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Dicséret.
Ki átölelted a világot,
Végeden Szeretet,
Oh Isten, mindörökké áldott,
Ki hosszú földi vándorútján
Te beléd rejtezett!
Megáldod, ki felsóhajt hozzád,
Lelked javaival,
Nem rejted el szemétől orcád,
Sőt irgalommal fedez szárnyad,
Ha tombol a vihar.
Ha, mint a hajnal, messze szállnék,
Túl messze tengeren,
Követnél híven, mint az árnyék,
Jóvoltoddal ködben, sugárban
Együtt jönnél velem.
Ha az erdő csendjét keresném.
Nyugtatni lelkemet,
A zöld fii vön, a fák levelén,
Törölhetetlen fénybetűkkel
Látnám dicső neved!
A koporsó sem rejt el tőled,
Jelen vagy mindenütt,
Kezed vezérli én időmet
S fellegtől terhes éjszakámra
Te küldöd a derű t!
Oh, gyújts szivemben égi lángot,
Hatalmas Istenem,
Ha lelki békéért sóvárgok,
Égő vágyam elszenderüljön
Enyhadó kebleden !
Barcza László.

Új élet a síron innen.
II. Kor. 5, 17. Azért, ha valaki Krisztusban
van, új teremtés a z ; a régiek elmúltak, ímé
újjá lett minden.

Hiába támadott volna fel az Úr, ha követői az
ő életéből új életet nem merítenének. Hiába ültük
volna meg ismét a feltámadás ünnepét, ha az
ünneplő ruhával együtt félretennénk az ünnep ta
nulságait és áldásait is. Nemcsak énekeinkkel,
imádságainkkal s szép ünnepi szokásainkkal kell
hirdetnünk, hogy él az Úr s mi is élni fogunk
vele, hanem valóban egész életünkkel kell erről
bizonyságot tennünk. Ezt köti lelkünkre az az
apostoli szózat is, amelyet Pál apostol a korinthusi
hívekhez intéz: „Azért, ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az; a régiek elmúltak, imé újjá lett,
minden".
A Krisztusban az az ember van, akit igaz,
erős hit fűz össze vele. Amint a szőlővessző a szőlő
tőkében van s onnan szívja magába az életadó
nedvet, úgy hogy a szőlőtő életereje kering a szőlő
vessző legapróbb hajtásában is: úgy kell nekünk
a Krisztusban lennünk a hit, által, hogy az ő élete,
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az ő lelkének ereje hassa át minden törekvésün
ket. Csak igy valósul meg bennünk az új terem
tés; igy mondhatjuk mi is: „a régiek elmúltak,
ímé újjá lett minden".
Vizsgáld meg magad: így van-e ez a te életed
ben is? Megvalósult-e benned az új teremtés?
Elmúltak e a régiek, újjá lett-e minden? Krisztu
sodon nem múlik; mert hiszen ö téged is kegyel
mébe fogadott már a szent keresztségben s azóta
is folyton-folyvást ápol és gondoz anyaszentegyházában igéjével, hívogató, megvilágositó, meg
szentelő és erőt adó szentleikével. De te oly sok
szor nem maradtál hű hozzá s nem őrizted meg
a vele való igaz közösséget Hited meggyengült,
sőt már-már kihalóban volt s ily mértékben fogyott
s már már elenyészett benned az új éleinek ereje.
A szeretet helyett a gyűlölet, a megbocsátás he
lyett a harag, a béketűrés helyett a zúgolódás, a
remény helyett a csüggedés, a lelki öröm helyett
sokszor a sötét kétségbeesés vett erőt rajtad s
nemcsak hogy a mennyhez közelebb nem jutottál,
még földi hivatásodat sem teljesítetted úgy, mint
kellett volna. Mindez annak a bizonyítéka, hogy
fogyóban, sőt elenyészőben van benned a Krisztus
ból származó új élet: az új teremtést elrontottad
és meghiúsítottad Krisztustól való eltávolodásoddal,
bűneiddel.
De amit elhibáztál, jóváteheted, ha visszatérsz
ahhoz, akit elhagytál Ha te hűtlen voltál is, az
Úr hű maradt s ha a te tagjaidban megfogyatko
zott is az életerő, Krisztus még mindig él s még
mindig megtölthet erejével, úgy hogy ismét helyre
áll benned az új teremtés és elmondhatod igazán:
„A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden'. Mint
a tömlöczéből szabadult rab, oly örömmel haladsz
tovább az új ösvényen: nem hány-vet a csábítás
és kétség hatalma, biztos alapot érzesz lábaid
alatt s ez a Krisztus; életed öröme, bánata, mun
kája és küzdelme mind új színben tűnik fel előt
ted s Isten dicsőségének és kegyelmének hirdető
jévé lesz; czélod nem bizonytalan immár, törekvé
seidre nem a sir az utolsó felelet: hanem az örök
élet, melyet megád az Úr mindazoknak, akik hívek
maradtak hozzá mindvégig. Akkor majd dicsőült
ajakkal rebegheted e l : „A régiek elmúltak, ímé
újjá lett minden". Ennek a boldogságnak záloga
és előkészítője az új teremtés, amelyet a feltáma
dott Krisztus már itt véghez visz a benne hivőkben.
Ezért örvendünk, hogy ismét megünnepelhettük a
feltámadás ünnepét s megőrizzük áldását!
_

D. Baltik Frigyes püspök.
Március 9 én múlt, 50 éve, teljes félszázadja,
hogy D. Baltik Frigyes, a dunnáninneni kerület
érdemes püspöke evang. egyházunk szolgálatában
áll. Nyom nélkül suhant át felettünk e fontos for
duló; csupán kevés beavatott tudott róla Pedig
félszázados munka méltó ok a jubileumra, nagy
ünneplésre, amikor néhány esztendőt is meg szok
tak koszorúzni a mai korban. A mi püspökünk
csendes magányában hálaadó imádsággal ünne
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pelte a nagy napot és kért erőt a hátralevő évek
feladataihoz. Igaz, hogy nagy gyászt helyezett reá
az Úr, éppen az évforduló előtt; sok kedves re
ményétől meg kellett válnia, de ezt is bízó, csen
des lélekkel viselte. „Jól vagyon Atyáin, lia ez
volt a te tetszésed!“
A félszázados fordulón a hivő ragaszkodásával
és a munkatárs érdemtisztelő meleg érzésével üd
vözöljük a hű, csüggedetlen munkást, aki élő hité
vel, fáradhatatlan szeretetével emberöltőknek szol
gálhat például. Még néhány év előtt hajlott kora
dacára éjjel utazott, hogy a munkára szánt drága
napból semmi el ne vesszen. A közigazgatás hi
vatalos gondjai között talált időt arra, hogy egy
házi irodalmunkkal foglalkozzék s iskoláink belső
életét figyelemmel kísérje. Bárhova állította a Gond
viselés keze, ő mindig megérezte, micsoda köte
lességet kell teljesítenie s ezt teljesítette is teljes
h'lkéből-szívéből. Fiatal papi nemzedékünket szin
tén a kötelességérzet mértéke szerint becsülte s
igazi baráti érzéssel viseltetett azok iránt, akik
nemcsak azért dolgoztak, mert hivatalukkal együtt
járt, hanem gyönyörködni is tudtak a munkában,
élvezték hevét s édes jutalmul beérték a jó ön
tudattal.
Ma, mint legidősb püspök, az egyházegyetem
élén áll az egyetemes felügyelő mellett. De keze
nyomát ott látni az egyházi élet minden ágában.
Volt kerületi s egyetemes gyámintézeti elnök, ré
gebben esperes, kér. főjegyző; egyideig elnöke az
énekügyi bizottságnak. Egyik alapítója a Theologusok Otthonának; a millenniumra írt hazafias tót
énekével 800 koronát szerzett az intézetnek, nem
számítva azt a páratlan lelki hasznot, amit igazán
bibliai lélektől lelkezett költeményével országszerte
okozott. Igazi atyja a modori leányiskolának. Ál
talában nagyon együtt tud érezni a szűkölködő
ifjúsággal.
maga is érezte egykor a sanyarúsá
got, mely pályáján is megakasztoita. Ez a magya
rázata annak, hogy annyi ifjú leiken segít, ha
megérdemli; bár teljesen göröngytelenné még a
hozzá legközelebb állók életútját sem teszi, mert
hisz küzdelem nélkül elpuhul a jellem.
Az ő segítségével vált lehetővé a Schmalkaldi
Cikkek, a líomenius Útvesztője, az Egyesség Könyve
kiadása, amelyek egyházi irodalmunk értékes épületkövei közé tartoznak. Elnöke a Zpewnik-bizottságnak s ő maga lefordította tótra az ágostai hit
vallást, megírta Luther és Melanchton életét, írt
nagyon népszerű tót imádságos könyvet. A merre
járt, gondosan fürkészte-nyomozta régi egyházi iro
dalmi emlékeinket és sokat megmentett az elkallódástól.
Csak futólagos, elnagyolt rajza ez az ő mun
kálkodásának. Azt a szeretetet, amivel egyházán
és annak intézményein csügg, leírni nem tudjuk;
közelébe kell jutni, hogy melegsége átjárja egyé
niségünket. Tanulságul közöljük életrajzát. A k e 
gyelem Istene, aki eddig elvezérelte, áldja meg
hátralevő esztendeit sok keresztyéni lelki örömmel
és tegye sikeressé munkáját!
*

*
*
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Született Hont-Bagonyán 1834. július 24-én,
ahol édes atyja tanító volt. Első neveltetését atyjá
tól nyerte, kitől a szívós erélyt és törhetlen kitartást örökölte; lelke vallásos érzületét pedig ke
gyes életű, keresztyéni erényekkel ékeskedő édes
anyja oltotta fogékony gyermeki leikébe A gimná
ziumi tanulmányok alapvető elemeibe Puclior Sá
muel, bát-mezővárosi tanító vezette be. még pedig
oly kedvező eredménnyel, hogy 1846-ban már a
Selmecbányái ev. lyceum harmadik osztályába vette
fel, amely intézetben azután még hat éven keresz
tül folytatta tanulmányait.
A selmeci iskolát elhagyva Pozsonyba ment,
hogy ott lelke hajlamát követve a theologiai inté
zet hallgatója legyen. Egy éven át buzgó oda
adással búvárkodott is a hittudomány világában,
amikor egyszeire édes atyja váratlan halálának
lesújtó hírét vette. Lelkében megszólalt a fiúi kö
telesség szózata, mely a pozsonyi theologiát el
hagyni kényszerít ette, hogy özvegyen maradt édes
anyjának és kis öcscsének gondviselőjévé legyen.
Elhunyt édes atyja tanítói állomását foglalta el
azért Bagonyán s ott élt elvonultál) két éven ke

A nawajo indiánok sátoralaku földháza.

resztül, szabad óráiban főleg a görög és német
nyelvek tanulmányozásával foglalkozva. 1855. év
ben a bécsi ev. theol. fakultásra iratkozott be s
ott a hittudomány mellett hallgatta a klasszikus
nyelveket is, amelyeknek most is nagy kedvelője
és alapos ismerője, úgy hogy pl. a latint ma is
folyékonyan beszéli. Tanulmányai közben olykor
nélkülözésekkel is kellett küzdenie. Bécsben, a
csekély ösztöndíjra utalt, szűk anyagi viszonyok
közt élő ifjú nyomdai korrektorsággal kereste meg
kenyerét.
Bécsből 1857-ben a baseli egyetemre rándult, ahol pártfogói közbenjárására a híres theo
logiai alumneumban szabad asztalt és lakást
nyert. Itteni tartózkodása alatt gyakran elláto
gatott az ottani hittérítő intézetbe is, a belmisszió működésének módozatait nagy figyelemmel
kísérte; s hogy jövendő pályájára minél jobban
kiképezze magát, az iparos tanulók vasárnapi is
kolájában mint önként ajánlkozott kisegítő tanító
működött. Baselból útrakelt, hogy a külföldet meg
ismerje, főkép pedig Svájcot beutazta. Majd 1858ban a porosz hallei egyetemre iratkozott be, hol
még két féléven át hallgatta a hittudományokat.
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Halléban, szabad óráiban a Franke-féle híres árva
házi intézetekbe járogatott el, hogy az ott honos
tanmódszerrel minél alaposabban megismerkedjék.
Részint a hazai, részint a külföldi elsőrendű
tudományos forrásokból merített ily nagyszabású
tanulmányok után 1859-ben visszatért hazájába,
ahol először a besztercebányai ev. gimnáziumban
mint tanár alkalmaztatott, itt 10 évig működött
mint tanár és igazgató. 1862-ben házasságra lépett
Groszmann Emma körinöcbányai születésű unoka
testvérével, akivel azóta boldog házasságban él.
Az 1870-ik esztendőben a népes liptószentmiklósi
gyülekezet hívta meg lelkészül s ezen minőségben
ő egynegyed századon keresztül munkálkodott egy
házának anyagi és szellemi felvirágoztatásán. Mint
jeles egyházi szónok, nemesszívű lelkipásztor, az
egyházközség anyagi viszonyainak fáradhatlan elő
mozdítója, gyülekezetének csakugyan lelkiatyja
lett. E gyülekezet kebelében történt nagyszabású
építések, külső s belső átalakulások az ő tevé
kenységét hirdetik. A liptói esperesség, felismerve
tehetségeit s buzgóságát, már lelkészkedése első
idejében nagyobb működési kört nyitott számára,
amikor őt 1872-ben iskolai dékánná és alesperessé
választotta, majd 1875-ben sokoldalú, buzgó tevé
kenységének elismeréséül esperessé választotta,
amely hivatalában 15 éven át vezette a liptói es
peresség ügyeit. Számos érdemei közül, melyeket
e minőségben az egyliáziskolai élet terén szerzett,
legyen itt csak említve az egyházmegye diasporai
ügyeinek fejlesztésére szolgáló liptói missziói alap
létrehozása. Ezen idő alatt több éven át elnöke
volt az esperességi gyámintézetnek is.
1890-ik évben a dunáninneni ev. egyházkerület
bizalma őt boldogult Geduly L. helyére püspökké
választotta. Az új püspök nehéz viszonyok közt
vette át a kerület kormányzását. A maga műkö
dési körében mindig szerényen és visszavonultan
munkálkodván, kezdetben sok bizalmatlansággal
találkozott. De midőn jobban megismerték, föl
engedett a jég s a kerület bizalommal követte.
Az 1891. dec. 5-én megnyílt egyetemes zsinat
nak tevékeny tagja volt; s hogy kerülete a zsina
ton hivatalosan résztvett — s így a zsinat csonka
nem maradt, hanem csakugyan az egész egyház
egyetemet foglalta magában, — az egyedül az ő
erélyes és tapintatos fellépésének tudható be.
1894. február havában a király meghívó levele
folytán a főrendiház tagja lett.
1895. szept. 1-én eddigi lelkószi állomását el
hagyva, Balassa-Gyarmatra ment lelkésznek, mint
ahol sok elfoglaltsága mellett nyugalmasabb mű
ködési kör kínálkozott számára. Buzgó tevékeny
ségének híre fel a trónig s a külföldre is elhat
ván, a millenniumi ünnepélyek alkalmával ő Fel
ségének kegyéből a vaskoronarend II. osztályú
érdeuikeresztjével lett kitüntetve; 1897-ben pedig,
Melanchton születésének négyszázados évfordulója
alkalmából, a rostocki egyetem, a magyar ev. egy
ház vezetése körüli érdemeinek s irodalmi munkás
ságának elismeréséül theologiai doktorátussal tisz
telte meg. Elnökképpen hét éven át az egyet,
gyámintózet ügyeit is vezette. A gyámintézet kü
lönben, mely a jótévő szeretet által van hivatva

Krisztus törvényét betölteni, mindig kedvelt intéz
ménye volt s külföldi nagy összeköttetéseinél fogva
e téren áldásos eredményeket is tudott felmutatni.
D. Baltik Frigyes működését egyháza iránti
lángoló szeretet lengi át s őt vasszorgalom, ritka
pontosság s kötelessógtudás jellemzi: mint ember
egyszerű, szívélyes, derült, úgy hogy rokonszenv
vonja hozzá, aki vele érintkezik. Általában élete
s tettei azt tanúsítják, hogy ő az Ur kegyelmének
részese.
Úgy tollal, mint tettel, családi körben s a nagy
világ előtt egyaránt meg akar felelni amaz apos
toli mondásnak, melyet életének jelszavául szokott
tekinteni: „Isten kegyelme által vagyok ami vagyok
és az ő kegyelme én hozzám nem volt hiábavaló!“

Ha szeretet nincsen bennem,
semmi vagyok.
— Irta : Ládonyi Pál. —

„Jó, jó, ismerjük a leányoknak ilyen szabadkozását! Ha reá kerül a sor, azért mindegyik
férjhez megy, ha kérik. Neked kérőd van, leányom,
az ő nevében beszélek. György fiam feleségül akar
tégedet; egyenesen kimondottam a szót, egyenes
feleletet várok rá !“
Halálos csönd lett a szobában. Lina fehér volt,
mint a fal. Lelkében világosság támadt és egy
pillantásra felfogta azt a kínos helyzetet, melybe
akaratán kívül került s melyből, érezte, csak öszszeütközés árán szabadulhat meg. Nem jött ajkára
szó. Az öreg asszony előrehajolva, feszült figye
lemmel vizsgálta ezt az elhalt arcot, a megriadt
szemet, melyek egy nem is álmodott csalódás
Ígértek anyai szivének. Gyurka a leányra nézett
azután leütötte a féjét és hallgatott.
A gazda amint látta, hogy senki sem válaszol,
folytatta :
„Tudom, hogy a meglepetés vágta el a szava
dat, mert talán nem is remélted sohasem, hogy
idáig jusson a dolog. Magunk is alig gondoltunk
erre, mert módos gazdaleányt szántunk a fiunknak,
de lassanként rájöttünk arra, hogy a vagyonnál is
többet ér a jó lélek, a dolgos kéz. Tégedet, Lina,
itt láttunk felnőni közöttünk, tudjuk, mit érsz.
Terád nyugton bízhatjuk a gazdaságot, nem en
geded prédára jutni, amit mi verejtékkel szerez
tünk. Láttuk, hogy derék és jámbor hajadon vagy
s azért választottunk menyünknek. György régóta
társul szemelt ki magának s ha te is jó szívvel
vagy iránta, nyújtsd neki a kezedet."
Lina már összeszedte magát annyira, hogy fe
lelhessen, de idegenül csengett a hangja, alig
ismertek reá.
„Köszönöm a jóságukat, kedves bátyám és nő
ném. Tudom, hogy nem érdemiem meg ezt a meg
becsülést és boldog volnék ha teljesíthetném kí
vánságukat. Bocsássanak meg, de nem tehetem.
Gyurka felesége nem leszek soha!“
„S miért? — sikoltott közbe egy éles hang;
az édes anya szava volt, akinek szive remegett
fia boldogságáért és kész volt érte sikra szállni. —
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Miért utasítod el az én gyermekemet ? Tudsz-e
valami rosszat mondani rá? Nem derék, becsüle
tes fiú e z ? Iszákos, vagy céda, vagy dologkerülő
az én fiam?“
„Hagyja el, édes anyám! — szólalt meg a le
gény tompa hangon. — 0 mást szeret!“
„Mást? hát ugyan kit? Azt mondta, senkit sem
ismer ! Szelíd volt és nem bolondult a férfi után.
Hát a hátam megett. . .“
„Ne vádoljon, néném, mert ártatlan vagyok.
Gyurkához, mint rokonomhoz jó szívvel vagyok és
nem találok semmi kivetni valót rajta. Ne is
liigyje kérem rólam, hogy nem értem meg, milyen
nagy tisztesség egy ilyen szegény leányra, hogy
feleségül engemet választana. De én elhatároztam
magamban, hogy sohasem megyek férjhez sem ő

Az első kötetet már bemutattuk a Családi Lap
olvasóinak s több szép képet is közöltünk belőle.
Az a technika vívmányairól szól; arról, hogy mit
tudott az ember alkotni életének, az önfentartás
kötelességének megkönnyitésére, A második kötet
az emberről szól. Az embert ismerteti meg velünk.
Csodálatos az, hogy a velünk élő, sőt a vad álla
tokról is többet tudunk, mint éppen magunkról.
Pedig mi inaguukat még is leginkább kellene
ismernünk, hiszen a betegségek gyógyítása is csak
az emberi test teljes ismerete alapján lehetséges.
Ez a kötet teljesen megfelel a kitűzött' célnak és
feladatát kitűnő sikerrel oldotta meg. Tartalmas
bevezetés után, mely az embertan mai állását
vázolja, a fejezetek a következők: Az ember szár
mazása és helye a természetben; az embert! test

A délafrikai kafferek méhkas-kunyhója.

hozzá, sem senkihez e világon. Az életemet Isten
nek s a szeretetnek áldozom."
„Na, ez aztán furcsa asszonyos beszéd! —
fakadt ki a gazda, kit a váratlan fordulat egészen
megzavart. Hogy nem mégy férjhez soha? Hát mi
a csudát akarsz csinálni? Vé:i leánynak készülsz,
vagy apácának?
„Diakonissza leszek bátyám, ha beleegyezését
adja."
(Folyt,, köv.)

A Műveltség Könyvtáráról.
Már megemlékeztünk egy ízben az Athenaeum
Irodalmi Részvény-Társaság nagy fontosságú válla
latáról: A Műveltség Könyvtáráról, amelyben benne
foglaltatik mind az az ismeretkincs, amit a XX.
század fiának bírnia kell. E 12 kötet elsőrendű
szaktudósok és írók munkája s gazdág képgyűj
temény magyarázza benne a szöveget, úgy hogy
a teljes tájékozottságot az emberi élet és tudás
minden nagy kérdésében bárki megszerezheti.

szerkezete és működése; a szellemi munka termé
szete ; az ember faji sajátságai; betegség és
egészség; védekezés a betegségek ellen ; hogyan
éljünk ; a halál; a lelki életről; a lelki élet rend
ellenességei. A könyvet legkiválóbb tudósaink írták
(p. o. Alexander Bernát, Pékár Mihály, Dalmady
Zoltán, Ranschburg Pál). A könyvben 39 műmel
léklet és 470 ábra (szövegkép) van. A képekből
néhányat bemutatunk a kiadó szívességéből.
Egy kötet ára 24 korona. Megrendelhető a
Luther-Társaság könyvkereskedésében (A kötet
780 lapra terjed nagy 8° alakban.)

VEGYES.
Helyreigazítás. Lampérth Géza költőnk múlt
számunkban közölt szép s igazán építő húsvéti
énekét a sajtóműhelyben sajnálatos baleset érte.
A második versszakaszból véletlenül kimaradt egy
sor, mely úgy a szedő, mint az ellenőrző figyelmét
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kikerülte s az értelmet meghamisította. A vers
szakasz kiigazítás után a következőleg szól:
S hova tűntek, hova lettek,
Kik felette törvényt tettek,
A sötétség, a gyűlölet
Elvakult zsoldosai ?
Okét is mély sírba zárták,
De nincs erő, sírjuk zárát
Mely fel tudná oldani.
A hibáért a költőtől s t. olvasóinktól bocsánatot
kérünk.
Győri egyházi közgyűlés. A győri evang. egy
ház virágvasárnap tartotta évi közgyűlését. Izsó
Vincze lelkész, egyházi elnök az elnöki előterjesz
tések során bejelentette, hogy az egyházközség
képviseltette magát a református egyházközség új
lelkipásztorának beiktatásán, majd jelentést tett
több segélyről és adományról, melyet az egyházközség adott és kapott. Gróf Endre felolvasta a
püspök körlevelét, melyben felhívja a győri egy
házat, hogy két szavazatát adja le a megüresedett
egyházkerületi felügyelői tisztség betöltésére. Izsó
Vincze méltatva Fischer Sándor dr.-nak, az egy
házközség felügyelőjének az egyház terén kifejtett
nagy munkásságát indítványozta, hogy az egyházközség a maga két szavazatával az ő jelöltségét
támogassa. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az
indítványt. A pénztári jelentés szerint az egyház
vagyona megközelíti az egy millió koronát. Pálmay
Lajos lelkész előterjesztette a Belmissziói Egyesü
let beadványát egy Győrött felállítandó új árvaház
s ezzel kapcsolatban az egyesület, a napközi gyer
mekotthon, a diakonissza-intézet és a Protestáns
Magánosnők Otthona felállítása dolgában. A köz
gyűlés az indítványokat elfogadta, sőt az építési
tervezetbe a győri Protestáns Körnek a helyiségeit
is felvette. A szép terv keresztülvitelére Latesz
Jakab másodfelügyelő elnökletével nagy bizottságot
küldtek ki. Több kisebb ügy elintézése után az
elnök a közgyűlést berekesztette.
Budapestről. A pesti evangélikus magyar egy
ház ápr. 15-én tartotta meg közgyűlését dr. Wag
ner Géza felügyelő elnökletével. A közgyűlést Kaczián János esperes nyito.ta meg imával. Ezután
az elnök visszapillantást vetett az elmúlt három
évre. Sajnálattal állapította meg azt, hogy az egy
házak között a békés egyetértést megzavarni igye
keztek, de örömmel jelentette, hogy a legnagyobb
veszedelmek, mint például a „Ne temere", szeren
csés megoldást nyertek. Annak a reményének adott
kifejezést, hogy az egyházak karöltve fognak küz
deni a vallástalanság ellen. Ezután tudomásul vette
a közgyűlés a múlt év számadásait. A bevételek
összege 106.296 kon ina, a kiadások összege ellen
ben 109190 korona. A bemutatott egyháztanácsi
jelentés szerint a fővárosi két lelkészi körében
összesen 227 párt eskettek össze. Ezek közül a
tiszta evangélikus házasságok száma csak 41 volt.
A vegyes vallásé jegyesek 49 esetben kötöttek
szerződést arra nézve, hogy összes gyermekeik az
evangélikus vallásban neveltessenek. Az áttérési
anyakönyvek szerint a Deák-téri lelkészi körben
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22 egyén lett evangélikussá és 27 hagyta el az
egyházat; a fasori lelkészi körben 17 egyén lett
evangélikussá és 22 egyén tért át más vallásra,
egy pedig felekezetnélkülivé lett. Ezek szerint az
egyház 39 új tagot nyert, ellenben 50-et veszített.
Az evangélikus vallásra áttért egyének közül 19-en
a r. kath. egyházból, 19 az izraeliták közül, l a
ref. egyházból lépett át. Az evangélikus egyházból
távozottak közül 44 egyén r. katholikussá, 1 re
formátussá, 1 unitáriussá és 2 baptistává lett. Ez
után a közgyűlés a beérkezett kérvényeket intézte
el, majd elfogadta özv. dr. Hernády Mórné alapít
ványát, amelynek kamatait szegénysorsú evangéli
kus tanulók segítésére fogják fordítani, úgyszintén
dr. Holitscher Pál és neje alapítványát, amelynek
kamataiból szegénysorsú konfirmandusokat támogat
nak. Végül Kaczián János társelnök bejelentette
az elnöki állásáról való lemondását, minthogy e
tisztséget esperesi állásával összeférhetetlennek
tartja. A közgyűlés Raffay Sándor a Deák-téri lel
készt választotta meg helyébe.
Pápa. A pápai ág. h. evang. egyház legutóbb
tartott közgyűlésén az egyházkerületi felügyelő
választás dolgában úgy határozott, hogy szavaza
tát Véssey Sándor somogyi nagybirtokosra s volt
esp. felügyelőre adja. Győr Fischer Sándorra, Sop
ron pedig hír szerint dr. Hering Zsigmondra, a
kér. pénzügyi bizottság elnökére szavazott. Úgy
látszik, a szavazatok annyira megoszlanak, hogy
az első szavazás alkalmasint eredménytelen marad
s új szavazásra lesz szükség. A szavazatokat május
első hetében bontják fel.
Halálozás, özv. Tatai/ Sámuelné szül. Szedenics Róza, néhai Tatay Sámuel bakonytamási ev.
lelkész és veszprémi esperes özvegye, 78 éves korá
ban meghalt. Halálát 6 gyermeke, 21 unokája és
5 dédunokája gyászolja. A ritka női és papnői
erényekkel gazdag úrnő leánya volt a nagy Szedenics György esperesnek s halála több ároni csa
ládot gyászba borított. Áldás emlékére.
„Thököly Imre — katholikus". Az „Alkot
mány" című néppárti lap márc. 27 iki száma a
következő közleménynyel mulattatja olvasóit:
„Thököly Imre — katholikus. Ismét egy törté
nelmi tévedés helyreigazílásáról van szó. A magyar
történettudósok mindeddig kétségen kívül levőnek
tekintették azt a kérdést, hogy Thököly Imre ka
tholikus volt-e, vagy protestáns? Thökölyt a leg
utóbbi időig mindenki protestánsak tartotta s ennek
következtében, amikor 1907 őszén II. Rákóczi
Ferenc, Zrínyi Ilona, Thököly Imre és társainak
holttestét hazahozták, Thököly Imre tetemét azon
a réven, hogy protestáns volt, a késmárki protes
táns templomban helyezték el. Most azonban Sze
kér Joachim a még a XVIII. században közzétett
és a magyarok történetét tárgyaló kétkötetes mun
kájában ugyanis világosan megnevezi még a lelki
atyát is, akinek kezébe a haldokló Thököly Imre
Iszmidben (Nikodémia) a katholikus hitre való át
lépése alkalmával letette a szokásos esküt. A lelki
atya pedig Bierneri Pál híres jezsuita atya, ki mi
előtt Iszmidben megfordult volna, Ázsia keleti ré
szeiben is hosszabb ideig mint misszionárius a lég-
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áldásosabb működést fejtelte ki. Szóval Thököly
katolikusként halt meg s ha ez igaz, akkor ter
mészetes, hogy hamvait katholikus templomban kell
végső nyugalomra helyezni".
Megjegyezzük, hogy Szekér Joachim szerzetes
író s a inesés történészek közé tartozik; őseink
történetét több ezer esztendőn át elmeséli s anyag
híján az ismeretlen hajdan korban, amikor még
Khina szomszédai voltak, maga költ eseményeket,
háborúkat, nagy királyokat és vezéreket. Hitelre
egyáltalán nem tarthat számot. Amit írt, az történetirósdi játék csupán, amire az unatkozó barát
nem tudván mi tévő legyen, ráfanyalodott. Rá is
illik a haza bölcsének, Deáknak mondása, hogy
sok ember valóságnak tartja azt, amit maga óhajt.
Az országos evang. tanár-egyesület pozsonyi
közgyűléséről a jövő számban közlünk részletes
tudósítást.
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság
ma tartotta évi rendes közgyűlését Csekonics Endre
gróf v. b. t t. elnöklete alatt. Az igazgatóság ré
széről az ügyeket a társaság vezérigazgatója,
Ormody Vilmos főrendiházi tag adta elő. Az igaz
gatóság felolvasott jelentéséből, valamint az elő
terjesztett zár- és mérlegszámlákból kitűnik, hogy
a lefolyt az 1908-iki ötvenegyedik iizletév ered
ményei voltak a társaság működése óta a legna
gyobbak s összesítésükben a legkedvezőbbek. Az
évi 4 215.871 K 25 fillér tiszta nyereségből az igaz
gatóság osztalékul 1,500000 K összeget javasolt,
tehát minden egyes egész részvényre 500 K-t, mig
a nyereség többi része az alapszabályszerű levoná
sok után a társaság dúsgazdag tartalékainak és
alapjainak további erősítésére szolgál. A társaság
biztossági alapjai összesítve már a múlt év végé
vel 186,926.344 K 63 fillér összeget tettek ki. Az
üzleti eredményekhez méltó volt ezúttal is a tár
saságnak a közcélok iránt tanúsított hagyományos
áldozatkészsége. A számos jótékony- és hazafias
célú adomány közül különösen szembetűnik, hogy
a magyar társaság 10.000 lírát juttatott az olasz
kormányhoz a szicziliai és kalábriai földrengés
által sújtott szerencsétlenek javára. Ezúttal került
első ízben kiadásra a társaság különleges nagy
adományának, 500.000 K tőkeösszeggel tavaly meg
alkotott félszázados alapítványának kamatai. E
20-000 K összegű nagy adományt a kormányzótestület együttesen, a közgyűlésen szintén felolva
sott külön megokolással ez évben a magyarországi
Vöröskereszt Egyesületnek javasolja kiadni, az egy
leti mozgóraktár, vagyis a mozgósítás esetére kész
letben tartandó fölszerelések céljaira. A megoko
lás utal az immár szerencsésen elhárított háborús
veszedelemre, melynek hatása alatt ez évben a
nagy adománynak ilyetén felhasználása tűnik fel
leghazafiasabbnak és leginkább időszerűnek. A köz
gyűlés az összes számadásokat s az igazgatóság,
illetőlég az egész kormányzótestület valamennyi
javaslatát köztetszéssel egyhangúlag elfogadta s az
1908-iki üzletévre vonatkozó felmentvényt minden
irányban megadta. Az egész részvényenként 500 K
osztalék kifizetését a társaság főpénztára már a
legközelebbi hivatalos napon (hétfőn, e hó 5-ikén)
megkezdi.

Eljegyzés. Ruttkay Sándor, salgótarjáni evang.
lelkész jegyet váltott özv. Boros Kálmánné szül.
Medveczky Paulin úrnővel Szarvason. Frigyökre
Isten áldását kérjük.
A „budapesti iparosképzö protestáns egylet"
vasárnap, márc. 14-én tartotta a „szabadság ünne
pély t“ Otthonának dísztermében előkelő nagyközönség
jelenlétében. A lelkesítő ünnepi beszédet Böngérfi
János, közs. polgári fiúiskolái igazgató tartotta; a
„Talpra magyar11 nemzeti dalt szavalta Labanez
Ferenc itj. egyl. ta g ; — Pósa a „Bécsi kéz“
című költeményét Nagy János egyl. rajztanár adta
elő; — Demkó István „Tudjátok-e mit álmod
tam1' című melodrámáját Kelemen Fülöpné úrhölgy
énekelte; — utána pedig az egylet ifj. tagjai
Katona József „Bánk-bán11 .című szomorú játékából
hatásos részleteket mutattak be nagy precizitással,
amelyeknek fáradságos betanítása KelemenYiAöp színi
rendező e. tag zajos elismerésben részesült. A haza
fias dalokat az egyl. ifjak karnagyja: Pálmai Kál
mán tan. úr vezényelte.
A sikerült estély után az egylet választmánya
Kovács Zsigmond buzgó elnöke felszólítására érte
kezletet tartott, amelyen nt, Majba Vilmos, miszsziónáris lelkész és dr. Horváth K„ a Kálvin Szö
vetség titkára is részt vett, megállapítván a f. évi
március 25 én az egyl. kebelében megalakult
„Evang. inas-otthon* fejlesztése céljából rende
zendő ünnepély programmját.
Egyúttal megemlítjük, hogy egyletünk a f. évi
Péter-Pál napján, junius 28-án megünnepli fenn
állásának 50-dik évfordulóját, amely célból e helyt
is kérjük az egylet volt tagjait, akiknek mint iparosifjaknak egyletünk bő alkalmat nyújtott a társas
körben való önképzésre, úgy, hogy sokan közülök
most már mint önálló iparosok nemcsak a főváros
ban, hanem hazánk vidékein, sőt külföldön is,
tekintélyes állást foglalnak el, hogy lakóhelyüket
és foglalkozásukat alulírottal legkésőbb f. é. május
hó 15-én közölni szíveskedjenek.
Falvay Antal,
(Bpest, VIII., Alföldi-u. 13.)

mint a bpesti ip.-képző prot.
egylet ügyvezető titkára.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társasát] pénztárába 1909 márczius 1-től 31-ig
befolyt összegek kimutatása:
1. Örökös tag tükefizctésc: Báró Bora Frigyes 100 kor.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Szelényi
Béla, Varga Mihály, Lászlóné Petri Irma, Besztercebányai
egyház, Kovács Sándor, Pozsonyi theol. Otthon Schrödl
József, Weber Rezső, Rozsnyói főgymnasium, Mihályi
leányegyház, Zvarinyi János, Wagner Dániel, Késmárki
lyceum, Felpeci egyház, Madár Mátyás 1908 és 1909-re:
Veszprémi egyház, Tolnalukácsi egyház, Pieler Ottó, 1908-ra:
Iglói főgymnasyum, Westrik Nándor (12 k.). 1906—1908-ra:
Kruttschnitt Antal, Mendöl Lajos, Brassó Apácai egyház.
1907 és 1908-ra: Pozsonyi Székács József kör, Rédoi Ká
roly, Biakup Béla.
3. Fiókegyleti pártolótagoktól évi 1 koronával: 21 puszta,
földvári pártolótag 26 k.
Összesen befolyt 418 korona.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1909 április 1.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.
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Konfirmáltak számára alkalmas ajándékok
a Luther-Társaság Ev. Könyvkereskedéséből
B u d a p e s t e n , VIII. k é r . , S z e n t k i r á l y i • u t c z a 51/a.

I’aulik János. Konfirmációi emlékkönyv az evang.
prof. serdülő ifjak és hajadonok számára. Ára
kötve 3 kor. 50 fillér, díszkötésben (> korona.
I’ayr Sándor. Hárfahangok. Vallásos költemények
gyűjteménye egyházi és iskolai használatra. Ára
díszkötésben 6 korona.
Oyurátz Ferenc. Lelki vezér. Imakönyv 9-ik bőv. és
jav. kiadás. Vászonba kötve 14'/aX9cm nagyság
ban 1 kor. 50 fill., fekete bőrbe kötve aranyvágással
tokban l> kor., párnázott borjubőrbe kötve S kor.
— — Hit oltára. Imakönyv. ev. keresztyének számára.
3. kiad. Vászonba kötve 1 kor.(JOfill., aranyvágással,
tokban 3 kor., fekete bőrbe kötve, arany vágással,
tokban 6 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.
Sántha Károly. Buzgóság könyve. Fekete bőrbe kötve,
arany vágással, tokban (> kor.
------- Őrangyal Prot. ifjak és leányok különösen
konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal
2 kor. Párnázott borjubőrkötésben, tokkal (> kor.
Kovács Andor Lelki tavasz. Imádságos könyv gyer
mekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás Kék
vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjubőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.
Székács József. Imádságok és buzgólkodások evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. kiadás.
Vászonba kötve 14'/,X 9 cm. nagyságban, arany
nyomással és vágással, tokban 5 kor. Bőrbe
kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párnázott
borjubőrbe kötve 10 korona.

Most jelent meg!

HÁZI OLTÁR
Iskolák és magánosok házi b u z g ó lk o d á sára szá n t e v a n g e lio m i elmélkedések.
I RT A :

RAFF AY S ÁNDOR,

budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

--------1. rész. Adventtól

Pünkösdig.---------

Ára fű zv e................................. 1 kor. 50 fillér.
P ortóm entesen........................1 „ 60
Családi körben, családi kör számára
készültek ezek a rövid elmélkedések
— írja a szerző — de hasznos szolgá
latot tehet ez a kis munka nem evan
geliomi intézetek internátusaiban is,
valamint támaszt találnak benne buzgólkodásuk számára a leánygyülekeze
tek és a szórványokban lakó hívek, kik
a templom rendes látogatásának áldá
saiban nem részesülhetnek. — Szóval,
egyházi irodalmunk olyan kiváló és
fontos könyvvel g y a ra p o d o tt, mely
hivatva van evang. híveink buzgóságát
és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.
Kapható:

A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

R E N D K ÍV Ü L I KÖNYVÁRLESZÁLLITÁS!
ÜNNEPI ÉS KONFIRMÁCIÓI AJÁNDÉKUL FE LE TTÉ B B ALKALM AS MÜ

KOVÁCS SÁNDOR
pozsonyi theoiogiai akadémiai tanár

KERESZTYÉN IMÁDSÁGOS KÖNYVE
mely a szerzőnél Pozsonyban megrendelhető k ü lö n fé le kiadásokban.
Nagyobb megrendelés esetére rendkívül árleengedés. — Nevezetesen:
I. legalább 5 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett
1 korona, fehér elefántcsont utánzata kötésben 8 kor. helyett 6 korona.
II. legalább 15 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett
80 fillér, fehér elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 5 korona.
III. legalább 25 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett
70 fillér, elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára.
Ajánljuk a nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező esetben utánvétellel.
Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön megállapodás létesülhet-

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 44825

