
Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
E lőfizetés d íja  egy évre 2 k orona.

A Luther-társaság ..Egyházirodalmi Értesítő" 
ez. lapjával együtt 4 k oron a .

—*8 Egyes szám ára 20 fillér, f* -
A  h ir d e té s  d í ja  : egy oldal 24 korona, 

fél oldal J2 kor., negyed old. 6 kor. stb.

Szerkeszti:
B Ö N G É R F I  J Á N O S

IX., Knézits uteza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

K ia d ó h iv a t a l : Luther-társaság pénztára, 
IV., Deák-tér 4. szám, hova az előfizetés és 
hirdetés díjai küldendők.

A  sz e rk e s z tő s é g  ír ó s z o b á ja :  IX., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni. 

— Kéziratokat nem adunk vissza. S«—

Hetedik évfolyam. Budapest, 1901. november 15. 5. szám.

„Békesség minden jó cselekedőnek.“

A keresztyén ember egyik legszebb ékes
sége a könyörületes szív. Nem könyörült-e 
Krisztus is a szegényeken ? Nem könyörült-e 
Isten is a bűnös világon ? A szegényeket gyá- 
molítani, az árvák és özvegyek könyeit fel
szárítani: igaz keresztyénhez való tett, melyet 
a nagy apostol, Pál, nem szűnt meg magasz
talni. A rómabeliekhez írt levélben a többek 
között így serkent, buzdít a könyöriiletességre:

„Dicsőség pedig, tisztesség és békesség 
minden jó  cselekedőnek“ (II. 10.). „A ki ala- 
mizsna-osztogató, szelídségben járjon ; a ki 
máson könyörülő, vidámsággal mívelje" (XII. 
8.). „A jó  igyekezetekben ne legyetek restek" 
(XII. 11.). „Cselekedjél jót" (XIII. 3.).

A korinthusbeliekhez írt II. levelének IX. 
részében áldásnak mondja az alamizsna-osz
togatást s a magvetéshez hasonlítja. „A  ki 
szűkén vet, szűkén is arat; a ki bőven vet, 
bőven arat“ (6.). „Ki-ki, a mint elgondolta 
szivében, úgy cselekedjék; nem szomorúság
ból vagy kényszerítésből; mert a jókedvű 
adakozókat szereti az Isten“ (7.). Az Isten

pedig az ő hatalmassága szerint megcsele- 
kedheti, hogy a ti jó  kedvetekből való ada
kozástoknak haszna ti reátok térjen, hogy 
mindenben, mindenkor a mennyire szükség 
bővölködvén, mindenekkel való jótéteménynyel 
bővölködjetek" (8.). „A ki pedig ád magot 
a magvetőnek, ugyanaz adjon kenyeret nék- 
tek eledelül; sokasítsa meg a ti vetésieket 
és nevelje meq a ti jótéteményeitek qyümöl- 
cseit“ (10) stb.

Közeledik a tél, az ínségesek, a sziikölkö- 
dők réme. Ne feledkezzünk meg szegényeink
ről. A kinek Isten adott, juttasson belőle sze
rencsétlen embertársainak is valamit. A nagy 
apostol intése, tanítása, Krisztus példája lebeg
jen szemünk előtt.

Nagy a szegénység, az Ínség országszerte. 
De a szeretet végtelen s a könyörületes szív 
hatalma nagyobb minden földi csapásnál.

Meghatva tapasztalhatjuk, hogy sok föld
höz ragadt szegény emberben mily könyörü
letes szív lakik! A szegény még szegényebb 
embertársán jó  szívvel segít. Nincs egyebe 
egy kevés lisztnél, egy kevés pityókánál, de 
beteg szomszédjának még ennyije sincs. S mit

EVANGÉLIKUS CS A L Á D I L A P
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tesz a gazdag szegény? Kevés lisztjét s utolsó 
táplálékát is megosztja szerencsétlen ember
társával.

Erzsébetfalván többnyire földhöz ragadt 
szegény emberek evangélikus testvéreink, a 
kik két kezük keserves munkájából tartják 
fenn magukat s családjukat. Bármily kevés 
a keresetük, boldogok, ha munkájuk van. De 
kedvezőtlen gazdasági viszonyaink miatt már 
vagy két esztendeje munkahiány is sújtja 
őket. S ezek a szegény emberek mégsem 
vesztették el hitöket. Templomot, papilakot 
akarnak építeni. Fillért fillére raknak, meg
vonják szájuktól a falatot, de Isten házának 
föl kell épülnie, hogy meg ne feledkezzenek 
Róla, a ki eddig is megsegítette őket.

Kedves olvasók, jöjjetek a szegények segít
ségére. Tegyetek jót, ki-ki a maga tehetsége, 
ereje szerint. Ezren és ezren vagyunk, a kik 
néhány fillért minden megerőltetés nélkül jó 
tékony czélra fordíthatunk. Ebből a néhány 
fillérből jusson valami az erzsébetfali evan
gélikus templomra is.

„A jókedvű adakozót szereti az Isten!"
B.

Hányszor mondjuk.
—  Énele a köny őrületről. —

Hányszor mondjuk: Uram! könyörülj mi rajtunk, 
Midőn szükséginkben hozzád felsohajtunk.
Es te mindannyiszor segítsz rajtunk, jó  Atyánk, 
Csak az igazaknak könyörgését zengje szánk.
Hogy ily kegyelmesen bánsz mi velünk, e tudat 
Föl az égbe vezért s int követni szent utad'.

Óh, adj én nekem is könyörülő szívet, 
Embertársaimon segíteni hívet.
Jótékonyságomnak ne legyen szüle határa, 
Hallgassak a részvét fölbuzdító szavára.
A szegény s nyomorult legyen édes testvérem; 
Bája a megvetés súlyos terhét ne mérjem.

Nyújts módot magamat jóban gyakorolni;
Erőt az életnek bajával harczolni.
Legyek tiszta lelkű, jó  keresztyén e földön,
Míy, a mi reám vár, hivatásom’ betöltőm,
Es ha majd a portól elválasztod telkemet, 
Könyörülő Isten! tedd örökké éltemet.

Tóth István.

Győry Vilmos.
— 1838-1885. —

Kiváló egyházi és világi férfiakban sohasem szű
kölködött a protestáns egyház s valalmnyszor egy 
ilyen férfiú nevén megakad a szemem, mindig bizo
nyos fokú büszkeség tölti el kebelem. Akárhány 
ilyen férfiúnak élete egy-egy darab története a 
protestáns egyháznak. Kiválóbb papjai sírjához még 
ma is elvándorol a nép, felidézi emléküket a csen
des téli estéken, s így észrevétlen oltja a fiatalab
bak szivébe a vallás és ennek nagyjai iránti sze
retetek

Az a férfiú, kiről beszélni akarok, protestáns 
egyházunk dísze, büszkesége marad mindenkor.

E férfiú: Győry Vilmos, a költő-pap. Egyetlen 
gyermeke Győry Endre felsőbb leányiskolái tanító
nak és Vurmb Katalinnak, 1838 január 7-én szü
letett Győrben.

Már korán feltűntek lelki tehetségei, úgy hogy 
későbbi apósa: Székács József, reája konfirmácziói 
áldásul ezt a szép helyet használja: „Kinek sok 
adatott, attól sok kívántatik".

Az érettségi vizsga letevése után jogi pályára 
készül, de ez a pálya az ő lelki világának nem 
felel meg, azért az ő szerény, visszahúzódó termé
szete, az ő engedékeny, jó  szive a kedélyével job
ban megegyező lelkészi pályát választotta.

Rövid ideig hirdeti az igét nagynevű elődje Szé
kács József mellett (1861—62), híre már is túl 
megy a Tiszán, s Magyarország legnépesebb közsé
gének bizalma fordul feléje —  Orosházának lesz 
szellemi vezetője.

Szivet-lelket megható volt beiktatása, mint Zsi
linszky írja: „Székács — kit beiktatóul hívtak meg 
Orosháza hívei —  az ezüsthajú főpásztor méltóság- 
teljes alakja előtt ott állott a fekete göndörhajú 
ifjú pap szerény alakja. És az alkalom érdekes 
volta, mint a szónoklat remekségének hatalma, úgy 
hatott leikeinkre, mint valami felsőbb erőnek nyil- 
vánulása. Megvoltunk hatva mindnyájan az által, 
a mit az oltár előtt az „ország papjától" és az 
által, a mit a szószékről Orosháza papjától hal
lottunk".

Az orosházi paroehia a boldogság kedves tanyája 
lesz, mikor szive vágya valósult meg, —  Székács 
Etelka, „testi és lelki kincsekben dúsan megáldott 
leánya annak a férfiúnak, ki a gyermek Győry 
Vilmost tanította, az ifjút konfirmálta, a férfiút 
hivatalában megerősítette" — nejévé lesz, kiről még 
az ifjú szív lángjával énekli:
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„Ki bárha a csáb bíborral kinálná,
S Ígérne neki élvet, kéjt, nevet,
Hideg pillantást vetne mind e fényre 
S boldog mosolylyal kis kunyhóba térve 
Forróan átkarolna engemet.

Tüntető lelkesedéssel fogadták a kis papnét az 
orosháziak, papjakkal együtt örült az egész gyü
lekezet.

Tizennégy évi itt tartózkodása hű példája az 
evangélikus papnak, — a mint ő szerette, tisztelte 
híveit, — úgy hogy vigasztalás nélkül egy sem 
hagyta el a paplakot, — ép úgy hívei is rajongó 
szeretettel vették körül.
Beszéljenek róla maguk 
az orosháziak: „De szé
pen beszél a mi tiszteletes 
urunk, a beszéd úgy folyik 
ajkáról, mint a méz; még 
a legistentelenebb ember 
is szívesen h a l l g a t j a „ A  
mi Győry tiszteletes urunk 
olyan, mint a jó  bor ; ha 
sokáig élvezi az ember, 
elbódul tőle s mindenre 
késznek nyilatkozik, de 
aztán gyakran meg is kí
vánja. “

0  valóban jó pásztor 
volt, „a ki életét adta a 
juhokért“ . Valóban életét.
Apósának halála után kit 
tisztelhetett volna meg 
inkább a budapesti gyü
lekezet bizalmával, ha nem 
Győryt. —  Székácsnak hő 
vágya ment ezzel telje
sedésbe.

Bucsűzása Orosházán annyira megható volt, hogy 
különböző vallásfelekezetű hallgatóinak a szeme 
nem maradt szárazon.

„Az igaz szeretetnek hű az emlékezete, — hű 
lesz felőletek is az én emlékezetem, mert irántatok 
tanúsított szeretetem igaz . . .“ s „bizonyságom ne
kem az Isten, mily igen szeretlek titeket mindnyá
jatokat. Lelkem a gondolatnak hű szárnyain a 
fényes paloták közül újra itt fog leszállni a falu 
szerényebb hajlékai között és el fog zarándo
kolni szent áhítattal a halottak csendes városába, 
a temetőbe, hova együtt annyi kedvest kisértünk 
ki“ stb.

Uj állásának terhe, az irodalom minden ágában 
való fáradhatatlan munkássága aláásta életerejét.

Hiába ment Marienbadba nyugodni, pihenni a 
hűs fenyvesek közé, a kimerült testet ezek sem 
gyógyíthatták meg. Betegen tért vissza s ideges 
nyugtalanság vett erőt rajta, mely a falu csend
jébe űzte. Érezte, hogy a kérlelhetlen kaszás őt 
sem kíméli majd, mint annyi mást. Lantja bána
tosan zengi:

„Őszi tájnak hervadó világán 
Hordozom körül tekintetem,

Sárguló rét hervadó virágán, 
Zajtalan lehulló levelen.
Szerte messze bárhova tekint

sek,
Rétre, lombra nincs felírva más: 
Bármi szépek voltak mind e 

[kincsek,
Sorsuk egy csupán — a her- 

[vadás !

S föld szülötte ón is — szint’ 
[e sorsban

A múlandóságban osztozom ? 
Élni vágynám, s halni kell-e 

[gyorsan,
Porral egyesitni hült porom ? ! 
Érzem, úgy van, — éltem virága 
Napról-napra egyre hervadoz ; 
Napról-napra pusztább a fa ága, 
Mind levélt visz, — s újat egy 

[se hoz.“

Csakhamar valóvá lett 
sejtelme.

Meghalt 1885. április 
14-én.

Halála pótolhatatlan 
veszteség protestáns egy
házunkra, irodalmunkra. 

Megható szavakkal bocsátotta közre kiadója utolsó 
versgyűjteményét, akkor már nem élt.

„A jó  Győry bácsi, a ki annyi sok szépet írt nek
tek minden karácsonyra, nincs többé. Künn a teme
tőben hó borítja sírját, keze meg van dermedve, 
szive hideg. De mikor az új karácsony jő, úgy 
akarta, hogy ő onnan is eljöhessen még egyszer 
játszani veletek —  ebben a könyvben. Ezt írta utol
jára. Veletek foglalkozott. Azt akarta, hogy ti feled
jétek el még egy esztendeig, hogy meghalt. Ám 
jó, de ne feledjétek el soha, hogy nektek élt.“ 

Feledhetetlen is ő, mert,, Nem hal meg az, ki 
milliókra költi dús élete kincsét".

G y ő r y  V il m o s .

De a mint fentebb mondám, „a jó pásztor életét 
adja a juhokért1', olyan volt az ő élete is, mint a 
gyertya, mennél jobban ég, annál inkább emészti 
önmagát.

Horváth Lajos, 
ev. vallástanár.



Fohász.
Ne végy el engem édes Istenem,
Ne végg el életem felén.
Bár töviseit közt kell gázolnom itten 
S te nálad rózsák intenek felém . . .
Ne végg el engem édes Istenem !

Szomor ít sors az árva sorsa itt;
Hideg ez a világ neki.
Kis arczát senki meg se simogatja. 
Ölében senki nem melengeti . . . 
Szomorú sors az árva sorsa itt!

Ne vedd zokon hát édes Istenem,
Hogy én nekem nem kHl a menny. 
Nézz le az én három kis bogaramra : 
S hagyj robotolni értük ide lenn . . .
— Hallgass meg engem édes Istenem .'

Szabolcsba Mihály.

„Boldogok az irgalmasok.“

A szentírás legfényesebb gyöngyei közé tartozik 
Jézus hegyi beszéde. Ebből tanulhatja meg igazán 
a keresztyén ember a maga hivatását, kötelessé
gét; ebből ismerheti meg az erények legszebbikét: 
a felebaráti szeretetet. Nekünk: evangélikusoknak, 
a kiknek legfőbb kincsünk a biblia, kétszeresen 
értékes Jézus e tanítása. Szivünkbe kell vésnünk 
valamennyi sorát, minden egyes betűjét.

Különösen a könyöriiletességről, az alamizsna
osztogatásról szóló részt kell folyton szem előtt tar
tanunk. Hiszen egyházunk fennállása teljesen hí
veink áldozatkészségétől, buzgóságától függ. Míg a 
katholikus egyházközségeknek általában fekvősé- 
geik, gazdag alapítványaik vannak s így bőséges 
jövedelmükből fedezhetik kiadásaikat: a mi gyüle
kezeteink anyagilag —  rendesen -— szegények.

Nem b a j; csak a szív, a lélek legyen nemes: 
győzedelmeskednünk kell. Keressük először Isten 
országát, „a többi majd megadatik néktek“ .

Milyen szépen mondja az Üdvözítő: „Úgy fényl- 
jék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lás 
sák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti meny- 
nyei atyátokat11. (Máté V. 16.).

De nehogy azt higyjétek, hogy eleget tettetek 
Jézus tanításának, ha leróttátok tartozásaitokat; 
ha adtatok fölöslegeitekből. Emlékezzetek ilyenkor 
a farizeusra és publikanusra s gondoljátok meg, 
vájjon tiszta, igaz szeretetből adtatok-e? Vizsgál
játok meg sziveteket, vájjon azért tettetek-e jót 
embertársaitokkal, felebarátaitokkal, hogy azok 
dicsérjenek titeket?

Vájjon nem úgy cselekednek-e sokan, mint a 
képmutatók, a kik úton útfélen hirdetik jótétemé
nyeiket? Hányán felejtik el Jézus intését: „Mikor 
pedig osztogatsz alamizsnát, ne tudja a te bal kezed, 
mit cselekszik jobb kezed".

Az igazi evangélikus keresztyén ember tiszta 
szívből, őszinte felebaráti szeretetből 'áldoz egy

házáért s embertársaiért. Sohase büszkélkedik azon
ban, sohasem dicsekedik gőgösen, bármily és bár
mennyi jót tesz ; hanem szelíd s alázatos, jószivű 
és könyörületes marad. Az alamizsnát titkon osz
togatja, mert jól tudja, hogy „a mi mennyei Atyánk, 
a ki titkon néz reánk, úgy is megfizet nekünk 
nyilván'1'.

Hulló levelek.
A jó  keresztyén nemcsak akkor tekint az ég felé, 

ha rosszul megy a sorsa.
*

A templom mindenkinek nyitva áll, még a leg
nagyobb gonosztevőnek is.

*

Hány ember jobban tudja, hogy hol van valamelyik 
nagy városban a színház, mint a templom.

*

Az utolsó út után következik a valódi egyenlőség.
*

A kinek háborgó lelkében a hit megnyugvást nyúj
tani nem tud, valóban szánandó.

*

Legtöbb hitetlen ember csak a halálban tér meg 
az Úrhoz.

*

A legegyszerűbb templomban is a legnagyobb kin
cset szerezheti meg az áhitatos lélek.

*

Istenhez felemelkedni a legnehezebb, de előtte le
ereszkedni a legkönnyebb.

*

A  szív a hit otthona.
*

Ha gyermekedből embert akarsz nevelni, legelőször 
imádkozni tanítsd meg!

Herényi Lajos.

Dicső elődök, törpe utódok.
Irta : Frenyó Lajos.

(Folytatás.)

III. A megtántorodott.
A két fiú közül Gábor volt az idősebbik, György 

a fiatalabbik. Mindkettő gondos nevelésben ré
szesült, és az evangéliumi vallás igazságaiban 
kellő kiképzést nyert. A derék szülők magok 
ügyeltek a gyermekek nevelésére, melyet kiváló 
tudós férfiak végeztek.

Gábor a családi hagyomány szerint katona lett. 
Atyja után főispánságot is örökölt. Kitünően nősült, 
az ország egyik legelőbbkelő családjának: a
Széchy családnak egyik derék sarját: Széchy Évát, 
Széchy György és neje Homonnay-Drugeth Mária 
leányát vette el, kiben valódi kincset nyert. Széchy 
Éva nem atyjának egyes vonásait örökölte mint 
Mária, nem volt kalandvágyó, szenvedélyes, férfias- 
kodó, hiú természet, hanem inkább anyjának, a
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tiszteletreméltó Homonnay Máriának hasonmása, 
de szelídebb formában. Szerény, türelmes, önmeg
adó, vallásához, egyházához, férjéhez híven ra
gaszkodó egyéniség. Rokonszenvesebb, becsülésre 
méltóbb, mint a murányi Vénus, bár híre nem oly 
nagy, mint amazé.

A menyegző 1633-ban folyt le Trencsén várában.
Mikor Homonnay-Drugeth Mária 1643-ban Mu- 

rány várában meghalt, a várban azontúl Széchy 
Éva maradt férjével, ki a várnak ura és parancs
nokaként szerepelt mindaddig, míg azt tőle el nem 
foglalják. Míg anyósa királypárti volt, addig Illés- 
házy Gábor 1644-ben, mikor I. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem a magyar alkotmány és a pro-

vasárnap előtti szombaton végre sikerült a jezsuiták
nak N.-Szombatban Gábort átcsalni a róm. katli. 
egyházba. De azért mindjárt másnap Szenthárom
ság utáni II. vasárnapon elment nejével az ev. 
istentiszteletre, melyen Pilarik István lelkész oly 
szívrehatóan beszélt, hogy a gróf sírva fakadt.

Azonban nem tért mindjárt vissza az ev. egy
házba, habár neje mindent elkövetett, hogy vissza
térítse. Imáival az Istent, kényeivel férjét os
tromolta s ezzel a hitvesi hűség, önfeláldozásnak 
örökre maradandó emlékét emelte önmagának. Az 
ima és a köny mégis eredményes lett. A hű hitvest 
munkájában nagyban támogatta a már említett 
Pilarik István.

testánsok szabadságáért fegyvert fog, a fejedelem
hez csatlakozik.

Olyan időben, mikor ő csapataival Kassán van 
Rákóczynál, játszsza át a várat a király pártjára s 
adja Wesselényi kezére sógornéja, Széchy Mária. 
Hasztalan igyekszik ő és neje a Széchy-birtokhoz 
való igényeit az országgyűlésen 1647-ben érvé
nyesíteni, mindössze annyit ér el, hogy nejének 
van bejárata Murány várába, de csak meghatáro
zott számú kísérettel.

Talán ez az eredménytelen utánjárás s az a 
körülmény, hogy látta, miként boldogulnak köny- 
nyebben azok, a kik vallásukat elhagyják, mint 
azt tette épen ellenlábosa Wesselényi s mások is, 
vitte őt arra, hogy vallásához való hűségében 
megtántorodott.

Már eddig is számos kisértésnek s csábításnak 
volt kitéve, de szilárdan ellenállt. Pázmán és a 
jezsuiták már előbb is csalogatták, sőt előbbi neki 
ajánlotta Hodikius ev. lelkész ellen irott művét, 
pedig még akkor kívül állt Gábor a katholikus 
egyházon. 1650-ben Szentháromság után eső II.

Pilarik István Szt-Andráson volt lelkész, onnan 
hívta Széchy Éva, mikor a jezsuiták fondorkodásait 
látta, udvari papjának Pilarik előbb nem akart 
menni; a grófné férje áttérése után ismételten 
hívta, akkor sem volt hajlandó menni, csak mikor 
a grófné azt üzente neki: „Ha ily röviden meg
tagadja tőlünk lelki szolgálatát, félnem kell, hogy 
a jezsuiták kerülnek nálunk felül s engem az 
egész házzal együtt eltántorítanak akkor engedett.

A grófné és udvari papja kitartó munkájának 
sikerült Gábort egy év alatt visszatéríteni az ev. 
egyházba, hasztalan akarták azt a jezsuiták meg
akadályozni. 1654-ben Tamás napján könyek kö
zött tért vissza az ev. egyházba s vette fel az 
Úrvacsorát, melyet Pilarik szolgáltatott ki neki.

Az evangélikus egyházba való visszatérésével 
kapcsolatban többféle mesés dolgot beszéltek róla. 
Hogy a trencséni várba, melynek felét ő bírta, 
azért ütött be a villám, mert elhagyta a róm. kath. 
egyházat, s hogy III. Ferdinánd elvette és pedig 
a fenti okból tőle az aranykulcsot, a kir. kama- 
rásság jelvényét.
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Hogy az utóbbi épen olyan mese, mint az előbbi, 
mutatja az, hogy az ev. egyházba való visszaté
rése után is emelkedett méltóságban, mert 1655-ben 
a szárazvámok eltörlésére kiküldött bizottságnak 
tagja lett.

Illésházy Gábor a különös természetek közé 
tartozik. Egyénisége nem olyan tiszteletreméltó 
mint Istváné, vagy atyjáé, Gáspáré. Hiányzik be
lőle az az észbeli tehetség, ügyesség, a jellemnek 
nagy szabása, az akaratnak ereje, a mi Istvánban 
megvolt s nincs meg benne az a tisztesség, a mi 
atyját jellemzi. Befolyásolható, ingatag, bizonyos 
tekintetben könnyelmű, hanyag, meg nem gondolt 
természet, de a melyben van azért ambiczió. Mindez 
azonban nem erkölcsi romlottságból, inkább felü
letességből ered.

Szenved, de szenvedését, lelkiismereti furdalását 
maga okozza. Az apai áldáshoz fűzött intelmet 
nem követi, bűnhődik is tehát. Hithagyása után 
másodnapra sírva fakad az ev. lelkész beszédére, 
de annyi erkölcsi ereje nincs, hogy hibáját azon
nal jóvá tenné. De egyéniségében van rokonszenves 
szép vonás is, a mi tiszteletreméltó elődeire emlé
keztet. A magyar alkotmány s egyháza vallás- 
szabadságának kivívásáért ő is kész fegyvert fogni, 
azért csatlakozik I. Rákóczy Györgyhöz

Evangélikus egyházát segíti nejével együtt. A 
dereskieket ő és neje vissza akarták tartani attól, 
hogy az evangéliumtól elszakadjanak s róm. ka- 
tholikusokká legyenek, de nem sikerült nekik. Föl
vették ugyan a harczot Széchy Máriával, de az 
mégis úgy kezükre járt a dereskieknek, hogy 
1646-ban katholikusokká lettek.

Murányt, a murányi templomot nemcsak azért 
akarták visszanyerni, hogy az övék legyen, de 
azért is, hogy az evangéliumi vallásnak megtartsák.

Illésházy Gábor azonban nemcsak a kath. egy
házba való kitérése előtt, hanem az ev. egyházba 
történt visszatérítése után is jóltevője volt ev. 
egyházának. A trencséniek szabad vallásgyakor
latát nemcsak 1649-ben, de 1651-ben is megerő
sítette.

Egyénisége mindezen jó  vonásainak érvényre 
juttatásában azonban oroszlánrésze van jó  nejének, 
ki hű honleány s evangéliumi egyházának tör- 
hetlen liive volt s e tekintetben is örökölte anyja 
jellemét, nem mint nénje Mária, a ki hite- 
hagyott lett.

Mikor Illésházy Gábor halálát megelőzőleg Bano- 
veczen súlyos betegen feküdt, két jezsuita Tren- 
csénből elment halálos ágyához, hogy a katho- 
likus egyházba visszatérítse. De hasztalanul járt, 
Önfeláldozó neje, ki még férje lelki üdvéről is 
gondot viselt, győzedelmeskedett, s Illésházy Gábor 
mint hű evangélikus halt meg. Daczára annak, 
hogy hitében megtántorodott, jó  emlékét máig is 
őrzi a hazai ev. egyház épen úgy, mint elődeiét. 
De hálás szívvel gondol derék nejére is, a ki az 
ev. nőnek, hitvesnek példányképe lett.

(Vége köv.)

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi cv. templom és papilak építésére 

újabban a következők adakoztak : Fidesz Frigyes 
kir. űtmester 3 K., Bécsi bizt. társ. 5 K., Bécsi 
élet- és járadékb. int. 5 K., Roszner István 4 K., 
dr. Roszner A. 2 K., Gizella-egylet 4 K. 21 f., 
Tresckka Jánosné 2 K., Király Emma 5 K., Lackner 
A. 2 K., Laschober M. 3 K., dr. Schreiner S. 2 K., 
Szontagh Géza 2 K., Ráth Arnoldné 2 K., Teszák 
Emil 5 K., bojári gróf Vigyázó S. 20 K., Adria 
biztosító t. 20 K., Lukácsfürdő 5 K., Wanderer 
Márton 2 K., Rajner Gy. dr. 2 K., Bendl H. 2 K., 
Irsele Józsefné 2 K., Stephany Lajos 50 K., dr. 
Szontágh Abrahám 10 K., Hazay István 10 K., 
Libertiny Gusztáv 4 K., Szétsényi A. 1 korona, 
özv. Bühringer A. 1 K., Szombath György gyűj
tése : 10 K. 70 f., báró Harkányi Frigyes 20 K., 
dr. Moravcsik Gyula gyűjtése : 6 K., Scultéty Ede 
dr. 2 K., gróf Széchenyi Gyula 10 K., Molecz 
Lajos gondnok gyűjtése: 23 K 81 f., Danubius 
10 K., _Kovács Sándorné 2 K., Wodianer Arthur 
10 K. Összesen 269 72 K. Főösszeg tehát : 604 K. 
29 fillér.

Isten bőséges áldása szálljon minden nemcs-szivü 
adakozóra !

Gyvjtőívet szíveseit küldünk bárkinek, 
a ki tz iránt hozzánk fordul . Szerk.

Különféle.
Szabolcska Mihály, jeles költőnk, tollából lapunk 

mai száma remek fohászt hoz. A kiváló költő-pap 
egyenesen lapunknak szánta ezt a kis remekművet. 
Fogadja olvasóközönségünk nevében is leghálásabb 
köszönetiinket.

Kedves olvasóinknak e helyütt mondunk hálás 
köszönetét a szíves jóindulatért, melylyel a szer
kesztőt elhalmozzák. Valóban megható az a sze
retet, melylyel sokan lapunk iránt viseltetnek. 
Többek kívánságára kijelentjük, hogy úgy elhunyt, 
mint élő jeleseinkről ezentúl is hozunk egy-egy 
életképet. Nem emberi hiúságot legyezünk evvel. 
A protestantizmusban rejlő erőt akarjuk vele fel
tüntetni. Ébredjünk erőnk tudatára, hogy a küz
delmet, a harczot ernyedetlenül, el nem csüggedve 
folytathassuk. Az emberi haladás, a míveltség a 
protetantizmussal annyira összeforrt, hogy náluk 
nélkül egyházunk el sem képzelhető. Lapunk ked
ves olvasóinak lekötelező jóindulatát nagyra- 
becsüljük. A lap előfizetőinek száma szépen szapo
rodik, de még sokkal hatalmasabb táborra van 
szükségünk, hogy lapunk a nagy szünidőben is 
megjelenhessek. Szeretettel kérjük azért a lap 
minden igaz barátját, hogy lapunkat ismerőseinek, 
jó  barátjainak ajánlani szíveskedjék. Mentői többen 
tömörülünk, annál erősebbek leszünk. Lapunk évi 
díja (2 K.) oly csekélység, hogy azt még a szegény 
ember is győzi fizetni.

Ritka férfiú, a kit oly általános tisztelet és 
szeretet vesz körül, mint Molnár Viktor miniszteri
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tanácsost, egyházunk hű fiát, az erzsébetfalvi ev. 
egyház felügyelőjét. A napokban a királyi kegy 
valóságos miniszteri tanácsossá léptette elő a magas- 
rangú tisztviselőt. Ezt az alkalmat tisztelői és 
barátai, tiszttársai, alantasai és a polgártársak 
egyaránt megragadták, hogy igaz, benső tisztele
tüknek és szeretetüknek meghatóan kifejezést ad
janak. Az egész sajtó ritka egyértelműséggel ma
gasztalta az ünnepelt férfiú kiválóságát. Az ünnep
lőkhöz mi is őszinte szívvel csatlakozunk. Isten 
éltesse, Isten tartsa meg erőben, munkakedvben a 
közügyek nemes bajnokát.

Képes levelező-lapok Luther arczképével dí
szítve a Luther-társaság jegyzői hivatalában (Buda
pest, IV., Deák-tér 4.) kaphatók. Többek tudakozó
dására jelentjük, hogy darabonkint 10 fillér az 
áruk, 50 darab 3 koronába kerül.

Templomavatás. A galsai ág. hitv. ev. egyház 
a múlt napokban avatta fel újjáalakított régi 
templomát. Kiss Lajos lelkész az epistolát olvasta 
fel, Szulay Ferencz, esperes, püspöki megbízott, 
az oltár előtt mondott magvas felavató-beszédet, 
Sass Béla, budapesti vallástanár, lapunknak is 
érdemes dolgozótársa, szép alkalmi beszéddel 
emelte az ünnepély sikerét, végül Kiss Lajos az 
Úr szent vacsoráját osztotta ki a híveknek.

A reformáczió emlékünnepét — mint a lapok
ból olvastuk —  országszerte megünnepelték pro
testáns iskoláink és egyházaink. A budapesti 
Deák-téri evang. templomban rendezett ünnepi 
istentiszteleten a főváros balparti részén levő összes 
állami és községi iskolák evang. növendékei vettek 
részt. Az jinnepi beszédet Sass Béla vallástanár 
mondotta. Örömmel jegyezzük meg. hogy az ifjúság 
a szent helyhez illően s a nagy nap emlékéhez 
méltóan viselkedett s így mégis volt eredménye 
múltkori felszólalásunknak.

Frigyes császár és Luther. Néhai Frigyes 
német császár trónörökös korában egyszer ellátoga
tott a paretzi ev. papiakba. A trónörökös a szoba 
falán egy kis képet pillantott meg, a mely Luthert 
ábrázolta, a mint a karácsony előestéjét családja 
körében tölti.

— Nagyon szeretem ezt a képet, szólt a trón
örökös. A történet és az élet oly megkapóan egye
sül itt. Ezután fiához, a hétéves Vilmos kir. her- 
czeghez fordult e szókkal:

—  Tudod-e, ki az a képen?
A fiúcska tagadólag rázta meg fejét.
— Dehogy nem ! —  szólt mosolyogva a trón

örökös, majd a paphoz fordulva folytatta:
— Kissé elfogódott a fiú, azért nem beszél, pedig 

tudja, hogy ez Luther. Néhány nap előtt magam 
mondtam el neki a reformáczió rövid történetét és 
ekkor Lutherről is sokat beszéltem neki. Ugyanis, 
mikor Königgriitzből visszatértek csapataink és a 
hálaadó istentiszteleten a nép az „Erős várunk 
nékünk az Isten . . .“ dalt énekelte, fiam nem 
énekelhetett a buzgó néppel, mert nem tudta a 
zsoltárt. Én tanítottam meg reá és ez alkalommal 
Luthernek életéről és működéséről is szóltam neki.

A búrok nagy győzelmének örülnek ismét a 
szabadságszerető népek. Botha, a búrok derék fő

vezére, Bethd mellett Bensőn angol ezredes had
oszlopát úgyszólván megsemmisítette. Bensőn s a 
legtöbb tiszt elesett, a sereg többi része is vagy a 
csatatéren maradt, vagy fogságba esett. S míg a 
távoli csatasíkokon egyre gyilkolják egymást az 
emberek : hazánkban üdvös mozgalom keletkezett 
a véres háború megszüntetése érdekében. „A Ma
gyar Szó11, protestáns érdekeink bátor és hű har- 
czosa, a reformáczió emlékünnepén felirattal járult 
VII. Edvárd angol király elé, hogy vessen véget 
a gonosz háborúnak. A méltóságos hangon, mély 
érzéssel írt kérvényt számos magyar protestáns 
lelkész irta alá.

A Tabitha nó'egyesület, melynek elnöke: özv. 
Haberern Jonathánné őnagysága, a múlt hóban 
újra megkezdte működését egyesületi helyiségében 
(Bpest, IV., Deák-téri ev. gymn. épület). A tagok 
minden szerdán d. u. 2— 6 óráig találkoznak. Az 
elnökség fölkéri az ev. egyháznak idősebb és fiatal 
tagjait, a kik a .jótékonyság gyakorlásában részt 
kívánnak venni, hogy az egyesület összejövetelein 
jelenjenek meg. Az egyesület áldásos működésével 
már számos szerencsétlen szegény család nyomorán 
enyhített. 550 folyamodó közül hetenkint 78 család
nak oszt kenyeret és 153 egyénnek czipőt utalvá
nyozott eddig a kegyes nők derék egyesülete. 
Isten kegyelme és áldása legyen vele !

Egyetemes ülés Egyházunk egyetemes köz
gyűlését f. hó 13-án d. e. 10 órakor báró Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő nagyszabású beszéddel 
nyitotta meg. Baltik Frigyes, mint legidősebb püspök, 
elnöki tisztében osztozott vele. A gyűlés lefolyásá
ról Értesítőnk legközelebbi számában hozunk tudó
sítást.

Teljesítsük kötelességünket, A görög trón
örökös a napokban királyi atyja birtokain vadászott. 
Két katona —  a ki nem ismerte —  ráförmedt, 
hogy tüstént hagyja el a területet, mert királyi 
birtok s azon idegennek nem szabad vadászni. 
De a trónörökös rájuk sem hederített, hanem foly
tatta útját. Erre a katonák sem vették tréfának a 
dolgot, hanem galléron ragadták és a legközelebbi 
rendőrállomásra vitték. Útközben a trónörökös 
meg akarta vesztegetni a katonákat, de ezek meg
maradtak a becsület útján s teljesítették köteles
ségüket. Persze, a rendőrségen kitudódott a való. 
A katonák megijedtek, de a trónörökös mosolygott 
s megdicsérte a derék hadfiakat. Tetejében még 
gazdagon meg is jutalmazta őket. Legjobb az 
egyenes út.

Hamis próféták. Csikágóban, Északamerika 
egyik legnépesebb városában, vagy hetven vallás
felekezet keletkezett. A kétmilliónyi lakosság gyii- 
levész tömegében számos ember akad, a ki a val
lásból üzletet csinál magának. Akadnak „próféták11, 
a kik új vallást alapítanak, csakhogy mentői több 
hasznuk legyen belőle. így pl. egy Schweinfurt 
nevű „próféta" Csikágó közelében birtokot vásárolt 
magának, azt elnevezte „mennyországának" és ott 
belépő díjért prédikál. Egy másik imádkozik a be
tegekért és híveiért, de szintén nem ingyen, hanem 
busás árért. Fáradságáért feleinek borsos szám
lákat szokott küldeni. Egy női próféta már több
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ízben a világ végét jövendölte meg. Ha a kijelölt 
nap letelt, nem jő  zavarba, egyszerűen újabb 
határidőt tűz ki. Igaza van, a világ végének el- 
érkezése nem is olyan sürgős. De a legérdekesebb 
Éliás prófétának utódja —  a mint nevezi magát. 
Ez az úr voltaképen pénzügyi tehetség, a ki tíz 
esztendő alatt többszörös milliomossá lett. S ezt a 
tenger pénzt prédikálásából szerezte; nem is csoda, 
hisz’ 7— 8000 ember szokta hallgatni vasárnapon- 
kint. A nyáron több ezer hold földet vett, ezt 
parczellázta és rengeteg drágán híveinek nyakába 
sózta. Van ezenkívül bankja, nagy fogadója, könyv- 
sajtója, hírlapja és egy csomó boltja. Ezzel még 
mind nem elégszik meg, híveinek kötelességük, 
hogy jövedelmük tizedrészét neki adják.

A ki közülünk sokalja egyházi adóját, álljon 
be az amerikai Éliás próféta hívei sorába!

A szerkesztő üzenetei.
E v a n g . E gyh . S zem le . B .-C saba . Az Egyházirodalmi 

Értesítő legközelebbi számában válaszolunk. F. E. O rsó v á  
Intézkedtünk. Szives értesítését köszönjük. T ö b b e n  fordul
tak hozzánk az első számért. Sajnáljuk, de nem küldhetjük, 
mert elfogyott. F. J. R é p c z e la k . Intézkedtünk. B  P . Z ó 
ly o m . Szívesen. Az ügy érdekében kifejtett nemes buzgó- 
ságáért fogadja hálás köszönetünket. U. G. G yőr. Barát
ságodat mindig nagyrabecsültem. Jóságodért áldjon meg 
az Ég. A . J . P o z so n y . Levelet irtunk. N. L . S z e n t -A n ta lfa . 
Nem vetjük meg a kenyérmorzsákat, de türelmet kérünk. 
M  S. N e m e s -P á tr ó . A felvilágosítást köszönettel tudomá
sul veszszük. F r. E. O rsóv á , Sz. K . P a k s , E. M , R o z s 
n y ó , K . J. P  -F en y öh n ra szt. A hibás czímszalagokat ki
javítottuk. Reméljük, hogy most már rend lesz. B  J  E rd ö- 
m e g  Czikke nem vált be. J. J. B p e s t . Kérem, legyen 
szives máskor is fölkeresni lapunkat. Minden szép és nemes 
dolgot szivvel-lélekkel fölkarolunk. F r. E. E p e r je s . Intéz-

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1901 október hó 1-től 31-ig 

befolytak a következő összegek:
1. Örökös tagok: Adorján Ferencz főgymn. tanár Nyíregy

háza 40 K.
2. Rendes tagok évi 8 koronával 1901-re: Ürményi Ilona, 

Tiszavidéki egyházmegye, Payr Sándor, Hollerung Alfréd, 
Király Emma, Gáncs Jenő, Fehérkomáromi egyházmegye, 
Hodza János, Zsilinszky Endre, dr. Raffay Ferencz, Némedy 
Béla, Lenhárd Károly, Gömbös Géza, Farkas Elemér, Guóth 
Ignácz, Jeszenszki Nándor, Hurtay György, Sommer Gyula, 
Kasper Gyula, Müllner Mátyás, Horváth Sámuel, Hiiuffel 
Lajos, Szent-György egyház, Mayer Endre, Polner Lajos.
1899— 1902-re ■■ Magócsy István. 1898 -1901-re : Hörk József,
1900- r a : Kovács Dániel, Felső-Lehota, 1902-re: Michaelik 
Vilmos, 1895—1901-re: Stromszky Emil, 1897—1899-1 e :  
Eisele Gusztáv, 1900— 1901-re • Sántha Károly.

3. Fiókegyleti tagok évi 4 koronával: Domanovszky Dániel, 
Bielek Antal, dr. Mangold Albert.

4. Pártoló tagok évi 1 koronával: Tóth János, Takács 
Ferencz, Balog Samu, Sümegi Istvánné, Fehér József, Ber
nét István, Takács István, Körös József, Sipos Sándor, Bokor 
János, Hollósi József, Takács János, Tóth István, Mayer 
József, Schaubert Lajos, Müllner Géza, Emrész Kálmán, 
Lesztusz J. P., Zsako János, Binder Adolf, Köhler Albert, 
Maizei Tivadar, Fehérvári ifj. egylet, Fehérvári nőegylet, 
Neusinger Lajos, dr. Ilattyuify Dezső, Kálmán László, Pro- 
koptus Pál, Bélavári Burchárd Rezső, dr. Borchert Jenő, 
Falvay István, Bognár József, Eudersz János, dr. Szerda
helyi Ferencz, Sinios Janka, Zelenka Frigyes, Dift'ing Ede, 
Hazay Vilmos, Hoffer Ferencz, Varga István, Povázsai Mihály, 
Chovan József, Paulovia János, Szokolay Pál, Bukovinszki 
István, Povázsay Gábor, Truovszky János, Bántik Lajos, 
Doktorics Samu, Komjáthy László, Bohus János, Guóth 
Mártonné.

4. Adományokból: Dr. Flittner Frigyes Budapest, 3 kor., 
Berke János Tót-Keresztur 6 korona.

5. Könyvekért: Hurtay György Osztrolukán 22 K. 40 fii.
6. Evang. Családi Lapra, előfizetőktől 381 korona.
7. Egyházirodalmi Értesítőre, előfizetőktől 52 korona.
Összesen befolyt 960 K .f40 fillér.
Budapest, 1901 november 1-én. „  „  TTBerull Henrik,

társ. pénztáros.

kedtiink, hogy kettős példányban járjon. Üdvözlet! P. R. 
ev. tanító A s z ó d . Buzgólkodásáért fogadja hálás köszöne
tünket. G. M. úr — sajnálatunkra — tévedésből kapott fel
szólítást. H  D. V e s z p r é m  Rendben van. T ö b b  le v é lr e  
jövő számunkban válaszolunk.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert néktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon!“ (János ev. 5, 39.(
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„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg 
tartják.” Lukács 11, 28.
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