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ismerjük valamennyit: az ő életének és halálának,
történelmi alapon nyugvó tényeit; tudjuk, hogy Ő
a „csodálatos* nevet valóban megőrizte 19 évszá
Ma este más a szobám, mint máskor,
zadon keresztül mind e mai napig.
Benne karácsony fája világéi.
„Tanácsosnak* nevezi Őt továbbá a próféta ajka.
Zöld fenyőfácska sok apró lángja
Igen,
valóban Ő benne valósult meg Istennek örök
Más szint, más kedvet hoz a szobába.
üdvtanácsa, Ó benne öltött testet Istennek ami
Messzelevőkről halk szókat ejtünk.
megváltásunkra irányuló felséges gondolata; az
Gyermekkorunkon el-elmerengünk.
Üdvözítőnek megindító alakján, midőn mi érettünk
Csendes, megbékiilt gyermekké válunk ...
a keresztfán szenvedett és meghalt, láthatjuk, hogy
Maradj karácsony, maradj itt nálunk!
mit jelent Istennek az emberiség megváltását célzó
szeretettanácsa. Oh, adjunk hálát neki eme bölcs
Kicsi fiacskánk, már ez a fácska
intézkedéséért, amellyel minden mi nagy bűneinket
Te érted készült ily ragyogásra.
eltörölte s az angyalajka által hirdetett „békességet
Tavaly magunknak ragyogott, fénylett:
e
f ö l d ö n a bűn miatt Istentől alannyira elpártolt
Ma minden neked, ma minden érted !
világon, ismét fennen hirdettette.
Csak rád az élet árnyát ne vesse. ..
„Erős Isten, örökkévalóság atyja, békesség feje
Induljon szépnek karácsony este
delme*
. Mily csodálatos nevek! s mily méltóképen
A gyermekkorod, karácsony fényben :
jellemzik
Őt, aki valóban hősként viselte magát
Anyádnak boldog, könnyes szemében.
teljes egész nagyságában és nyugodt méltóságá
ban, a gyűlöletnek és üldöztetésnek zúgó vihará
Oh de jó volna, óh de szép lenne,
ban is mindenkoron — mind egész a keresztfának
Ha csak ilyen könny lenne szemedbe’ I
kínos haláláig!
S ha ránk sem esne a gondnak árnya,
„Örökkévalóság atyja, békesség fejedelme*. E
Irigyen lesve a mosolygásra;
két
utolsó név tekintetünket, az ő földi pályafutá
De álmodhatnánk kicsiny szobánkban
sáról
a menny felé fordítja. Mint az „örökkévalóság
Ezernyi szépről, titokban, hárman,
atyja*
és a „békesség fejedelme“ ment ő fel egykor
Olyan békében, mintha a csendje
a
mennybe,
mint ilyen mondotta Ő tanítványainak
Csipkerózsika meséje lenne ...
eme vigaszteljes búcsúszavakat: „íme én ti veletek
Kemény Lajos.
vagyok minden napon e világ végeztéig* ; (Máté
28, 20) és eme isteni igéket: „Békességet hagyok
néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy
adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalan
Adventi elmélkedés.
kodjék a ti szívetek, se ne féljen!“ (János 14, 24.)
Ki szólhat így másként, ha csak nem Ő, ki a
„Mert egy fiú születik nékünk, fiú adatik
„békesséqn ek fejedelme /“
nékünk és az uralom az ő vállán lészen

Karácsony estéjén.

és hívják nevét csodálatosnak, tanácsos
nak, erős Istennek, örökkévalóság aty
jának, békesség fejedelmének."
Ésaiás 9, 6 .

Mily örömteljes karácsonyi Ígéret e z ! „Egy
gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk !* És
milyen gyermek az, akiről itt Ésaiás próféta szólott
évszázadokkal azelőtt, mielőtt e „csodálatos gyermek“ valósággal megtartotta bevonulását e világba?!
Melyik gyermekről lehetne azt elmondani, mielőtt
napvilágot lát, hogy „csodálatos, tanácsos, erős Isten,
örökkévalóság atyja, békesség fejedelme?“ Ám e
gyermeknek teljes bátorsággal adhatta a próféta
e dicsőséges neveket. Nemde nem sokkal inkább
megilleti-e Őt mindez, sőt több, mint a mit Ésaiás
prófétai ihletett ajakkal jövendöl róla?! — Nézzük
csak közelebbről e neveket, amelyekkel a próféta
az isteni gyermek lényét jellemezni akarja.
„Csodálatosnak* nevezi. Igen, valóban csodá
latos, érthetetlen a földi körülmények s az emberi
értelemre nézve már az ő földi megjelenése is. Az
isteni gyermeknek, ki istállóban és jászolban fek
szik, angyal hirdeti születését, pásztorok és bölcsek
imádják, azután a hatalmas Heródes üldözi, de
Istennek angyalai híven őrködnek fölötte — ím
így látjuk Őt életének legelső időszakában. És
később, midőn kifejlődési időszakának titokzatos
ságából! kilépett, egyik csoda a másikat érte. Mi

A nagy király jön. hozsánna, hozsánna!
Zeng a kiáltás előtte, utána;
Zöld ágakat szeldelnek útjára,
Békességet hoz népe javára.
Áldott, aki jött az Úrnak nevébe’
Áldott léptünk, az Isten kedvébe.
Békesség ott fenn a mennyországban,
Áldott az Isten a magasságban.
Oh áldott Jézus, ki birsz a világgal,
Jöjj mihozzánk is alázatossággal,
Tégy tulajdon népeddé berniünket,
Vezéreld jóra egész éltünket.
Dicsőség legyen az Isten fiának,
Áldás, békesség az égi királynak,
Hogy vele mi is, kiket megváltott,
Bírhassuk egykor a mennyországot!
Oh Uram! add nekünk is a te békességedet.
Engedd, hogy mind jobban és jobban megismer
hessünk teljes nagyságodban és dicsőségedben és
segíts, hogy tulajdonunkká tegyük minden te üdv
munkádat ideig és örökkétartó üdvösségünkre!
Ámen.
Dietrich után: Rédei Károly.
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Két karácsonyest.
Gyújtják a gyertyákat karácsonyfa zöldjén,
Ezer sugár táncol ajándék özönjén,
A másik szobában kis gyermekhad v árja:
Mikor hangzik végre angyal jeladása,
Szárnya suhogása.

Ne féljetek!
(Lukács II. 8—11.)

Semmi sem jellemzi jobban a karácsonyi ün
nep jelentőségét, mint azok a szavak, melyeket a
pásztorokhoz intéz az úr angyala: Ne féljetek.
Egyszerű emberek azok ott a mezőn, kikhez
ez a biztatás elhangzott, de lettek volna bármilyen
Kilebbent az angyal; a gyermekek sorba’,
bölcsek, bármilyen bátrak, bármilyen kevélyek,
— Mintha mindegyikök mesék földjén volna, — egyformán megrettentek volna akkor, amikor Isten
Jönnek piros arccal, jönnek lépve halkan,
közelségét érezték. — Ne féljetek, mondja nekik
S pásztorokról zengnek, kikhez egykor, hajdan a szózat — és szüksége lett volna bárkinek is
Szállá mennyből angyal.
erre a biztatásra, mert a természetfölötti esemé
nyek előtt megtörpül az ember, kicsinynek, gyen
Unottan, hidegen ott áll anyjok, apjok,
gének érzi magát.
Előkelő gőgtől fagyos jég az arcok,
Ez a biztatás akkor azt jelentette: Ne félje
Kincses ajándékuk cseléddel osztatják,
tek, mert Isten nem az a haragos büntető úr, aki
S a gyermeki csókot adóul fogadják,
nek eddig ismertétek, eddig gondoltátok, aki nem
De vissza nem adják.
néz mást, csak azt, hogy mennyi áldozatot hozol
n ek i; aki nem törődik azzal, hogy bánatod van,
Pedig három kis száj valamit még úgy vár!
vagy örömöd van, aki tőled azt kívánja, hogy ret
Pedig három kis szív valamitől úgy fáj !
tegj az ő hatalmától, az ő büntetésétől, — ne fél
S hánykódik kétség közt három gyenge elme: jetek, mert az Isten szeretet — ő szeret titeket,
Leszállt-e valóban messze Betlehembe
most is szeretetéből cselekszik olyat, ami nektek
A mennyek szerelme?
javatokra fog szolgálni. Ne féljetek, — örömhírt
mondok nektek: megváltó születik nektek, ki az
Nekem a kis Jézus nem hozott nagy, szép fát, Úr Krisztus Dávid városában! Isten fia jő közé
tek és hoz nektek vigasztalást, bátorítást, lelki
S nem rakta rá angyal gazdag ajándékát,
örömöket.
De nem is volt fényes karácsonyi álmom,
Egy-két báb meg alma kicsiny fenyőágon
Ezt jelentette akkor a karácsonyi szózat.
Betöltötte vágyom.
Ma azonban, a mikor mi azt, hogy Isten szerető
mennyei atya, jól tudjuk, ma azonban mást is
S midőn két jó szülőm odazárt szívére,
jelent. Az életben igen nagy ellentétek, különb
A szent történetet csókok közt regélve,
ségek vannak az emberek között. Ezeknek egy
Boldogan éreztem s szent hivéssel hittem:
része csak külsőség: mint a gazdagság, a szegény
Nekem is született s szeret két jó szívben
ség, a dicsőség és a névtelenség, az úr és a szolga,
A földre szállt isten
a szerencsés és a szerencsétlen, — mert hiszen
Ihász Ferenc.
mindannyian csak emberek, — ezt a megkülön
böztetést csak az emberek hiúsága, önzése, irigy
kedése csinálta meg olyan erősnek, mint a milyen
nek látszik, de Isten ezeket a különbségeket nem
veszi tekintetbe. Ő azt tekinti, hogy mennyit ér az
ember, vagyis hogy mennyi szeretet, jóság, hit, —
mennyi erény van a lelkében.
Óh itt is vannak különbségek az emberek
között, de ezek már belső és nagyon komoly kü
lönbségek, — anyira fontosak, hogy sokszor a
külső különbségeket nem csak eltüntetik, hanem
még annak a javára döntik el, aki kevesebbnek
látszott: elsőt csinál az utolsóból. Mert bizonyára
kedvesebb Isten előtt és több jót, kedveset tud
tenni, több embernek egy-egy percnyi boldogságot
szerezni az a szegény, a ki jószívű, mint egy kevély gazdag.
Ezekhez az emberekhez, akár külső, akár belső
ellentétek vannak közöttük, szól az angyali szózat:
Ne féljetek!
És mindenkinél más jelentése van.
A bűnösöknek ezt mondja: Ne féljetek, mert
Isten szeretet és ha megbánjátok bűneiteket, meg
bocsátja, ha hittel közeledtek hozzá, elfedezi min
den vétkeiteket.
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A szegényeknek azt mondja : Ne féljetek, mert,
Isten támogatni fog, nem hagy elveszni senkit,
aki bízik benne.
A szomorúakhoz: Ne féljetek, mert meg fog
tok vigasztaltatni. Isten jó napokat is fog adni
rátok. — meg fogtok vigasztalódni a ti könnyei
tek után.
A szegényekhez a nyomorgókhoz: Ne félje
tek, mert Isten gondol rátok is s aki a mező
liliomait ékesen öltözteti s gondot visel az égi
madarakra is, nem hagyja elveszni egy gyermekét,
hanem az ő jókedve esztendejének napjait is fel
hozza reájuk.
Azokhoz, akik eddig is hittel voltak s úgy jár
tak az élet útjain, mint az Isten gyermekeihez
illik, azokhoz így szól: Ne féljetek, mert veletek
maradok mindenkoron, látom a ti érdemeteiket
és bőséges lészen a ti jutalmatok.
És amikor így részleteztük, hogy egyiknek ezt,
a másiknak azt jelenti az angyali szózat, ugyanazt
mondottuk, mint amikor arra feleltünk, hogy mit
jelentett akkor, amikor a pásztoroknak szólott. —
Mert ma is Istennek szeretetét jelenti, azt a szeretetet, mely karácsonykor az ő egyszülött fiát adta,
hogy minden valaki hiszen benne, el ne vesszen,
hanem örökéletet vegyen.
Qyt

Lázas éjen . . .
Apuka, nézd az ablak fekete,
És feketék mind — mind a bútorok,
Apuka hallod . . . ? valaki kopog . . .
Forró az arcom, forró a kezem,
Fúd el a lámpát, bántja a szemem
És fiiggönyözd be mind az ablakot . . .
Valaki hív, mennék, de nem tudok,
Fektesd mellém a nagy, alvó babám,
Elringatom, s én is alszom talán.
Úgy, simogass, s mesélj, mesélj sokat
A tündérekről, — úgy-e hogy mesélsz.
Mért reszket a kezed, apa, te félsz . . . ?
Mondd apa, úgy-e, nemsoká virrad . . . ?
Elég, apa, már ne mesélj tovább,
Fáradt vagyok, végy az öledbe fel,
Egy csókot még, apa, jó éjszakát . . .
. . . Uram! ha vagy, Uram, most nézz le rám,
Most könyörülj a lelkem bánatán,
Hogy elrabolják, Irgalmas . . .! ne hadd . . .!
S odakünn lopva, lassan megvirrad . . .
Odakünn lassan, lopva megvirrad . . .!
Thomée József.

Csalfa remények.
(Német történet, de amiből mi is tanulhatunk.)

Ha a newyorki kikötőbe érünk, egy felséges
kép tárul elénk. Számtalan hajók lebegnek a vizen,
óriási gőzösök tartják fenn a közlekedést a parton
fekvő városok közt. Jobbra Brooklyn fekszik, balra
Jersey City (olv. Dzserzsi Szitti) épp New-Yorkkal szemben. S majdnem a kikötő közepén terül
el a kis Liberty Island szigete. Midőn a hollandok
az 1612. évben az első telepítvényt — amit ők
Neu-Amsterdamnak neveztek — alapították, az
ottlakó indiánoknak az egész szigetért, ahol ma
New-York fekszik, 24 dollárt fizettek. Később
az angolok kezébe jutott, akik azt a király öccséről, York hercegről New-Yorknak nevezték el. Az
angol gyarmatok 1783-ban főkép Franciaország
segítségével kivívták az ő függetlenségüket. E
szabadságnak a százados évfordulóján, az 1883.
évben a francia köztársaság az Egyesült-Allamoknak egy szabadságszobrot ajándékozott, amelyet
Liberty Island szigetén állítottak fel. Ez az ó és
új idők legnagyobb szoborművé. Az aljától a jobb
kézben emelt fáklya tetejéig 46 méter magas, a
súlya pedig 4500 métermázsa vasat és rezet tesz
ki. Ez óriási alkotmány 47 méter magas gránit
alapon áll. Az alkotmány belsejében egy lépcső
vezet fel a fejéig, ahol 40 személy elfér és nagy
szerű kilátás nyílik New-Yorkra és a vidékére. A
szobornak a francia és az északamerikai köztár
saságok közt örökkétartó barátság emlékének kell
lennie. A kéz mutató ujja, mely a fáklyát tartja
2Vs méter hosszú. Ez emlékmű az alapépítménnyel
együtt 93 méter, vagyis csaknem oly magas, mint
a drezdai torony keresztje, de azért egész harmo
nikusan csatlakozik a körülte levő óriási pano
rámához.
Mily sokan örülnek az emberi mű és erő e büszke
emlékjelének! Mily sokakat odacsábít az amerikai
szabadság, akik dicsőítik a z t! Némelyek, kik az ó
világot elhagyták, úgy mentek oda, mint a szegény
madarak. A szabadság kezében levő fáklya ugyanis
éjjel világít. Ekkor időkoronként ezer és ezer
vándormadarak repülnek oda s a fejüket odaverik
vagy másként vesznek el. Egyszer egy egyetlen
éjjel 375 ily szegény madárt számláltak meg. A
szabadság az ég ajándéka lehet, de lehet az méreg
és halál is.
A berlini egyesület a „Dienst an Arbeitslosen“
nem kevesebb mint 7877 személyt kikérdezett, kik
külföldről érkeztek a birodalmi fővárosba, hogy:
1. tulajdonképen miért jöttek Berlinbe és 2. miáltal
jutottak ott ínségbe. Természetes, hogy még sok
kal többen vannak, mint azok, kikkel amaz egye
sület foglalkozott, olyanok, akik Berlinbe jöttek,
ott jó megélhetést találtak és némelyek oly szeren
csét is tettek, amiről még nem is álmodtak. Nagy
városban jobban halad előre az ember — t. i. ha
ez sikerült — mint künn vidéken és falun. De
sokan csalatkoznak is reményeikben, mankátlanul
élnek és némelyek a nagy posványba lépnek és
elsülyednek, úgy hogy az Isten legyen nekik irgal
m as! Erről a „Dienst an Arbeitslosen“-egyesület
eleget beszélhetne,
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A kikérdezett hétezerek legtöbbje Berlin leg
közelebbi tartományaiból származik, nevezetesen
Brandenburg tartományból 2471, tehát minden
harmadik ember. Ezután jön a Szász királyság az
ő 929 vagyis minden nyolcadik emberével. Ezt
nem gondolják meg elég jól és így a szászok
különösen erősen vannak érdekelve, hogy e
Berlinbe-tolulás miatt búsuljanak A szász tartomány
csak 700-at, Pommeránia 470-et, Hamburg ismét
feltűnő sokat, nevezetesen 401-et tett, majdnem
annyit mint egész Slézia, 417-et stb.
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honvágy hozott vissza, másokat pedig csak rábe
széltek vagy idecsaltak.
De ha egy csaknem 8000 emberből álló sereg
fedél nélkül lesz, koldulni kénytelen s örül, ha
egy éjjeli menhelyen és az ú. n. „Schrippenkirche“ben ismét egyszerre egy tálca meleg kávét kap
hat zsemlyével (Schrippen), az már iszonyú Ínség.
A „Schrippenkirche11 az embereknek munkát akar
szerezni vagy pedig újra kivinni őket a vidékre
és falura, mert az a legjobb rájuk nézve és el
lehet gondolni, hogy itt az egyesület minden ke

Dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ev. egyházkerület felügyelője.

Valamivel máskép üt ki a dolog, ha nemcsak
az utolsó tartózkodási hely, hanem a tulajdonképeni hazájuk után kérdezősködünk. Akkor a
legtöbben a Szász királyságból származtak, neve
zetesen 1203-an, vagyis a hatodrész, 964 Branden
burgból, 862 Slóziából és csak 856 Berlinből stb.
De hát mi volt az tulajdonképen, ami ezeket
az embereket Berlinbe vitte és hajtotta? Előre
feltételezzük azt, hogy az adott feleletek nem
mondanak miudig igazat és soknak okai lehetnek,
hogy a beszédtől tartózkodjanak és valami ment
séget hozzanak fel. De a viszonyokba egy álta
lános bepillantást mégis nyerünk. A legnagyobb
rész 6400, Berlinben munkát remélt találni, 165
csak átutazóban volt, 144-et pedig csak a vándor
lási kedv hajtott ide stb. Egyeseket állítólag a

zének elég munkája akad. Még megindítóbbak az
ínség okai, amelybe az embertömeg a nagyvárosban
került, hanem itt a feleleteket kétségkívül még na
gyobb elővigyázattal kell fogadnunk. Mert mindenek
előtt az ily emberek az ő ínségük tulajdonképeni okait
eltitkolják, mivel az saját hibájukból származik. Né
melyeket az ínség csak még zárkózottabbakká
vagy éppen képmutatókká és hazugokká tesz,
másokat azonban bűnbánókká és bűnvallókká is.
Az ínség legközelebbi és leggyakrabbi oka:_ a
dologtalanság! A dacolás minden fáradsággal! így
volt ez majdnem a felénél. De majdnem ezren
elismerték, hogy ők a könnyelműség miatt s
644-en, hogy a részegség miatt lettek szeren
csétlenekké, mások, hogy restség miatt züllöttek
el, mások amiatt panaszkodtak, hogy a szülői
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házat elhagyták vagy a tanításról szöktek meg,
vagy semmi rendest nem tanultak vagy er
kölcstelen életre adták magukat. Egy tekintélyes
rész a rossz társaságot vagy a rossz olvasmányt
tette felelőssé. Az utóbbi jóval gyakrabban vezet
a lejtős útra, mint azt nyíltan bevallják. Kölnben
több évvel ezelőtt egy kirakatban egy kép volt
látható ama felírással: „Egy rossz könyv". Egy
fiatal leány ül az asztalnál s kíváncsian olvas egy
könyvből, úgy hogy azt majdnem elnyeli. A leány
mögött áll az ördög, gúnykacajjal tekint rá a válla
felett s elégedetten dörzsöli kezeit, mint olyan,
aki a zsákmányának örül. A rossz könyveknek
számtalan áldozatai vannak napjainkban.
A nagyvárosnak kétségkívül nagy előnyei is
vannak és sok esetben tanácsos, sőt leghelyesebb
is odafordulni. Az embereknek egy bizonyos feles
lege él általában a sík földön. De vaktában a
nagyvárosba tódulni s a szerencsét és az ember
hez illő életmódot egyedül és csupán csak ott
képzelni, ez, amint látjuk, igen gyakran megbosszúlja
magát. Ezt a következő történet is bizonyíthatja,
egy oly történet, mely százszor is ismétlődik. Bár
csak az emberek okulnának is belőle ! — s —ó.
(Folytatása a 207. oldalon.)

K önnyek, seb ek .1
Azok a nehéz, keserű könnyek,
Amik szemünkre soha se jönnek,
Hanem látatlan, lassan eséssel
Szívünkre halkan aláperegnek.
Amíg leérnek, méreggé válnak,
Ahová esnek, sebeket vájnak;
S azok a sebek be nem hegednek;
Holtig tüzelnek, emésztőn fájnak.
Szalay Mihály.

Czékus István superíntendens.
Püspök: Í87I március 26-tól 1890 február 6-íg>
Irta : Hörk József ág. h. ev. egy. theol. akad. tanár .8

Az ev. tiszai kerületnek ezen építő Nehémiása,
Czékus István, született Gömör-Pányiton 1818 dec.
22-én. Atyja Czékus Márton földmíves, anyja Bacsó
Erzsébet. Atyja az egész Graduált könyvnélkül
tudta és öreg napjaiban, (80 éves korában halt
meg), ha éjjel aludni nem tudott, az udvarra ment
és szent énekek éneklésével foglalatoskodott. Fő
óhaja volt, hogy fiát a földmíves munkától vissza
tartva, tudományos, vagy más könnyebb pályára
nevelhesse. Anyja szinte igen vallásos nő volt, ki
az istenfélelmet gyermekei szívébe oltani buzgón
törekedett.
1 Szerző újév körül megjelenő „A nagy országúton“
című kötetéből. Megrendelhető nála Bokodon (Komárom m.)
2 koronáért.
8 A kiváló egyházi szakíró irodalmi hagyatékából.
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Mint nemes, de szegény családnak sarjadéka,
tudományos pályáját az ottani elemi iskolában kez
dette meg. Szüleinek nagy örömére már itt is világos
jeleit adta tehetsége, tudvágya és szorgalmának,
mire a rozsnyói nemzeti főgimnázium növendéke
lett. Szülei szegénységgel, nyomasztó anyagi gon
dokkal küzdve, szegényes ruházaton és gazdag
áldáson kívül, semmt sem adhattak a már szel
lemileg és testileg erős fiúnak az életbe, ami
nemes sziveiknek felette rosszul esett. Azért Luther
hez hasonlóan karénekes lett a rozsnyói evang.
egyházban. Itt kitűnő egyházi énekessé képezte ki
magát s egyúttal magánoktatással megszerezte a
legnélkiilözhetetlenebbet. Komoly munkásság, tudvágygyal és szorgalommal párosulva, a kitűnőek
közé emelte és tanárainak kegyencévé tette. Minden
ben önmagára utalva, korán elért önállóság és gaz
dag ismeretek birtokában, istenbeni bizalommal
ment Lőcsére a filozófiai és onnan Pozsonyba a
theológiai tanfolyamra, ahol a seniori állással Hibáz
tatott fel, stipendiumokat élvezett és a magyar
önképző-körnek munkás tagja és titkára volt. A
kandidátikumot (papjelölő vizsgát) 1843-ban tette
le kitűnő eredménnyel. Két évet Pesten töltött
nevelősködéssel s itt nagy fáradsággal összegyűj
tött keresményével a tübingai egyetemre ment és
egy évig volt az ottani „alma mater" polgára.
Az 1847-ik évben segédlelkészszé lett Czékus Buda
pesten, az akkor már országhirű dr. Székács József
oldala mellett, ahonnan, gazdag lelkipásztori böl
csességgel felruházva, az éppen akkor anyaegy
házzá lett váci egyházgyülekezetnek első lelkészéül
hivatott meg 1847 október 1-én. Két és fél évi
működés után elhagyta híveit és áldáskívánatok
mellett Kecskemétre távozott 1850 március 10-én.
Ezen kicsiny, 500 lélekből álló gyülekezetben fejté
ki Czékus ifjú erőit, érvényesíté ismereteit és ta
pasztalatait, midőn hivatásának tiszta tudatától
lelkesítve, ezen gyülekezet jóléte érdekében küz
dött és fáradozott.
S a jó eredmény nem maradt el, a közada
kozás útján létesítendő s általa indítványozott temp
lomtőke öt év lefolyása alatt 3000 forintra növe
kedett s később a 70-es években a templom 28
ezer forinton tettleg felépíttetett. Gyülekezete tagjai
között bátorítólag és lelkesítőleg működött, min
denkit mindenkor a jóra serkentve. A népiskolá
ban a gyermekeket a vallásra oktatta és a refor
mátus gimnáziumban a német nyelvet adta elő.
Jó híre elhatott az alföld rónáiról szülőföldének
hegyes vidékére s azon völgybe, hol bölcsőjét rin
gatták. A sajó-gömöri (1855), a dobsinai (1858)
és a rozsnyói (1859) egyházak lelkipásztorukká
nyerték meg őt. Szülőföldének virágzó egyházai
vetekedtek érette, mert működése és szónoki tehet
sége, szeretető és buzgalma minden hívő szívében
líj életet ébresztett s szellemének működésén s
keze munkáján Isten áldása nyugodott. így alapí
tott Sajó-Gömörön a templom és iskola felépítésére
egy magtárt és létesített egy templomtőkét (800
frt),mely évről-évre növekedvén, ebből emeltetett
fel és javíttatott ki előbb a torony, azután ebből
építtetett az elemi iskola, végre ebből épült fel, a
hívek kézi munkáját nem számítva, 16 ezer forin
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tón a gót stílű templom, melyet 1883-ik évi novem
ber havának 11-én, mint püspök, ő maga szen
telte fel.
Lőkösháza íiliában most már jótékonyságot
árasztó magtárt alapított, biztos forrását az anyagi
jólétnek s ezáltal teremtett a gyülekezetnek biztos
jövedelmet és nyújtott a szűkölködőknek a nél
külözés nehéz napjaiban igazi szeretetadományt.
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javítását és díszítését, melynek költsége az'jl861-ik
évben gyűjtött adományokból fedeztetett; [a nagy
gimnáziumi épületnek véleges kiépítését, a mi az
ő buzdítása és fáradozásai által összehozott 8000
frtnyi szeretetadományok következtében lett lehet
ségessé s az 1863-ik évben történt meg ; két lemet"
kező intézetnek (1866) és a városi kisdedóvónak
(1868) alapítását, amely utóbbinak érdekében ház-

A napkeleti|bölcsek ajándékot adnak Jézusnak. (MátéflI. 11.)

Mint Sajó-Gömörön, úgy Dobsinán is önként át
vette az ifjúság oktatását. A Dobsinán általa léte
sített esperességi papi özvegy-árva-magtár most
már (tisztán pénzzé fordíttatván) 5000 frtnyi tőké
ből áll, melyből az özvegyek évi 30 frt segélyt
húznak.
Rozsnyón —• lelkipásztori működésének tnlajdonképeni terén — számos nyomait találjuk teremtő
erejének. Az egyház iránti szeretetből eredő áldo
zatkész buzgalmat akképen tudta emelni, hogy
annak eredményeként többek között felemlíthetjük:
a több mint 300 köböl gabonával megtöltött mag
tárt, az 1860. évben alapított egyházi és női gyám
intézeti egyleteket, melyek a legelsők közül valók
magyar hazánkban ; a rozsnyói templomnak belső

ról házra járt, kopogtatott, buzdított és a legbuz
góbban fáradozott; a fillér-egyletnek 1881-ben való
létesítését, melynek érdekében szintén (az anyaés leányegyházakban) házról-házra járván, szemé
lyesen kérte fel a támogatásra a híveket s melyet
oly célból alapított, hogy egy alaptőkét teremtsen
az egyházi adó végleges megszüntetésére s mely
nek alaptőkéje már az 1884-ik év végén 3332 frt
95 krra növekedett; felemlítjük a százéves egy
házi jubileum alkalmával egy torony építésére
vonatkozó indítványát, a jólészi és radnai leányegyházban egy-egy díszes iskola építését és a tanító
fenntartására 1/i telek földbirtok szerzését; a nadabulai leányegyházban egy új tanterem létesítését
és az ennek érdekében eszközölt gyűjtések és adó-
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mányok és buzgó lelkipásztorkodásának még sok
megszámlálhatlan tetteit, amelyek úgy most, mint
a messze jövőben bizonyságot teendenek eredmény
és áldásdús működéséről.
Ahol ily élő tettek, példák beszélnek, ott az
emberi nyelv dicséretére nincs szükség.
Istenben vetett bizalom, kitartó törekvés és mun
kásság, hivatásszeretet és hűség — ezek az Isten
által csak igen kevés halandónak juttatott tulaj
donságai — jellemző vonásai Czékusnak, aki ezek
segedelmével egyházának szükségét egyhítette,
ügyeit rendezte és célját elérni kitartóan segítette.
Ő azonban nem elégedett meg a szűkebb körű
lelkipásztori teendők teljesítésével: a szószéken, a
keresztelésnél, betegágyaknál, vagy temetkezések
nél ; hanem meglátogatta egyháza tagjait otthonuk
ban is, őket majd intve, majd buzdítva, itt kérve,
ott a szíveket megnyerve teljesíté részint az építő
Nehámiásnak, részint az apostolkodó Pálnak, részint
ismét Jánosnak, Jézus szeretett tanítványának tisz
tét ! Egyházunknak, mint az ő gyülekezetének is,
mindig elegendő oka lesz hálát mondani a minden
lelkipásztorok mennyei atyjának, hogy néki olyan
embert küldött, mint Czékus és megtartotta néki
sokáig.
A testületek, melyek hivatva voltak szűkebb
vagy tágabb körben, kisebb vagy nagyobb mérték
ben képviselni és vezérelni az egyházat csakhamar
felismerték benne emberöket és nem is késtek őt
bizalmukkal megtisztelni, őt hivatalokkal és méltó
ságokkal felruházni.
A pesti esperességben kezdé meg hivatalos
működését, mint esperességi aljegyző s a gömöri
esperességben dékán, majd alesperes és később a
legválságosabb időkben, mint főesperes az 1860-ik
évtől (lásd az 1860 aug. 1., 2., 3-iki miskolci kér.
gyűlés jegyzőkönyvének 9-ik pontját) az 1869-ik
évig (lásd az 1869 szept. 14., 15-iki rozsnyói kér.
gyűlés jkvét), mint kerületi főjegyző és mint az
ev. országos gyámintézetnek egyik alapítója és
szellemileg s később valósággal kerületi elnöke,
milyenné 1863-ban választatott és mely tisztet
1874-ig viselte, midőn egyetemes gyámintézeti el
nökké lett, a leghívebben és legpontosabban töl
tötte be hivatalait. Az 1863-ik évben a tiszai kerü
let özvegy-árva nyugdíjintézet létesítését indítványozá s miután az 1866-ik év elsejével működését
megkezdi, 1871-ig (1. 1871 jún. 1—2. rozsnyói
kér. gyűlés jkvét), mint pénztárnok szolgálta azt,
bár már az 1867 szept. 11—12-én Eperjesen tar
tott kér. gyűlésen lemondott a gyámintézeti pénztárnokságról és utódjának 60,000 frtnyi tőkét adott
á t ; 1871 óta, mint az ezt kezelő bizottság elnöke,
a legnagyobb odaadással szolgálta ezen szent ügyet
és oly virágzásra emelte az intézetet, hogy az 1884
dec. 31-kével 19 év lefolyása alatt 148,373 frt és
2 krra emelkedett a nyugdíjintézeti tőke és a lel
készek és tanítók özvegyeinek és árváinak 30, 50,
100 és 300 frt évi nyugdíjat oszthatott ki, évi jöve
delme megközelítvén a 13,000 forintot.
Mint gömöri főesperes, milyenné 1860-ik évi
május 15-én választatott és mely tisztet a 40 egy
házból álló nagy esperességben 8 frt 40 kr évi
díj mellett a lehető leghívebben vitt, míg 1871
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ápr. 1-én — mint megválasztott püspök — le nem
mondott, gyarapítá az esperességi özvegy- és árva
nyugdíjintézet alapját; 300 köböl gabonát és 1000
frt készpénzt hagyott és az átvett 3000 frt nyug
díjintézeti pénz helyett 10,000 frtot adhatott át
utódjának a főesperesi hivatalban. Esperességének
gyülekezeteit jó érzelmű lelkészekkel látta el és
dicsőségesen küzdött a pátens miatti súrlódások
és a nemzetiségi küzdelmek által előidézett krízis
idejében. Biztos kézzel vezette a kormányrudat és
az egyháznak hajóját a jólétnek és békének ki
kötőjébe vezette. A gömöri esperesség is örömmel
és áldólag emlékezhetik meg róla. E közben kerü
lete is többször kitüntette. 1867-ben (lásd 1867
szeptember 11—12. Eperjes kér. gyűl. jkv.) ő járt
Máday K. superintendenssel Ő Felségénél, mint a
kerület megbízottja megköszönni O Felsége 2000
frtnyi adományát a nyugdíjintézetre s ugyancsak
ez évben a renitens kishonti esperességbe ő kül
detett kér. biztosul a 2000 frtnyi hátralék besze
désére. S ő e megbízásnak eleget tett.
Életének derekán, férfikorának legszebb évei
ben és erejének teljében hívta meg őt a tiszai
kerület gyülekezeteinek általános bizalma a leg
szebb helyre, a szentegyház legfőbb méltóságára.
1871 március 26-án 143 szavazat közül 92-vel,
Miskolcon Czékus — aki Máday K. halálától addig
helyettes püspök volt — a tiszai kerület superintendensévé választatott és ugyanazon év június
1-én Rozsnyón egy rendkívüli kerületi gyűlés alkal
mával a dunántúli superintendens Karsay Sándor
által, br. Prónay Gábor magyarországi ev. egyet,
egyház- és iskolafelügyelő és fia s jelenleg utódja
br. Prónay Dezső jelenlétében, ezen hivatalába
ünnepélyesen be is iktattatott.
A gyűlésen azután a kér. felügyelő Zsedényi
Ede üdvözölte az új püspököt, Czékus István pedig
megtartotta székfoglaló beszédjét. 1874-ben Karsay
Sándor superintendens önkéntes visszalépése után
egyhangúlag megválasztatott az ev. egyet, gyám
intézetnek egyházi elnökévé.
Ezen hivatalába Temesváron iktattatott be.
Mindkét méltóságteljes hivatalában a közbizalom
nak és a várakozásnak teljesen megfelelőleg híven
s áldásosán működék. 1885 okt. 6-án a Békés
csabán tartott e. e. e. gyámintézeti közgyűlés és
jubileum alkalmával a gyámintézeti egyházi elnök
ségről közsajnálatra lemondott. Bokros érdemei
jegyzőkönyvileg méltányoltattak.
Mint püspöknek működéséből különösen kieme
lendő, hogy 1. a Nyíregyházán sínlődő tanítóképző
intézetet 1873-ban Eperjesre tévén át a kerület, ő
biztosította ez intézetnek fennállását;
2. hogy az Eperjesen tengődő hittanintézet fenn
állását közreműködésével biztos alapra fektette,
amennyiben a csekély fizetésű két tanár helyett
az intézet három 1200 frt fizetéssel ellátott rendes
tanárt nyert, majd négyéves theológiai intézetté
változtatván, egy negyedik tanárral is elláttatott,
miután az intézet anyagi biztosítására, mely addig
egy fillér alappal sem bírt, 1886. év végéig 30,494
frt 30 kr. alaptőkét hozott össze;
3. hogy az 1880-iki dobsinai kér. gyűlésen 100
árva részére egy kér. árvaház létesítését indítvá-
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nyozta és azt Rozsnyón 1883 nov. 10-én Luther szüle fel nem adta, aki a kitüntetést sohasem kereste,
tésének 400-ik évfordulója ünnepén, 10 árvával hanem teljesítette kötelességét, s eszközölte a köz
meg is nyitotta; 1885-ben pedig a tőke időközben jót kizárólag a leikével összeforrt tiszta egyházgyarapodván s a közrészvét szépen nyilatkozván, szeretetből és buzgalomból, aminek következménye
az árvák számát újabb öt felvételével szaporította: lön, hogy nem ő kereste a hivatalt, hanem a hivatal
4.
hogy majd egy kér. felsőbb leánynevelőőt és a legtöbbször tudta nélkül választatott meg,
intézet elő- és felállításán buzgólkodék s hogy az mint ez a kerületi főjegyzőséggel és a főespeő ügyességének, buzgalmának sikerült ezt is meg resi hivatallal volt az eset,
teremteni ; mely végül is Rozsnyón rendeztetett be
Czékus István irodalmi munkásságával is nagy
a kor követelményeinek megfelelőleg.
szolgálatot tett a protestantizmusnak, mert hiszen
Mindezen intézetek alapjait ő gyűjtötte össze. az 1858-ik évtől számos cikket írt a „Protestáns
De ő nemcsak hogy maga gyűjtött, amiért a sok Egyházi és Iskolai Lap“-ba, különösen a patentális
szori kéregetéseiért „a nagy koldusának is mondot időben a felügyelők szükségessége mellett harcol
ták egyesesek, de buzdított is gyűjtésre. így gya ván. Azonkívül nyomtatásban megjelent több al
kori egyházlátogatásai (Canonica Visitatio) közben kalmi, jeles beszéde s a konfirmációi oktatáshoz
az egyes egyházakat „egyházi alap" gyűjtésére írott vezérfonala magyar és német nyelven már
buzdította és sok egyház neki köszönheti most három kiadást ért s azonkívül újabban tót nyelvre
rendezett viszonyait.
is lefordittatott s a háromnyelvű ev. egyházak
Sokat küzdött a túlzó tótokkal, az úgynevezett ban elterjedett.
„pánszlávokkal“, különösen, hogy a kormány az
ő közbejöttével záratta be a hírhedt nagyrőcei tót
iskolát. De a kerület bizalma és támogatása neki
P u sztu l a p u szta . . .
biztosította a győzelmet.
Mély vallásosság, tudomány és erkölcsösség,
Bús, lobogó láng csap fel az égre,
igazságosság és szeretet, szigorúság és atyai kegy,
Ülnek előtte tört alakok,
jellemszilárdság és szivjóság, hivatásbeli hűség és
Alszik a puszta, néma az álma,
háziasság, hazafiasság és emberbaráti szeretet:
Hangtalan nagy csönd ül a határra,
azon jellemvonások, melyek életének minden egyes
Alszanak messze lenn a habok . . .
pillanatában minden alkotásánál, tetténél és szavá
nál észlelhetők.
Riad a puszta, fölverik álmát
Ezek teszik érthetővé, hogy őt kerülete annyi
Rejtve —• lopódzó kis csapatok,
szor kitüntette, hozzávaló ragaszkodásának fényes
Ménnek az éjben tétova — lassan
jelét annyiszor adta s hogy az 1886 aug. 18—19.
Őszi, töretlen, száraz avarban,
napján Késmárkon megtartott gyűlésen püspöki
Mennek
az éjbe, szél se susog . . .
tiszteletdiját egyhangúlag ezer forinttal (1000 frt)
emelte meg (1. e. gyűlés jkv. 27. pontját.).
Bús, lobogó láng csap fel az égre,
A kedves családi körben, finom műveltségű
Hullik a pernye szét feketén,
kedves nejének oldala mellett, ki a magyar nők
Messze virrad már, lángol az égbolt,
és jó anyák valódi mintaképe s kivel majdnem 40
Sápadt ezüstbe olvad a vén hold
esztendeig a legboldogabb házaséletet élte, kilenc
Fenn a sötét ég rőt peremén.
élő gyermekének körében, a családfőnek és atyá
nak nemes tulajdonaival felruházva, egy valódi
keresztyén család képét mutatta fel úgy gyüleke
Pusztul a puszta, színe, derűje,
zetének, mint az egész társadalomnak. Házasságra
Kedve, meséje éjbe fakul,
Bauhofer Vilmával, Bauhofer György budai volt
Gyermeki túl a vizre kiszálltak,
ev. lelkész leányával az 1850. év május 1-én lépett,
Néma, üresek a tanyaházak,
véle boldogító szeretetben s egyetértésben élt halá
Nóta se kél, szél járja vadul . . .
láig, mely, fájdalom, elég korán köszöntött be 1890
febr. 6-ikán. A kerület díszes temetést rendezett
Bús lobogó láng csap fel az égre,
neki (febr. 10.), fényes síremléket emelt hamvai
Ülnek előtte tört alakok,
fölé és nevére alapítványt teremtett.
Vége a dalnak, játszi beszédnek,
Czékust sokan „vasembernek" nevezték. És
Sóhajtva sokszor az éjbe kinéznek:
joggal 1 mert vasszorgalmat, vasakaratot tanúsított
Alszik a puszta, néma halott . . .
hivatása teljesítésében, munkatársainak buzdításá
ban és megítélésében; de az ő tudománya, hite,
Thomée József.
Istenbe vetett bizodalma, egyháza és embertársai
iránti szeretete, szóval egész jelleme az aranynál
is drágábbá, drága kincsévé tették őt a hazának
és egyháznak, az egyeseknek és a családoknak,
áldásává az egész társadalomnak. Ő valódi hű
lelkipásztor, igazi főpásztor, példás családatya, ki
tűnő hazafi. Sokoldalúlag képzett, nyíltszívű és
emberismerő volt. Ember volt, akinek elvei vannak,
aki helyes meggyőződését emberi tekintetben soha
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Dr. Zsigmondy Jenő, bányakerületi
felügyelő.
A bányai ev. egyházkerület lemondott felügye
lője : dr. Zsilinszky Mihály helyére a december
4-én felbontott szavazatok alapján 351 érvényes
szavazat közül 325 szavazattal dr. Zsígmondy Jenő
udvari tanácsost, az egyetemes egyház világi főjegy
zőjét választotta meg.
A bányai egyházkerületnek e választással nagy
gondot, nehéz dolgot kellett jól elvégeznie: betöl
teni azt a hivatalt, melyet a lemondott felügyelő:
Zsilinszky Mihály sok éven át oly kiválóan viselt.
És valóban jól választott akkor, mikor ily túlnyomó
többséggel, csaknem egyhangúlag választotta meg
dr. Zsigmondy Jenőt, aki egyetemes egyházunkban
az ő kivételes tehetségeinek legjavával munkálko
dik évek hosszú sora óta.
Az új felügyelő született Budapesten 1849
június 6-án. Tanulmányait a budapesti és bécsi
főiskolákon végezte s 1872-ben kettős jogi-doktori
oklevelet szerzett. Eleinte atyjának ügyvédi irodá
ját vezette, majd azt át is vette. Korán egyházi
szolgálatba lépett s már 1874-ben a budapesti egy
ház szindikusa s 1904-ben a budapesti magyar
német egyház közfelügyelője lett. Nagy érdemei
vannak a fasori ev. főgimnázium létesítése körül.
Sok egyházi intézmény az ő kezdeményezésének
köszönheti létezését. Az egyetemes egyháznak
régóta főjegyzője és főellenőre s tagja a magyarországi két protestáns egyházat közösen érdeklő
ügyekre nézve kiküldött bizottságnak. Az ev. egy
házi nyugdíjintézet szabályzatát is — annak refor
málásakor — ő készítette el. Több, mint két évtized
óta tagja a főváros törvényhatóságának. Az Ügyvédi
kamarának választmányi tagja, a Curía ügyvédi
fegyelmi tanácsának tagja és a budapesti ügyvédi Kör
elnöke. A király a közügyek terén szerzett érdemeiért
ez évben tüntette ki az udvari tanácsosi méltósággal.
A sok jó kívánsághoz, mely a bányai ev. egy
házkerület új felügyelőjét megválasztása alkalmá
ból felkereste, őszinte szívvel fűzzük a magunkét
is és kívánjuk, hogy az egyházkerületnek s neki
magának sok öröme és sok sikere legyen munkál
kodásaiban. Hisszük, hogy ez így is lesz!
Az új egyházvezért január 17-én rendkívüli
egyházkerületi közgyűlés keretében fogják ünne
pélyesen beiktatni díszes hivatalába. A rendkívüli
közgyűlést, a melyre az összes evangélikus és a
testvér református egyházkerületek hivatalosak,
január 17-én délelőtt kilenc órakor istentisztelet
vezeti be a Deák-téri evangélikus templomban. Az
istentisztelet végeztével a gyűlés tagjai és a hiva
talosok a Deák-téri egyházi díszterembe vonulnak.
A felügyelőválasztás eredményének kihirdetése után
történik meg az új egyházkerületi felügyelő ünne
pélyes beiktatása, a felügyelő székfoglaló beszéde
és üdvözlése. A közgyűlés az aktus után néhány
fontosabb ügyet is elintéz. Betölti a kerületi tör
vényszéki bírói, a jogügyi és pénzügyi bizottság
elnöki tisztségét s tárgyalja Haviár Dániel egyházmegyei felügyelő indítványát a zsinattartási költ
ségek fedezése ügyében.
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Dr. Zólyomi Wagner Géza.
A budapesti ev. esperességnek Fabinyi Gyula le
mondásával megüresedett világi felügyelői tisztségére
a f. é. december 7-én megtartott szavazatbontás
csaknem egyhangú eredménye a pesti ev. magyar egy
ház felügyelőjét: dr. Zólyomi Wágner Gézát állította.
Esperességi felügyelőink tisztsége mindenhol
kiváló képességeket és az egyházi élet iránt nem
csak szeretetet, de az azokkal való munkálkodás
közötti tájékozottságot is kívánja és feltételezi, de
azt mondhatjuk, hogy még sokkal inkább a buda
pesti esperességben, mely a főváros bonyolultabb
viszonyai közé illeszkedve, minden részletre kiter
jedő, sokszor az egyházi élet körén kívül eső dol
gok és események változásaiban is a legteljesebb
tájékozottságot kívánja.
Egyéb kiváló tulajdonságai mellett ez a szük
séges dolog is megvan az új felügyelő személyi
ségében, ki egyházi életünkben különben is régi
ismerős, régi munkás. 1842. nov. 22-én született
Budapesten, iskoláit ugyanott és Bécsben végezte.
1868-ban már Pest városának ügyésze volt s ugyan
ettől az évtől számíthatjuk egyházi életünkben való
szereplését, munkásságát. 25 év óta alelnöke az
Országos Protestáns Árvaháznak, tagja, majd elnöke
az egyetemes tanügyi bizottságnak, tagja a bánya
kerületi egyházi törvényszéknek és számos egyete
mes és kerületi bizottságnak, mely tisztségeken
kívül évtizedeken át fáradhatatlan felügyelője a
pesti ev. magyar egyháznak.
Egyházi életünkben lévő e sok elfoglaltsága
mellett a társadalmi élet és a fővárosi ügyek is
sok hivatalt és elfoglaltságot nyújtottak neki. Buda
pest főváros törvényhatóságának 38 év óta nagy
befolyású vezéremberei közé tartozik, mit legjobban
bizonyít az, hogy a főváros őt főpolgármesteri hiva
talára is jelölte a legutóbbi választáskor. Ezenkívül
a Képzőművészeti társaság, mint igazgató tagját,
a Vígszínház r.-t., mint elnökét, a Belvárosi Taka
rékpénztár, mint elnökét, számos fővárosi egyesü
let, társulat, polgári kör, intézmény igazgatósági
és választmányi tagját tiszteli benne.
Ilyen nagyarányú elfoglaltság, megtisztelés már
magában véve is bizonyítja az ő munkakedvét és
nagy képességeit. De azok, akik őt közelebbről
ismerik, jól tudják, hogy az ő kiváló jelleme és
munkaereje ezen kívül még annyi egyéni szeretetreméltósággal és ennek két alkotó részével: szere
tettel és méltósággal párosul, hogy a budapesti
esperesség igazán szerencsésen választotta meg
új felügyelőjét. Kívánjuk, hogy ez új tisztségében
s minden egyéb tisztségében is a Mindenhatónak
szeretete még sok éven át tartsa meg egyházi és
társadalmi életünk örömére és javára.
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N em es eszm ék útja.
Nemes, nagy eszméknek tövises útjára
Sokszor el-elindul jobbra termett lelkem ;
Sokszor előtte áll meredeken, fennen
Nemes, nagy eszméknek titkos, erős vára.
Nehéz neki az út, mint gyönge madárnak.
Röpte nem a sasé, ki játszva megy följebb,
S a hitványak, mint a ragadozó ölyvek,
Merész vágyáért rá irigyen vadásznak.
Eltikkad, kifullad, mire célhoz érne,
A büszke vár falát kínosan verdesi;
Hasztalan, vége van: nem nyílik meg neki
S véresre vert szárnnyal bukik le a mélybe.
Mégse hallgass, lelkem, csüggedés szavára,
Ne nyugodj meg tétlen soha lenn a mélyben.
Százszor lehullva is indulj sebben, vérben
Nemes, nagy eszméknek tövises útjára!
Szalay Mihály.

A „nagyváros" bolygó fénye.
Első része a 200. oldalon.

Egy nagyváros körül, így beszéli a „Wolkswohl“, díszes falvak koszorúja terül. el. 1894
május havában e falvak egyikében egy tekintélyes
birtok árverés alá került. A parasztudvar közepén
a régi hársfa alatt ült az árverező és néhány bi
zottsági személy s egyik darabot a másik után
hozták az árverésre. A ház szélső szobájában egy
fiatal bánatos nő állott három gyermekével és ag
gódva tekintett le az udvarba. Valahányszor a dob
megperdült, a bánatos nő mindannyiszor megrez
zent s úgy érezte magát, mintha egy tűt szúrtak
volna a szívébe. Midőn pedig az emberek a szo
bájába mentek, hogy a feljegyzett bútordarabokat
onnan is kivigyék, akkor visszatartott könnyei
hangos zokogásba tört ki. De mit használt mindez ?
A törvény ment a maga útján és fedezte a vérszopókat, két szomszéd nagyvárosból való igen
ravasz embert, akik a fiatal tapasztalatlan földbirtokos szívébe be tudták hízelegni magukat és
most őt a jog színe alatt, házából és javaiból ki
forgatták. A friss zöld vetés közt pedig egy férfi
sétált a szép földbirtoknak most már teljesen el
szegényedett tulajdonosa, aki búcsút vett birtokától.
1895 január közepén egy bánatos fiatal nő
lépett a szobámba. Két gyermek, egy öt és egy
hároméves a ruháját fogta, a kisebbet kézen
vezetve, a negyedik pedig egy gyolcsszövetbe volt
pólyázva. „Mi baja van?“ -— kérdém tőle. „Oh jó
uram, éhezünk és szomjúzunk, segítsen rajtunkI"
E néhány szó egy élet legnagyobb nyomorúságát
tárta fel. Amit nekem jószágán eltöltött utolsó
nehéz napjairól elbeszélt, azt már e történetben
előadtam. „Mi indította önt arra, hogy épp Drez
dába jöjjön?" — kérdém tovább. „Mi mindketten,
miután a házunkat és javainkat elvesztettük, mint
napszámosok nyáron egy helyiségünktől négy órá
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nyira fekvő faluban munkát találtunk. De mennél
inkább közeledett az ősz. annál inkább növekedett
a gondunk. Hova legyünk ? Óh, egykor oly sok
barátaink voltak, most nem találunk egyet sem !
Ekkor férjemnek egyik iskolatársától levelet kap
tunk."
Ő átnyújtotta azt nekem, s az következőkép
szólt: „Kedves Artúr! Mint a nővéremtől értesül
tem, téged az úgynevezett jóbarátaid tönkretettek.
Igazán fájlalom, hogy fáradsággal szerzett háza
dat és vagyonodat elvesztetted. Mivel a faluba
bizonyára nem akarsz visszamenni, azt tanácsolom,
hogy jöjj ide Drezdába. E nagyvárosban eltűnsz,
senki nem ismer és itt könnyebben találsz jöve
delmező munkát, mint otthon. Ha a nőd szinte
foglalkozást keres, akkor te is, a családod is biz
tonságban lesztek. Vár téged nemsokára, barátod
Rikhárd". „Nehéz szívvel, de mégis sok reménynyel
költöztünk október kezdetén Drezdába" — mondá az
asszony. “ Oly sok házak vannak itt, de a magunk szá
mára lakást mégsem találtunk! Gyermekeink, amijmég
egyetlen birtokunk voltak, a botránkozás kövei. Végül
találtunk egy szobát. Barátja közvetítésére az uram
nemsokára munkát talált egy építkezésnél. De
december közepén oly fagy állott be, hogy a mun
kát abba kellett hagyni. Százan maradtak kenyér
nélkül, akik munkát kerestek, de hiába. Mennél
közelebb jött a hónap vége, annál inkább csüggedt
bátorságunk, mert azt a kevés pénzt, amit bérletre
eltettünk, a hasunkra kellett költenünk és így
fenyegetett bennünket még a hajléknélküliség kísér
teié is. Hogy a bérletet kifizethessük, a nélkülöz
hetetlent kellett zálogba tennünk és úgy állunk
most, mindentől megfosztva, segély nélkül az ide
gen világban. Mi azt hittük, hogy a nagyvárosban
segíthetünk magunkon és íme még nagyobb nyo
morba jutottunk! Óh, én nagy aggodalomba nvagyok,
férjem ha semmit sem talál, megakarja ölni magát."
„Ne féljen semmit" — válaszolám én, „a család
jára való gondolat vissza fogja őt tartani e lépés
től." Néhány szót szólva a kicsinyekhez, kezeit
megfogtam; de mily hidegek voltak azok ! „Van-e
otthon szene?" — Kérdezém. „Sem tüzem, sem
ágyneműm" — válaszolá ő. „De hát a fagy ellen
mégis védeni kell önnek a gyermekeit?" — „A két
legkisebb mellettem fekszik az ágyban, a nagyobbak
pedig a padlón apjukkal megosztják a szalma
zsákot s egy ócska köpennyel takaróznak mind
ketten." Itt segíteni kellett. Egy rokonunk élelemmel
töltötte meg a kosarát, én pedig szenet és ebéd
jegyet adtam a szegényeknek, a fiaim sem akar
tak hátramaradni, a karácsonyfát nemrég pusztí
tották le és arról két tányér aranyalmát és diókat
adtak. Ez aratás áldását örömsugárzó arccal szór
ták az anya kötőjébe. — Aranyalmák egy éhező
kezében ! — Ez is egy csalóka kép. A szánalomraméltó asszony sírt és így szólott: „Tavalyilyenkor
én is ételt adtam a szegényeknek, kik ajtóm előtt
megjelentek és ma én is az ő sorsukra jutottam".
— Nyugtassa meg magát jó asszony, ami tőlem
telik, mindent megteszek önökért" mondván és egy
összeget adtam át neki azon utasítással, hogy az
elzálogosított ágyneműit rögtön váltsa ki, Ő meg
köszönte és elment.
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Még abban az órában elmentem egy szomszé
domban lakó nagyiparoshoz és lefestettem előtte e
család Ínségét. A barátságos úr magához hivatta
a szerszámmestert és meghagyá neki: „Kerítsen egy
helyet Nordmann munkás számára !“ „E pillanatban
semmi üres hely nincs" — válaszolá amaz. „Ez a
férfi kenyér nélkül van, jelentse neki, hogy hol
nap reggel 8 órakor a helyén legyen" — mondá
az úr nyugodtan. Én nyájasan köszöntem az ember
barátnak és kértem őt, hogy ezt a jelentést bízza
reám. Egy óra múlva a szegény család szobájában
voltam. A férfi még nem tért vissza. Egy kicsiny
ónlámpa csak gyér világítást szolgáltatott. A komor
ság megfelelt az ottlakók lelkihangulatának. Kevés
tárgyból állottak ott a házibútorok. Az ágyon a
két legkisebb gyermek feküdt és aludt, a nagyobb
gyermek a szalmazsákon ült és egy falovacskával
játszadozott. Az ajtó mellett jobbról állt egy tiszta
gyermekkosár, kékfedéllel, abban két fehér ágy
nemű és hófehér gyermekfehérneműek voltak.
Az anya a tűzhelyen foglalkozott. Ebédet készített.
Az aranyozás az almákról le volt tisztítva és az
almák a fazékban főttek. A bánatos nő gyakran
az ablakhoz lépett és kitekintett az utcára. „Ugy-e,
apa nem hal meg?“ — mondá a gyermek. Az
anya kötőjébe rejté az arcát. Mennyire doboghatott
a szegény szíve!
Ekkor a falépcsőn lépések zaja hallatszott.
„Ez ő !“f kiáltá az asszony megindultan és kinyitá
az ajtót. „Oh, te ma oly sokáig távol voltál tőlünk,
találtál-e valamit?" kérdő őt sietve. „Igen, koldus
kenyeret, itt van a kolduskenyér!" E szó a szíve
mig hatott. „Egy úr van itt Artúr," vágott a nő
gyorsan szavába. „Legyen nyugodt Nordmann úr*
— mondám, neki — „én munkát hozok önnek!"
„Munkát ? Oh, mennyire köszönöm ezt önnek uram!"
Ekkor fölemelte a gyermekét és szívéhez szorította.
Most látta meg szobájában a változást. „Ágy, tűz,
étel és munka!" — mondá megindultan. „Mama
honnan kerültek mindezek?"
Elbúcsúztam. Nehány hét múlva újra láttam
Nordmannt. Mint szerszámvezető egy társát taní
totta. Erősen a szemébe néztem, de nem ismert
fel többé.
Az asszony gyakrabban kért még adományt,
kivált ha a fagy beállott. Ma pedig, e megpróbál
tatás után, egy falucskában élnek, a hazájuk köze
lében. Mint egy kisbírtok bérlője fárad Nordmann
reggeltől napestig. Barátjainak egyike jókor magábaszállt s egyengette az útját a hazájába való vissza
téréshez, s kezet nyújtott neki újból való felemel
kedéséhez. — Ki a mocsárból nehezen mászott ki,
az soha többé nem követi a lid érctűz csalfa fényét;
a szabadságot megbecsüli, megbecsüli a biztos
talajt lábai alatt, még ha az kemény is és hacsak
arca verítékével juthat is el annak a gyümölcséhez,
Németből: — s —ó.

SZ.
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Dallam : Benned bízom, benned remélek.

Egy év letűnt az életemből,
Életfámról egy ág lehullt.
Sóhajtva jövök, Uram, hozzád.
Szívemnek napja elborult.
Oh vissza ez év soha nem j ő !
Elszáll fölöttem, mint egy felhő.
Amerre nézek, itt is, ott is
Egy-egy jó szív eltávozott,
S kiket szeretek, félve nézem
Az ő napjuk is megfogyott.
Én két szemem bús könnybe lábad
Láttán sűrű távozásnak.
Ki tudja, mennyi van nekem még
Az éveimből hátra itt? . . .
Én nem tudom és szánva nézem
Az eltűnt évnek napjait:
Bár mind haszonnal nézne vissza
Eltűntén fájó bánataimra.
Oh csüggedezve most bevallom,
Rossz napjaim én okoztam,
És én hibám, hogy más szivére
Árnyék hullt a fájdalomban.
Uram, bocsásd meg gyöngeségem,
Hogy gyarló voltam, érzem, érzem.
Óh végy fel engem, óh emeli fel
Kegyelmed szelíd két kezén.
Tisztúlt bánattal nézek én fel
Te hozád, Jézus, hű vezér.
Óh tedd hasznossá mindig éltem
Hogy alkony atom nyugton érjen . . .
Kemény Lajos.

A torzsai ev. Konfirmandus-Otthon
1911. évi jelentése.
(Folytatás.)

A sziklaszilárd hitet, krisztusi szeretetet, evan
géliumi öntudatot lehelő beszéd minden szava mély
séges hatást gyakorolt a hívekre. A püspök felavató
beszéde után az intézetben felvételt nyert 18 árva
énekelt egy éneket a diakonissza-nővérek vezetése
mellett s szem nem maradt szárazon az óriási
ünnepi gyülekezetben, amint a csengő gyermek
hangok hálazsolozsmája megzendült. Megfelelő
egyházi ének s a Hymnus eléneklésével véget ért
a szívet derítő, magasztos ünnepély.
Bevalljuk őszintén és nyíltan, eleinte az volt a
szándékunk, hogy Otthont teremtsünk oly evang.
gyermekek számára, kik a szórványban, iskolától
és templomtól messze laknak s minden vallásos
oktatás nélkül felnövekednek. Ezeket az elhagyott
gyermekeket akartuk évente a téli időszakra, tehát
3—4 hónapra intézetünkbe felvenni s őket mind-
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addig lelki oktatásban részesíteni, míglen evan
géliumi hitükről bizonyságot tesznek a gyülekezet
színe előtt ’s megkonfirmáltatnak s ez a tervünk
bizonnyal nem került volna nagyobb összegekbe.
Ámde Istennek^szent akaratjából másként, történt.
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sebb, minthogy mindezeket nem lehetett a kezdet
nehézségeivel küzdő intézetbe felvenni! Mit tehet
tünk? Hogy igazságosak legyünk, nem maradt
egyéb hátra, mint a legelhagyatottabbakat közü
lük felvenni s ezek legkiváltkép oly szegény árva

Dániel az oroszlánok között.

Amidőn az emberek intézetünknek hírét vették,
áradatként folytak be a levelek s kérvények az
ország minden részéből, melyekben nem kevesebb
mint 89 gyermeket ajánlottak felvételre. 0, s mi
nem is sejtettük, hogy a mi evangéliumi gyerme
keink közt ily óriási a nyomor! Mi természete

gyermekek valónak, kik, ha azonnal fel nem
vesszük őket, evangéliumi egyházunk számára el
vesztek volna. Magától értetődik, hogy ezeket a
gyermekeket, kiknek éppenséggel nincs senkijök,
nem tarthatjuk csak, miként azt eleinte terveztük,
3—4 hónapig, hanem akárhányat közülük tán
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évekig kell ápolnunk. így vált a mi KonfirmándusOtthonunkból Árva- és Szeretetház. Természetes,
hogy ezzel felelősségünk is sokkal komolyabb lön.
Törlesztenünk kell a nem éppen jelentéktelen
épitési adósságot s ehhez járul, hogy minduntalan
újabb gyermekeket jelentenek be, kiket kénytele
nek vagyunk lelki oktatásra, testi ápolásra fel
venni. De nem csüggedünk! A hű és igaz Isten,
aki bizalmunk és erősségünk s akinek nevében a
müvet megkezdettük, bizonyára találni fog utakat
és módokat s miként eddig, hozzánk vezérli a
jövőben is a könyörülő szíveket és áldozatkész
kezeket!
Másként az nem is lehet! A jó Isten nem hagy
hatja el ezeket a szegény gyermekeket. Aki eze
ket a kérvényeket áttekinti, annak összeszorul bá
nattól és részvéttől a keble. Az egyik fiúcskáról
imigyen írják: Szülei a múlt évben haltak el,
azóta nagyatyjánál volt, aki szegény napszámos;
de néhány nap előtt az is elhunyt s a szegény
gyermeknek nincs a jó Istenen kívül senkije a
földön. Nagyatyja temetése után mindenfelé ke
resték és sokáig nem lelhették meg, míg késő
este ott találták a szomszéd istállójában — alva
s a könnyek még akkor is áztatták szomorú
orcáját! Egy másik kis leányról, jelentik: Édes
anyja, ki albérletben lakott s kit holtbetegen a
kórházba kellett volna átszállítani, erejének utolsó
fellobbanásával védekezett az átszállítás ellen, mert
nem akarta egyetlen gyermekét magától elhagyni,
keblére szorította, mintha karjai vasból lettek
volna. S amidőn az anyai szív megszűnt dobogni
s az ölelő anyai karok meghidegültek, erőszakkal
kellett a síró gyermeket anyja kebléről lefejteni.
Kérdezősködtek ezután a hírlapokban a gyermek
rokonai s hozzátartozói iránt, de senki, egy árva
lélek sem jelentkezett; s így felvettük mi a
budapesti evang. egyházmegye főesperesének, nt.
Kaczián János úr ajánlatára intézetünkbe.
Évközben a gyermekek száma 18-ról 26-ra
emelkedett, köztük 20 bennlakó és 6 künnlakó s
ha hozzávesszük még a három tagból álló sze
mélyzetet, így naponta 29 személy ült a hosszú
asztal körül. Áldozócsütörtökön a 26-ból 8 lett kon
firmálva.
Fájdalom, a szomorú tapasztalatokat sem hall
gathatjuk el, bár nem szívesen tesszük, mégis az
igazság kedvéért el kell mondanunk, hogy a na
gyobb gyermekek közt olyanok is voltak, kik midőn
intézetünkbe jöttek, a Jézus nevet csak hallásból
ismerték ; ezek a községektől messze fekvő tanyák,
puszták és szórványos helyekről jöttek ide. Isko
lát, templomot nem láttak, vallásos nevelésben
soha életükben nem részesültek. Akárkánya még
imádkozni sem tudott. Nem volt édes anyjuk, ki
megtanította volna őket imádkozni s atyjuk ezt
bíz már rég — elfelejtette. Bizony ez szomorú
tény.
Az új építmény berendezéssel s melléképületei
vel együtt 29,578 ,K került. A költség fedezésé
hez alapítványi pénzalapunkból 7000 K-át költöt
tünk, a bányai egyházkerület pedig egy öt évre
szóló 5000 K-ás kamatnélküli kölcsönnel járult
hozzá.

25—26.

SZ.

Felemelő és szivet indító kedves helyi lako
saink áldozatkészsége; e jó emberek a többiek
nek akartak jó példával előljárni. Nagyok és kicsi
nyek, szegények és gazdagok elhozták adományai
kat. Az intézet belső berendezését községünk
jóságos asszonyai s anyái nagyrészt maguk be
szerezték. Valóságos öröm derítette fel szívünket,
midőn láttuk, mily gondozó szeretettel igyekeztek
mindannyian a szegény gyermekek fészkét jó
puhára s melegen berendezni. Az összes ágyakat
ő.k szerelték fel. Egymásután hoztak edényeket és
poharakat, evőeszközöket, székeket és padokat,
konyhaedényeket; megnyíltak a jó öreg tölgyfa
ládák és szekrények, tele magaszőtte vászonnal
és gyapottal, hoztak ruhát az árváknak, megtöl
tötték az éléskamrát liszttel, zsírral, szalonnával,
a pincét burgonyával, káposztával.
Élelmiszereket küldtek még nt. Langhofer Ká
roly kiszpácsi lelkész és hívei: 3 láda zsír, ser
téshúsfélét, babot, lisztet, viselt ruhát stb. Nt, Kruttschnitt Antal Vadkertről 6 mm burgonyát, Fridrich
Zsigmond úrhölgyné Bajáról ruhákat. De ingyenes
szellemi táplálékban is részesültek növendékeink.
A bácsi egyházmegye 22 darab bekötött énekes
könyvet, mélt. dr. Zsigmondy Jenő úr imakönyve
ket, a Luther-társaság népszerű kiadványaiból
küldött egy csomagot, a drezdai bibliatársaság
30 darab Újtestamentumot küldött.
Évi zárszámadásainkból van szerencsénk a kö
vetkező tételeket közölni: Bevétel: 1909. évi pénz
tári készlet: 13,281'69 K. 1910. évi bevétel:
17,255‘81 K. Összesen: 30,537 50 K. K iadás: épí
tésre, berendezésre, gyermekellátás stb. 30,386'18 K.
Pénztári készlet: 15T32 K.
Az alapító tagok sorába 100 K tagsági díjjal
beléptek a múlt évben a következő jóltevők : Schneider Vilmos Torzsa, báró Vojnics István Szabadka,
dr. Récsei E. Kula, dr. Zsigmondy J. Budapest,
Kéler Napóleon Budapest, Scholtz Gusztáv püspök
Budapest, a torzsai evang. egyházközség pedig
1000 koronával.
Őszintén bevalljuk, anyagi eszközeink, amint
azt a pénztári készlet mutatja, teljesen kimerül
tek — pénz nélkül vagyunk. Csak két alapunk
maradt: az egyik a mi jóságos Istenünk fent a
magasságos égben, ki mindenkor kimeríthetlen
kincseöet adva adhat, a másik alap a keresztyén
szeretet. S igazán rászorulunk a meleg érdeklődésre
és adakozó kezekre. Szükségünk van a tagoknak
növekedő körére, kiknek rendes évi járulékai az
intézetnek erős financiális alapot adnak. Szüksé
günk van alapító tagokra, kik szegény gyermekek
számára ingyen helyeket létesítenek, mert ezeket
talán eszköz hiányában nem tudnók felvenni.
Kedves hittestvérek! Drága Atyánkfiái! Ezen
munka az evangéliumi keresztyénség közös mun
kája, jertek hát által és legyetek segítségül mi
nekünk, legyetek segítségül a jövendő nemzedéke
ket az egyházhoz és gyülekezethez kapcsolni s
minden idegen befolyás ellen megoltalmazni. Ha
valahol, úgy itt az evangéliumi egyház legszélsőbb
őrhelyén van szükség arra, hogy szegény, evan
géliumi hitükben súlyosan veszélyeztetett Atyánk-
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fiai számára létesítsünk egy magas mentsvárat,
csendes otthont! Épp most, a reánk nézve oly
komoly időben, midőn vészben, viharban hányattatik magyarhoni evang. egyházunk hajója a ten
ger zajgó hullámai közepette: épp most vagyon
nagy szükség hív barátokra!
Jólehet évi számadásunk december hó 31-ikével záródik, mégis elhatároztuk, hogy — miként
az majd valamennyi bel- és külföldi jótékony
egyesületeknél szokásos — az adományjegyzékbe
még azon adományokat is felvesszük, melyek
jelentésünk összeállításáig, 1911 június 1-éig, be
folytak.
S amidőn szívből eredő hálát mondunk úgy az
egyeseknek, mint az egyesületeknek nyújtott szeretetadományaikért, minden reményünket az isteni
segedelembe vetjük. Az Úr ezután is találand
utakat és módokat.
Minden, még a legszerényebb szeretetadomá nyert,
melyeket kérjük az ág. hitv. evang. lelkészi
hivatalhoz vagy Tauster Frigyes pénztáros
úr címére küldeni, hálás köszönetét mondunk
előre is azon óhajjal: az Úr fizesse meg most itt
a földön s egykoron odafent az égben!
A bizottmány nevében: az Úr Jézus Krisztusban
lekötelezett szolgái:
Torzsa (Bácsmegye).
Famler G. A. s. k.,
evang. lelkész, bányakerületi gyámintézeti egyh. elnök.

Tauster Frigyes s k., Hüttenberyer Károly s. k.,
pénztáros.

II. elnök.
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A brit és külföldi bibliaterjesztö társa
ság százhetedík évi jelentéséből.
A bibliatársulat, ha az 1910/11. évi munkájáról
tesz jelentést, nem kerülheti el két fontos esemény
említését, melyek ez évben játszódtak le és őt oly
közelről érintették, hogy hálás és boldog szívvel
részt is vett bennük. Igen, e két esemény: Jakab
király angol bibliafordításának 800 éves emlék
ünnepe és az edinburgi nagy világmissziói kongreszszus, megérdemli, hogy a jelentés élére állíttassék.
Az első ünnep alkalmával György király gyönyörű
beszédet intézett az ő népéhez, az angol néphez,
melyet első sorban érdekelt ezen ünnep; de ezen
beszéd megérdemli, hogy mindazon népek, akik a
bibliát bírják, megszívleljék Megintette honfitársait,
hogy sohasem szűnjenek meg szeretni ama drága
örökséget, amelyet a bibliában bírnak, a legna
gyobb nemzeti birtokot, igen, a legnagyobb kincset,
amelyet e világ nekünk adhat. Ezen meggyőződés
volt is annak idején, amely a bibliatársulatot életre
hívta és még ma is folytonosan ez az, ami a mun
kásságának rejtett rugója.
A másik esemény, az edinburgi világmissziói
kongresszus volt a nyár elején; a legáldásosabb
missziói konferencia, melyet a világ valaha látott.
A bibliatársúlat a legnagyobb rokonszenvvel fogadta.
Mily nagyszerűen nyilatkozott meg ezen a nagy
gyülekezeten, amelyen mindenesetre, a világ összes
országaiból, valamennyi evangélikus egyházból vol
tak jelen képviselők, az egység szelleme; mily
szépen övezte őket körül a békesség köteléke!
Mily hatalmasan tört ki a vágy bensőbb közösség
és együttes munkásság után! Vájjon nem-e meg
testesülése e nagy eszménynek, éppen a biblia
társulat? Nem-e tekintette ő kezdettől fogva, éppen
az ő különös feladatának, ebben az értelemben
fejteni ki tevékenységet? Nem-e volt célja mindig
közös munkát kezdeményezni, ápolni és erősíteni?
Egyik kézzel fogható bizonyítéka eme törek
vésének : a több száz bibliafordítás, melyeket rész
ben maga eszközöl, részben támogat, melyeket
kinyomtat és azután az egész világba széjjel küld,
hogy mindenki saját anyanyelvén olvashassa Isten
igéjét. A jelentés évében eme fordítások száma
432-re emelkedett. 1909-ben 424 volt; tehát 8 adó
dott hozzá újonnan. Ezek a következők: 1. egy
evangélium mukri kurd nyelven, mely nyelvet a
perzsa Kurdisztánban beszélik; 2. egy evangélium
bodspuri nyelven, amely egy hindu nyelv és Bihar
ban (a Ganges völgyében) beszélik; 3. egy evan
gélium bunan nyelven, ahogyan Tibetben beszélnek;
4- egy evangélium dholuo nyelven, amelyen egy
nagyszámú néger törzs beszél a Viktória Nyanzától északra (Kelet-Afrika); 5. egy evangélium tézo
nyelven, egy nílusi törzs nyelvén, a Nílus felső
részén; 6. az új-szövetség luna-inkongo nyelven,
amely a sötét világrész egy kis néptörzsének nyelve,
a Tanganjika-tótól nyugatra; 7. egy evangélium
a baliak nyelvén; egy száműzött balii fejedelem és
hozzátartozói egy buddhista költő társaságában for
dították l e ; Báli szigete Jávától északra fekszik;
8. egy evangélium a tengeri dajakkok számára,
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akik mint fejvadászok hírhedt törzshöz tartoznak
Észak-Borneóban. Mundari nyelven befejeződött az
egész biblia lefordítása.
Az egész bibliát 107 nyelven hozzuk forga
lomba, az új-szövetséget további 102-ben, egyes
bibliai könnveket más 223 nyelven. Az összforga
lom a jelentés évében 6.975,886 könyvre rúgott,
és pedig 903,827 biblia, 1.199,339 új-szövetség és
4.872,720 egyes könyv került közkézre. Ha az elmúlt
évben örömmel jelenthettük, hogy a 6 milliót meg
haladtuk, úgy most csaknem elértük a 7-ik milliót.
Ezen áramnak a népek világában való veze'ésére, fenntartunk első sorban is minden országban,
imitt-amott a fontosabb forgalmi pontokon, bibliai
raktárakat, számra nézve csaknem 100. Saját hiva
talnokaink mellett, nélkülözhetetlen segédeink a
misszionáriusok. A szentírásokat valamennyi miszszionáriusnak, vallás és felekezeti különbség nélkül,
úgynevezett missziói feltételekkel küldjük; ez annyit
tesz, hogy a kívánt könyveket fuvarmentesen szál
lítjuk a legtávolabbi missziói állomásokra is, és a
misszionáriusok belátására bízzuk, hogy mennyiért
adják el a könyveket; a bevételt azután saját költ
ségeik levonásával beküldik nekünk. Könyveinknek
nagyobb része tetemesen az előállítási áron alul
adatik el; egy kínai zsebtestamentumot, mely nekünk
60 fillérbe kerül, 12 fillérért adunk el.
Részünkről a könyveket főkópen bibliaárusok
által hozzuk forgalomba, kik közül 1100 állott
szolgálatunkban. Ezen bibliaárusokkal a világ főút
vonalain éppen úgy találkozhatunk, mint félreeső
mellékútakon ; felkeresték az elhagyott kunyhókat
és tanyákat és belevegyültek a vásárok és ünnep
ségek tömegei közé is. Az elmúlt esztendőben pl.
találkozhattunk volna velük a Vezúv lejtőin, Szi
béria vasútain és barakjaiban, Guatemala banánatelepein, a kimberleyi aranybányákban, a bengáliai
rizsföldeken. Az oberammergaui passzió-játékokat
éppen úgy kihasználták látogatásra, mint a Nisninovgorodi nagy búcsút. Könyveikkel megkínálták
éppen úgy a jeruzsálemi zarándokokat, mint a
Lourdesieket, valamint a ceyloni és japán bud
dhista zarándokokat is. Több mint 3.000,000 könyv
lett elterjesztve az ő fáradhatatlan munkásságuk
által. Az egyik országban barátságosan fogadják
őket, támogatással mozdítják elő munkásságukat:
a többi között szabadjegyeket adnak nekik a vas
úton és a gőzhajókon, könyveiket díjmentesen
továbbítják és ajánlások által is. Másutt ismét
mindennemű nehézményeket gördítenek munkássá
guk elé, néha pedig fanatikus gyűlölettel üldözik
is őket.
Rejtettebb, de ezért nem kevésbé áldásos a
600 bibliás asszony munkássága; 470-nek közülök
csupán Indiában és Ceylonon van a munkásságuk
színtere. Ezenkívül még 100 nő London hírhedt
negyedeiben van főképen elfoglalva; némelyek
Délfranciaországban és Délamerikában munkál
kodnak.
Az évi bevételünk — 3.773,450 korona ado
mányok, hozzájárulások, kamatok stb. és 2,326.325
korona iratokért befolyt összeggel együtt —
6 099,775 koronát tett ki. Ezzel szemben 6-249,850
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korona kiadásunk volt, amiből 2.649,650 korona
fordítási díjakra, nyomtatásokra és bekötésekre
folyt ki, és 3.600,200 korona a raktárak fenntartá
sára, ügynökökre, bibliaárusokra stb. adatott ki.

Magyarország.
A bibliaterjesztés ebben az országban örven
detes módon emelkedik; a jelentés évében 106,621
drbról 110,777-re emelkedett, amelyből 60,708 drb.
magyar nyelvű volt. A törvény védelme alatt aka
dálytalanul terjeszthettük a drága Igét az egész
országban. Ezen Szentírásoknak előállítási költsége
— melyek csaknem kizárólagosan Budapesten nyo
mattak és köttettek be — 129,938 kor. 85 fillért
tett ki. Eladatásukból 61.636 kor. 82 fillér folyt be,
úgy hogy a bibliatársulat sajátjából 67,302 kor.
03 fillért fizetett rá. Mintegy 200 korona adomány
folyt be Magyarországból.
Budapesten, a fővárosban 30,662 példányt ter
jesztettünk el, amelyből 2810 példányt a bibliaárusunk hozott forgalomba, a többit pedig raktárból
adtuk el. A vidékre való szétküldés is örvendetes
emelkedésben van, ami abban leli okát, hogy a
protestáns papság a bibliaterjesztés iránt hova
tovább jobban érdeklődik. Welker bibliaárusunk,
aki különös eredménnyel munkálkodott, kilépett;
azonban reméljük, hogy az utóda is hasznavehető
munkatárssá fog lenni.
Nyugatmagyarországon, a nagyobbrészt katolikus
lakosság között a bibliaárus nagyon nehéz helyzet
ben van. Gyakran előfordul, hogy a papok az elter
jesztett Szentírásokat újra összegyűjtik, hogy ezeket
megsemmisítsék. Éppen ilyen gyakori azonban az
az eset is, hogy a bibliaárus azt találja, miszerint
a lakosság az előbbi látogatás alkalmával beszer
zett könyveket szorgalmasan olvassa, ami sok eset
ben a ház külsején és a lakókon azonnal szembeötlik. Ily nagy a különbség, ennyivel barátságosabb
minden egy ilyen faluban, mint egyebütt.
Délmagyarorszdgon, a szolgálatban megőszült
és bevált két férfiú munkálkodik. Albusz megjegyzi,
hogy némely Amerikából hazavándorolt honfi, nem
csak magával hozta a bibliát, de meg is tanulta
azt használni, amiáltal másokban is felébredt a
vágy Isten igéje után. Ilertelendy jelenti, hogy a
Szentírás gyakran maga tör utat magának. Embe
rek, akiknek ő évek előtt adott cl bibliát, felkeresik
őt, hogy keresztény igazságokban tanítsa őket,
miután egyházuk csak külső szertartást nyújt az
ő Isten után szomjazó lelkűknek.
Délkeletmagyarországból Kanurszky azt írja, hogy
a románok közül sokan nem tudnak olvasni, ami
munkáját igen fáradságossá teszi. Dacára ennek
jókedvvel vándorolt a hegyeken ide s tova a szét
szórt falvak látogatására.
Kiss testvérünk Középmagyarorszdgból egy aszszonyról ír, aki a Szentírást már 15-ször olvasta
á t ; örök életet talált benne. Vlaovics megintett egy
férfit, aki a bibliát a padlásra tette el, hogy inkább
hosszú pipáját vigye fel a padlásra és hozza le a
bibliát. Az ember megígérte, hogy a bibliát ismét
használni fogja.
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Csigírán jelentést tesz egy református faluról
Erdélyben, ahol az emberek nagy pénzhiány miatt
panaszkodtak. Csakugyan csupán két új testamen
tumot tudott eladni. Talált azonban e helyütt három
korcsmát és az egyik korcsmáros azzal dicsekedett,
hogy hetenkint 200 koronát vesz be. Könnyen
belátható, hogy ezen az úton a nép jómódja töké
letesen tönkre lesz téve.
Eszakkeletmagyarországon, mint Csordás beszéli,
egy szerzetes 2 új testamentumot vett. Miután most
a bibliaárus jó lelkiismerettel mondhatta, hogy a
kolostorban is vásároltak tőle, a lakosság is szíve
sebben fogadta őt, mint az különben történni szo
kott. Holik azon szomorkodík, hogy a tótok több
nyire tudatlanságban, szegénységben és babonaságban töltik el életüket. Sok bajt okoz a pálinka,
minek még a legszegényebb étkezésnél sem szabad
hiányoznia. Igen sokszor az elfogyasztott pálinka
sokkal drágább, mint az összes többi étel a szegé
nyes ebéden. A szép új evangéliumokat a lakosság
szívesen veszi és örömmel reméljük, hogy ezek itt
is meg fogják mutatni isteni erejüket.
Iván nagy örömmel és szép eredménnyel dol
gozott Eszakmagyarországon. Lelkes buzgósága,
mellyel Jézus Krisztus tanúja kíván lenni, sok
nehézmény felett diadalra vezette és némelyeket
gondolkodóba ejtett és jó útra fordított. Sokakat
talált, akik Isten és békesség után szomjaztak és
hálásak voltak, amiért őket az élet forrásához
vezérelték.
Eszaknyugat-Magyarországon is megmutatta
Kohacsek, mit végezhet egy Istennek szentelt férfiú.
Azt írja, hogy ő azelőtt sohasem hitte volna, hogy
a biblia terjesztése ennyire szükséges. Ő is nagy
örömét leli munkájában. 0 is valamint Iván kollé
gája virágzó üzleteket adtak fel, hogy életüket a
bibliaárus nélkülözésteljes hivatásának szenteljék.
Horvátország bíbliaárusainak türelmét és Isten
ben vetett bizalmukat keményen próbára teszi. A
lakosságnak csak 37°/o-ka tud írni és olvasni. A
műveltséghez emez alacsony fokának felel meg
szegénységük és erkölcsi züllöttségük. A biblia
árusnak óránkint van szüksége felülről való erőre,
hogy bátorságát el ne veszítse; vannak napok,
melyeken még csak egy új-testamentum elárusítása
sem sikerül neki. A katolikus papság nagy hatal
mának dacára a templomok vasárnapokon több
nyire üresek, a korcsmák ellenben zsúfoltak.
Bosznia és Herczegovina nehéz viszonyainak
megfelelő ember Lukács. Szerény és hűséges szor
galommal végzi munkáját. A benne lakozó isteni
szeretet megnyeri az emberek bizalmát is. Gyakran
segítették őt a görög-keleti papok. Isten segedel
mével 2748 példányt tudott eladni, körülbelül
50%-kal többet, mint az előző évben. A lakosság
l/3 része körülbelül mohamedán, akiknek házaik
előtte teljesen zártak. Mégis sikerült neki, az utcán
velük találkozván, és nyilvános helyeken, moha
medánoknak is Szentírásokat eladni.

VEGYES.
Lapunk kedves olvasóinknak és munkatár
saiknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
újévet kíván a lap szerkesztősége. E helyen is
őszinte köszönetét mond a szerkesztőség azoknak,
akik támogatták a lapot, ha a legkisebb hírrel is,
de különösen azoknak a keveseknek, kik mélyebb
érdeklődéssel voltak segítségére a lap és a LutlierTársaság céljainak. Kérjük a Társaság tagjait és
lapunk olvasóit, hogy szeretetüket őrizzék meg ezután
is a Társaság iránt s ruházzák azt át az új lapra
is, mely ezután e lap helyett fog ellátogatni hoz
zájuk s viszi magával azt a reménységet, hogy
szívesen várt és szeretettel fogadott vendég lesz
az evangélikus családoknál.
Halálozás. Bán Miksa, nyugalmazott lelkész és
nyugalmazott állami tanítóképző - intézeti rendes
tanár életének 76-ik évében az Úrban csendesen
jobblétre szenderült. Az t Úrnak szeretete őrködjön
pihenése felett!
A Luther-Társaság igazgatótanácsa december
13-án tartott ülésén Majba Vilmos főtitkár javas
latára tervbe vette, hogy az összes evangélikus
népiskolai ifjúsági könyvtárak részére az állami
könyvtári típusok mintájára protestáns szellemű
könyvtári típusokat felállít. Azokat öt évi törlesz
tési hitelre óhajtja szállítani az egyes gyülekeze
teknek, csak azt köti ki, hogy a gyülekezet a tör
vény által biztosított könyvtárak felállítására szánt
beiratási díjat egészben vagy részben a fenti célra
lekösse. E végből a Luther-Társaság elnöksége egy
ily irányú felhívást küld szét e napokban. Mind
addig kéri az elnökség az igen tisztelt lelkész
urakat, hogy gyülekezeteik semmiféle hasoncélú
vállalatnál le ne kössék magukat s várják be a
Luther-Társaság felhívását. A társaság ezzel kettős
célt akar szolgálni. Egyfelől a protestáns szellemű
termékekkel akarja ellátni az ifjúsági könyvtárain
kat. Másfelől a befolyó tiszta hasznot a prot. iro
dalom fejlesztésére akarja fordítani. Tehát a cél
nemes és szép s úgy az egyházra, mint a LutherTársaságra nagy fontosságú.
A kiadandó lapra vonatkozólag az igazgatótanács elfogadta a sajtóbizottság azon javaslatát,
hogy a „Harangszó “ című lap mint a társaság népies
lapja jelenjék meg 3500 korona évi szubvencióval.
A művelt közönség számára kiadandó havi folyó
iratra vonatkozó sajtóbizottsági javaslat feletti hatá
rozathozatalra, mely javaslat szerint a társaság a
kiadványokra szánt 9350 koronából 6500 koronát
a jelzett folyóirat költségeinek a fedezésére for
dítandó s csak a fennmaradt összeg kiadványokra,
elvi nagyfontosságánál fogva az igazgatótanács
magát illetékesnek nem tartja. Evégből egy jan.
17-én d. u. 5 órakor tartandó rendkívüli közgyűlés
elé terjeszti a kérdést. A folyóirat szerkesztését a
Luther-Társaságnál most megindítandó tankönyv
vállalat és ifjúsági könyvtár-vállalattal járó sok
munka miatt Majba főtitkár nem vállalta s az igaz
gatótanács eziránt is előterjesztést fog tenni a köz
gyűlésnek. A tankönyv-vállalatra vonatkozó hatá
rozat végrehajtását is elrendelték. Dr. Másznyik
Endre theol. akadémiai igazgató javaslatára az
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igazgatótanács a magyarázatos Új-testamentum szer
kesztőségébe társszerkesztőül Kaffay Sándor lel
kész urat választotta meg.
Radvány István ünneplése. Ritka lélekemelő
ünnepély folyt le e hó 10-én Miskolcon, ahol Radványi István kir. tanácsos, iparkamarai elnök, a
hegyaljai egyházmegye s a miskolci egyház érdem
dús felügyelője ünnepelte szép családi körében
80-ik születésnapját. Ez alkalommal tisztelői az
ősz férfiút, — aki azon ritka férfiak közé tartozik,
akiket igaz, meleg egyházszeretet és mély vallá
sosság vezérel, — az ev. egyház és a társadalom
is, nagy ovációban részesítette. Számtalan üdvözlő
levél és sürgöny hozta számára a jó kívánatokat,
de résztvett az ünnepély emelésében maga a tiszakerület püspöke, Geduly Henrik is, aki Turóczy
Pál hegyaljai főesperest bízta meg mély érzéstől
áthatott levelében üdvözletének az ünnepelt előtt
tolmácsolásával. Most a hegyaljai egyházmegye
üdvözlése következett, melyet Turóczy Pál főespe
res, lendületes szívből eredő szavakkal tolmácsolt.
Könnyekig megható jelenet volt, amint az üdvözlő
beszéd elhangzása után az ünnepelt férfiú a meg
hatottságtól szóhoz nem jutván, megölelte és meg
csókolta elnöktársát, így akarván a tisztelet és
szeretetszülte szavakat megköszönni, aki, mint
monda, nem is remélte, hogy messze földről is el
jönnek sokan hozzá, hogy az emlékezetes napon
vele kezet szorítsanak. Ezután a miskolci egyház
nevében Csók György lelkész üdvözölte lelkes sza
vakban Radványt, mint az ev. egyház felügyelőjét,
aki eddig 33 éven át lankadatlan ügybuzgalommal
vezette az egyházat. A tiszavidéki esperesség részé
ről, melynek nyolc egyháza a régi hegyaljai egy
házmegyéhez tartozott s a kerületi gyámintézet
nevében, melynek világi elnöke, Dómján Elek
sátoraljaújhelyi lelkész, esperességi és gyámintézeti
jegyző adott meleg szavakban kifejezést. Az arnóti
egyház, mint régebbi felügyelőjét, szintén üdvözölte
a kiváló vezért, valamint az esperesség legfiatalabb
egyháza, az ózdi egyház s a diósgyőri még külön-külön
adtak kifejezést jókívánataiknak. Impozáns volt már
maga a menet is, élénk feltűnést keltve a városban.
A nagy számban megjelent tisztelgők az egyház tanácstermé-ben gyülekezvén, Turóczy Pál főesperes
vezetése mellett Jungmann Géza arnóti. Nemes Károly
diósgyőri, Dómján Elek sátoraljaújhelyi, Móhr Béla
kassai, Csók György miskolci, Csaba Gyula újcsanálosi, Ligeti Ede sajókazai, Tóth József fan
csali lelkészek és Zoltán Emil helybeli segédlel
kész papi ruhában sorakoztak. A felügyelők közül
jelen voltak Zorkóczy Samu, Ferjentsik Miklós ózdi
felügyelők, Szopkó Róbert ránki, Markó István
arnóti, Csajka abaújszántói felügyelők. A tisztel
gésben részt vettek a kassai I. egyház küldött
ségei ; Miskolcról: Lichtenstein József, dr. Markó
László, dr. Szánthó Bertalan, Fűrész Sándor, Pazár,
Fiedler, Marusák, Alberth, Becht és még számo
sán ; Diósgyőrből: Fischl főerdész és Záhony
Gyula tanító ; Arnótról: Urbán Gyula tanító, Simon
János és Tóth Pál gondnokok. Az üdvözlések után
mindenki meghatva távozott, helyt adván az ipar
kamarai és az ev. nőegylet küldöttségének, amelyegyletnek az ünnepelt leánya, dr. Markó Lászlóné
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hosszú éveken át lelkes fáradhatlan elnöknője; a
kereskedelmi és iparkamarának pedig az ünnepelt
férfiú, több évtizeden át, mindannyiszor egyhangú
bizalommal és lelkesedéssel megválasztott elnöke.
Hosszú életét a munkának szentelt ezen istenes
férfiú, a közélet mezején soká legyen még világító
szövétnekünk.
Egy jelenvolt.
Új nöegylet. A pesti ág. hitv. evang. német
ajkú egyházban ez év reformációi ünnepén meg
alakult „Női Szövetség“ (Frauenbund) címen egy
nőegylet. Az új nőegylet, mely az evangélium és ág.
hitv. evang. egyházunk hitvallásainak alapján áll,
a gyülekezet szolgálatába kíván lépni és a gyüle
kezeti élet előmozdításához hozzájárulni. Különös
feladatának tekinti az egylet, hogy a belmisszió
ágait és a gyermekvédelmet ápolja, a keresztyén
könyörületesség munkái iránti érzéket fejlessze,
a magánjótékonyságot előmozdítólag szolgálja, a
székesfővárosban állásban lévő és állásnélküli
nevelőnőket, bonneket és más hivatásban levő
nőket vagy leányokat, pl. hivatalnoknőket tanács
csal és tettel támogatni. A gyülekezeti élet élén
kítését úgy óhajtja a Női Szövetség szolgálni, hogy
gyülekezeti estéket rendez, amelyeken az egyház
tagok egymással megismerkedjenek és így a hit
testvéri összetartozandóság érzete közöttük ápoltassék. Az alakuló-gyűlés a reformáció ünnepén,
okt. 29-én volt. A lelkész imája után Daur György
egyházfelügyelő üdvözölte a szép számmal meg
jelent hölgyeket és megnyitotta az ülést. Erre
Broschkó G. A. lelkész ismertette a Szövetség cél
jait és feladatait. Ezután megválasztották a tiszti
kart, elnöknő lett Steinhardt Antalné, alelnöknők
Broschkó Adolfné és Hein Jánosné, pénztárosnő
Schmidt Emmy úrleány, a Szövetség jegyzője a
mindenkori lelkész, választottak ezenkívül még egy
15 tagból álló választmányt is. A Női Szövetség
nek vannak alapító, rendes, pártoló és rendkívüli
tagjai. Mint rendkívüli tagok férfiak is léphetnek
be a Szövetségbe, kik az alapító tagdíjat (50 K)
vagy pedig legalább 3 K évi tagdíjat fizetnek.
A tagok száma eddig 76. A Női Szövetség az első
gyülekezeti estét dec. 10 én rendezte, melyen Lic.
Schmidt Károly Jenő pozsonyi főesperes-lelkész a
„a női diakonisszáról és feladatairól a jelenkorban"
címen igen tanulságos építő és buzdító előadást
tartott. Az előadó ismertette ezen áldott intézmény
nek rövid történetét és jelenlegi állását, kiemelte
annak hazai evang. egyházunkra való jótékony
hatását és szükségességét, hangsúlyozta ez intéz
ménynek szociális jelentőségét és felhívta a közön
séget ennek meleg felkarolására főképen azáltal,
hogy leányainkat ezen nemes hivatásra buzdítsuk,
mert a diakonisszahiány igen nagy. Meg vagyunk
győződve, hogy ezen előadás jó magként jó talajra
esett és gazdag gyümölcse el nem marad. Az elő
adáson kívül dr. Hittrich Ödönné és Reidner Hermin
úrleány énekelte Mendelssohn B. „Az Úr napja ez“
című énekét, Koller J. Frida úrleány pedig el
szavalta Gerok Károlynak „Advent" („Zörgetek") c.
költeményét. Úgy az ének, mint a szavalat hálás
elismerésben részesült. A gyülekezeti est énekkel
és imával kezdődött és befejeződött. Az Úr áldása
nyugodjék a gyülekezeti munka ezen szerény ágán is!
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Karácsonyfa-ünnepély. A Protestáns Országos
Árvaházban december 24-ikén, délután 4 órakor
tartják meg a karácsonyfa-ünnepet az intézet száz
árvája részére. Az emberbarátokat szívesen látja a
választmány. Az árvák részére bármiféle adományt
köszönettel fogadnak és azokat kérik az árvaházba
(VII., Szegényház-tér 1.) küldeni.

Luther-Társaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1911 november 1-től decem
ber 1-ig befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító tagok tőkebefizetése:Posz vék Sándor Sopron (200).
2. Alapító tagoktól évi 10 koronával 1911-re: Szentiványi
Árpád Beje 1910—1913. évre: Szentiványi József Beje.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re : Turcsányi
Gusztáv Sebespatak, dr. Orkonyi Ede Szeged, Zólyomvámosi ev. egyház, Honéezy Pál Mártonháza, Gömöri ev.
egyhm. papiértekezlet, Tiszaföldvári ev. egyház, Brozik
Károly, A. Petyus István Tiszaföldvár, Nemeshányi ev.
egyház, Stettner Gyula Felsőlövő, Zsivay Lajos Nagyvázsony,
Pröhle Károly Sopron, Kukméri ev. egyházközség, Kukméri
anyaegyház, Felsöújlaki ev. fiókleányegyház, Újkörtvélyesi
ev. leányegyház, Újtelepi ev. leányegyház, Harspataky
ev. leányegyház, Hajter János Kukmér, Perlaky István
Pozsony, Evang. tantestület Győr (10 kor.), Óverbászi ev.
egyház, Öskii evang. egyház, Balassagyarmati ev. egyház,
Kruttschnitt Antal S. Vadkert, Isó Vincze Győr, Ringbauer
Gusztáv Rajka, Raab Károly Körmöcbánya, Greisiger
Róbert Körmöcbánya, Barsi ev. egyházmegye, Körmöc
bányái ev. egyház, Haendl Vilmos Selmecbánya, Soproni
theol. önképzőkör, Fáradi ev. egyház, Kovácsy Kálmán
Rákospalota, Rákospalotai ev. egyház, Bancsó Antal Sop
ron, Hüttl Ármin Budapest, Sbrovina Ottó Turócszentmárton, Scholtz Róbert Budapest, Mayer Endre Eperjes,
Figus Samu Zólyom, Mrva György Petrőcz, Palkovics Sándor
Itimabrézó, dr. Szlavik Mátyás Eperjes, Nemeskocsi ev.
egyház, Oberlander Fülöp Újverbász, Ringhofer Andor
N.-Kanizsa, Felsőnánai ev. egyház, Eperjesi nöegyleti
gyámintézet, Vombohr Lajos Torzsa, Zólyomi ev. egyház
megye, Zólyomi ev. papi értekezlet, Sztehlo Gerő Besz
tercebánya, Iglói főgimnázium, Benedicty Gyula Tápiószele, Szontágh Andor Csetnek, Bácsi ev. egyházmegye,
Daxer Henrik Bazin, dr. Edvi Illés Károly Budapest,
Kovács Dániel Felsőszabadi, Blaszky Aladár B.-Bánya, Liszka
Nándor Debrecen, Felsőszabadi ev. egyház, dr. Hösz
Mihály Arad, Belodi ev. egyház, Páhr József Vasvörösvár,
Durandi ev. egyház, Nagy-gyimóti ev. egyház, Kishorti ev.
egyházmegye, Kolbenheyer József Nyustya, Tolnanémedy
ev. egyház, Késmárki ev. egyház, id. Bojnák Márton Felsőzelle. Ózdi ev. egyház, Révkomáromi ev. egyház.
1910-re: Vidovszky Kálmán B.-Csaba, Kajáti ev. egyház.
1909 1910-re: Honéezy Pál Pusztaföldvár.
1909—1911-re: Kondorosi ev. egyház.
1910 1911-re: Letrik György Nagyrét, Hugyecz és Rossenauer B.-Bánya, Kiss Gyula Overbász.
1911 -1912-re: Katsinka Kornél Maglód, Király Ernő
Selmecbánya.
1912- re: Felsölövői iskolaközség.
1913- ra: Kalenda János Nagyszombat
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re:
Pollner János Hódmezővásárhely, Benyus József Tiszaföld
vár, Kifut János Tiszaföldvár, dr. Mátéffy Pál, Mátéify László,
dr. Schulcz Lajos, Mojzsik Lajos, dr. Albertinyi Adolf Szentes,
Margócsy Kálmán Dunaegyházi, Dunaegyházi ev. egyház,
Karner Frigyes Kőszeg, Trompler János Nádorhegy, Bulla
Danó Zólyom.
1908—1909. évre: Dr. Mátéify Ferencz Szentes.
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1911-re :
Chorváth Sámuel Tótpróna, Benyus István Tiszaföldvár,
Domonyi István, Horeczky Béla, Novák János, Nepósz Gyula,
id. Petyus István, Stark Béláné, P. Varga György, Vlaszák
László, Vlaszák József Tiszaföldvár, Seregély Sándor, Zsákó
János Oskü, Rajkai ev. egyház, ifj. Sümegi János, Erős János,
Sümegi Samu Ivánegerszeg, Binder Béla Székesfehérvár,
Kalmár László, dr. Borchest Jenő Székesfehérvár, Petyován
Endre Orosháza, Kiss Gyula Kiskőrös, Németh Márton Iván
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egerszeg, Bokor János 20. sz., Hollósy János Ivánegerszeg,
Bojnák György Szilád.
1908—1911. évre: Pontőr Béla Tordas.
1909. évre: Dr. Falvay Jenő Székesfehérvár, Színák
György, Színák János Szilád, Ondrejicska Mihály Fölsözelle.
1909 1911. évre: Szeberényi Lajos Fóth.
1910—
1911. évre: Likercze István Oroszlány, Balázs
Béla Orosháza.
1910. évre: Jablaniczky István, Vorback A. Pozsony,
Pöífing Edéné, Maizei Tivadar.
1911— 1912. évre: Dénes Lajos Orosháza.
1912. évre: Stark Béla Tiszaföldvár.
6. Adományok: Stenckel Pál Késmárk (1.—) Sánta
Józsefné Dusca Doroboi (1.—)
7. Házbér raktár után: 200 kor.
Összesen befolyt: 1322 korona.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1911 november hó 1.
B endl Henrik,
tá rs. pénztárnok.

L e g a lK a lm a sa b b K a rá cso n y i
ajá n d éK g y erm e K eK n e k

Jó Pajtás
Képes gyerm eklap könyvalakban.
Megjelent: 1. kötet 1909. Ára díszes színnyomatú
bekötésben 3 K 50 fill. II. kötet 1910. I. félév.
III. kötet 1910. II. félév. IV. kötet 1911. I. félév.
Egy-egy kötet ára díszes színny. bekötésben 0 K.
Kaphatók a

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

O L C S Ó JÓ K A I!!
Egy-cgy szám 40 fillér.
Havonta 10 szám jelenik meg, július és
augusztus kivételével. Eddig a következő
számok jelentek m eg:
1. Az egyhuszasos leány. A nagyapa vár
kastélya.
2. A dagői torony. Bosszú a túlvilágon.
3—4. A sárga rózsa.
5. Az ezerkettedik éjszaka.
6—8. Páter-Péter.
9. Ne hagyd magad.
10. A fekete sereg.
11— 12. A cigánybáró.
13. Párbaj Istennel. Az utolsó kacaj.
14. Vén emberek nyara. A feredzse.
15—16. Az apja fia.
17—20. Bálványos vár.
Ezen kiadás egyes füzetei úti olvasmánynak
is igen alkalmasak.
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Karácsonyi ajándékai alkalmas
képeskönyvek, mesekönyvek és ifjúsági íratok leszállított árakon.
Megrendelhetők:

A Luther-Társaság könyvkereskedésében Bpest,VHI,

Szentkírályí-u, 5i/a.

Képeskönyvek:

Ifjúsági elbeszélések:

Faragó bácsi Mindentudó képeskönyve, albumalakú,
ára vászonkötésben 8 K helyett 6 K, két részben is kap
ható, részenként 4 K helyett 3 K.
Tündérüket, írta Kálmán bácsi, verses képeskönyv,
ára 4 K 80 f helyett 3 K 60 f.
Az én abc-iu, művészies kivitelű képes abc-s könyv,
ára 4 K helyett 3 K.
Abc, irta Pósa Lajos, ára színnyomatú képes kötésben
1 K 60 f helyett 1 K 20 f, elszakíthatatlan kiadás 3 K
helyett 2 K 40 f.
Arany napsugár, írta Pósa Lajos, gyönyörű színes mű
vészies képekkel díszesen bekötve 6 K helyett 4 K 50 f.
Mindenféle állatképek, versekkel ellátta Antal bácsi,
ára színnyomatú kötésben 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.
Nagy képes tündérmesék, versbe szedte Gyula bácsi,
24 nagy képpel, 8 K helyett 6 K.
Ciróka és Miróka, Szilágyi Géza verseivel, 18 képpel,
5 K helyett 3 K 80 f.
Csak előre, kis versekkel, nagy leporeló, 12 lappal,
5 K helyett 3 K 80 f.
Tarka világ, versekkel, 18 képpel, ára 5 K helyett
3 K 80 f.
Hü pajtásaink, versekkel, 18 kutya-képpel, ára 5 K
helyett 3 K 80 f.
Vadállatok képekben, szép versekben, bemutatja Koboz
tudor,, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
Űj oktató nagy képeskönyv, versbe rótta Gyula bácsi.
A falusi és városi élet télen, nyáron, oktató szöveggel, ára
5 K helyett 3 K 80 f.
Állatország, Perényi L. verseivel, 2 K helyett 1 K 50 f.
Babaországból, versikékkel, 2 K helyett 1 K 50 f.

Burkus, regény az ifjúság számára, írta Gaál Mózes,
ára 3 K 50 f helyeit 2 K 80 f.
Az utolsó lantos, regényes korrajz, irta Gaál Mózes,
ára 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
A két imposztor, elbeszélés az ifjúság számára, írta
Jakab Ödön, Neográdi Antal 30 művészi rajzával, ára 4 K
helyett 3 K.
Vadászkalandok, a magyar ifjúságnak elbeszéli Garádi
Viktor, 50 képpel, ára 3 K 40 f helyett 2 K 60 f.
A cirkuszkirály, elbeszélés az ifjúság számára, írta
Krúdy Gyula, ára 2 K 50 f helyett 1 K 90 f.
Marci, történet egy falusi fiúról, írta Gaál Mózes, ára
2 K 80 f helyett 2 K 10 f.
A Pál-utcai fiúk, regény kis deákok számára, írta
Molnár Ferenc, ára 6 K helyett 4 K 80 f.
A császárok sírjai, regény az ifjúság számára, ára
4 K 80 f helyett 3 K 60 f.
Kexholmi Mária, regény az ifjúság számára, Mülve
Károly rajzaival, ára 1 K 80 f helyett 3 K 60 f.
Egy tutaj története, regény az ifjúság számára, Ger
gely Imre rajzaival, ára 4 K 20 f helyett 3 K 20 f.
A kis kertész, fiúk és leányok részére, írta Vágner
János, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Szív, a gyermekek számára, irta Edmondo de Amicis,
olaszból fordította Radó Antal, ára 5 K 60 f helyett 4 K 20 f.
Tuskó Matyi kalandjai, írta Radó Antal, ára 6 K helyett
4 K 50 f.
Rákolti György utazása a gambai császárságban, nagy
alakú kötet, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Történelmi hősök, írta Abonyi Árpád, ára 4 K helyett
3 K.
Havasok ura, írta Abonyi Árpád, ára 2 K 40 f helyett
1 K 80 f.
Harc a szabadságért. írta Böngérfy János, ára 6 K
helyett 4 K 50 f.
Hazánk története, írta Benedek Elek, ára 6 K helyett
4 K 50 f, ugyanaz 28 kép-melléklettel 8 K helyett 6 K.
Donászi Ferenc ifjúsági ir a ta i: Egy magyar diák
élete Mátyás király korában, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Életünket és vérünket, ára 4 K helyett 3 K. Buda hőse,
ára gyönyörű díszkötésben 9 K helyett 6 K 50 f. Toldy
Miklós, ára 7 K helyett 5 K 20 f. Rejtélyek a történelem
ből, ára 3 K helyett 2 K 40. Miklós vitéz, történeti elbe
szélés a Hunyadiak korából, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
Az arany szalamandra, ára 3 K helyett 2 K 40 f. Ozdortelegd, elbeszélés a magyar pogányvilágból, ára 3 K 60 f
helyett 2 K 80 f.
János generális, történeti elbeszélés az ifjúság számára,
irta Goda Géza, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
A Floridai kalandhősök, Goulding után írta Zempléni
P. Gyula, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Séták a nagy természetben, irta dr. Nogrády László,
a pazar kiállítású vaskos könyv ára 8 K helyett 6 K.
Koldus és királyfi, írta Mark Twain, ára 2 K 40 f
helyett 1 K 80 f.
Budapesti séták, írta Tóth Rezső, három fiú naplója
ára 5 K helyett 3 K 80 f.
Mackó úr utazásai: Mackó ár útnak indul. Mackó úr
utazásai. Mackó úr szárazon és vízen. Mackó úr újabb
utazásai, egy-egy kötet ára díszkötésben 7 K helyett
5 K 40 f.

M eséskönyvek:
Mesék és elbeszélések, irta Benedek Elek, színes és
fekete képekkel, ára 5 K 60 f kelyett 4 K 20 f.
Száz kis történet, írta Hoffmann Ferenc, ára kötve
3 K helyett 2 K 40 f.
Többsincs királyfi, magyar népmese három felvonás
ban, írta Benedek Elek, ára kötve 3 K helyett 2 K 40 f.
Az egérke mesél, irta Tábori Róbert, diszes mese
könyv, ára 2 K 80 f helyett 2 K 10 f.
Andersen meséi, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
„
újabb meséi, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
„
összes meséi, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Tündérek között, elmeséli Bánfy János, ára 3 K helyett
2 K 40 f.
Legszebb regefüzér, elmeséli Bánfy János, ára 3 K
helyett 2 K 40 f.
Egyszer volt, hol nem volt, elmeséli Bánfy János, ára
kötve 6 K helyett 4 K 50 f.
Mesék és regék, írta Karádi J., ára 4 K helyett 3 K.
Tündérmesék, írta Benedek Elek, ára 2 K 40 f helvett
1 K 80 f.
Csodavilág, elmeséli Benedek Elek, ára 2 K 40 f
helyett 1 K 80 f.
Kis mesekönyv, írta Fayné Hentaller M., ára 2 K 40 f
helyett 1 K. 80 f.
Mesék, regék és elbeszélések, írta Fayné Hentaller M.,
ára 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.

25—26- sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Magyar vitézek Parisban, írta Tábori Róbert, ára
kötve 2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben 3 K 20 f helyett
2 K 40 f.
A búrok földjén, irta Gaus Viktor, ára kötve 2 K 50 f
helyett 2 K, díszkötésben 2 K 80 f helyett 2 K 20 f.
A szurkos királyfi, írta Kabos Ede, ifjúsági regény, ára
kötve 2 K 50 f helyett 2 K díszkötésben 2 K 80 f helyett
2 K 20 f.
A Kis Kelemen története, írta Rákosi Jenő, ára kötve
2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben 2 K 80 f helyett
2 K 20 f.
Egy falat kenyér története, levelek az ember életé
ből, írta Macé János, ára vászonkötésben 4 K helyett 3 K.
Honszerzö Árpád, elbeszélés a honfoglalás idejéből,
irta Benedek Elek, albumalak,
« ára díszkötésben 8 K,
Talpra magyar, 1848-iki szabadságharcunk rövid tör
ténete, írta Gracza György, albumalakú kötet, ára diszkötésben 7. K 20 f.
Vitorlákkal a föld körül, útirajzok, írta Jenovai Jenö>
albumalakú kötet, ára díszkötésben G K.
Zörgö barasztok, elbeszélés az ifjúság számára, írta
Mauks Kornélia, albumalakú kötet, ára vászonkötésben 6 K.
A leányvári boszorkány, regény az ifjúság számára,
írta Lövik Károly, ára díszkötésben 5 K helyett 3 K 80 f.
Két gazdag ifjú története, irta Benedek Elek, Mülbeek Károly rajzaival, ára díszkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.
Hősök hőse, a magyar ifjúságnak írta Sas Ede, ára
díszkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.
Hős fiúk, regényes történet a szabadságharcból, írta
Rákosi Viktor, Miihlbeck Károly rajzaival, ára díszkötésben
7 K helyett 5 K 40 f.
Három vitéz magyar baka meg egy káplár kalandjai,
irta Abonyi Árpád, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Utazás a holdba, irta Rákosi Viktor, ára díszkötésben
4 K helyett 3 K 20 f.

Ajándékkönyvek érettebb ifjúság

számára:
Universum. Találmányok, felfedezések, utazások, va
dászkalandok, természetcsodák, hasznos tudnivalók, mulat
tató és tanulságos kísérletek, évkönyv a család és ifjúság
számára, szerkesztette Hankó Vilmos dr., számos képpel;
eddig öt kötet jelent meg, egy-egy kötet ára díszes kötés
ben 8 K 50 f.
Korunk találmányai, Viliams Archibaldtól, ára díszes
kötésben 8 K.
Műszaki mesterművek. Viliams Archibaldtól, ára díszes
kötésben 8 K.
A prlmitiv ember hajdan és most, Scott Eliot-tól, an
golból fordította. Ára díszes kötésben 8 K.
Természettudományi olvasmányok az ifjúság számára,
szerkeszti Szterényi Hugó, I. sorozat ára 4 K 80 f helyett
3 K 60 f, 11. sorozat ára 4 K 40 f helyett 3 K 30 f, III. soro
zat ára 3 K 60 f helyett 2 K 80 f.
Szájról-szájra, írta Tóth Béla, ára 8 K helyett 6 K.
Mende-mondák, írta Tóth Béla. ára 8 K helyett 6 K.
Magyar ritkaságok, írta Tóth Béla, ára 7 K helyett
5 K 40 f.
A művészet kis tükre, írta Reinnach Salamon, fordí
totta Lázár Béla, ára egész bőrkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.

Ifjúsági elbeszélések serdúltebb leányok
számára:
Leányévek, írta Fayné Hentaller Mária, ára 4 K 80 f
helyett 3 K 60 f.
Róza története, írta Fayné Hentaller Mária, ára 4 K
helyett 3 K.
Fehér Rózsa és egyébb történetek, írta Mauks Kornélia,
Mikszáth Kálmán bevezetésével, nagyobb leányok számára,
ára 8 K helyett 6 K.
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Fekete Kató és más elbeszélések. írta Fayné Hentaller
Mária, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
Futri Kata, irta Helm Klementina, ára 5 K 20 f helyett
4 K.
Szöcske kisasszony, regény 10—15 éves magyar leá
nyok számára, írta Tóth Sándor, ára 4 K 20 f helyett 3 K
20 f.
Bözsike, leányok s mindazok számára, akik a kis gyer
mekeket szeretik, átdolgozta Körösi Henrik, ára 5 K helyett
2 K.
Galambok, elbeszélés fiatal leányoknak, irta Benedek
Elek, ára 5 K helyett 3 K 80 f.
Katalin, regény fiatal leányok számára, irta Benedek
Elek, ára díszkötésben 6 K helyett 4 K 50 f.
Árva Margit, leányregóny, írta Fayné Hentaller Mária,
ára 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.
Szödi leányok, leányregény, irta Fayné Hentaller Mária,
ára 2 K 40 f helyett 1 l\ 80 f. Fenti két kötet, leányvilág
címen egy kötetbe kötve, 4 K helyett 3 K.
A legkisebb leány, regény fiatal leányoknak, ára 6 K
helyett 4 K 50 f.
Magyar nők, irta Gaál Mózes, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Nótás Katica, elbeszélés kisebb leányok részére, ára
2 K 40 f helyett 1 K 80 f.
Három leány története, fiatal leányok számára, írta
Gyarmathy Zsigáné, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Erdélyország tiindérország. mesék igazak, apróknak,
serdiilteknek, ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Az élet iskolája, regény fiatal leányok számára, ára 5
K helyett 3 K 80 f.
Uzoni Margit, regény fiatal leányok számára, írta Bene
dek Elek, albúmalakú kötet, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Tündérmesék, a való életből, írta Ambrozovicsné Meszlényi Ilona, ára 4 K 80 f helyett 3 K 80 f.
Anyai szív, regény fiatal leányok számára, írta Gaál
Mózes, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Évike, regény fiatal leányok számára, irta Hermán
Ottóné, ára 4 K helyett 3 K 20 f.
A nagyobbik leány, regény fiatal leányok számára, irta
Szabóné Nogáll Janka, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Rózsák között, elbeszélések fiatal leányok számára,
írta i ntsek Anna, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Szélvész kisasszony, a kastély titka, irta Tutsek Anna,
serdúltebb leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K,
díszkötésben 2 K 80 f helyett 2 K 20 f.
Szeretet, irta Gaál Mózes, serdúltebb leányok számára,
ára 2 K 50 f helyett 2 K.
Yidorka. Új élet írta Tutsek Anna, két elbeszélés fiatal
leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben
2 K 80 helyett 2 K 20 f.
Riigyfakadás, irta Benedek Elek, elbeszélések fiatal
leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben
2 K 80 f helyett 2 K 20 f.
Az édes otthon, irta Tutsek Anna, regény fiatal leányok
számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, diszkötében 2 K 80 f
helyett 2 K 20.
Ciliké viszontagságai, írta Tutsek Anna, 2 kötet I.
Ciliké rövid ruhában, ára 7 K helyett 5 K 40 f, II. Ciliké
menyasszony lesz, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Zsófika naplója, irta Szabóné Nogáll Janka, ára 5 K
helyett 4 K.
Egy babaliáz története, ára 5 K helyett 4 K.
Mindezen ifjúsági iratok díszesen bekötve és képekkel
ellátva vannak. Minden itt fel nem sorolt bárhol és bárki
által hirdetett ifjúsági könyv vagy egyébb irodalmi termék
a hirdetett áron a Luthertársaság könyvkereskedésében
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a beszerezhető. Kérjük
szeretett hitsorsosainkat, hogy most a közeledő karácsonyi
ünnepek alkalmából beálló szükségletüket s ezentúl is min
dennemű könyvszükséglet beszerzése esetén teljes bizalom
mai hozzánk fordulni szíveskedjenek.

A L u th ertársaság k ö n yvk eresk ed ése
Budapest, VIII,, Szentkirályi-u. 51/a.
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A Luther-Társ.könyvkereskedésében kapható:

SZ.

Aki a vidámságot szereti, az feltétlenül szerezze
be a következő most megjelent könyvet:

Imádságok és buzgólkodások
Evangyélmi protestáns keresztyének számára ké
szítette Székács József. — Ára vászonkötés
ben, aranymetszéssel, tokban 5 — K. Bőr
kötésben, aranymetszéssel, tokban 8 — K.
Finom borjúbőrkötésben, párnázva, aranymetszéssel, to k b a n ........................10'— K.
Gyurátz: Hit oltára és Lelki vezér húszféle kö
tésben kapható, mely kötések pontos leírását
tartalmazó jegyzékkel készséggel szolgál a
LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSE,
Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi-utca 51/a.

V idám k é p e k
" G u s z ti"
d iá k é le tb ő l
írta: S za la y M ihály. — Ára 2 korona.
Szerző ebben a könyvében élénk, lebilincselő
vidámsággal, derűt fakasztó humorral írja meg
— , Guszti" élettörténetét, csínytevéseit. —
Megrendelhető a
LUTHER-TÁRS. KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN,
Budapesten, Vili. kerület, ’ Szentkirályi-utca 51/a.

A LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN,
Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-u. 51/a, a következő

karácsonyi ajándékul kiválóan alkalmas
ifjúsági irodalmi újdonságok kaphatók:
kor.

S e b ö k Zsigmond: Dörmögö Dömötör uta
zásai. Túl Ödön rajzaival. Ára díszes kötésben 7'—
B e n e d e k Elek: Nagyapó mesél Évikének.
Kicsiny gyermekek számára való mesék, versek.
Ára szép k ö té sb e n ...................
. . . .
5' —
M o l n á r Ferenc : A Pál-ntcai fiúk. Album
alakú diszkiadás, Vadász Miklós rajzaival. Re
gény kis gyermekek számára. Ára . . . .
8 '—
S e b ő k Zsigmond : Csutora Jancsi kalan
dozásai a levegőben. Humoros ifjúsági könyv.
Á r a ............................................................... 5'—
H é d i n Sven: Az északi sarktól a déli
sarkig. Szerzőnek első könyve, mely kizáró
lag az ifjúságnak van írva. A magyar ifjúság
számára átdolgozta Mikes Lajos. Díszes be
kötésben. Á r a .................................................8'50
B é r ű t Lie : Diák-történetek. Magyarra át
dolgozta Tábori Kornél. Tartalmaz elbeszélése
ket a diákéletből, olyasféléket, mint Molnár
Ferenc hires könyve, a Pál-utcai fiúk. Ára
szépen k ö t v e .................................................4'—
V erne Gyula: A Föld felfedezése. Magyarra
fordította és függelékkel ellátta Brózik Károly.
II. kiadás, a négy kötet ára kötve
. . . . 22'50
B e n e d e k E lek: Toldi Miklós. Album
alakú kiadás diszkötésben. Á r a ................ 8 ’—
R á k o s i Viktor: A bécsi diákok. A sza
badságharc idejében játszó regény, művészi
illusztrációkkal. Á r a ...................................5 20
La me Károly és Mária: Shakespeare-mesék.
Angolból fordította Mihály József. A világiroda
lom leghíresebb ifjúsági könyveinek egyike,
új, illusztrált kiadásban. Ára kötve
. . . . 5'40
L a u r i e A.: A délafrikai aranykeresők.
Franciából fordította Hegedűs Pál. Verne-szerű
ifjúsági regény. Ára kötve
5p—
B e n e d e k Elek : Csodalámpa. A világ leg
szebb meséi. Ez Benedek Eleknek egy a világ
legszebb meséit magában foglaló újabb gyűj
teményének főcíme, mely gyűjteményből egy
előre az első kötet jelenik meg, melynek címe
a kötés színe szerint Kék mesekönyv. Gyö
nyörű képekkel ellátva, díszes kötésben. Ára 6 -—

kor.

G a á 1 Mózes: Napóleon, a hadvezér, a
császár és az ember, 8 képmelléklettel. E
könyv úgy a nagyközönségnek, mint a serdülő
ifjúságnak egyaránt lebilincselő olvasmányul
szolgál. Ára k ö t v e .......................................... 6-—
S e r é n y i Gusztáv : Repülőgépen a Föld
körül. Honti Nándor sikerült képeivel. Ára
fűzve 4'40 K, k ö t v e ...................................... 6 -—
Tányértalpú Mackó Nagy képeskönyve,
kartonra vonva bekötve. Á r a ........................4'80
Ugyanaz elszakíthatatlan kötésben . . . 7'—
Ugyanaz széthúzható a l a k b a n ...................7’—
Tányértalpú Mackó első képeskönyve,
könyvalakban. Á r a .......................................... 4' —
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 4’—
Tányértalpú Mackó második képeskönyve
könyvalakban. Á r a ...........................................4"—
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 4'—
Jóbarátok nagy képeskönyve. Kartonra
vonva és kötve. A r a ......................................4'—
Ugyanaz elszakíthatatlan vastag táblára vonva
és bekötve. Á r a ................................................4'80
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 4'80
Jóbarátok kis képeskönyve. Könyvalak
ban. Á r a ................................. ....
3-20
Ugyanaz széthúzható alakban Ára , . . 3'20
Kicsi kocsi, nagy csacsi. Képeskönyv könyv
alakban. Á r a .................................................... 320
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 320
Kis emberek világa. Képeskönyv könyv
alakban. Á r a .................................................... 2’50
Ugyanaz széthúzható alakban. Ára . . . 2'50
A fentebb felsorolt képeskönyvek úgy képeik
művészi kivitele, mint verseinek irodalmi színvonalon
álló volta miatt művelt családok gyermekeinek is
bátran ajánlhatók.
A következő meséskönyvek úgy tartalmuk ki
válósága és kiállításuk tetszetős volta, mint olcsósá
guk folytán melegen ajánlható gyermekmesék.
I ici I alkó.
I Egy-egy kötet ára 3 kor.
Babszem Jankó tornya. > . , ,
, „ ,
Az eladott nagvanva.
( helyett csak 2 korona.

R e n d e lé s e k e t a lá z a t t a l k é r a
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Verne Gyula ö sszes munkái:
Névtelen család, második kiadás, 80 képpel, ára
Antifer m ester csodálatos kalandjai, regény,
ára fűzve 6 K, vászonk. 7 K 20 f helyett 5 K 80 f. fűzve 4 K, kötve 5 K 60 f helyett 4 K 50 f.
Az antillák világa, regény, ára fűzve 2 K 50 f,
Utazás a hold körül, negyedik kiadás, 42 kép
pel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 20 f helyett 2 K 60 f.
kötve 4 K 20 f helyett 3 K 40 f.
Bégum 500 m illiója, regény, Bounty lázadói,
Utazás a ten g er alatt, negyedik kiadás, 107 kép
elbeszélés, haimadik kiadás, 47 képpel, ára fűzve pel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 K.
V árkastély a kárpátokban, regény, második kia
2 K, kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Egy khinai viszontagságai Khinában, 52 kép dás, 39 képpel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 50 f he
pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 20 f helyett 2 K 60 f. lyett 2 K 80 í.
Egy sorsjegy 9672. szám , 38 képpel, ára fűzve
Város a levegőben, regény 37 képpel, ára fűzve
2 K 50 f, kötve 4 K helyett 3 K.
2 K, kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Észak a dél ellen, regény, második kiadás, 85
Az Orinocon fölfelé, regény 49 képpel, ára fűzve
képpel, fűzve 4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f. 3 K..60 f, kötve 5 K 80 f helyett 4 K 80 f.
Öt hét a léghajón. Utazás Afrikában, harmadik
Fekete Indiák, regény 43 képpel, ára fűzve 3 K,
kiadás, 13 képpel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve 5 K
kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f.
helyett 4 K.
A fran cia zászló, regény 40 képpel, ára fűzve
Dr. Ox theoriája, regény 49 képpel, ára fűzve
2 K 80 f, kötve 4 K helyett 3 K.
2 K 60 f, kötve 4 K helyett 3 K 20 f.
G rant kapitány gyerm ekei, negyedik kiadás,
A rejtelm es sziget, harmadik kiadás, 139 kép
172 képpel, fűzve 5 K 60 f, kötve 7 K 20 f helyett 5 K 80 f.
Három orosz és három angol kalandjai, re pel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve 5 K helyett 4 K.
A Robinsonok iskolája, regény, második kiadás,
gény, harmadik kiadás, 50 képpel, ára fűzve 2 K 40 f,
46 képpel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 80 f he
kötve 4 K helyett 3 K 20 f.
H atteras kapitány kalandjai, 255 képpel. I. Az lyett 3 K.
angolok az északi sarkon. II. A jégsivatag, ára fűzve
Sándor Mátyás, regény, második kiadás, 115 kép
pel, ára fűzve 4 K 80 f, kötve 6 K 40 f helyett 5 K 20 f.
4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
Senki fia, regény 83 képpel, ára fűzve 6 K, kötve
Haza F ranciaországba, Gil Braltar. 38 képpel,
ára fűzve 3 K 20 f, kötve 4 K 60 f helyett 3 K 60 f. 7 K 20 helyett 5 K 80 f.
Servadac Hector kalandos utazása a naprend
A hódító kobur. regény, második kiadás, 44 kép
szeren át. Harmadik kiadás, 94 képpel, ára fűzve
pel, ára fűzve 2
40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 K.
Bom barnac Klaudius. Egy hirlaptudósitó jegy 2 K 80 f, kötve 4 K 40 f helyett 3 K 60 f.
Sztrogoff Mihály u tazása Moszkvától Irkutsig.
zetkönyve, regény 54 képpel, ára fűzve 4 K, kötve
Harmadik kiadás, 82 képpel, ára fűzve 2 K 80 f,
5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
Kötve 4 K 40 í helyett 3 k 60 f.
B ranicanné asszonyság, 62 képpel, ara fűzve
6 K, kötve 7 K 50 f helyett 6 K.
A tizenötéves kapitány, regény, negyedik ki
A bundák h azája, regény 102 képpel, ára fűzve
adás, 59 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve 4 K 40 f
helyett 3 K 60 f.
3 K 20 f, kötve 4 K 40 f helyett 3 K 60 f.
Az új hazában, regény 65 képpel, ára fűzve
Cascabel C aesar, regény 84 képpel, ára fűzve
3 K 20 f, kötve 4 lv 50 f helyett 3 K 60 f.
4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f.
A cetvadászok, regény 28 képpel, ára fűzve 2 K,
Az úszó sziget, regény 79 képpel, ára fűzve
4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Az úszó város. Az ostromzáron keresztül. 42 kép
D ardentor Clovis, regény 46 képpel, ára fűzve
pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 20 f helyett 2 K 60 f.
4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
Dél csillaga. A gyémántok hazája, második kiadás
U tazás a föld körül nyolcvan nap alatt, ne
50 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve 4 K helyett 3 K 20 f. gyedik kiadás, 51 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve
A Jangada. Nyolcszáz mértföld az Amazonon, 4 K helyett 3 K 20 f.
Utazás a föld központja felé, második kiadás,
második kiadás 77 képpel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve
58 képpel, ára fűzve 3 K 20 f, kötve 4 K 80 f he
5 K helyett 4 K.
A jégsphinx, regény 66 képpel, ára fűzve 4 K, lyett 3 K 80 f.
Utazás a holdba, negyedik kiadás, 42 képpel,
kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
Két évi vakáció, regény, második kiadás, 90 ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 20 helyett 2 K 60 f.
Világfelfordulás, regény, második kiadás, 34 kép
képpel, ára fűzve 4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 K 30 f.
A két Kip testvér, regény 43 képpel, ára fűzve pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Világura, regény 30 képpel, ára fűzve 2 K 80 f,
2 K 80 f, kötve 4 K 40 f helyett 3 K 60 f
Különös végrendelet, regénv 60 képpel, ára kötve 4 K helyett 3 K 20 f.
A zöld sugár, 44 képpel, ára fűzve 2 K, kötve
4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f.
K éraban a vasfejű, regény, második kiadás, 40 3 K 20 f helyett 2 K 60 f.
Verne Gyula és Laurie André a „Cynthia“ hajó
képpel, ára fűzve 4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.
A lángban álló szigettenger, második kiadás, 47 töröttjei, 40 képpel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K
képpel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 K. 60 f helyett 3 K.

Verne Gyula összegyűjtött munkái. Olcsóbb kiadás.
Minden kötet képekkel és díszkötésben. Ára 2 K 50 helyett 2 K.
I. Antifer mester. 2. Bombarnac Claudius. 3. Cascabel Ciisar, 4 Dél csillaga. 5. Észak a dél ellen. 6 . A gőzház. 7 . Húszezer mértföld a tenger alatt. 8 . Kárpáti várkastély. 9. Két évi vakáció. 10. Névtelen család.
II. Ox Doktor. 12. Prémek hazája. 13. A rejtelmes sziget. 14—15. Sándor Mátyás 2 kötet. 16. Strogoff Mihály
utazása Moszkvától Iikutzig. 17. A tizenöt éves kapitány. 18. Utazás a föld körül 80 nap alatt. 19. Utazás a
holdba és a hold körül. 20. A zöld sugár.
Mindezek m egrendelhetők a

Luther-Társ. könyvkereskedésében Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a.
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A Luther-Társaság
új kiadványai:
Mayer Endre: Vandrák András az eper
jesi ev. Kollégium tanára. 5 képpel. Ara

NAPTÁRAK
1912. évi KEPES LUTHER NAPTÁR
Szerkesztették i Hetvényi Lajos tanár és
Scholtz Ödön leik. I. évf. Ára .
*60 K

1—

Olcsó, szép olvasmányok a népszám ára:

PR O TESTÁ N S új képes N A PTÁ R
1912. szökőévre.
Szerkeszti Szász Károly. Ára

57. sz. Gyuriit/ F eren c: A gyermekek
imája. Á r a .....................................—'10
58. sz. I>r. Horváth Károly: Berzeviczei
Berzeviczy Gergely, 1763 —1822. Ára —'10
59. sz. Fenyves E de: Zsedényi István,
a gályarab. Á r a ............................... .. — 10
60. sz. Petrovics P á l : Üjkori apostolok
és vértanuk. Á ra ........................... — 10

.

—*80 K

PR O TESTÁ N S ÁRVAHÁZI képes
N A PTÁ R az 1912. szökőévre.
Szerkesztik: Szabolcska Mihály és Raffay
Sándor. 38. évfolyam. Ára . . —*60 K

PR O TESTÁ N S PA PO K és hitoktatók
ZSEBNAPTÁRA.
Szerkesztette Vértesi Zoltán. IV. évfolyam.
Á r a .....................................................1*20 K

Egyházunk nagyjai :
XI. Dr. Zsilinszky Mihály: Vallaszky
Pál ev. lelkész élete.1792—1824. Ára —'10
XII. I)r. Antal G .: A gályarabszabaditó
De Iíuyter M. 1 arcképpel, 12 képpel. Ára —'30

KINCSES KALENDÁRIOM.
A gyakorlati élet általános útmutatója. XVI.
évfolyam. 1912. Ára kötve . . 2*— K.
KAPH ATÓK

Kaphatók a LUTH ER -TÁ RSA SÁ G
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, Buda
pest, Vili. kér., Szentkirályi-u. 5I/a.

A LUTHER-TÁRSASÁG
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN,
B P EST, VIII., SZEN TKIRÁLYI-U. 51/A.

Van szerencsénk e lap nagyrabecsült s z é p i r o d a l m i ú j d o n s á g o k r a felhívni,
olvasóinak szíves figyelm ét a következő o Z C p i I U u c t I I I l l U J U U I l o á g U K r c l m e ly e k
a LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, Bpest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a kaphatók :
Ára kor

Mikszáth Kálmán : A fekete város. Regény
három kötetben. Ára fűzve 12 —, kötve . . 18 —
M ikszáth Kálmán utolsó könyve: Töviskes
látogatóban. E lb e s z é lé s e k .............................6 —
Móricz Zsigm ond: A galamb papné. Regény 4 —
Molnár F eren c: Az éhes város. Regény
két kötetben. II. k i a d á s ................................. 6 v
M olnár Ferenc : Józsi és egyéb komédiák 3 —
Molnár Ferenc: Á hétágú síp. Elmés torz
képek a budapesti é l e t b ő l ............................ 3-—
Cholnoky Viktor: Az alerion madár vére.
E lb eszélések .................................................... 4
Zsoldos L á sz ló : Vica regénye. Fiatal
leányoknak is nagyon ajánlható regény . . 4 —
Révész B é la : Velük, értük. Novellák az
élet mélységeiből, nagy reális erővel és mű
vészi hatással megírt képek a proletár életből 4Kóbor T am ás: Ki a Qhettóból. Két kötet 8 '—
Kóbor T am ás: Hamupipőke őnagysága.
Két k ö t e t ......................................................... 8 A kitűnő író két legnagyobbszabású regénye,
tele a realisztikus elevenséggel megrajzolt
alakokkal s a budapesti élet valószerű képeivel.
Szőllősy Zsigmond : A férfi szerelme. Han
gulatos novellák nagy művészi készséggel
előadva, vonzó, érdekes mesékkel . . . .
4' —

Szíves megrendelések a
következő címre intézendők:

Ára kor.

Szemere G yörgy: Kont-eset. Fantasztikus
regény, mely a jövő Magyarország megalaku
lását rajzolja, nagyvonalú programmját adva
kifejlődésünk leh ető ség ein ek ........................4 —
Nagy E n d re: A zseni. Mulattató vígjáték,
mely a Vígszínházban nagy sikerrel adatott elő 2 50
Suderm an Hermann : Énekek éneke. Re
gény két kötetben. Ford. Sebestyén Károlyné 8 É
B em ard S h a w : Cashel Bayl mestersége.
Regény. Fordította Benedek Marcell . . . 4 —
H. Á. W e lls: Új világ a régi helyén. Két
kötet. Fordította Mikes Lajos. Szépirodalmi
modorban kifejti és megmutatja az emberi
ség jövő fejlődésének ú tjá t .................................. 8'
Kenedi G é z a : 100 eset az életből. Humo
ros elbeszélések válogatott gyűjteménye, ame
lyek „Az Ujság“ hasábjain általános figyel
met k e lte tte k .......................................................... 4Kálnoky Bedő B é la : Doktor Orénusz.
E lb eszélések ..........................................................4 —
Shakespeare : A velencei kalmár. E dráma
36 nagy színes képmelléklettel díszítve, fényes
kiállításban és Radó Antal fordításában a
karácsonyi könypiac egy igen érdekes újdon
sága lesz. Egyelőre csak fűzött állapotban
kerül f o r g a lo m b a .............................................. 20 —

LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSE,
BUDAPEST. Vili. KÉR.. SZENTKIRÁLYI-UTCA 51 a.

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 52712.

MELLÉKLET AZ „EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP“ 1911. ÉVI 25—26. SZÁMÁHOZ.

JEGYZŐKÖNYV
A LUTHER-TÁRSASÁG 1911 NOV. HÓ 10-ÉN, BUDA
PESTEN T A R T O T T RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL.
Jelen voltak: A gyűlés ke/.detén Scholtz Gusztáv
püspök elnöklete mellett; később dr. Osztroluczky
Miklós társelnöklete mellett: Blatniczky Pál, Bendl
Henrik, Bartholomeidesz László, Falvay Antal, Földváry Elemér. Geduly Lajos, Gyurátz F.,Handel Vilmos,
Hornyánszky Aladár, Horváth Sámuel, Hiittl Ármin,
JauKZ Vilmos, Járossy Mihály, Jánossv Lajos, dr.
Kéler Zoltán, Kirchner Gyula, Kémény Lajos, Kovácsi
Kálmán, Király Ernő, Korbély Géza, Krupecz István,
dr. Kayser Szilárd, Kapi Béla, Kaczián János,
Lanti Géza, dr. Masznvik Ede,' Mayer Endre, Madár
Mátyás. Noszkó István, Németh Pál, Németh Gyula,
Nagy Lajo&jTayrSándor, dr.Petőcz Károly.Petrovics
Borna; br. Badvánszky Antal, Raffay Sándor, Reiser
Mihály, Sass János, Szende Nándor, Scholtz Róbert,
Szontagh Sándor. Szicskó László, Sípos András,
Törteli Lajos, Veres József, Wagner G. Adolf,
dr. Zelenka Frigyes, dr. Zsigmondy Jenő. Jegyző:
Majba Vilmos főtitkár.
Scholtz elnök üdvözli a nagy számmal meg
jelent tagokat, megnyitja a gyűlést és a napirend
előtt szóvá teszi azon kemény kritikát, mely az
Evangélikus Lap f. é. szeptember 30-iki számában
a besztercebányai közgyűlésről megjelent. Elismeri,
hogy a jubileumi közgyűlésen elnöki megnyitójá
ban bővebben ki nem terjeszkedett a Luther-Társaság 25 éves múltjára, de ennek okát abban kell
keresni, hogy a besztercebányai rendezőség oly
rövid időt szabott, hogy kimerítőbb megnyitó beszéd
mellett vagy a napirendre tűzött ügyeket kellett
volna mellőzni vagy az ünnepélyre egybegyűlt
közönséget a templomban várakoztatni. Ha az
igazgató-tanácsi ülést a közgyűlési nap délelőttjén
megtarthattuk volna, amint azt az elnökség ki
is tűzte, akkor több idő állott volna rendelkezé
sünkre s ő, mint elnök hosszabb beszédben kifejt
hette volna a társaság múltjára és jövőjére vonat
kozó nézeteit. Reméli azonban, hogyha a társaság
a gyámintézettől különválva tartja közgyűlését,
ezek a bajok elő nem fordulnak. Kéri a közgyűlést
ezt tudomásul venni. A besztercebányai gyülekezet
nek pedig a fényes fogadtatásért és impozáns rende
zésért jegyzőkönyvi köszönetét megszavazni javasol.

Hornyánszky Aladár az Evangélikus Lap jelzett
cikkének szerzője napirend előtt személyes kér
désben kérve szót kijelenti, hogy a besztercebányai
közgyűlést bíráló megjegyzéseiben a társaság veze
tőit, kik irányában a legnagyobb tisztelettel visel
tetik, szemrehányással nem illette, sőt a cikk végén
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a hibát nem
szabad, és nem is lehet ő bennök keresni. Ugyan
ezt megismételte az Evangélikus Lapnak egy későbbi
számában közzétett az Evang. Orálló által provo
kált nyilatkozatában. Meggyőződése szerint a vándorgyűléseknél tapasztalható baj oka távolról sem a
személyekben, hanem azon körülményben rejlik,
hogy a közgyűlést előkészítő igazgatótanácsi
gyűlés közvetlenül a közgyűlést megelőzőleg tartjuk.
Végül sajnálatát fejezi ki, hogy a cikket a társa
ság vezetői magukra vonatkoztatták.
A közgyűlés a nyilatkozatokat tudomásul
veszi és az ügyet elintézettnek tekinti. —
A besztercebányai gyülekezetnek fényes fogad
tatásért és az ünnepségek oly impozáns ren
dezéséért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.
Ugyancsak napirend előtt személyes ügyben
felszólalt Raffai Sándor lelkész, a társaság meg
bízásából írt magyarázatos új-testamentum I. füze
tének Hornyánszky Aladár theol. tanár által közzé
tett bírálata miatt. Gyurátz Ferenc püspök és Hor
nyánszky Aladár tanár felvilágosító szavai után a
közgyűlés áttért a napirendre.
1. Az elnök jegyzőkönyvhitelesítőkul Blatniczky
Pál és Kaczián János tag urakat ajánlja.
A közgyűlés ezt helyeslőleg tudomásul
veszi.
2. Az elnök kihirdeti az egyetemes közgyűlés
azon határozatát, mely szerint az egyetemes köz
gyűlés a Luther-Társaság alapszabályait jóváhagyta.
Ennek következtében a társaság az új alapszabá
lyok szerint szervezkedhetik és a választásokat
megejtheti.
A közgyűlés ezt örvendetes tudomásul
veszi s elrendeli, hogy a választás az új
alapszabály szerint ejtendő meg.
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3.
Az elnök a választásnak az új alapszabályokhálás köszönettel elfogadom, elsősorban annak a
szerint való megejtése végett javasolja, hogy egy nagyérdemű férfiúnak az emlékét kell felidéznem,
háromtagú szavazatszedő bizottság küldendő ki. E ki ebben az elnöki székben elődöm volt, ki életé
bizottságba ajánlja megválasztani Földváry Elemér, nek munkásságát javarészt egyházának szentelte,
dr. Masznyik Endre és Sass János tag urakat.
működésének súlypontját pedig az egyházi iroda
A közgyűlés a háromtagú bizottságot meg- lom művelésére helyezte, arra a térre, amelynek
választjaés a választás foganatosítását elrendeli. gondozására Társaságunk megalakult.
A közgyűlés egyhangúlag, közfelkiáltással meg
Zsilinszky Mihály azon kevesek egyike volt,
választja a következő tisztikart, igazgatótanácsot kik az egyház tanító hivatásának felkarolásában a
és bizottságokat :
világi elemet képviselte, ékesszólásának és tollá
nak erejével, történelmi készültségének gazdag tár
Tiszteletbeli elnök: dr. Zsilinszky Mihály.
Tisztikar: V. Elnök : dr Osztroluczky Miklós; házával, mindenek felett pedig meggyőződésének
e. elnök: Scholtz Gusztáv; v. alelnök: báró Láng egész hevével és lelkesedésével.
Ö maga egyházi irodalmunk egyik legbuzgóbb
Lajos; e. alelnök: Veres József; főtitkár: Majba
és
leghivatottabb
művelője volt, kinek nevével tár
Vilmos; titkár: dr. Szentiványi Géza; ügyész : dr.
Kéler Zoltán ; pénztárnok : Benjll Henrik ; ellenőr : sulatunk kiadványain gyakran találkozunk.
Működésének emléke nemcsak irodalmi alkotá
Liedemann Rezső.
saiban, de a protestáns közszellem minden életa) Igazgató tanács tagjai: dr. Baltik Frigyes, nyilvánulásában, melynek egyik ébresztője volt,
Gyurátz Ferenc, Geduly Henrik püspökök. Dole- sokáig élni fog.
schall Lajos, Bancsó Antal, Gyürky Pál, Handel
Tisztelt Közgyűlés!
Vilmos, Hornyánszky Aladár, Kaczián János, Kovács
A Luther-Társaság az evangélikus vallásos iro
Sándor, dr. Masznyik Endre, Mayer Endre, dr. dalom fejlesztésére és terjesztésére alakult meg.
Mágocsy-Dietz Sándor, Payr Sándor, Paulik János,
Alapszabályaink e cél elérése végett az első
Ratfay Sándor.
helyre —- igen helyesen — a népies vallásos iro
Póttag: Wagner G. A., Varga Gyula.
dalom ápolását tűzték ki.
b) Irodalmi szakbizottság : 45 tiszteletbeli ta g :
Az a nagy átalakulás, mely a ma élő nemzedék
1. A theologiai tud. albizottság tagjai: dr. Zsilinszky szemei előtt foly le, a kor mozgató eszméinek hor
Mihály, dr. Masznyik Endre, Raffay Sándor, Schnel- dozóivá az öntudatra ébredő széles társadalmi réte
ler István, dr. Szlávik Mátyás, Hornyánszky Aladár, geket tette meg.’
Csengey Gusztáv, Poszvék Sándor, Bancsó Antal,
Nemcsak a gazdasági rendszerek, hanem az er
Meyer Endre, Proliié Károly, dr. Szelényi Ödön, kölcsi világnézetek küzdelmében is az az irány fog
Draskóczy Lajos, Jausz Vilmos, Payr Sándor. 2. A győzedelmeskedni, mely a nép nagy tömegeinek
népies albizottság tagjai: Szeberényi Lajos, Torkos elméjét és lelki világát képes lesz meghódítani.
László, Löw Fiilöp, Sántha Károly, Kapi Béla,
Más vallásfelekezetek, olyanok tsT amelyek az
Paulik János, Petrovics Soma, Böngérfi János, igehirdetés és igemagyarázat népszerűsítésétől idáig
Scholtz Gusztáv, Kaczián János, Hollerung Károly. elzárkóztak,' évszázados hagyományokkal szakítva,
Noszkó István, Révész János, Rédei Károly, Petro s a keresztyénség és a szociális gondolat egymásra
vics Pál. 3. A tankönyvi albizottság tagjai: Adorján utaltságának felismerésére jutva, a dogmák és az
Ferenc, Veres József, Geduly Henrik, Bereczky egyházi tanítások próbakövévé, az élet nagy gya
Sándor, Korén Pál, Kapi Gyula, Majba Vilmos, korlati problémáinak megoldására törekszenek.
Kovács Sándor, Geduly Lajos, Blatniczky Pál, Sass
Mennyivel inkább van azonban a mi evangélikus
János, Pröhle Henrik, Hetvényi Lajos, Kovács egyházunk arra utalva, hogy a hívőknek ama réte
Andor, Krupecz István.
geihez forduljon, amelyeknek az élet küzdelmeiből
c) Számvizsgálók: Dr. Zsigmondy Jenő, Mauritz a legnehezebb osztályrész jutott s ezért az ige
Vilmos, Okolicsányi Gyula.
vigaszára s a hit fenntartó erejére leginkább reá
d) Gazdasági bizottság: Blatniczky Pál, Geduly szorultak.
Lajos, dr. Kayser Szilárd, Máté Károly, Sass János.
Hiszen az egyház tanító hivatására már szent
e) Agitácionális bizottság: Broschko G. A., egyházunk megalapítója, Urunk és Üdvözítőnk adott
Bándy Endre, Jánossy János, Varga Gyula, Vitális példát s az a nagy szellem is, kinek védszárnyai
Gyula.
alatt alakult meg társulatunk, dr. Luther Márton
Az újonnan megválasztott elnök, méltóságos dr. maga, a népies egyházi irodalom megteremtőjének
Osztroluczky Miklós úrért az elnöklő egyházi elnök tekinthető.
De feladatunkat képezi még a tudományos
javaslatára kiküld a közgyűlés egy háromtagú,
báró Radvánszky Antal elnöklete alatt Jánossy theologia művelése is.
Az egyháznak szociális missziója, a fejlődés
Lajos és Majba Vilmos urakból álló bizottságot.
Az elnök a gyűlésteremben megjelenve, nagy éljen különböző alakulataihoz képest, változhat és vál
zés mellett elfoglalja az elnöki széket. Scholtz tozik is.
Az élet forrása azonban minden időkön át az
püspök, ügyvezető elnök üdvözli a társaság újon
nan megválasztott világi elnökét, kérve működésére evangélium tanítása marad, az a pozitív dogma
Isten áldását; mire a világi elnök a következő tika, amelyet ősi, hamisítatlan tisztaságában hir
megnyitó beszédet mondta:
detni, képviselni és megvédelmezni a tudomány
Tisztelettel hajlom meg a közgyűlés kitüntető korszerű színvonalán a protestáns theologiának hi
bizalomnyilvánítása előtt s midőn e megválasztatást vatása.
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Hasonló jelentőséggel bír a belmisszió gondozása
a falvakon s talán még inkább a városokban is.
Az evangélium tekintélyét s tanításainak hatá
sát az a vallásos közöny s a tagadás szellemének
az a romboló terjedése ássa ajá, amely, sajnos,
sokfelé, de leginkább talán a nagyvárosi elem kö
rében pusztít.
A külföld protestáns országaiban ennek ellen
hatójaként a városi belmisszió gyakorlása számot
tevő eredményeket ért el s azt hiszem, hogy ennek
az akciónak meghonosítása egyik feladatunkat kell
hogy képezze a jövőben.
Hivatásunkat két ellentétes áramlat kereszttüzé
ben kell teljesítenünk.
Egyfelől a destruktív irányzatok, másfelől a
fejlődés negacióját képviselő álláspontok között kell
az evangélium pozitív, építő és fejlesztő szellemét
terjesztenünk.
Teljesítsük ezt a küldetést erős szívvel, fel
emelt lélekkel és egyházunk nagy hagyományai
nak gondolatával.
Ne tévesszük soha szem elől, hogy feladatunk
az igazság hirdetése a meggyőződés eszközeivel a
szeretet jegyében.
Ehhez a munkához a Társaság elnöki székébe
hívtak meg a mai napon.
Érdemek híján, de igaz protestáns vallásos hit
tel és szolgálatkész munkaszeretettel ajánlom fel köz
reműködésemet, kérve a Mindenható áldását együtt
működésünkre, kérve tisztviselőtársaimnak, köztük
elsősorban egyházi elnöktársam Oméltóságánák kol"iégiális jóindulatát s kérve a Luther-'Társaság, de
evangélikus egyházunk minden tagjának is támo
gatását közös munkánk sikerének biztosítására.
A közgyűlés a beszédet nagy tetszéssel
és éljenzéssel fogadta s az egyházi elnök
javaslatára egész terjedelmében a jegyző
könyvbe felvétetni javasolta.
A világi elnök felkéri a főtitkárt a beszterce
bányai közgyűlés által a rendkívüli közgyűléshez
utalt ügyek előterjesztésére. A főtitkár ismerteti
az Evang. Családi Lap ügyét, amelynek előállítási
költsége a költségvetésileg megállapított 3800 ko
ronán felül egyrészt a nyomdaáraknak 10%-kal
történt emelése, másrészt a lapszámnak héttel való
szaporítása miatt 2000 koronával’ emelkedett. Elő
adja továbbá, hogy a besztercebányai közgyűlés
alkalmával e lapra vonatkozólag az igazgatótanács
ban három javaslat tétetett, mely három javaslatot
a besztercebányai közgyűlés véleményadás végett
kiadta az irodalmi szakbizottságnak.
E három javaslat a következő:
a) A Luther-Társaság végrehajtóbizottsága azt
javasolta volt, hogy az Evangélikus Családi Lapot
a jelen alakban fenn kell tartani, csak költségve
tése emelendő
b) Sztehló Kornél udv. tanácsos, az Evangélikus
Lap szerkesztője ezzel szemben azt a javaslatot'
jelentette be a besztercebányai igazgatótanácsi ülé
sen szóval, a budapesti közgyűlés előtt pedig Írás
ban, hogy a Családi Lap a jelen alakban s jelen
tartalommal fenn nem tartható, hanem a társaság
adjon ki egy a művelt közönség számára írt, kétheten
ként megjelenő, „Evangélikus Család" című folyó

iratot, mely mint az Evangélikus Lap melléklete
az ő főszerkesztősége alatt, az Evang. Családi Lap
jelenlegi szerkesztősége mellett megjelennék s
amelyet ő 1500 példányban a tagoknak tagillet
mény fejében szétküldené, amiért neki a társaság
5632 koronát fizetne; de vizsont ő ebből az öszszegből fizetné a szerkesztőt, az összes írókat, vala
mint fedezné a nyomdai és expeditionális költsé
geket.
c)
A harmadik javaslatot a Dunántúli Lelkész
egylet képviseletében Gyurátz püspök űr terjesz
tetté elő. Miután a Lelkészegylet azon a vélemé
nyen van, hogy az Evangélikus Családi Lap jelen
tartalommal nem felel meg egy néplapnak, ennek
következtében szüntesse azt be a társaság és
ehelyett hathatósan segélyezze a „Harangszó“
című evangélikus néplapot, mely egy évi fennállása
alatt már 5000 előfizetőt szerzett s általános tet
szésnek örvend. Viszont a művelt közönség szá
mára a társaság adjon ki egy havi folyóiratot, mely
mint a Sztehló-féle Evang. Lap melléklete jelen
nék meg.
Az irodalmi szakbizottság behatóan foglalkozott
e három javaslattal és a következő indítványt ter
jesztette az igazgatótanács e lé : „A Luther-Társa
ság bízza meg Kapy Bélát, a „Harangszó“ szer
kesztőjét, körmendi lelkészt az eddigi Evangélikus
Családi Lapot helyettesítő evangélikus, családias
jellegű néplap szerkesztésével, azzal a kikötéssel,
hogy az általa szerkesztett néplap czimében az
eddigi Harangszó czímmel párhuzamosan az Evang.
Családi Lap ezime is szerepeljen; valamint feltün
tetendő a címlapon, hogy az a Luther-Társaság
támogatásával jelenik meg. A tagilletményül ingyen
kiszolgáltatandó példányok kötelezettségére nézve
közelebbi tárgyalásba bocsátkozik Kapy Béla szer
kesztővel. A művelt közönség számára tervbe vett
folyóiratra nézve a Luther-Társaság örömmel fo
gadja a Sztehló Kornél szerkesző úr által beadott
ajánlatot és erkölcsi támogatásáról is biztosítja,
azonban az anyagi támogatásra nézve csak a lap
megjelenése után fog határozni."
Az irodalmi bizottság ezen javaslatát az igaz
gatótanács akként módosította, hogy az Evangélikus
Családi Lapot megszüntetni javasolja és ehelyett
azon tagjai részére, kik néplapot óhajtanak olvasni,
a Harangszó című lap rendelendő meg; amiért is a
Harangszó című lapot 1000 korona évi segéllyel
támogatni fogja Hogy ezen összegért a Harangszó
mily ellenszolgáltatásra lesz kötelezve, azt egy ki
küldendő sajtóbizottság állapítja meg. A művelt
közönség részére pedig adjon ki a társaság egy
havi folyóiratot. E végből kiadni javasolja az ujságügyet a Sztehló féle ajánlattal kapcsolatosan a
sajtóbizottságnak javaslattétel végett. A sajtóbizott
ság tagjaiul ajánlja az igazgatótanács Raffai Sándor
elnöklete alatt Kaczián János, Kapy Béla, Noszkó
István, Sztehló Kornél, Veres József és a főtitkárt.
Ugyancsak jelenti a főtitkár, hogy Kaczián János
és Kemény Lajos az Evangélikus Családi Lap szer
kesztői az igazgatótanácsban lemondtak szerkesztői
tisztségükről s az igazgatótanács javasolta, hogy
nekik eddigi működésükért jegyzőkönyvi köszönet
szavaztassék.
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A közgyűlés elfogadja az igazgatótanács
nak az Evangélikus Családi Lapra vonatkozó
határozatát. Elhatározza, hogy az Evangélikus
Családi Lapot jelen alakban és jelen irány
zattal január 1-től megszünteti. A Harang
szót mint néplapot évi 1000 korona segéjlyel
támogatja, amiért viszont a Harangszó tarto
zik a társaság azon tagjai részére, kik nép
lapot óhajtanak olvasni, bizonyos számú pél
dányt ingyen kiszolgáltatni. A közelebbi fel
tételeket a sajtóbizottság határozza meg. A
társaság azon tagjai részére, kik nem nép
lapot óhajtanak olvasni, kiad a társaság egy
a művelt közönség számára írt havi folyóira
tot. E havi folyóirat kiadására vonatkozólag
kiküld a közgyűlés egy az igazgatótanács
által javasolt tagokból álló sajtóbizottságot,
mely a Sztehló-féle javaslattal kapcsolatosan
oly javaslatot terjesszen mielőbb az igazgatótanács elé, hogy az a művelt közönség számára
kiadandó lapot már 1912 január havában
megjelentethesse. Kaczián János főszerkesz
tőnek és Kemény Lajos szerkesztő uraknak,
kik a szerkesztőségről lemondottak eddigi mű
ködésükért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.
5. A titkár előterjeszti az irodalmi bizottság,
illetve az .igazgatótanács a kiadandó magyarázatos
új testamentumra vonatkozó javaslatát. E javaslat
szerint a társaság adjon ki egy a nép számára
irt magyarázatos új testamentumot, mely a javított
bibliafordítás alapján rövid építő magyarázatokat
tartalmaz minden kritikai megjegyzés nélkül. A
mű megírásával megbízandó egy főszerkesztő, ki
maga mellé munkatársakat választ, akiket azonban
a társaságnak bejelenteni tartozik. A mű úgy
szerkesztendő meg, hogy minden egyes új-szövet
ségi könyv külön is kapható legyen. A társaság
tagjai azonban a könyvet tagilletményül kapják.
Főszerkesztőül ajánlják dr. Masznyik Endrét. A
revízió végzésére felkérendők : Gyurátz Ferenc, Geduly Henrik püspök urak, Hendel Vilmos, Stetner

Gyula esperes urak. A mű 00 ívnyi terjedelemmel,
három kötetben jelennék meg. Az első kötet tar
talmazná az evangéliumokat és az apostolok cse
lekedeteit. A második kötet Pál leveleit. A har
madik kötet a többi leveleket.
A közgyűlés helyeslőleg tudomásul veszi
a javaslatot, de a munka kiadását anyagi
erő híján ez idő szerint elodázza addig, amíg
fedezetet talál. E végből kiadja a gazdasági
bizottságnak, hogy a kiadásra fedezetet ke
ressen.
A főtitkár előterjeszti a tagilletményekre vonat
kozó, az igazgatótanács által elfogadott javaslatot.
Kiadandó tagilletményül a jövő évben :
1. dr. Szelényi Ödön: „Tudomány, vallás és
hit1', 5 ív;
2. Hornyánszky Aladár: „Képek a Szentföld
ről", 10 ív ;
3. Pfennigsdorf-Hajts : „Krisztus a modern szel
lemi életben", 10 ív;
4. Nópiratok közül: a) Payr: „A reformáció
hatása a magyar nemzet életében", 2 ív; b) Moravcsik Gyuláné: „Aki hitét eladta", második ki
adás, 1 ív; c) Paulik János: „Az ördög bibliája",
1 ív. II. kiadás.
Esetleg, ha pénzfedezet lesz:
5. Petrovics P á l: „Jelenkori apostolok és vér
tanuk", 4 ív. IT. kötet.
6. Luther műveiből az 1914. évben kiadandó
az utolsó, VI. kötet, mely a szervező munkákat
tartalmazná. Ajánlatos volna még az 1910. évben
egy az összes szimbolikus iratokat magában foglaló
kötetet kiadni. A fedezetre vonatkozólag kiadandó
az ügy a gazdasági bizottságnak.
Tagilletményen kívül kiadandó: Sántha Károly
imakönyve második kiadásban.
A közgyűlés az irodalmi bizottság, illetve
az igazgatótanács ezen javaslatát helyeslőleg
tudomásul veszi.
Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja.

K. m. f.

O sztrolu czky M iklós
v. elnök.

,

Scholtz G usztáv,
e. elnök.

Majb a Vilmos,
főtitkár.

Hitelesítők:

K a c ziá n János.

B la tn itz k y Pál.

