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Kálvin János.

R eg g el.

Amidőn e sorokat írjuk, nagy ünnepet ül a
református világ. Voltakép minden igaz protestáns
szívnek hálaáldozatra kell gyúlnia e nagyjelentőségű
napokban. Július 10-én múlt kerek négyszáz eszten
deje, hogy Kálvin János, Franciaországnak Noyon
nevű városában megszületett.
Kálvin neve összeforrott a reformatióval, csak
úgy, mint Lutheré. Igaz, hogy Luther megelőzte
ő t: a pápai hatalom és középkori sötétség ostrom
lásában ; az ő egyháza előbb alkotott hitvallást s
élő szervezeteket, iskolákat, irodalmat; igaz, hogy
az ő tanításában már benne van minden, ami a
reformatióban értékes; igaz, hogy Kálvin már nem
állt olyan egyedül, mint Luther, — életének vál
ságos esztendeiben, pápával és császárral, a föld
legfélelmesebb hatalmasaival szemben, — de Kál
vin is éppúgy eszköze volt Istennek s hatása
éppúgy századokra, emberöltőkre szóló, mint Lut
heré. Mert ne feledjük azt az igazságot, hogy
nem emberek, Luther, Zwingli, Kálvin reformálták
a világot, hanem az evangyéliom, az Örök Isten
nek élő igéje, amit eltiporni, eltemetni nem lehet
s mely a föld alól is feltör, hogy újra megváltsa
a sóhajtozó világot, valahányszor csak szükség
van reá.
Meddő dolog a reformátorok összehasonlítgatása. Hogy Isten Luthert is, Zwinglit is, Kálvint
is elküldötte a földre, annak a jele, hogy mind
nyájukra szükség volt. Hogy a reformatióról külön
félekép vélekedtek, — bár az alapigazságokra
nézve teljes volt az egyetértés köztük, — az ter
mészetes következménye volt a szabad vizsgálat
elvének, az egyén jogának, amit a római katholicizmus mindent egyformásító és lenyűgöző tekin
télyével szemben a protestantizmus újra érvényre
emelt. Ez a magyarázata a külön evang. és ref.
egyház alakulásának; minden nép azon formáját

Gondviselő Isten, hálát adót néked,
Hogy az éjjel őrzött atyai hűséged.
-Őrző angyaliddal ágyam körül voltál,
Hogy búbaj ne érjen, fölibém hajoltál.
Esedezem hozzád tiszta szivem szerint,
Légy kegyelmes Atyám ez új napon megint!
Áldd meg, mit gondolok, a mit szivem érez
S vezéreld lelkemet Idvezitőjéhez!
Szent Lelked erejét én tőlem ne vedd el,
Áldd meg szülőimet mind a két kezeddel í
És ha kicsi szolgád vidám estét érhet,
Alázatos szívvel magasztaljon téged.

E ste.
Nyugvóra szállt a nap édes jó Istenem,
De orcád világa itt marad én velem.
Rám borulhat százszor a homályos éjjel,
Jóvoltod betakar mennyei békével!
Szivem szerint áldom gondviselő kezed,
Hogy híven őrködtél én lépteim felett.
Lábaim botlástól kegyelmesen óvtad,
Hozzám bocsátottad édes Megváltómat.
Én Atyám, bocsásd meg, ha megbántottalak,
Ne vedd el én tőlem áldott irgalmadat!
Vigyázz hű szemekkel apámra, anyámra,
S virrassz egészségben új nap hajnalára!
Ámen!
Barcza László.
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fogadta el a reformatiónak, amely lelki szükségét
legjobban kielégítette. Természetes, hogy a külön
féle egyházak között azért hol szorosabban, hol
lazábban megmaradt a rokonszelleműek érdekközössége.
Kálvin 55 éves pályája alatt egész könyvtárt
írt össze. Éppúgy ismerte és felhasználta a sajtó
hatalmát, mint Luther. Legszebb munkája azon
ban az Institutio religionis christianae. (A keresz
tyén vallás rendszere), amelyből — ha soha többé
egy betűt nem ír, — meg tudnánk alkotni az ő
egyéniségét, egész világnézetét. Az ő rendszerének
gerince a bűn, a végtelen emberi romlottság, elvetettség, lelki fekély és bélpoklosság, kárhozatra
ítéltség, a miből a szent Isten kegyelme megvált.
Kálvin a megváltást pusztán az isteni kegye
lemben, keresi, — mely a hitvány rögből is
életet fakaszthat vagy viruló mezőt letarolhat örök
törvény szerint; Luther, akinek át kellett vergődnie
a kétségek viharán s csak a hit révében nyugodott
meg, a bűnbocsánat szikla hitében kereste az
egyéni üdvözülés útját. Kálvin szerint az ember
annyira megromlott, hogy még az üdvösség szomjuhozására, a megváltás vágyára sem képes a
maga erejéből, csak Isten kegyelmének ihletésére.
Ez a jellem megmaradt a lutheri és kálvini reformatión. Azért nevezik sokan amazt a hit, emezt a
kegyelem egyházának, mert amaz a hitet, emez a
kegyelmet hangsúlyozza inkább.
Kálvin működésének igazi színtere Genf, amelyet
ő szervezett újjá, amelyből ő teremtett nagy esz
ményért élni tudó közösséget, míg előbb oldott
kéve módjára szertezüllő gyülevész tömeg volt,
önzésében elfogult és elfajult, minden emelkedettebb életnézettől idegen. Kálvin Genfet rideg zsar
noki kézzel, de hideg, messze jövőbe látó számí
tással teremtette újjá. Az emberi romlottság egy
fészkét látta benne; tusára kelt a lakóiban jelent
kező alacsony ösztönökkel, kiirtotta vagy meg
fékezte, hogy e város népéből Istennek tetsző
népet neveljen. Kérlelhetetlen volt, s minden útjába
eső akadályt eltiport. Az a félelem, hogy a művét
valamely idegen erő megbonthatja és semmivé teheti,
súlyos tévedésre ragadta. A háromságellenes Servet
Mihályt az anyagi hatalom eszközével némította e l;
máglyára hurcoltatta s nem törődött azzal, hogy a
gondolatszabadság bástyáin üt rést reformátor létére.
Nem vérszomj, nem a hatalom élvezőinek őrjön
gése bírta ez erőszakra. Meg volt győződve, hogy
lelkében Isten lelke szól, keze által Isten munkál
kodik, hogy az a közösség, amit teremtett, Isten
országának földi mása, hogy az ő eszménye lehet
csak egyetlen szabályozó törvény; megmagyaráz
ható tehát, hogy féktelen haraggal támadt az idegen
Servetre, aki mást hirdetett, akiben művének megrontóját, Isten országának megrögzött konkolyMil
iőjét látta. Elfeledte, hogy Isten országában az
anyagi hatalomnak nincsen jogosultsága, hogy „a
mi fegyvereink nem testiek". Genf városa épp a
mi korunkban, amidőn ez eseményeket annyi idő
távolságán át tiszta szemmel nézzük, e tévedés
kiengeszteléséül emléket állított s a Kálvin-ünnepen
megjelent a magyar unitárius egyház képviselete
is, elismeréséül annak az igazságnak, hogy Kálvin
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alakjára szüksége volt az emberiségnek s a refor
máció nélküle nem vált volna akkora világtörté
nelmi hatalommá.
Kálvin kérlelhetetlensége nemcsak embertársai
val szemben jelentkezett, hanem saját magával
szemben is. Önmagában is a bűn és harag edényét
látta; önmagát éppoly rideg keménységgel fegyel
mezte, mint genfi híveit. Minden önzés és hiúság
távol járt tőle ; a mikor meghalt, egyszerű fakopor
sóba tették, jeltelen sírba temették, — végakarata
szerint, ruháit bútorait elégettette, hogy a gyöngék
ereklyék gyanánt ne tiszteljék, sírját föl ne keres
hessék. Istené legyen a dicsőség, ne gyarló emberé,
aki csak szolgája és eszköze volt!
Genfben, az egész művelt világ ünnepében, a
magyar reformátusság mintegy 150 főnyi küldött
séggel vett részt. Hazai evang. egyházunk kép
viseletében Zsilinszky Mihály, bányaker. felügyelő
és a Luther-Társaság elnöke jelent meg. Fényes,
ragyogó ünnepségek zajlottak le. Lapunk egy jó
barátját kértük meg, hogy hazaérkezte után a
Családi Lap olvasóinak számoljon be Genf nagy
napjairól. Hisszük, hogy mihamarább sor kerül reá.

A vízcsepp.
II.
M indenütt találkozik „falu rossza". Az volt
Faragó János is. Ahol nem kellett lennie, onnan
sohasem hiányzott; ellenben ahol dolga akadt
volna, kötéllel sem tudták odahúzni. Megrög
zötten mindig az ellenkezőjét cselekedte annak,
m int ami kötelessége lett volna.
Megtermett, szép szál em ber volt, acélizmú,
erős, ha megfogta a dolog végét, alig tudott
nyom aiban haladni a többi, csak az volt a baj,
hogy ritkán szottyant kedve a munkához. Neki
nyáron nagyon meleg volt, télen meg nagyon
hideg. Jobban szerette a „söntést“, mint a dol
got; nagyobb kedvvel kezelte az „üveget", mint
a „kaszát". A szociálizmusnak is szégyenére
váló olyanféle elveket vallott, hogy keveset kell
dolgozni, de jól kell élni.
— Nem igavonó barom az ember, — úgy
m ond — hogy mindig törje m agát; dolgozza
nak a gazdagok meg az urak, azoknak van
m iért; nekem nincs és nem is lesz soha sem
mim.
Hát ebben a dologban — legalább a múl
tat és jelent tekintve — teljesen igaza volt; de
hogy is lehetett volna valamije, hiszen ha néha
napján valami keveset keresett is, sietett azt
leereszteni a „garat"-on. A korcsma volt az ő
kedves tartózkodási helye. Kora reggel, alig
hogy felkelt, sietett „Majlesz“-hez. Ha még nem
volt nyitva az ajtó, felzörgette a csapiárost.
Hadd keljen fel, neki is szolgáljon valaki, pén
zéért akar ő inni! Az fel is kelt, a porcióst meg
töltötte s amíg azt jobb kezében fogva János
felé nyújtotta, bal kezével az ára után érd ek 
lődött. Éz az eljárás a különben nagyon büszke
Faragó János önérzetét cseppet sem bántotta,
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leszúrta a pálinka árát s felhörpintette a gyil
kos italt. Míg a riskát reggelenként megetette,
megitatta, kétszer-három szor is elnézett „Majlesz“-hez újabb meg újabb porcióra. Ó vóit kora
reggel alakosok órája. Ő volt a falu szégyene. Ő volt
a gyermekek mulatságának, gúnykacajának tár
gya. Majdnem m indennap megtörtént, hogy a sok
ital által elhódítva, alig tudott kilépni a korcsma
ajtón, szűk lett neki az ajtófélfák köze, szűk az
utca is. Egyik árokpartról a másikig tántorgott
s rekedt hangon, de teljes erejéből ordított utca
hosszat:
„Ez az utca végig sáros,
Benne lakik a c sa p lá rö s“.

Ilyenkor nagy csapat gyerek verődött össze
a nyom ában, nevették, gúnyolták, sőt ném ely
kor sárral, hógolyóval meg is dobálták. Tudták,
hogy a magával is tehetetlen korhely nem képes
őket megfenyíteni. Mire ő nagy károm kodások
között egyik-másik felé törekedett, azok mint a
vércselátta csirkék szétrebbentek, befutottak az
udvarokba s a kiskapukból kiabáltak utána:
— Korhely Jancsi! Korhely Jancsi!
Gyakran megesett az is, hogy az egyensúlyt
elveszítve, földre zuhant Faragó János s ha
fagy volt, ledörzsölte a kem ény rög arcáról,
kezéről a bőrt, avagy orrát, fejét törte be az
utca kövezete; ha pedig lucsok, sár volt, meghentergett benne, mint a sertés a pocsolyában.
Ilyenkor hahotáztak még aztán igazában a gyer
mekek, egész mulatság volt nekik, amíg a sáros
vagy véres alak nagynehezen lábra állhatott.
Sokszor négykézláb mászott, valósággal mint
az állat, felemelkedett, majd ismét elesett, nagyo
kat nyögött és káromkodott, tehetetlen dühében,
am int m inden oldalról felhangzani hallotta e
csúfolódó szavakat:
— Korhely Jancsi! Korhely Jancsi!
Ha végre sikerült hazatántorognia, otthon
csinált aztán még csak nagy patáliát. Istent
káromolva bántotta s nem egyszer megverte
szegény feleségét, vagy gyermekeivel együtt
kikergette a viskóból. Bizony nem egyszer meg
történt, hogy az a szegény, beteges asszony,
hat gyermekével együtt, hideg téli időben künn
didergett órákig az udvaron, az ablak alatt
hallgatózva, s várták, hogy m ikor nyom ja el az
álom azt a szívtelen, részeg embert.
S ha kialudta m ám orát s ha felesége szelí
den kérlelte vagy korholta, talán megváltoztatta
életm ódját Faragó János? Dehogy is tette! Egy
két pillanatig voltak józan gondolatai; egyszermásszor szégyelte gyalázatos életét önm aga
előtt is; lelkiismeret-mardosásfélét is érzett
olykor, különösen akkor, am ikor sírva pana
szolta szenvedő asszonya, hogy nincs ruhájuk
a gyermekeknek, nincs zsír, nincs só, nincs
kenyér a háznál, nincs mit főzni. Ámde a rom 
lott szívben keletkezett jobb érzést hirtelen el
nyomta a féktelen szenvedély követelő szava
s a pálinka m aradt továbbra is a legkedvesebb,
az egyedüli cél, amely körül Jánosnak m in
den vágya, gondolata forgott: Ő rá való
ban ráillettek a Szentírás e szavai: „Ha valaki
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az övéiről és főképen az ő háza népéről gon
dot nem visel, az a hitet megtagadta és a hitet
lennél alábbvaló“. (I. Tim. V. 8.). Ha napszám ba
hívták, nem ment, m ert hát hogy nem adják
meg a megérdemelt bért, meg hogy ő nem
rabszolga, aki a gazdagoknak dolgozzék; de ha
„Majleszll-nek kellett fát vágni, arra kész volt
m inden alkalommal, pedig az csak pálinkával
fizetett, az igaz, hogy annyit kapott, hogy a
sárgaföldig leihalta magát. Persze, hogy mennyit
ivott meg, mennyit szám ított neki a korcsmáros a favágásért és hogy mennyit írt fel tarto
zásba, azt János csak akkor tudta meg, amikor
m inden esztendőben aratás után elszámoltak.
Olyankor azután mindig szidta „Majleszu-t is,
hogy a vérét is kiszívná a szegény em bernek;
de a korcsmáros keveset törődött az ő fecse
gésével, még a felesége könyörgése, rim ánkodása sem indította meg annak szivét, könyör
telenül lefoglaltatta és elvitette a János arató
részét. A szegény családnak alig m aradt egy
két hétre elég kenyérnek való.
Faragó János megfelelt a Biblia e kérdésére:
„Mert kicsoda ti közüleiek az ember, ki az ő
fiának követ adjon, ha ő tőle kengeret kér ?“
(Máté VII. 9.). Ő volt az az em ber; tegyük hozzá,
ő volt az a munkakerülő, korhely, kegyetlen
szívű, haszontalan ember.
Nagy baj az, ha valaki naplopó, s még
nagyobb, ha iszákos is. Kötelesség, becsület, tisz
tesség kevés értékkel bír az előtt. Nincsen abban
önérzet, önbecsülés; az övéiről való gondosko
dást nem ismeri, átka az ilyen em ber önmagá
nak, terhe övéinek, szégyene a társadalomnak,
olyan, m int a kóborló, kivert kutya, nincs
tanyája,rosszszem m elnézim indenki; olyan mint
az undok betegségben szenvedő, futnak köze
léből az em berek; a m erre jár, elkerülik; a
m erre tekint, lenéző, gúnyos arcokat Iát maga
körül; ahol megjelenik, számba nem veszik,
avagy egészen kinézik maguk közül a tiszta
életű, jó érzésű emberek.
Találóan jellem zi a Biblia a munkátlanságot, a restséget e szavakkal: „aki a hideg m iatt
rest lévén, nem szánt; koldul aratáskor . . . “
(Péld. XX. 4.).
A részeges sorsát így festi az írás: „Megtántorodik mindenestől a föld, m in t a részeg,
eltávozik helyéről, m in t a sátor és m inekutánna
reá nehezedik az ő gonoszsága, úgy esik el,
hogy többé fel nem k é l!“ (Ésaiás XXIV. 20.).
E két gonosz szenvedély következményét
így állítja elénk az Isten igéje: „A részeges és
dobzódó szegény lészen és szakadozott ruhába
öltöztet az alvás“. (Péld. XXIÍI. 21.)
A rest és a korhely feleslegessé teszi magát
a társadalomra nézve, kölönc a dolgos em berek
nyakán, métely a többivel szemben.
Ez is ilyen volt, Faragó János is. Élete dere
kán, ereje teljében, rossz életmódja folytán meg
gyalázta a m aga személyében a teremtés koro
náját, az em bert és nyomorba, szenvedésbe
döntötte családját, véreit.
(Folyt, köv.)
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A nő hivatása a magyar protestan
tizmus küzdelmében.
Sztehlo Kornél felolvasása.*

Kedves gyermekeim! ha ilyen veszélyekkel
kerültök szembe, legyetek állhatatosak! Ne hagy
játok magatokat ámítani azzal, hogy egy Istenünk
van és hogy közös megváltónk a Jézus Krisztus.
Gondoljátok meg, hogy maga Jézus urunk mon
dotta azt, hogy ő az út, az igazság és az élet, aki
tehát az igazságot megtagadja, amely vallásunkban
van, az megtagadja Jézus urunk útját és életét is.
Gondoljátok meg, hogy ezért a mi protestáns
hitünkért őseink vérüket ontották és attól a kinpad borzalmaival és a máglyának iszonyatos halá
lával szemben sem tántorodtak el. Legyetek bátrak,
erősek és kitartók! Mi, az egyház vezető férfiai,
hiába szónokolunk és prédikálunk, íiiába küzdünk,
ha ti elhagytok bennünket.
Ha minden magyar protestáns nő teljesíti egy
háza iránti kötelességét, biztos a győzelmünk. Még
egy dologra akarlak figyelmeztetni, kedves gyerme
keim, ami főkép titeket, mint magyar nőket érdekel.
A nemzetiségi eszme egyike azon uralkodó esz
méknek, amelyeket a XlX-ik század felvetett és
amelynek az állami életre kiható, majd alkotó,
majd romboló ereje még a huszadik században is
nagy szerepet játszik, sőt nálunk Európa keletén
most fog csak igazán döntő, valószínűleg véres
harcokat felidézni. Akármikép vélekedjünk a nem
zetiségi eszme jogosultságáról, mi a harc elől,
amelyet ez felidéz, ki nem térhetünk, nékünk
magyar protestánsoknak is ebben a kérdésben állást
kell foglalnunk.
A róm. katholicizmus, amely minden mozgalmat,
amely az emberek sorsára nagy befolyással van,'a
maga céljaira felhasználni iparkodik, kosmopolitikus jellege dacára az egyes országokban a nacio
nalizmussal szövetkezik, még pedig annak a nem
zetiségnek védelmére kel, amely az államban a
legerősebb, Franciaországban a soviniszta naciona
lizmussal, Lengyelországban a lengyel patriotizmus
sal, Horvátországban és a balkán államokban a
délszláv aspirációkkal szövetkezik, legújabban pedig
Magyarországon a magyarság legbuzgóbb szószólója
gyanánt hivalkodik, holott tudjuk, hogy Szent Ist
ván óta egészen a legújabb időkig a római kath.
klérus kevés kivétellel Magyarországon mindig az
idegen befolyás támogatója volt és hogy ez a klérus
a múltban mindig a nemzetellenes udvar és az
absolut hatalom legerősebb támasza volt.
És mégis legújabban a katholikus mozgalom
vezetői a maguk részére igénylik a vezérszerepét
a magyarság küzdelmeiben. Ki akarják ragadni a
vezérletet a magyar protestantizmus kezéből, amely
ezen a téren századokon keresztül vezetett.
Örömmel üdvözölj ük katholikus testvéreinket olda
lunk mellett a magyarság küzdelmében, de bocsánatot
* Felolvasta 1909 május 20-án az aszódi bányakeriileti
leánynevelö-intézet vallásos estélyén. Nagyszámú érdeklődő
kérésére a kitűnő szerző átengedte Társaságunknak ez
értékes dolgozatát, amelyben a lányokhoz szólva az anyákat
emlékezteti kötelességükre.
Szerk.

kérünk szerénytelenségünkért, mi azt véljük, hogy a
protestantizmus ebben a küzdelemben mégis alkalma
sabb a vezérlő szerepre, mint annak az egyháznak
a hívei, mely végre is minden jó magyarsága mellett
Rómából kapja parancsait. Csak néhány hóval ezelőtt
tapasztaltuk ezt újabban, midőn a római pápa azo
kat a vegyes házasságokat, amelyeket nem római
katholikus pap előtt kötöttek, érvénytelenítette.
A katholikus újságok és népszövetségi gyűlések
nagy magasztalással és hódolattal fogadták a szent
atya ezen bölcs rendeletét, gyilkos haraggal és
gyűlölködéssel támadták a protestánsokat, akik a
pápai rendelet ellen felszólalni mertek. Amint aztán
Róma, a körültekintő magyar püspöki kar által felvilágosíttatott a magyar közvélemény felháborodá
sáról és kénytelen volt belátni, hogy a magyar
nemzet még nem érett meg arra, hogy Canossába
menjen és a római pápa visszavonta rendeletét,
ugyanazok a katholikus újságok és népszövetségi
gyűlések nem győzték eléggé magasztalni a római
szent atya bölcsességét és a magyar püspöki kar
hazafiasságát.
Hát ezzel ezek a jó magyar hazafiak megint
csak azt bizonyították, hogy nekik első és a fődolog
a római pápa parancsa és a magyar nemzet érde
keit csak akkor viselik szivükön, ha nékik ezt a
római pápa kegyesen megengedi.
Mi protestánsok tehát a magyarság küzdelmé
ben a vezérlő szerepet kezünkből kiadni nem
vagyunk hajlandók és itt megint tőletek, magyar
protestáns nőktől várjuk a támogatást, főképpen
pedig tőletek evangélikus nőktől, kik hazánk oly
vidékein fogtok élni és működni, ahol a magyarellenes nemzetiségi áramlatok veszélyt rejtenek a
magyarságra nézve.
A magyarság feltétlen érvényesülése Magyarországon a protestantizmus kiváló érdeke, aki tehát
protestáns létére Magyarországon a magyarságot
támadja, árulást követ el protestáns egyházán.
Semmi sem volna ártalmasabb a mi evangélikus
egyházunkra nézve, mint az, ha ellenségei joggal
arra utalhatnának, hogy mi a magyar haza érde
keivel ellenkező nemzetiségi politikát űzünk.
De látom már, nagyon messze belemerültem a
politikába, kedves gyermekeim, és azért csak rövi
den arra kérlek, legyetek és maradjatok jó protes
táns nők és legyetek és maradjatok jó magyar nők.
Amire a mindenható Isten áldását kérjük.'
(Vége.)

VEGYES.
Pöstyén kérő szózata. Magyar Bethesdánk
gondnokától, Haerlen Gyula úrtól a következő fel
hívás érkezett hozzánk: A helybeli kicsiny leány
gyülekezet egy pár évvel ezelőtt 'keletkezett Isten
segítsége s a nemesszívű adakozók támogatása
folytán. A pőstyéni evangélikus gyülekezet kicsiny
és szegény, hisz mindössze csak mintegy 50 lélek
ből áll. De tekintettel arra a számos fürdővendégre,
kik a híres pőstyéni világfürdőt évenkint felkere
sik, templomot kellett építtetnie, ha mindjárt nagy
anyagi áldozatok árán is. E fürdővendégek száma
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mintegy 12.000-re rúg, kik között az idény tar
tama alatt körülbelül 4000 hivő jár az evangélikus
istentiszteletekre. De miután a rendes istentiszte
leteket a szomszéd, sőt távolabb eső gyülekezetek
lelkészei tartják, a kiadások igen nagy összeget
emésztenek fel, úgy hogy szükségessé vált oly haj
léknak a felépítése, mely otthonul szolgálhatna
azon lelkészek számára, kik ingyen lakás és a
fürdő szabad használata fejében a fürdőidény
(május 15—szept. 15) tartama alatt az itt tartandó
háromnyelvű istentiszteletek megtartásáról gondos
kodnának. De miután az ily hajlék felépítéséhez
szükséges anyagi erő — körülbelül 12.000 kor. —
nem áll rendelkezésünkre, újból a nemesszívű ada
kozók támogató szeretetóbe vetjük bizodalmunkat,
kérve, hogy akárminő szerény anyagi segítségben
ezúttal is részesíteni szíveskednének, hogy ez Isten
nek tetsző hajlékot mihamarább felépíthessük. —
A Mindenható Isten áldja meg a nemesszívű ada
kozót, kinek szives adományát köszönettel fogadja
a helybeli gyülekezet gondnoksága. A nemes célt
melegen ajánljuk az adakozó hívek szeretetóbe.
Évzáró ünnep. A bányai ev. egyházkerületnek
a nőnevelés terén elismert elsőrangú aszódi leány
nevelő intézetében június 25-én fejezték be a tan
évet impozáns ünnepély keretében. Az ünnepélyen
jelen volt Zsilinszky Mihály v. b. 1.1., a bányai egyházkerület felügyelője, Scholtz Gusztáv, a bányai egy
házkerület püspöke, Podmaniczky Gyula báró és báró
Podmaniczky Gyuláné, az intézet pártfogói, sokan
az ország különböző részeiből és Aszód város úri
közönsége csaknem teljes számban. Délelőtt villás
reggeli volt, mely után a vendégek Oeschger Adél
igazgatónő és a tantestület tagjainak vezetése mel
lett megtekintették az intézetet. Főképpen a ház
tartási és gazdasági tanfolyam céljaira felállított
épületek mintaszerű berendezését. Ugyancsak dél
előtt volt a negyedik osztály vizsgálata, s a gaz
dasági tanfolyam növendékei mutatták be a vaj- és
sajtkészitésben s általában a konyhai téren szer
zett és valóban bámulatos művészetüket. Délben
próbaebéd volt, melynek minden fogása remekbe
készült s az illusztris vendégseregnek teljes mér
tékben megnyilvánult elismerését vívta ki. A dél
utáni záróünnepólyen Scholtz Gusztáv püspök záró
beszéde után a püspök és az egyházkerületi fel
ügyelő kiosztotta a jutalmakat.
Tanítók gyűlése. A pestmegyei ág. hitvallású
evang. esperességi tanítói testület június 30-án
Sárkány Béla elnöklésével tartotta rendes évi köz
gyűlését a budapesti Deák-téri iskola dísztermé
ben. Az elnöki megnyitó szavaiban sajnálkozással
emlékezett meg arról, hogy az ág. evangélikusok
közül évről-évre mindtöbben térnek át más vallásra
vagy válnak felekezetnélküliekké. Kívülről pedig
az egyházat fenyegeti a klerikálizmus veszélye,
amely gyűlölködést hirdet. Ezután Alexy Lajos
alelnök számolt be a testület tisztikarának sáfár
kodásáról és javasolta, tűzzék ki vitára az elemi
iskolai tandíj eltörlésének a kérdését. A jelentés
tudomásul vétele után Mészáros Gizella tanítónő
tartott előadást a férjezett tanítónő helyzetéről.
Majd Molnár István dr., a gazdaszövetség kikül
dötte ismertette a gazdaszövetség működését és
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kérte a tanítók pártfogását. A testület szívesen
ajánlotta fel a kért támogatást. A gazdaszövetség
útján vezérlőkönyveket kér a testület a tanítók
számára, hogy azok gazdasági ismereteiket gyarapíthassák. Az indítványok tárgyalása után a tisztújí
tás következett.
Egyházmegyei közgyűlés. A soproni alsó ág.
hitv. ev. egyházmegye július 1-én tartotta ez évi
közgyűlését Szilisárkányban. A beteg esperest
helyettesítő Hajas Endre korelnök megnyitván az
ülést, az egyházmegyei felügyelői székbe újból és
egyhangúlag dr. Ajkay Béla eddigi felügyelőt vá
lasztották meg. Az újonnan megválasztott felügye
lőt Hajas Endre, az egyházmegye nestora üdvö
zölte. Majd dr. Ajkay Béla megköszönvén az egy
hangú bizalmat, kifejtette, hogy ezután is a jogosság
és méltányosság szempontját fogják irányítani. A
távollevő esperes üdvözlő iratot intézett a közgyű
léshez, amelyben utalt a múlt év folyamán életbe
lépett nagyhatású alkotásokra, az egyetemes nyug
díjintézetre és az adózás rendezésére. Majd az
egyes bizottságok jelentései következtek. A nép
iskolai bizottság jelentése szerint az előmenetel az
összes iskolákban dicséretes volt. A gyámintézeti
bizottság örömmel számolt be az áldozatkészség
elevenségéről. A számvevőszéknek a felmentvényt
megadta a közgyűlés. Az 1917. évben felállítandó
egyházkerületi árvaház javára a közgyűlés gyűj
tést rendelt el, oly értelemben, hogy az árvaház
ban az egyházmegye részére egy helyet biztosít.
A jövő évi közgyűlés helye Felsőszakony.
Tanítványi hála. A most lefolyt tanévben alig
érte nagyobb öröm valamely iskolánkat, mint a
Selmecbányái líceumot. Az ősi alma mater egyik
volt tanítványa, dr. Szmik Gyula, főorvos Nagy
ágon, Istenben boldogult felesége emlékezetére
12,000 koronányi ösztöndíjat alapított, mely összeg
7 °/0-os értékpapírokban van fektetve s így 840
koronát juttat évenként a Selmecbányái líceum
szegény s törekvő diákjainak. Az összeg az ala
pító rendelkezése szerint két tanuló között osztatik
fel egyenlően, akik ily módon a 420 koronás ösz
töndíjjal teljesen fentarthatják magukat az egész
iskolaesztendőn át. E nagy alapítványnak azonban
az adja meg igazán nagy értékét, mert ez jele
annak' a hagyományos, építő szellemnek, mely ezen
mi legrégibb iskolánkat (1528-ban alapíttatott) min
dig jellemezte. Az iskola ezen nagy és nemes szívű
fia, mondhatnék: a líceum ezen Baldácsyja, csak
két esztendőt töltött a Selmecbányái százados inté
zetnek falai között, azonkívül vallása szerint nem
is a mi egyházunknak a 4tagja, hanem róm. kath.,
s mégis jótékony lelke szent érzelmét követve, ezt
az evangélikus iskolát kereste fel a bánat napjain,
amelyhez ifjúkorának legszebb és legboldogabb
emlékei fűzik őt. A nemes tettet dicsérni felesleges,
magasan lobogó szövetnek az, melynek sugaránál
ezentúl minden esztendőben az ösztöndíj kiosztása
alkalmával a hálás emlékezés és áldó sóhaj fakad
majd a fogékony ifjú keblekből. Az Úr áldása
legyen a nemes alapítón és hozzátartozóin, jótékony
tettét pedig áldja meg Isten kegyelme gazdag
gyümölccsel!
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Értesítés a Luther-O tthonba való felvételről.
A magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház folyó évi október hó 1-én
családias otthont nyit a Budapesten tanuló tudományegyetemi, műegyetemi és
állatorvosi főiskolai hallgatók számára Üllői-úti házában (Üllői-űt 24, Szentkirályi
utcai sarokház, a klinikával szemben, az egyetem közelében).
Az intézet ellátja tagjait lakással, reggeliből, ebédből és vacsorából álló
élelmezéssel, mosással, fűtéssel, világítással, takarítással; rendelkezésükre bocsát
egy olvasó- és társalgó-termet, fürdőszobát s kisebb betegségek esetén ingyenes
gyógyításukról gondoskodik.
Az intézetbe fölvehetők a magyar kir. tudományegyetem, a kir. Józsefműegvetem, állatorvosi főiskola, ág. hitv. evang. vallású hallgatói; üres hely
esetén református és unitárius vallásúak is.
Az intézetbe a főiskolai tanulók folyamodás útján vétetnek fel 1000 kor.,
800 kor., esetleg kedvezményes helyekre. A külön szobákért 1000 koronát, aki
másodmagával lakik 800 koronát fizet. A díjak negyedévenkint előre fizetendők,
még pedig szeptember hó elején 400 koronát, illetőleg 320 koronát, január és
április hó elején 300—300 koronát, illetőleg 240—240 koronát. Ezenkívül fizet
minden tag felvételi díjul 25—25 koronát.
Megokolt esetben a kormányzó-bizottság megengedheti a havonként való
fizetést.
A felvételnél elsőségben részesülnek lelkészek, tanárok és tanítók gyermekei
s általában az evang. egyház szolgálatában érdemeket szerzett családok sarjadékai.
A folyamodványhoz mellékelni kell a jó erkölcsöt és szorgalmat igazoló (bélyeg
mentes) okiratokon kívül a folyamodó atyjának vagy törvényes gyámjának hiteles
kötelezvényét, amelyben a kiszabott járulékok pon.tos fizetésére s az okozott károk
megtérítésére magát kötelezi, továbbá a hatósági orvos bizonyítványát, rövid
önéletrajzot, amely a megelőző tanulmányok ismertetését foglalja magában.
A folyamodványok az intézet kormányzó-bizottságához címezve folyó évi
augusztus hó 10-ig Góbi Imréhez, a Luther-Otthon igazgatójához küldendők.
(Budapest, VII., Városligeti-fasor, evang. főgymnasium), aki a folyamodókat kér
vényük sorsáról értesíti.
Részletesebb tájékoztatóval az intézet alapszabályaival és házi rendjével
kívánatra az igazgató szolgál.
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Legújabb!

Imakönyvek.

A protestantizmus haladásának akadályai.
Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi
Jenő. Ára 60 fill., portómentesen küldve 65 fill.
Sztehlo Kornél felolvasásai. I. Modernizmus
és protestantizmus. 11. A jövő vallása. Ára 1 kor.,
portómentesen küldve 1 kor. 05 fill.
Házi oltár. Iskolák és magánosok házi buzgólkodására szánt evarigéliomi elmélkedések. I.
Adventtői pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 60 fill.

A nő hivatása a magyar protestantizmus
küzdelmében. Irta Sztehlo Kornél. Ára fűzve
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.
--------- K aphatók: ---------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította,
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsószopori Nagy Ferencné. Ára fűzve 8 kor., kötve
3 kor. 60 fillér. Portómentesen 20 fillérrel több.
---------

K apható:

---------

Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv. 9-ik
bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14V*X9 cm nagy
ságban 1 kor. SOfilL, fekete bőrbe kötve, arany vágás
sal, tokban 6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., aranyvágás
sal, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvagással,
tokban 6 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 6 kor.
-------Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal
2 kor. Párnázott borjúbőrkötésben, tokkal 6 kor.
Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás.
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.
Székács J ó zse f : Imádságok és buzgólkodások evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6.
kiadás. Vászonba kötve 14VsX 9 cm- nagyságban,
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor.
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.
---------

Kaphat ók:

---------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
—

Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a.

—

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, Vili., Szentkirályi utca 51/a.

—

Üj előfizetőink figyelmébe ajánljuk, hogy az
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908-iki év

Énekeskönyvek.

folyamaiból vannak még teljes példányaink, melyek

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében

Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve
2 kor. 20 fill. — Egész vászonba kötve, valódi
aranynyomású kehellyel 2 kor. 60 fill. — Chagrin
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel
és metszettel 6 kor. — Finom chagrinbőrbe kötve,
valódi aranynyomású kehellyel és aranymetszés
sel 7 kor. — Finom chagrin bőrben, valódi arany
nyomású kehellyel, kapoccsal és aranymetszéssel
7 kor. 50 fill. — Finom chagrin bőrben, valódi
aranynyomású kehellyel, gyöngyvirágdíszítéssel,
arany és fehér nyomással 8 kor. — Párnázott
borjúbőrben, valódi aranynyomású kehellyel, arany
szegéllyel és aranymetszéssel 10 kor. 50 fill.
Győri énekeskönyv. Egész vászonba kötve,
valódi aranynyomású kehellyel 3 kor. 60 fill. —
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehelylyel és aranymetszéssel 8 kor.

— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Békéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba
kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor.

— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Beliczay-féle keresztyén halotti énekes
könyv. Egész vászonba kötve 2 kor. 40 fillér.
--------- K aphatók: ---------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
—

Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a.

—

Budapesten egyenkint 1 k o r o n á é r t kaphatók.

Hátralékos előfizetőinket
tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek
a f. 1909. évre járó előfizetési össze
get, vagyis 2 koronát utalványozni,
nehogy kénytelenek legyünk a lap
fo ly ta tó la g o s küldését beszüntetni.
Tisztelettel

a Luther-társaság
ev. könyvkereskedése.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 45609

