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Miatyánk.
Te, Kit az ész keres,
Kiért a szív hévül,
De csak a szeretet
Talál meg egyedül:
Alázattal hajtunk
Te előtted térdet:
Miatyánk, Kit Jézus
Szent vallása hirdet.

Se nagy gazdagságot,
Se nagy szegénységet
Ne adj nekünk Uram,
Adj jó egészséget!
Megelégedéssel
Áldj meg uram minket,
Add meg a mi minden
Napi kenyerünket!

Mindenütt jelen vagy,
Szálló porszemekben,
Fénylő csillagokban,
A tiszta mennyekben,
A fényes ég alatt,
A felhős föld felett:
Oh szenteltessék meg,
Tőlünk a te neved!

Hogyha gyarló lábunk
Bűn útjára téved,
És ezzel megbántunk
Jó Istenünk Téged,
Oh bocsásd meg, kérünk.
A mi vétkeinket,
Miként megbocsátunk
Mi is elleninknelr.

Siralom völgyére
Mennyország leszállóit,
Add, jöjjön el hozzánk
A te szent országod!
Országod, amelynek
Alapja igazság,
Törvénye szeretet,
Békesség, szabadság.

Állj mellénk, igazgasd
Minden lépteinket,
És ne vigy, esdeklünk
Kísérteibe minket 1
Óvj meg mindhalálig
Lelki-testi rossztul,
Szabadíts meg minket,
Atyánk, a gonosztul!

Sorsunkat jósággal
Bölcsen igazgatod,
Legyen meg mindenben
A te akaratod,
Miképpen a mennyben,
Úgy itt e földön i s ;
így öröm nem szédít
Es nem sért a tövis.

Mert Tied az ország,
Szent és örök felség,
Tied a hatalom,
Az egész mindenség;
Tied a dicsőség,
Zengi a föld, a menny,
Mindöröktiil fogva,
Mindörökké, Ámen !
Sántha Károly.
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A nő hivatása a magyar protestan
tizmus küzdelmében.
Sztehlo Kornél felolvasása.*

Kedves Gyermekeim 1
Bizonyosan hallottatok már egyet-mást arról,
hogy protestáns egyházunk Magyarországon a leg
közelebbi jövőben nagy küzdelemnek néz eléje, sőt
már benne is van ezen küzdelemben. Külsőleg lát
ható és leginkább szembeötlő az a küzdelem, a
melyet a klerikalizmus folytat ellene. A klerikalizmus célja a protestantizmust gyökeresen kiirtani,
az egy akol egy pásztor eszményképét a földön
megvalósítani. De az nem ez egyedüli veszedelme
a protestantizmusnak. Nagyobbnak tartom én ennél
azt, amely létében azáltal fenyegeti, hogy a val
lás iránti közöny az emberek között mindinkább
terjed. A klerikalizmus támadása, ami sajátszerű
nek látszik, de úgy van, bizonyos tekintetben még
hasznára van a protestantizmusnak, mert a támadás
a védelemre ösztönöz és a védelem szüksége ösztönszerűleg tömöríti az erőket együttes küzdelemre,
de a vallási közöny az megöli a protestantizmust.
A protestantizmusnak tehát mind a két veszély
ellen védekeznie kell.
Ami a klerikalizmust illeti, ezt jól meg kell
különböztetni, kedves gyermekeim, a katholikus val
lástól. A protestáns eszméknek, melyek Luther
reformációja óta az emberi társadalom művelődé
sét gyökeresen átidomították és a felvilágosodásnak
utat törtek, annyira befolyásoltak minden művelt
embert, tehát a katholikus emberek világfelfogását
is, hogy eltekintve azoktól a külsőségektől, amelyek
nem képezik a keresztyén vallás lényegét, köztünk
és a felvilágosodott katholikusok között a dolgok
lényegére nézve nincs nézeteltérés.
Ezeknek a felvilágosodott katholikusoknak eszük
ágában sincs a protestantizmust támadni, a táma
dást a klerikalizmus intézi ellenünk, amelynek
főcélja a római pápa és a római katholikus pap
ság uralmának terjesztése, gazdagságának és hatal
mának növelése minden irányban.
Hát igaz, kedves gyermekeim, amiről nektek
itt beszélek, azok politikai kérdések és azt mond
hatná valaki, mit beszélek én ezeknek a kis leá
nyoknak a politikáról, mi közük hozzá, mit érdekli
ez őket?
No hát én erre a kérdésre azt felelem: Ezektől
a protestáns kis leányoktól, ezektől a leendő pro
testáns családanyáktól, ezeknek hithűségétől, buzgóságától és értelmiségétől függ a magyarországi
protestantizmus sorsa. Ezért jöttem én el hozzátok
és ezért szólok hozzátok gondolkodástok eddigi
körét talán túlhaladó dolgokról, de általatok meg
érthető módon, hogy fegyvertársakat nyerjek ben
netek abban a küzdelemben, amely a magyar
protestantizmus létét fenyegeti. De ne értsetek ám
* Felolvasta 1909 május 20-án az aszódi bányakeriileti
leánynevelő-intózet vallásos estélyén. Nagyszámú érdeklődő
kérésére a kitűnő szerző átengedte Társaságunknak ez
értékes dolgozatát, amelyben a lányokhoz szólva az anyákat
emlékezteti kötelességükre.
Szerk.

félre! Nem akarok én belőletek harcosokat csi
nálni arra, hogy vallásunk érdekében akkép síkra
szánjatok, hogy gyűlölködéssel és szeretetlenséggel
támadjátok a máshitűeket. Hiszen ezzel vétkezné
tek Krisztus Urunk parancsa ellen, ki azt paran
csolta nekünk, hogy még az ellenségeinket is sze
ressük, annál inkább felebarátainkat. Már pedig
nékíink a máshitűek, kik nem a protestáns vallást
követik, semmiképen sem ellenségeink, hanem fele
barátaink. Ami küzdelmünk nem arra irányul, hogy
mi őket támadjuk, hanem arra, hogy magunkat
védjük. Védekezésünk közben azonban sohasem
szabad elfelejtenünk, hogy ők testvéreink, hogy
egy hazának gyermekei vagyunk.
Tudjátok meg, hogy azok is, akik ellenünk a
küzdelmet szítják, akik a protestantizmust gyöke
restől kiirtani szeretnék, velünk jót akarnak, mert
hiszen ők azt hiszik, hogy az ő vallásuk nélkül
nincs üdvözülés és azért akarnak bennünket hitük
nek megnyerni, hogy mi is üdvözüljünk.
Nem akarok tehát bennetek sem gyűlölködést,
sem ellenséges indulatot ébreszteni a más vallásúak
iránt. Ha mégis segítségre hívlak a küzdelemben,
ezt azért teszem, mert rátok, mint leendő család
anyákra van bízva a jövő nemzedék első nevelése,
a ti kezetekbe van letéve annak a szellemi erőnek
a fejlesztése, amely a férfit a küzdelemre alkal
matossá teszi.
Elsősorban arra a veszélyre akarom figyelme
teket felhívni, amely a protestantizmust a vallási
közöny elterjedése által fenyegeti. Azért beszélek
elsősorban arról, mert ez ellen a veszély ellen ti
többet tehettek, mint a férfiak, és ha ezt a veszélyt
legyőzzük, a másikkal könnyű lesz a küzdelem.
A nő van hivatva elsősorban arra, hogy a csa
ládban az idealizmust ápolja. Ezen idealizmus nél
kül nincs vallás, a valláshoz való ragaszkodást a
közöny váltja fel, a közöny pedig a protestáns
vallás megölője. A katholikus egyháznak a töme
gek vallási közönye nincs annyira ártalmára, a
nagy tömeg a vallás belső lényege felett nem okos
kodik, értelmetlenül végzi a külső cselekedeteket
és áhítattal, vagy legalább ennek látszatával, mert
ez is a külsőséghez tartozik, leborul a szentség
előtt, melyről voltaképen fogalma sincs, hogy mit
jelentsen az. Mennél kevesebbet törődik ez a tömeg
a keresztény vallás lényegével, mennél kevesebbet
okoskodik, annál üdvösebb ez a katholikus egy
házra nézve, mert a feltétlen hit és tudatlanság
a római klérus uralmát biztosítja.
Máskép van ez a protestáns vallással. A mi
vallásunk szerint az ember Istenével közvetle
nül érintkezik, az ember és Istene között nincs
semmiféle közvetítő, sem az egyház papjaira, sem
szentekre nem szorul, hogy az Istent önmagában
megtalálja. Arra pedig, hogy azt megtalálja, szüksé
ges, hogy minden protestáns ember azt bizalommal
és meggyőződéssel keresse, hogy érzékkel bírjon
aziránt, hogy Isten nélkül és az Istenben való hit
és bizalom nélkül nincs élete. Hogyan fogja már
most keresni és megtalálni a protestáns ember
Istenét, ha a vallás iránti közöny uralkodik lelkületén ?
(Folyt, köv.)
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A szorgos tavasz szépen elsöpörgette a havat
a mezőkről, — a félszerből előkerültek a rozsda
marta ekék, hogy friss barázdákat hasogassanak a
a televény földbe. Idestova hazabocsátják majd a
földmíves-iskola tanulóit is,

tartja I Fehérnépek szeretnek látni ilyen hiábavaló
ságokat “ — szólt oda leányának.
Egy nappal a záró-ünnepély előtt megérkeztek
a városba, mert az iskola igazgatója a meghívólevélben azt az óhajtását is kifejezte, hogy a szülők
és hozzátartozók necsak magán a vizsgán, hanem
pár tanítási órán is jelen legyenek, hogy így az

„Már látom, el kell magamat szánnom, hogy egy
bóreslegényt fogadjak, mert a Jancsi gyerek —
tudom — úgy elurasodott, hogy arra nem számít
hatok11 — dünnyögött Mihály gazda, miközben a
szekeret megkente és zabot töltött az abrakoszsákba. Mindez előkészületek avégből történtek,
hogy nevének és vagyonának örökösét haza
szállítsa.
„Te is velem jöhetsz — leányzó — ha kedved

intézet irányáról, szelleméről fogalmat nyerjenek.
Jancsi az intézet udvarán álldogált társaival,
mikor az ismerős kis sárga szekér oda begördült.
Kalaplengetve sietett elibük: „Jó reggelt kívánok !
Hozta Isten, édesapám ! Hadd segítselek leszállni
kedves húgom I anyámasszony mit üzent ? !“
„Pszt! Ho — he“ szólt Kerék gazda ésferős rándítással megállni kónyszeríté a pejkókat. Úgy néze
getett jobbra-balra, kinek köszönhet ilyen illedel

A földmíves-ískolában.
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mesen az ő fia? Nem volt ott senki rajtuk kívül
tehát őt süvegelte meg. Ezt nagyon szokatlan, de
derék dolognak találta.
Délután a fiúknak gyűlést kellett tartaniok,
egész komolyan, mintha egy falu elöljárói lettek
volna. A szegény-ügy volt napirenden és több fon
tos kérdés várt elintézésre. Kerék Jancsi is ott ült
a tanácsban, mint az esküdtek egyike. Maga az
igazgató is előjáróként szerepelt és igen szűkkeb
lűnek mutatta magát és hevesen tiltakozott minden
engedmény ellen. Ezen Kerék Mihály eleinte igen
elcsodálkozott, de amint a tiszteletreméltó úri ember
okos szemeibe és jóságos arcába nézett, rögtön
tisztában volt azzal, hogy ez most csak a fiúk gon
dolkozásmódját akarja próbára tenni.
„Elnök ú r ! Szót kérek —“
„Nagy István úr kíván a tárgyhoz szólni“.
„Bátorkodom megjegyezni, hogy a szóban forgó
Pintér Györgynek ellátása túlságos nagy terheket
ró községünkre. Leánya gondozása alatt, már évek
óta súlyos betegen fekszik saját házában, melynek
adóját, javítását szintén mi fizetjük. A rozzant viskó
líjra fedetése a múlt évben is 16 koronával ter
helte meg az úgyis túlságosan igénybe vett községi
pénztárt. Idevaló illetőségű lévén, tőle -— mint
munkaképtelen aggastyántól — a segélyezést meg
nem tagadhatjuk, de azt ajánlom, hogy a düledező
házikót engedjük összeomlani, őt magát pedig
helyezzük el a szegényházban, amikor leánya szin
tén szolgálatot vállalhat, és mi kettős tehertől sza
badulunk meg.“
„Némi ellenvetésem volna, elnök ú r!“ — Mihály
gazda összerezzent, az ő fia kért szót.
„Tessék — “
(Folyt, köv.)

Jelentés a torzsai evang. konfírmándusotthonról.
Az alábbiakban vau szerencsénk szeretett hit
rokonainknak, intézetünk kegyes jótevőinek, vala
mint a gyermekvédelem és nevelés minden barát
jának a Torzsán felállított konfirmándusok otthonáról
rövid ismertető jelentést tenni.
Az Úrnak dicsőség! így kell mindenekelőtt
felkiáltanunk, mivel meghallgatta a mi könyörgé
sünk hangját és számos hitsorsosunk és emberbarát
szívét ezen mi csendes hajlékunk felé irányította,
nemcsak hazánk legtávolabbi vidékeiről, hanem a
messze külföldről is. Igen, dícsértessék az Ú r!
A mint ismeretes intézetünk minden jó barátja
előtt, 1908 tavaszán sikerült egy az iskolához és
templomhoz közel fekvő házat 15.000 koronáért
megszereznünk. A sok adomány közül, melyek mint
az édes nedű a csörgedező forrásból hozzánk be
folytak, ki kell emelnünk a nagyobbakat. így a
Gusztáv Adolf-egyesület központi elnökségétől érke
zett 1000 Mk., hasonlóképen a bányai kerület is
méltányolni tudta a mi intézetünk nagy fontossá
gát és 4000 korona szeretetadományt juttatott keze
inkhez. Ezen segítő szeretet tette lehetővé a ház
vételből származó adósságnak törlesztését.
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Elhatároztuk továbbá azt is, hogy az otthont
állandóan lakottá tesszük és árvaházzal kötjük
össze. Ennek eléréséhez a helybeli hívek részt
vevő szeretete rakta le az első alapkövet. Husvét
óta (1908) alapot gyűjtöttünk, meíynek kamatai
árvák gondozására fognak fordíttatni és erre a
célra a mi áldozatkész híveink Torzsán 3500 ko
ronát adtak össze. Magától értetődik, hogy ez csak
olyan, mintha egy cseppet öntünk egy forró kőre,
de mi a kezdet kezdetén nem is törekszünk a
magasba, hanem szépen alant kívánunk maradni,
mert nem kifejlett fát, hanem csak kis csemetét
akarunk a talajba ültetni. Ezt fogjuk aztán nevelni,
ápolni, gondosan körülásni és öntözgetni és bizo
nyosak vagyunk benne, hogy az majd fejlődik,
növekszik, virágozik és gyümölcsözik. Azért mind
azokat, kik e szent ügynek maradandó értékű szol
gálatot óhajtanak tenni, kérjük, nyújtsák segítő
kezeiket felénk, hogy művünk igazán erős, hatalmas
és Istennek tetsző legyen.
Gyermekekben nincsen hiány; ezen a beláthatat
lan síkságon bőven találkoznak.
Tekintsünk csak egy futó pillantással a tér
képre s megláthatjuk, mily messzire esnek egymás
tól az Alföld síkján az egyes községek és városok.
S ezek között, széjjel-szerte szórva, néha 2—3
órányira a legközelebbi községtől fekszenek a
mezőgazdák és uradalmak szállásai és tanyá', me
lyeknek lakosságát legnagyobbrészt béresek és
mezőgazdasági munkások képezik. S ezen szegény
emberek teljesen el vannak szigetelve és elhagyatva
a világtól; nincs sem imaházuk, sem iskolájuk, sem
papjuk, sem tanítójuk, elhagyatva tengődnek verejtékes munkájuk közepette, minden lelki vigasz
nélkül. Különösen télen, midőn az úttalan alföldi
utakon megszűnik minden forgalom !
Mily szomorú ilyenkor a gyermekek iskolaláto
gatása ! Hisz ki is vinné el őket ilyenkor a sze
kéren az iskolába, hova gyalog már lehetetlen is
eljutniok? így hát otthon maradnak és sem írni,
sem olvasni nem tanulnak egész életükön át s csak
elvétve, ha hallanak valamit Jézusról, a gyerme
kek hű barátjáról, s ezt mindazért, mert atyjok s
anyjok is már régen megfeledkezett Róla.
Innen toborozzuk legtöbb gyermekeinket. Már
a miüt őszszel számos ily gyermeket jelentettek be
nálunk, mivel azonban a ház birtokába csak ősz
utókor léphettünk s azt még javítani és jókarba
hozni kellett, a legjobb akarat mellett sem gondol
hattunk az összes gyermekek elhelyezésére. Mind
azonáltal nem akartuk — szivünk sugallatára halgatva — a legszegényebbeket, szám szerint 29-et,
teljesen elutasítani, s miután az egyik uradalom
késznek nyilatkozott arra, hogy a gyermekek egy
részét naponként kocsin behozatja, örömmel vállal
koztunk arra, hogy őket díjtalan iskolai s gondos
vallásos oktatásban részesítjük s a napi élelemmel
ugyancsak díjtalanul ellátjuk.
Képünkön ezen gyermekeknek az iskolába való
szállítását láthatjuk. Minden reggel hat órakor
megáll a kocsi a tanyák és szállások udvarán,
mire a gyermekeket, meleg takarókba beburkolva
beültetik szalma közé s aztán hajrá 1 megfeszül az
istráng a gyors és erős öszvérek erőlködésétől —
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rossz időnél 3—4-et is fognak be — s megindul
a szekér hóban, viharban, esőben az iskola felé
vezető messze úton . . .
Közel az iskolához berendeztünk egy egy étke
zőszobát s bár csak látná a szíves olvasó, hogy
ízlik az egyszerű ebéd ezen szegény gyermekek
nek, hogy aprítják az otthonról hozott kenyerüket
— mely az elmúlt kemény télen útközben gyakran
csonttá fagyott — a forró, párolgó levesbe s mily
mohó étvógygyal fogyasztják az eledelt mind a
29-en egyszerre, kik mindannyian egy hosszú asz
tal körül ülnek. Husvétig 2138, mond kétezeregyszázharmincnyolc ebédet szolgáltattunk ki és mivel
mind szegények, ingyen tettük azt. Iskola után
ismét hazavisszük őket, az ellenkező irányban lakók

gyermekek évi ellátása ismét nagy pénzkiadással
jár, mert a házhoz hozzá is kell építeni és át is
kell azt alakítani. Sajnos, még messze vagyunk
a céltól és hogy azt elérhessük, rászorulunk még
a meleg érdeklődésre és adakozó kezekre. Szük
ségünk van a tagoknak növekedő körére, kiknek
rendes évi járulékai az intézetnek erős financiális
alapot adnak. Szükségünk van alapítótagokra, kik
szegény gyermekek számára ingyenhelyeket létesí
tenek, mert ezeket talán eszköz hiányában nem tud
nék felvenni. Szükségünk van végre nagyobb ado
mányokra, hogy az épületet átalakíthassuk és
tebútorozhassuk. Adja az Úr, hogy ezentúl is
támadjanak barátaink, kik támogatnak Jézus sza
vainak megvalósításában: Valaki egy ilyen gyer-

gyalog mennek; legjobban járnak még azok, a kik
a vasút mentén laknak, mert ezek esőtől és szél
től védve mehetnek haza.
Fájdalom, de a szomorú tapasztalatokat sem halgathatjuk el; bár nem szívesen tesszük, mégis az
igazság kedvéért el kell mondanunk, hogy midőn
az első étkezésnél imára került a sor, kiderült,
hogy akárhányja közülök nem tudott imádkozni.
Nem volt édesanyjuk, ki megtanította volna őket
imádkozni s atyjuk ezt már rég — elfelejtette!
Bizony, ez szomorú tény.
Legfőbb törekvésünk most oda irányul, hogy
ezt a menházat jókarba hozzuk és lakhatóvá tegyük.
S ha ez Isten segedelmével sikerül, nagy gondtól
szabadulunk meg. Megleszen akkor a gyermekek
puha pihenő fészke s egészségük nem lesz esetle
ges veszélyeknek kitéve; mert megtörtént, hogy
egy ízben a kocsis vigyázatlansága folytán felbo
rult a szekér s négyen, az apró gyermekek közül,
elég súlyos sérüléseket szenvedtek.
A ház átalakítása, valamint berendezése s a

meknek gondját felveszi az én nevemben, nékem
veszi fel gondomat.
Bizottságunk a legközelebbi múltban azt hatá
rozta. hogy minden jótevőt, ki intézetünk fentartásához egy és mindenkorra legalább 100 koronával
hozzájárul, az alapítótagok sorába felveszi. Eddig
a következők járultak hozzá nagyobb összeggel:
A bányai egyházkerület: 5000 K, Gusztáv Adolfegylet2000K, Híittenberger Károly Torzsán 1500 K,
Bányakerület gyámintézet 302'38 K, Magyarhoni
ág. hitv. ev. egyet, egyház 200 K, Tauster Frigyes
Torzsán 200 K, Bácsi egyházmegye 150 K, Egyet,
gyámintézet 120 K, Muncker Sándor Pozsony 100
K, a szabadkai evang. egyház 100 K, a szabadkai
evang. nőegylet 100 K, Vombohr Lajos Torzsa
100 K, Birmann Ádám Torzsa 108 K, Famler,
Torzsa 100 K.
Felkérjük tehát intézetünk jótevőit, az árvaügy,
gyermekvédelem és nevelés minden nemes barát
ját : Sorakozzanak e szent ügy oltára körül. S
akiket az Úr földi vagyonnal megáldott, azok állja
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nak be az alapítótagok sorába. A ki pedig anyagi
áldozatot nem hozhat intézetünk előmozdítására,
részesítse azt erkölcsi támogatásban; keresse fel
vagyonos ismerőseit s hasson azokra, hogy anyagi
áldozatot hozzanak.
Évi zárszámadásunkból van szerencsénk a kö
vetkező tételeket közölni. Bevétel: 1907. évi pénz
készlet 501703 K, múlt évi gyűjtés 931T38 K, a
torzsai hívek adománya : 3543-88 K, összesen:
17871 K 29 fillér. Kiadás: házvétel, gyermekellá
tás, élelmezés, nyomtatványok, posta stb., összesen:
16002 K 52 fillér. Pénztári készlet: 1868 K 77
fillér.
Végül nem mulaszthatjuk el azon sok lelkes
nőnek e helyütt is hállás köszönetünket kifejezni,
kik a gyermekek élelmezéséhez oly készségesen
és bőven hússal, zsírral, vajjal, tejjel és liszttel
hozzájárultak, most pedig az árvák számára szük
séges párnákat stb. nagy buzgalommal gyűjtik.
Ar Úr kegyelme hasson át minden nemes szí
vét s lelkesítse áldozatkészségre, hogy a szórvá
nyokban élő evang. gyermekeknek és elhagyatott
árváknak biztos otthont teremthessünk.
Minden kegyes adományt a torzsai ágost. hitv.
ev. lelkészi hivatal, avagy a bizottság pénztárosa,
Hüttenberger Károly úr címére kérünk küldeni,
melyet aztán nyilvánosan fogunk nyugtázni.
Torzsán, 1909. évi április havában.
A bizottság nevében: Schmidt Samu s. k., egyházfelügyelő. Hüttenberger Károly s. k , pénztáros.
Falmer G. A. s. k., evang. lelkész, bányakerületi
gyámint. egyházi elnök.
2002—1909. A „Torzsai Konfirmandus-Otfhon“
bizottságának jelentését és kérvényét, tekintettel
az intézmény nagy fontosságára, egyházunk minden
hívének kegyes pártfogásába a legmelegebben
ajánlom.
Budapest, 1909 április 20-án.
Scholtz Gusztáv,
a bányai ág. hitv. ev. egy házker. püspöke.

VEGYES.
Evang. egyházmegyei közgyűlés A budapesti
ág. hitv. ev. egyházmegyének május 17-én dél
után rendkívüli közgyűlése volt, amelyen a gyű
lési képviselők nagy számban jelentek meg s részt
vett Scholtz Gusztáv püspök is, mint a budai egy
ház lelkésze. A gyűlés Fabiny Gyula min. taná
csos, világi elnök előterjesztése, valamint Kaczián
János esperes, egyházi elnök, Scholtz Gusztáv
püspök, Scholtz Gyula, dr. Wagner Géza, Sztehlo
Kornél, dr. Csengery Gyula s többek hozzászólása
után hozzájárult az óbudai leányegyház anyásitásához, azzal, hogy az új anyaegyházhoz az újlaki
rósz és a szórványok hozzákapcsoltatnak. Raffay
Sándor lelkésznek az egyetemes vallástanítási tan
tervhez kiadott utasítás fölötti véleményes javas
latát a közgyűlés az egyetemes tanügyi bizottság
hoz beterjeszteni rendelte. Az esperesi segódlelkészi
állás szervezésének kimondása után az egyházkerület
től kiutalt közigazgatási államsegély felosztása
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ügyében történt intézkedés. Az indítványok során
igen fontos tárgya volt a közgyűlésnek Sztehlo
Kornél egyetemes ügyész javaslata a mindkét evang.
egyházat közösen érdeklő ügyekben az egyesülés
előkészítése tárgyában. Az egyetemes ügyész indít
ványozta, mondja ki az egyházmegyei közgyűlés,
hogy tekintettel azokra a veszélyekre, amelyek a
hazai protestáns egyházakat a mindinkább terjedő
klerikálizmus föllépése folytán fenyegetik, kívána
tosnak tartja, hogy az ág. hitv. és az evang. refor
mátus egyházak közös védelemre tömörüljenek.
E közös védelemnek az eszménye a két testvér
egyház uniójában valósulna meg akképpen, hogy
az országban lakó négy millió protestáns egységes
egészet képezne a támadó klerikálizmussal szem
ben. Miután azonban ez az eszme, amelynek szálai
a magyar protestantizmus múltjában gyökereznek,
az egyházmegyei gyűlés meggyőződése szerint egy
szerre nem valósíható meg, hanem csak fokozatos
fejlődés útján, az egyházmegyei közgyűlés egyelőre
azt az óhajtását fejezi ki, hogy 1. a már évek óta
a mindkét evangéliumi egyházat közösen érdeklő
ügyekben, az egyházi főhatóságok részéről kikül
dött bizottság hatásköre olyképpen bőv íttessék, hogy
ezen bizottság önálló határozati joggal ruháztassék
föl a mindkét egyház konventje által hozzá utalt
ügyekben. Továbbá, hogy ez a közös bizottság,
mint a két evangéliumi egyház közös szerve, kép
viselje a protestantizmust kifelé az állammal és
más felekezetekkel szemben. 2. Mindkét evangéli
kus egyház zsinata foglalkozzék azzal a kérdéssel,
mely ügyeket lehetne az egyházpolitikai ügyeken
kívül, mint közös ügyeket ezen közös képviselőtestület hatáskörébe utalni ? 3. Kívánatosnak tartja
az egyházmegyei közgyűlés, hogy ezen képviselőtestület ülései nyilvánosak legyenek és hogy a
tagok számai megfelelőleg szaporíttassék. 4. Mind
két evang. egyház zsinata mondaná ki, hogy oly
helyeken, ahol az egyik felekezetnek temploma és
iskolája van, a másiknak pedig nincs, a másik felekezethez tartozó hívek áttérés nélkül a templom
mal és iskolával biró egyház tagjai közé fölvehe
tők. 5. A hadseregben, az állami intézetekben, fegyházakban, kórházakban, stb. való lelkészkedés és
a szórványokban való misszió közösügynek nyilváníttassék. 6. A zsinatok vegyék fontolóra, nem
volna-e célszerű oly helyeken, ahol mind a két fele
kezetnek középiskolája van, ezen iskolák egyesü
lése, hogy az anyagi és szellemi erők egyesítése
által a protestáns középiskola jó hírneve továbbra
is föntartható legyen ? Az egyházmegyei közgyűlés
az egyetemes ügyész indítványát helyesléssel fogadta
és azt az egyházkerülethez, valamint az összes ág.
hitv. ev. egyházmegyéhez való terjesztése előtt az
egyházmegye egyházközségeihez tárgyalás céljából
lekiildeni határozta;
A gyűlés után az egyházmegyei gyámintézet
nek volt rendkívüli közgyűlése, melynek egyedüli
tárgya gyanánt az egyházmegye az egyházkerületi
gyámintézeti elnöki tisztség betöltése céljából Radvánszky Györgyre adta szavazatát.
Sztehlo Kornél Aszódon. Az aszódi evang. egy
ház és az ottani bányakerületi leánynevelő intézet
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igazgatósága, Áldozócsütörtökön igen sikerült val
lásos-estélyt rendezett az intézet dísztermében, amely
zsúfolásig megtelt közönséggel. Ott láttuk főt. Scholtz
Gusztáv püspököt nejével és leányával, id. Kaczián
János esperest, Raffay Sándor bp. lelkészt nejé
vel, dr. Králik Lajost nejével, dr. Sztehlo Kornélt
egyet. egyh. ügyészt, Francsek Imre műszaki taná
csost, dr. Szelényi Aladárt, dr. Szmik L. egyh. fel
ügyelőket, Falvay Antal, az intézet szakfelügyelő
jét, az aszódi gimnázium tanári testületet, a hely
beli egyház elöljáróságát, sok környékbeli lelkészt
és a város előkelőségének szine-javát. Az estély
műsorából különösen kiemeljük : Az intézeti növen
dékek által Krausz Emma zenetanárnő vezetése
mellett előadott többszólamú „Imá“-t Haydentől;
dr. Osváth Gedeon gimn. tanár hegedűjátékát, Kézmárszky Hermin, int. tanítónő felolvasását, Molnár
Lajos javítóintézeti családfőnek szavalatát, Ivantsek Irén és Stiegelmxir Aranka, az int. gazdasági
tanfolyam növendékeinek zongora előadását, a Bállá
Lajos, gimn. igazgató tanártól vezetett férfikarnak
az „Erős vár" c. négyszólamú chorálnak precíz éne
két és nt. Ghugyik Pál helybeli lelkész megható
imáját és a Krisztus mennybemeneteletéről szóló
szentírásbeli leckének olvasását. Utoljára említjük
a műsor legérdekesebb számát, dr. Sztehlo Kornél
úrnak nagy hatást keltett „A nő feladata a magyar
protestantizmus, küzdelmében" c. értekezését, amely
ben meleg hangon főképen serdülő leánynövendé
keinket buzdítja, hogy majdan mint prot. anyák
híven és lelkesedéssel teljesítsék az egyház és a
haza iránti kötelességüket. Az értekezést lapunk
ban egész terjedelmében fogjuk közölni és mint
külön levonatot a „Luther-társaság“ ingyen fogja
terjeszteni. A vallásos-estély végén a “Scholtz Gusz
táv leányintézeii alapítvány" gyarapítására rögtön
zött adakozás, dr. Králik Lajos 100 korona ado
mányával együtt tisztán 317 koronát eredményezett,
ami a hitnek, a buzgóságnak, valamint a vallásos
szellemű nőnevelésnek oltárán hozott áldozatnak
igen szép, utánzásra méltó megnyilatkozása.
A Protestáns Árvaegyesület jubileuma. A fő
város legrégibb árvaházának alapítója és föntartója,
a Protestáns Országos Árvaegyesület május 29-én
ülte meg alakulásának ötvenedik évfordulóját.
Ez alkalomból díszes ünnepséget rendeztek, amelyen
részt vett a főváros protestáns közönségének színejava. Megjelentek a belügyminisztérium és a székesfőváros képviselői, azonkívül számos rokonegyesü
let küldöttei is.
Az ünnepség három részben zajlott le. Reggel
is lentisztelet volt a Deák-téri evangélikus templom
ban, amely zsúfolásig megtelt közönséggel. Az ének
és Kaczián János esperes imája után Petri Elek
budapesti református lelkész mondott szép beszé
det, amelyben hálásan emlékezett meg az egyesü
let alapítóiról s buzdította a hallgatóságot, hogy
kövessék példájukat a felebaráti szeretet gyakor
lásában. Az istentisztelet után, amely a Himnusszal
végződött, a Deák-téri iskola dísztermében gyűlt
össze a közönség. Kovácsy Sándor, az egyesület
elnöke nyitotta meg a gyűlést lendületes beszéd
del, amelyben kiemelte mindkét protestáns egyház
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támogatását és rendkívül elismeréssel szólt az árva
ház vezetőiről, akik mindenkor megfeleltek fontos
és nemes hivatásuknak. Végül köszönetét mondott
Teleki Gézáné grófnénak, a női választmánynak és
elnökének, Haberern Jonatánnénak, Brocskó igaz
gatónak, valamint az egyesület összes tagjainak és
támogatóinak. A beszéd elhangzása után Ruffy Pál
miniszteri tanácsos, Andrássy Gyula gróf belügy
miniszter megbízásából üdvözölte a közgyűlést. Haypál Benő a budapesti protestáns egyházak üdvöz
letét tolmácsolta, majd a többi küldöttség fejezte
ki jó kívánságait. Végül dr. Tóth Dezső olvasta föl
a családi gyásza miatt távol maradt palóci dr. Hor
váth Zoltán titkárnak az egyesület ötvenéves tör
ténetéről írott tanulmányát. Az egyesület alapítói
Biberauer Tivadar mérnök és Bauhoffer György
lelkész voltak. Nagy érdemeket szereztek az árva
ház föllendítése körül Kochmeister Frigyes báró,
aki tizennyolc évig volt elnök, és Kovácsy Sándor,
aki most tölti be tizenötödik esztendejét az egye
sület elnöki állásában és Brocskó Lajos, aki har
minc éve igazgatója az intézetnek. Az elmúlt fél
század alatt 394 fiú és 245 leány került ki az inté
zetből, amely most 125 árvát gondoz és negyven
árvát segít. Az egyesület vagyona 1,155.000 korona.
Az ünnepség harmadik része délután öt órakor
folyt le az egyesület szegényház-téri árvaházában.
Ott a növendékek éneke és Szőts Farkas teológiai
tanár megnyitója után Brocskó Lajos ismertette az
árvaház történetét és működését. Az intézetben
nevelt 812 növendék közül 700 az ő keze alól
került ki s ezek között vannak orsz. képviselők,
orvosok, tanárok, ügyvédek, tanítónők, tisztviselők,
stb. Előadását zajos tetszéssel fogadták. Majd Soós
Károly bucsi református lelkész „Árvaházi emlékek"
címen kedves epizódokat adott elő a zebegényi
nyaralásból. Végül „Mi a haza?" című melodrámát
adták elő az árvaház volt növendékei és Jakab
Gizella tanítónő. A sikerült ünnepet a Himnusszal
fejezték be.
Halálozások. Az élet és halál szabad ura
ismét kiszólított sorainkból néhány hű érdemes
munkást. Az egyik Kubinyi Albert, az eperjesi egy
ház felügyelője, akinek életrajzát és arcképét a
Családi Lap már bemutatta. Akkor hivatott toll
részletesen méltatta élete pályáját s maradandó
érdemeit. A battyándi ev. gyülekezet 35 éven át hű
tanítóját vesztette el Pammer Rezsőben. Élte delén
dőlt ki hirtelen Szalay János, tési lelkész, néhai
Szalay Ferenc esperes testvéröccse, akitől még év
tizedekre szóló becsületes lelkipásztori munkát vár
hattunk. Az Úr adjon nekik csendes nyugalmat és
fogadja lelkűket kegyelmébe!
A hozzánk küldött gyászjelentéseket itt közöljük :
Ozv. Szalay Jánosné szül. Szarka Karolin, úgy
maga, mint gyermekei és a rokonság nevében fáj
dalomtól megtört szívvel jelenti, a legjobb férj, apa
és szeretett rokonnak, Szalay János tési ág. íi. ev.
lelkésznek és közs. képviselőtestületi tagnak f. évi
május 20-án, életének 41-ik, boldog házasságának
6 ik évében történt gyászos elhunyták A megbol
dogult temetése f. évi május 22-én d. u. 4 órakor
volt Tésen.
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Most jelent meg!

t. iskolák és Iskolafen-

HÁZI OLTÁR

tartók szíves f ig y e l m é b e
Van szerencsénk értesíteni hogy éppen
most rendkívül szép és ízléses kiállításban
szabadalmazott újdonság jelent meg

Iskolák és magánosok házi b u z g ó lk o d á sá r a s z á n t e v a n g e lio m i elmélkedések.
IRTA :

Iskolai Emléklap

RAFFAY S ÁNDOR,

budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

címen. Ez az újdonság a legszélesebb
rétegekben fog elterjedni, miért annak
propagálását az Országos Eötvös-alap és
a vármegyei tanítóegyletek a legmelegebben
fogják a hazai tanítóság figyelmébe aján
lani, annál is inkább, mert a kiadó minden
eladott példány után nevezett egyesületek
alapjai javára szerződésileg meghatározott
összeget fog juttatni.
Az Iskolai Emléklap ára példányonkint 30 fillér.
37 fillér beküldése ellenében portómente
sen szállítunk egy mutatványpéldányt.

-------- I. rész. Ádventtől—Pünkösdig.--------Ára fű zv e................................. 1 kor. 50 fillér.
Portóm 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.
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A Luthertársaság ev. könyvkereskedése

Kapható:

Budapest, Vili , Szentkirály-utca 51/a.

A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.
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Nagyobb megrendelés esetére rendkívül árleengedcs. — Nevezetesen:
I. legalább 5 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett
1 korona, fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 0 korona.
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