tanuljanak és imádkoz
zanak, úgy együtt fogtok mindnyájan a kertbe 
jőni . . . Ezzel legyetek a mindenható Istennek 
ajánlva s köszöntsd a nénikét s részemről adj neki 
egy csókot. Anno 1530. A te kedves atyád Luther 
Márton.

Szomorúfüz alatt.
Tavaszi napsugár mosolya ébreszt fel fekhelyem

ről, hol fáradt lelkem nyugalmat keresett, Kilépek 
a virágkoszorús fák alá, fejem felett a derült ég 
kék harangja emelkedik, friss levegő üdíti orcá
mat, a zsenge fűszálon harmatgyöngy csillog és 
szivárványszínekben bontja fel a reszkető napsu
garat. A virágillattal terhes légben pacsirta énekli 
hálaimáját az Egek Urához.

Szivem megtelik szent érzelmekkel. Élénk vágy 
gerjedez kebelemben, hogy e számtalan jótéteményért, 
mely minden reggel új életre ébredésemkor körül
vesz, ezen édes örömökért, melyekkel a nagy ter
mészet csudálatos jelenségei az ember lelkét el
árasztják, méltó szavakban hálát rebegjek Isten 
színe előtt, ki mindezekkel a világot megáldotta.

De óh kegyes atyám! ne büntess. Midőn hála
adó imámat megkezdeném, eszembe jut az én mér
hetetlen nagy veszteségem, az én szívemnek mély 
szomorúsága s könnybe borult szemem előtt sötét 
fátyolt ölt a világ minden gyönyörűsége. Hálaérze
tem szent szövevényét pártos zúgolódás zavarja 
össze s a békétlenség nyomasztó súlya mint óriás 
sírkő nehezedik keblemre elfojtva szavaimat. Meg
áldottad uram hosszas szenvedésemet a legdrágább 
kinccsel, mit halandó ember e földön bírhat, csa
ládi élet zavartalan örömeivel. És én hűségesen 
őriztem e kincset; összes lelki, testi erőimet áldo
zatul hoztam, hogy azt a te szent akaratod sze
rinti tisztaságban megtartsam.

Kegyetlen zivatar zúdult azonban békés, öröm
ben úszó ■ tanyámra. A pusztulás sötét hollója le

csapott reánk, hogy szétdúljon minden életet, el
fojtson minden hangot. Hasztalan volt minden erő
feszítés, hiábavaló a jó barátok siető segedelme, 
önfeláldozó támogatása. Esdeklő könyörgésem nem 
távoztatta el a veszedelmet. Az angyali lélek, kinek 
szívéből a mi boldogságunk kisugárzott, elszállt az 
örök béke honába, honnan őt a mi keserű könnyeink, 
nehéz sóhajaink többé soha vissza nem hívhatják.

Elkomorult felettem a ragyogó ég, életünk 
napfénye kihamvadt, csillagaink letűntek, a méz
édes, csak boldogságról beszélő, örömben fogant, 
örömöt árasztó hangok fagyos némaságnak adának 
helyet; a viruló életet sivár pusztaság, halotti csend 
váltotta fel; keblemben pedig a békés nyugalmat 
fájdalom és keserűség lázas megnyilatkozásai dúl
ták szét.

A mennyei atya kifogyhatlan jóságát hirdeti 
körülöttem az egész természet tavaszi színbe öltö
zött tekintete, de midőn hálaérzetem szavakban 
nyilvánulna, ajakamat elnémítja a fájdalom, fel, a 
magasba igyekvő lelkemet a keserűség a porba 
sújtja le. Porszem vagyok e nagy mindenségben, 
de porszem, mely érez és gondolkodik. E nagy 
mindenségben, hol oly végtelen sok öröm mellett 
tengernyi szomorúság egymást felváltva szakadat
lan hullámzik. Mi vagyok, ki vagyok én, hogy csak 
az egyikből, az örömök forrásából követeljek a 
magam számára részt és a milliókkal közös bánat
ban osztozni irtózzam! Hányán vágynak e föld 
kerekségén közelben és távolban, kiknek életét 
annyi boldogság emlékei nem sugározzák be, mint 
a mennyi a feledhetetlen szép múltból bár gyász- 
fátyolon át reám ragyog. Minden mi él körülöttem, 
ami létezik e kis borongó világú körben, arról a 
mennyei hangulatról beszél, melyben egykor fürö- 
dött. Borús szemeim azonban csak a sűrű fátyolt 
látják, mely nem enged gyönyörködnöm az alatta 
lebegő emlékekben. Minden, ami létezik körülöttem 
csak pótolhatlan veszteségem nagyságát állítja elém 
s az emésztő fájdalom vérig marcangoló karmait 
élesíti.

Falum tornyából a harang reszkető hangja reg 
geli imára hívja a hívőket. A szívigható zúgás a 
hit szárnyaira emeli fáradt lelkemet. A jóságos 
Isten atyai gondja őrködik felettem most is és az 
ő jótéteményeinek kincsesháza kiapadhatlan. Apad
jon el tehát az én keserű könnyeim forrása, távoz
zék szemeim elől ez a ködhomály, világítson keresz
tül rajta a hit vezérsugara, hogy kincseimet, ame
lyek tőlem el nem veszhetnek, amelyeket, ha híven 
megőrzők, hű kísérőim lesznek síromig, láthassam 
az ő teljes fényükben, ragyogásukban és azok sze
líd tekintetén legeltetve szemeimet, megenyhüljön 
a kín, mely szívemet vasbilincsként tartja szorítva. 
Lombtalan fa vagyok bár, mégis gazdagnak érzem 
magamat annak tudatában, hogy Istenem különös 
kegyelméből egykor be!dog, igen boldog voltam. 
Leborulok előtted, mennyei atyám és habár köny- 
nyek közt és zokogó hangon, buzgó imában adok 
hálát jóságodért, hogy boldogságban úszó kebellel 
látnom engedted dicső világodat.

Sass János.
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VEGYES.
Október 31 megünneplése. A reformáció em

léknapját ez évben is méltóképen ünnepelte meg 
egyházunk. Vidéken és a fővárosban egyaránt min
denütt ünnepségeket rendeztek az összes evang. 
ifjúsági és női egyesületek. Legtöbb ünnepség ter
mészetesen a fővárosban volt, de itt van a leg
több ünnepségre is szükség. A fővárosban e napon 
az összes evangélikus növendékek részére refor
mációi ifjúsági emlékünnepélyek és istentiszteletek 
voltak. így istentisztelet volt a fasori, a Deák-téri 
és a kőbányai templomokban, több imaházban és 
iskolateremben. Ünnepélyeket tartottak a nőegyletek, 
a konfirmandusok egyletei, a protestáns tanonc- 
otthon, az evangélikus iskolák egyesületei.

A budapesti ág hitv. evang. főgimnázium, d. e. 
10 órakor az intézetben ülte meg a reformáció 
emlékünnepét. Jelen volt az egész tanári kar és 
az ifjúság. Az egyházi elöljáróság részéről jelen 
voltak: Kaczián János főesperes, Zsigmondy Jenő 
dr. udvari tanácsos, felügyelő, Broschkó G. Adolf 
lelkész, Scholtz Gyula felügyelő, Pösel István dr. 
iskolagondnok és az egyháztanács számos tagja. 
A Luther-ének elhangzása után Bereczky Sándor 
vallástanár ünnepi beszédet mondott, egy növendék 
pedig a lipcsei hitvitáról olvasott fel. Ezután szava
lat és egyházi ének következett.

Az Evangélikus Családi Kör október 30-án este 
rendezte ünnepélyét a Deák-téri egyházi díszterem
ben. A reformáció jelentőségét, Magyarország tár
sadalmi és politikai helyzetéhez viszonyítva Majba 
Vilmos lelkész ismertette hatásos beszédben, az 
alkalmi megnyitót pedig Seltenreich Kornél alelnök 
mondotta. Uhl Áry énekművésznő, Reuss Annuska 
hegedűművésznő és Somogyi Mór zongoraművész 
kiváló zeneszámokkal szerepellek. Végül Pálmay 
Kálmán tanár szavalta el a hallgatóság nagy tet
szése mellett Sajó Sándornak „Magyarnak lenni“ 
című hazafias költeményét.

Az egyetemes közgyűlés 1911 november 8-án 
kezdődik. Fontosabb tárgyai: az egyetemes fel
ügyelő jelentése. Miniszteri leiratok. A protestáns 
közös bizottság jelentése. Az 1848. XX. t.-c. Bi
zottsági tagok választása.

Az eperjesi kollégium nagy ünnepe. Október 
17-én nagy ünnepe volt a tiszakerület eperjesi ősi 
kollégiumának. E napon avatta fel főgimnáziumá
nak hatalmas új épületét és új zászlóját.

Az ünnepély egyik része: a zászlóavatás a 
templomban és a kollégium dísztermében folyt le. 
A templomban Korbély Géza és Liptai Lajos lel
készek, továbbá Frenyo Lajos vallástanár áldották 
meg a zászlót, majd az egész közönség és ifjúság 
a kollégium dísztermébe vonult, hol az ifjúság 
nevében Lippay József VIII. o. t. fogadott hűséget 
a zászló és a zászló által jelképezett eszmék iránt. 
Kiemelkedő pontja volt az ünnepélynek Csengey 
Gusztáv „Új zászló" című gyönyörű, midenkit ma
gával ragadó költeménye. A zászlóanya, Geduly 
Henrik nevében Gömöri Jánosné szólott az ifjú
sághoz.

Az ünnepély második része a főgimnázium új 
épületében folyt le, melyet „Erős vár a mi Iste

nünk" eléneklése nyitott meg. Ezután Tahv József 
kollégiumi felügyelő üdvözölte a megjelenteket, 
majd a felavató püspök: Geduly Henrik tartotta 
meg hatalmas, mindenkit magával ragadó felavató 
beszédjét, a beszéd után az ifjúsági dalkör a Him
nuszt énekelte, Gömöri János igazgató ünnepi 
beszédet mondott, Vöröss Sándor tanár Schöpflin 
Géza: „Avató ének" című költeményét szavalta. 
Az üdvözlő beszédek után az ünnepély a Szózat 
eléneklésével véget ért.

Adja Isten, hogy evangélikus főgimnáziumunk 
ez új hajlékban is Istennek félelmében és bölcses
ségben olyan áldásos munkát végezzen, mint eddig!

Főgimnázium-avatás. Impozáns ünnepség kere
tében avatták fel október 17-én a felsőlövői fő
gimnázium díszes új épületét. Az ünnepi istentisz
telet után az új épület avatóbeszédét Gyurátz 
Ferenc püspök mondotta, akinek bölcs beszéde 
mély hatást tett a nagyszámú közönségre. Az ünnep
ségen a soproni ev. theológia üdvözletét Bancsó 
Antal, a lyceumét pedig Hollósy Kálmán tanár 
tolmácsolta.

Orgonaeladás. A kolozsvári egyházközség haj
landó régi, de még jó orgonáját eladni. Érdeklő
dők forduljanak Dianiska Frigyeshez, az egyház- 
község lelkészéhez.

Nyugtázás. A tűzvész által oly érzékenyen súj
tott rimakokovai ág. h. ev. egyház javára újabban 
a következő kegyes adományok folytak be: Pasuta 
Zsuzsanna Amerika 10 K, Kemenes-högyészi ev. 
egyház 2 K, dr. Rumbold Itraksund 10 K, Beliczay 
Béla Budapest 20 K, Petri Károly újsovei lelkész
2 K, Resicabányai ev. gyámintézeti nőegylet 10 K, 
Péch Kálmánná Budapest 8 K, Rábaszentandrási 
ev. egyház 17 K 10 f, Sobor leányegyház 16 K 
98 f, Nagykanizsai ev. egyház 30 K, Bárdos La- 
josné Budapest 5 K, Felsősztregovai ev. egyház 
17 K 50 f, Budapesti kerepesi egyház 55 K 02 f, 
Korhanóci egyház 100 K, Veszprémtúri ev. egyház
3 K, Légrádi ev. egyház 70 K, Büki ev. egyház 
5 K, Rozsnyói ev. főgimnáziumi gyámintézet 20 K, 
Tótkeresztúri ev. egyház (Vas m.) 6 K, Nagymóric- 
hidai ev. egyház 10 K, Szuravij Mihály Kisács 4 K, 
Repcelak és Csánig ev. egyház 10 K, Gyékényesi 
ev. egyház 20 K, Borjáti ev. egyház 4 K, Koboldi 
ev. egyház 3 K, Grinádi ev. egyház 5 K Dániel 
Gyula Miskolc 20 K., Homokosi ev. egyház 31 K, 
Lajoskomáromi ev. egyház 23 K 31 f, dr. Schvarcz 
H. Tiszolc 8 K, Luczfalvai ev. egyház 2 K 04 f, 
Gaál Mihályné gyűjtése: Ősagárd 10 K, Nyustyai 
ev. egyház 50 K, Erdélyi szász egyház Nagysze
ben 200 K, Újpazuai ev. egyház 33 K, Locsmáudi 
ev. egyház 40 K, Egy valaki 10 K, Modori I. ev. 
egyház 52 K 10 f, Nagykanizsai iskolásgyerme
kek 10 K 93 f, Rimafürészi ev. egyház 45 K 28 f, 
Ösküi ev. egyház 36 K 70 f, Szekszárdi missziói 
egyház 6 K 10 f, Csávái ev. egyház 29 K 38 f, 
Gesztesi mulatságból adomány 10 K, Kondorosi 
ev. egyház 55 K. 40 f, Békéscsabai egyház Ntü 
Korén Pál esperes úr IÍ. gyűjtése 80 K. Fogadják 
a nemeslelkű adakozók szívünk forró háláját azon 
imánk kíséretében: a mennyei kegyelmes Atyánk 
szeretete legyen jutalmuk, atyai keze oltalmazójuk!



176 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 22 . sz.

Luther-Társaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1911 szeptember 1-től 30-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító tagok kamatfizetése 1911-re : báró Podmaniczky 

Gózáné Kis-Kartal.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Draskóczy 

Béla Ipolyság, Czipott Áron Bácsfalu, Fehérkomáromi ev. 
egyházm, Szerényi Anna Hódmezővásárhely, Dedinszky Aladár 
Ipolyvéce, Ipolyvéoei ev. egyház, Mezőberényi I. kér. ág. 
hitv. ev. egyház, Viola Béla Mihályi. Holéczy Mariska Szarvas, 
Fleischacker Király Leont. Sopron, Benka Gyula Szarvas, 
Emericzy Lajos Budapest, Hirschmann Nándorné Pozsony, 
Törteli Lajos Cegléd, Szepesi ev. lelkészi egyesület, Pálka 
Gyula Körmöcbánya, Nagyhonti ev. egyházmegye, Fuchs 
János Hodrusbánya, Farkas Elemér Bükk, Kiskőrösi ev. 
egyház, Petri Károly Újsove (10 kor.), Deák Sándor Türkös, 
Hrabovszky István Felsőőr, Horváth Lajos Sopron, Fekethe 
Nándor Putnok, Borbély Gyula Iharosberény, Fiedler Ottó 
Zólyom, Kovatsik Samu Léva, Pálmai Lajos Győr, Sz day 
László Somlószőllös, Réthy Károly Makó, Madár Mátyás 
Felpéc, Felpéci ev. egyház, Engisch Frigyes Szeghegy, 
Felsőzákonyi ev. egyház, Szentetornyai ev. egyház, özv. 
Gravatsch Ágostonná Sopron (2 kor.), Devicsei ev. egyház, 
Kamar József Deviese, Horváth János Vadosfa, Weszter 
István Debrecen, Soproni alsó ev. egyázhm. lelkészi egylet, 
Vadosfai ev. egyház, László Miklós Vadosfa, Alsónógrádi 
ev. papi értekezlet, Belicza András Szirák, Tátraaljai ev. 
egyházmegye, Kecskeméti ev. egyház, Veres József Oros
háza, Pápai ev. egyház, Zsebeházi ev. egyház, Mayer János 
Debrecen, Uraiújfalui ev. egyház, özv. Nauendorf Henrikné 
Pazdics, id. Vitális József Lónyabánya, Mód Aladár Zala- 
galsa, Laki László Kistormás, özv. Bozó Pálné Szirák, 
Kneffel Lajos Arad, Bonyhádi ev. főgimnázium, Becht Rezső 
Sopron, Beller Károly Kassa, Bán Miksa N.-Lajosfalva, Érti 
József Nagymaros, Hamel Nándor Újvidék, ifj. Huttenberger

Károly Torzsa. Belóczy Sándor Késmárk, Várpalotai ev. 
egyház, Melfelber Károly Maglód, Nagygeresdai ev. egyház, 
Porladányi ev. egyház, Nemesladányi ev. egyház, Farkas 
Mihály Nagygeresd, „Szinovicz Lajos Breznóbánya, Szklenka 
Gusztáv Alsósajó, Orimagyarósdi ev. egyház, Pinkafői ev. 
egyház, Németh Kálmán Rigács, Felsőcéllei ev. egyház, 
Hackenberger Lajos Zólyom, dr. Haviár Gyula Szarvas, 
Somogydöröcskei ev. egyház, Kring Miklós Döröcske, Clark 
Simon Kisterenye ; 1909—1911-re: Kemeneshőgyészi ev. 
egyház ; 1910-re • Csók György Miskolc, dr. Szelényi Oszkár 
Pozsony, Szlivka Gusztáv Hajcsik; 1910-1911-re: Med- 
veczky Károly Bácsújfalu, dr. Brósz László Kassa, dr. Kovács 
József Salgótarján, Ferjentsik Miklós Ózd, Fulajtár Istvánná 
Nagyszentmiklós, Martinovich István Ipolyság, Sztranyovszky 
Géza Balassagyarmat. Zvarinyi Samu Szarvas, Csermák 
Elemér Szentetornya, Torkos Kálmán Orosháza, dr. Tessényi 
Pál Torzsa, Benyáts Károly Besztercebánya, Bukovszky 
Ferenc Tószeg, Horváth Zoltán Nagykikinda ; 1911-1912-re: 
dr. Terray Lajos, Láng Károly Galgóc; 1912-re : Vitális
Gyula Tótpelsőc.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re: 
Lángé Pál Zólyom, Glatz Béla Abony, ifj. Vitális Béla 
Lónyabánya, ifj. Fajfrik Pál Hódmezővásárhely, Wágner 
Henrik Cservenka, Matern Ferenc Solt, Rátz Mátyásné 
Sárvár; 1907—1911-re: dr. Flórián K. Eperjes; 1909—1911-re: 
Diener János Zombor.

4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1912-re: 
Horváth Sándor Várpalota; 1910-1914-re: Abaffy Béla 
Makó ; 1912—1913-ra : Hrabovszky Mór Celldömölk.

5. Hirdetési díjért: Haltenberger Béla 10 kor.
6. Besztercebányai offertorium: 227 kor. 16 fillér.
Összesen befolyt 1295 kor. 16 fill.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1911 október hó 1-én.

B en d l Henrik,
társ. pénztárnok.

H a lte nberger, Kassa

Alapít á s i  é v  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-T ársas. könyvkereskedésében,
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 5l/a.

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

kereskedéséből fedezzék. :;

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 52422

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



Melléklet az „Evangélikus Családi Lap“ 1911. évfolyam 22. számához.

Jegyzőkönyv
a Luther-Társaságnak Besztercebányán, az evang. egyesület házának nagy
termében 1911. évi szeptember hó 23-án d. u. 5 órakor (XXVI. évi) negyed-

százados díszközgyűléséről.

Jelen voltak:

A z elnökség és tisztikar részéről:
főtiszt. Scholtz Gusztávpüspök,ügyvezető alelnök, 

dr. lándori Kéler Zoltán ügyész, Majba Vilmos 
titkár, Bendl Henrik pénztárnok és az alulírt jegyző;

az igazgatótanács tagjai közül:
főtiszt. Gyurátz Ferenc püspök, nt. Kaczián János, 

Raáb Károly esperesek, dr. Masznyik Endre theol. 
akad. dékán és Paulik János lelkész;

az intézőbizottság tagjai közül:
nt. Geduly Lajos lelkész és Sass János m. á. v. 

főellenőr;

az irodalmi szakbizottság részéről:
nt. Bancsó Antal theol. igazgató, Hornyánszky 

Aladár theol. tanár s Löw Fiüöp lk. kerül, gyám
intézeti elnök;

az alapító tagok közül:
Prónay Dezső br. egyet, felügyelő, Laszkáry 

Gyula kér. felügyelő, br. Badvánszky György dr. 
kér. gyámint. elnök, br. Radvánszky Albert nagy- 
birtokos, br. Radvánszky Antal orsz. képviselő, 
zólyomi egyházi felügyelő s Osztroluczky Miklós 
egyh. felügyelő;

az örökös tagok közül:
dr. Sztehló Kornél egyet, ügyész, egyh. fel

ügyelő, az „Evang. Lap" szerkesztője;

a rendes tagok közül:
Csipkay Károly, dr. Dobrovits Mátyás, Földváry 

Elemér, Medveczky Sándor egyházi felügyelők, 
Terplán Károly em. gyámint. elnök, nt. Bándy

Endre, Materny Lajos kerületi gyámint. elnökök s 
Bognár Endre egyet. gyám. jegyző, nt. id. Bakay 
Péter, Hurtay György, Jánossy Lajos, Kovács Andor, 
Krapecz István s Svehla Gusztáv esp. gyámint. 
elnökök; nt. Vitális Gyula zólyomi alesperes, Lieskó 
Sámuel zólyomi lelkész. Hajdú Lajos s Sztehló 
Gerő beszterczeb. lelkészek, Noszkó István lk., az 
„Evang. Őrálló" szerkesztője és még ezenkívül a 
lelkészek közül: Adamovics Sámuel, ifj. Bakay 
Péter, Bancsik Sámuel, Bernáth Pál, Blatniczky 
Pál, Bobál Samu, Breyer Jakab, Brozik Károly, 
Ferenczy Sámuel, Fizély Ödön, Fuchs János, Hal- 
láth János, Hodzsa János, Holuby Adolf, Honéczy 
Pál, Jeszenszky Gyula, Kirchner Rezső, Kovács 
Dániel, Kuszy Emil, Margócsy István, Margócsy 
József, Paulinyi Dániel, Petrovics Pál, Reichert 
Gyula, Révész János, Rosza János, Sántha Károly, 
Scharbert Ármin, Szalay Mihály, Szkrovina Ottó, 
Szlancsik Pál, Szelényi János, Szenes Samu, Svehla 
Géza, Viczián Lajos s Zsámbor Pál lelkészek; 
dr. Bánczik Samu tanár, Benyáts Károly gyáros, 
Cziglán A. kereskedő, Figuss Samu iparos, Figuss 
Vilmos tanító karmester, Furgyik János és Fiai 
gyárosok, Hrivnyák József főmester, Klimo Samu 
kereskedő, Klimo Samu földbirtokos, Markovits 
Samu banktisztviselő. Nemann Béla. és Nemann 
Pál tanítók, ifj. Oszváld Gusztáv. Paulovits J. igaz
gató, Plászky Aladár tisztviselő, Reichardt János, 
dr. Scholtz Oszkár közalap, főügyelő, Scholtz Róbert 
1.-t. könyvkereskedő, Skrovina Mátyás polgármes
ter, Srarnko Mátyás dr., Szalontay Miklós főjegyző, 
Szentiványi Géza dr. ügyvéd, Terray Lajos dr. 
orvos, Turcsányi Ödön pedellus és Varga Mihály 
gimn. igazgató és

mint vendégek:
br. Prónay György, br. Kürthy Lajos főispán, 

Burkovszky Kálmán beszterczebányai egyh. fel
ügyelő, Csernyák Gyula polgármester, dr. Répási
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Mátyás alispán, Bellus Dániel, Borger Gusztáv, 
Chován Endre, Csák Zoltán, Endler Károly, Fuchs 
Samu, Gollner Béla, Golian Pál, Groó G. Lajos, 
Halmos János, Hrasz József, Hugyesz György, 
Hurelko Mátyás, Izsák János, Kurtik János, Kovács 
János, Kovácsik Pál biró, Kubias István, Mentha- 
torisz Adolf, Neményi Pál, Ondry Lajos, Pulinay 
Pál, ‘Rosenauer Lajos, Rejetko Albert, ifj. Eutkay 
Pál, Scheer Lajos, Schmidt Frigyes, Sterba János, 
Stollmann Andor, Stollmann Andor, Stollman Lajos, 
Szavetz Ödön dr., Szimonidesz Dániel, Török Lajos, 
Wagner Károly s még többen.

Mely alkalommal
1. Elnöklő főtiszt. Scholtz Gusztáv püspök hatá

sos megnyitó beszédében szívélyesen üdvözölvén 
a termet szorongásig megtöltő közönséget, különö
sen pedig Prónay Dezső bárót, a magyarhoni ev. 
egyház egyetemes felügyelőjét, a megye, a város, 
az esperesség és az egyházgyülekezet jelenlévő 
képviselőit, visszatekintett a Luther-Társaság 25 éves 
múltjára, amely egy negyedszázadon át az evang. 
hit elveinek írásos feltüntetésével, az ősök példá
jának az utódok elébe ragyogtatásával, az örökké 
forrongó eszmék világában kalauz nyújtásával szá
zakra menő kiadványainak olcsó terjesztése által 
a hívekben a protestáns önnönérzületet fejlesztette, 
a hithűségre buzdított, a szellemi felvilágosítást, a 
tiszta erkölcsöt s igaz vallásosságot ápolta és mind- 
ezáltal Lutherunk nagy művét az ő áldott szelle
mében tovább építette emberek üdvére és Isten 
dicsőségére.

Azt hitte, — így folytatá elnöki megnyitóját ■— 
hogy a jubileumi közgyűlést jubileumi érzelmekkel 
fogjuk megkezdeni és bevégezni. De sajnos: örö
münk bánattá vált! Szeretve tisztelt elnökünk, dr. 
Zsilinszky Mihály v. b. t. t., nemcsak a bányai 
egyházkerület felügyelőségéről mondott le, hanem 
letette a Luther-Társaság elnöki tisztét is. A tavaly 
történt súlyos testi balesete lehetetlenné teszi neki 
a köztünk való megjelenését.

Hiába kíséreltetett meg minden, hogy lemon
dását vonja vissza, s így kénytelenek vagyunk 
megmásíthatatlan akaratában fájó szívvel meg
nyugodni. Ezek folytán a mai jubiláris közgyűlés 
alkalmával is meg vagyunk fosztva azon értékes, 
gazdag szellemi élvezettől is, amelyen évek hosszú 
során át eddig magvas ünnepi beszédeiben részünk 
volt. Jelenleg nem is tud szavakat találni azon 
elévülhetetlen gazdag érdemek ecsetelésére, amelye
ket visszalépő elnökünk kiváltképen a mi társa
ságunk felvirágoztatásában szerzett; de kéri, hogy 
a közgyűlés lemondását sajnálattal tudomásul vegye 
és nagy érdemeit a jegyzőkönyvben megörökítse.

A díszgyűlés bánatos szível veszi tudomá
sul elnökének hajthatatlan elhatározását; de 
amidőn kénytelen lemondását elfogadni, őszinte 
sajnálatát fejezi ki aziránt, hogy a távozó 
elnököt a vezéri polcon tovább nem láthatjuk 
és benne az útmutatót, a lelki vezért, a 
legnemesebb egyházi és vallás-eikölcsi esz
ményeinek lelkes hirdetőjét kell nélkülöz
nünk. Mély hálával örökíti meg a közgyűlés 
jegyzőkönyvében azon páratlan nagy érdeme

ket, amelyeket távozó elnökünk félszázados 
munkálkodásában fennkölt szellemével és erős 
evangélikus leikével közegyházunk, de külö
nösen Luther Társaságunk érdekében szerzett, 
kifejezvén egyúttal azon törhetetlen remény
nyel bennünk élő meggyőződést, hogy ezen
túl is velünk fog maradni egyleti életünkben 
mint vezető munkás és segítő kezét, erős 
oltalmát, jó tanácsát ezentúl sem fogja tőlünk 
megvonni ; amiért is szívünk mélyéből kíván
juk, hogy Isten kegyelméből őrálléi tisztét 
egyházunk javára és mindnyájunk örömére 
még sokáig teljesíthesse!

2. Mielőtt a közgyűlés a napirend tárgyaira 
áttért volna, nt. Yitalisz Gyula alesperes a zólyomi 
egyházmegye nevében, nt. Hajdú Lajos lelkész a 
besztercei egyház nevében és nt. Sztehló Gerő 
lelkész a besztercei evangélikus egyesület nevében 
magas szárnyalatú beszédekben üdvözölték a 
Luther-Társaságot jubileuma alkalmából.

Elnöklő püspök úr ezen meleg üdvözletekre 
válaszolván, hálás köszönetét mondott az evang. 
egyesületnek, amely már a zólyomi állomáson 
ritka előzékenységgel ünnepélyesen fogadta az 
utazó luther-társasági tagokat, valamint a beszterce
bányai egyházgyülekezetnek a példásan rendezett, 
impozáns fogadtatásért és kiváló vendégszere
tetéért ; főtiszt. Gyurátz Ferenc püspök úr indít
ványára pedig

elrendelte a közgyűlés, hogy az elhang
zott nagyhatású három beszéd egész terje
delemben a jegyzőkönyvhez csatoltassék.

3. Majha Vilmos titkár bemutatja az intéző 
bizottság évi jelentését, amely — miután az már a 
tagilletményekkel együtt a tagoknak posta útján 
megküldetett s így közkézen forog —

felolvasottnak tekintetett és amelynek előter
jesztései során a Luther-Társaság igazgató- 
tanácsa javaslatai alapján a következő hatá
rozatok hozattak:

a) Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés 
azon jelentést, hogy Ő Felsége a király 
nagyméltóságú Láng Lajos v. b. t. t., társa
ságunk alelnökének a bárói méltóságot 
„csanákfalvi“ előnévvel adományozni kegyes
kedett ; hogy mélt. és főtiszt. Gyurátz Ferenc 
püspök urat, a gyámintézet egyetemes egy
házi elnökét s társaságunknak buzgó párt
fogóját, a másodosztályú vaskoronarenddel 
tüntette ki, és hogy mélt. és főtiszt. Scholtz 
Gusztáv püspök urat, a Luther-Sársaság ügy
vezető elnökét a főrendiház tagjává kinevezte.

b) Jegyzőkönyvében örökíti meg a köz
gyűlés néh. főtiszt. Zelenka Pál püspök 
úrnak áldott emlékezetét, kit a kérlelhetlen 
halál a lefolyt évben sorainkból kiragadván, 
megfosztá társaságunkat egyik alapító, lelkes 
oszlopos tagjától.

c) Melegen üdvözli a közgyűlés főtiszt. 
Geduly Henrik püspök urat, az elhalálozott 
főpásztor méltó utódját, remélvén, hogy mi-
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ként eddig volt, ezentúl is lesz társaságunk
nak lelkes jóakarója és buzgó pártolója.

d) Tudomásul veszi a közgyűlés a felül
vizsgált és teljes rendben talált évi számadá
sokat, amelyek szerint 1910-ben a társaság 
bevétele 14,398.70 korona, kiadása pedig 
19,876.80 kor. volt; az 5478.10 kor. túl- 
kiadást részint a könyvkereskedés múlt évi 
deficitje, az „Evang. Családi Lapok" tete
mesen megdrágult nyomda költsége és egyes 
kiadványok szükség parancsolta újabb ki
adása okozta; mindazáltal a Társaság tőke- 
vagyona 54,652.65 kor.-ra emelkedett. Továbbá 
elfogadta a közgyűlés megjegyzés nélkül az 
1912. évre szóló 15,582 kor. bevétellel és 
ugyanannyi kiadással előirányzott költség- 
vetést is, mely szerint 9352 kor. lesz ki
adványokra fordítható; és megadja Bendl 
Henrik pénztárosnak és Liedemann Rezső 
ellenőrnek, kik a Társaság pénzügyeit a leg
nagyobb lelkiismeretességgel vezették, a le
folyt évre a felmentvényt.

e) Örvendetes tudomásul szolgál Társasá
gunk tagjainak kimutatása is, mely szerint 
1909 deczember 31-én volt:
alapító tag 112, jelenleg van 115 tag,
rendes „ 1053, „ „ 1141 „
örökös „ 76, „ „ 77 „
fiókegyl. r.-tag 111, „ „ 121 „
pártoló tag_____ 359, „_____„ 358 „
Összesen volt 1711, jelenleg van 1812 tag; 
tehát 101 taggal szaporodott a Társaság tag
jainak létszáma.

f) Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a 
Társaság kiadványaiban a lefolyt évben meg
jelent :

a rendes kiadványok sorozatában két újabb 
munka, ú. m .: a 69. sz. RaíFay Sándor' 
„Magyarázatos új-szövetsége“ és a 70. sz. 
Mayer Endre: „Vandrák András életrajza" ;

a népiratkák sorozatában négy füzet, neve
zetesen : az 57. sz. Gyurátz Ferenctől: „A 
gyermek imája“, az 58. sz. dr. Horváth 
Károlytól: „Berzeviczy Gergely élete", az 59. 
sz. Fenyves Edétől: „Zsedényi István, a gálya
rab" és a 60. sz. Petrovits Páltól: „újkori 
apostolok és vértanuk", végre

egyházunk nagyjai sorozatában a XI. sz. dr. 
Zsilinszky Mihálytól: „Wallaszky Pál élete", 
amely művekkel tagjaink illetményképen — 
nem számítva az „Évang. Családi Lapot — 
összesen 37 nyomatot ívet kaptak.

g) a megelőző pont kapcsán a titkár jelenti, 
hogy a Raffay Sándor által a művelt közön
ség számára megírt „Magyarázatos biblia" I. 
füzete megjelent. A mű többi részeinek ki
adását a végrehajtó-bizottság beszüntette, mert 
az 1910- évi budapesti közgyűlés határozott 
kívánsága volt, hogy a Magyarázatos biblia 
népies irányú legyen, a szerző azonban a meg
kezdett irányban folytatni óhajtotta a művét s 
ezért inkább a megbízásról lemond. De be 
kellett szüntetni a munkát a túlnagy kiadási

költségek s az előfizetők csekély száma miatt 
is. Miután azonban az igazgatótanács a népies 
irányú magyarázatos biblia ügyét elejteni nem 
akarja, ennek következtében a közgyűlés e 
kérdést újból az irodalmi szakbizottsághoz uta
sítja azzal, hogy tegyen javaslatot egy kiadandó 
népies irányú magyarázatos bibliára nézve.

h) A titkár jelenti, hogy az Evang. Családi 
Lap egyrészt a számok szaporítása miatt, 
másrészt a nyomdaárak 10%-kai való fel
emelése miatt az előirányzott 3800 korona 
helyett 5800 koronába került, mely kiadás- 
többlettel szemben nem emelkedett az elő
fizetők száma s ennek következtében az Evang. 
Családi Lap volt egyik okozója az 1910. évi 
deficitnek. Az igazgatótanács behatóan foglal
kozott az Evang. Családi Lap ügyével s az évi 
jelentésben ismertette a lapra vonatkozó javas
latát. Az eszmecsere folyamán Gyurátz püspök 
úr a dunántúli lelkész-egyesület megbízásából 
azt indítványozta, hogy az Evang. Családi 
Lap mint néplap szüntettessék be, helyette 
nagyobb összeggel támogatandó a Harangszó, 
mely egy évi fennállása alatt 5000 előfizetőre 
tett szert s az Evang. Családi Lap, mint a 
Sztehló-féle Evangélikus Lap havi melléklete 
a művelt közönség számára adassék ki.

Az igazgatótanács a Gyurátz-féle indítványt, 
nagyfontosságánál fogva s tekintve, hogy az 
csak az ülésen tétetett s ennek következ
tében előkészíthető nem volt, kiadatni javasolja 
az irodalmi szakbizottságnak véleményadás 
végett.

V  Változatlanul elfogadja a közgyűlés az 
intéző-bizottság által felterjesztett és az igaz
gatótanács által helybenhagyott, a Tankönyvek 
kiadására vonatkozó következő javaslatot: 
„A Luther-Társaság hívja fel a kerületi elnök
ségeket és azok útján az esperességeket 
nyilatkozattételre, hogy a jelenleg érvényben 
levő vallástanítási könyvek közül melyeket 
óhajtja iskoláiban használni és mily tanköny
vek megírását tartja szükségesnek ? Van-e az 
illető esperességben, illetve kerületben oly 
tankönyvíró, aki a kijelölt könyvet megírná? 
Mennyi könyvpéldány szükségeltetik egy esz
tendőben ?

A kiválasztott tankönyv behozatala az illető 
esperességre kötelező.

A tankönyírók kiadásonkint írói tisztelet
díjban részesülnek.

A tankönyvekből befolyó tiszta haszon fele
részben a tankönyvirodalom emelésére, fele
részben más vallásos irodalom fejlesztésére 
fordíttatík.

j) Az intéző-bizottság által megállapított 
munkaprogrammot a közgyűlés szintén átteszi 
az irodalmi szakbizottsághoz megbirálás, illető
leg véleményadás végett, valamint dr. Másznyik 
Endre theol. akad. dékánnak a Luther műveire 
vonatkozó azon indítványát, hogy az utolsó, 
VI. kötet kiadása az 1917. jubileumi évre 
halasztassék.
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k) Egyhangúlag jóváhagyja a közgyűlés az 
intéző-bizottság azon határozatát, mely szerint 
— tekintettel az általános áremelésre — az 
írói tiszteletdíjat tudományos munkákért iven
ként 60 kor., rendes kiadványokért ívenkint 
50 kor. és népiratkákért ivenként 40 kor.-ban 
állapította meg.

l) Örvendetes tudomásul szolgál végre azon 
jelentés, hogy a könyvkereskedésben behozott 
rendszer- és személyváltozás folytán most már 
haszonnal záródtak le a könyvkereskedés 
számadásai, amennyiben tisztán 2000 korona 
hasznot hozott a Luther-Társaságnak, mely 
kedvező eredmény a legszebb elégtételt szol
gáltatja a titkárnak igazságtalan megtámad- 
tatásáért; miért is a közgyűlés ft. Gyurátz 
Ferenc püspök úr indítványára nt. Majba 
Vilmos titkárnak az akadályoktól vissza nem 
riadó, buzgó fáradozásáért hálás elismerést és 
köszönetét jegyzőkönyvileg kifejez.

4. Elnöklő ft. Scholtz Gusztáv püspök úr beter
jeszti dr. Kéler Zoltán ügyész úrnak „D“ betű alatt 
Idecsatolt jelentését, amely szerint a néhai Breuer 
József-féle hagyomány után a m. kir. állampénztár
ból mint bírói letéthivatalból 2054.04 koronát és 
dr. Rónay Károly kir. közjegyzőtől 11595 K-t, 
összesen 2169.99 koronát vett fel és a Luther- 
Társaság pénztárába beszolgált; jelenti továbbá, 
hogy az alapítványi tőke jövedelme évenként a 
Luther-Társaság rendes kiadásai részben való fe
dezésére fordítandó, az alapítvány pedig az évi

számadásban mint „Breuer József alapítvány jöve- 
delme“ külön kitüntetendő.

A közgyűlés az ügyészi jelentést örömmel 
veszi tudomásul és elrendeli, hogy az alapító- 
levél megőrzés végett a Luther-Társaság 
pénztárában elhelyeztessék. Dr. Kéler Zoltán 
ügyész úrnak pedig önzetlen, buzgó eljárásáért 
hálás elismerését és köszönetét jegyzőkönyvileg 
nyilvánítja.

5. Végre bejelenti elnök úr, hogy az egész 
tisztikar lemond, miután az ötévi ciklusra nyert 
mandátuma a folyó évvel lejárt.

A közgyűlés — tekintettel arra, hogy a 
múlt évben módosított Luther-társasági alap
szabályokat az egyetemes gyűlés valószínűleg 
már az ősszel fogja jóváhagyni — felkéri a 
tisztikart, hogy hivatalát addig tartsa meg, 
amikor is az új alapszabályok szerint fogja 
a tisztikart megválasztani.

6. Ezzel kimerítvén a napirend tárgysorozatát, 
a közgyűlés lelkes hangulatban véget ért és a 
nagyközönség bevonult az evang. egyház újonnan 
resztauráit, szép és tágas templomába, az „E“ betű 
alatt idemellékelt programm szerint megtartandó 
Luther-estélyre.

Kmft.
Jegyzetté :

Falvay Antal, 
Luther-társasági jegyző.
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